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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพ  วิเคราะห์  ก าหนดและพัฒนารูปแบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนบม  โรงรียนบ้านดอนบมและเทศบาลต าบล
เมืองเก่า  ดังนี้ (1) ศึกษาความต้องการและศักยภาพของชุมชน (2) วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการ
ท่องเที่ยว (3) การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และ (4) การฝึก
ปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุมชนมีความต้องการและยินดีเปิดชุมชนเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  และ
ชุมชนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ ยวหลากหลาย เช่น  ประวัติศาสตร์   ทรัพยากรธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชน    (2) รูปแบบการท่องเที่ยวจากด้วยการค้นหาอัตลักษณ์ 
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยวด้วย
กระบวนการสนทนากลุ่มได้โปรแกรมการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว (3) การพัฒนารูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  โดยวิทยากร ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน การบริการ การจัดอาหาร ที่พักการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งปัญหาและแนวทางใน
การแก้ปัญหา และการศึกษาดูงาน ณ บ้านหัวขัว ต าบลแกด า อ าเภอเมือง จั งหวัดมหาสารคามเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยว   (4) การเปิดชุมชนรองรับนักท่องเที่ยวจริง ไม่ว่าจะเป็นการ
ต้อนรับ  การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และอาหาร ตลอดจนสถานที่ พร้อมการรับประเมินจาก
นักท่องเที่ยวในระดับดีมาก  พร้อมข้อเสนอแนะในการจัดท่องเที่ยวเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดต่อไป 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the potential, analyze, formulate and 

develop a model of creative tourism management which is appropriate for Ban Don 
Bom Community. Muang Kao Sub-district, Muang District, Khon Kaen Province with the 
participation  of Ban Don Bom Community, Ban Don Bom School and Muang Kao Sub-
district Municipality as follows: (1) Study the needs and potential of the community (2) 
Analyze and determine tourism patterns (3) Sustainable development of creative 
tourism management and ( 4) Practice in Sustainable Tourism Management. 

The results of the research revealed that (1) The community needs and is 
willing to turn the community into a tourist village and the community has various 
tourism potentials, such as history, natural resources, arts and culture, as well as ways 
of life of the community  (2)  tourism patterns, from searching for identities, various 
activities as well as analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and obstacles in 
tourism management by group discussion process  (3) The development of a model for 
sustainable tourism management by lecturers providing knowledge and creating 
understanding to manage tourism, accommodation services catering to tourists. 
Including problems and ways to solve problems and a study visit at Hua Khua Village, 
Kae Dam Sub-district, Muang District, Maha Sarakham Province, to exchange knowledge 
on tourism management.  (4) Opening communities to support tourists, whether 
welcome arranging tourism and food activities as well as locations with a very good 
rating from tourists, and suggestions on arranging tourism to meet the needs of the 
market further. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์และกิจกรรมต่างๆ 
พร้อมอ านวยความสะดวกด้านสถานที่สถานที่ในการวิจัยครั้งนี้  
 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าและขอขอบพระคุณส าหรับ
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้น ากลุ่มชุมชน นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในชุมชน และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ที่เอ้ือข้อมูลในการท างานในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พร้อมทั้งครอบครัวและญาติพ่ีน้องของผู้วิจัย ที่ให้การ
สนับสนุนและเป็นก าลังใจในทุกด้านเสมอมา ความดีและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บิดา มารดา และ ขอมอบสักการะคุณแด่คณาจารย์ทุกท่าน  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 
 ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์โดยใช้การท่องเที่ยวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้จากความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีศักยภาพสูง มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ.
2558 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 29,923,185 คน พ.ศ.2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 30 ,588,303 คน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.91 (กรมการท่องเที่ยว. 2560) ภายใต้กระแสความต้องการและแนวโน้มการ
ท่องเที่ยวโลกที่ส าคัญคือ การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนต าลง เป็นอุตสาหกรรมที่ช่วย
ผลักดันเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับ
ประสบการณ์มากกว่าวัตถุ  (world Travel&Tourism Council. 2017) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
Suttipisan (2013, น. 3) เป็นการท่องเที่ยวรูปหนึ่งในประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจจากทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนเป็นอย่างสูง  เพราะตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
เป็นอย่างดี  ดังค าจ ากัดความของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) นั้นเป็น
แนวคิดหนึ่งทางการท่องเที่ยวที่ให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางการ ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว อันได้แก่ การสร้างประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ ร่วมของนักท่องเที่ยวกับชุมชนผ่าน
กิจกรรมเหล่านั้น ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชนหรือท้องถิ่นที่มี อยู่ มาสร้างสรรค์คุณค่าเป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวอันก่อให้เกิดรายได้และผลประโยชน์และ สามารถแบ่งบันรายได้หรื อผลประโยชน์
เหล่านั้นสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรูปแบบของ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น อาทิ
เช่น นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นๆเกิดการมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว และคนในชุมชน รวมไปถึงการได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชนอันมี
ความแตกต่างกันทาง UNESCO หรือองค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน, 2554) ได้ให้นิยามของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ว่า 
เป็น การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ 
ยั่งยืนในการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน ในลักษณะการเรียนรู้และการ 
ทดลอง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้น ชุมชน จะต้อง
สามารถใช้การท่องเที่ยวสร้างสรรค์นี้เป็นเครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการ เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการการท่องเที่ยวภายนอกและชุมชนจะต้องสามารถได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนอัน
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นรูปแบบการ
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ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความ แตกต่างจากความหมายของการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีมาก่อนหน้านี้
ที่แต่เดิมนั้นวัตถุประสงค์ของ การท่องเที่ยวเป็นการมุ่งใช้เวลาเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ แสวงหา
ความสุขจาการท่องเที่ยวยัง สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ แม้ว่าต่อมารูปแบบการท่องเที่ยวได้เพิ่มรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสเรียนรู้ เกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์การท่องเที่ยว ก็ยังปราศจากมิติของการพัฒนาและสร้าง
ความสมดุล ให้แก่ชุมชน อันเป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นๆ 
 บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านเก่าแก่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2381 
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เมืองขอนแก่น ได้ย้ายจากบ้านดอนพันชาดไปตั้งอยู่ที่ริมฝั่งบึงพระลับโนนทอง 
คือบ้าน เมืองเก่า ต าบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาใน พ.ศ. 2413 ได้ย้ายเมืองขอนแก่น ไปตั้งอยู่
ที่บ้าน แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวอุ (ราชบุตร) เจ้าเมืองขอนแก่น 
เป็นพระนครศรีบริรักษ์ และให้ท้าวหนูหล้า บุตรคนเล็กของท้าวอินธิวงษ์เป็นปลัด เมืองขอนแก่น 
(อุปฮาด) ใน พ.ศ. 2439  รัชสมัยรัชกาลที่ 5  ทรงด าริว่าการเมืองขอนแก่นที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม ไม่
สะดวกแก่ราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ย้ายเมือง ขอนแก่นไปตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม (อ าเภอเมือง
ขอนแก่นในปัจจุบัน) และใน  พ.ศ. 2440  ได้ย้ายเมืองขอนแก่น จากบ้านทุ่ม  กลับไปตั้งอยู่ที่
บ้านเมืองเก่าตามเดิม โดยตั้งศาลากลางขึ้นที่ริมบึงเมืองเก่าทางด้านเหนือ (หน้าสถานีโทรทัศน์เดิม) 
ด้วยเหตุผลที่ว่า บ้านทุ่มนั้นกันดารน้ าในฤดูแล้ง บ้านดอนบมจึงเป็นที่ตั้งเมืองขอนแก่นตลอดมา  
แม้ว่าความเจริญจะท าให้เมืองขยายไปรอบทิศ  มีความเจริบเติบโตอย่างต่อเนื่อง บ้านดอนบมใน
ปัจจุบันก็ยังได้รับการกล่าวขานถึงในการเป็นที่ตั้งของเมืองขอนแก่น  มีร่องรอยและเรื่องเล่าขานจริง
อยู่มากมาย มีศิลปะวัฒนะธรรมในท้องถิ่น  อาชีพตีหม้อดินเผ่า รวมทั้งวิถีชีวิตเก่าแก่ดั้งเดิมที่สืบทอด
กันมาหลายช่วงอายุคน กอรปกับการมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของล าน้ าชี ท าให้มีต้นไม้หลากหลาย
พันธ์โดยเฉพาะต้นยางขนาดใหญ่จ านวนมาก พร้อมทั้งภูมิทัศน์ริมน้ าชีที่สวยงาม และนี้คือมูลเหตุให้
ประชาชนในชุมชนมีความต้องการจัดการท่องเที่ยวขึ้นในชุมชนเพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตให้
ลูกหลานและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ และสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ผู้น า
ชุมชนได้เคยเสนอความประสงค์มาที่เทศบาลต าบลเมืองเก่า  และได้มีการประสานงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับความรู้และเรียนรู้ร่วมกันในโครงการการจัดการท่องเที่ ยว
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีการไปศึกษาดูงาน ณ บ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งท าให้ชุมชนมีความต้องการจะจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน มีการตั้งกลุ่ม
ด าเนินการในนามสภาวัฒนธรรม และประสานขอความร่วมมือขอพี่เลี้ยงในการจัดการท่องเที่ยว จึง
ก่อให้เกิดโจทย์การวิจัยในครั้งนี ้
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 
 ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1.2.1 ศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวและสังเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมกับชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 1.2.2 การถ่ายถอดความรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 1.2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวพร้อมการเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอนบมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภายในจังหวัดขอนแก่นและกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่สารสินธุ์ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 
 1.3.1 การวิจัยเป็นพี่เลี้ยงและร่วมการศึกษาบริบทชุมชน วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของ
ชุมชน ก าหนอดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนและสังเคราะห์รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน การเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว 
 1.3.2 พื้นที่การวิจัย บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 1.3.3 ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  
 1.3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากการประเมินการปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวและ
สังเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน การน าความผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
มาสังเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
   1.3.4.1  ประชากร (Population) ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนดอนบม 
ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลเมืองเก่าและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นในปี 2561 เป็น
จ านวน 433,440 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561, น, 2)  
   1.3.4.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 20 คน และนักท่องเที่ยว 50 คน   
 
1.4 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 
 ระยะที่ 1  ศึกษำควำมต้องกำรของชุมชน 
     การศึกษาหาโจทย์การวิจัยร่วมกับชุมชน ท าความเข้าใจ และก าหนดแผนงาน
กิจกรรม ร่วมกับชุมชน โดยการประชุมกลุ่มสมาชิกในชุมชน และการการสัมภาษณ ์คนในชุมชน 
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 ระยะที่ 2  ก ำหนดรูปแบบกำรท่องเที่ยว 
    ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการค้นหาอัตลักษณ์ และกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการสนทนา
กลุ่ม และและก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ การ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดการที่พักและอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อน าไปสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนที่จะน าเสนอนักท่องเที่ยว 
 ระยะที่ 3  กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน  
    โดยการถ่ายทอดความรู้ ให้กับชุมชนเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่น าเสนอ การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดการที่พักและ
อาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวโปรแกรมน าเที่ยว การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชนและการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวจริง เพื่อเป็นแนวทางในการน าสู่การฝึก
ปฏิบัติจริงต่อไป    
 ระยะที่ 4  กำรฝึกปฏิบัติจริง 
  การฝึกปฏิบัติจริงโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อสามารถปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว  ให้ความรู้ ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยว  
และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น าเสนอ การจัดการที่พักและอาหาร พร้อมการประเมินความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว แล้วน ามาสังเคราะห์ร่วมกันโดยกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อหาจุดปรับปรุงพัฒนา  
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป พร้อมทั้งการเผยแพร่
และการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอนบมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ๆ ในภายใน
จังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่สารสินธุ ์
   
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 
 1.5.1 มีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 
 1.5.2 มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐาน
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ มาตรฐานการ
ครองชีพ การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และการสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น 
 1.5.3 มีคู่มือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 
 1.5.4 มีศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
 1.5.5 มีเครือข่ายมีเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
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1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ    
 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ให้ค านิยาม
ศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี ้
 กำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมี
บทบาทการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นผสมผสานกับแนวคิด 
จินตนาการของชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมและมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้
การท่องเที่ยวในชุมชนมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แก่ การจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ดา้นองค์กรชุนชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ 
 1. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม 
สมบูรณ์ และชุมชนมีข้อก าหนดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม ชุมชนยังมีวัฒนธรรม 
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และชุมชนมีการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 2.  ด้ำนองค์กรชุมชน หมายถึง ชุมชนมีระบบสังคมที่เป็นมิตร ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว มี 
ปราชญ์หรือผู้มีความรู้และทักษะในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเน้นเจ้าของและเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนา ชุมชนไต้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และมีการถ่ายทอด 
วัฒนธรรมจากภายในสู่คนภายนอก 
 3.  ด้ำนกำรจัดกำร หมายถึง มีกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการ 
ท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยว และสามารถ เชื่อมโยงการ 
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ที่เน้นธรรม มีกองทุนที่เอื้อ 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
 4. ด้ำนกำรเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง 
ชาวบ้านกับผู้มาเยือน สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ 
ชาวบ้านและผู้มาเยือน 
  
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 
 ในการวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวดังต่อไปน้ี  
  1.  แนวคิดทฤษฎดี้านการท่องเที่ยว  
  2.  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กระบวนทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยว 
  3.  บริบทบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น  
  4.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  5.  กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีด้านการท่องเที่ยว  
 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด       
จากกิจการงาน จัดเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญของประเทศเพราะสามารถท ารายได้
ให้กับประเทศในล าดับต้น ๆ รองลงมาจากรายได้ที่ได้รับจากการส่งออกในด้านอุตสาหกรรมอีกทั้งยัง
มีบทบาทส าคัญต่อการจ้างงาน ความหมายและความส าคัญของการท่องเที่ยวมีผู้กล่าวถึงไว้ในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงหลายท่านดังนี ้
 2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
   ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542, น. 11) ได้ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวหมายถึง การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พ านักอาศัยประจ าของบุคคลนั้น 
และเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพ่ือเป็นการประกอบอาชีพหารายได ้
   สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ( International Union of 
Official Travel Organization : IUOTO) ได้ใหค้วามหมายของการท่องเที่ยวว่าหมายถึง คุณลักษณะ
ของการท่องเที่ยวว่าต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ต่อที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการเดินทาง
และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ที่กรุงโรม อิตาลีเมื่อปีพ.ศ. 2506 ดังนี้ (สุวัฒน์ จุธากรณ์และ  
จริญญา เจริญสุกใส, 2544) 
    1.  ต้องเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการช่ัวคราว 
    2.  ต้องเป็นการเดินทางโดยสมัครใจ  
    3.  เป็นการเดินทางโดยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหา
รายได้ในการนั้น   
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  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546, น. 2) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว
หมายถึง การท่องเที่ยวว่าหมายถึง การเดินทางเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์
แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่าการเดินทางนั้นเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับ
ให้เดินทาง  

  บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา (2548, น. 6) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง การ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกันอยู่ 3 ประเด็น ประเด็นแรก เป็นการเดินทางจากที่อยู่
อาศัยปัจจุบันไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราว ประเด็นที่สอง เป็นการเดินทางด้วยความเต็มใจ และ
ประเด็นที่สาม เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหา
รายได้ และไม่ได้อยู่ประจ าแต่ไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ อย่าง  

  นิศา ชัชกุล (2551, น. 8) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง การท่องเที่ยวว่า
เป็นกิจกรรมการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงปลายทางจะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ เป็นอย่างน้อย คือ การเดินทาง การพักค้างแรม และการกินอาหาร
นอกบ้าน  
   อมรรัตน์ พรหล่อ (2555) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของ
บุคคลจากสถานที่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ประจ าไปยังสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราวและเดินทางกลับไป
สถานที่อาศัยเดิมโดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพโดยตรง 
   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2563) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้  

   องค์การท่องเที่ยวโลก (1985) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (ไม่มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทาง
ด้วยความสมัครใจเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพ หรือหารายได ้
    ลอว์สันและบอดด์ โบวี่ (Lawson & Baud-Bovy, อ้างถึงใน สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 
2558, น. 25) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาว่างที่มีการ
เดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่ง (ที่มักหมายถึงที่อยู่อาศัย) ไปยังอีกที่หนึ่งที่ถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว     
    อาร์ ดับบลิว แม็ค อินทอช (R.W.Mc Intosh, อ้างถึงใน สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 
2558, น. 25) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้าน
ปฏิสัมพันธ์และด้านสถานะหรือเกียรติคุณ    
    จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจาก   
ที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อม  พักผ่อน ผ่อนคลายความเครียด หรือแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่  
รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร แต่ทั้งน้ีต้องมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
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 2.1.2 ความส าคัญของการท่องเที่ยว  
   การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ประกอบด้วยธุรกิจหลากหลายประเภททั้งที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง ได้แก่ การขนส่ง ที่พัก อาหาร ธุรกิจน าเที่ยว และที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ได้แก่ การผลิต สินค้า  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและสินค้าของนักท่องเที่ยว ได้มีผู้กล่าวถึง
ความส าคัญของการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี ้
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) สรุปความส าคัญของการท่องเที่ยวในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไว้ดังนี้   
    1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ  
    2. รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปของเงินตราต่างประเทศ 
มีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงิน 
    3. รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกระจายไปสู่ประชากรอย่างกว้างขวาง  
    4. จากการวิจัยการสร้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ 1 คน มีส่วนสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเฉลี่ยประมาณ 1 คน เช่นกัน  
    5. มีบทบาทกระตุ้นให้เกิดการผลิตและน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์
อย่างสูงที่สุด  
    6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีขีดจ ากัดในการจ าหน่าย เพราะประชากรโลกเพิ่ม
จ านวนขึ้นตลอดเวลา ขณะที่การขนส่งสามารถบรรจุผู้โดยสารได้จ านวนมากท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางถูกลง 
    7. ไม่มีขีดจ ากัดในการผลิต เนื่องจากผลผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เสนอขาย
ให้แก่นักท่องเที่ยวคือ ความสวยงามของธรรมชาติ  และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ผันแปรหรือขึ้นอยู่กับสภาพฝนฟ้าอากาศ  
    8. ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เมื่อมีการท่องเที่ยว
เป็นสื่อน าในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เจ้าของท้องถิ่นก็จะตระหนักถึงความส าคัญของ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และช่วยกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ 
    9. มีบทบาทสร้างสรรค์ความเจริญ เมื่อเกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากภูมิภาคหนึ่งไป
ยังภูมิภาคหนึ่ง ย่อมช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ในท้องที่นั้นๆ  
    10. ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว เช่น การจัดตั้งกองบังคับการต ารวจทอ่งเที่ยว  
    11. ช่วยเสริมสร้างสันติภาพ สัมพันธไมตรี เป็นหนทางที่มนุษย์ต่างสังคมได้พบปะ 
ท าความรู้จัก และเข้าใจกัน  
    12. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจดี ต่อกันระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  
    13. ช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    14. ลดปัญหาการอพยพเข้าสู่เมืองหลวงด้วยการมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ดีตาม
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
    15. กระตุ้นการคิดค้นน าทรัพยากรส่วนเกินมาผลิตให้เกิดรายได้เพิ่มพูนและน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าน้ัน ๆ  
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    16. ช่วยให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นผลให้เกิดการอนุรักษ์  
    17. เป็น ประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้าแหล่งท่องเที่ยวท าให้มีโลกทัศน์
กว้างขวาง  
    18. เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกรวดเร็ว 
   ปรีชา แดงโรจน์ (2544, น. 30-31) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวไว้ 3 ด้าน
ใหญ่ ๆ ดังนี ้
    1. ด้านการพัฒนา (Development) การท่องเที่ยวมีส่วนท าให้เกิดการพัฒนาความ
เจริญไปยังภูมิภาค แหล่งท่องเที่ยว อาทิ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม โรงแรม ภัตตาคารและ
ร้านค้า  
    2. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) การท่องเที่ยวก่อให้ เกิดรายได้ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับการผลิตด้านอื่น ๆ รายได้จากการท่องเที่ยวจะมีผลทวีคูณ 
ในการสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดผลผลิตหมุน 
เวียนภายในประเทศ และยังมีการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังเป็นการลดอัตราการว่างงานท าให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมี
ผลต่อประเทศในเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ รวมถึงรายได้ของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นในรูปของภาษีอาการ
ประเภทต่าง ๆ 
    3. ด้านสังคม (Social) การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสร้างความเป็นมิตรไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของ
บ้านและแขกผู้มาเยือนโดยการท่องเที่ยวมีบทบาทในการพัฒนาสร้างความเจริญในสังคมให้กับท้องถิ่น
นั้นประชาชนก็มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามล าดับ อีกทั้งการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการอนุรักษ์
ฟื้นฟูมรดกทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและจิตส านึกในการอนุรักษ์
อีกด้วย นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังช่วยขจัดปัญหาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท
และที่ส าคัญยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่  
ไม่เคยเห็นมาก่อน 
   วัชรเวคิน จิราวรชยายุกุล (2553) กล่าวถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
    ด้านเศรษฐกิจ   
     1. สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก 
     2. ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น 
     3. ก่อให้เกิดการน าเอาทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่า 
     4. ช่วยลดปัญหาการว่างงาน 
    ด้านสังคมและวัฒนธรรม   
     1. ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามของมวลมนุษยชาติ 
     2. มีส่วนในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนในสังคม 
     3. มีส่วนช่วยในการลดปัญหาสังคม เนื่องจากคนมีรายได้จากการท างาน 
     4. ช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์ และสร้างความภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม  
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     5. ท าให้คนในสังคมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น น าผลิตผลในท้องถิ่น
มาขายเป็นสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก 
    ด้านการเมือง 
     1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     2. ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ 
   หฤทัย พันธ์จุล (2563) น าเสนอความส าคัญของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยสรุปดังนี้ 
    ความส าคัญต่อบุคคล      
     1. การท่องเที่ยวเป็นการเปิดโลกทัศน์ ช่วยให้มนุษย์มีทัศนคติที่กว้างไกล 
สามารถรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่คนทุกระดับสามารถ
มีประสบการณ์ร่วมกันได้ 
     2. การท่องเที่ยวเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติ ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งระหว่างคนในชาติและนานาชาติ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
    ความส าคัญต่อสังคม 
     1. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรม ท าให้จินตนาการถึงคุณค่า 
ของวัฒนธรรมประเพณีประจ าถิ่นของตน พร้อมใจกันเชิดชูทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้มา
เยือน 
     2. การท่องเที่ยวท าให้เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม
การแต่งกาย อาหารการกิน ขนบประเพณีประจ าถิ่นศิลปะพ้ืนฐาน เป็นต้น 
     3. การท่องเที่ยวน าความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ทางด้านการคมนาคม  
การสาธารณูปโภค  และมาตรฐานการครองชีพโดยเฉพาะท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
     4. การท่องเที่ยวท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเจ้าของที่ดิน
และนักท่องเที่ยว 
     5. การท่องเที่ยวจะช่วยลดช่องว่างของสังคม ส่งเสริมมาตรฐานสวัสดิการสังคม
โดยตรง 
     6. การท่องเที่ยวช่วยก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในสังคม 
    ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
     1. การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ในรูปของเงินตราต่างประเทศ ช่วยสร้าง
เสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินของประเทศ 
     2. การท่องเที่ยวท าให้ เกิดการลงทุนทางธุรกิจที่ เกี่ยวข้องโดยตรงและที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการน าเที่ยว ธุรกิจอาหารและการพักแรม ธุรกิจ
การค้าของที่ระลึก ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัว 
     3. การท่องเที่ยวท าให้เกิดการจ้างงาน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อมท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
     4. การท่องเที่ยวท าให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราและการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรมให้แก่ท้องถิ่น 
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     5. การท่องเที่ยวช่วยเพ่ิมรายได้จากการเก็บภาษีของรัฐบาล 
     6. การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ต่อหัวของชุมชนท้องถิ่นท า
ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งมากขึ้น  
   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวมีส่วนท าให้เกิดการพัฒนาความเจริญไปยัง
ภูมิภาค  แหล่งท่องเที่ยว  ช่วยกระตุ้นให้เกิดผลผลิตหมุนเวียนภายในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้และ  
มีการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยลด
ปัญหาการว่างงาน อีกทั้งก่อให้เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย  
อาหารการกิน ขนบประเพณีประจ าถิ่นศิลปะพื้นฐาน เป็นต้น 
 2.1.3 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว  (Tourism Element) 
            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวไว้ 3 ประการ ดังนี้ (สาระดีดี. คอม, 2563) 
             1. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) แหล่งท่องเที่ยวนับว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญเป็น
องค์ประกอบด้านอุปาทานการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้จ าแนกแหล่ง
ท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ  
     1.1 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  
     1.2 แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณคดี   
     1.3 แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม   
   ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดเป็น ส่วน
หนึ่งในสถานบริการท่องเที่ยว 
             2. บริการการท่องเที่ยว (Tourism Service) เป็นบริการที่รับรองการท่องเที่ยว
จัดเป็นอุปทานประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว แต่เป็นบริการที่รองรับ
ความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน 
การบริการการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่ ที่พัก อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง แหล่ง
กิจกรรมและบริการอื่น ๆ ทั้งนี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ด้วย 
             3. ตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) เป็นการแสดงออกของอุปสงค์ซึ่งมี
ความปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ 
และเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ (ปกติตลาดการท่องเที่ยวจะเน้นที่นักท่องเที่ยว) ซึ่งในกระบวนการจัดการได้
รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการขายและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย 
  เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่านอกจากจะเป็นอุตสาหกรรม ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากอุตสากรรมอื่น ๆ แล้ว ยังมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ  เป็น
อุตสาหกรรมที่ไร้ตัวตน กล่าวคือการท่องเที่ยวเป็นการรวมตัวของอุตสาหกรรมอื่น ๆ อย่างน้อย 5  
องค์ประกอบ ดังนี ้
   1. ที่ พั ก  (Accommodation) หมายถึ ง สถานที่ ที่ จัดไว้ เพื่ อ ให้ คนเดินทางหรือ
นักท่องเที่ยวได้เข้าพักพร้อมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่พักได้พัฒนาเรื่อยมา
โดยมีรูปแบบการจัดบริการต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด มีการบริหารงานใน
ระบบเครือข่าย ทั้งในรูปแบบของเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้การ
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พัฒนาธุรกิจที่พักรูปแบบต่าง ๆ ยังเป็นแรงผลักให้มีการแข่งขันกันสูงขึ้นทั้งในระบบมาตรฐานการ
บริการที่สูงขึ้น และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่การกับบริหารจัดการที่ เอื้อประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ และมีความยั่งยืนของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
   2. การคมนาคม (Accessibility)  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญเนื่องจากมีบทบาทใน
การเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งการคมนาคมในปัจจุบันได้ถูก
พัฒนาให้สามารถตอบสนองการเดินทางท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบเช่น ธุรกิจการบิน การเดินเรือ และ
การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ รถโดยสารรถไฟ รถไฟฟ้า เป็นต้น 
   3. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)  หมายถึง  ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวได้ เช่น สิ่งดึงดูดใจประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ทะเล 
ภูเขา น้ าตก เกาะ แม่น้ า หาดทราย ฯลฯ  สิ่งดึงดูดใจประเภทวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง งานแห่เทียนพรรษา เป็นต้น  ซึ่งสิ่งดึงดูดใจนี้หมายรวมถึงสิ่งที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือมีความโดดเด่นและเป็นที่สนใจกว่าแหล่งอื่น ๆ เช่น ทะเลหมอก ทะเล
แหวก บ่อน้ าพุร้อน เป็นต้น 
   4. สิ่งอ านวยความสะดวก  (Amenity) หมายถึง สิ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้เอื้อประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์ แผนที่ อินเทอร์เน็ต ศูนย์
ให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว เป็นต้น 
   5. กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่
ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
นอกเหนือจากการไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น โดยรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ จะแตกต่างกัน
ตามประเภทของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว  ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น การเดินป่า
การนั่งช้าง การดูนก ฯลฯ กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล เช่น การด าน้ า การตกปลา เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กันเป็นวงจรไว้     
5 องค์ประกอบ ดังนี้ (องค์ประกอบของการท่องเที่ยว, 2556)   
   1. นักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็
เกิดขึ้นไม่ได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร ดังนี้ 
           1.1 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปอยู่สถานที่อันมิใช่ที่พักถาวรของ
ตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราวตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป (มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน) แต่ไม่เกิน  
90 วัน เป็นการเดินทางโดยสมัครใจด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่การไปประกอบอาชีพหรือหา
รายได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารมาทางเรือส าราญทางทะเลแล้วไม่พักค้างคืนบนฝั่งไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว และ
ผู้โดยสารผ่านที่แวะพักเพื่อต่อเครื่องบินก็ไม่นับว่าเป็นนักท่องเที่ยวเช่นกัน 
           1.2 นักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ ที่
พ านักถาวรของตนซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ถึง 24 ชั่วโมง (ไม่ได้ค้างคืน) 
และเดินทางโดยความสมัครใจด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่การไปประกอบอาชีพหรือหารายได้  
ทั้งนี้ผู้โดยสารเรือส าราญทางทะเลที่ค้างพักแรมในเรือส าราญจะถูกนับว่าเป็นนักทัศนาจรแต่ผู้โดยสาร
ผ่านที่แวะพักเพื่อต่อเครื่องบินจะไม่นับว่าเป็นนักทัศนาจร 
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   2. การตลาดท่องเที่ยว การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้นจะต้อง มี
การตลาดท่องเที่ยวเพื่อชักน าให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการตลาดท่องเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะ
ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตน แล้วใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
   3. การขนส่ง เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวใดแล้วก็ต้องมีบริการ
ขนส่งน านักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งการขนส่งหมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้าย 
นักท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จากภูมิล าเนาไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการและกลับสู่
ภูมิล าเนาการขนส่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางเครื่องบิน 
   4. ทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่ง
ทรัพยากรท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ 
            4.1 ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามตาม
ธรรมชาติ สามารถดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่นั้น เช่น ป่าไม้ ชายทะเล น้ าตก ฯลฯ 
            4.2 ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็น
สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขั้นในสมัยอดีตรวมไปถึงเรื่องราวต่างที่เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของสถานที่
นั้น และมีผลดึงดูดให้คนไปเยือนพื้นที่นั้น ในปัจจุบัน เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน ก าแพงเมือง 
อุทยานประวัติศาสตร์ ฯลฯ 
            4.3 ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม ซึ่งปฎิบัติยึดถือสืบทอดต่อ
กันมา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดึงดูดให้คนไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพื้นที่นั้นเช่น 
สภาพชีวิตผู้คนในชนบท หมู่บ้านชาวเขา ตลาดน้ า งานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ฯลฯ 
   5. สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่รองรับในการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยว เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย โดยสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
           5.1 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยตรง เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เช่น
การอ านวยความสะดวกในการเข้าออกประเทศ เช่น การตรวจหนังสือเดินทาง การต่อวีซ่า นอกจากนี้
ยังรวมถึงการให้บริการต่างที่ก่อให้เกิดความสะดวกระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เช่น บริการที่พัก
แรม บริการอาหาร บริการน าเที่ยว บริการขนส่ง บริการจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
           5.2 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยอ้อม เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศแล้ว แม้จะไม่มีการท่องเที่ยว รัฐบาลก็ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก
เหล่านี้แก่ประชาชน ส่วนการให้บริการนักท่องเที่ยวก็ถือเป็นผลพลอยได้ เช่น การสื่อสาร การไฟฟ้า 
การประปา การคมนาคม การรักษาความปลอดภัย และการรักษาพยาบาล ฯลฯ 
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  Buhalis (2000) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญทางการท่องเที่ยวว่าประกอบไปด้วย 6 
ประการ หรือ 6A’s ดังนี ้
   1. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) จัดเป็นองค์ประกอบส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่จูงใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างสถาปัตยกรรมและการจัดกิจกรรมพิเศษ 
   2. การเข้าถึง (Accessibility) คือ ความสะดวกสบายที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไป
ถึงสถานที่ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวกสบาย เช่น ระบบการคมนาคม สถานีขนส่งผู้โดยสาร และ
ยานพาหนะ 
   3. สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) หมายถึง สิ่ งอ านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง การบริการการ
ท่องเที่ยวซึ่งถูกเตรียมโดยคนกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน น้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ห้อง
สุขา และการบริการในกรณีฉุกเฉิน 
   4. ที่พัก (Accommodations) คือ ที่พักที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพื้นที่ 
แหล่งท่องเที่ยวควรมีที่พักพอเพียง พร้อมทั้งมีความหลากหลายด้านราคาและการบริการที่เหมาะสม
ต่อสถานที 
   5. กิจกรรม (Activities) คือ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถท าได้ในระหว่างพ านัก และ
ท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยว เพื่อท าให้การท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวน่าสนใจ
มากขึ้น กิจกรรมควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
   6. การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary services) ได้แก่ ธนาคาร โรงพยาบาล 
ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม 
  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบ สิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ที่พักใน
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวบ่งช้ีถึงศักยภาพและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว หรือช่วยในการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกเดินทางมาสู่สถานที่แห่งนั้น และถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงแต่ก็มีอิทธิพลมากในการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังสถานที่นั้น 
 2.1.4  รูปแบบของการท่องเที่ยว  
   การทอ่งเที่ยวไทยได้แบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ดังนี้ (อมรรัตน์ พรหล่อ, 2555)   
   1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) ได้แก่   
    1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อ
มุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน   
    1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทาง
ทะเล อย่างมีความรับผิดชอบ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
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จัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตส านึกที่ดีใน
การรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน    
    1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณี วิทยา (Geo-tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นหินผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ าน้ าลอด ถ้ าหินงอกหินย้อย เพื่อชมความ
งามและศึกษาภูมิทัศน์ต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นหิน ดิน แร่  ต่าง ๆ  
และฟอสซิล เพื่อให้เกิดความรู้และได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ บนพื้นฐานของจิตส านึกในการ
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยว   
    1.4 การท่ องเที่ ยว เชิ ง เกษตร (Agro Tourism) เป็ นการท่ อ งเที่ ยวในพื้ นที่
เกษตรกรรม ไร่ สวน ฟาร์มปศุสัตว์ สวนสมุนไพร เพื่อชมความงาม และเกิดการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ โดยมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้น ๆ     
    1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อ
ชมและศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ และเรียนรู้ระบบสุริยจักรวาล เช่น สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา ฝนดาวตก และการดูดาวจักราศี ให้เกิดความรู้ ความประทับใจ ความทรงจ า และ
ประสบการณ์ โดยจะต้องมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นน้ัน ๆ ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างยั่งยืน    
   2. การทอ่งเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based tourism) ได้แก่    
          2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวใน
แหล่งโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพื่อชมความงาม ให้เกิดความเพลิดเพลินใจ และเพื่อเรียนรู้ ให้
เกิดเป็นประสบการณ์ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีจิตส านึกและรับผิดชอบต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ จะมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวด้วย  
    2.2 การท่องเที่ยวชมงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional 
tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมและร่วมงานประเพณีต่างๆ ที่ชาวบ้านท้องถิ่นนั้นๆ จัดขึ้น ให้เกิด
ความเพลิดเพลิน ความทรงจ า และประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
พิ ธีกรรม และความเชื่อต่างๆ ด้วยการมีจิตส านึกที่ ดีและมีความรับผิดชอบในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งเป้นมรดกอันล้ าค่า โดยชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จะมีส่วน
ร่วมในการจัดการท่องเที่ยว    
    2.3 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism / Village Tourism) เป็น
การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านตามชนบท เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงาน
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น และเกิดความเพลิดเพลิน โดยจะมีชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยว   
   3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) ได้แก่    
    3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
และเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายและใจ ในแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม ให้เกิดความ
เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ ซึ่งอาจจัดอยู่ในรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงาม โดย
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นักท่องเที่ยวจะต้องมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาชนใน
ท้องถิ่นน้ันๆ จะมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวด้วย    
    3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-meditation Tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวเพื่อการทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาทางศาสนา สัจธรรมแห่งชีวิต ด้วยการฝึก
สมาธิ โดยจะได้รับประสบการณ์และความรู้ที่แปลกใหม่ และท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ต้องมีจิตส านึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้การมีส่วนร่วมต่อการ
จัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ จะมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มุ่งเพื่อเรียนรู้
วัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย ไม่ว่าจะเป็นการท าอาหารไทย การนวดแผนไทย เป็นต้น    
    3.3 การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic 
Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่า
ต่างๆ เพื่อประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ ด้วยการมีจิตส านึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นซึ่งประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน    
    3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการเล่นกีฬา 
ให้ได้รับความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งร่างกายและ
จิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการด าน้ า ตกปลา กอล์ฟ สนุกเกอร์ สกีน้ า กระดานโต้คลื่น เป็นต้น โดยจะต้องมี
จิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวทีย่ั่งยืน    
    3.5 การท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel) เป็นการท่องเที่ยวที่สนุก 
ตื่นเต้น เร้าใจ ผจญภัยไปในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในแบบพิเศษ ซึ่งจะสร้างความทรงจ า ความ
ประทับใจ และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการท่องเที่ยว    
    3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (Home & Farm Stay) เป็นการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับผู้ที่ชอบใช้ชีวิตร่วมกับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ แบบใกล้ชิด เพื่อที่จะเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้ยั่งยืน    
    3.7 การท่องเที่ยวพ านักระยะยาว (Long Stay) เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่
เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตในบั้นปลาย หรือผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในต่างแดนเป็นเวลานานอย่าง
น้อย 1 เดือน    
    3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) เป็นการท่องเที่ยวที่ถูกจัดขึ้น
เพื่อเป็นการสมนาคุณแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท ายอดขายได้ตามเป้าหมาย โดยกลุ่มผู้แทน
บริษัทต่าง ๆ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารระหว่างการเดินทาง ใน
ระยะเวลา 2-7 วัน ซึ่งจะเป็นการน าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ หรืออาจมีการผสมผสานกับการท่องเที่ยว
ในรูปแบบอื่นๆ      
    3.9 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม เรียกโดยย่อว่า MICE ซึ่งย่อมาจาก M=meeting, 
I=incentive, C=conference , E=exhibition เป็นการท่องเที่ยวเพื่อบริการให้กับ  ผู้ที่ เข้าร่วม
ประชุมที่มีการจัดรายการน าเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งแบบเที่ยววันเดียว และแบบ
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เที่ยวพักค้างแรม  2-4  วัน โดยมีการคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการ โดยการน าเที่ยวจะ
มีก่อนประชุม (Pre-tour) หรือ หลังประชุม (Post-tour)    
    3.10 การท่องเที่ยวแบบผสมผสาน เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้จัดรายการ
น าเที่ยวได้คัดสรรรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความแตกต่างจากการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาหลายวัน    
            นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งแตกงอกออกมาจากแนวคิดของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่เรียกว่า Green 
Tourism หรือการท่องเที่ยวเพื่อร่วมเป็นอาสาสมัครในการท ากิจกรรมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
ที่เรียกว่า Volunteer Tourism เป็นต้น   
  สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการท่องเที่ยว
ในแหล่งธรรมชาติ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ 2) รูปแบบการท่องเที่ยว
ในแหล่งวัฒนธรรม  เช่น การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท             
3)  รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์  ฯลฯ 
 
2.2  แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กระบวนทัศน์ใหม่ของการท่องเที่ยว 
 
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์และทิศทางใหม่
ของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการท่องเที่ยวแบบเดิมในยุคแรก ๆ ที่ให้ความสนใจ การพักผ่อน
หย่อนใจมาสู่การเดินทางท่องเที่ยวในยุคที่สองที่ให้ความสนใจกับวัฒนธรรม และใส่ใจกับผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว  และยุคที่สามในกระแสการท่องเที่ยวที่
เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระแสการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถตอบสนอง
ต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนผ่านชุมชน โดยน าเอาความเป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนมาเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว เข้าไปสัมผัสกับกิจกรรม
เหล่านั้น  ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้ไปเยี่ยมชมแต่ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ชุมชนสร้างสรรค์   
 2.2.1 ความหมายและลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   Richards and Raymond (2000, อ้างอิงมาจาก กลุ่มวิชาการและมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2560, น. 9) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ว่า 
เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์  ผ่าน
กิจกรรมการมีส่วนร่วม และจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของจุดหมาย
ปลายทางของวันหยุดของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังหมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่สัมพันธ์ กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่โดย
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมและมีโอกาสได้ใช้ชีวิต
ร่วมกันกับเจ้าของสถานที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถี
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ชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชนแต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่า
ของชุมชนเทา่นั้น   
   Ankomah & Larson (2000) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่ามี 5 ลักษณะที่
ส าคัญไว้ว่า 
    1. การสร้างสรรค์ จะมีศักยภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าได้ง่าย แต่มักจะไม่ค่อย
เกิดขึ้นจะต้องผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ประเพณีทางวัฒนธรรมนั้นด้วย 
    2. การสร้างสรรค์ จะต้องมีการน านวัตกรรมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได ้
    3. เนื่องจากการสร้างสรรค์เป็นกระบวนการ ดังนั้นทรัพยากรที่เกิดจากการสร้าง 
สรรค์จะต้องมีความคงอยู่อย่างยั่งยืนมากกว่าการเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสหรือ
มองเห็นได้ ในขณะที่ทรัพยากรทางกายภาพด้านวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ อาจตกยุคสมัย
และลดคุณค่าลง แต่ทรัพยากรที่เกิดจากการสร้างสรรค์จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด 
    4. การสร้างสรรค์ สามารถเคลื่อนไปอย่างเป็นพลวัตรหรือไม่หยุดนิ่งมากกว่าที่จะ
เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สามารถสัมผัสได้เท่านั้น การสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง เช่น ศิลปะ 
งานฝีมือ ซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา และไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวเหล่านี้คือเป็นความท้าทายส าคัญ 
และเป็นจุดหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์
    5. การสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวพันกับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยัง
เกี่ยวข้องกับคุณค่าอีกด้วย ดังนั้นกระบวนการสร้างสรรค์จะต้องสร้างคุณค่าใหม่ ๆ ให้กับยุคปัจจุบันนี้
ให้เกิดอย่างรวดเร็ว เพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ 
   ยูเนสโก (UNESCO)  (2006) ให้นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินชีวิตของชุมชน โดยชุมชนจะจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่าง
กลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน ในมิติของการเรียนรู้และการ
ทดลองปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนเพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่และ
เป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็น
เครื่องมือในการรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว
ภายในชุมชน และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผล ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน รวมถึงการจัดให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเน้นการเรียนรู้ 
การศึกษาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะเน้นความ สัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคน
ในชุมชนนั้น ๆ ซึ่งอาจนิยามได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า และเป็น
การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้น าทุนทางวิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติมาสร้างโอกาสให้กับผู้มา
เยือน ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มาเยือน และเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่แยกส่วนระหว่างผู้มา
เยือนกับชุมชน 
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   สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2553, อ้างอิงมาจาก กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
การท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2560, น. 11)  ให้นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้าง สรรค์ว่าเป็น
กระบวนการ “การต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์” กล่าวคือ “ต่อยอด” 
เป็นการต่อยอดจากฐานทุนเดิมที่มีอยู่ ทั้งทุนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม “เพิ่มค่า” เป็นการเพิ่ม
มูลค่าและคุณค่าแก่ทรัพยากรการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทย  “หาจุดต่าง” สร้างและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่น าไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ดังนั้นการ “ต่อยอด” 
“เพิ่ มค่า” และ “หาจุดต่าง” จึงเป็นแนวทางที่ส าคัญของการบริหารจัดการการท่องเที่ยว              
เชิงสร้างสรรค ์
   สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (2554) กล่าวถึงลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ 10 
ประการ ดังนี ้
    1. ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกผันระหว่างกัน  
    2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
    3. มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว  
    4. ได้ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม  
    5. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และส่งผ่าน ส่งต่อประสบการณ์  
    6. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป็นผู้ชม  
    7. นักท่องเที่ยวมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ด้วยตนเองและ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
    8. การเข้าถึงความจริงแท้ของกระบวนการในการผลิต รวมทั้งผลิตภัณฑ์และ การมี
ประสบการณ์จริง  
    9. จดจ า ประทับใจ และเข้าใจ  
    10. เป็นการท่องเที่ยวแบบจ าเพาะเจาะจง กล่าวคือการมีรูปแบบการท่องเที่ยว    
แนวใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งค านึงถึงความยั่งยืนเป็น
ส าคัญ 
   ธนะรัตน์  ทับทิมไทย (2563) กล่าวถึงลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 
    1. การท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์  เป็นรูปแบบการท่องเที่ ยวที่ เปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนได้พัฒนา หรือได้ใช้ศักยภาพ หรือความสามารถด้านแนวคิดสร้างสรรค์ 
ของนักท่องเที่ยวเอง โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมั่นตั้งใจในวิถีทางและประสบการณ์เรียนรู้ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท ากันอยู่เป็นประจ าของผู้คนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยที่นักท่องเที่ยวอาสาเข้าไปท าหรือ
เข้าไปมีส่วนร่วมด้วย 
     2. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นผสมผสานกับแนวคิด จินตนาการของนักท่องเที่ยว สร้างสรรค์กิจกรรมขึ้นมา
ใหม่ 
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     3. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเที่ยวมิใช่เป็นเพียงผู้ดูหรือผู้สังเกตการณ์หรือ
ไปปรากฏตัวในที่นั้นๆ แต่เป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์หรือเป็นผู้มีส่วนในการดาเนินกิ จกรรมร่วมกับคนใน
ท้องถิ่น 
     4. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เป็นหน้าที่ของนักท่องเที่ยวที่จะต้องปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมรอบตัว และใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์เพี่อให้เกิดความช านาญได้พัฒนาขึ้นกว่าเดิม 
   สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้หรือการ
ท่องเที่ยวเพ่ือสร้างประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมกับ 
กิจกรรม การท่องเที่ยวของชุมชนและส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของนักท่องเที่ยว 
  2.2.2 ความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   กระแสของการท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนตามกระแสการพัฒนาของโลก โดยมีแนวคิดว่า   
“นักท่องเที่ยว” ในยุคใหม่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ของการเสพความสุขจาก         
การบริการหรือแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ “นักท่องเที่ยว” ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
เพื่อศึกษาหาความรู้ การเรียนรู้และการเข้าใจถึงความแตกต่างกันของสังคมมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
นักท่องเที่ยวทางเลือกใหม่นี้มีผลท าให้รูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยว หรือการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ ยวที่ จะไปหรือการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางการท่องเที่ ยวเปลี่ ยนไป ส่ งผลให้ เกิด               
การปรับเปลี่ยนของทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวตามมา โดยเป้าหมายสูงสุดของการท่องเที่ยวในทางเลือกใหม่
คือ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลินใจหรือความสุขทางจิตใจแล้วนั้น ยังเป็นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจกันในสังคมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันจะท าให้สังคมเกิดความสงบสุข เป็นการน า
การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวคนในสังคมเดียวกันและต่างสังคม ยังเป็นการ
รักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และยังเป็นกลไกน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (กลุ่มวิชาการและมาตรฐานการท่องเที่ยว, กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2560, น. 16-17)   
  2.2.3  องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
    ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556) กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้  
     1. การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืน   
     2. การเรียนรู้และมีส่วนร่วมในศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์เฉพาะถิ่นระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของพ้ืนที่ 
     3. ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน  ในที่นี้คือ การที่ เจ้าบ้านมี
อัธยาศัยและความเป็นมิตรไมตรี การให้ค าแนะน า การให้ความช่วยเหลือ จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจ และถือเป็นคุณสมบัติของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  
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   อ งค์ ก ารก ารท่ อ ง เที่ ย ว โลก  (United Nations World Tourism Organization: 
UNWTO)  อ ธิบ ายค าว่ า  “ค วาม ยั่ งยื น ” ภ าย ใต้ ห ลั ก ก าร  5 ข้ อ  ดั งนี้  (World Tourism 
Organization, 1998: 21-22 อ้างถึงใน กลุ่มวิชาการและมาตรฐานการท่องเที่ยว, กองพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว, 2560, น.  21)  
    1.  การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการท่องเที่ยวไว้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
    2.  การวางแผนและจัดการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อมและสังคม วัฒนธรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
    3.  คุณภาพของสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมจะยังคงได้รับการรักษา
ไว้ได้ 
    4.  ความสามารถในการรักษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นจะยังคงสามารถรักษาความเป็นที่นิยมอยู่ได้และสามารถท าการตลาดต่อไปได้ 
    5.  ผลประโยชน์ของการท่องเที่ยวจะต้องกระจายไปในทุกภาคส่วนของสังคม 
 2.2.4  ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   ธนะรัตน์ ทับทิมไทย (2563) กล่าวถึงประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดังนี ้  
    1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ สภาพสังคม 
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย คือ 
       1.1 กลุ่ ม แสดงออกท างวัฒ นธรรมแบบดั้ ง เดิ ม  (Traditional Cultural 
Expression) เช่น ศิลปะ งานฝีมือ เทศกาล งานประเพณีต่าง ๆ 
      1.2 กลุ่มที่ตั้งทางวัฒนธรรม (Cultural sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ เป็น
ต้น 
    2. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานของ
ศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
      2.1 งานศิลปะ (Visual arts) เช่น การวาดภาพ รูปป้ัน และวัตถุโบราณ เป็นต้น 
      2.2 ศิลปะการแสดง (Performing arts) เช่น การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การแสดง
นาฏศิลป์ การแสดงละคร เป็นต้น 
    3. ประเภทวิถีชีวิต (Lifestyles) เป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถี
ชีวิต การด ารงชีวิตหรือวิถีการ ามาหากินของคนในชุมชนท้องถิ่นหรือชาวพื้นเมือง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ย่อย คือ 
      3.1 วิถีชีวิตของสังคมเมือง เช่น ย่านการค้าโบราณ ย่านส าเพ็ ง ย่านเยาวราช  
ย่านบางล าพู ย่านเมืองเก่าน่าน ย่านเมืองเก่าแปดริ้ว ย่านถนนนางงามสงขลา เป็นต้น 
      3.2 วิถีชีวิตสังคมชนบท เช่น หมู่บ้านช้างตากลาง อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก การเลี้ยงนกเขา อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การท านา การทอผ้า การท า
เครื่องป้ันดินเผา เป็นต้น 
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    4. ประเภทสื่อ (Media)  เป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสาร
กับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่หรือสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น  2 กลุ่มย่อย คือ 
     4.1 งานสื่อสิ่งพิมพ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Publishing and Printed Media)  
เช่น  คู่มือท่องเที่ยว นิตยสารการท่องเที่ยวหรือสิ่งพิมพ์อื่น  ที่มีส่วนสร้างความน่าสนใจเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและสามารถสื่อในสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดความ
น่าสนใจ เป็นต้น 
      4.2 งานโสตทัศน์  (Audiovisual) สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือ อื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเป็นมาของต้นแบบ (Originality) ความเป็นของแท้ดั้งเดิม 
(Authenticity) ของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่นั้น ๆ เป็นต้น 
    5. ประเภทการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Functional creation) เป็น
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มี
ความต้องการแตกต่างกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ 
      5.1 กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบห้องพักในโรงแรม รีสอร์ท  
การออกแบบสินค้าของที่ระลึกให้มีอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นหรือแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 
      5.2 กลุ่มสื่อสมัยใหม่ (New media ) เช่น ระบบดิจิทอล ซอฟต์แวร์ เกมส์ 
      5.3 กลุ่มบริการทางความคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism 
Services) เช่น การบริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา นันทนาการ และบริการแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
อื่น ๆ 
 2.2.5  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งส าคัญ 3 ประการ คือ (กลุ่มวิชาการและมาตรฐานการท่องเที่ยว 
กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, 2560, น. 35) 
    1. การต่อยอดจากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ เดิม ประกอบด้วย ทุนทางสังคม 
วัฒนธรรมและมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  
    2. เน้นการมีส่วนร่วมและประสบการณ์จริงด้วยการเรียนรู้ ศิลปะ มรดกทาง
วัฒนธรรมและมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
    3. การสร้างความแตกต่างในการท่องเที่ยวโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีการ
สร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนพัฒนาให้เกิดความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 2.2.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีปัจจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งสิ้น  11 ปัจจัย คือ 
(Richards, 2010, น.7)   
    1. บริบท (Context) แหล่งท่องเที่ยวจะต้องจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสถานที่
ของตน ซึ่งแต่ละสถานที่อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจจ าเป็นต้องน าปัจจัย
เหล่านี้มาประกอบการพิจารณาการจัดการการท่องเที่ยว 
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    2. การมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น (Local Involvement) ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
    3. การมีพันธมิตร (Partnerships) การพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
แตกต่างกันซึ่งถือว่ามีความส าคัญ อาจรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรม สมาคมอิสระท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจ 
การท่องเที่ยว การบริการทางสังคม และองค์กรชุมชน 
    4. การวางแผนระยะยาว (Long-term Planning) การวางแผนล่วงหน้าการจัด การ
การท่องเที่ยวและการวางแผนทรัพยากรที่ส าคัญ 
    5. การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Clear Objectives)  มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและ
วัตถุประสงค์จะต้องเอื้อต่อการพัฒนา 
    6. การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดี (Strong Content)  การจัดการท่องเที่ยวไม่ควร
ซ้ าและสามารถมองเห็นความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยว   
    7. การมีอิสรภาพในการบริหารจัดการ (Political Independence and Artistic 
Autonomy)  การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ควรจะได้รับประโยชน์ทางการเมืองและโครงสร้างการ
ด าเนินงานควรมีความอิสระในการจัดการท่องเที่ยว 
    8. การสื่อสารและการตลาดที่ดี  (Good Communication and Marketing) 
ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ชัดเจน 
    9. การมีแหล่งเงินทุนที่ เพียงพอ   (Sufficient Funds)  งบประมาณที่ ให้การ
สนับสนุนควรพร้อมส าหรับการใช้ด าเนินงาน 
    10 . ก ารมี ผู้ น าที่ เข้ ม แข็ งและที ม งานที่ มั่ น ค ง   (Strong Leadership and 
Committed Team) 
    11. การเมือง (Political Will)  โครงการต้องได้รับการสนับสนุนทางการเมือง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นเครื่องมือที่จะสามารถก่อให้เกิด
การบูรณาการ การใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นหรือชุมชนอย่างค านึงถึงการรักษาให้คงอยู่และเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ให้เกิดรายได้และสามารถด ารงอยู่ได้ 
 
2.3  บริบทบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น  
 
 บ้านดอนบม ตั้งอยู่ที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชื่อบ้าน “ดอนบม” มาจาก
ค าว่า “โบมหรือบมหรือกะโบม”  ซึ่งเป็นภาชนะที่ท าด้วยไม้เนื้อแข็งปานกลาง ขุดเป็นรูปวงกลม มี
ขอบด้ามสั้นใช้ส าหรับส่ายหรือคนข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่ ๆ เพื่อระบายหรือลดความก่อนน าไปใส่ใน
กระติบข้าวของชาวอีสาน 
 2.3.1 ประวัติความเป็นมา 
         บ้านดอนบม ตั้งขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏชัด แต่จากการสืบค้นเอกสารหลักฐาน และการสัมภาษณ์
คนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านคาดว่าน่าจะก่อตั้งมานานกว่า 200 ปี เริ่มแรก คนในบ้านดอนบมเป็นคนจาก
ประเทศลาว เขมร ที่เดินทางมาค้าขายตามแม่น้ าชีและขึ้นมาแลกเปลี่ยนสินค้าที่บ้านดอนบมซึ่งเป็น
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เมืองท่าเรือในอดีต คนลาวและเขมรจึงสร้างที่พักอาศัยอยู่ชั่วคราว แต่มีบางครอบครัวก็พักอาศัยอยู่
ยาวสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน บ้านดอนบมเริ่มมีการจารึกเป็นหลักฐานจริง ๆ ในสมัยการตั้งเมือง
ขอนแก่นที่บ้านดอนบม ซึ่งขณะนั้นเรียก “เมืองดอนบม” (ต่อมาเปลี่ยน เป็นเมืองขอนแก่น) ในราว 
พ.ศ. 2410 ซึ่งผู้ที่ตั้งเมืองตามหลักฐานได้กล่าวว่า ท้าวเพี้ยเมืองแพนได้อพยพครอบครัวชาวลาวจาก
กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) พ.ศ. 2321 (จ.ศ. 1120) หลังจากที่เจ้าพะยามหากษัตริย์ศึกยกทัพ
ไปตีเมืองเวียงจันทน์สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เพี้ยเมืองแพนพาครอบครัวอพยพมาตั้งบ้านเรือนที่บ้านซี่
โล่น แขวงเมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขึ้นตรงต่อมณฑลนครราชสีมาอยู่ได้หลายปีจึงอพยพ
จากบ้านซีโล่นมาตั้งที่บ้านบึงบอน (บ้านเมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)  
เนื่องจากเพี้ยเมืองแพนมีธิดาองค์หนึ่งซึ่งนางค าแว่น เป็นสนมอยู่ที่เมืองหลวง (กรุงธนบุรี) ได้ท าความ
ดีมาก จึงโปรดเกล้าให้พระราชทานนามแก่บิดาของนางค าแว่น ซึ่งอยู่ที่บ้านบึงบอนว่า พระยานครศรี
บริรักษ์ ตั้งแต่นั้นมาจนสวรรคตต่อมาบ้านบึงบอนจึงเปลี่ยนเป็นชื่อ เมืองขอนแก่น ตามชื่อและตาม
นามของต้นมะขามตั้งอยู่ที่บ้านบึงบอนได้ 22 ปี 
 ท้าวจามบุตรของพระยานครศรีบริรักษ์ย้ายเมืองจากบ้านบึงบอน ได้ตั้งเมืองใหม่ที่บ้าน ดอน
พันชาด หรือบ้านโนนเมือง ต าบลบ้านแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในปี  
พ.ศ. 2354  (จ.ศ. 1173) ท้าวจามก็ได้รับพระราชทานยศตามบิดา คือ เป็นพระยานครศรีบริรักษ์เดิม 
ตั้งอยู่ที่บ้านดอนพันชาดได้ 27 ปี ท้าวจามสวรรคต  ท้าวอินบุตรได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองแทนและได้รับ
พระราชทานยศเป็นพระยานครศรีบริรักษ์เดิม 
 ต่อมาพระยานครศรีบริรักษ์ (อิน) ได้ย้ายจากบ้านดอนบมพันชาดมาตั้งที่บ้านโนนทัน เมื่อ  
พระยานครศรีบริรักษ์ (อิน) ถึงแก่กรรม ต าแหน่งเมืองจึงตกไปอยู่กับเจ้ามุ่งน้องชาย แต่เจ้ามุ่งอยู่บ้าน
นักกระบาก (ริมทุ่งสร้าง) จึงให้หลวงศรีวรวงศ์ ผู้เป็นหลานเป็นผู้ช่วยดูแลเมืองแทน  ซึ่งต่อมาหลวง
ศรีวรวงศ์ได้รับพระราชทานนามว่า “ราชบุตรเมืองขอนแก่น” พ.ศ.  2410 หลวงศรีวรวงศ์ ได้ย้าย
เมืองจากบ้านโนนทันมาตั้งที่บ้านดอนบม  ถึงปี พ.ศ. 2420 หลวงศรีวรวงศ์ได้รับโปรดเกล้าให้เลื่อน
ยศเป็น “พระนครศรีบริรักษ์” เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่นั้นมา ระหว่างอยู่ที่บ้านดอนบมได้สร้าง
วัดขึ้นมา 3 วัด คือ 1) วัดกลางบุรี 2) วัดใต้ 3) วัดเหนือ ซึ่งเมื่อมีผู้ตรวจราชการเมืองมาตรวจเมือง
ขอนแก่นทางน้ าจะขึ้นที่ท่าน้ าชีวัดเหนือ มีการต้อนรับอย่างเอิกเกริก จึงเปลี่ยนชื่อจากวัดเหนือเป็นวัด
ท่าราชไชยศรี   
 ในปี พ.ศ. 2434 ในรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนการปกครองหัวเมืองไกลใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นบริเวณ
หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือให้เป็นหัวเมืองลาวพวน  ดังนั้น เมืองขอนแก่นจึงกับขึ้นกับเมืองลาวพวน ใน
สมัยนั้นได้มีสายโทรเลข ที่เดินจากเมืองนครราชสีมา ผ่านเมืองชนบท เข้าเขตเมืองขอนแก่นข้ามล าน้ า
ชีที่ท่าหมากทัน ตรงไปท่าพระ บ้านทุ่ม โดยไม่เข้าเมืองขอนแก่น และตรงไปข้ามล าน้ าพองไปบ้าน
หมากแข้งเมืองอุดรธานี กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม (พระยศในขณะนั้น) ซึ่งเป็นข้าหลวงใหญ่ประจ า
มณฑลทรงด าริว่า ที่ว่าการเมืองขอนแก่นที่ตั้งอยู่ที่บ้านดอนบม ไม่สะดวกแก่ราชการ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระนครศรีบริรักษ์ (อุ) ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ที่บ้านทุ่ม (อ าเภอเมืองขอนแก่นใน
ปัจจุบัน) ในปลาย พ.ศ. 2434 และเปลี่ยนนามต าแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมือง 
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  ในปี พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชทานบรรดาศักดิ์ท้าวหนูหล้าปลัด
เมืองขอนแก่นเป็นพระพิทักษ์สารนิคม และในปี พ.ศ. 2441 ก็ได้ย้ายเมืองขอนแก่นจากบ้านทุ่ม
กลับไปต้ังอยู่ที่บ้านเมืองเก่าตามเดิม ด้วยเหตุผลที่ว่า บ้านทุ่มนั้นกันดารน้ าในฤดูแล้ง 
 2.3.2 สภาพหมู่บ้านทางภูมิศาสตร์ 
 บ้านดอนบม มีสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ าชี สลับกับที่เนินสูงริมฝั่งแม่น้ าพื้นที่มี
ความลาดเอียงเล็กน้อยลงไปทางด้านทิศตะวันออก โดยทั่วไปสองฝั่งแม่น้ าจะเนินสูงแล้วลาดต่ าลงจน
เป็นที่ราบซึ่งเกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่น้ าพัดพามาในฤดูน้ าหลากของทุกปี และมัก จะเป็น
ดินทราย ถัดออกมาจะเป็นดินร่วนปนทรายมากขึ้นตามล าดับ มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก บ้าน
ดอนบมอาศัยแม่น้ าชีท ามาหากินเกือบทุกฤดูกาลทั้งนี้เพราะไม่มีแหล่งน้ าอีกเลย นอกจากปัจจุบันที่มี
คลองส่งน้ าชลประทานแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงนัก การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านเป็นแบบเรียงยาวเรียบฝั่งแม่น้ า
ชีไปโดยตลอด ตามแนวทิศตะวันออกขึ้นไปทางตะวันตกเป็นระยะยาวเกือบสองกิโลเมตร แรกเริ่มมี
การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจายแต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงและตัดถนนในบ้านให้เป็นระเบียบ ผู้คนจึง
ตั้งถิ่นฐานโดยยึดถนนเป็นส าคัญจึงกล่าวได้ว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านเป็นแบบกระจุกตัว สลับกับ
เรียงยาวแบบฝักถั่ว 
 2.3.3 จ านวนครัวเรือนและประชากร 
 เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอเมืองขอนแก่น  
ในเขตการปกครองมีหมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 15,936 ครัวเรือน ประชากร
ทั้งหมด 29,865 คน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561) จ าแนกตามหมู่บ้านและเพศ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2.1 (เทศบาลต าบลเมืองเก่า, 2561)   
 
ตารางที ่2.1 จ านวนครัวเรือนและประชากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านสะอาด 434 417 441 858 
2 บ้านโสกแสง 696 563 575 1,138 
3 บ้านกุดกว้าง 668 623 678 1,301 
4 บ้านกุดกว้าง 510 420 465 885 
5 บ้านโนนตุ่น 1,432 1,018 1,150 2,168 
6 บ้านดอนบม 410 656 639 1,295 
7 บ้านดอนบม 2,022 1,578 1,884 3,462 
8 บ้านขามเจริญ 1,931 1,455 1,695 3,150 
9 บ้านตูมน้อย 1,671 1,526 1,799 3,325 
10 บ้านดอนบม 451 629 699 1,328 
11 บ้านฉัตรทอง 1,537 1,372 1,611 2,983 

ต่อ 
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ตารางที่ 2.1 ต่อ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
12 บ้านกุดกว้าง 983 493 529 1,022 
13 บ้านดอนบม 314 520 570 1,090 
14 บ้านการเคหะ 1,431 1,092 1,345 2,437 
15 บ้านโนนตุ่น 745 741 841 1,582 
16 บ้านกุดกว้าง 363 518 536 1,054 
17 บ้านกุดกว้าง 318 366 421 787 

รวม 15,936 13,987 15,878 29,865 
 
 

  2.3.4 ด้านสังคม  

  บ้านดอนบมเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์และความสะดวกสบายในด้าน    
ต่าง ๆ เช่น การคมนาคม การสาธารณสุข ตลอดจนการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงจึงไม่มีการ
อพยพออกจากหมู่บ้าน นับวันหมู่บ้านดอนบมได้มีการขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ เมื่อมีคนอพยพมา
จากหลาย ๆ แห่งน าเอาวัฒนธรรมและประเพณีอื่น ๆ มาด้วย แต่เมื่ออยู่นานเข้าก็กลายเป็น
วัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนได้เป็นอย่างดี ในด้านสังคมทั่วไปบ้านดอนบมเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ประกอบกับองค์เครือญาติมีอิทธิพลมาก ท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนในหมู่บ้านสงบ
สุข 

  ส าหรับศูนย์รวมวัฒนธรรมก็คือวัด โรงเรียน และบ้าน ร่วมมือกันอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่
อย่างเคร่งครัด เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นชุมชนใหญ่แต่เมื่อมีความจ าเป็นหรือ
ขอความช่วยเหลือ ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน โดยไม่ค านึงถึงเรื่องอื่นใด วัฒนธรรมที่ยึดถือเป็น
แกนกลาง คือ ฮีต 12 ครอง 14 ซึ่งเป็นที่ยึดถือกันมาโดยตลอด    
 2.3.5 ด้านศาสนา   
 ชาวบ้านดอนบมส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ มีบางครอบครัวที่นับถือศาสนาอื่นแต่ก็  รับฟัง
ความคิดเห็นในทุกศาสนา รับเอาส่วนที่ดีมาปฏิบัติ ปัจจุบันชุมชนบ้านดอนบมมีวัดเป็นศูนย์รวมในการ
ปฏิบัติกิจในทางศาสนาอยู่ 2 แห่ง คือ วัดกลางบุรี และวัดเหนือ (วัดท่าราชไชยศรี) ทั้งสองแห่งตั้งอยู่
ในส่วนของการปกครองของ 2 หมู่บ้าน คือ วัดกลางบุรี ในเขตการปกครองของบ้านดอนบม หมู่ที่ 6 
และวัดท่าราชไชยศรีอยู่ในเขตการปกครองของบ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ทั้งสองแห่งเป็นศูนย์รวม
วัฒนธรรมต่าง ๆ และเป็นที่ให้ชาวบ้านศึกษาพระธรรมวินัย อบรมธรรม และปฏิบัติภารกิจทางศาสนา
อย่างดี  ส่วนวัดเก่าซึ่งมีความเจริญมาในอดีตนั้น คือ วัดท่าวังมนต์นั้นปัจจุบันยังเหลือหลักฐานอยู่น้อย
มาก ทั้งนี้ เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่และดูแลมาก่อน แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้าง
พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 5 ศอก สูง 5 ศอก ขึ้นในบริเวณวัดเดิม จึงเป็นที่สักการะของหมู่บ้านสืบต่อ
กันมา และบริเวณวัดเก่าท่าวังมนต์นั้นเป็นที่สงบเงียบวังเวงมีร่มไม้ใหญ่พักผ่อนเย็นสบายและปฏิบัติ
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ธรรม ประกอบกับทิวทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ าชี เหมาะส าหรับนักแสวงบุญที่ชอบความเงียบสงบเป็น
อย่างดี และทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานเทศกาลอันเป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่าง ช้านานคือ  
   2.3.5.1  งานเทศกาลท่าวังมนต์ ชาวบ้านมักจะจัดให้มีขึ้นในราวเดือนเมษายนของทุกปี 
ในงานนี้จะมีคนในหมู่บ้านต่าง ๆ มาเที่ยวและชมงานประเพณีอย่างครึกครื้นและจะมีมหรสพสมโภช 
ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดงานประจ าปีของเทศบาลต าบลเมืองเก่า   
   2.3.5.2 งานก่อกองพระทราย ซึ่งชาวบ้านจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 
ของทุกปี  เป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างชาวบ้านดอนบมเองกับชาวบ้านใกล้เคียง เช่น บ้าน
ตูม บ้านโนนทัน เมืองเก่า บ้านโนนตุ่น บ้านกุดกว้าง หนองหิน ใคร่นุ่น วังหิน ฯลฯ ที่จะนัดหมายกัน
ให้เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากและที่ขาดไม่ได้ในทุก ๆ ปี คือ การสรงน้ าพระ และแห่พระ ซึ่งเป็น
ประเพณีอย่างหนึ่งของชาวบ้าน คือพอถึงวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะพร้อมใจกัน
หยุดงานของตนทุกอย่างแล้วเข้าวัดน าพระพุทธรูปต่างๆจากวัดลงมาวางไว้บนโต๊ะบูชากลางลานวัด
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าสรงน้ าอบ น้ าหอม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและตัวเองสืบต่อไป ดังนั้น
วัดจึงเป็นศูนย์ทางศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวบ้านดอนบมเป็นอย่างดี 

 2.3.6  ประเพณีและวัฒนธรรม  
   บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ถือเอาขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามฮีตสิบสอง ประเพณีท าบุญสิบสองเดือนไทอีสาน ดังน้ี  
   1) เดือนอ้าย บุญข้าวกรรม (บุญเดือนอ้าย) เป็นบุญที่ท าในเดือนอ้าย (เจียง) เดือนแรก
ของปีที่ชาวอีสานท ากันจนเป็นประเพณี ท าในวันข้างขึ้น/แรมก็ได้ เป็นบุญที่เกี่ยวกับพระโดยตรง มี
ความเช่ือวา่ท าบุญร่วมกับพระแล้วจะได้อานิสงส์มาก จึงมีการท าบุญเข้ากรรมขึ้น  
   2) เดือนยี่ ประเพณีบุญคูณลาน เป็นบุญที่ท าขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ ในปัจจัยยังชีพ
ของคน คือข้าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานในการที่จะได้ข้าวมานั้นยากล าบากและถือว่าปี
ใดบุญลานมีข้าวเยอะแสดงว่าปีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ดีและเป็นการท าให้เกิดสิริมงคลแก่ชาวบ้าน
และขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ผีปู่ตา ผีตาแฮก เจ้าแม่โพสพ ที่ประทานข้าวมาอย่างอุดมสมบูรณ์  
   3) เดือนสาม บุญข้าวจี่ เป็นข้าวเหนียวปั้นเท่าไข่เป็ดทาเกลือแล้วเสียบไม้ย่างไฟด้วย
ถ่าน ที่สุกเหลืองพอดีทาไข่แล้วย่างอีกครั้งบางแห่งนิยมใส่น้ าอ้อย ดังค าโบราณว่า เดือนสามค้อยเจ้า
หัวคอยปั้นข้าวจี่ ข้าวจี่บ่มีน้ าอ้อยจัวน้อยเช็ดน้ าตา ซึ่งการท าบุญข้าวจี่ในเดือนสามเป็นช่วงที่ชาวนา
หมดภาระในการท านาแล้วข้าวขึ้นยุ้งฉางใหม่จึงอยากร่วมทาบุญถวายพระ  
   4) เดือนสี่ บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ (เทศมหาชาติ) เป็นบุญที่ท าเกี่ยวกับเรื่องพระ
เวสสันดรนิยมท าในเดือนสี่ ซึ่งก่อนจัดงานมีการประชุมจัดเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อถวายแก่
พระสงฆ์ และแขกผู้มาร่วมงาน และปัจจัยไทยทานส าหรับใส่กัณฑ์เทศน์ ทางวัดก็มีการแบ่งหนังเป็น
กัณฑ์มอบให้พระ ภิกษุสามเณรวัดต่างๆเตรียมไว้เทศน์ ซึ่งมีเรื่องเล่าในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสน ว่ามี
พระมาลัยไปไหว้พระธาตุเกษแก้วจุฬามณีสวรรค์ดาวดึงส์พบพระศรีอริยไตรย ได้สั่งการพระมาลัยว่า 
ถ้าอยากพบพระองค์จงอย่าท าบาปหนักชก เช่นการฆ่า ข่มเหงบิดา มารดา สมณะพราหมณ์ณาจารย์ 
ท าร้ายพุทธเจ้าและยุยลพระแตกกันให้ ฟังเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียวและน าไป
ปฏิบัติ เมื่อพระมาลัยกลับมาถึงโลกมนุษย์จึงได้บอกให้ทราบทั่วกันผู้ปรารถนาเช่นว่านี้จึงพากันทาบุญ
เผวดสืบต่อกันมา  
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   5) เดือนห้า ประเพณีบุญสงกรานต์ บุญมหาสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์ ของภาค
อีสานก าหนดขึ้นในเดือนห้า มี 3 วัน ตั้งแต่ 13 วันมหาสงกรานต์  
14 วันเนา 15 วันสุดท้ายเป็นวันเถลิงศก ชาวอีสานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ พิธีในแต่ละท้องถิ่นอาจต่างกัน 
เหมือนกันก็คือการสรงน้ าพระพุทธรูป 
   6) เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟมีความส าคัญต่อชาวอีสานมาก เพราะเชื่อว่า
บุญประเพณีนี้จะทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝนข้าวปลาอาหารพืชพรรณเจริญเติบโตงอกงาม
ดีและนามาซึ่งความสนุกสนาน เกิดความหวังในชีวิต เหมือนมีที่พึ่ง อยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีความ
เชื่อมาจากเรื่องพญาแถน (เทวดาชาวอีสาน) ที่ดลบันดาลให้ความอุดมสมบูรณ์จึงมีการทาบุญบูชา 
พระญาแถน และบูชามเหศักดิ์หลักเมืองทุกปี เพราเชื่อว่าหากไม่ท าจะท าให้ฝนตกไม่ตามฤดูกาล เกิด
โรคระบาดต่างๆได ้
   7) เดือนเจ็ด ประเพณีบุญซาฮะ (บุญเบิกฟ้า) เป็นบุญที่จัดขึ้นเพื่อทาพิธีปัดรังควาน ขับ
ไล่ความเสนียดจัญไรภูตผีปีศาจออกจากหมู่บ้าน บางแห่งเรียกว่า บุญเบิกบ้าน หรือ บุญบ้านเป็นบุญที่
แต่ละหมู่บ้านจะท าไม่ขาด เป็นบุญเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน ผีปู่ตา ผีตาแฮก 
มเหศักดิ์หลักเมือง ที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านชาวบ้านเชื่อว่าจะรวมผีบรรพบุรุษอยู่ด้วยที่ช่วยดลบันดาล
ให้ชาวบ้านเมืองมีความสุข  
   8) เดือนแปด บุญเข้าพรรษา พรรษา คือ ฤดูฝน ฝน ปี ซึ่งชาวอีสานออกส าเนียง บุญ
เข้าวัดสา ส่วนไทยปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า พรรษา ซึ่งเป็นบุญที่ส าคัญแก่ทุกคนในไทย เป็นช่วงที่พระต้อง
จ าพรรษา เพื่อศึกษาธรรมไม่ต้องเดินทางไปค้างคืนที่ไหน และเชื่อว่าการท าบุญช่วงนี้จะได้กุศลมาก
เหมือนบุญออกพรรษาเพราะเป็นช่วงที่พระมีเจตนาสร้างบุญ สะสมบารมีจิตแน่วแน่ในค าสอน ซึ่งการ
ท าบุญกับพระที่มีเจตนาดีจึงถือว่าได้อานิสงส์มาก 
   9) เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญสิ้นเดือนเก้า ที่เรียกอีกอย่างว่า บุญข้าวสาก 
น าอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่จัดใส่กระทงวางไว้บนพื้น ใต้ต้นไม้เพื่อเป็นการเซ่นดวงวิญญาณของ
บรรพบุรุษ ที่มีความส าคัญต่อชาวอีสานเพราะเชื่อว่าเป็นบุญที่ต้องส่งส่วยให้กับผีฮักและผีบรรพบุรุษ 
เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยร้ายใดๆมาเยือน 
   10) เดือนสิบ บุญข้าวสากหรือสลากภัต บุญข้างสากเป็นบุญที่ท าเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย
หรือเปรต โดยมีเวลาห่างจากบุญข้าวประดับดินเพียง 15 วัน เป็นเวลาที่เปรตต้องกลับไปอยู่ที่ของตน 
ซึ่งทั้งสองบุญนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือการห่อข้าวส่งให้เปรต รวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่น้ องของผู้
ท าบุญด้วยและเปรตไม่มีญาติด้วย และท าคนให้ความส าคัญกับบุญนี้มาก เพราเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะมี
ความหิว ก าลังรอส่วนบุญจากงานนี้เมื่อถึงงานบุญจึงท ากันอย่างศรัทธา และพี่น้องแม้จะอยู่ห่างไกลก็
ต้องกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนกัน และมีของฝากให้กัน 
   11) เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เป็นวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 เป็นวันออกพรรษา วันป
วารนา เป็นบุญที่ความส าคัญเพราะเชื่อว่าพระสงฆ์ได้อยู่จ าพรรษาเป็นเวลาไตรมาส (3 เดือน) ย่อมมี
ความบริสุทธิ์ จริยธรรมงดงามจะมาซึ่งบุญและได้บุญมาก ชาวอีสานเชื่อว่าเหมือนได้บุญจาก นิโรธ
สมาบัติ (การออกจากการพักผ่อนของพระอรหันต์) ดังนั้นลูกหลานที่ไปทางานต่างถิ่นจึงนิยมกกลับ
บ้านเพื่อมาท าบญุนี้และออกพรรษากับ พ่อธรรม หรือของฮักษา ที่ได้เข้าไว้ในช่วงบุญเข้าพรรษา 
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   12) เดือนสิบสอง บุญกฐิน กฐิน คือไม้สะดึง ที่ใช้ส าหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้าจีวรพระ
ในการเย็บให้สะดวกขึ้น จึงเป็นที่มาของผ้ากฐิน คือ ผ้าจีวร สบง หรือผ้านุ่งห่มที่จะน าไปถวายพระ
นั่นเองบุญกฐินจึงคือบุญที่ต้องนาเข้าไปถวายพระเป็นส าคัญ บุญกฐินเป็นบุญฮีตสุดท้ายของฮีตเดือน
สิบสองของชาวอีสาน ชาวอีสานจึงรู้ดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องน าจีวรไปถวายในช่วงนี้ซึ่งมีกาลเวลา ที่
เรียกว่าเทศกาลกฐิน ที่กลายเป็นประเพณีขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่อชาวอีสานมากที่ถือว่าเป็นให้อานิสงส์
แก่ผู้ท าบุญอย่างมากเพราะจะได้ถวายจีวรให้แก่ภิกษุที่ครบไตรมาส เท่านั้นและเป็นบุญที่อยู่ในช่วง
ข้าวใหม่ปลามัน 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.4.1  งานวิจัยในประเทศ  
   มณฑาวดี พูลเกิด (2552) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความ
ยั่งยืนโดยชุมชน  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโดยชุมชน 3) เพื่อ
ตรวจสอบ และศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโดยชุมชน  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
   องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนโดยชุมชน มี 9 ด้าน คือ 1) ด้านการ
บริหารจัดการ 11 ตัวแปร 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 9 ตัวแปร 3) ด้านเป้าหมายในการจัดการ
ท่องเที่ยว 9 ตัวแปร 4) ด้านการจัดองค์การ 11 ตัวแปร  5) ด้านการควบคุม 9 ตัวแปร 6) ด้านการมี
ส่วนร่วม 10 ตัวแปร 7) ด้านความสามารถของชุมชน 4 ตัวแปร 8) ด้านสิ่งจูงใจของชุมชน 3 ตัวแปร
และ 9) ด้านศักยภาพของชุมชน 5 ตัวแปร    
   รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงระบบเพื่อความยั่งยืนโดยชุมชน ด้านปัจจัยน าเข้า 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ด้านความสามารถของชุมชน ด้านสิ่งจูงใจของชุมชน ด้านศักยภาพของ
ชุมชนและการมีส่วนร่วมในการลงทุน ด้านกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบ     
ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมการด าเนินกิจกรรม/ปฏิบัติตามแผน และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล ด้านผลผลิต ประกอบด้วยองค์ประกอบ ด้านเป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยว ด้านการ
ควบคุม 3 ตัวแปรที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา ด้านการป้อนกลับ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ด้าน
การควบคุม 6 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดกฎ ระเบียบกติกา ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยองค์ประกอบ  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 
   ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงระบบเพื่อความยั่งยืน ด้านความ
เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ด้านความถูกต้องครอบคลุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้านความ
เป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ด้านความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และค่าเฉลี่ยรวมทุก
ด้านเท่ากับ 4.56 
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   ทิพย์สุดา พุฒจร (2556) ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนสลักคอก จังหวัดตราด  
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  แนวทางการด าเนินงาน
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชมรมน าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก ผลการวิจัย
พบว่า  
   ชมรมน าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอกมีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน คนในชุมชนซื้อหุ้น 
และได้รับเงินปันผลรายปีสัดส่วนร้อยละ 35 ของรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมท่องเที่ยว และร้อยละ 65 
จัดสรรเพื่อการบริหารงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ งานสาธารณประโยชน์ และการจัด
สวัสดิการสังคม ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มผู้น าในชุมชนเป็นทีมบริหารงานชมรม 
มีผู้จัดการชมรมท าหน้าที่ดูแลกิจกรรมท่องเที่ยว สมาชิกชมรมร่วมดูแลรักษา ทรัพยากรท่องเที่ยว 
ชมรมขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยว หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวการพัฒนาเกาะช้างส่งผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน  
นักวิจัยร่วมกับชมรมก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้
ด าเนินงานพัฒนาร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการชมรม การทดลองจัดการที่พักใน
ชุมชน และการกระตุ้นจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน และมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย หลักการ เป้าหมายกระบวนการ
จัดการกระบวนการพัฒนา การประเมินผล ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายในชุมชน และปัจจัยภายนอก
ชุมชนสนับสนุน เพื่อให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้าน
สังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  สาธิญา รุ่งพิพัฒนพงศ์ (2557) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และจัดท าข้อเสนอแนะต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ และสมาชิกของชุมชน ท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับตัวแบบองค์ประกอบของ
ความยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมิติ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเป้าประสงค์ของ UNWTO และ UNEP ผลการวิจัยพบว่า 
   องค์ประกอบของความยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนอัมพวา
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคัญ คือ นักท่องเที่ยวหัวใจสร้างสรรค์ เจ้าบ้านเข้มแข็งและสร้างสรรค์  
กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์แท้จริงไม่จัดสร้าง กระบวนการควบคุมภายในเข้มแข็งและ ครอบคลุม และ
ประโยชน์เข้าถึงอย่างเท่าเทียม ส าหรับข้อเสนอแนะต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ของชุมชน
อัมพวา ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การก าหนดกระบวนการควบคุม ภายในเพื่อสร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงประโยชน์ของชุมชน รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและ ปฏิสัมพันธ์ของการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ไปสู่ระดับการพัฒนาบริการใหม่เชิงความสัมพันธ์กับชุมชน 
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   วิชสุดา ร้อยพิลา (2558) ศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยตามแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
ทางสถิติ Multiple Regression Analysis และ Factor Analysis ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ
ของทรัพยากรท่องเที่ยวมีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยด้านสิ่งอานวยความสะดวกจะมี
ความสัมพันธ์และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็น
มิตรไมตรี และด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า มี 4 องค์ประกอบของปัจจัยทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ องค์ประกอบด้านสิ่งอานวยความสะดวก 
องค์ประกอบด้านความเป็นมิตรไมตรี องค์ประกอบด้านสิ่งดึงดูดใจ และองค์ประกอบด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
   อภิญญา ไชยานะ (2559) ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนถนนคนเดิน   
ท่าแพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านการจัดการเชิงสร้างสรรค์บนถนน
คนเดินท่าแพ พบว่า กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมถนนคนเดินท่าแพและผู้ประกอบการ ยังคงให้
ความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจโดยที่ต้องมีการน ากลยุทธ์ของการน าอัตลักษณ์วิถีชีวิตของ
ชุมชนมาถ่ายทอดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ ทุกฝ่ายเห็นควรต้อง
พัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่กิจกรรม ส่วนด้านการเข้าถึงพื้นที่ ด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณะ
เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่กิจกรรมถนนคนเดินท่าแพ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 2) ด้านพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พบว่า โดยภาพรวมให้ความส าคัญต่อการจัดการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยนักท่องเที่ยวได้ เสนอให้ผู้ประกอบการสามารถน า
ภูมิปัญญามาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแปลกใหม่ และควรมีความซื่อสัตย์ อัธยาศัยไมตรี 
รอยยิ้ม มิตรภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดี 3) ด้านการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ควร
อนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของถนนคนเดินที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงส่งเสริม
ด้านสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท าผลิตภัณฑ์และกิจกรรม ที่ส าคัญควร
ค านึงถึงการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด และขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ โดยที่ต้อง
เชื่อมโยงความร่วมมือจากเครือข่ายในชุมชน เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้กิจกรรมถนนคนเดินท่าแพ
เกิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างของแหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวโด่ง
ดังในระดับสากลต่อไป 
   ณัฐกานต์ รุ่งเรือง (2559) ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างวังแข้และภูฆ้องค า ต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกุดข้าวปุ้น 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
อ่างวังแข้และภูฆ้องค า 2) เสนอแนวทางการพัฒนาอ่างวังแข้และภูฆ้องค าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ด าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research)  ผลการวิจัย
พบว่า  
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   องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่  1 การจัดการเรียนรู้  องค์ประกอบที่  2 การรวมกลุ่มเป็นองค์กรของชุมชน 
องค์ประกอบที่ 3 อัตลักษณ์ของชุมชน องค์ประกอบที่  4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชน  
องค์ประกอบที่  5 การจัดการการท่องเที่ยว  และองค์ประกอบที่ 6 การเป็นชุมชนที่มีเอกภาพแบบ
พอเพียง และได้รับการยืนยันจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม 30 คน ว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 6 
องค์ประกอบดังกล่าว มีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเป็นแนวทางน าไปสู่การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป โดยแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างวังแข้และภูฆ้องค า ต าบลแก่ง
เค็ง อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนท าได้โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต้องเข้าไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน คนในชุมชนต้องให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 6  
องค์ประกอบ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด พร้อมกันตระหนักรู้ความส าคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
   ศิริเพ็ญ ดาบเพชร (2561)  ศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวและช่องทางการสื่อสาร
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวอนาคตกรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมุ่งส ารวจความ
คิดเห็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 554 คน ถึงองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว และช่องทางการสื่อสาร
ที่ใช้ในการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ด าเนินการวิเคราะห์หาองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อ
นักท่องเที่ยวในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยการวิเคราะห์ปัจจัย วิเคราะห์ทางสถิติในการอธิบายผล
ช่องทางการสื่อสารในการรับรู้ข้อมูลของนักท่องเที่ยว และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อน าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบ
การท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อนักท่องเที่ยวในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านนันทนาการ 
ด้านลักษณะของสถานที่ ด้านบรรยากาศของสถานที่ ด้านธรรมชาติ และด้านการคมนาคม ส าหรับ
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลของนักท่องเที่ยว ได้แก่  สื่อแบบดั้งเดิม (ค าบอกเล่าของญาติ เพื่อน และ
โทรทัศน์) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เฟซบุ๊ค ไลน์) และในการพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนั้นจ าเป็นต้องมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน รวมทั้งใช้ช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย และส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
   ญาดา ชอบท าดี, และพิทักษ์  ศิริวงศ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ตลาดน้ าท่าคาส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ตลาดน้ าท่าคาส าหรับผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ าท่าคาส าหรับผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ าท่าคาส าหรับผู้สูงอายุ  โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็น
ทางการ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว และตัวแทนชุมชน จ านวน 6 คน ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักเห็นด้วยและต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยมองในเรื่องของ   
การกระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ การปรับภูมิทัศน์ การตั้งจุดบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยว และ



33 

จัดให้มียุวมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์ภายในชุมชน ส่วนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ผู้สูงอายุบริเวณตลาดน้ าท่าคา นักท่องเที่ยวสูงอายุสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย 
พร้อมกับการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นผลผลิตภายในท้องถิ่น มีกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น พายเรือชมวิถีชีวิต
ริมคลอง  ท าน้ าตาลมะพร้าว และศึกษาเครื่องใช้อุปกรณ์เกษตรสมัยโบราณ 
 2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
   O’Leary & Vij  (2012) วิจัยเรื่องความร่วมมือการบริหารจัดการ พบว่าประเด็นที่
ส าคัญที่สุดในการวิจัยการจัดการความร่วมมือของประชาชนและการปฏิบัติประกอบไปด้วย            
1) ประเด็น เกี่ยวกับค านิยามหรือค าจ ากัดความ ของความหลากหลายของการแข่งขัน และของการ
จัดการความร่วมมือ 2) การเปลี่ยนแปลงของการจัดการสาธารณะ ซึ่งการจัดการนี้ สนับสนุนท าให้
เกิดการจัดการความร่วมมือของประชาชน  3) “แนวคิดแบบ Davinci” ให้คิดนอกกรอบแบบสหวิชา 
4) การจัดการกับความท้าทายของการท างานในเครือข่าย 5) ความขัดแย้งของความสมดุล และการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน 6) ปัจจัยที่ควรพิจารณาต่อการจัดการความร่วมมือ 7) ความส าคัญแต่ละบุคคล 
8) ความท้าทายของความเป็นผู้น า 9) จุดอ่อนในการวิจัยการจัดการความร่วมมือ และ 10) การขาด
ความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎี และการปฏิบัติ สรุปว่าการศึกษา และการปฏิบัติของประชาชน ในการ
จัดการความร่วมมือ จะถูกแยกส่วนโดยทั่วไปกับระดับต่ าของฉันทามติ จากมุมมองของการวิจัย
ภาคสนาม ตามกระบวนการทัศน์ข้อเสนอเเนะในการวิจัยครั้งต่อไป (1) ข้อตกลงในเรื่องค าจ ากัดความ
ของความร่วมมือ (2) ข้อตกลงในการจัดการความท้าทายของความร่วมมือ การวิจัยและรวมไปถึงการ
ปฏิบัติค าถาม และความส าคัญ (3) แบบจ าลองทางทฤษฎีที่แม่นย ายิ่งขึ้นของพฤติกรรม (4) ข้อตกลง
ในการวัดของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง  
   Pongsakornrungsilp (2014)  ที่ได้ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน : 
กรณีศึกษาบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา พบว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กระบวนความคิดแบบยั่งยืน 
ในด้านมีจิตส านึกที่ดีในการให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมากกว่าการมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์  ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนที่ ดาเนิ นกิ จกรรมทางการท่ องเที่ ยว  โดยผู้ วิจั ย ได้น าแนวคิดของ  World Tourism 
Organization (1998: 21-22) มาเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักใน การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย  
   Sifuna (2010) ศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ความเหมาะสม
และประสิทธิผล โดยทาการศึกษาในบอตสวานาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดใน
แอฟริกา และท าให้มีรายได้นับพันล้านจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อดูสัตว์ป่า  รัฐบาลมีความ
มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการก าหนดพื้นที่ส าหรับป่าสงวน เช่นเดียวกับการก าหนดนโยบาย
กฎหมาย และหน่วยงานเพื่อจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าบอตสวานาได้ความร่วมมือจากชุมชน
ในการการจัดการสัตว์ป่า เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นบทบาทของชุมชนท้องถิ่น  บทบาท
หน้าที่ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สัตว์ป่าต้องรับผิดชอบในแต่ละชุมชนหรืออาจร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อท าให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน แม้ว่ากฎหมายของประเทศจะออกมานาน แต่
รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนของภาครัฐและหน่วยงานภายนอกจะยังคงใช้เป็น
รูปแบบและหลักการในการปฏิบัติงาน  
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   Cascante Brennan และ Luloff (2010) ได้ศึกษาเรื่องชุมชนและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยศึกษาชุมชนใน La Fortuna, Costa Rica ซึ่งได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับชุมชนโดยใช้การสัมภาษณ์บุคคลและการวิจัยเชิงส ารวจแบบมีส่วนร่วมในการหาข้อมูล 
การศึกษาพบว่าเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะมีความยังยืนได้ ต้องเกิดจากชุมชน โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ท้องถิ่นท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของชุมชน  ปัจจัยส าคัญที่
จะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกคือการเปิดรับทัศนคติของคนในชุมชน การมี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว การแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
   Slocum (2010) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา 
Tanzania ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวทาให้ช่วยลดปัญหาความยากจน ซึ่งชุมชน
ท้องถิ่นยังไม่ได้โอกาสในการเข้ามาสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน  ยิ่งไปกว่า
นั้นข้อจากัดทางด้านกายภาพ การเงิน และคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวยังเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ความแตกต่างของสังคมและ
ธรรมชาติพบได้น้อยเพราะชาวทานซาเนียเชื่อว่า การตัดสินใจของชุมชนในการพยายามมีส่วนร่วม
และอนุรักษ์จะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
 
2.5  กรอบแนวคิดของการวิจัย  
 
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า  อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่นเป็นการก าหนดโจทย์การวิจัยร่วมกับชุมชนเจ้าของพื้นที่  ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบการ
วิจัยภายใต้บริบทของชุมชน ภายใต้หลักการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5 ด้าน เพื่อน าไปสู่ความ
ยั่งยืน ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่  2.1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ศักยภาพบริบทชุมชน 1. แหล่งท่องเที่ยว 
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3. ที่พักและอาหาร 

การวิเคราะห์ SWOT 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
1) การน าทรัพยากรในทั้งท้องถิ่น หรือชุมชนทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมนา มาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (กิจกรรมทางการท่องเที่ยว)   
2) สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โดยค านึงให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง 3 ด้านได้แก่ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม, ด้านสังคมวัฒนธรรม และทางด้านเศรษฐกิจ   
3) หาความแตกต่างหรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นๆ โดยผ่านการทุกคน ในชุมชน โดยค านึงถึง
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ บริการและ ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวดังกล่าว   
4) เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาจัดการผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อให้สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและก่อให้เกิดการสร้างรายได้   
5) การกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม 

การถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

 
 

การทดลองการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
การประเมินความพึงใจของ

นักท่องเที่ยว 

การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 

 

 
การเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิง 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

    
 
 การวิจัยครั้งนี้ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี ้
 ระยะที่ 1 ศึกษำควำมต้องกำรของชุมชน 
    เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์
เบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ ผู้น ากลุ่มชุมชน นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวแบบไม่มีโครงสร้าง 
เพื่อน ามาสู่การสังเคราะห์ตัวแปร น าไปสู่การออกแบบและสร้างกรอบการวิจัย 
 ระยะที่ 2 ก ำหนดรูปแบบกำรท่องเที่ยว 
    ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการค้นหาอัตลักษณ์ และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการสนทนา
กลุ่ม และและก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ การ
จัดการการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดการที่พักและอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  
       ระยะที่ 3 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน 
    โดยการถ่ายทอดความรู้ ให้กับชุมชนเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม
การท่องเที่ยวที่น าเสนอ การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  การจัดการที่พักและ
อาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวโปรแกรมน าเที่ยว การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวชุมชนและการศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวจริง เพื่อเป็นแนวทางในการน าสู่การฝึก
ปฏิบัติจริงต่อไป 
       ระยะที่ 4 กำรฝึกปฏิบัต ิ
    การฝึกปฏิบัติจริงโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อสามารถปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว  ให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว  
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น าเสนอ การจัดการที่พักและอาหาร และการประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 
       
ระยะที่ 1  ศึกษำควำมต้องกำรของชุมชน 
 
   1.  กำรสัมภำษณ์เชิงลึกเพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรสร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
    การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วิจัยลง
พื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้น าชุมชน และ
นักท่องเที่ยวแบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
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ลดทอนข้อมูล (data reduction) รวมถึงเป็นการส ารวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์สรุป
อุปนัย (Analytic Induction) เพื่อเป็นการยืนยันถึงความเหมาะสมในการสร้างกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
   2.  กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านดอนบม  และการฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม โดยผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นตัว
แปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมทั้งสร้างรูปแบบบนสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ของพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ดังนี ้
    2.1  การวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ผลการวิจัยเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  พร้อมทั้งให้นิยามศัพท์ตัวแปรเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการวิจัย 
    2.2 ก าหนดความสัมพันธ์กลุ่มตัวแปรของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามผล
การวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างแนวทางพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวแปร ดังนี้ 
      2.2.1 การจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ด้านองค์กรชุนชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้  
   3.  กำรออกแบบกำรวิจัย 
           การออกแบบการวิจัย เพื่อก าหนดลักษณะงานวิจัยและแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการวางแผนในภาพกว้างที่ครอบคลุมถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแต่ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า
ต้องท าอะไรในกรณีต่างๆ นอกจากนี้การออกแบบยังรวมถึงกระบวนการทั้งหมดที่ต้องด าเนินการและ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษาที่ต้องด าเนินการ (Lincoln and Guba, 1985, p. 226) ซึ่งการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในโมเดลการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
         
ระยะที่ 2  ก ำหนดรูปแบบกำรท่องเท่ียว 
 
   ในการสร้างและการก าหนดรูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี ้
   กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
    การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อสะท้อนแนวคิดของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
และการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และมี
ความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านดอนบม ทั้งผู้เชี่ยวชาญ 
รวมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการให้ข้อมูลและ
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ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์
นี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการลดทอนข้อมูล (Data Reduction) และ
การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เพื่อเป็นการให้รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนยืนยันถึงความเหมาะสม
ในการก าหนดแนวทางที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การวิจัยกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ทั้งนี้เพื่อรับทราบมุมมอง แนวคิด ความหมาย และแนวทางการวัดตัวแปรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อน ามาสังเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี ้
    1.  ผู้ให้ข้อมูลหลักส ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
     ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น ากลุ่มชุมชน 
นักท่องเที่ยว ผู้ที่เปิดให้บริการโฮมสเตย์ และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี ้
     1.1  ผู้น ากลุ่มชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 10 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกในการสัมภาษณ์ เป็นผู้น ากลุ่มชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
     1.2  นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 20 คน โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น     
     1.3  เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์
คัดเลือกในการสัมภาษณ์ คือ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างน้อย 2 ปี  
      หมำยเหตุ จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ข้อมูลที่แน่นอน
เพียงพอสามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ได้ 
    2.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
     ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้
สัมภาษณ์ ผู้น ากลุ่มชุมชนนักท่องเที่ยว ผู้ที่เปิดให้บริการโฮมสเตย์ และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว ในด้าน
การจัดการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
     2.1 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยการตั้งค าถาม จดบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด โดยการเข้าไปสอบถามพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลักโดยยึดหลักการที่เป็นกลางคือ 
มุ่งพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการ ผู้รู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
     2.2 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จ านวน 1 ชุด โดยการสัมภาษณ์ ผู้น ากลุ่มชุมชน 
ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว     
     2.3 แบบบันทึกข้อมูล ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็น
ต่างๆ ที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่ 
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     2.4 เทปบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลและเหตุการณ์ที่
ส าคัญ และน ามาทบทวนความเข้าใจระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล  
    3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 

     การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยก าหนดผู้น ากลุ่มชุมชน นักท่องเที่ยว 
ผู้ที่เปิดให้บริการโฮมสเตย์ และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 20 คน เป็นผู้ให้
ข้อมูลหลัก เพราะเป็นผู้อยู่ที่ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูลที่มองเห็นสภาพการณ์และปัญหา รวมทั้งแนวทางที่
สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านดอนบม ดังนั้นการศึกษาจึงเริ่มศึกษาถึงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบมเพื่อ
รวบรวมแนวคิดในการจัดการ การท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุนชน 
ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมกับข้อเสนอแนะของด้านการ
ท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจในภาพรวมน าไปสู่การวิเคราะห์และพัฒนาการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี ้
     3.1 วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านการท่องเที่ยวด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุนชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้ ผู้ให้ข้อมูล
หลัก คือ ผู้น ากลุ่มชุมชน ชาวบ้าน ผู้ที่เปิดให้บริการโฮมสเตย์ และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว จ านวน 20 คน 
ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลจะค านึงถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญและ/หรือบทบาทส าคัญของผู้ให้ข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเทป และบันทึกภาพการ
สัมภาษณ์ด้วย 
     3.2 การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth interview) ซึ่ งเป็นการสัมภาษณ์ ใน
ประเด็นที่สนใจและต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเพื่ออธิบายในประเด็นที่ต้องการเท่านั้น ใน
การศึกษาครั้งนี้มุ่งประเด็นรูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบล   
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้สัมภาษณ์ในการเชื่อมโยง
หรือรวบรัดประเด็นการสัมภาษณ์และต้องระวังความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย 
    4.  กำรสังเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
     เมื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในแต่ละครั้งจะน าข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงมาถอด
เป็นข้อความ จากนั้นท าการจัดระเบียบข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ท าการสรุปข้อมูล 
และแปลความหมายของข้อมูลที่ค้นพบมาวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้ตัวแปรในการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุน
ชน ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู ้      
    5.  กำรตรวจสอบข้อมูล 
     หลังจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้
ไปท าการตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้  

       5.1 น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการสังเคราะห์ข้อมูล จัดข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ตามลักษณะข้อมูลการวิจัยในด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม 
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      5.2 น าข้อมูลฉบับร่างไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านตรวจสอบเห็นชอบว่าข้อมูลในฉบับร่าง
นั้นตรงและสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหรือไม่ ถ้าผู้ให้ข้อมูลอ่านตรวจสอบแล้วให้แก้ไข ผู้วิจัย
ต้องน าข้อมูลนั้นกลับมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามค าแนะน าของผู้ให้ข้อมูล เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบอีกครั้ง จนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องและสมบูรณ์ 
       5.3 น าข้อมูลที่ผ่านการรับรองจากผู้ให้ข้อมูลแล้วมาเปรียบเทียบข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 4 กลุ่มว่า ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้องกันหรือไม่ เมื่อข้อมูลที่ได้มีความนิ่งและ
สมบูรณ์ครบถ้วน จึงเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม แล้ว
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาอธิบายข้อค้นพบในบทที่ 4 -5 ซึ่งเป็นการผสมผสานวิธีการ
ของระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (Jick, 1979, p. 602) 
    
ระยะที่ 3  กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน  
 
   การหาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการการสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ SWOT อบรมให้ความรู้ เพื่อ
สร้างแนวทางการการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี ้
   3.1  การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) วิเคราะห์ SWOT เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และ
แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  เพื่อการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคโดยมาจากการสัมภาษณ์ 
   3.2  อบรมให้ความรู้ ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้บริการท่องเที่ยว การเป็นเจ้า
บ้านที่ดี เพื่อน ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
   3.3  สรุปการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   3.4  การฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 
   3.5 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน 
   3.6  การสรุปองค์ความรู้และรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
ระยะที่ 4  กำรฝึกปฏิบัติ  
 
   การฝึกปฏิบัติจริงโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
เพื่อสามารถปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว ให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่น าเสนอ การจัดการที่พักและอาหาร และการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 
4.1 ความต้องการของชุมชน 
 
 กระบวนการท าความเข้าใจและก าหนดแผนงานกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยการค้นหาข้อมูล 
ก าหนดการวิเคราะห์  Swot น าเสนอและวเิคราะห์ความพร้อมในการด าเนินการจากมตกิารประชุมกลุ่ม
สมาชิกในชุมชนและการการสัมภาษณ์คนในชุมชน 
 
 4.1.1 บริบทชุมชน 
   เมืองเก่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งเป็นต าบลมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งเริ่มต้นครั้ง
เมื่อ พ.ศ.2322 กรุงสยามได้รบชนะอาณาจักรลาว ก็ได้กวาดต้อนผู้คนชาวลาวและขุนนางชาวลาว 
อพยพมาอยู่ที่กรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวง ในจ านวนขุนนางที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่กรุงธนบุรีนั้น มีนางค า
แว่น บุตรสาวคนโตของท้าวพันหรือ “เพียเมืองแพน” ซึ่งรับราชการอยู่ที่เมืองธุระคม ตั้งอยู่ทางเหนือ
ของนครเวียงจันทร์ ในปีต่อมาลูกขุนนางสาวนาม “นางค าแว่น” ก็ได้กลายเป็นพระสนมเอกของ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
   สามปีต่อมา พ.ศ.2325 เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ขึ้นครองราชย์เป็นราชกาลที่ 1 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีโยบายจัดตั้งเมืองเพิ่มขึ้นเพื่อให้อาณาจักรเป็นบึกแผ่นและเพิ่มจ านวน ส่วย
บรรณาการมากขึ้น ท้าวเพียเมืองแพน แห่งเมืองธุระคม แขวงเวียงจันทร์ ได้ทราบข่าวว่านางค าแว่น
บุตรสาวของตนได้เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 1 จึงได้พาสมัครพรรคพวกไพร่พลข้ามแม่น้ าโขงมาพักอาศัย
อยู่ในเขตเมืองสุวรรณภูมิ คือ บริเวณบ้านโนนทอง ริมหนองขอนแก่น เจ้าจอมค าแว่นขณะนั้นเป็นสนม
เอกรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้กราบบังคมทูลกรุณาขอให้ท้าวเพีย
เมืองแพน บิดาของตนให้เป็นเจ้าเมืองขอนแก่น ขึ้นตรงกับเมืองนครราชสีมา น่ีคือจุดก าเนิดของต าบล
เมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางภาคอีสานในเวลาต่อมา 
   ชุมชนเมืองเก่าหรือในอดีตเรียกว่าบ้านหนองขอนแก่น ขรแก่น เป็นชุมชนเล็ก ๆ ซึ่งมีอยู่
เดิมก่อนแล้วเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพ กสิกรรมท านา ท าไร่ ท าสวน บริเวณริมบึง ขรแก่น เป็นป่าครึม
เต็มไปด้วย ต้นหมาก ต้นมะพร้าว  ที่อุดมสมบูรณ์ มีหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่อยู่ริมบึงขรแก่น มีบ้านโนนทอง 
บ้านโนนทัน และบ้านพระลับ ปี พ.ศ. 2332 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวเพียเมืองแพนเป็นเจ้าเมืองขรแก่นได้
ก่อสร้างวัดขึ้น จ านวน 3 วัด ตามประเพณีการปกครอง , วัดเหนือ คือวัดหนองแวง วัดกลาง ซึ่งนิยม
สร้างติดกับจวนเจ้าเมือง , วัดธาตุโนนทอง หรือชาวบ้านเรียกต่อมาว่าวัดธาตุ ซึ่งแต่ละวัดมีบทบาท
หน้าที่ต่างกัน 
   ปี พ.ศ.2439 เจ้าจอมค าแว่นท าความดีความชอบ จึงได้รับโปรดเกล้าเป็นท้าวเสือ เห็นว่า
เมืองขอนแก่น ได้ทดลองท าราชการส่งส่วยต่อเมืองนครราชสีมา เป็นเวลาพอสมควรแล้วรัชกาลที่ 1 จึง
ได้โปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองขอนแก่น ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร และได้แต่งตั้งท้าวเพียเมืองแพน เป็น 
“พระนครศรีบริรักษ์” เจ้าเมืองขอนแก่น ในปี พ.ศ.2340 หลังจากก่อตั้งเมืองขอนแก่น ชุมชนและ
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หมู่บ้านต่าง ๆ ก็ได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านดอนบม บ้านกุดกว้าง บ้านพระลับ 
โดยเฉพาะชุมชนเมืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งก่อต้ังเมือง ก็มีคนหนาแน่นขึ้น 
   ปี พ.ศ.2434 ท้าวเพียเมืองแพนถึงแก่กรรมและมิได้มีใครสืบทอดเป็นเจ้าเมือง เนื่องจาก
ท้าวจามซึ่งเป็นบุตรชายได้เสียชีวิตก่อนหน้าแล้ว จึงแต่งตั้งท้าวค าบ้ง ซึ่งเป็นบุตรเขยท้าวเพียเมืองแพน 
เป็นเจ้าเมืองต่อมา และโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “พระนครศรีบริรักษ์” ที่ 2 ต่อมาท้าวค ายวงหลานของ
ท้าวเพียเมืองแพนเสียชีวิตก่อนท้าวค ายวงมีถิ่นก าเนิด เป็นคนบ้านดอนพันชาติ จึงย้ายเมืองไปอยู่ดอน
พันชาติ บริเวณบ้านโนนเมือง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันไดรับแต่งตั้งเป็น “พระ
นครศรีบริรักษ”์ ที่ 3 ในปี พ.ศ.2378 
   ท้าวหนู ซึ่งเป็นบุตรของท้าวจามหลานของท้าวเพียเมืองแพน ถึงแม้นจะไม่ได้แต่งตั้งเป็น
อุปราชก็ได้ขึ้นครองเมืองต่อจากท้าวค ายวง ในปี พ.ศ.2378 และได้โปรดเกล้าฯ เป็น “พระนครศรี
บริรักษ์” ที่ 4 ท้าวอินซึ่งเป็นบุตรของท้าวค ายวงเจ้าเมืองคนที่ 3 ได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองและได้ย้ายเมือง
กลับมาอยู่ที่ บ้านโนนทัน ทางทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่น ในปัจจุบัน และรับท้าวอู๋เป็นหลวงศรีวงศ์ 
เป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน ท้าวมุ่งซึ่งเป็นพี่ชายท้าวอิน เป็นอุปราช และได้โปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งท้าวอินเป็น “พระนครศรีบริรักษ์” ที่ 5 ต่อมาท้าวมุ่งซึ่งเป็นพี่ชายท้าวอินก็ได้เป็นเจ้าเมือง
ขอนแก่น ท้าวจันชมพู ซึ่งเป็นราชบุตรได้ถึงแก่กรรม จึงแต่งตั้งท้าวอู๋ซึ่งเป็นเพียงผู้ช่วยเจ้าเมือง เป็นราช
บุตรแทนเพื่อต้องการให้ท้าวอู๋น าทัพจากเมืองขอนแก่นไปตีทัพฮ่อที่บุก หลวงพระบางและนครเวียง
จันทร์ ตามพระบรรชาของ รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   ท้าวอู๋ได้น าทัพจากเมืองขอนแก่นไปตีทัพฮ่อจนได้รับชัยชนะถึง 3 ครั้ง และได้รับความดี
ความชอบ รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งท้าวอู๋ เป็น พระยานครศรีบริรักษ์ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่
เหนือกว่าพระนครศรีบริรักษ์ (ท้าวมุ่ง) ซึ่งถือว่าเมืองขอนแก่นขณะนั้นมีเจ้าเมืองอยู่ 2 ท่าน เคยมีปฏิบัติ
มาก่อนเป็นการปกครองแบบประเทศราชกับนครหลวงพระบาง ท้าวมุ่งได้ถือแก่กรรมในปี พ.ศ.2424 
ท้าวอู๋ก็ได้เป็นเจ้าพระยาเมืองเพียงท่านเดียว จากบ้านโนนทันมาตั้งเมืองอยู่ที่บ้านดอนบมริมแม่น้ าชี ได้
ก่อตั้งจวนเจ้าเมือง และวัดเหนือ วัดกลาง วัดใต้ ตามประเพณีก่อตั้งเมืองแต่โบราณ และมีการค้าขายกับ
ต่างเมืองโดยทางน้ า โดยใช้แม่น้ าชีเป็นทางสัญจรไปมา 
   เนื่องจากท้าวจันศรีสุราช เป็นราชวงศ์ของท้าวมุ่ง “พระนครศรีบริรักษ์” ที่ 6 ขอเลื่อนเป็น
อุปราชได้ จึงขอแยกเมืองไปตั้งอยู่ที่บริเวณ บ้านทุ่ม ห่างจากบ้านดอนบม 16 กิโลเมตร ดังบันทึกใน
เอกสารรายงานต่อข้าหลวงต่างพระองค์ส าเร็จราชการมณฑล มีความขัดแย้งระหว่าง 2 เมือง มีการแย่ง
ไพร่พลเพื่อเก็บส่วย มีการร้องเรียนซึ่งกันและกันไปยัง กรุงเทพมหานครมากมายจนในที่สุด พลตรีกรม
หลวงประจักษ์ศิลปาคม จึงเกลี่ยกล่อมหาข้อยุติ ซึ่งในขณะนั้นเริ่มมีการปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผ่นดินบ้างแล้ว โดยให้ท้าวอู๋ หรือ “พระยานครศรีบริรักษ์” ที่ 7 ย้ายเมืองจากบ้านดอนบมไปอยู่บ้าน
ทุ่ม และเป็นเจ้าเมืองโดยให้ ท้าวจันศรีสุราช เป็นอุปราช 
   ต่อมา รัชกาลที่ 5 มีนโยบายจะก่อสร้างทางรถไฟและสายโทรเลขไปตามหัวเมืองต่าง ๆ ซึ่ง
สายโทรเลขและทางรถไฟจะผ่านทางเมืองพลและบ้านท่าพระ จึงมีการย้ายเมืองมาอยู่ที่บ้านเมืองเก่า
เช่นเดิมในขณะเดียวกันมีการจัดรูป แบบการปกครองแบบใหม่ หัวเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเมือง เมืองภู
เวียง เมืองชนบท เมืองมัญจาคีรี เมืองน้ าพองน้อย เมืองขรแก่น ก็รวมกันเป็นจังหวัด โดยยุบหัวเมือง  
ต่าง ๆ ให้เป็นอ าเภอส่วนขอนแก่นให้เป็นจังหวัด หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยก็รวมกันเป็นต าบล บ้านโนน
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ทัน บ้านโนนทอง บ้านพระลับ บ้านดอนบม บ้านกุดกว้าง ให้เป็นต าบลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้ง
เมือง ก าเนิดเป็นต าบลเมืองเก่าต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
   ลักษณะการปกครอง หลังจากยกเมืองขอนแก่นเป็นจังหวัดขอนแก่นแล้ว ท้าวอู๋ หรือ 
“พระยาศรีบริรักษ์” ที่ 7 ได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดการปกครองในเขตเมือง 
ขอนแก่น ในปี พ.ศ.2442 ให้ นายทินนคร ซึ่งย้ายมาจากบ้านทุ่มเป็นนายอ าเภอ ต่อมาลักษณะการ
ปกครองอ าเภอเมืองมีความส าคัญมากขึ้น ขุนหลวงพิทักษ์สารนิคม ก็ได้เป็นนายอ าเภอเมืองขอนแก่น 
ในปี 2450 และแต่งต้ังให้ข้าราชการที่ใกล้ชิดเป็นก านันต าบลเมือง คือ ขุนโบราณ บุราณรักษ์ เป็นก านัน
ต าบลเมืองเก่า ซึ่งก่อนหน้านี้การปกครองแบบหัวเมือง มีการปกครองลักษณะกลุ่มหมู่บ้านแบบก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน มี ก านันขุนพัน ก านันขุนอาจ และก านันขุนบุรี ซึ่งก านันทั้ง 3 ท่าน ปกครองต าบลเมืองเก่า
อยู่ในช่วงระหว่างเมืองขอนแก่นตั้งอยู่บ้านดอนบม ก่อนจะย้ายไปอยู่บ้านทุ่ม หลังจากย้ายบ้านทุ่มมาอยู่
ที่เมืองเก่าก็มี ขุนโบราณ บุราณรักษ์ เป็นก านัน ซึ่งถือว่าการก าเนิดต าบลเมืองเก่าได้ก าเนิดหลังจากขุน
โบราณ บุราณรักษ์ เป็นก านัน และมีการเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อจากนั้นเรื่อยมา จนถึง ปี พ.ศ.
2473 ก็มีพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ มีพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในปี 2538 ซึ่งมีคณะบริหารทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารดังนี้ 
   รายช่ือประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
    1. นายช่วย  พลเสนา                   พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2531 
    2. นายไสว  สร้อยสุด                   พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542 
    3. นายชุมพล  พวงพิลา                พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 
    4. นายอัครพล  บุญยกาญจนพล      พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 
    5. นายชุมพล  พวงพิลา                พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 
   รายช่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
    1. นายศักดิ์นรินทร์  แก้วนา             พ.ศ. 2538 -  พ.ศ. 2540 
    2. นายเกรียงไกร  เฟื่องทอง            พ.ศ. 2540 -  18 ก.ค. พ.ศ. 2544 
    3. นายอัครพล  บุญยกาญจนพล    15 มี.ค. 2547- 29 ส.ค. 2550 
   ในต่อมาได้อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นมา โดยมีคณะบริหารทั้งฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารดังนี้ 
   รายช่ือประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
    1. นายประดิษฐ์  อุ่นสิม             24  มี.ค. 2551 - 
    2. นายธนบรรณ  อาจต้น           23  ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน 
   รายช่ือนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 
    1. นายโกเมศ  ทีฆธนานนท์        24 ก.พ. 2551 - 19 ก.พ.2555 
    2. นายวิทิต  ทองโสภิต             19 ก.พ. 2555 – ปัจจุบัน 
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   4.1.1.2  ประวัติชุมชน 
      สภาพหมู่บ้านทางภูมิศาสตร์บ้านดอนบม มองตามสภาพรวมเป็นที่ราบลุ่มฝั่ง
แม่น้ าชี สลับกับที่เนินสูงริมฝั่ง ริมฝั่งแม่น้ าพื้นที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยลงไปทางด้านทิศตะวันออก 
สังเกตจากการไหลของน้ าฝนจะไหลลงทางทิศตะวันออก โดยทั่วไปสองฝั่งแม่น้ าจะเนินสูงแล้วลาดต่ าลง
จนเป็นที่ราบ ทั้งเกิดจากการทับถามของดินตะกอนที่น้ าพัดพามาในฤดูน้ าหลากของทุกปี และมักจะเป็น
ดินทรายถัดออกมาจะเป็นดินร่วนปนทรายมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก บ้าน
ดอนบมได้อาศัยแม่น้ าชีท ามาหากินเกือบทุกฤดูกาล ทั้งนี้เพราะไม่มีแหล่งน้ าอีกเลย นอกจากในปัจจุบัน
นี้คลองส่งน้ าชลประทานแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงนัก เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ดินหรือเนินสูงบ้างนั่นเอง 
   การตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านเป็นแบบเรียงยาวฝั่งแม่น้ าชีไปโดยตลอด ตามแนวทิศ
ตะวันออกขึ้นไปทางตะวันตกเป็นระยะยาวเกือบสองกิโลเมตร แรกทีเดียวมีการตั้งถิ่นฐานเป็นแบบ
กระจายแต่ต่อมาได้มีปรับปรุงและตัดถนนในบ้านให้เป็นระเบียบ ผู้คนจึงตั้งถิ่นฐานโดยยึดถนนเป็น
ส าคัญจึงกล่าวได้ว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวบ้านเป็นแบบกระจุกตัว สลับกันเรียงยาวแบบฝักถั่ว 
   4.1.1.3 บริบทชุมชนพื้นที่ สภาพของดินในเขตหมู่บ้าน พอจะแยกได้ 3 เขต ดังนี้ 
      1) เขตดินทรายส่วยมากมักพบตามริมฝั่งแม่น้ า เพราะเป็นดินตะกอนที่ถูกพัด
พามาดินพวกนี้มีความอุดมสมบูรณ์น้อยมาก ชาวบ้านจึงนิยมขุดและน ามาใช้ในการก่อสร้างเป็นส่วนมาก 
นอกนั้นในด้านการเพาะปลูกก็นิยมปลูกพืชเป็นหัว เช่น มันเทศ  มันแกว มันส าปะหลัง หรือพวกฟักแฟง 
เป็นต้น 
      2) เขตดินเหนียว มักจะพบอยู่ถัดออกมาจากพวกดินทราย ดินเหนียวมีอยู่ 2 
ชนิด คือ ดินเหนียวสีด า ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ดินด า ดินชนิดนี้ชาวบ้านน ามาใช้ผสมยา และใช้ส าหรับให้
ผู้หญิงรับประทานได้ ดินเหนียวสีเหลืองผสมขาว ดินชนิดนี้มีความเหนียวมาก อุ้มน้ าได้ดีและละเอียด
มาก ชาวบ้านจึงนิยมน ามาใช้ในการปั้นทุกชนิด เช่น อิฐ หม้อ ไห โอ่ง กระถางดอกไม้ และเครื่องใช้อื่นๆ
อีกมากมาย ดินชนิดนี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะมีความเหนียวมากเกินไปและขาดความอุดม
สมบูรณ์ (ปัจจุบันเลิกท าแล้ว) 
      3) ดินร่วนปนทราย ซึ่งอยู่ถัดออกมาอีกจากดินเหนียวมีอยู่เป็นส่วนมากถึง 88% 
ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งชาวบ้านได้ท าการเพาะปลูกโดยทั่วไป  พื้นที่ส่วนที่เป็นไร่สวนแทบไม่มี เพราะพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จึงมีทีนาเป็นส่วนมากถึงแม้จะเป็นที่ดอนบ้างเล็กน้อยก็ตาม 
   4.1.1.4 ด้านการปกครอง 
      บ้านดอนบมเป็นหมู่บ้านใหญ่มากในปัจจุบัน และมีประวัติการตั้งหมู่บ้านที่
ยาวนานมาเกือบ 200 ปีแล้ว ในเรื่องการปกครองพอที่จะสรุปได้เป็น 2 ช่วง คือ 
      1) การปกครองในอดีตตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมานั้น บ้านดอนบมเป็น
เส้นทางเดินทัพของกองทัพไทยในอดีต  และเป็นเส้นทางการคมนาคม ทางน้ า ซึ่งจะมีเรือสินค้าจากอุบล 
หรือร้อยเอ็ด ขึ้นมาค้าขายตามล าชี แล้วมีการตั้งหมู่บ้านขึ้นและอีกต่อมาไม่นานนักได้มีเชื้อพระวงศ์
พระองค์หนึ่งได้อพยพมาตั้งเมืองขึ้นที่บ้านดอนบม เลยเปลี่ยนช่ือว่าเมืองบม ผู้ที่มาตั้งเมืองคือ พระยาศรี
บริรักษ์ ซึ่งเข้ามาตั้งเมืองในปี พ.ศ.2510 (จ.ศ.1229) การจัดการปกครองนั้นเป็นแบบ ขุนนาง มีศักดินา
และมียศถาบรรดาศักดิ์ตามศักดิ์ ซึ่งยึดถือการปกครองตามแบบเมืองหลวงอยู่ แต่เมืองขอนแก่นต้องเป็น
เมืองที่ขึ้นต่อกรุงเทพฯ ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อมีการเลิกทาสจึงท าให้เกิดปกครองในระยะแรกต้องลด
ความส าคัญลงเรื่อยมาจนมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ซึ่งตอนนั้นเมือง
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ขอนแก่น ได้ย้ายออกจากหมู่บ้านดอนบมไปอยู่ที่บ้านทุ่มแล้วเหลือหลักฐานไว้เล็กน้อยเท่านั้น รวมเวลา
ตั้งที่บ้านดอนบมซึ่งปกครองแบบศักดินาอยู่ 24 ปี จึงมีการจัดระบบการปกครองขึ้นใหม่ 
      2) การปกครองในสมัยปัจจุบัน  เมืองขอนแก่นเมื่อย้ายออกจากบ้านดอนบมไป
ตั้งที่บ้านทุ่มแต่บ้านทุ่มเกิดความแห้งแล้งมีโรคระบาด จึงย้ายจากบ้านทุ่มมาตั้งที่บ้านบึงบอน (ริมบึง
แก่นนคร) ตามเดิมซึ่งอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดกลางเมืองเก่า ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
(ปัจจุบัน) ต่อมาบ้านดอนบมได้มีการจัดการปกครองเป็นแบบหมู่บ้าน ขึ้นตรงเขตการปกครองต าบล
เมืองเก่า ซึ่งพอจะสรุปการปกครองได้ดังนี้ 
      เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีผู้ใหญ่บ้านปกครอง ต่อมา คือขุณบัณ เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน แล้วแบ่งหมู่บ้านดอนดมออกเป็น 4 หมู่ คือ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 15 และ หมู่ที่ 16 และมี
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองทั้งสองหมู่บ้าน และต่อมาได้ยุบลงเป็น 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ให้ขึ้น
ตรงกับต าบลเมืองเก่าตามเดิม ซึ่งมีที่ว่าการต าบลอยู่ที่บ้านเป็ดในเขตการปกครองอ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น บ้านดอนบมถึงแม้จะมี 2 หมู่บ้าน 2 วัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมน้ าใจหรือวัฒนธรรม แต่คนในหมู่บ้าน
ไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดนอกจากความเป็นเครือญาติ จึงท าให้ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้านมีความรักสมัครสมาน
สามัคคีต่อกันด้วยดี และสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งคือความรักมาตุภูมิ ถึงแม้ใครจะหนีจากหมู่บ้านไปอยู่แห่งใด 
แต่ก็หวนกลับมาบ้านดอนบมเสมอ ยิ่งในปัจจุบันยิ่งมีความส าคัญมากเพราะบ้านดอนบมเพียงพร้อมด้วย
พืชพรรณธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะพูดได้ว่า “ดอนบมคืออู่น้ าของขอนแก่น ดอนบม คือ แหล่ง
วัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่น ดอนบมเป็นถิ่นคนดี” (ปัจจุบันบ้านดอนบม มี 4 หมู่ คือ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 13) 
   4.1.1.5 ด้านเศรษฐกิจ 
      บ้านดอนบมเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และเคยมีความร่มเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่ใน
อดีต และเคยเป็นเมืองมาก่อนกอปรกับดินมีความอุดมสมบูรณ์พอควร ดังนั้นในด้านเศรษฐกิจจึงมีความ
เจริญเติบโตขึ้นมาก ทั้งสภาวะแวดล้อมต่างๆ เอื้ออ านวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาด หรือการผลิตอื่นๆ ที่
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้นตามล าดับ 
      การผลิตในอดีตนั้นดอนบม ต้องอาศัยปัจจัยในทางธรรมชาติมากกว่า และ
ธรรมชาติคอยซ้ าเติมให้เกิดความเสียหายอีกเหมือนกัน คือน้ าท่วมเนื่องจากอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ าชี จึงท าให้
บางปีมีเศรษฐกิจตกต่ า การผลิตต่ า ในบางปีชาวบ้านจะมีความสุขเนื่องจากผลผลิตดีและสูงมาก ต่อมา
เมื่อปี 2513 บ้านดอนบม ได้รับน้ าจากชลประทานเขื่อนอุบลรัตน์ ผลผลิตต่อไร่เริ่มสูงขึ้นตามล าดับ เมื่อ
มีน้ าชลประทานการผลิตเริ่มตื่นตัวมีนักวิชาการเข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น สายการผลิตทุกๆด้านเริ่มมี
ความเข้มข้นขึ้นจนในปัจจุบันมีสินค้าจากชาวบ้านสู่ตลาดมากมาย ส่วนมากจะเป็นสินค้าในด้านเกษตร 
เมื่อมีผลผลิตดีขึ้นอาชีพอื่นๆก็ดีขึ้นด้วย เช่น มีแม่ค้า พ่อค้า คอยซื้อและระบายสินค้าอยู่เสมอ ท าให้คน
ในหมู่บ้านเกือบทุกครอบครัวฐานะที่มั่นคง และมีเงินเก็บออมมากขึ้น เฉลี่ยแล้วทุกครอบครัวมีรายได้
ประมาณ 1000 บาท/เดือน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีทีเดียว 
      ผลผลิตที่ส าคัญในด้านเศรษฐกิจของดอนบม คือ 
      1) ข้าว เป็นผลผลิตที่ส าคัญอันดับ 1 ของชาวบ้าน เพราะกว่า 91% ของ
ชาวบ้านมีอาชีพท านา และกว่า 70% ของพื้นที่ได้รับน้ าจากชลประทาน จึงท าให้การผลิตข้าวแต่ละปีสูง
มาเฉลี่ยแล้ว 110 ถัง/ไร่ ซึ่งก็นับว่าข้าวได้น าความร่ ารวยมาให้แก่ชาวบ้านมากทีเดียว ข้าวที่ปลูกจะมีทั้ง
ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ซึ่งได้รับความช่วยเหลือและเอาใจใส่จากนักวิชาการเป็นอย่างดี 
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       2) พืชผักต่างๆ เป็นผลิตผลอย่างหนึ่งที่ท ารายได้ให้กับชาวบ้านสูงมาก
เหมือนกัน คือ ทุกครอบครัวปลูกผักกินเอง และอีก 70% ของชาวบ้านที่ปลูกเพื่อการค้า ส่งขายตลาด
เมืองขอนแก่น พืชผักที่ปลูกมี ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง แตงกวา มะเขือเทศ กะหล่ าปี ผักกาด หอม กระเทียม 
พริก กล้วย อ้อยฯ ซึ่งพืชแหล่านี้จะเป็นพืชหมุนเวียนในที่นา และปลูกได้ทุกฤดูกาลและเป็นผลผลิตที่
ส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของทุกครอบครัว 
      3) สัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น เป็ด ไก่ ห่าน และปลา ก็เป็นสินค้าที่ส าคัญเหมือนกัน 
โดยเฉพาะปลานั้นเป็นสินค้าทีส าคัญมากทีเดียว ปลาที่ส่งขายจะมีทั้งปลาเลี้ยงและปลาบ่อและปลาที่จับ
ได้จากล าน้ าชี ซึ่งมีผู้ประกอบอาชีพด้านนี้มาก ซึ่งเพียงพอส าหรับเลี้ยงประชาชนในหมู่บ้าน และส่งขาย
ตลาด 
      4) ผลิตผลเครื่องปั้นดินเผา ชาวบ้านกว่า 10% ที่ว่างเว้นจากอาชีพหลักแล้ว คือ
เมื่อท านาเสร็จจะประกอบอาชีพในการท าเครื่องปั้นดินเผาพวก หม้อ ไห กระถางต้นไม้ โอ่งน้ า เตาและ
อื่นๆ ส่งขายในตลาดราคาดีมาก ถึงแม้จะเป็นของพื้นบ้านมีมาแต่โบราณ แต่ความนิยมไม่เสื่อมถอยเลย
ส าหรับเครื่องปั้นดินเผา 
      5) ผลิตผลที่เกิดจากทรัพยากรดิน  ทรัพยากรเหล่านี้น าไปขายได้เลย โดยมี
วิธีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเป็นการเอาทรายจากแม่น้ าขึ้นมาขายเพื่อป้อนโรงงานก่อสร้างต่างๆ 
นอกจากนั้นยังมีการน าเอาดินสีด าขึ้นมา ดินชนิดนี้มีอยู่เฉพาะที่บ้านดอนบมเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่
เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเกือบทั่วประเทศ คือ ดินด า ผู้ที่น าไปรับประทานส่วนมากคือคนตั้งท้อง คนป่วย
และคนจีน คือในดินจะมีความเค็ม มัน เหนียว มีรสเปรี้ยวนิดๆ เป็นที่นิยมของตลาดมาก 
       หมู่บ้านดอนบมได้จัดแผนผังหมู่บ้านอย่างเป็นระเบียบสะดวกแก่การพัฒนา 
บ้านเรือนใหญ่โตหรูหรา วัดวาอารามสวยงามสง่า ประกอบกับมีทัศนียภาพที่สวยงาม ในปีหนึ่งๆจะมี
แขกต่างถิ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเป็นประจ า ปัจจุบันชาวบ้านมีแนวโน้มใหม่ใน
การรวมกลุ่มกัน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์อัน
พึงได้ของชาวบ้านเอง และเพื่อเป็นการต่อรองในด้านราคาผลิตผลในตลาดอีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโครงการ
ที่ดีและอ านวยผลประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 
   4.1.1.6 ด้านสังคม 
      บ้านดอนบม เป็นหมู่บ้ านขนาดใหญ่  มีความอุดมสมบูรณ์และความ
สะดวกสบายในด้านการคมนาคม สาธารณสุข ตลอดจนการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง ซึ่งนับวัน
หมู่บ้านดอนบมได้มีการขยายตัวมากขึ้นตามล าดับ เมื่อมีคนอพยพมาจากหลายๆแห่งน าเอาวัฒนธรรม
และประเพณีอื่นๆมาด้วยเมื่ออยู่นานเข้าก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนได้เป็นอย่างดี ในด้าน
สังคมทั่วไปในปัจจุบันนี้ เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประกอบกับองค์เครือญาติมีอิทธิพลมาก 
ท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนในหมู่บ้านสงบสุข 
   4.1.1.7 ด้านศาสนา 
      ชุมชนบ้านดอนบมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีบางครอบครัวที่นับถือศาสนา
อื่นแต่ก็รับฟังความคิดเห็นในทุกศาสนารับเอาส่วนที่ดีมาปฏิบัติ ชุมชนบ้านดอนบมมีวัดเป็นศูนย์รวมใน
การปฏิบัติกิจในทางศาสนาอยู่ 2 แห่งในปัจจุบัน (แต่ก่อนในอดีตนั้นมีอยู่ 3 แห่ง) วัดที่เหลืออยู่คือ วัด
กลางบุรี และวัดเหนือ (วัดท่าราชไชยศรี) ทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในส่วนการปกครองของ 2 หมู่บ้าน คือ วัด
กลางบุรี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของบ้านดอนบม หมู่ที่ 6 และวัดท่าราชไชยศรี ตั้งอยู่ในเขตการ
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ปกครองของบ้านดอนบม หมู่ที่ 7 ทั้งสองแห่งเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างๆและเป็นที่ให้ชาวบ้านศึกษา
พระธรรมวินัย อบรมธรรม และปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอย่างดี ปัจจุบันวัดทั้งสองก็มีความเจริญรุ่งเรือง
และเป็นที่สร้างศรัทธามากขึ้น ซึ่งจะมองเศรษฐกิจของชาวบ้านได้อีกในแง่หนึ่งก็คือมองที่วัด ถ้าวัดมี
ความเจริญรุ่งเรืองดี  โบสถ์วิหารเป็นที่มั่งคงก็แสดงถึงความอยู่ดีกินดี ใจบุญสุนทาน  ชาวบ้านที่เอาใจใส่
ท านุบ ารุงวัดวาอาราม ส่วนบริเวณที่มีความเจริญมากในอดีต คือ ท่าวังมนต์ ปัจจุบันยังเหลือหลักฐาน
น้อยมาก ทั้งนี้เพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้า
ตัก 5 ศอก สูง 5 ศอก ขึ้นในบริเวณนี้ จึงเป็นที่สักการะของหมู่บ้านสืบต่อกันมา และบริเวณท่าวังมนต์
นั้นเป็นบริเวณที่มีความเงียบสงบ มีร่มไม้ใหญ่ ประกอบกับทิวทัศน์ที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ าชี จึงเหมาะ
ส าหรับนักปฏิบัติธรรม นักแสวงบุญที่ชอบความสงบเป็นอย่างดี และในทุกๆปีจะมีการจัดแสดงเทศกาล
อันเป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาอย่างช้านาน คือ (1) งานเทศกาลวังมนต์  ชาวบ้านมักจะจัดขึ้นในราว
เดือนเมษาของทุกปี ในงานน้ีจะมีคนในหมู่บ้านต่างๆมาเที่ยวและชมงานประเพณีอย่างครึกครื้นและจะมี
กิจกรรมมหรสพสมโภช ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดงานประจ าปีของเทศบาลต าบลเมืองเก่า (2) งานก่อ
กองพระทราย ซึ่งชาวบ้านจะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 13 – 17 เมษายน ของทุกปี เพราะสร้างความ
สามัคคีกัน ระหว่างชาวบ้านดอนบมเองกับชาวบ้านใกล้เคียง เช่น บ้านตูม บ้านโนนทัน เมืองเก่า บ้าน
โนนตุ่น บ้านกุดกว้าง หนองหิน ใคร่นุ่น วังหิน ฯลฯ ที่จะนัดหมายกันให้เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากและ
ที่ขาดไม่ได้ในทุกๆปี  คือการสรงน้ าพระ และแห่พระ ซึ่งเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวบ้าน คือพอถึง
วันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันหยุดงานของตนทุกอย่างแล้วเข้าวัดน าพุทธ
รูปต่างๆ จากวัดลงมาวางไว้บนโต๊ะบูชากลางลานวัดเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าสรงน้ าอบ น้ าหอม เพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและตัวเองสืบต่อไป ดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์ทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชาวบ้านดอนบม เป็นอย่างดี 
   4.1.1.8 ด้านค่านิยม 
      ปัจจุบันสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ของไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับ
ความเจริญทางวัตถุ สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลให้ค่านิยมต่างๆ ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปด้วย บ้านดอนบมก็
เหมือนกับท้องถิ่นอื่นๆ ย่อมมีความกระตือรือร้นที่เปลี่ยนแปลงไปได้เหมือนกัน ก่อนนั้นชาวดอนบมมี
ค่านิยมเพียงเพื่อให้มาซึ่งปัจจัย 4 เท่าน้ัน แต่ปัจจุบันเริ่มมากขึ้น ค่านิยมที่ฝังใจอีกอย่างหนึ่งคือการสร้าง
ความหวังในการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งก็อาจจะเป็นค่านิยมของคนทั่วไป อย่างไรก็ตาม คือให้ลูกเข้า
ศึกษา เพื่อหวังเป็นเจ้าคนนายคน ค่านิยมอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเปลี่ยนแปลงได้ช้ามากคือการเป็นผู้
ตาม ชาวดอนบมถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรแต่ไม่คิดเป็นผู้น า มักจะ
เป็นผู้ตามเสมอ เช่น ในเรื่องการเพาะปลูก เมื่อเห็นว่าใครท าอะไรได้เงินมักจะท าตามกันต่อมาเป็น
จ านวนมากๆ จึงท าให้ผลผลิตราคาต่ าเพราะมีจ านวนมาก หรือในเรื่องการจัดพิธีต่างๆมักจะท าตามกัน 
เช่น งานแต่งงาน เห็นเพื่อนบางคนเขาได้ใหญ่โตตัวเองก็ท าตามบ้างหรือบางทีท าให้ใหญ่กว่า โดยไม่
ค านึงถึงฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง จึงท าให้มีหนี้สินรุงรังติดตัวซึ่งยากจะแก้ไขค่านิยมเหล่านี้ และ
ส าหรับค่านิยมในด้านศีลธรรมวัฒนธรรมแล้วมักจะเป็นในรูปแบบเดียวกันกับคนทั่วไปในภาคอีสาน เช่น
ให้ความเคารพผู้ใหญ่ พ่อ-แม ่หรือการนับถือผู้อาวุโสกว่า การนิยมท าบุญการบวช เป็นต้น 
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 4.1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยว  
   เนื่องจากบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่
หลากหลายน่าสนใจมีความงดงาม มีเสน่ห์ดึงดูดใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและด้วยสิ่งเหล่านี้ท าให้
บ้านดอนบมเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว 
 
   4.1.2.1  ศาลเสาหลักเมือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1) การย้ายเมืองขอนแก่น 
       หลังจากต้ังเมืองขอนแก่นแล้ว ก็มีการย้ายที่ตั้งที่สั่งการ รวม 6 ครั้ง คือ  
                  การย้ายครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2353 ได้ย้ายจากบ้านโนนทองไปบ้านดอนพัน
ชาด  เมืองขอนแก่นมักมีปัญหาเรื่องเขตแดนกับเมืองชนบทอยู่บ่อย เพราะเมืองชนบทได้อ้างเขตแดน
เข้ามาถึงบ้านทุ่ม ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาดังกล่าว พระนครศรีบริรักษ์ (ท้าวค ายวง) จึงย้ายเมืองจากบ้าน
โนนทองไปอยู่บ้านดอนพันชาด  
                  การย้ายครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2381 จากบ้านดอนพันชาดไปบ้านโนนทัน 
ท้าวอินบุตรชายคนที่สองของท้าวค ายวงได้ย้ายเมืองมาอยู่ที่บ้านโนนทัน ทางทิศตะวันออกของบึงบอน 
ได้ตั้งเสาหลักเมืองที่บริเวณหลังศาลาเจ้ายาคูเย็น แล้วสร้างวัดท่าแขกไว้ต้อนรับแขก บูรณะวัดโพธิ์ให้
เป็นวัดส าหรับประกอบพิธีส าคัญ ในปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า
แต่งต้ังอุปอาตมุ่งเป็นพระนครศรีบริรักษ์ เจ้าเมืองขอนแก่น  ขณะนั้นเมืองขอนแก่นมีเมืองขึ้นอยู่ 3 เมือง 
คือ เมืองพล ภูเวียงและเมืองค าพองน้อย (น้ าพอง)  
                  ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 แผ่นดินลาวถูกจีนฮ่อรุกราน ลาวมีใบบอกมายัง
กรุงเทพ ทางกรุงเทพ จึงได้ให้หัวเมืองลาวในภาคอีสานจัดทัพไปปราบฮ่อ โดยมีเมืองขอนแก่นร่วมอยู่
ด้วย  กองทัพเมืองขอนแก่นน าโดยหลวงศรีวรางค์ (ท้าวอู๋) ราชบุตร ได้ประกอบวีรกรรมตีกองทัพฮ่อ
แตกทุกแห่ง หลังศึกฮ่อ จึงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นที่พระนครศรีบริรักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐ เจ้าเมืองขอนแก่นคนใหม่จึงยกกองราชบุตรซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอนขึ้นเป็นเมืองขอนแก่น 
ท าให้เมืองขอนแก่นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย  ศาลาว่าการอยู่ห่างกัน 6 กิโลเมตร ในการปกครองทาง
กรุงเทพ ฯ ให้แบ่งเมืองแบ่งประชาชนคนละครึ่ง ต่างขึ้นตรงต่อกรุงเทพ ฯ  
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                  การย้ายเมืองครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2424 จากบ้านโนนทับไปบ้านทุ่ม เมื่อ
พระนครศรีบริรักษ์ (ท้าวมุ่ง) ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2424 ราชวงษ์จึงพาข้าราชการฝ่ายเมืองเดิม
ยกจากบ้านโนนทับไปตั้งที่บ้านทุ่ม และในปีเดียวกัน ทางพระนครศรีบริรักษ์ (ท้าวอู๋) ได้ขอพระราชทาน
ตั้งบ้านภูเม็ง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านทุ่ม ขึ้นเป็นเมืองขึ้นกับเมืองขอนแก่นและได้รับโปรดเกล้า ฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2424 โดยพระราชทานนามว่าเมืองปัญจาคีรีและตั้งท้าววรบุตร (สน สนธิโสมพันธ์) เป็นที่
พระเกษตรวัฒนาเจ้าเมือง  
                  การย้ายรวมเมืองครั้งที่ 4  เมื่อปี พ.ศ. 2434 จากบ้านดอนบมรวมกับบ้าน
ทุ่ม ในปี พ.ศ. 2434 พระยาสุริยเดช ฯ ปลัดข้าหลวงที่หนึ่งประจ าหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ ได้รับมอบหมาย
ให้ท าการสอบสวนเรื่องราวต่าง ๆ ที่ปกครองเมืองขอนแก่นทั้งสองคณะ ทะเลาะเบาะแว้งกล่าวโทษกัน 
ผลการสอบสวนได้ความว่าผิดด้วยกันทั้งสองฝ่าย และเห็นว่าการที่เมืองขอนแก่นเป็นสองฝ่ายมีกรมการ
เต็มตามต าแหน่งด้วยกันทั้งสองฝ่าย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2419 นั้น จะมีปัญหาต่อไปไม่สิ้นสุด  
                  ต่อมาในปีเดียวกัน พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้ทรง
มารับหน้าที่ปลัดข้าหลวงที่หนึ่งประจ าหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ ได้ทรงศึกษาปัญหาของเมืองขอนแก่นแล้ว
ให้เหตุผลว่า บ้านดอนบมอยู่ไกลจากทางสัญจรไปมาและบ้านทุ่มนั้นห่างเมืองเดิมย้ายไปก่อนปี พ.ศ. 
2424 จึงให้เมืองใหม่ย้ายตามไปรวมกัน 
                  การย้ายเมืองครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2442 จากบ้านทุ่มไปบ้านเมืองเก่า ในปี 
พ.ศ. 2442 บ้านทุ่มเกิดแห้งแล้งกันดารน้ า ประกอบกับเส้นทางคมนาคมเปลี่ยนไปทางด้านพระลับ พระ
นครศรีบริรักษ์จึงได้ย้ายเมืองกลับมาอยู่ที่บ้านเมืองเก่าอีกครั้ง ตั้งจวนและศาลากลางอยู่ทางด้านทิศ
เหนือของบึงแก่นนคร  
                  การย้ายเมืองครั้งที่ 6  เมื่อปี พ.ศ. 2451 จากบ้านเก่าไปบ้านพระลัย เมื่อ
หลวงวิไสยสิทธิกรรม (จีน ปิยะรัตน์) ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2451 เห็นว่า
บริเวณที่ตั้งศาลากลางเดิมนั้นน้ าท่วม จึงย้ายเมืองจากบ้านเมืองเก่ามาตั้งที่บ้านพระลัย\ 
 
   4.2.1.2  ท่าวังมนต์ 
 

   
 
      บริเวณท่าวังมนต์มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา เป็นสถานที่ที่ทางราชการ
ก าหนดให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้ท าพิธีตักน้ าจากท่าวังมนต์เพื่อใช้ท าน้ าศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธี
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ต่าง ๆ เช่น งานฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติส าหรับในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยคณะ
พราหมณ์และข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัดมาท าพิธีตักน้ าและน าเข้าเฝ้าในหลวง พระพุทธรูปใหญ่ที่
ชาวบ้านเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสังคมมาชั่วหลายสิบปี เป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ เช่น งานเข้ากรรมปริวาสกรรม งานบวชเนกขัมจาริณีและฟังธรรมเทศนาใน
โอกาสต่าง ๆ เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ใหญ่ คือ จะมีต้นยางขนาดใหญ่หลายสิบต้น ซึ่งหาดูได้
ยากในปัจจุบัน และจะพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนสาธารณะต่อไป 
 
   4.2.1.3  วัดศูนย์รวมจิตใจชุมชน 
 
      1) วัดเหนือ (วัดท่าราชไชยศรี) 
 

   
   
      2) วัดกลางบุรี 
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       วัดที่พระนครศรีบริรักษ์ เป็นผู้สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งสมัยที่ตั้งเมืองขอนแก่นอยู่
ที่บ้านดอนบม ซึ่งวัดเหนือคือวัดท่าราชไชยศรี วัดกลางคือวัดกลางบุรี ซึ่งในปัจจุบันทางส่วนราชการมา
ขอใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า 
       2.1) การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
         แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีการ
จัดการรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อาศัยฐานของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ทั้งวิถีวัฒนธรรม
และธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นของชุมชนหรือพื้นที่ในการพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว 
หรือการให้บริการทางการ ท่องเที่ยวที่เน้นการสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวอันจะได้จากประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยว โดยกิจกรรม การท่องเที่ยวมีลักษณะที่ส าคัญ คือ การให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมใน
การลงมือท าการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมหรือชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วน
ร่วม และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยว และเจ้าของทรัพยากรหรือเจ้าบ้าน เป็นกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่สามารถสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจผ่านประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  
       2.2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน 
         2.2.1) ธรรมชาติ ทุนทางธรรมชาติที่โดดเด่น แม่น้ าชี /หาดทราย/
สะพานข้ามแม่น้ าชี/สวนผักริมแม่น้ าชี    
         2.2.2) สังคม วิถีของคนในหมู่บ้าน เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด การทอเสื่อ
กก การท าอาหาร ท าดอกไม้จัน หมักปลาร้า รวมถึงวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านดอนบม 
         2.2.3) วัฒนธรรม ท่าวังมนต์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านให้
ความเคารพนับถือและบุคคลภายนอกก็นิยมมาสักการะ รวมถึงวัดวาอารามภายในหมู่บ้านดอนบมอย่าง 
วัดราชไชยศรี และวัดกลางบุรี  
       2.3)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรคบ์้านดอนบม  
         2.3.1) บริบท แหล่งท่องเที่ยวจะต้องจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
สถานที่ของตน ซึ่งแต่ละสถานที่อาจจะแตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ จ าเป็น ต้อง
น าปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาการ จัดการการท่องเที่ยว 
         2.3.2) การมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
         2.3.3) การมีพันธมิตร การพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียแตกต่างกันซึ่งถือว่ามีความส าคัญ อาจรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรม สมาคม อิสระท้องถิ่น กลุ่มธุรกิจ 
การท่องเที่ยว การบริการทางสังคมและองค์กรชุมชน 
         2.3.4) การวางแผนระยะยาว การวางแผนล่วงหน้า การจัดการการ 
ท่องเที่ยวและการวางแผนทรัพยากรที่ส าคัญ 
         2.3.5) การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและ
วัตถุประสงค์จะต้องเอื้อต่อการพัฒนา 
         2.3.6) การมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ดี การจัดการท่องเที่ยวไม่ควรซ้ า
และสามารถมองเห็นความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยว 
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         2.3.7) การมีอิสรภาพในการบริหารจัดการ  การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวไม่ควรจะ ได้รับประโยชน์ทางการเมืองและ โครงสร้างการด าเนินงานควรมีความ อิสระในการ
จัดการท่องเที่ยว 
         2.3.8) การสื่อสารและการตลาดที่ดี ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดสดที่ชัดเจน 
         2.3.9) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ งบประมาณที่ให้การสนับสนุน 
ควรพร้อมส าหรับการใช้ด าเนินงาน 
         2.3.10) การมีผู้น าที่เข้มแข็งและทีมงานที่มั่นคง ผู้น าต้องวิสัยทัศน์
และทักษะในการน าชุมชนและทีมงานควรมีความมุ่งมั่น ในการท างาน 
         2.3.11) โครงการต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
   4.2.1.4 ประเพณีและวัฒนธรรม  
      ชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ถือเอา
ขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีตสิบสอง ประเพณีท าบุญสิบสองเดือนไทอีสาน ดังน้ี  
      1) เดือนอ้าย บุญข้าวกรรม (บุญเดือนอ้าย) เป็นบุญที่ท าในเดือนอ้าย(เจียง) 
เดือนแรกของปีที่ชาวอีสานท ากันจนเป็นประเพณี ท าในวันข้างขึ้น/แรมก็ได้ เป็นบุญที่เกี่ยวกับพระ
โดยตรง มีความเช่ือว่าท าบุญร่วมกับพระแล้วจะได้อานิสงส์มาก จึงมีการท าบุญเข้ากรรมขึ้น  
      2) เดือนยี่ ประเพณีบุญคูณลาน เป็นบุญที่ท าขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ ใน
ปัจจัยยังชีพของคน คือข้าวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกหลานในการที่จะได้ข้าวมานั้นยากล าบากและ
ถือว่าปีใดบุญลานมีข้าวเยอะแสดงว่าปีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ดีและเป็นการท าให้เกิดสิริมงคลแก่
ชาวบ้านและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลาย ผีปู่ตา ผีตาแฮก เจ้าแม่โพสพ ที่ประทานข้าวมาอย่างอุดม
สมบูรณ์  
      3) เดือนสาม บุญข้าวจี่ เป็นข้าวเหนียวปั้นเท่าไข่เป็ดทาเกลือแล้วเสียบไม้ย่าง
ไฟด้วยถ่าน ที่สุกเหลืองพอดีทาไข่แล้วย่างอีกครั้งบางแห่งนิยมใส่น้ าอ้อย ดังค าโบราณว่า เดือนสามค้อย
เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ข้าวจี่บ่มีน้ าอ้อยจัวน้อยเช็ดน้ าตา ซึ่งการท าบุญข้าวจี่ในเดือนสามเป็นช่วงที่ชาวนา
หมดภาระในการท านาแล้วข้าวขึ้นยุ้งฉางใหม่จึงอยากร่วมทาบุญถวายพระ  
      4) เดือนสี่ บุญพระเวส หรือ บุญมหาชาติ (เทศมหาชาติ) เป็นบุญที่ท าเกี่ยวกับ
เรื่องพระเวสสันดรนิยมท าในเดือนสี่ ซึ่งก่อนจัดงานมีการประชุมจัดเตรียมอาหารคาวหวานเพื่อถวายแก่
พระสงฆ์ และแขกผู้มาร่วมงาน และปัจจัยไทยทานส าหรับใส่กัณฑ์เทศน์ ทางวัดก็มีการแบ่งหนังเป็น
กัณฑ์มอบให้พระ ภิกษุสามเณรวัดต่างๆเตรียมไว้เทศน์ ซึ่งมีเรื่องเล่าในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสน ว่ามี
พระมาลัยไปไหว้พระธาตุเกษแก้วจุฬามณีสวรรค์ดาวดึงส์พบพระศรีอริยไตรย ได้สั่งการพระมาลัยว่า ถ้า
อยากพบพระองค์จงอย่าท าบาปหนักชก เช่นการฆ่า ข่มเหงบิดา มารดา สมณะพราหมณ์ณาจารย์ ท า
ร้ายพุทธเจ้าและยุยลพระแตกกันให้ ฟังเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียวและน าไปปฏิบัติ 
เมื่อพระมาลัยกลับมาถึงโลกมนุษย์จึงได้บอกให้ทราบทั่วกันผู้ปรารถนาเช่นว่านี้จึงพากันทาบุญเผวดสืบ
ต่อกันมา  
      5) เดือนห้า ประเพณีบุญสงกรานต์ บุญมหาสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์ ของ
ภาคอีสานก าหนดขึ้นในเดือนห้า มี 3 วัน ตั้งแต่ 13 วันมหาสงกรานต์  
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14 วันเนา 15 วันสุดท้ายเป็นวันเถลิงศก ชาวอีสานถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ พิธีในแต่ละท้องถิ่นอาจต่างกัน 
เหมือนกันก็คือการสรงน้ าพระพุทธรูป 
      6) เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ บุญบั้งไฟมีความส าคัญต่อชาวอีสานมาก เพราะ
เชื่อว่าบุญประเพณีนี้จะทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝนข้าวปลาอาหารพืชพรรณเจริญเติบโตงอก
งามดีและนามาซึ่งความสนุกสนาน เกิดความหวังในชีวิต เหมือนมีที่พึ่ง อยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะมีความ
เชื่อมาจากเรื่องพญาแถน (เทวดาชาวอีสาน) ที่ดลบันดาลให้ความอุดมสมบูรณ์จึงมีการทาบุญบูชา 
พระญาแถน และบูชามเหศักดิ์หลักเมืองทุกปี เพราเชื่อว่าหากไม่ท าจะท าให้ฝนตกไม่ตามฤดูกาล เกิด
โรคระบาดต่างๆได ้
      7) เดือนเจ็ด ประเพณีบุญซาฮะ (บุญเบิกฟ้า) เป็นบุญที่จัดขึ้นเพื่อทาพิธีปัดรัง
ควาน ขับไล่ความเสนียดจัญไรภูตผีปีศาจออกจากหมู่บ้าน บางแห่งเรียกว่า บุญเบิกบ้าน หรือ บุญบ้าน
เป็นบุญที่แต่ละหมู่บ้านจะท าไม่ขาด เป็นบุญเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน ผีปู่ตา ผีตา
แฮก มเหศักดิ์หลักเมือง ที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านชาวบ้านเชื่อว่าจะรวมผีบรรพบุรุษอยู่ด้วยที่ช่วยดล
บันดาลให้ชาวบ้านเมืองมีความสุข  
      8) เดือนแปด บุญเข้าพรรษา พรรษา คือ ฤดูฝน ฝน ปี ซึ่งชาวอีสานออก
ส าเนียง บุญเข้าวัดสา ส่วนไทยปัจจุบันนิยมใช้ค าว่า พรรษา ซึ่งเป็นบุญที่ส าคัญแก่ทุกคนในไทย เป็นช่วง
ที่พระต้องจ าพรรษา เพื่อศึกษาธรรมไม่ต้องเดินทางไปค้างคืนที่ไหน และเชื่อว่าการท าบุญช่วงนี้จะได้
กุศลมากเหมือนบุญออกพรรษาเพราะเป็นช่วงที่พระมีเจตนาสร้างบุญ สะสมบารมีจิตแน่วแน่ในค าสอน 
ซึ่งการท าบุญกับพระที่มีเจตนาดีจึงถือว่าได้อานิสงส์มาก 
      9) เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เป็นบุญสิ้นเดือนเก้า ที่เรียกอีกอย่างว่า บุญ
ข้าวสาก น าอาหารคาวหวาน หมากพลูบุหรี่จัดใส่กระทงวางไว้บนพื้น ใต้ต้นไม้เพื่อ เป็นการเซ่นดวง
วิญญาณของบรรพบุรุษ ที่มีความส าคัญต่อชาวอีสานเพราะเชื่อว่าเป็นบุญที่ต้องส่งส่วยให้กับผีฮักและผี
บรรพบุรุษ เพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ ทรัพย์สิน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีภัยร้ายใดๆมาเยือน 
      10) เดือนสิบ บุญข้าวสากหรือสลากภัต บุญข้างสากเป็นบุญที่ท าเพื่ออุทิศ
ให้แก่ผู้ตายหรือเปรต โดยมีเวลาห่างจากบุญข้าวประดับดินเพียง 15 วัน เป็นเวลาที่เปรตต้องกลับไปอยู่
ที่ของตน ซึ่งทั้งสองบุญนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันคือการห่อข้าวส่งให้เปรต รวมทั้งบรรพบุรุษญาติพี่น้อง
ของผู้ท าบุญด้วยและเปรตไม่มีญาติด้วย และท าคนให้ความส าคัญกับบุญนี้มาก เพราเชื่อว่าผีบรรพบุรุษ
จะมีความหิว ก าลังรอส่วนบุญจากงานนี้เมื่อถึงงานบุญจึงท ากันอย่างศรัทธา และพี่น้องแม้จะอยู่ห่างไกล
ก็ต้องกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนกัน และมีของฝากให้กัน 
      11) เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เป็นวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 เป็นวันออก
พรรษา วันปวารนา เป็นบุญที่ความส าคัญเพราะเชื่อว่าพระสงฆ์ได้อยู่จ าพรรษาเป็นเวลาไตรมาส (3 
เดือน) ย่อมมีความบริสุทธิ์ จริยธรรมงดงามจะมาซึ่งบุญและได้บุญมาก ชาวอีสานเชื่อว่าเหมือนได้บุญ
จาก นิโรธสมาบัติ (การออกจากการพักผ่อนของพระอรหันต์) ดังนั้นลูกหลานที่ไปทางานต่างถิ่นจึงนิยม
กกลับบ้านเพื่อมาท าบุญนี้และออกพรรษากับ พ่อธรรม หรือ ของฮักษา ที่ได้เข้าไว้ในช่วงบุญเข้าพรรษา 
      12) เดือนสิบสอง บุญกฐิน กฐิน คือไม้สะดึง ที่ใช้ส าหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้า
จีวรพระในการเย็บให้สะดวกขึ้น จึงเป็นที่มาของผ้ากฐิน คือ ผ้าจีวร สบง หรือผ้านุ่งห่มที่จะน าไปถวาย
พระนั่นเองบุญกฐินจึงคือบุญที่ต้องนาเข้าไปถวายพระเป็นส าคัญ บุญกฐินเป็นบุญฮีตสุดท้ายของฮีตเดือน
สิบสองของชาวอีสาน ชาวอีสานจึงรู้ดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องน าจีวรไปถวายในช่วงนี้ซึ่งมีกาลเวลา ที่
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เรียกว่าเทศกาลกฐิน ที่กลายเป็นประเพณีขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่อชาวอีสานมากที่ถือว่าเป็นให้อานิสงส์
แก่ผู้ท าบุญอย่างมากเพราะจะได้ถวายจีวรให้แก่ภิกษุที่ครบไตรมาส เท่านั้นและเป็นบุญที่อยู่ในช่วงข้าว
ใหม่ปลามัน 
 
 4.1.3 ศึกษาสภาพบริบทชุมชน 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
ผู้น าชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ที่เปิดให้บริการโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงปัจจัย
ที่เอื้อต่อรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์พบว่า มีปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการท่องเที่ยว ดังนี้ 
   4.1.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  
      เนื่องจากชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และชุมชนมีข้อก าหนด
ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การ
ออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมีการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง การจัดการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยยึด
ธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความต้องการพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดการขยะ ที่ส าคัญที่สุดการ
สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อให้มีความ
เข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น และสร้างความตระหนักในเรื่องจิตส านึกแห่งการรักชุมชนบ้านเกิด
โดยการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
   4.1.3.2 องค์กรชุนชน  
      องค์กรชุมชนมีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากชุมชนมี
ระบบสังคมที่เป็นมิตร ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และทักษะในเรื่องต่างๆ ที่
หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และชุมชนได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภายใน สู่คนภายนอก เนื่องบริบทและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้บริบทของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านหัวขัว ในด้าน   
อัตลักษณ์ของชุมชน สังคมของชุมชนที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชุมชน วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ 
ประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วัฒนธรรมประเพณีอีสานผสมผสานวัฒนธรรม และคนใน
ชุมชนมีอัธยาศัยไมตรีพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 
   4.1.3.3 การจัดการ  
      การจัดการมีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจากชุมชนมีกฎ 
กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพื่อ
จัดการท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการก ระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และชุมชนมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชน ซึ่งมีสิ่งดึงดูดใจ สิอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก และกิจกรรมต่าง ๆ มีความพร้อม
ส าหรับการรองรับนักท่องเที่ยว ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างประเทศ มีกิจกรรมที่โดดเด่น 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน 
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   4.1.3.4 การเรียนรู้  
      ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับผู้มาเยือน สร้างจิตส านึก
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชุมชนและผู้มาเยือน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชน และมีศูนย์บริการให้ข้อมูลความรู้ของชุมชน ความส าเร็จในการพัฒนา
บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับปัจจัยความส าคัญ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักเห็นความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีความรักความภูมิใจหวงแหนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นผสมผสาน
กับแนวคิด จินตนาการของชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม เช่น การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชน การประชุมปรึกษาหารือ การตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ 
เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความข้าใจในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยว 
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 
 4.1.4 การวิเคราะห์ SWOT Analysis   
   จากบริบทชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยชุมชน 
สมาชิกในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนโดยการใช้วิธี SWOT 
Analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่คุกคาม จากการศึกษาเอกสาร หลักฐาน 
แผนพัฒนา เอกสารการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่คุกคามได้ ดังนี้  
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 ตารางที ่4.1 SWOT Analysis การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน บ้านดอนบม ต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. ความหลากหลายของทรัพยากรซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุก
ประเภทสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่
มีฤดูกาล 
2. โครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยทั่วไปมีความสมบูรณ์และมี
มาตรฐาน 
3. มีความมั่นคงทางการเมืองและมีความปลอดภัย
ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับบางท้องถิ่น 
4. ผู้น าท้องถิ่นมีภาวะผู้น าสูง 
5. ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นมิตรสูง                   
มีความเข้าใจในความส าคัญของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวสามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ตน  จึง
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการให้การ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 
6. การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน 
7. การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานของภาครัฐ 
8. สามารถอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี 
9.  สามารถอนุรักษ์และปกป้องรักษารากเหง้าทาง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และกลายมา
เป็นประโยชน์ล้ าค่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
10.  มีการกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้ง
ประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ป้ายชี้ทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอก
ระยะทาง ยังขาดความสมบูรณ์ 
2. ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวยังต้องพัฒนา รวมทั้งช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Distribution Channels) 
3. ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทรัพยากร
ด้านธรรมชาติและระบบนิเวศ 
4. การตลาดและการประชาสัมพันธ์มีน้อย ไม่
ต่อเนื่องและเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้บริโภค 
 

 (ต่อ) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. ความตระหนักในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
สูงขึ้น ซึ่งน าไปสู่กระบวนการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
2. มีการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อมุ่งสู่ตลาดคุณภาพ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ ภายใต้
การน าของผู้น าชุมชน รวมทั้งนายกเทศมนตรี
อ าเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นที่คาดหวัง
ว่าจะช่วยท าให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
และส่งเสริม อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์
อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 
4. งบประมาณเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และเพื่อ
การตลาดเพ่ิมพูนมากขึ้น 
5. มียุทธศาสตร์เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง ทั้ง
ทางถนน ทางรถไฟ และทางอากาศกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
6. มีความได้เปรียบทางด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
7. เนื่องจากการท่องเที่ยวจะขยายตัวเติบโตขึ้น
มากในอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนใน
ท้องถิ่นจะมีงานท าและมีอาชีพมากขึ้น 

8. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน 
และการพัฒนา เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
เอง 

อุปสรรคที่คุกคาม (Threats) 
1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของผู้น าชุมชน และชาวบ้านไม่มี
มาตรการควบคุมและจั ดระ เบี ยบการ ใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ชุมชนเป็นสังคมเมือง 
3. ก าลังคนวัยแรงงานไปท างานนอกชุมชน 
4. การประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน    
ชาวบ้านในแต่ละหมู่ของหมู่บ้าน และหน่วยงาน   
ราชการ 
5. งบประมาณด าเนินการ 
 

 
   จากข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) บ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมกัน น ามาสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 
   จุดแข็ง 

1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
2) ความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค 
3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) ผู้น ามีภาวะผู้น าสูง 
5) ประชาชนมีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว 



 

 
58 

   จุดอ่อน 
1) ป้ายช้ีทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกระยะทาง ยังขาดความสมบูรณ์ 
2) ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวยังต้องพัฒนา รวมทั้งช่องทาง 

การจัดจ าหน่าย (Distribution Channels) 
3) ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 

ทรัพยากรด้านธรรมชาติและระบบนิเวศ 
4) การตลาดและการประชาสัมพันธ์มีน้อย ไม่ต่อเนื่องและเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้บริโภค 

อิทธิพลจากผู้มีอ านาจมากกว่า หรือนายทุนต่างถิ่น 
  
   โอกาส 

1) รัฐบาลสนับสนุนทั้งเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ การให้การศึกษาและ 
พัฒนาบุคลากร 

2) ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม 
3) กระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขยายตัวมาก 
4) ประชาชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 

 
 อุปสรรค 

1) ความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของผู้น าชุมชน และชาวบ้าน 
ไม่มีมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ชุมชนเป็นสังคมเมือง 
3) ก าลังคนวัยแรงงานไปท างานนอกชุมชน 
4) การประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน ชาวบ้านในแต่ละหมู่ของหมู่บ้าน และ

หน่วยงานราชการ 
5) งบประมาณด าเนินการ 

 
 4.1.5 น าเสนอข้อมูลเบื้อง 
   น าเสนอน าเสนอข้อมูลเบื้องในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม  
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คน ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น ในการ
ด าเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมมี ดังนี้ 
 
   4.1.5.1 กิจกรรมกินข้าวบนแพ 
      ลักษณะ: จัดให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวกินบนแพ 
       1) แบบแพลอยนิ่งกลางน้ า 
       2) แบบลากแพล่องแม่น้ าช ี
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ตลอดปี 
      ข้อควรค านึง: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ ความปลอดภัย 
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ของนักท่องเที่ยว 
 

  4.1.5.2 ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ 
      ลักษณะ: ชม ชิม ช้อป ถ่ายภาพ 
       1) จัดการท่องเที่ยวชมแปลงผักริมชี ให้เลือกซื้อผักหรือ ผลิตภัณฑ์จากผัก  
       2) จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปที่ท าจากผัก/ให้นักท่องเที่ยว ประกอบอาหาร
จากผักรับประทานเอง  
       3) จัดการท่องเที่ยวชมวิธีการทาอาหารพื้นถิ่น/ รับประทานอาหารพื้นถิ่น 
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
      ข้อควรค านึง: ความสะอาดของอาหาร สถานที่และบรรยากาศ 
 
   4.1.5.3 จัดจ าหน่ายและบริการสิ่งของแก้บน 
      ลักษณะ: จัดจ าหน่ายสิ่งของที่จะใช้ในการแก้บน เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน 
พวงมาลัย และให้บริการ ร าแก้บน ฯลฯ 
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
      ข้อควรค านึง: จ านวนผู้ใช้บริการ 
 
   4.1.5.4 จัดงานเทศกาลประเพณี 
      ลักษณะ:  
       1) จัดงานในเทศกาลสงกรานต์ งานลอยกระทง  
       2) จัดประกวดแข่งขันก่อกองทรายชิงรางวัล (ทีม)  
       3) ประกวดท าอาหารพ้ืนถิ่น  
       4) จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
       5) จัดรายการแสดงของชุมชน 
      ข้อดี:  
       1) ช่วยจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวบ้านดอนบม 
       2) สร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน 
      ข้อควรค านึง: การประชาสัมพันธ์งาน 
 
   4.1.5.5 รูมสเตย์ (Room stay)  
      ลักษณะ: ให้บริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมนันทนาการ 
       1) รับนักท่องเที่ยวพักหอพักหรืออพาร์ตเมนท์ในหมู่บ้าน 
       2) เดินหรือปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตในชุมชน 
       3) ร่วมกิจกรรมการแสดง นันทนาการ เช่น ราวงย้อนยุค 
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
      ข้อควรค านึง: ความร่วมมือระหว่างเจ้าของกิจการที่พักชาวบ้าน ชุมชน 
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   4.1.5.6 นิทรรศการแหล่งความรู้ชุมชน 
      ลักษณะ: จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับบ้านดอนบม เช่น ประวัติ หมู่บ้าน วัดท่า
ราชไชยศรี การป้ันหม้อ ฯลฯ 
      ข้อดี: เป็นแหล่งเรียนรู้ทุนทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน 
      ข้อควรค านึง: ความถูกต้องของเรื่องราวที่นาเสนอ 
 
   4.1.5.7 ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      ลักษณะ: สาธิต ผลิต จ าหน่าย และสอนทาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การปั้นหม้อ 
ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เป็นต้น 
      ข้อดี: เป็นการอนุรักษ์ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได ้
      ข้อควรค านึง: ความช านาญของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
 
 4.1.4 ความต้องการในการด าเนินกิจกรรม 
   การวิเคราะห์ความต้องการในการด าเนินกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คน ผู้บริหาร 
บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล
เบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรม โดยมีความเห็นร่วมกันของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมให้ด าเนินกิจกรรมต่อ 
   การตัดสินใจกลุ่ม มีวิธีการมากมายที่จะช่วยกลุ่มในการตัดสินใจร่วมกันที่ใช้กันมากที่สุด 
ได้แก่ การระดมสมองตามด้วยการรวมกลุ่ม การตัดสินใจฉันทามติ การปรึกษาหารือ  และการจัดล าดับ
ความส าคัญ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มในการตัดสินใจ
ร่วมกัน  
   การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและออกแบบพัฒนา
โครงการผ่านการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างภาพลักษณ์โครงการในด้านการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการโดยผู้เข้าร่วมการ
ประชุม กรอบในการด าเนินงาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและออกแบบโครงการผ่านการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างภาพลักษณ์
โครงการในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โครงการ โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ ผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น รวมทั้งจะต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งต้อง
รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาจากกิจกรรมการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในภาคสนาม รวมถึงจากการจัดประชุมโดยสรุปเป็นประเด็น พร้อมทั้งวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลการพิจารณาในแต่ละประเด็นและแสดงรายละเอียดของการน าประเด็นต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมใดของการศึกษาอย่างชัดเจน และกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถน าประเด็นใดไป
ด าเนินการในการศึกษาได้ จะต้องแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจน 
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   ซึ่งในการจัดประชุมกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม  2562 โดยมีมีติร่วมกันให้
ด าเนินการต่อ  
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4.2 ก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียว 
 
 การก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการค้นหาอัตลักษณ์ และกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม และ
และก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้จากการสนทนากลุ่ม จากผู้ที่มีส่วนร่วมชุมชน
ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้น าชุมชน นักท่องเที่ยว ผู้ที่เปิดให้บริการโฮมสเตย์ 
เจ้าหนา้ที่ท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
 4.2.1 การก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน สร้างจิตส านึกเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชน และมีศูนย์บริการให้ข้อมูลความรู้ของชุมชน ความส าเร็จในการพัฒนาบ้าน
หัวขัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยความส าคัญ คือ การ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน 
ให้มีความรักความภูมิใจหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การประชุมปรึกษาหารือ การตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดทัศน
ศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความข้าใจในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
   เนื่องจากการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น  ชุมชนต้องมี
การตัดสินใจ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ผลกระทบจากการท่องเที่ยวก่อนที่จะด าเนินการจัดการการ
ท่องเที่ยวสมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และวางแผนร่วมกันชุมชนต้องมีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มหรือเป็นองค์กร เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดการ ประสานงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ เช่น การจัดการด้านความสะอาด การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 
    4.2.1.1 เริ่มที่คนในชุมชนต้องรู้จักวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองให้ดี เพื่อความพร้อมใน
การบอกเล่าข้อมูลและคนในชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสามัคคี ท างานร่วมกันได้ ซึ่งถือ
เป็น สิ่งส าคัญที่สุดของชุมชน เนื่องจากชุมชนจะต้องมีการร่วมกันคิดวางแผนด าเนินการ ประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการท างาน 
    4.2.1.2 คนในชุมชนต้องรู้จักรักและหวงแหนเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชนของ
ตน สามารถ นามาจัดการได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้ ชุมชนต้องมีความพร้อมใน การเรียนรู้ ตลอดจน
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการในพื้นที่ได้
ด้วย 
    4.2.1.3 มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งและสื่อสารกับสมาชิกได้ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน และสมาชิกในชุมชนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท่องเที่ยว ก็จะท าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วม
ต้อนรับหรือแสดงออกถึงการต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน เช่น กระทรวง
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การท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว และคนในชุมชนยังได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรูก้ับคนในชุมชนท่องเที่ยวเครือข่ายด้วย 
 
 4.2.2 กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 
   รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น มีการก าหนดกิจกรรม ดังนี ้
 
   4.2.2.1  กิจกรรมกินข้าวบนแพ 
      ลักษณะ: จัดให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวกินบนแพ 
       1) แบบแพลอยนิ่งกลางน้ า 
       2) แบบลากแพล่องแม่น้ าช ี
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ตลอดปี 
      ข้อควรค านึง: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 

  4.2.2.2 ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ 
      ลักษณะ: ชม ชิม ช้อป ถ่ายภาพ 
       1) จัดการท่องเที่ยวชมแปลงผักริมชี ให้เลือกซื้อผักหรือ ผลิตภัณฑ์จากผัก  
       2) จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปที่ท าจากผัก/ให้นักท่องเที่ยว ประกอบอาหาร
จากผักรับประทานเอง  
       3) จัดการท่องเที่ยวชมวิธีการทาอาหารพื้นถิ่น/ รับประทานอาหารพื้นถิ่น 
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
      ข้อควรค านึง: ความสะอาดของอาหาร สถานที่และบรรยากาศ 
 
  4.2.2.3 จัดจ าหน่ายและบริการสิ่งของแก้บน 
     ลักษณะ: จัดจ าหน่ายสิ่งของที่จะใช้ในการแก้บน เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน พวงมาลัย 
และให้บริการ ร าแก้บน ฯลฯ 
     ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
     ข้อควรค านึง: จ านวนผู้ใช้บริการ 
 
  4.2.2.4  จัดงานเทศกาลประเพณี 
     ลักษณะ:  
      1) จัดงานในเทศกาลสงกรานต์ งานลอยกระทง  
      2) จัดประกวดแข่งขันก่อกองทรายชิงรางวัล (ทีม)  
      3) ประกวดท าอาหารพ้ืนถิ่น  
      4) จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
      5) จัดรายการแสดงของชุมชน 
     ข้อดี:  
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      1)  ช่วยจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวบ้านดอนบม 
      2) สร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน 
     ข้อควรค านึง: การประชาสัมพันธ์งาน 
 
  4.2.2.5  รูมสเตย์ (Room stay)  
     ลักษณะ: ให้บริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมนันทนาการ 
      1) รับนักท่องเที่ยวพักหอพักหรืออพาร์ตเมนท์ในหมู่บ้าน 
      2) เดินหรือปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตในชุมชน 
      3) ร่วมกิจกรรมการแสดง นันทนาการ เช่น ราวงย้อนยุค 
     ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
     ข้อควรค านึง: ความร่วมมือระหว่างเจ้าของกิจการที่พัก 
ชาวบ้าน ชุมชน 
 
  4.2.4.6 นิทรรศการแหล่งความรู้ชุมชน 
     ลักษณะ: จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับบ้านดอนบม เช่น ประวัติ หมู่บ้าน วัดท่าราช
ไชยศรี การป้ันหม้อ ฯลฯ 
     ข้อดี: เป็นแหล่งเรียนรู้ทุนทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน 
     ข้อควรค านึง: ความถูกต้องของเรื่องราวที่นาเสนอ 
   
  4.2.2.7 ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     ลักษณะ: สาธิต ผลิต จาหน่าย และสอนทาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การปั้นหม้อ 
ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เป็นต้น 
     ข้อดี: เป็นการอนุรักษ์ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได ้
     ข้อควรค านึง: ความช านาญของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ ์
 
 4.2.3 การก าหนดเมนูอาหาร 
   รายการอาหาร 
    1. นึ่งปลา 
    2. ผักนึ่ง+ผักสด 
    3. แจ่ว 
    4. แกงบ้านเฮา 
    5. ทอดไข ่
    6. ผัดผักรวม 
    7. ผลไม้ตามฤดูกาล 
    8. ข้าวเหนียว+ข้าวสวย 
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 4.2.4 การก าหนดกิจกรรมการแสดง 
   รายการแสดง 
    1. ชมการแสดงชุดที่ 1 (รับบายศรีจากเยาวชน 10 นาที) 
    2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (จากกลุ่มผู้สูงอายุ 20 นาที) 
    3. ชมการแสดงชุดที่ 2 (การแสดงจากเยาวชน 15 นาที) 
    4. รับประทานอาหารเย็น (พาแลง กินแกงบ้านเฮา) 
    5. ชมการแสดงชุดที่ 3 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
    6. ชมการแสดงชุดที่ 4 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
    7. ร่วมเต้นสนุกสนานร่วมกัน   
    8. แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน   
 4.2.5 ร่างก าหนดโปรแกรมในการท่องเที่ยว 
 
    ก าหนดการท่องเที่ยว 
     ก าหนดการท่องเที่ยวบ้านดอนบม บูชาเจ้าพ่อท่าวังมนต์ 
     วันที่   7  พฤศจิกายน  2562 
      ณ บ้านดอนบม  ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 
                                         
      เวลา 12.30 น. - 13.00 น. - รับลงทะเบียน 
      เวลา 13.00 น. - 13.30 น. - เดินทางถึง“ท่าวังมนต์” (คล้องพวงมาลัย+น้ าดื่ม
สมุนไพร) 
      เวลา 13.30 น. - 14.00 น. - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่าวังมนต์ (พุทธวังมนต์+
ศาลปู่ตา) 
                    กล่าวต้อนรับ โดย ผู้น าชุมชน (พร้อมแนะน าบุคลากร15 นาที) 
      เวลา 14.00 น. - 14.30 น. - ชี้แจงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมกล่าว
การต้อนรับ (ปธ.กลุ่ม) 
      เวลา 14.30 น. - 16.00 น. - เดินทาง “ศึกษาดูงาน”  
       1. กลุ่มปล่อยปลา  
       2. กลุ่มประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
        2.1 กลุ่มเย็บกระเป๋า 
        2.2 กลุ่มนวดแผนไทย 
        2.3 กลุ่มดอกไม้จันทน์(ท่าวังมนต์)  
       3. กลุ่มแปรรูปเสื่อกก  
       4. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด   
      เวลา 16.00 น. - 17.00 น. - ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ณ ท่าวังมนต์  
      เวลา 17.00 น. – 19.00 น. - ต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศ “พาแลง กินแกงบ้าน
เฮา” กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนบม”        
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      เวลา 18.30 น. - 19.00 น. - แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน    
     - ตัวแทนผู้น าชุมชนบ้านดอนบม (โดยผู้น ากลุ่ม) 
       - ตัวแทนนักท่องเที่ยว 
       - นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า(นายวิทิต  ทองโสภิต) พร้อมกล่าวปิดงาน 
(ถ่ายภาพร่วมกัน) และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
 
 4.2.6 จุดแข็ง โอกาส ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 
 
   4.2.6.1 จุดแข็ง  
      1) ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม เช่น แม่น้ าชี ท่าวังมนต์ ความเช่ือต่อหลวงปู่
วังมนต์ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 
      2) บ้าน วัด โรงเรียน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
      3) อยู่ใกล้ตัวเมือง การคมนาคมสะดวก 
      4) มีที่พักรองรับนักท่องเที่ยว 
      5) ประวัติหมู่บ้าน: เมืองขอนแก่นเก่า ศาลหลักเมือง 
แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่วังมนต์ 
 
   4.2.6.2 โอกาส  
      1)  รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุน “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ”ี 
      2) กระแสความนิยมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
      3) หน่วยราชการ (อบต. เมืองเก่า) สนับสนุน 
      4) เป็นจังหวัดมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและคู่แข่งภายในจังหวัดน้อย 
 
   4.2.6.3  ปัญหา 
      1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของผู้น า
ชุมชน และชาวบ้าน 
      2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน (น้อย) 
      3) การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว (น้อย) 
      4) การบริหารจัดการธุรกิจบริการในชุมชน (ขาดมาตรฐาน) 
 
   4.2.6.4 อุปสรรค  
      1) ก าลังคนวัยแรงงานไปท างานนอกชุมชน 
      2) การประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
ในแต่ละหมู่ของหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ 
      3) งบประมาณด าเนินการ 
      4)  ความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์ของผู้น าชุมชน 
และชาวบ้าน 
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      5)  ชุมชนเป็นสังคมเมือง 
 
 4.2.7 ทุนท้องถิ่น บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   ทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สิ่งแรกที่ต้องมีการ
ประเมินศักยภาพ คือ ทุนเดิมที่มีอยู่ชุมชนหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนมีมากพอที่จะดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในชุมชนได้ ชุมชนที่มีความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยวสูง  ชุมชน
นั้นก็จะมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวสูง  โอกาสในการด าเนินการท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จได้ง่ายกว่า   ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพะทุนเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ าตก ป่าไม้ 
วัฒนธรรม การกิน การแต่งกาย การพูด อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ฯลฯ ในที่นี้จะจ าแนกออกได้ดังนี้  
   4.2.7.1 ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้การตลาด
เป็นตัวชี้น า มาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพและความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ 
น่าจะเป็นหนทางที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Based Economy) เช่น เกษตรอินทรีย์  การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตสินค้าชุมชนจากภูมิปัญญาและพืชพันธุ์ท้องถิ่น เป็นต้น แนวทาง
ที่ส าคัญในการจัดการเพื่อให้มีการกระจายผลประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากร โดยต้องให้ความส าคัญกับชุมชน  ให้เกิดความตระหนัก
ถึงศักยภาพของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวิภาพในท้องถิ่น  การสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
เพื่อรักษาทั้งทรัพยากรและภูมิปัญญาให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน มีความรู้เท่าทันเพื่อสามารถปกป้อง
ทรัพยากรและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีนวัตกรรมเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
สังเคราะห์ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างห่วงโซ่มูลค่าเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
และยังจ าเป็นต้องมีการควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยเฉพาะจุดที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีดังน้ี 
       1) แม่น้ าชี  
       2) หาดทราย 
       3) สะพานข้ามแม่น้ าช ี
       4) สวนผักริมแม่น้ าชี 
       5) ท่าวังมนต์ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน ตารางวา เป็นแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ใช้ใน
พิธีการต่าง ๆ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจที่คนนิยมมาบนบานและแก้บน / ปฏิบัติธรรม 
        5.1) พระพุทธรูป“หลวงพ่อพุทธวังมนต”์ 
        5.2) ศาลหลวงปู่วังมนต์ 
        5.3) ท่าเรือในอดีตที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจ 
        5.4) แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ต้นยางใหญ่) 
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  4.2.7.2 วัด ศูนย์รวมจิตใจชุมชน 
      1) วัดเหนือ (วัดท่าราชไชยศรี) 
      2)  วัดกลางบุรี  
  4.2.7.3. เสาหลักเมืองขอนแก่น (เดิม) 
  4.2.7.4 ศาลเสาหลักเมือง 
  4.2.7.5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลหลวงปู่วังมนต์ 
  4.2.7.6 ทุนศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี 
     1) งานประเพณีท่าวังมนต์ 
     2) งานประเพณีก่อกองพระทราย 
     3) ร าวงย้อนยุค 

   4.2.7.7 ด้านเศรษฐกิจ 
      1) สภาวะแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการผลิต การจ าหน่าย การประกอบการ    
ต่าง ๆ 
      2)  ทรัพยากรธรรมชาติ (ทรายในแม่น้ า ดินสีด า) 
      3)  แหล่งน้ าธรรมชาติ /น้ าจากเขื่อนอุบลรัตน ์
      4) ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 
      5) ความสะดวกของการคมนาคม 
      6) ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
   4.2.7.8 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ธุรกิจบริการ 
      1) ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ดอกไม้จันทน์ ปลาร้า งานจักสาน ผ้าพื้นเมืองทอ 
      2) บริการเช่าจักรยาน 
      3) ธุรกิจหอพัก 
      4) กิจกรรมราวงย้อนยุค 
      5) อาหารอีสาน 
   4.2.7.8 ทุนทางสังคม 
      ทุนทางสังคมเกิดจาการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า บนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ  
สายใยแห่งความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย ผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลัก
ทั้ง 4 ด้าน คือ 
      “คน” ต้องได้รับการพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง เป็นคนมีจิตใจดี มีศักยภาพ
และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกัน  มีนิสัยใฝ่รู้ 
      “สถาบัน” มีบทบาทในการสนับสนุนแลผลักดันให้เกิดพลังร่วมในชุมชน ท าให้
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สถาบันหลัก อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา 
สถาบันการเมืองการปกครอง ฯลฯ 
      “วัฒนธรรม” เป็นวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น 
มีความหลากหลายในพื้นที่ วัฒนธรรมเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง เกิด
ความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและต่อยอด 
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      “องค์ความรู้” ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่  โดยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิตี่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  เป็นรากฐานทาง
ความคิดและหลักเกณฑ์ก าหนดคุณค่าและจริยธรรม ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่สามารถน ามาใช้ในทางปฏิบัติ
ให้มีความหลากหลาย  สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
      ทุ นท า ง สั ง ค มมี ค ว าม เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บทุ นท า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ แ ล ะทุ น ท า ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพคนทั้งความรู้คู่
คุณธรรมเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้คุณค่า เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ดีงามจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การค้าและการบริการ และการสร้างความมั่นคง
ให้กับองค์กรในระยะยาว การใช้วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนโดยจะต้องตระหนักถึงความส าคัญและกรใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทย 
คุณค่าที่ดีงาม อัธยาศัยไมตรี ความเป็นมิตร ความเอื้ออาทร การเปิดใจกว้างและยอมรับซึ่งกันและกัน 
เป็นปัจจัยที่ท าให้สังคมไทยด ารงอยู่ กับสมญานามของสยามเมืองยิ้ม รวมทั้งสังคมไทยสามารถพัฒนา
ชุมชนให้เข็มแข็งด้วยพลังของทุนทางสังคม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป ดั้งนั้น 
เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่แบบยั่งยืนสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
      1) รักษาสภาพภูมิประเทศให้คงเดิม สภาพภูมิประเทศที่สวยงามตามธรรมชาติ  
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเท่านั้นที่จะสามารถดงึดูดนักท่องเที่ยวได้ดีที่สุด จึงต้องมีการสงวนรักษาพ้ืนที่
ที่เป็นธรรมชาติไว้ให้คงเดิมมากที่สุด ไม่ควรปล่อยให้พื้นที่ทางธรรมชาติถูกรบกวนหรือกระทบกระเทือน
จากนักท่องเที่ยวมากนัก การสร้างสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการเพื่อการรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว
ต้องมีความเหมาะสม  ต้องมีการปกป้องดูแลพื้นที่ทางธรรมชาติ  และมีการจัดการที่ดี 
       2) การปรับปรุง บูรณะ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว คือมีการ
ดูแลเอาใจใส่ในการซ่อมแซม ตกแต่งให้สมบูรณ์ และเหมือนเดิมมากที่สุด หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ จ าเป็นต้องมีการส ารวจ และตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้การปรับปรุง บูรณะ ฟื้นฟู หรือ
พัฒนากระทบต่อสภาพทางกายภาพและระบบนิเวศของสถานที่นั้น 
      3) การจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เคยมีในอดีต แต่
ปัจจุบันขาดการสานต่อ สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องสืบค้นหลักฐาน ศึกษาจากค าบอกเล่าของผู้รู้หรือคนเก่าคน
แก่ในท้องถิ่น เพื่อจัดให้มีการฟื้นฟูใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงหรือ
ตรงกับวิถีชีวิตแบบเดิม โดยคุณลักษณะของท้องถิ่นจะต้องคงอยู่ 
                           4) การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หลายบริเวณอาจ
มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเคยผ่านการท าประโยชน์มาแล้ว เช่น เป็นแหล่งเพาะปลูกเดิม เหมืองร้างหรือ
พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการท าเกษตรกรรม พื้นที่เหล่านี้อาจน ามาดัดแปลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เช่น  
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนสมุนไพร เป็นต้น หรืออาจพัฒนาท ากิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ และจัดกิจกรรมบางอย่างที่เป็นที่นิยมของสังคมนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
      5) การจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับหลายพื้นที่
เพราะต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละพื้นที่ลักษณะทางกายภาพก็จะแตกต่าง
กันไป ต้องมีการจัดท าโครงการการท่องเที่ยวขึ้นโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ วัสดุ อุปกรณ์ และการ
ก่อสร้าง เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการริเริ่มงานประเพณีต่าง ๆ ขึ้นใหม่ งานแสดงสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจ าปี และการคิดรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่การจัดสร้างแหล่ง
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ท่องเที่ยวขึ้นใหม่นั้น ต้องมีความพร้อมขององค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่างเช่น แรงสนับสนุนจาก
คนท้องถิ่น พื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่งาน ภาครัฐในการสนับสนุน งบประมาณค่าใช้จ่าย และความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ นั้น ต้องตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น เป็นต้น 
       ทั้งนี้การออกแบบสิ่งที่ปลูกสร้างต่างๆ ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษา
สภาพภูมิทัศน์ ลักษณะทางกายภาพไว้ โดยไม่รบกวนธรรมชาติมากเกินไป ได้มาตรฐานทางวิศวกรรม 
และใช้หลักของการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองด้วย 
       ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเสื่อมสภาพหือสูญเสียไปได้ ดังนั้ นการวางแผน
ด าเนินการออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในระยะยาว สร้างเอกลักษณ์ของ
การท่องเที่ยวให้ชัดเจน ไม่ท าลายสถานที่ท่องเที่ยว มีจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ใช้เท่าที่จ าเป็น และลดการบริโภคอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งของการพัฒนา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนได ้
 
 4.2.8 ผลกระทบ 
   4.2.7.1 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 
      ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนในหมูบ้านมีการประกอบอาชีพที่
หลากหลายมากขึ้นจากการที่มีการทองเที่ยวเข้ามา ซึ่งจากเดิมที่ประกอบอาชีพ หลักทางการเกษตร     
แต่หลังจากมีการทองเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเขามายังชุมชน ก็ส่งผลให้เกิดอาชีพหลากหลายมาก
ขึ้นที่และมีการลงทุนภายในชุมชนเพิ่มขึ้นท าให้ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มมากขึ้น และท าให้ คนใน
ชุมชนมีงานท าเกิดการจ้างงานภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นใส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในด้านลบก็
พบว่าการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการการทองเที่ยวนั้น ท าให้ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคมีราคา
สูงขึ้น ค่าใช้ จ่ายของคนในชุมชนจงึสูงขึ้น 
   4.2.7.2 ผลกระทบด้านสังคม 
      ผลกระทบด้านสังคม พบว่า เมื่อมีการทองเที่ยวเข้ามาในชุมชน ท าให้คนใน
ชุมชนไดไดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังท าให้คนในชุมชน และท าให้มีการอพยพ
แรงงานเขา้มาในพื้นที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับผลในดา้นลบนั้นย่อมมีอยูบ่้างหากแตชุ่มชนมีการจัดการที่ดีแล้วนั้น
ปัญหาต่าง ๆ ของ สังคมก็จะไมเกิดขึ้น โดยปัญหาหลัก ๆ ที่ควรไดรับการแกไขปัญหาความขัดแย้ง
บางส่วน ปัญหาการท าให้ความร่วมมือการท ากิจกรรมของคนในชุมชนลดน้อยลง และท าให้เกิดความ
ขัดแย้งขึ้นภายในชุมชน 
   4.2.7.3 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
      วัฒนธรรมซึ่งยังคงความเป็นวิถีชีวิต ของชุมชนดั้งเดิม ส าหรบการเปลี่ยนแปลง
ที่ชัดเจนคือเรื่องของการเผยแพรวัฒนธรรมตนเองไปสูนักท่องเที่ยว และคนต่างถิ่นที่เขามายังชุมชน     
ว่าชาวบ้านชุมชนมีวิถีชีวิตของชุมชนเดิมนั้นเป็นอย่างไร ถือไดวาการที่มีการทองเที่ยวเข้ามามีส่วนช่วย
ให้เกิดความรูสึกหวงแหนในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเอง เพื่อให้เกิดการ
สืบทอดต่อไปช่ัวลูกชั่วหลาน 
   4.2.7.4 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
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      ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าชุมชนไดรับผลประโยชนมากกว่าเพราะว่า
พอมีการทองเที่ยวเข้ามาในชุมชนก็ให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน เช่น การก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เทปูน น าความเจริญเข้ามาสูชุมชน เมื่อเกิดการทองเที่ยวเขามายังชุมชนจึงเกิดการควบคุม
การใช้พื้น สวนทางดา้นผลเสียก็ถือว่าทางชุมชนไดรับผลกระทบเช่นกันไม่วา่จะเป็นเรื่องของการขยายตัว
ของชุมชนไมเป็นระเบียบ เกิดการรุกล้ าพื้นทีส่าธารณประโยชนรวมถึงเรื่องของขยะ 
 
4.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
 
 โดยน าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอบรมให้ความรู้เพื่อมาพัฒนาการให้บริการท่องเที่ยว และ
ให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว  ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่น าเสนอ  การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดการที่พักและอาหาร 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวโปรแกรมน าเที่ยว การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชน 
    
 4.3.1  การถ่ายทอดความรู ้
   4.3.1.1 การอบรมในสิ่งที่ขาด 
      1) ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามแผนโครงการ การสร้าง
ความตระหนักรู้และการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยควรให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้และชุมชนท้องถิ่น ทุก
ระดับสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในพื้นที่มีบทบาทในการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใน
ชุมชน เพื่อสร้างจิตส านึกในความเป็นเจ้าของและความหวงแหนในมรดกชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชน
ได้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อที่จะน ามาความรู้ ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
      2) การจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีหลักการเพื่อพัฒนาชุมชน ให้ตัวแทน
ของชุมชนได้ศึกษา เรียนรู้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอื่น เพื่อน ามาปรับใช้ในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง 
เกิดความรัก และภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4.3.1.2 แนวทางในการอบรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
      1)  การจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
      2)  จัดและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้การเรียนรู้ทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ 
      3)  จัดให้มีการประเมินผลระหว่างและหลังของการจัดท ากิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน 
      4)  จัดศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อการ
เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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      5)  มีการวางแผนพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเข้าสู่
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
      6)  พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในกระบวนการและโครงสร้างของระบบ
ท่องเที่ยว เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถด าเนินการได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
   4.3.1.3 การบรรยายหัวข้อการอบรม เพื่อการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
      การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการบรรยายหัวข้อ ดังนี ้
      1)  สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด  
      2)  การให้ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว 
      3)  การให้ความรู ้คิดค้น พัฒนา สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
      4)  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
      

 5)  พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งท่องเที่ยว การตลาด และการ 
บริหารจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
      6)  การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
      7)  การสร้างเครือข่ายการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
      9)  หลักการในการต้อนรับ 
      10) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
      11)  กระบวนการรวบรวมอัตลักษณ์แล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
      12) นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
      13) การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
      14) การจัดการการตลาดและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
      16) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
      17) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน  
      18) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
      19) การจัดการที่พักและอาหาร  
      20) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
      21) กิจกรรมการท่องเที่ยวโปรแกรมน าเที่ยว  
      22) การมีส่วนร่วมในชุมชน 
 
   4.3.1.4 วิทยากรผู้ให้การอบรม 
      1) ดร.กชธมน  วงค์ค า อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
      2) ดร.ชัยธวัช  ศิริบวรพิทักษ์ อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
      3) อาจารย์ปฏิมาศ  เสริฐเลิศ อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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      4) อาจารย์ธนาภรณ์  ทัศนภักดิ์ อาจารย์ประจ า สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 4.3.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 
 4.3.3 รูปแบบการอบรม 
   1) บรรยาย 
   2) การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบโดยยึดการเรียนรู้อย่างมีความสุข การ
เรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม การเรียนรู้เพ่ือกระบวนการคิดและการเรียนรู้เพื่อการ 
พัฒนาทักษะโดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมเอกสาร ต าราประกอบหลักสูตร การบรรยายประกอบสื่อ/การ
ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ  
   3) ฝึกปฏิบัต ิ
 
 4.3.4 วันเวลาและสถานที่อบรม 
   ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562  เวลา  08.30-17.00 น. ณ บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
 4.3.5 การจัดตั้งกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม  
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   1) กลุ่มท าอาหาร 
   2) กลุ่มต้อนรับ 
   3)  กลุ่มการแสดง 
   4) กลุ่มบวงสรวง 
   5) กลุ่มท าความสะอาด 
   6) กลุ่มจักสาน 
   7) กลุ่มของฝาก 
   8) กลุ่มท าน้ าปลาร้า 
   9) กลุ่มบายศรีสู่ขวัญ 
   10) กลุ่มเต้นร า 
   11) กลุ่มผ้าพื้นเมืองทอ 
   12) กลุ่มบริการเช่าจักรยาน 
   13) กลุ่มธุรกิจหอพัก 
   14) กิจกรรมราวงย้อนยุค 
   15) กลุ่มปล่อยปลา  
   16) กลุ่มประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
   17) กลุ่มเย็บกระเป๋า 
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   18) กลุ่มนวดแผนไทย 
   19) กลุ่มดอกไม้จันทน์ (ท่าวังมนต์)  
   20) กลุ่มแปรรูปเสื่อกก  
   21) กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด   
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 4.3.6 การศึกษาดูงาน 
   การศึกษาดูงานของโครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม  
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีหลักการเพื่อพัฒนาชุมชน ให้ตัวแทนของชุมชนได้ศึกษา 
เรียนรู้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนอื่น เพื่อน ามาปรับใช้ในพื้นที่หรือชุมชนของตนเอง 
   4.3.6.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1) ศึกษาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวและสังเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
      2) การถ่ายถอดความรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
      3) พัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวพร้อมการเผยแพร่และการสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอนบมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภายในจังหวัดขอนแก่น
และกลุ่มจังหวัดร้อยแก่สารสินธุ์ 
   4.3.6.1 เป้าหมายโครงการ  
      1) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนจากชุมชน จ านวน 200 คนและบุคลากร
เทศบาลต าบลเมืองเก่าจ านวน 20 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 220 คน  
      2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน ามาพัฒนาชุมชน มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมาก
ขึ้น 
      3) เกิดเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
 
 4.4.7 ประโยชน์โครงการ 
   1) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง  
   2) เพื่อให้เกิดการติดต่อประสานงาน การส่งเสริม และการสร้างเครือข่ายชุมชนการ
ท่องเที่ยว 
   3) มีการน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในพื้นที่ชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 
   4) ชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   5) เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน 
   6) มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ 
 
 4.3.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1) มีรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 
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   2) มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐาน
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ มาตรฐานการครอง
ชีพ การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และการสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น 
   3) มีคู่มือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 
   4) มีศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมื อง จังหวัด
ขอนแก่น 
   5) มีเครือข่ายมีเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
   6) บุคลากรองค์กรภาครัฐและองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนและท้องถิ่นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4.4 การฝึกปฏิบัติ 
 
 การฝึกปฏิบัติจริงโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
สามารถปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว  ให้ความรู้ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่น าเสนอ การจัดการที่พักและอาหาร พร้อมการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แล้ว
น ามาสังเคราะห์ร่วมกันโดยกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อหาจุดปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
และการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป พร้อมทั้งการเผยแพร่และการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอนบมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภายในจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด
ร้อยแก่สารสินธุ ์
 
 4.4.1 เมนูอาหาร 
   รายการอาหารเป็นอาหารในพื้นถิ่น  เนื่องจากสภาพแวดล้อมในบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ตั้งเมืองขอนแก่น (เดิม) ตั้งมานานกว่า 200 ปี ชื่อหมู่บ้านมา
จากภาชนะส าหรับใช้ส่ายข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มริมแม่น้ าชี
ประกอบด้วย 4 หมู่ คือ หมู่ 6, 7, 10 และหมู่ 13 บรรพบุรุษ สืบเชื้อสายมาจากคนลาวที่มาค้าขายแล้ว
ตั้งรกรากไม่กลับประเทศ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีจ านวนทั้งสิ้น 3,197ครัวเรือน มีประชากร
จ านวนทั้งสิ้น 7,175 คน โดยแบ่งเป็น หมู่ 6 มี 410 ครัวเรือน  มีประชากร 1,295 คน หมู่ 7 มี 2,022 
ครัวเรือน มีประชากร 3,462 คน หมู่ 10 มี 451ครัวเรือน  มีประชากร 1,328 คน หมู่ 13 มี 314 
ครัวเรือน  มีประชากร 1,090 คน ซึ่งเป็นชุมชนชนบท มีอาชีพท านา อาหารที่รับประทานก็เป็นอาหารที่
มีตามฤดูกาล เช่น กุ้ง ปลา ผักต่างๆ ตามบ้าน และอื่นๆที่พอจะหาได้ ดังนั้น อาหารที่จะน าเสนอให้แก่
นักท่องเที่ยวจะเป็นอาหารที่มาจากท้องถิ่นในชุมชน โดยชุมชนร่วมกันคิดค้นเมนูอาหารนี้ขึ้นมาซึ่งได้แก ่
    1. นึ่งปลา  
     ปลาที่ได้น ามาจากแม่น้ าชี ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากยอดเขาในแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ 
ในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอจัตุรัส และ
อ าเภอเมืองชัยภูมิ แล้วไหลย้อนขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
อ าเภอมัญจาคีรี อ าเภอเมืองขอนแก่น และวกลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอ
เมืองมหาสารคาม อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอมหาชนะชัย 
จังหวัดยโสธร และอ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ ามูลที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 830 กิโลเมตร 
    2. ผักนึ่ง+ผักสด 
     เป็นผักที่ปลูกจากครัวเรือนซึ่งผักที่สดจากสวนจะมีความหวานธรรมชาติและปลอด
สารพิษ 
    3. แจ่ว 
     สิ่งส าคัญที่ใช้ในการปรุงแจ่ว คือปลาร้าของชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากสมาชิกในกลุ่มท าปลาร้า ซึ่งปลาที่น ามาหมักจะเป็นปลาจากแม่น้ า
ธรรมชาต ิและผักที่สดจากสวนจะมีความหวานธรรมชาติ 
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    4. แกงบ้านเฮา 
     เป็นแกงรวมผักที่มีอยู่ในชุมชน ที่มีรสชาติกลมกล่อมมีผักต่าง ๆ หลายชนิด 
    5. ทอดไข ่
     ไข่ที่ใช้ทอดเป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงตามหมู่บ้าน 
    6. ผัดผักรวม 
     เป็นผักต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
    7. ผลไม้ตามฤดูกาล 
    8. ข้าวเหนียว+ข้าวสวย 
 
 4.4.2 กิจกรรมการแสดง 
   รายการแสดง 
    1. ชมการแสดงชุดที่ 1 (รับบายศรีจากเยาวชน 10 นาที) 
    2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (จากกลุ่มผู้สูงอายุ 20 นาที) 
    3. ชมการแสดงชุดที่ 2 (การแสดงจากเยาวชน 15 นาที) 
    4. รับประทานอาหารเย็น (พาแลง กินแกงบ้านเฮา) 
    5. ชมการแสดงชุดที่ 3 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
    6. ชมการแสดงชุดที่ 4 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
    7. ร่วมเต้นสนุกสนานร่วมกัน   
    8. แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน   
  
 4.4.3 ก าหนดโปรแกรมในการท่องเที่ยวในการด าเนินงานจริง 
 
    ก าหนดการท่องเที่ยว 
     ก าหนดการท่องเที่ยวบ้านดอนบม บูชาเจ้าพ่อท่าวังมนต์ 
     วันที่   7  พฤศจิกายน  2562 
      ณ บ้านดอนบม  ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 
                                         
      เวลา 12.30 น. - 13.00 น. - รับลงทะเบียน 
      เวลา 13.00 น. - 13.30 น. - เดินทางถึง“ท่าวังมนต์” (คล้องพวงมาลัย+น้ าดื่ม
สมุนไพร) 
      เวลา 13.30 น. - 14.00 น. - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่าวังมนต์ (พุทธวังมนต์+
ศาลปู่ตา) 
                    กล่าวต้อนรับ โดย ผู้น าชุมชน (พร้อมแนะน าบุคลากร15 นาที) 
      เวลา 14.00 น. - 14.30 น. - ชี้แจงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมกล่าว
การต้อนรับ (ปธ.กลุ่ม) 
      เวลา 14.30 น. - 16.00 น. - เดินทาง “ศึกษาดูงาน”  
       1. กลุ่มปล่อยปลา  
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       2. กลุ่มประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
        2.1 กลุ่มเย็บกระเป๋า 
        2.2 กลุ่มนวดแผนไทย 
        2.3 กลุ่มดอกไม้จันทน์(ท่าวังมนต์)  
       3. กลุ่มแปรรูปเสื่อกก  
       4. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด   
      เวลา 16.00 น. - 17.00 น. - ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ณ ท่าวังมนต์  
      เวลา 17.00 น. – 19.00 น. - ต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศ “พาแลง กินแกงบ้าน
เฮา” กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนบม”            
      เวลา 18.30 น. - 19.00 น. -    แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน   
      - ตัวแทนผู้น าชุมชนบ้านดอนบม (โดย.ผู้น ากลุ่ม) 
       - ตัวแทนนักท่องเที่ยว 
       - นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า(นายวิทิต  ทองโสภิต) พร้อมกล่าวปิดงาน 
(ถ่ายภาพร่วมกัน) และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
 
 4.4.4 การด าเนินการจัดกิจกรรมตอนรับนักการท่องเที่ยว 
   การจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชน สามารถด าเนินการได้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม โดยในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ จะพบว่ามีการ
จัดการในพื้นที่ที่ส่งเสริมด้านการ ในขณะเดียวกันการจัดบ้านพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม มักจะด าเนินการด้านการท่องเที่ยวที่น า เสนอเอกลักษณ์
ของชุมชน  
   กิจกรรมท่องเที่ยวแบบชุมชนนั้น สิ่งหนึ่งชุมชนต้องจัดบริการด้านการมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
แบบสังคมชนบท เป็นจุดขายที่ส าคัญการจัดกิจกรรมที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมในชนบท จึงเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน แต่ต้องอยู่ภายใต้ศักยภาพและความพร้อมของ
ชุมชนเป็นหลัก 
   บริการที่เสนอให้ ได้แก่ วิถีการด าเนินชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท วัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ความปลอดภัย ความสะอาดห้องพักพร้อมอาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยว 
   ในการจัดการเป็นการร่วมกิจกรรมที่พักโฮมสเตย์ ที่มีการรวมกลุ่มการจัดตั้งในรูปกลุ่ม         
ซึ่งสมาชิกและคนในชุมชนจะต้องมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในด้านการจัดการในแต่ละด้าน ดังนี้ 
   1. บ้านพัก  
    ควรมีโครงสร้างที่ดี ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ความเต็มใจของสมาชิกในครอบครัวต่อ
การรับผู้มาเยือน และควรมีสิ่งต่าง ๆ เช่นที่นอน หมอน น้ าประปา ห้องน้ าสะอาด ฯลฯ  รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2. การก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยว 
    วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและความเชื่อของแต่ละชุมชนอาจแตกต่างกัน ดังนั้นการ
ก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น การแต่งกาย การนอน การก าหนดเวลาเข้าออก
บ้านพัก อาจจะแตกต่างไปในแต่ละชุมชน 
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   3. การต้อนรับ 
    คนไทยเป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจดังญาติมิตร
จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความอบอุ่น ควรมีการจัดพื้นที่ต้อนรับในลักษณะจุดศูนย์กลางของชุมชน เพื่อ
การด าเนินการต้อนรับ ลงทะเบียน การเข้าพัก หรือการให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ต้อนรับด้วยวัฒนธรรม
ประจ าถิ่น เช่น การต้อนรับด้วยการบายศรีสู่ขวัญ 
   4. การบริการอาหาร 
    เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องพักกับเจ้าของบ้าน อาหารมื้อใดอาหารมื้อหนึ่งจึงมีความ
จ าเป็น การน าเสนอรายการอาหารท้องถิ่นจึงเป็นเสน่ห์และจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 
ทั้งนี้ต้องพิจารณาข้อมูลนักท่องเที่ยว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา งบประมาณในการจัดท าอาหาร ปัจจัย
ฤดูกาล อาหารประจ าท้องถิ่นและจ านวนนักท่องเที่ยว 
   5. กิจกรรมต้อนรับในการมาเยือน 
    ธรรมเนียมไทยถือว่า เมื่อมีผู้มาเยือนถึงบ้าน เจ้าบ้านควรมีกิจกรรมในต้อนรับแขกผู้มา
เยือน 
    1. รับบายศรีจากเยาวชน  
    2. พิธีบายศรีสู่ขวัญจากกลุ่มผู้สูงอายุ 
    3. การแสดงจากเยาวชน  
    4. กิจกรรมทานอาหารพาแลง กินแกงบ้านเฮา 
    5. ชมการแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน 
    6. ร่วมเต้นสนุกสนานร่วมกัน   
    7. แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน   
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 4.4.5 สรุปผลการด าเนินการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 
   รายงานการประชุมความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว มีดังนี้ 
    1) สิ่งดึงดูดใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให้บริการอย่าง
เพียงพอและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว อยู่ใกล้จังหวัด และสะดวกเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่  
    2) ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีทรัพยากรท่องเที่ยว 2 ประเภท ได้แก่ 
ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ คือ ที่
พักแรม แต่รถรับจ้าง/รถโดยสารมีให้บริการค่อนข้างน้อย และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับมีความ   พึง
พอใจต่อการให้บริการด้านทางท่องเที่ยว  
    3) แนวทางในการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ 
     ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรจัดระบบคมนาคมและการสัญจรให้ชัดเจน 
พร้อมกับท าป้ายบอกทางให้ถูกต้องและติดต้ังเป็นระยะทางเท่าไหร่ในการเดินทาง 
     ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรจัดให้มีการบริการที่ครอบคลุมและทั่วถึง ด้าน
ความปลอดภัยควรจัดระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว  
     ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยการจัดตั้ง เป็นคณะกรรมการด าเนินการวางแผน           การก าหนด
แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 
 4.4.6 แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว 
   รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น มีการก าหนดกิจกรรม ดังนี ้
 
   4.4.6.1  กิจกรรมกินข้าวบนแพ 
      ลักษณะ: จัดให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวกินบนแพ 
       1) แบบแพลอยนิ่งกลางน้ า 
       2) แบบลากแพล่องแม่น้ าช ี
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ตลอดปี 
      ข้อควรค านึง: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 

  4.4.6.2 ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ 
      ลักษณะ: ชม ชิม ช้อป ถ่ายภาพ 
       1) จัดการท่องเที่ยวชมแปลงผักริมชี ให้เลือกซื้อผักหรือ ผลิตภัณฑ์จากผัก  
       2) จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปที่ท าจากผัก/ให้นักท่องเที่ยว ประกอบอาหาร
จากผักรับประทานเอง  
       3) จัดการท่องเที่ยวชมวิธีการทาอาหารพื้นถิ่น/ รับประทานอาหารพื้นถิ่น 
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
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      ข้อควรค านึง: ความสะอาดของอาหาร สถานที่และบรรยากาศ 
 
   4.4.6.3 จัดจ าหน่ายและบริการสิ่งของแก้บน 
      ลักษณะ: จัดจ าหน่ายสิ่งของที่จะใช้ในการแก้บน เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน 
พวงมาลัย และให้บริการ ร าแก้บน ฯลฯ 
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
      ข้อควรค านึง: จ านวนผู้ใช้บริการ 
 
   4.4.6.4  จัดงานเทศกาลประเพณี 
      ลักษณะ:  
       1) จัดงานในเทศกาลสงกรานต์ งานลอยกระทง  
       2) จัดประกวดแข่งขันก่อกองทรายชิงรางวัล (ทีม)  
       3) ประกวดท าอาหารพ้ืนถิ่น  
       4) จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
       5) จัดรายการแสดงของชุมชน 
      ข้อดี:  
       1)  ช่วยจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวบ้านดอนบม 
       2) สร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน 
      ควรค านึง: การประชาสัมพันธ์งาน 
 
   4.4.6.5  รูมสเตย์ (Room stay)  
      ลักษณะ: ให้บริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมนันทนาการ 
       1) รับนักท่องเที่ยวพักหอพักหรืออพาร์ตเมนท์ในหมู่บ้าน 
       2) เดินหรือปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตในชุมชน 
       3) ร่วมกิจกรรมการแสดง นันทนาการ เช่น ราวงย้อนยุค 
      ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
      ข้อควรค านึง: ความร่วมมือระหว่างเจ้าของกิจการที่พัก 
ชาวบ้าน ชุมชน 
 
   4.4.6.6 นิทรรศการแหล่งความรู้ชุมชน 
      ลักษณะ: จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับบ้านดอนบม เช่น ประวัติ หมู่บ้าน วัดท่า
ราชไชยศรี การป้ันหม้อ ฯลฯ 
      ข้อดี: เป็นแหล่งเรียนรู้ทุนทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน 
      ข้อควรค านึง: ความถูกต้องของเรื่องราวที่นาเสนอ 
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   4.4.6.7 ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      ลักษณะ: สาธิต ผลิต จาหน่าย และสอนทาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การปั้นหม้อ 
ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เป็นต้น 
      ข้อดี: เป็นการอนุรักษ์ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได ้
      ข้อควรค านึง: ความช านาญของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
 
 4.4.7. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่นยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชนเป็นส าคัญ หลังจากมีกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่
เข้าร่วมงาน จึงเกิดการท างานร่วมกันระหว่างชาวชุมชน ภาครัฐ และภาคีต่างๆ จนในปัจจุบันกลุ่ ม
อาสาสมัครได้รวมกันเป็น “กลุ่มชุมชน” และได้ด าเนินการในกิจกรรมที่สอดคล้องวิสัยทัศน์ของชุมชน 
ซึ่งเป็นการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมให้เห็นมากขึ้น การเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชุมชน การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เป็นต้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของชุมชน ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน คนใน
พื้นที่ ภาครัฐ นักวิชาการรวมถึงคนนอกที่สนใจเข้ามาในชุมชน ที่จะร่วมหาทิศทางของการด าเนินชีวิต
ร่วมกันของคนในชุมชน ที่จะต้องเตรียมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย 
   4.4.7.1 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนควรเป็นการจัดการแบบมีส่วน
ร่วมทั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การมีส่วนร่วมในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว และการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้
เสีย 
      1)  การมีส่วนร่วมในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืนเป็นการจัดการท่องเที่ยวเริ่มต้นจากระดับรากหญ้า การให้ความส าคัญกับประชาชนในชุมชน
อย่างเท่าเทียม ทั้งกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้จัดการท่องเที่ยวและกลุ่มที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ประชาชนทุกกลุ่ม
ต่างบทบาทและความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เช่น ความเป็นเจ้าของพื้นที่ ผู้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ผู้จ าหน่ายสินค้า เจ้าของบ้านพัก ผู้ให้บริการ ด้วยความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นกลไกใน
กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืนจึงจ าเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ กัน เริ่มตั้งแต่การมีส่วน
ร่วมในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นเปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รับรู้ถึงนโยบาย  
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการ การปฏิบัติตน การมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ
จัดการท่องเที่ยว การตรวจสอบการท างานของกลุ่มจัดการท่องเที่ยว การร่วมรับผลประโยชน์จากการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน   
       การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเป็นกิจกรรมที่มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับบุคคล 4 กลุ่ม คือ ภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว ชุมชน/ประชาชน/เจ้าขอบพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ดังภาพ 
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ภาพที่  4.1  การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2546 
 
       1.1) กลุ่มแรก คือ ชุมชน/ประชาชนหรือเจ้าของพื้นที่ เป็นกลุ่มที่มี
ความส าคัญยิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เพราะว่าแม้ว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงามหรือสมบูรณ์แบบเพียงใดเพียงใด ถ้าไม่ได้รับการต้อนรับอย่างมิตรภาพหรือการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนแล้วก็จะขาดสิ่งที่ใช้ดงึดูดนักท่องเที่ยวไป กลุ่มบุคคลชุมชน/ประชาชน/เจ้าของพื้นที่ ต้องท าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบพื้นที่หรือสถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง ความเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความเสื่อมโทรม และเรื่องของอาชีพหรือรายได้ ย่อมหมายถึง
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา ด้วยเหตุผลนี้ คือ ผู้ต้องท าหน้าที่ดูแลและจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้มากที่สุด กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้มีบทบาทและความสัมพันธ์ต่อการท่องเที่ยวในหลาย
รูปแบบ เช่น ความเป็นเจ้าของพื้นที่ ผู้จ าหน่ายสินค้า ผู้ให้การต้อนรับและบริการ ด้วยความส าคัญ
ดังกล่าวจึงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกในกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืน ดังนั้น ชุมชน/ประชาชน/
เจ้าของพ้ืนที่  สามารถสร้างให้การท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 
         1.1.1)  รักษา ปกป้อง ฟื้นฟู และเสริมคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีการด ารงชีวิตให้คงอยู่ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
         1.1.2)  คิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ไม่ท าลายธรรมชาติ เป็น
การเพ่ิมรายได้ชุมชน และเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อสินค้าของระลึก 
         1.1.3)  ร่วมกันจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 
         1.1.4)  เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเป็นมิตร ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ
ชุมชนท้องถิ่นและระหว่างชุมชนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
         1.1.5)  เสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 
         1.1.6)  ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ดปัญหาการหลอกลวง เอา เปรี ยบ เที ยบ
นักท่องเที่ยว 
         1.1.7)  ชุมชนรู้จักการพึ่งตนเองและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

ชุมชน/ประชาชน/เจา้ของพื้นท่ี 

ภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

นกัท่องเท่ียว 
สถานทีท่องเท่ียว 

ภาคเอกชนหรือ 

ผูป้ระกอบการ 

ธุรกิจท่องเท่ียว 

ภาครัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ   



 

 
88 

           1.1.7.1)  การจัดการให้การศึกษาแบบยั่ งยืน เพื่ อการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วยดังนี ้
               (1)  ชุ ม ช น ต้ อ ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
               (2)  ชุมชนมีความสามารถในการเลือกสรรใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเหมาะกับสภาพท้องถิ่นและวิถีการด าเนินชีวิต โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
               (3)  ชุมชนมีความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการและการพัฒนา 
               (4)  ชุมชนมีความสามารถในการใฝ่หาความรู้
เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอพร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้นั้น ๆ ให้กับบุคคลอื่นหรือนักท่องเที่ยวได้ 
               (5)  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนผ่าน
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
           1.7.1.7.2 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีดังนี้ 
             (1)  การจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎ ี
             (2)  จัดและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้การเรียนรู้
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ 
             (3)  จัดให้มีการประเมินผลระหว่างและหลังของการ
จัดท ากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
             (4)  จัดศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว เพื่อการเผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
             (5)  มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและ
ความเหมาะสมที่จะเข้าสู่การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
 
 4.4.8 แนวทางการสร้างเครือข่าย  
   เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ ที่จะ
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย
ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน 
   การเช่ือมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง “รวมกัน” เพื่อ
พูดคุยสนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ “ร่วมกัน” ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่
มีความสนใจร่วมกันเพียงเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้องพัฒนาไปสู่
ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยและไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อ
บุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหา
สมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่ม
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บุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจ าเป็น เมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลาย
ไป แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรือจะเป็นเครือข่ายที่ด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได ้
   การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสะกัดเอาส่วนดีหรือ จุดแข็งของ
แต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (synergy) ในลักษณะที่มากกว่า 1+1 = 
2 แต่ต้องเป็น 1+1 > 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่า
ผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน 
   เครือขา่ย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  
    1)  มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (common perception) 
    2)  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
    3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 
    4) การมีส่วนรว่มของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 
    5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 
    6) มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependent) 
    7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 
   การสร้างเครือข่ายต้องค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ การน าเครือข่ายต้องมี LINK  หมายถึง “การเขื่อมโยง” 
    L – Learning การเรียนรู้  
    I –  Investment การลงทุน  
    N – Nature การฟูมฟักบ ารุง  
    G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเป็นค าว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง 
 
 4.4.9 แนวทางการการประชาสัมพันธ์และโฆษณา 
   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารส าหรับนักท่องเที่ยวด้วยการประชาสัมพันธ์และโฆษณาด้วย
วิธีการ  ต่าง ๆ เช่น การท าแผ่นป้ายโฆษณา จัดท าแผนที่แหล่งที่ตั้ง เส้นทางคมนาคม การจัดท าใบปลิว 
และแผ่นพับ มีรายละเอียดแนะน าแหล่งท่องเที่ยว เพราะหากเราเลือกประเภทสื่อไม่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย  หรือข้อมูลไม่ชัดเจนหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ก็จะท าให้นักท่องเที่ยว เพราะหากเรา
เลือกประเภทสื่อที่ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือข้อมูลไม่ชัดเจนหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอ ก็จะท าให้
นักท่องเที่ยวสับสน  และอาจท าให้เกิดการเดินทางที่ผิดพลาดได้ 
   ประชาสัมพันธ์และโฆษณา สามารถกระท าได้โดยผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เช่น  
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ และทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบางครั้งอาจใช้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
สนับสนุนในการจัดท าข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ เพื่อช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวนั้น ๆ 
กระท าได้รวดเร็ว  และกว้างขวางขึ้น 
   มีการสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลข่าวสารในการเดินทางให้ทันสมัยอยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเพ่ิมขีดความสามารถในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จะให้กับนักท่องเที่ยว 
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   การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวจึงต้อง
ค านึงถึงปัจจัยดังนี้ 
    (1)  เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวว่า ประเทศไทยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วน เน้นความหลากหลาย ความสวยงามของแหล่ง
ท่องเที่ยว เทศกาลงานประเพณี และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
    (2)  เพื่อรักษาระดับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
    (3)  กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และโน้มน้าวให้คนไทยสนใจ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศบ่อยขึ้นและต่อเนื่องตลอดป ี
    (4)  เพื่อสร้างบรรยากาศความเข้าใจอันดี ความจริงใจ และความมีมนุษย์สัมพันธ์ของ
คนไทยให้นักท่องเที่ยวได้รับรู ้
    (5)  เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย การด าเนินงาน และกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวและสาธารณชนทราบ และมีส่วนร่วมสนับสนุนข้อมูลนั้น ๆ 
    (6)  การประชาสัมพันธ์และโฆษณาต้องเผยแพร่อย่างต่อเนื่องและมีการวางแผนอย่าง
ดี 
   ดังนั้นการประชาสัมพันธ์และโฆษณาควรเน้นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด โดย
พิจารณาเลือกประเภทสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยว และเหมาะสมแหล่งท่องเที่ยว
นั้น ๆ เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการซื้อหรือเพิ่มความต้องการใช้สินค้นทางกาท่องเที่ยวหรือ
บริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 4.4.10 แนวทางการด าเนินงานและพัฒนาร่วมกับชุมชน 
    การด าเนินงานของชุมชนเริ่มจากการหาเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน จนได้ข้อตกลง
ร่วมกันว่าจะร่วมกันสร้างจิตส านึกและความสามัคคีของชุมชนในการด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ 
ร่วมกับฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นย่านการค้า สืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชน
และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้าน    
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
    1)  สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จ
ในภาพรวม 
    2)  สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรม
องค์กรของสมาชิก 
    3)  มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่
ต้องแน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่า
ท ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตก
สลายได ้
    4)  จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และสม่ าเสมอ 
    5)  สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือ
กลุ่มสมาชิกที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
    6)  สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
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    7)  สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มี
อยู่ โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
    8)  สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายใน
ลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน  
    9)  จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการ
สืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป 
    10)  จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้านต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
    11)  จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
 
 4.4.11 การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
    โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการได้มาเที่ยวชุมชนบ้านดอนบม ต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยในชุมชนมกีารอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่
ดีงามของชุมชนควรได้รับการสนับสนุนเพื่อมิให้เลือนหายไป เช่น การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของคนใน
ชุมชน รวมถึงการเรียนแบบวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นของวัยรุ่น จึงขึ้นอยู่กับตัวชุมชนว่าจะมี
การคัดเอาเฉพาะสิ่งที่ดีเข้ามาในชุมชนได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมควรมีการปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดม
สมบูรณ์เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับธรรมชาติสืบไปในอนาคต ควรมีการรณรงค์ให้มี
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความน่าสนใจแล้วยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากขึ้น  
  ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวบ้านดอนบมและได้เสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีดังน้ี 
    4.1.11.1 รูปแบบการท่องเที่ยว 
       1) วิถีชีวิติของคนในชุมชน มีประเพณีแบบอีสาน 
       2) ด าเนินกิจกรรมตามประเพณี 
       3)  บุชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
       4) เชิงอนุรักษ ์
       5) พัฒนาภูมิทัศน์ 
       6) ตลาดบกหรือตลาดน้ า 
    4.1.11.2 สถานที่ท่องเที่ยว 
       1) ศูนย์รวมอยู่ที่ท่าวังมนต์ ควรแยกออกเป็นโซน 
       2) ดอนปู่ตา  
       3) แปลงผักตามล าชี 
       4) การทอเสื่อ 
       5) ศาลหลักบ้าน 
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       6) ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
    4.1.11.3 กิจกรรมการท่องเที่ยว 
       1) เน้นกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การทอเสื่อ การจักสาร ท ากล่องข้าว 
       2) ให้นักเรือชมทิวทัศน์ หรือท าแพเปลือยนั่งชมวิวล าน้ าชี 
       3) การแต่งกายย้อยยุค (นุ่งโจงกระเบน) 
       4) ปล่อยปลา 
       5) ล่องแพ 
       6) ไหว้พระ 
       7) สืบต านานท่าวังมนต์ 
       8) ให้อาหารปลา 
    4.1.11.4 การแสดงด้านการท่องเที่ยว 
       1) ประเพณีชาวอีสาน  
       2)  ร าบวงสรวงชุด ร าประจ าจังหวัด 
       3) ต้องมีการละเล่นของสมัยโบราณ 
       4) ร าวงย้อนยุค 
       5) ฟ้อนต้อนรับที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
       6) ใส่ชุประจ าท้องถิ่น 
       7) ร าบวงสรวงของหมู่บ้านแต่ละหมู ่
       8) การแสดงตอนรัรบที่มีความหลากหลายเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มา
เที่ยว 
    4.1.11.5 รูปแบบที่พัก 
       1) โฮมสเตย์ 
       2) รีสอร์ท 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาศักยภาพบริบทชุมชน บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ ทั้งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาความต้องการ
ของชุมชน ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืน การฝึกปฏิบัต ิสรุปได้ดังนี ้
 
 5.1.1  ศึกษาความต้องการของชุมชน  
   เป็นการศึกษาแนวทางของชุมชน ความต้องการจากการประชุมกลุ่ม และการสัมภาษณ์
เบื้องต้น จากผู้น ากลุ่มชุมชน นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวแบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อน ามาสู่การ
สังเคราะห์ตัวแปร น าไปสู่การออกแบบและสร้างกรอบการวิจัย 
   5.1.1.1 สภาพแวดล้อมการจัดการท่องเที่ยวชุมชน 
      สภาพแวดล้อมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวขัว ต าบลแกด า อ าเภอแก
ด า จังหวัดมหาสารคาม 
      ด้ านทรั พยากรธร รมชาติ และวัฒนธรรม  เ นื่ อ ง จ ากชุ มชนมี ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และชุมชนมีข้อก าหนดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง การ
จัดการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยยึดธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความต้องการ
พัฒนาสาธารณูปโภค การจัดการขยะ ที่ส าคัญที่สุดการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน การจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น และ
สร้างความตระหนักในเรื่องจิตส านึกแห่งการรักชุมชนบ้านเกิดโดยการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
       ด้านองค์กรชุนชน องค์กรชุมชนมีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน เนื่องจากชุมชนมีระบบสังคมที่เป็นมิตร ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว มีปราชญ์หรือผู้มีความรู้ และ
ทักษะในเรื่องต่างๆ ที่หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
และชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภายในสู่คนภายนอก 
เนื่องบริบทและทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้บริบทของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้าน
หัวขัว ในด้านอัตลักษณ์ของชุมชน สังคมของชุมชนที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชุมชน วิถีชีวิต การ
ประกอบอาชีพ ประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ วัฒนธรรมประเพณีอีสานผสมผสาน
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วัฒนธรรมเขมร และคนในชุมชนมีอัธยาศัยไมตรีพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
      ด้านการจัดการ การจัดการมีความส าคัญต่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
เนื่องจากชุมชนมีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว มีองค์กรหรือกลไกใน
การท างานเพื่อจัดการท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีการ
กระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และชุมชนมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน ซึ่งมีสิ่งดึงดูดใจ สิอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ที่พัก และกิจกรรมต่างๆ มีความพร้อม
ส าหรับการรองรับนักท่องเที่ยว ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างประเทศ มีกิจกรรมที่โดดเด่น 
มุ่งเน้นการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน      
      ด้านการเรียนรู้ ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้
มาเยือน สร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้
มาเยือน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชน และมีศูนย์บริการให้ข้อมูลความรู้ของชุมชน 
ความส าเร็จในการพัฒนาบ้านหัวขัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ขึ้นอยู่
กับปัจจัยความส าคัญ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ให้มีความรักความภูมิใจหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชน โดยการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การประชุมปรึกษาหารือ การ
ตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความข้า
ใจในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
   5.1.1.2 การวิเคราะห์ SWOT Analysis   
      จากบริบทชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย
ชุมชน สมาชิกในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนโดยการใช้วิธี 
SWOT Analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่คุกคาม จากการศึกษาเอกสาร หลักฐาน 
แผนพัฒนา เอกสารการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่ างยั่งยืนบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่คุกคามได้ ดังนี้ 
      จุดแข็ง 
       1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
       2) ความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค 
       3) การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       4) ผู้น ามีภาวะผู้น าสูง 
       5) ประชาชนมีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว 
      จุดอ่อน 
       1) ป้ายช้ีทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกระยะทาง ยังขาดความสมบูรณ์ 
       2) ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวยังต้องพัฒนา 
รวมทั้งช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channels) 
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       3) ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะทรัพยากรด้านธรรมชาติและระบบนิเวศ 
       4) การตลาดและการประชาสัมพันธ์มีน้อย ไม่ต่อเนื่องและเข้าไม่ถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคอิทธิพลจากผู้มีอ านาจมากกว่า หรือนายทุนต่างถิ่น 
      โอกาส 
       1) รัฐบาลสนับสนุนทั้งเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน งบประมาณ การให้การศึกษา
และพัฒนาบุคลากร 
       2) ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม 
       3) กระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ขยายตัวมาก 
       4) ประชาชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
      อุปสรรค 
       1) ความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของผู้น าชุมชน 
และชาวบ้านไม่มีมาตรการควบคุมและจัดระเบียบการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) ชุมชนเป็นสังคมเมือง 
       3) ก าลังคนวัยแรงงานไปท างานนอกชุมชน 
       4) การประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน ชาวบ้านในแต่ละหมู่ของ
หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ 
       5) งบประมาณด าเนินการ 
   5.1.1.3 น าเสนอข้อมูลเบื้อง 
      น าเสนอน าเสนอข้อมูลเบื้องในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คน ผู้บริหาร 
บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล
เบื้องต้น ในการด าเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมมี ดังนี้ 
      1) กิจกรรมกินข้าวบนแพ 
       ลักษณะ: จัดให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวกินบนแพ 
        1.1) แบบแพลอยนิ่งกลางน้ า 
        1.2) แบบลากแพล่องแม่น้ าช ี
       ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ตลอดปี 
       ข้อควรค านึง: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ ความปลอดภัย 
ของนักท่องเที่ยว 
      2) ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ 
       ลักษณะ: ชม ชิม ช้อป ถ่ายภาพ 
        2.1) จัดการท่องเที่ยวชมแปลงผักริมชี ให้เลือกซื้อผักหรือ ผลิตภัณฑ์จาก
ผัก  
        2.2) จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปที่ท าจากผัก/ให้นักท่องเที่ยว ประกอบ
อาหารจากผักรับประทานเอง  
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        2.3) จัดการท่องเที่ยวชมวิธีการทาอาหารพื้นถิ่น/ รับประทานอาหารพื้น
ถิ่น 
       ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
       ข้อควรค านึง: ความสะอาดของอาหาร สถานที่และบรรยากาศ 
      3) จัดจ าหน่ายและบริการสิ่งของแก้บน 
       ลักษณะ: จัดจ าหน่ายสิ่งของที่จะใช้ในการแก้บน เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน 
พวงมาลัย และให้บริการ ร าแก้บน ฯลฯ 
       ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
       ข้อควรค านึง: จ านวนผู้ใช้บริการ 
      4) จัดงานเทศกาลประเพณี 
       ลักษณะ:  
        4.1) จัดงานในเทศกาลสงกรานต์ งานลอยกระทง  
        4.2) จัดประกวดแข่งขันก่อกองทรายชิงรางวัล (ทีม)  
        4.3) ประกวดท าอาหารพ้ืนถิ่น  
        4.4) จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
        4.5) จัดรายการแสดงของชุมชน 
       ข้อดี:  
        4.1) ช่วยจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวบ้านดอนบม 
         4.2) สร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน 
       ข้อควรค านึง: การประชาสัมพันธ์งาน 
      5) รูมสเตย์ (Room stay)  
       ลักษณะ: ให้บริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมนันทนาการ 
        5.1) รับนักท่องเที่ยวพักหอพักหรืออพาร์ตเมนท์ในหมู่บ้าน 
        5.2) เดินหรือปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตในชุมชน 
        5.3) ร่วมกิจกรรมการแสดง นันทนาการ เช่น ราวงย้อนยุค 
       ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
       ข้อควรค านึง: ความร่วมมือระหว่างเจ้าของกิจการที่พักชาวบ้าน ชุมชน 
      6) นิทรรศการแหล่งความรู้ชุมชน 
       ลักษณะ: จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับบ้านดอนบม เช่น ประวัติ หมู่บ้าน วัดท่า
ราชไชยศรี การป้ันหม้อ ฯลฯ 
       ข้อดี: เป็นแหล่งเรียนรู้ทุนทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน 
       ข้อควรค านึง: ความถูกต้องของเรื่องราวที่นาเสนอ 
      7) ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
       ลักษณะ: สาธิต ผลิต จ าหน่าย และสอนทาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การปั้น
หม้อ ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เป็นต้น 
       ข้อดี: เป็นการอนุรักษ์ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได ้
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       ข้อควรค านึง: ความช านาญของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
  
   5.1.1.4 ทุนท้องถิ่น บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
      ทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สิ่งแรก
ที่ต้องมีการประเมินศักยภาพ คือ ทุนเดิมที่มีอยู่ชุมชนหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนมีมาก
พอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในชุมชนได้ ชุมชนที่มีความหลากหลายของทรัพยากร
ท่องเที่ยวสูง ชุมชนนั้นก็จะมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวสูง  โอกาสในการด าเนินการท่องเที่ยวก็จะ
มีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้ง่ายกว่า ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพะทุนเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ า
วัฒนธรรม การกิน การแต่งกาย การพูด อาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  ฯลฯ ในที่นี้จะจ าแนกออกได้ดังนี้  
      1) ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       1.1) แม่น้ าชี  
       1.2) หาดทราย 
       1.3) สะพานข้ามแม่น้ าช ี
       1.4) สวนผักริมแม่น้ าชี 
       1.5) ท่าวังมนต์ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน ตารางวา เป็นแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ใช้
ในพิธีการต่าง ๆ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจที่คนนิยมมาบนบานและแก้บน / ปฏิบัติธรรม 
        1.5.1) พระพุทธรูป“หลวงพ่อพุทธวังมนต”์ 
        1.5.2) ศาลหลวงปู่วังมนต์ 
        .5.3) ท่าเรือในอดีตที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจ 
        .5.4) แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (ต้นยางใหญ่) 
      2) วัด ศูนย์รวมจิตใจชุมชน 
       1) วัดเหนือ (วัดท่าราชไชยศรี) 
       2)  วัดกลางบุรี  
      3) เสาหลักเมืองขอนแก่น (เดิม) 
      4) ศาลเสาหลักเมือง 
      5) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศาลหลวงปู่วังมนต์ 
      6) ทุนศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี 
       6.1) งานประเพณีท่าวังมนต์ 
       6.2) งานประเพณีก่อกองพระทราย 
       6.3) ร าวงย้อนยุค 
      7) ด้านเศรษฐกิจ 
       7.1) สภาวะแวดล้อมเอื้ ออ านวยต่อการผลิต การจ าหน่าย ก าร
ประกอบการต่าง ๆ 
       7.2)  ทรัพยากรธรรมชาติ (ทรายในแม่น้ า ดินสีด า) 
       7.3)  แหล่งน้ าธรรมชาติ /น้ าจากเขื่อนอุบลรัตน์ 
       7.4) ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 
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       7.5) ความสะดวกของการคมนาคม 
       7.6) ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
      8) ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ธุรกิจบริการ 
       8.1) ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ดอกไม้จันทน์ ปลาร้า งานจักสาน ผ้าพื้นเมือง
ทอมือ 
       8.2) บริการเช่าจักรยาน 
       8.3) ธุรกิจหอพัก 
       8.4) กิจกรรมราวงย้อนยุค 
       8.5) อาหารอีสาน 
 
   5.1.1.5 ความต้องการในการด าเนินกิจกรรม 
      การวิเคราะห์ความต้องการในการด าเนินกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คน ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรม การตัดสินใจกลุ่ม มีวิธีการมากมายที่จะช่วยกลุ่มใน
การตัดสินใจร่วมกันที่ใช้กันมากที่สุด ได้แก่ การระดมสมองตามด้วยการรวมกลุ่ม การตัดสินใจฉันทามติ 
การปรึกษาหารือ และการจัดล าดับความส าคัญ ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการที่
เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มในการตัดสินใจร่วมกัน  
      ซึ่งในการจัดประชุมกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้าน  
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม  2562 โดยมีมีติ
ร่วมกันให้ด าเนินการต่อ  
 
 5.1.2 ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 
   ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว โดยการค้นหาอัตลักษณ์ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการจัดการท่องเที่ยว ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม และ
และก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ได้แก่ การจัดการการ
ท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดการที่พักและอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรม
การท่องเที่ยว  
   กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถีชี วิตและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน สร้างจิตส านึกเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้มาเยือนกับชุมชน และมีศูนย์บริการให้ข้อมูลความรู้ของชุมชน ความส าเร็จในการพัฒนาบ้าน
หัวขัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยความส าคัญ คือ การ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน 
ให้มีความรักความภูมิใจหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การประชุมปรึกษาหารือ การตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดทัศน
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ศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ เกิดความข้าใจในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน รูปแบบการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
   ต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่พักแบบโฮมสเตย์ ร้านอาหาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ได้
มาตรฐาน เพียงพอ ปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรในชุมชนให้เหมาะสมกับการด าเนินการ
จัดการท่องเที่ยว กระบวนการจดัการที่โปร่งใสตามมาตรฐาน สร้างเครือข่ายในชุมชนและการตลาดอย่าง
บูรณาการ การวางแผนทางการเงิน/การบัญชีอย่างเป็นระบบ และคุ้มค่ากับการลงทุน 
   5.1.2.1 กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน 
       น าเสนอน าเสนอข้อมูลเบื้องในการจัดการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คน ผู้บริหาร 
บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองเก่า ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล
เบื้องต้น ในการด าเนินกิจกรรม โดยกิจกรรมมี ดังนี้ 
       1) กิจกรรมกินข้าวบนแพ 
        ลักษณะ: จัดให้บริการอาหารแก่นักท่องเที่ยวกินบนแพ 
         1.1) แบบแพลอยนิ่งกลางน้ า 
         1.2) แบบลากแพล่องแม่น้ าชี 
        ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ตลอดป ี
        ข้อควรค านึง: ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ ความปลอดภัย 
ของนักท่องเที่ยว 
       2) ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ 
        ลักษณะ: ชม ชิม ช้อป ถ่ายภาพ 
         2.1) จัดการท่องเที่ยวชมแปลงผักริมชี ให้เลือกซื้อผักหรือ ผลิตภัณฑ์
จากผัก  
         2.2) จ าหน่ายอาหารส าเร็จรูปที่ท าจากผัก/ให้นักท่องเที่ยว ประกอบ
อาหารจากผักรับประทานเอง  
         2.3) จัดการท่องเที่ยวชมวิธีการทาอาหารพื้นถิ่น/ รับประทานอาหาร
พื้นถิ่น 
        ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
        ข้อควรค านึง: ความสะอาดของอาหาร สถานที่และบรรยากาศ 
       3) จัดจ าหน่ายและบริการสิ่งของแก้บน 
        ลักษณะ: จัดจ าหน่ายสิ่งของที่จะใช้ในการแก้บน เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน 
พวงมาลัย และให้บริการ ร าแก้บน ฯลฯ 
        ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
        ข้อควรค านึง: จ านวนผู้ใช้บริการ 
       4) จัดงานเทศกาลประเพณี 
        ลักษณะ:  
         4.1) จัดงานในเทศกาลสงกรานต์ งานลอยกระทง  
         4.2) จัดประกวดแข่งขันก่อกองทรายชิงรางวัล (ทีม)  
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         4.3) ประกวดท าอาหารพ้ืนถิ่น  
         4.4) จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
         4.5) จัดรายการแสดงของชุมชน 
        ข้อดี:  
         4.1) ช่วยจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวบ้านดอนบม 
         4.2) สร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชน 
        ข้อควรค านึง: การประชาสัมพันธ์งาน 
       5) รูมสเตย์ (Room stay)  
        ลักษณะ: ให้บริการที่พัก อาหาร และกิจกรรมนันทนาการ 
         5.1) รับนักท่องเที่ยวพักหอพักหรืออพาร์ตเมนท์ในหมู่บ้าน 
         5.2) เดินหรือปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตในชุมชน 
         5.3) ร่วมกิจกรรมการแสดง นันทนาการ เช่น ราวงย้อนยุค 
        ข้อดี: สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
        ข้อควรค านึง: ความร่วมมือระหว่างเจ้าของกิจการที่พักชาวบ้าน ชุมชน 
       6) นิทรรศการแหล่งความรู้ชุมชน 
        ลักษณะ: จัดท านิทรรศการเกี่ยวกับบ้านดอนบม เช่น ประวัติ หมู่บ้าน 
วัดท่าราชไชยศรี การปั้นหม้อ ฯลฯ 
        ข้อดี: เป็นแหล่งเรียนรู้ทุนทางประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน 
        ข้อควรค านึง: ความถูกต้องของเรื่องราวที่นาเสนอ 
       7) ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        ลักษณะ: สาธิต ผลิต จ าหน่าย และสอนทาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การปั้น
หม้อ ดอกไม้จันทน์ ผลิตภัณฑ์จากปลาร้า เป็นต้น 
        ข้อดี: เป็นการอนุรักษ์ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมชุมชน 
และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได ้
        ข้อควรค านึง: ความช านาญของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
  
   5.1.2.2 การก าหนดเมนูอาหาร 
      รายการอาหาร 
       1. นึ่งปลา 
       2. ผักนึ่ง+ผักสด 
       3. แจ่ว 
       4. แกงบ้านเฮา 
       5. ทอดไข ่
       6. ผัดผักรวม 
       7. ผลไม้ตามฤดูกาล 
       8. ข้าวเหนียว+ข้าวสวย 
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   2.1.2.3 การก าหนดกิจกรรมการแสดง 
      รายการแสดง 
       1. ชมการแสดงชุดที่ 1 (รับบายศรีจากเยาวชน 10 นาที) 
       2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (จากกลุ่มผู้สูงอายุ 20 นาที) 
       3. ชมการแสดงชุดที่ 2 (การแสดงจากเยาวชน 15 นาที) 
       4. รับประทานอาหารเย็น (พาแลง กินแกงบ้านเฮา) 
       5. ชมการแสดงชุดที่ 3 (การแสดงพ้ืนบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
       6. ชมการแสดงชุดที่ 4 (การแสดงพ้ืนบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
       7. ร่วมเต้นสนุกสนานร่วมกัน   
       8. แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน   
 
 5.1.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  
   โดยน าผู้ เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอบรมให้ความรู้เพื่อมาพัฒนาการให้บริการ
ท่องเที่ยว และให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ในด้านต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ ช่วยพัฒนาการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งการมีฐานการ
เรียนรู้อยู่ในชุมชนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลภายนอกได้ จึงกลายมาเป็นแหล่งต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในรูปแบบบ้านพักโฮมสเตย์ ท าให้มีการสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชน และได้แลกเปลี่ยน
ความคิดของแต่ละชุมชนที่ได้เข้ามาพักในโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวชุมชน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิต และการแสดงดนตรีกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน 
   5.1.3.1 แนวทางในการอบรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
      1)  การจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้  ทักษะ และประสบการณ์แก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและประชาชนในท้องถิ่น โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
      2)  จัดและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้การเรียนรู้ทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ 
      3)  จัดให้มีการประเมินผลระหว่างและหลังของการจัดท ากิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน 
      4)  จัดศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อการ
เผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
      5)  มีการวางแผนพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อมและความเหมาะสมที่จะเข้าสู่
การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว 
      6)  พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในกระบวนการและโครงสร้างของระบบ
ท่องเที่ยว เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถด าเนินการได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
   5.1.3.2 การบรรยายหัวข้อการอบรม เพื่อการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
      การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการบรรยายหัวข้อ ดังนี้ 
      1)  สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด  
      2)  การให้ความรู้และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว 
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      3)  การให้ความรู้ คิดค้น พัฒนา สร้างศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
      4)  การเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
      5)  พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแหล่งท่องเที่ยว การตลาด และการ 
บริหารจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
      6)  การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
      7)  การสร้างเครือข่ายการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
      9)  หลักการในการต้อนรับ 
      10) การพัฒนาบุคลิกภาพ 
      11)  กระบวนการรวบรวมอัตลักษณ์แล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
      12) นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 
      13) การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
      14) การจัดการการตลาดและการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 
      16) การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
      17) การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและชุมชน  
      18) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  
      19) การจัดการที่พักและอาหาร  
      20) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
      21) กิจกรรมการท่องเที่ยวโปรแกรมน าเที่ยว  
      22) การมีส่วนร่วมในชุมชน 
   5.1.3.3 การจัดต้ังกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม  
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
      1) กลุ่มท าอาหาร 
      2) กลุ่มต้อนรับ 
      3)  กลุ่มการแสดง 
      4) กลุ่มบวงสรวง 
      5) กลุ่มท าความสะอาด 
      6) กลุ่มจักสาน 
      7) กลุ่มของฝาก 
      8) กลุ่มท าน้ าปลาร้า 
      9) กลุ่มบายศรีสู่ขวัญ 
      10) กลุ่มเต้นร า 
      11) กลุ่มผ้าพื้นเมืองทอ 
      12) กลุ่มบริการเช่าจักรยาน 
      13) กลุ่มธุรกิจหอพัก 
      14) กิจกรรมราวงย้อนยุค 
      15) กลุ่มปล่อยปลา  
      16) กลุ่มประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
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      17) กลุ่มเย็บกระเป๋า 
      18) กลุ่มนวดแผนไทย 
      19) กลุ่มดอกไม้จันทน์ (ท่าวังมนต์)  
      20) กลุ่มแปรรูปเสื่อกก  
      21) กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด   
   5.1.3.4 วันเวลาและสถานที่อบรม 
      ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562  เวลา  08.30-17.00 น. ณ บ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 
 5.3.4 การฝึกปฏิบัต ิ
   การฝึกปฏิบัติจริงโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อ
สามารถปฏิบัติได้จริงในการการรองรับนักท่องเที่ยว  ให้ความรู้แหล่งท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
น าเสนอ การจัดการที่พักและอาหาร และการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
   5.3.4.1 การฝึกปฏิบัติจริง 
         การฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น ากลุ่มชุมชน นักท่องเที่ยว คนในชุมชน
เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม พบว่า คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหัวขัว ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านองค์กรชุนชน 
ด้านการจัดการ และด้านการเรียนรู้  
         จากการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อน ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ดังนั้น 
ผู้วิจัยที่ได้จัดท าและด าเนินการฝึกปฏิบัติการโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อมาเป็นแนวทางในการบริการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการฝึกปฏิบัติตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่นรายละเอียดในการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 
   5.3.4.2 เมนูอาหาร 
      รายการอาหารรายการอาหารเป็นอาหารในพื้นถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งจะมีความ
สด สะอาด ปลอดสารพิษ และเป็นวัตถุดิบที่มีตามฤดูกาล เช่น ก ปลา ผักต่างๆ ตามบ้าน และอื่นๆที่
พอจะหาได้ ดังนั้น อาหารที่จะน าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวจะเป็นอาหารที่มาจากท้องถิ่นในชุมชน โดย
ชุมชนร่วมกันคิดค้นเมนูอาหารนี้ขึ้นมาซึ่งได้แก่ 
      1. นึ่งปลา  
       ปลาที่ได้น ามาจากแม่น้ าชี ซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากยอดเขาในแนวเทือกเขา
เพชรบูรณ์ ในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอ
จัตุรัส และอ าเภอเมืองชัยภูมิ แล้วไหลย้อนขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอ าเภอคอนสวรรค์ 
จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอมัญจาคีรี อ าเภอเมืองขอนแก่น และวกลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอ
โกสุมพิสัย อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองยโสธร 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ ามูล
ที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 830 กิโลเมตร 
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      2. ผักนึ่ง+ผักสด 
       เป็นผักที่ปลูกจากครัวเรือนซึ่งผักที่สดจากสวนจะมีความหวานธรรมชาติ
และปลอดสารพิษ 

      3. แจ่ว 
       สิ่งส าคัญที่ใช้ในการปรุงแจ่ว คือปลาร้าของชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากสมาชิกในกลุ่มท าปลาร้า ซึ่งปลาที่น ามาหมักจะเป็นปลาจากแม่น้ า
ธรรมชาต ิและผักที่สดจากสวนจะมีความหวานธรรมชาติ 
      4. แกงบ้านเฮา 
       เป็นแกงรวมผักที่มีอยู่ในชุมชน ที่มีรสชาติกลมกล่อมมีผักต่าง ๆ หลายชนิด 
      5. ทอดไข ่
       ไข่ที่ใช้ทอดเป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงตามหมู่บ้าน 
      6. ผัดผักรวม 
       เป็นผักต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
      7. ผลไม้ตามฤดูกาล 
      8. ข้าวเหนียว+ข้าวสวย 
   5.3.4.3 กิจกรรมการแสดง 
      รายการแสดง 
      1. ชมการแสดงชุดที่ 1 (รับบายศรีจากเยาวชน 10 นาที) 
      2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (จากกลุ่มผู้สูงอายุ 20 นาที) 
      3. ชมการแสดงชุดที่ 2 (การแสดงจากเยาวชน 15 นาที) 
      4. รับประทานอาหารเย็น (พาแลง กินแกงบ้านเฮา) 
      5. ชมการแสดงชุดที่ 3 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
      6. ชมการแสดงชุดที่ 4 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
      7. ร่วมเต้นสนุกสนานร่วมกัน   
      8. แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน   
   5.3.4.3 การก าหนดกิจกรรมการแสดง 
      รายการแสดง 
      1. ชมการแสดงชุดที่ 1 (รับบายศรีจากเยาวชน 10 นาที) 
      2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (จากกลุ่มผู้สูงอายุ 20 นาที) 
      3. ชมการแสดงชุดที่ 2 (การแสดงจากเยาวชน 15 นาที) 
      4. รับประทานอาหารเย็น (พาแลง กินแกงบ้านเฮา) 
      5. ชมการแสดงชุดที่ 3 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
      6. ชมการแสดงชุดที่ 4 (การแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มชุมชน15นาที) 
      7. ร่วมเต้นสนุกสนานร่วมกัน   
      8. แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน  
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   5.3.4.4 ก าหนดโปรแกรมในการท่องเที่ยวในการด าเนินงานจริง 
      ก าหนดการท่องเที่ยวบ้านดอนบม บูชาเจ้าพ่อท่าวังมนต์ 
      วันที่   7  พฤศจิกายน  2562 
      ณ บ้านดอนบม  ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 
                                         
      เวลา 12.30 น. - 13.00 น. - รับลงทะเบียน 
      เวลา 13.00 น. - 13.30 น. - เดินทางถึง“ท่าวังมนต์” (คล้องพวงมาลัย+น้ าดื่ม
สมุนไพร) 
      เวลา 13.30 น. - 14.00 น. - สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่าวังมนต์ (พุทธวังมนต์+
ศาลปู่ตา) 
                     กล่าวต้อนรับ โดย ผู้น าชุมชน (พร้อมแนะน าบุคลากร15 นาที) 
      เวลา 14.00 น. - 14.30 น. - ชี้แจงแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมกล่าว
การต้อนรับ (ปธ.กลุ่ม) 
      เวลา 14.30 น. - 16.00 น. - เดินทาง “ศึกษาดูงาน”  
       1. กลุ่มปล่อยปลา  
       2. กลุ่มประดิษฐ์ของเหลือใช้ 
        2.1 กลุ่มเย็บกระเป๋า 
        2.2 กลุ่มนวดแผนไทย 
        2.3 กลุ่มดอกไม้จันทน์(ท่าวังมนต์)  
       3. กลุ่มแปรรูปเสื่อกก  
       4. กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด   
      เวลา 16.00 น. - 17.00 น. - ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว ณ ท่าวังมนต์  
      เวลา 17.00 น. – 19.00 น. - ต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศ “พาแลง กินแกงบ้าน
เฮา” กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านดอนบม”        
      เวลา 18.30 น. - 19.00 น. - แสดงความรู้สึกก่อนปิดงาน    
     - ตัวแทนผู้น าชุมชนบ้านดอนบม (โดยผู้น ากลุ่ม) 
       - ตัวแทนนักท่องเที่ยว 
       - นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า(นายวิทิต ทองโสภิต) พร้อมกล่าวปิดงาน 
(ถ่ายภาพร่วมกัน) และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 
 
   5.3.4.5 การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
      อ า เภอเมือง จั งหวัดขอนแก่น โดยในชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของชุมชนควรได้รับการสนับสนุนเพื่อมิให้เลือนหายไป เช่น การแต่ง
กายด้วยชุดพื้นเมืองของคนในชุมชน รวมถึงการเรียนแบบวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นของวัยรุ่น 
จึงขึ้นอยู่กับตัวชุมชนว่าจะมีการคัดเอาเฉพาะสิ่งที่ดีเข้ามาในชุมชนได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนด้าน
สิ่งแวดล้อมควรมีการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับ
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ธรรมชาติสืบไปในอนาคต ควรมีการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สถานที่
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีความน่าสนใจแล้วยัง
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากขึ้น 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้น ามีภาวะผู้น าสูง และ
ประชาชนมีความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑาวดี พูลเกิด (2552) 
พบว่า การจัดการท่องเที่ยวเชิงระบบเพื่อความยั่งยืนโดยชุมชน ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ด้านความสามารถของชุมชน ด้านสิ่งจูงใจของชุมชน ด้านศักยภาพของชุมชนและการมี
ส่วนร่วมในการลงทุน ด้านกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ด้านการจัดองค์การ ด้าน
การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมการด าเนิน
กิจกรรม/ปฏิบัติตามแผน และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล ด้านผลผลิต ประกอบด้วย
องค์ประกอบ ด้านเป้าหมายในการจัดการท่องเที่ยว ด้านการควบคุม 3 ตัวแปรที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการ
บ ารุงรักษา ด้านการป้อนกลับ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ด้านการควบคุม 6 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ ระเบียบกติกา ด้าน
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยองค์ประกอบ  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ 
 5.2.2 สังเคราะห์การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ทุนเดิมในสังคมคือ ทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน สิ่งแรกที่ต้องมีการประเมินศักยภาพ คือ ทุนเดิมที่มีอยู่ชุมชนหรือ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนมีมากพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในชุมชนได้ ชุมชนที่มี
ความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยวสูง ชุมชนนั้นก็จะมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวสูง โอกาส
ในการด าเนินการท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จได้ง่ายกว่า ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพะ
ทุนเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ าตก ป่าไม้ วัฒนธรรม การกิน การแต่งกาย การพูด อาชีพ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ในที่นี้จะจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ไชยานะ 
(2559) พบว่า การจัดการเชิงสร้างสรรค์บนถนนคนเดินท่าแพ พบว่า กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมถนนคน
เดินท่าแพและผู้ประกอบการ ยังคงให้ความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งดึงดูดใจโดยที่ต้องมีการน ากล
ยุทธ์ของการน าอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนมาถ่ายทอดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ในพื้นที่ ทุกฝ่ายเห็นควรต้องพัฒนาด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่กิจกรรม ส่วนด้านการเข้าถึงพื้นที่ ด้าน
การคมนาคมขนส่งสาธารณะเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่กิจกรรมถนนคนเดินท่าแพ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย  
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 5.2.3 การถ่ายถอดความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการจัดฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและประชาชนในท้องถิ่น  โดยเน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี จัดและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้การเรียนรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการ
พักผ่อนหย่อนใจ มีการประเมินผลระหว่างและหลังของการจัดท ากิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  จัด
ศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อการเผยแพร่ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน 
และส่งเสริมกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
และความเหมาะสมที่จะเข้าสู่การด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจใน
กระบวนการและโครงสร้างของระบบท่องเที่ยว เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถด าเนินการได้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องงานวิจัยของ ทิพย์สุดา พุฒจร (2556) พบว่า ศักยภาพการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มผู้น าในชุมชนเป็นทีมบริหารงานชมรม มีผู้จัดการชมรมท าหน้าที่ดูแล
กิจกรรมท่องเที่ยว สมาชิกชมรมร่วมดูแลรักษา ทรัพยากรท่องเที่ยว ชมรมขาดคนรุ่นใหม่ เข้ามาเรียนรู้
การจัดการท่องเที่ยว หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวการ
พัฒนาเกาะช้างส่งผลกระทบต่อทรัพยากรท่องเที่ยวของชุมชน  นักวิจัยร่วมกับชมรมก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และได้ด าเนินงานพัฒนาร่วมกัน เช่น กิจกรรม
พัฒนาการบริหารจัดการชมรม การทดลองจัดการที่พักในชุมชน และการกระตุ้นจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน และมีการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย หลักการ เป้าหมายกระบวนการจัดการกระบวนการพัฒนา การ
ประเมินผล ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายในชุมชน และปัจจัยภายนอกชุมชนสนับสนุน เพื่อให้การจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2.4 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ โบราณสถาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเสื่อมสภาพหือสูญเสียไปได้ ดังนั้นการวางแผนด าเนินการออกแบบ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องค านึงถึงการใช้ประโยชน์ในระยะยาว  สร้างเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวให้
ชัดเจน ไม่ท าลายสถานที่ท่องเที่ยว มีจัดการทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด  ใช้เท่าที่จ าเป็น  และลดการบริโภคอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญยิ่งของการพัฒนา  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่ความยั่งยืนได้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาธิญา รุ่งพิพัฒนพงศ์ (2557) ได้ศึกษาองค์ประกอบของความยั่งยืนส าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า องค์ประกอบของ
ความยั่งยืนส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ นักท่องเที่ยวหัวใจสร้างสรรค์ เจ้าบ้านเข้มแข็งและ
สร้างสรรค์  กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์แท้จริงไม่จัดสร้าง กระบวนการควบคุมภายในเข้มแข็งและ 
ครอบคลุม และประโยชน์เข้าถึงอย่างเท่าเทียม การสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและเจ้าบ้าน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การก าหนดกระบวนการควบคุม 
ภายในเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงประโยชน์ของชุมชน รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและ 
ปฏิสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปสู่ระดับการพัฒนาบริการใหม่เชิงความสัมพันธ์กับชุมชน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Slocum (2010) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง
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ยั่งยืน กรณีศึกษา Tanzania ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวทาให้ช่วยลดปัญหาความ
ยากจน ซึ่งชุมชนท้องถิ่นยังไม่ได้โอกาสในการเข้ามาสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่คนใน
ชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นข้อจากัดทางด้านกายภาพ การเงิน และคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
ท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน ความแตกต่าง
ของสังคมและธรรมชาติพบได้น้อยเพราะชาวทานซาเนียเชื่อว่า การตัดสินใจของชุมชนในการพยายามมี
ส่วนร่วมและอนุรักษ์จะช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 5.5.5 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านดอนบมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ใน
ภายในจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดร้อยแก่สารสินธุ์ พบว่า สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายใน
การรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก 
ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กร มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมากพอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างาน
ร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมี
แนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจท าให้
เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และ
สม่ าเสมอ สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก
ที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ lร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย และ สนับสนุนให้
สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่ โดยร่วมกันต้ังเป้าหมายในการ
พัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็น
พื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาดา ชอบ
ท าดี, และพิทักษ์  ศิริวงศ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ าท่าคา
ส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวเ ชิง
สร้างสรรค์โดยมองในเรื่องของ การกระจายรายได้สู่ชุมชน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน การ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ  การปรับภูมิทัศน์  การตั้งจุดบริการข้อมูล
ข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยว และจัดให้มียุวมัคคุเทศก์และมัคคุเทศก์ภายในชุมชน ส่วนรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้สูงอายุบริเวณตลาดน้ าท่าคา นักท่องเที่ยวสูงอายุสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมกับการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นผลผลิตภายในท้องถิ่น มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น พายเรือชมวิถีชีวิตริมคลอง  ท าน้ าตาลมะพร้าว และศึกษาเครื่องใช้อุปกรณ์เกษตรสมัย
โบราณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cascante Brennan และ Luloff (2010) ได้ศึกษาเรื่องชุมชน
และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน โดยศึกษาชุมชนใน La Fortuna, Costa Rica ซึ่งได้ศึกษาจาก
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนโดยใช้การสัมภาษณ์บุคคลและการวิจัยเชิงส ารวจแบบมีส่วนร่วมในการหา
ข้อมูล การศึกษาพบว่าเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจะมีความยังยืนได้ ต้องเกิดจากชุมชน โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ท้องถิ่นท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของชุมชน ปัจจัยส าคัญที่จะ
ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอกคือการเปิดรับทัศนคติของคนในชุมชน การมีส่วนร่วม
ในการจัดการการท่องเที่ยว การแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
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 5.6.1 -ข้อเสนอเพื่อการจัดการท่องเที่ยวบ้านดอนบม 
   นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวบ้านดอนบมและได้เสนอแนะแนวทางเพื่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีดังนี้ 
    5.6.1.1 รูปแบบการท่องเที่ยว 
       1) วิถีชีวิติของคนในชุมชน มีประเพณีแบบอีสาน 
       2) ด าเนินกิจกรรมตามประเพณี 
       3)  บุชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
       4) เชิงอนุรักษ ์
       5) พัฒนาภูมิทัศน์ 
       6) ตลาดบกหรือตลาดน้ า 
    5.6.1.2 สถานที่ท่องเที่ยว 
       1) ศูนย์รวมอยู่ที่ท่าวังมนต์ ควรแยกออกเป็นโซน 
       2) ดอนปู่ตา  
       3) แปลงผักตามล าชี 
       4) การทอเสื่อ 
       5) ศาลหลักบ้าน 
       6) ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
    5.6.1.3 กิจกรรมการท่องเที่ยว 
       1) เน้นกิจกรรมที่มีอยู่ในชุมชน เช่น การทอเสื่อ การจักสาร ท ากล่องข้าว 
       2) ให้นักเรือชมทิวทัศน์ หรือท าแพเปลือยน่ังชมวิวล าน้ าชี 
       3) การแต่งกายย้อยยุค (นุ่งโจงกระเบน) 
       4) ปล่อยปลา 
       5) ล่องแพ 
       6) ไหว้พระ 
       7) สืบต านานท่าวังมนต์ 
       8) ให้อาหารปลา 
    5.6.1.4 การแสดงด้านการท่องเที่ยว 
       1) ประเพณีชาวอีสาน  
       2)  ร าบวงสรวงชุด ร าประจ าจังหวัด 
       3) ต้องมีการละเล่นของสมัยโบราณ 
       4) ร าวงย้อนยุค 
       5) ฟ้อนต้อนรับที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
       6) ใส่ชุประจ าท้องถิ่น 
       7) ร าบวงสรวงของหมู่บ้านแต่ละหมู ่
       8) การแสดงตอนรัรบที่มีความหลากหลายเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มา
เที่ยว 
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    5.6.1.5 รูปแบบที่พัก 
       1) โฮมสเตย์ 
       2) รีสอร์ท 
 
 5.6.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   5.6.2.1 ควรจัดท าป้ายชี้ทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกระยะทาง ที่ยังขาดความ
สมบูรณ์ 
   5.6.2.2 ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวยังต้องพัฒนา รวมทั้ง
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   5.6.2.3 ควรให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ทรัพยากรด้านธรรมชาติและระบบนิเวศ 
   5.6.2.4 รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ การให้
การศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
   5.6.2.5 ประชาชนควรมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง 
 
 5.6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
   5.6.3.1 ควรท าการวิจัยเชิงนโยบาย โดยน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหาแนวทางเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับผลการวิจัย
และประเมินผล 
   5.6.3.2 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้เข้าถึงประเด็นและข้อมูลเชิงลึกในแต่ละกลุ่ม
ตัวแปร 
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ดร.กชธมน  วงศ์ค ำ และคณะ ได้ปรึกษำหำรือร่วมกับชำวบ้ำน  
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ดร.กชธมน  วงศ์ค ำ และคณะทีมงำน ขณะปรึกษำหำรือร่วมกับ พอ.ดร.ชำตรี  ไกรพีรพรรณ  
รองนำยกเทศมนตรเีมืองเก่ำ จังหวัดขอนแก่น 

 

 

ดร.กชธมน  วงศ์ค ำ และคณะทีมงำน ขณะปรึกษำหำรือร่วมกับ  นำยวิทิต  ทองโสภิต  
 นำยกเทศมนตรีเมืองเก่ำ จังหวัดขอนแก่น 
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กิจกรรมอบรม 

 

คณะอำจำรย์สำขำวิชำกำรโรงแรมและท่องเที่ยว จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหสำรคำม 

 

 

อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน โดยอำจำรย์ปฏิมำศ  เสรญิเลิศ  
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อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน โดยอำจำรย์ธนำภรณ์  ทัศนภักด์ิ 

 

 

อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์อย่ำงยั่งยืน โดยอำจำรย์ธวัชชัย  ศิริบวรพิทักษ์  
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ถอดบทสรุปเนื้อหำกำรอบรม โดย ดร.กชธมน  วงศ์ค ำ  

 

 

ท่ำนวิทิต  ทองโสภิต นำยกเทศมนตรี และท่ำนพอ.ดร.ชำตรี  ไกรพีรพรรณ รองนำยกเทศมนตรี  
บันทึกภำพร่วมกับชำวบ้ำนและคณะทีมงำนจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
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กิจกรรมศึกษำดูงำน ณ บ้ำนหัวขัว ต ำบลแกด ำ อ ำเภอแกด ำ จังหวัดมหำสำรคำม 

 

ชำวบ้ำนหัวขัวขณะยืนต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำจำกบ้ำนดอนบม 

 

 

ผู้ใหญ่บ้ำนตัวแทนบ้ำนหัวขัวกล่ำวต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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   กิจกรรมเยี่ยมฐำนกำรเรียนรู้ นักท่องเที่ยวก ำลังชมฐำนกำรหมักปุ๋ย GM   กิจกรรมเยี่ยมฐำนกำรเรียนรู้ นักท่องเที่ยวก ำลังชมฐำนกำรทอเสื่อกก 

 

    

   กิจกรรมเยี่ยมฐำนกำรเรียนรู้ นักท่องเที่ยวก ำลังชมฐำนขนมดอกจอก     กิจกรรมเยี่ยมฐำนกำรเรียนรู้ นักท่องเที่ยวก ำลังชมฐำนหมวกกระโจม 

 

    

 กิจกรรมเยี่ยมฐำนกำรเรียนรู้ นักท่องเที่ยวก ำลังชมฐำนผ้ำขำวม้ำ             กิจกรรมเยี่ยมฐำนกำรเรียนรู้ นกัท่องเที่ยวก ำลังชมฐำนจักสำน 
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พิธีบำยศรีต้อนรับนักท่องเที่ยว  

 

 

“ฟ้อนกระโจม”กำรแสดงพ้ืนบ้ำนของหมู่บ้ำนหัวขัวเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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น ำคณะท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถำนที่ส ำคัญก่อนเดินทำงกลับ 
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ชำวบ้ำนดอมบมจัดกิจกรรมตอ้นรับนักท่องเที่ยว 

 

ชำวบ้ำนดอนบมขณะยืนต้อนรับนักท่องเที่ยว 

 

 

พอ.ดร.ชำตรี  ไกรพีรพรรณ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลเมืองเก่ำ 
 ตัวแทนชำวบ้ำนดอนบมกล่ำวต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว 
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ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมกำรปล่อยปลำ 

 

 

น ำคณะนักท่องเที่ยวเยี่ยมลชมฐำนทอเสื่อกก 
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น ำคณะนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมฐำนเลี้ยงจิ๊กหรดี 

 

 

พิธีบำยศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นกำรต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มำเยือน 



130 
 

 

กำรแสดงจำกตัวแทนหมู่บ้ำนดอนบมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว 

 

 

ร่วมบันทึกภำพหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
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