
40 กระแสวัฒนธรรม

ชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 :	กรณีศึกษา
ประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ
 
Community and Tourism Economic Development with Cultural  
Original	Capital	 :	A	Case	Study	of	Strongly	Traditional	Parade	of	
Nak,	Non	Salao	Village,	Nontoom	Sub–district,	 Phukhieo	District,	 
Chaiyaphum Province

Thitirada	Prampree
Chaiyaphum	Rajabhat	University

บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่องชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม	:	กรณีศึกษาประเพณี
แห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	มีวัตถุประสงค์ดังนี้	 1)	 เพื่อศึกษา
การจัดการท่องเท่ียวประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูม	ิ 
ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	2)	 เพื่อวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ภาครัฐและชุมชนที่มีต่อการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวด้วยทุนทางวัฒนธรรมประเพณ ี
แห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	
คือ	กลุ่มที่	1	ใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ประกอบด้วยบุคคลส�าคัญในชุมชน	 
(Key	 Informant)	 จ�านวน	 30	 คน	 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง	 
(Structured	 Interview	Form)	กลุ่มท่ี	 2	 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 (Accidental	Sampling)	 
ที่เป็นนักท่องเท่ียว	จ�านวน	100	คน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ 
การจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	 ผลการวิจัยพบว่า	 นักท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหดมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดการท่องเท่ียวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ( x =	4.23)	แนวทางที่เหมาะสมใน 
การพัฒนาหมู ่บ ้านท่องเท่ียวด้วยทุนทางวัฒนธรรมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	และคนในชุมชนร่วมกันจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว	 
โดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนมาบูรณาการจัดการท่องเที่ยวและเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน	
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Abstract
	 The	 research	objective	of	community	and	 tourism	economic	development	with	
cultural	original	capital	 :	a	case	study	of	 strongly	 traditional	parade	of	Nak,	Non	Salao	 
village,	Nongtoom	sub–district,	Phukheio	district,	Chaiyaphum	province	was	 to	1)	study	
about	the	management	of	the	tourism	of	the	strongly	traditional	parade	of	Nak,	Non–Salao	
Village,	Nongtoom	Sub–district,	Phukheio	District,	Chaiyaphum	Province	 in	accordance	 
with	the	satisfaction	of	the	tourists	and	2)	analyze	the	participation	and	support	way	of	 
the	government	department	and	the	community	toward	the	economic	reinforcement	 in	 
tourism	economic	development	with	cultural	original	capital	of	strongly	traditional	parade	
of	Nak,	Non–Salao	village,	Nongtoom	sub–district,	Phukheio	district,	Chaiyaphum	province.	
The	target	group	was	divided	 into	2	groups	were	1)	the	purposive	sampling	 including	30	
key	informants	were	interviewed	with	the	structured	interview	form	and	2)	the	accidental	 
sampling	of	100	tourisms,	collecting	data	by	using	the	satisfaction	form	of	the	tourisms	 
toward	the	tourism	management	 in	the	strongly	traditional	parade	of	Nak.	The	research	 
revealed	that	 the	tourisms	had	satisfaction	toward	the	tourism	management	at	a	more	
level	( x 	=	4.23)	and	the	proper	way	in	developing	the	tourism	village	with	cultural	original	 
capital	was	needed	by	 the	participation	of	 the	 government,	private	 sector	 and	 the	 
community	people	to	manage	the	tourism	and	to	attract	the	tourists	by	using	the	identity	
of	 the	community	and	using	the	 identity	of	 the	community	to	 integrate	 in	tourism	and	 
reinforcement	toward	the	people	in	the	community.

Keywords	:	 cultural	original	capital,	strongly	traditional	parade	of	Nak,	satisfaction	of	the	 
	 	 	 	 	 tourists

บทน�า
 การก�าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	ฉบับที่	12	(พ.ศ.2560–2564)	ได้ตระหนักถึง 
ปัญหาการเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในสังคมไทย	และเล็งเห็นว่าทุกหน่วยงานต้องให้
ความส�าคัญต่อการพัฒนารากฐานของประเทศให้มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันพลิกวิกฤตทางเศรษฐกิจให้เป็นโอกาสสร้างรายได้สู ่ชุมชน	อาท	ิ 
การแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวสูงมีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศไทย	นับเป็นแหล่งรายได้ท่ีส�าคัญน�ามาซ่ึงการแลกเปล่ียนหมุนเวียนเงินตราท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ	จึงควรพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีคุณภาพพร้อมให้ 
การบริการ	 อีกท้ังการปรับกฎระเบียบการท่องเที่ยวต่างๆ	 ให้เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยได้อย่างเหมาะสม
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	 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจกรรมงานประจ�า
เป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง	 โดยมีจุดมุ่งหมายของการเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวนันทนาการ	
การเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม	หากมีการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ	 
ให้เอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการการท่องเที่ยวใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ 
การด�ารงชีพอย่างสูงสุดด้วยทุนทางวัฒนธรรม	ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชุมชนจะช่วยส่งเสริม 
การสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง
 ดังเช่นหมู่บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	จัดประเพณีแห่นาคโหดที่แสดงให้ 
เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชน	มีนักท่องเที่ยวมาชมประเพณีดังกล่าวเป็น
ประจ�าทุกปี	 ในด้านอาชีพเสริมของหมู่บ้านที่เลื่องชื่อคือการทอผ้าขิดและการจักสาน	การจัดประเพณี
อุปสมบทหมู่ของหมู่บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	มีรูปแบบเหมือนกับประเพณี
อุปสมบททั่วไปหากแต่แตกต่างจากที่อ่ืนตรงที่ใช้ความรุนแรงที่เรียกว่าโหด	 โดยมีความเชื่อว่าผู้ชายที่นับถือ
ศาสนาพุทธเมื่ออายุครบ	20	ปี	ต้องบวชทดแทนบุญคุณบิดามารดา	ในแต่ละปีเมื่อถึงเวลางานบวชจะถือเอา
ขึ้น	1	ค�่าเดือนหกถึงแรม	15	ค�่า	เดือนหกของทุกปี		เยาวชนในหมู่บ้านมีค่านิยมว่าเด็กโนนเสลา	ถ้าเป็นผู้ชาย
ต้องผ่านคานหามทุกคน	ประเพณีแห่นาคโหดจึงเป็นด่านส�าคัญท่ีสุดในชีวิตลูกผู้ชายและเป็นความท้าทาย
ของคนหนุ่มในหมู่บ้านที่มีอายุครบบวช
	 ประเพณีอุปสมบทถือเป็นประเพณีอันส�าคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนควรท�านุบ�ารุงและ
รักษาไว้ให้อยู่คู่ชุมชนและสังคมไทย	ซึ่งงานประเพณีอุปสมบทหมู่	 “แห่นาคโหด”	ของหมู่บ้านโนนเสลา	
ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	นับเป็นประเพณีดีงามและมีที่เดียวในโลกจึงสามารถดึงดูด 
นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มาท่องเท่ียวในชุมชนได้	 การประสานความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน	ภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อจัดการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชนให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกบับรบิทของชมุชนเป็นการบรหิารจดัการให้บริการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวได้	นบัเป็นการส่งเสริม
เศรษฐกจิโดยสร้างมลูค่าเพิม่จากต้นทนุทางวัฒนธรรมและประเพณนียิมอนัน่าภาคภมูใิจของคนในชมุชน
	 เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา	“ชุมชนกับการเสริมสร้างมูลค่า													
ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 :	กรณีศึกษาประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบล
หนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ”	ทั้งนี้เพื่อน�าข้อมูลที่ได้รับจากผลการวิจัยไปปรับปรุงการวางแผน
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว	 อีกทั้งช่วยส่งเสริมการสร้างงานการสร้างรายได้และส่งผลดีต่อ									
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ	 โดยตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ชุมชนและร่วมสืบสานประเพณีแห่นาคโหดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อศึกษาการจัดการท่องเท่ียวประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว		
จังหวัดชัยภูมิ	ให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
	 2.		 เพื่อวิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชนที่มีต่อการเสริมศักยภาพ
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมประเพณีแห่นาคโหดบ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	 
อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		 ผลจากการวิจัยสามารถน�าไปพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มี
ศักยภาพเหมาะสมต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวในประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	
อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ
	 2.		 ผลจากการวิจัยสามารถน�าไปเป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน	 ได้แก่	
ปัจจัยในด้านต่างๆ	 ท่ีมีต่อการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมประเพณ	ี																
แห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 การวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และข้อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ	โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น	2	กลุ่มดังนี้
 กลุ่มที่	1		 ใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	ประกอบด้วยบุคคลที่ส�าคัญ
ของชุมชน	 (Key	 Informant)	จ�านวน	30	คน	ได้แก่ผู้อาวุโส	ผู้ใหญ่บ้าน	พระสงฆ์	 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน	ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว	 ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และบันทึกในแบบ
สัมภาษณ์		
 กลุ่มที่	2		ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 (Accidental	 Sampling)	 เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้า 
ร่วมงานประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	จ�านวน	100	คน	
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลจากการท�าแบบสอบถาม
	 เครื่องมือ
 1.		 แบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview	Form)	 ใช้ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่	1	
จ�านวน	30	คน	และแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	 
ต�าบลหนองตูม	 อ�าเภอภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	 ใช้ส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายกลุ ่มที่	 2	 โดยการสุ ่มตัวอย่าง 
แบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	จ�านวน	100	คน	แบบสอบถามประกอบด้วย	3	ตอน	ได้แก่
	 ตอนที่	1		 สอบถามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
	 ตอนท่ี	2		สอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	ตามแบบของลิเคิร์ตในแต่ละข้อมีค�าถาม	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	
มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
	 ตอนท่ี	3		เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเก่ียวกับ	
การจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิในระหว่างวันท่ี	 1	 มีนาคม	 2560	 ถึงพฤษภาคม	 2560	 
ณ	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	โดยแยกการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่ม	 
ได้แก่	กลุ่มที่	1	ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง	(Structured	Interview	Form)	
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กลุ่มที่	 2	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ 
ท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	 โดยวิเคราะห	์
(Data	Analysis)	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ	ค่าแจกแจงความถี่	ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	อีกท้ังศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าเสนอในลักษณะ
พรรณนาความ

สรุปผลการวิจัย
 การประมวลผลการศึกษาวิจัยเร่ืองชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 :	
กรณีศึกษาประเพณแีห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตมู	อ�าเภอภเูขยีว	จงัหวัดชยัภมิู	เป็นงานวจิยัประยกุต์	
โดยผู้วิจัยเลือกศึกษาข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	Research)	และข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ	 
(Qualitative	Research)	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์์ที่มีโครงสร้าง	 (Structured	 Interview)	และแบบสอบถาม 
เพือ่วเิคราะห์ข้อมลูแบบพรรณนาความ	น�าเสนอการผลวจัิยตามการแบ่งกลุม่เป้าหมาย	2	กลุม่	ดังนี้
 กลุ่มที่	1		 ใช้วิธีคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงประกอบด้วยบุคคลที่ส�าคัญของชุมชน	(Key	Informant)	 
จ�านวน	30	คน	โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง	(Structured	Interview	Form)	สรุปผลการวิจัยได้
ว่าจุดมุ่งหมายของการจัดประเพณีแห่นาคโหดของชาวบ้านคือจัดขึ้นเพื่อปลุกจิตส�านึกที่ดีให้แก่เยาวชนไทย 
สมัยก่อนผู้คลอดบุตรต้องนอนบนแคร่ไม้ไผ่	 จึงน�าเอาเหตุผลนี้ไปประยุกต์ใช้แห่นาคให้นั่งบนแคร่ไม้เป็น
กลวิธีทางจิตวิทยาท่ีต้องการให้ผู้อุปสมบทได้ระลึกถึงบุญคุณของมารดาขณะคลอดบุตรและมีความอดทน
ต่ออุปสรรคต่างๆ	จนกระทั่งสิ้นสุดพิธีกรรมในขบวนแห่นาคโหด	ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตูม 
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหดของชุมชน	โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้ใหญ่
บ้านแต่ละหมู่บ้าน	และมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านไปจัดประชุมชาวบ้านในเขตหมู่บ้านของตนเองเพื่อระดม
ความคิดเห็นต่างๆ	การประชุมจะท�าก่อนถึงวันงานประเพณีแห่นาคโหดเป็นเวลา	1	เดือน	มีการกระจายงาน 
มอบหมายให้ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียม	จัดเตรียมโรงทานบริการอาหารน�้าดื่มให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว 
ที่เดินทางมาร่วมงาน	การจัดเตรียมเต็นท์ส�าหรับการออกร้านขายสินค้า	การคัดเลือกคณะมหรสพหมอล�า 
มาแสดงในงานและการจัดหาโต๊ะ–เก้าอี้ไว้ส�าหรับบริการนักท่องเที่ยว
	 ประเพณีแห่นาคโหดเริ่มจากช่วงเช้ามีพิธีการปลงผมนาค	มีการขอขมาบิดามารดาตลอดญาติ
ผู้ใหญ่	ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย	ณ	วัดตาแขก	 (วัดใน)	 วัดประจ�าหมู่บ้านนาคจะเดินทางไปกราบศาลปู่ตา 
ซึ่งเป็นศาลประจ�าหมู ่บ้านก่อนเริ่มท�าพิธีบายศรีสู่ขวัญนาค	หลังพิธีบายศรีสู่ขวัญนาคเสร็จเรียบร้อย 
จะต้ังขบวนวัฒนธรรม	 โดยเริ่มจากวัดตาแขก	 (วัดใน)	แห่รอบหมู่บ้านโนนเสลา–โนนทัน	น�านาคขึ้นแห ่
บนแคร่	ซึง่ขบวนแห่นาคโหดจะใช้คนหนุม่ท่ียงัไม่ได้บวชของแต่ละหมูบ้่านมาช่วยกนัหามแคร่ไม้ไผ่	การแห่นาค 
จะเดินขบวนแห่ไปรอบๆ	หมู่บ้าน	มีจังหวะเขย่าโยนนาคอย่างรุนแรงเพื่อทดสอบความตั้งใจความมุ่งมั่น
อดทนที่จะอุปสมบททดแทนคุณบิดามารดานาคจะต้องประคองตัวเองไม่ให้ตกลงมาจากแคร่	 ระยะทางที่แห่ 
รอบหมูบ้่านประมาณ	3	กโิลเมตรและแห่รอบโบสถ์วัดอกี	3	รอบ	ใช้เวลาประมาณ	4–5	ชัว่โมง	ในการแห่นาค
จะต่อเนื่องไม่หยุดพักจึงเรียกว่า	“การแห่นาคโหด”	หากนาคคนใดตกลงมาถูกพื้นดินจะถือว่าขาดคุณสมบัติ 
ไม่ให้บวช	ส่วนนาคท่ีได้ผ่านการแห่นาคโหดและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ส�าเร็จสร้างความภาคภูมิใจของ 
ทกุคนทีม่าร่วมงานบญุ	หลังจากเสร็จพธิแีห่นาคโหดจะเป็นการจัดการแสดงมหรสพประเภทหมอล�า
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	 ปัญหาท่ีพบจากการจัดงานประเพณีแห่นาคโหดได้แก่	 1)	 สถานที่จอดรถมีไม่เพียงพอเนื่องจาก 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวแต่บริเวณวัดและพ้ืนที่จอดรถคับแคบ	ถนนที่ใช้ใน
การสัญจรมีขนาดเล็กเป็นทางเดินทางกันในหมู่บ้านการเดินรถจึงค่อนข้างล�าบาก	 ควรมีเจ้าหน้าที่จราจร
หรืออาสาสมัครมาช่วยจัดการระบบจราจรให้ระบายรถเข้าออกได้อย่างทั่วถึง	2)	การให้บริการห้องสุขา 
ควรมีผู้ดูแลรักษาความสะดวกประจ�าสถานที่ในช่วงการจัดงานประเพณีแห่นาคโหด	 เนื่องจากมีชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องใช้บริการบ่อยครั้ง	3)	ด้านที่พักควรจัดเต็นท์รับรองและโต๊ะเก้าอ้ีไว้ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ	4)	ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนและทั่วถึง	เช่น	การติดป้ายบอกทางเดินรถในหมู่บ้านที่จัดงาน
ประเพณีแห่นาคโหด	การติดป้ายบอกทางเดินรถในเขตชุมชนต่างๆ	เป็นต้น
	 ประเพณีแห่นาคโหดได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงาน	 เช่น	รายการโทรทัศน์	 รายการสารคดี
และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	ติดต่อมาสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลประเพณีแห่นาคโหด	 โดยสัมภาษณ ์
นักปราชญ์ท้องถ่ิน	ผู้อาวุโส	ชาวบ้านในพื้นที่	พระสงฆ์	และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตูม 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ส่งผลให้ประเพณีแห่นาคโหดเป็น 
ที่รู้จักและได้รับการยอมรับดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน
 กลุ่มที่	2		ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมงานประเพณีแห่นาคโหด	
บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	จ�านวน	100	คน	โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
จากการท�าแบบสอบถามได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าแจงแจงความถี่	ค่าเฉลี่ย	 ( x )	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(S.D.)	แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบล 
หนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	สรุปผลได้ดังนี้
 ตอนที่	1		 ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเที่ยวพบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	65)	 
อยู่ในระหว่างอายุ	 20–30	ปี	ประกอบอาชีพเกษตรกร	 (ร้อยละ	25)	การศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	 
(ร้อยละ	57)	 รายได้ประมาณ	10,000	บาทต่อเดือน	 เคยมีประวัติการมาท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	 
(ร้อยละ	68)	นักท่องเที่ยวนิยมพักค้างแรมในหมู่บ้าน	 (ร้อยละ	53)	สาเหตุของการมาท่องเที่ยวประเพณ ี
แห่นาคโหดมาเพราะร่วมงานบวชญาติหรือคนรู้จัก	 (ร้อยละ	46)	การรับรู้ข่าวจัดประเพณีแห่นาคโหด 
ทราบข่าวจากสื่อป้าย	 ใบปลิว	แผ่นพับ	 (ร้อยละ	45)	ความความหวังที่ได้รับจากการท่องเที่ยวประเพณ ี
แห่นาคโหดคือได้ท�าบุญและอนุรักษ์ประเพณีแห่นาคโหด	(ร้อยละ78)
	 ตอนที่	2		สอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด		
บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 
ตามแบบของลิเคิร์ต	สรุปผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ	( x =	4.23)	อยู่ในระดับมาก
	 เมื่อจัดเรียงล�าดับตามความพึงพอใจของประชากรจากระดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	พบว่า	การให้ 
บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรและความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	 ( x =	4.56)	 
การสนับสนุนการจัดการท่องเท่ียว	 ( x =	4.42)	การให้บริการห้องน�้าห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอสะดวก 
ต่อการใช้งาน	 ( x =	4.40)	การดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการและเจ้าหน้าที่ให้ค�าแนะน�า	 
หรือตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี	 ( x =	4.39)	การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีแห่นาคโหด	 
( x =	4.37)	การเดินทางสะดวกปลอดภัยมีป้ายสัญลักษณ์บอกทาง	 ( x =	4.33)	การจัดสถานที่เพื่อให้ 
พักผ่อนในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสะอาด	สวยงาม	ธรรมชาติร่มรื่น	( x =	4.28)	การให้บริการโต๊ะเก้าอี้สะอาด
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เพียงพอสะดวกต่อการใช้งานและมีการประกาศเสียงตามสายรถเคล่ือนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์	 ( x =	4.25)	 
การให้บริการรถรับส่ง	 ( x =	4.23)	การให้บริการไฟฟ้าน�้าดื่มน�้าใช้โทรศัพท์สาธารณะมีคุณภาพใช้การได้ด	ี 
( x =	4.19)	 การร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นการจัดการท่องเที่ยวกับอบต.หนองตูมและมีร้าน
จ�าหน่ายอาหารเครื่องดื่มพอเพียงราคาเหมาะสมสะอาดมีคุณภาพอาหาร	 ( x =	4.18)	สถานที่จอดรถ 
เพียงพอเหมาะสมสะดวกปลอดภัย	 ( x =	4.16)	 การให้บริการท่ีพักค้างแรมมีเพียงพอ	 ( x =	4.09)	 
การให้บริการที่พักค้างแรมสะอาดบรรยากาศดีสะดวกปลอดภัย	 ( x =	3.97)	การมีป้ายแผ่นพับใบปลิว
ประชาสัมพันธ์	( x =	3.92)	และความเหมาะสมของราคาที่พักค้างแรม	( x =	3.89)
	 ตอนที่	3		 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค	 ข้อเสนอแนะพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าควรมีป้ายบอกทางไปสถานที่จัดงานให้ชัดเจน	ควรปรับปรุงและอ�านวย																		
ความสะดวก	ด้านการคมนาคม	 เช่น	ถนนช�ารุด	และผู้ร่วมงานประเพณีแห่นาคโหดควรมีระเบียบวินัยใน 
การทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ	ให้ถูกที่

ภาพที่	1	 
แสดงสถานที่จัดงานภายในวัดตาแขก

ภาพที่	2
แสดงโรงทานให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ภาพที่	3	 
แสดงแคร่ไม้ไผ่ที่ใช้แห่นาคโหด

ภาพที่	4
แสดงขบวนแห่นาคโหดรอบหมู่บ้าน
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การอภิปรายผล
	 อภิปรายผลการวิจัยเรื่องชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม	 
กรณีศึกษาประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	แบ่งออกเป็น	 
2	ประเด็น	ดังนี้
	 1.		 ด้านปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	
ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	ได้แก่
	 –		 ด้านสภาพแวดล้อมท่ัวไปของชุมชน	เป็นสังคมแบบเกษตรกรรมประกอบอาชีพที่หลากหลาย	เช่น	 
เกษตรกร	 รับราชการ	พนักงานของรัฐและเอกชน	ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 แรงงานรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างจังหวัด	 เป็นต้น	 ระบบสังคมเป็นชุมชนแบบพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 โดยมีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย	องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นต�าบลหนองตูมได้กระจายอ�านาจ 
การปกครองมายังผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึงท�าให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างปกติสุข
	 –		 ด้านการสนับสนุนของภาครัฐ	องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นต�าบลหนองตูม	อ�าเภอ
ภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีแห่นาคโหด	โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตูม 
ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านและมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านไปจัดประชุม
ชาวบ้านในเขตหมู่บ้านของตนเอง	เพื่อร่วมกันสะท้อนวิสัยทัศน์ของชุมชนด้วยความรักและหวงแหนชุมชนใน
ฐานะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณีแห่นาคโหด	การประชุมจะท�าก่อนถึงวันงานประเพณีแห่นาคโหด
เป็นเวลา	1	 เดือน	องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตูมให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมารายงานผลความคืบหน้า
การด�าเนินงานทุกๆ	สัปดาห์	การรายงานผลแต่ละครั้งผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนกลางรวบรวมปัญหาอุปสรรค
การจัดประเพณีแห่นาคโหดจากชาวบ้านไปแจ้งแก่องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตูมได้ด�าเนินการแก้ไข	
สอดคล้องกับกมลศักดิ์	วงศ์ศรีแก้ว	และคณะ	(Wongsrikaew,	K.	et	al,	2017)	ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนา 
ชุมชนเข้มแข็ง	 กรณีศึกษาชุมชนพูนบ�าเพ็ญ	 เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็งและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งไปสู่ชุมชนยั่งยืน	ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะชุมชนเข้มแข็งของชุมชนพูนบ�าเพ็ญสะท้อนได้จากความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชน	
ความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน	การมีวิสัยทัศน์ของชุมชนและความรักและหวงแหนชุมชน	 โดยมีปัจจัยที ่
น�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ภาพที่	5	 
แสดงสื่อมวลชนท�าข่าวประเพณีแห่นาคโหด

ภาพที่	6
แสดงการโยนนาคทดสอบความอดทน
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	 –		 ด้านความร่วมมือในชุมชนกลุ่มผู ้อาวุโสกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตูมมีการจัด
ประชุมเพื่อวางแผนด�าเนินงาน	 โดยเรียกผู้ใหญ่บ้านมาร่วมประชุมปรึกษาหาแนวทางจัดงานประเพณี 
แห่นาคโหด	และร่วมกันวางแผนการประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่นาคโหด	ทางองค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองตูมได้มอบหมายให้ชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ไว้ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน
ประเพณีแห่นาคโหดในบริเวณวัดตาแขก	 (วัดใน)	มีการท�าบายศรี	 การร่วมแสดงความคิดเห็นคัดเลือก 
วงดนตรีวงหมอล�ามาแสดงในงานมหรสพ	มีการจัดเตรียมโรงทานบริการอาหารน�้าดื่มให้แก่ชาวบ้าน
และนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาร่วมงานประเพณีแห่นาคโหด	การจัดเตรียมเต็นท์ส�าหรับการออกร้านขาย
สินค้า	การจัดหาโต๊ะ–เก้าอี้ไว้ส�าหรับบริการให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาร่วมงานประเพณ ี
แห่นาคโหด	เป็นต้น	นอกจากนี้ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือใช้ส่ือออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 เฟซบุ๊ก
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารประเพณีแห่นาคโหดให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาร่วมงาน
ประเพณีแห่นาคโหด	สอดคล้องกับภัทรภร	จิรมหาโภคา	 (Jiramahapoka,	P.,	 2017)	 ได้วิจัยเรื่องการ
สร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวอีสานล้านนา	มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาศักยภาพทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวของชาวอีสานล้านนาส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน	 
ผลการศึกษาพบว่า	 การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการท่องเที่ยวคือการแบ่งปันข้อมูล	 
การกระจายรายได้และผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม	การท�าให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรและเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนา	การส่งเสริมให้ระบบการจัดการเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับ 
ผู้มาเยือนโดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน	 สอดคล้องกับกนกพร	 ฉิมพลี	 
(Chimplee,	K.,	2016)	ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 
ต�าบลตะคุ	อ�าเภอปักธงชัย	จังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนา
หมู ่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ	 ต�าบลตะคุ	 อ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 
ผลการวิจัยพบว่า	 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือด้านการพัฒนาศักยภาพและ 
การวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน	แก้ไขจุดอ่อนของหมู่บ้านโดยหน่วยงานภาครัฐเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวมาร่วมเป็นแรงส�าคัญ	 
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของหมู ่บ้านให้ความรู ้ร ่วมคิดร่วมสร้างร่วมวางแผนเพื่อสร้างและปลูกฝัง 
ความภาคภูมิใจและความเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้าน
	 นอกจากนี้พระสงฆ์ที่จ�าพรรษาอยู่ในวัดยังมีส่วนช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อ 
บิดามารดาในชุมชน	อบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในชุมชนปลุกจิตส�านึกรักบ้านเกิด	สนับสนุน	 
การจัดประเพณีแห่นาคโหดอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน	โดยเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ประสงค์
จะเป็นนาคเข้าพิธีอุปสมบทตามประเพณีแห่นาคโหด	 เมื่อบุตรชายอายุครบ	20	ปีบริบูรณ์ให้บิดามารดา 
พาบุตรของตนถือขันธ์	5	มาฝากตัวเป็นศิษย์ที่วัดตาแขก	(วัดใน)	มีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่หลังประเพณีสงกรานต์		
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นนาคเข้าพิธีอุปสมบทตามประเพณีแห่นาคโหดได้มีโอกาสและเวลาที่จะศึกษา
พระธรรมวินัยกิจวัตรของสงฆ์และการครองตัวต่างๆ	ต้องนอนค้างคืนอยู่วัดอย่างน้อย	3–7	วัน	และหลังจาก
อุปสมบทศึกออกไปแล้วต้องกลับเข้ามานอนค้างคืนอยู่วัดอย่างน้อย	3	วัน	ในการอุปสมบทตามประเพณีแห่
นาคโหดจะเคร่งครัดกว่าการอุปสมบทธรรมดาท่ัวไป	สอดคล้องกับพระสมุทรวชิรโสภณ	(Vachirasophon, 
2014)	 ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะสงฆ์	ผลการวิจัยพบว่าการมีการปฏิบัติ
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ของพระสงฆ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของพระสงฆ์จะส่งผลต่อความส�าเร็จในการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย	ช่วยการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และรักท้องถ่ินของตน	การมีจิตส�านึกในการร่วมกัน
ดูแลรักษาของคนในชุมชนและการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

	 2.		 ด้านปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการท่องเที่ยวประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	
ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิ	ดังนี้
	 –		 การสนับสนุนภาคเอกชน	ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่ส�าคัญของชุมชน	 (Key	 Informant)	
จ�านวน	30	คน	 ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเพณีแห่นาคโหดมีผู้ให้ความสนใจมากจากหลายหน่วยงาน 
มีทั้งส�านักข่าว	 รายการโทรทัศน์	 รายการสารคดีและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	ติดต่อมาสัมภาษณ์และ 
เก็บข้อมูลประเพณีแห่นาคโหด	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของส่ือสารมวลชนท่ีช่วยกระจายข่าวสารไปยัง 
สือ่ต่างๆ	โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์	การบันทกึภาพ	การถ่ายทอดข่าวทางรายการโทรทศัน์	
ตลอดจนการถ่ายท�ารายการสารคดีต่างๆ	ส่งผลให้ประเพณีแห่นาคโหดได้รับการยอมรับและความสนใจจาก 
นักท่องเทีย่วมากขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัชมภนูชุ	หุน่นาค	(Hunnark,	C.,	2016)	ศกึษาวจิยัเรือ่งการพฒันาการ 
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดสมุทรสงคราม	ผลวิจัยพบว่าควรเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ช่องทางต่างๆ	อย่างหลากหลาย	มกีารรณรงค์ให้ชมุชนท้องถิน่เข้าใจตระหนกัหวงแหนภมูปัิญญา
	 –		 ปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการจัดงานประเพณีแห่นาคโหด	บ้านโนนเสลา	 
ต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบจากการบริโภคของคนในประเทศเพิ่มขึ้น
เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง	นอกจากนี้ประเทศไทยส่งเสริมการค้าเสรีเป็น
เหตุให้ประเทศไทยขาดดุลการค้า	ดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในสังคมไทยด้วยทุนทางวัฒนธรรมต้องเป็นไป 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคสินค้าในชุมชน	ควรจัดร้านแสดงสินค้า
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	น�าเสนอขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีราคาย่อมเยามาน�าเสนอ
ในรูปแบบที่หลากหลายดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้จับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้สู่ชุมชน	เช่น	องค์การ
บริหารส่วนต�าบลหนองตูม	อ�าเภอภูเขียว	จังหวัดชัยภูมิได้น�าเสนอผ้าขิดบ้านโนนเสลา	ซึ่งสอดคล้องกับ 
พิมพ์ลภัส	พงศกรรังศิลป์	(Pongsakornrungsilp,	P.,	2014)	การศึกษาเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่งยืน	กรณีศึกษาบ้านโคกไคร	จังหวัดพังงา	มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืน	โดยวิเคราะห์ตามแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ	Shaw	&	 
Williams	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครด�าเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ให้
บริการน�าเท่ียวกับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ	โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นได้แก	่
สปาโคลนร้อนและทรายร้อน	การชมปูมดแดง	การเก็บหอยตลับ	การพายเรือคายัค	นับเป็นจุดเด่นท่ีสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
	 –		 ความต้องการของนักท่องเท่ียวที่ได้จากการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจด้าน 
การจัดการท่องเที่ยวส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตูม	 ผู้ใหญ่บ้าน	พระสงฆ์และประชาชนใน
ชุมชนต้องร่วมมือกันพัฒนาระบบการให้บริการการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมประเพณีแห่นาคโหด
ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว	ซึ่งผลการส�ารวจพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรอยู่ในระดับมากที่สุด	( x =	4.56)	ซึ่งสอดคล้องกับณพร	เจียมโฆสิต	 
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(Chiamkosit,	N.,	 2017)	วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของ
ชุมชนบางด้วน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	จากการวิเคราะห์พบว่าด้านบุคลิกภาพและคุณธรรม
ควรพัฒนาในเรื่องการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะมีส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวได้ประทับใจ
นักท่องเที่ยว	นอกจากนี้การบริหารจัดการท่องเท่ียวควรค�านึงถึงการให้บริการห้องน�้าห้องสุขาท่ีสะอาด
เพียงพอสะดวกต่อการใช้งาน	มีป้ายสัญลักษณ์บอกทางชัดเจน	การจัดสถานที่เพื่อให้พักผ่อนในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวสะอาด	 สวยงาม	 ธรรมชาติร่มร่ืน	 การบริการโต๊ะเก้าอี้เพียงพอสะดวกต่อการใช้งาน	 
การประกาศเสียงตามสายรถเคลื่อนท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์	การให้บริการรถรับส่ง	การอ�านวยความสะดวก
ด้านไฟฟ้าน�้าดื่มน�้าใช้โทรศัพท์สาธารณะ	การจ�าหน่ายอาหารเครื่องดื่มพอเพียงราคาเหมาะสม	อาหารสะอาด
มีคุณภาพ	การบริการสถานท่ีจอดรถเพียงพอเหมาะสม	การให้บริการที่พักค้างแรมสะอาดบรรยากาศดี 
สะดวกปลอดภัย	 เป็นต้น	 ท้ังน้ีควรเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมแลกเปล่ียน 
แสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานประเพณีแห่นาคโหดซ่ึงผลจากการส�ารวจอยู่ในระดับมาก	 ( x =	4.18) 
สอดคล้องกับนวมณฑ์	อุดมรัตน์	 (Udomrat,	N.,	 2015)	ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณี	ตักบาตรพระร้อยทางเรือ	:	กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองมอญ	แขวงทับยาว	 
เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	ผลการศึกษาพบว่าการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนจะท�าให้เกิดความรู้สึก
รักและผูกพันในท้องถิ่นมีความรู้สึกภาคภูมิใจ
	 แนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเท่ียวด้วยทุนทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนได้ว่าการจัดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นรายได้ให้
แก่คนในชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ	ภาคเอกชน	และคนในชุมชนร่วมมือกัน
พัฒนาวางแผนการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองให้เป็นระบบ	มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 
แสดงความคิดเห็น	การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะคงอยู่อย่างยั่งยืนได้หากประชาชนในชุมชนทุกคนแสดง
บทบาทเป็นผู้น�าเสนออัตลักษณ์ของชุมชนร่วมกัน

ภาพที่	7	 
แสดงเครื่องเล่นภายในบริเวณงาน

ภาพที่	8
แสดงกิจกรรมล้วงไหจับสลากชิงรางวัล
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ข้อเสนอแนะ
	 1.		 รัฐบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลในท้องถิ่นควรหาแนวทางส่งเสริมด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ประเพณีแห่นาคโหดผ่านช่องทางต่างๆ	อย่างหลากหลายและรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน
ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 2.		การส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดจากอัตลักษณ์ในชุมชนควรได้รับการ 
ส่งเสริมควบคู่กับการปลูกฝังจิตส�านึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนใจชุมชน										
	 3.		ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของประเพณ ี
แห่นาคโหดและประวัติหมู่บ้านบ้านโนนเสลา	ต�าบลหนองตูม	 อ�าเภอภูเขียว	 จังหวัดชัยภูมิ	 เพื่อสร้าง 
ความประทับใจและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน

ภาพที่	9
แสดงนาคกราบศาลประจ�าหมู่บ้าน

ภาพที่	10
แสดงการสัมภาษณ์กลุ่ม	Key	informant
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