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บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้งนี้ มีวั ตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาระดั บการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการบริหารการท่ องเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบล เชียงคาน อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย จานวน 373 คน ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ LSD
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จานวน 4 ด้าน พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปฏิบัติตามแผนอยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่วมของประชาชนในผลประโยชน์อยู่ในระดับ
มาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา วางแผนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคานในภาพรวมแตกต่างกันที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05

คาสาคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
Abstract
The purpose of the study was the peoples participation in cultural tourism of community, Chiangkhan
district, Loei province for compare with participating of peoples in tourism culture administration of Chiangkhan
community, Chiangkhan district, Loei province. And separate follow personal factor and for study obstacle
problem and the suggestion of the peoples participating in tourism culture administration of Chiangkhan
community, Chiangkhan district, Loei province. This research is quantitative research. The sample that use in
the research for example residence people stays within Chiangkhan municipal 373 persons amounts, use the
1
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นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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อาจารย์ ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

questionnaires are a tool in the saving collect the data and the statistics that use in data analysis for example,
percentage, average, the value deviates the standard, t-test, F-test and LSD.
Results ; The peoples participation in cultural tourism of community, Chiangkhan district, Loei province
in the overall image is in many level when consider lay a side 4 amounts are side meet that participating of the
peoples in the practice follows the plan is in the level most, participating of the peoples in the gain is in many
level, participating of peoples in the evaluation is in the average, and participating of people in the making a
decision solve a problem, plan stay in the average. The peoples participation in cultural tourism of community,
Chiangkhan district, Loei province separate follow the gender, age, marriage status, education level,
occupation, the income shares to build month and period of homestead time in the community meet that people
is old and the income shares to build month different participate in tourism culture administration of Chiangkhan
community in overall different image reserves .05 significance way statistics level.
Keywords: the peoples participation, cultural tourism
อยู่ในชุมชนนั้นๆ ว่าจะมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ได้อย่างไร เพราะทรัพยากรทุกอย่างต้องมีข้อจากัดในการ
ใช้ ทั้ งสิ้ น ซึ่ งจากนโยบายการพั ฒนาประเทศที่ ผ่านมา
โครงการพั ฒ นาหลายโครงการเป็ น โครงการที่ ดี แต่
ไม่สามารถทาได้เนื่องจากมองที่โครงการเป็นตัวตั้ง ไม่ได้
มองที่ประชาชน ดังนั้นการให้บทบาทและความสาคั ญ
ของประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มและรู้ สึ กเป็ นเจ้ าของ
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน
การท่ องเที่ ยวโดยชุ มชนเป็ นการท่ องเที่ ยวที่
ค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
วัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของสิทธิ ในการ
จัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดยมองว่า
การท่องเที่ยวต้องทางานครอบคลุม 5 ด้าน พร้อมกัน ทั้ง
การเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรมและสิ่งแวดล้ อม
โดยชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของและมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังสามารถเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเงื่อนไขและสร้างโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทสาคัญในการวางแผนทิศทางการ

ความเป็นมาของปัญหา
ทั้ ง ในอดี ต และปั จ จุ บั น การท่ อ งเที่ ย วเป็ น
เครื่องมือที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
มีความสาคัญต่ อการสร้ างรายได้ เพื่ อใช้ ในการพั ฒนา
ประเทศเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังทาให้
มีเกิดการพัฒนาไปในหลายๆ ภาคส่วนอย่างชัดเจน เช่น
การเดิ นทาง ที่ พั ก การซื้ อ -ขายของที่ ระลึ ก ภั ตตาคาร
ร้ า นค้ า ต่ างๆ การประกอบกิ จ การที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการ
ท่องเที่ยวทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น การเพิ่มขึ้ น
ของสถานที่พัก ทั้งโรงแรมขนาด 5 ดาว 4 ดาว ไปจนถึง ที่
พั กแบบพื้ นบ้ า นที่ เ รี ย กว่ า โฮมสเตย์ การเพิ่ มขึ้ น ของ
ร้านอาหาร และแหล่งบริการอื่นๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และการขยายตัว
ไปในแทบทุกภูมิภาคของไทย ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพราะ
มองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
ที่เป็นผู้มาซื้อสินค้าถึงที่ ไม่ว่าจะที่ใดก็ตาม แต่จากการที่
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากร
การท่ องเที่ ยวทางด้ านธรรมชาติ วั ฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น ซึ่งผู้ดูแลหรือเป็นเสมือนเจ้าของก็คือประชาชนที่
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พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่มีแนวโน้มว่า
การท่องเที่ยวจะรุกคืบเข้าไปถึง หรือต้องเปิดเผยชุมชน
ของตนให้ เป็ นที่ รู้ จั กในวงกว้ าง ให้ มี การสร้ า งให้ เกิ ด
กระบวนการเรี ย นรู้ เ กี่ ยวกั บ การวางแผน การบริ ห าร
จัดการทรัพยากรและกระจายอานาจการตัดสินใจโดยเน้น
ความสาคัญของการจัดการธรรมชาติแวดล้อมและใช้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน
(สุธาทิพย์ เข็มน้อย, 2554)
ชุ มชนเชี ยงคาน อ าเภอเชี ยงคาน จั งหวั ดเลย
เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศกาหนดเป็น
พื้ นที่ พิ เศษเพื่ อการท่ อ งเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น (ราชกิ จจา
นุเบกษา, 2554, เล่ม 128 ตอน 81 ง) ซึ่งมีจุดขายคือเรื่อง
ของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันเรียบง่ายของชุมชน รวมถึง
ความเป็นอดีตที่ยังคงกลิ่นอายของเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้าโขงมานานกว่า 100 ปี ในช่วงปี 2553 จนถึงปี 2558
ถือได้ ว่ ากระแสการท่ องเที่ ยวเชี ยงคานได้รั บความนิ ยม
สูงสุดมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงคานจานวนมาก ซึ่ง
การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจานวนมากมีผลกระทบทั้งด้าน
บวกและด้านลบ ผลกระทบด้านบวก ได้แก่ มีการขยายตัว
ด้านการลงทุน ด้านเศรษฐกิจการค้าขาย ชุมชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พัก อาหาร
การขนส่ง เสื้ อผ้า และสินค้ าของที่ ระลึก ส่วนผลกระทบ
ด้านลบที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากมี
ยานพาหนะเข้ามาในพื้นที่จานวนมาก ถนนแคบและขาด
การจัดระเบียบการจราจร ปัญหาการต่อเติมบ้านเรือนไร้
เอกลั กษณ์พื้ นถิ่น ชุมชนมีการแข่ งขันกั นสูงทาให้ ความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้าใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของ
ไทเชียงคานมีน้อยลง ปัญหาอื่นที่กาลังตามมา เช่น มีการ
สร้ างประเพณี ประดิ ษฐ์ ปั ญหาสั งคม และปั ญหาขยะ
ปัญหามลพิษ มีการประเมินว่าหากไม่มีการดาเนินการใดๆ
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอาจส่ ง ผลให้ กระแสการท่ อ งเที่ ย ว
เมืองเชียงคาน สูญหายไปอย่างรวดเร็ว เพราะนักท่องเที่ยว

ที่ ม าไม่ ไ ด้ สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ที่แท้จริงของไทเชียงคาน ซึ่งเป็นจุดขายดั้งเดิม
ผลกระทบโดยตรงทั้ งระยะสั้ นระยะยาวจะเกิ ดขึ้ นกั บ
ชาวเชี ยงคานที่ เป็ นคนพื้ นถิ่ น ซึ่ งมี ความเสี่ ยงในการที่
ตนเองและลูกหลานต้องมารับรู้เลียนแบบวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมที่มากับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย จนอาจจะ
ต้องศูนย์เสียวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นตัวตนของ
ไทเชียงคานในที่สุด (ธนะบูล แจ่มกระจ่าง, 2554) ซึ่งการ
แก้ปัญหานั้น แนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้ คือ การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเชียงคานได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนใน
ชุ ม ชนเชี ย งคานเกิ ด ความตื่ น ตั ว และตระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น ดู แ ล
วางแผน และบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
เชียงคานด้วยตนเอง
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย จึ ง ศึ ก ษาการ
มี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารการท่ องเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนเชี ย งคาน อ าเภอเชี ย งคาน
จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและ
พั ฒนาแหล่ งท่ องเที่ ยวชุ มชนเชี ยงคานให้ ดี ขึ้ น ให้ กั บ
ผู้ บริ หารท้ องถิ่ น ผู้ น าชุ มชน ประชาชนในหมู่ บ้ านและ
ชุ ม ชนเอง ที่ จ ะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการปกป้ อ งรั ก ษา
อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน
ให้คงความโดดเด่นทางด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาระดั บการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
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ชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมี ส่วนร่วมในผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และส่วนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ของประชาชนในการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1. ทาการสารวจข้อมูลต่างๆ เบื้องต้น โดยการ
ลงพื้นที่จริง เพื่อให้ผู้วิจัยได้ทราบเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ชุมชนเชียงคาน กิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจภายในชุมชน
เชี ยงคาน รู ปแบบการเดิ นทางและเส้ นทางการเข้ าถึ ง
ชุ ม ชนเชี ย งคาน บุ ค คลและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับชุมชนเชียงคาน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
เก็บข้อมูล เป็นต้น
2. ติ ดต่ อและนั ดหมายบุ คคลและหน่ วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเชียงคาน เพื่อขออนุญาตใช้
พื้ น ที่ ใ นการเก็ บข้ อมู ลและขอข้ อมู ลต่ างๆ เพื่ อ
ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ในพื้นที่ที่ทาการศึกษาด้วยตนเอง โดยนาแบบสอบถามที่
ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทาการแจกแบบสอบถามกับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จานวน 373 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบตามสะดวก
4. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่
มี ค วามสมบู ร ณ์ น าไปวิ เ คราะห์ ป ระมวลผลทางสถิ ติ
แปลผล และสรุปผล ตามลาดับ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ ซึ่ งมี
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย ข้ อมู ลจานวนประชากรนั บถึงเดื อน
เมษายน 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 5,494 คน (เทศบาลตาบล
เชียงคาน, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย จานวน 373 คน ได้จากการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากการคานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (ตารางเลขสุ่ม)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบ
สอบถามประชาชนที่ ผู้วิ จั ยได้ จั ดสร้ างขึ้ นจากการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจาก
งานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ อ ง เพื่ อใช้ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ วมของ
ประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเชี ยงคาน อ าเภอเชี ยงคาน จั งหวัดเลย โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ ยวกั บปั จจั ยส่ วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน เป็นแบบสอบถามปลาย
ปิด ชนิดตรวจสอบรายการ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียง
คาน จั งหวั ดเลย เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด โดยแบ่ ง
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ ทั้ ง หมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับแบะ
น ามาวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ โ ดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการ
คานวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยมี
ขั้นตอนดังนี้.
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา อธิบาย
ข้อ มู ลทั่ว ไปของกลุ่ มตั ว อย่ าง โดยใช้ ค่ าจ านวน และ
ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป โดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อ
ทดสอบความแปรปรวนของสมมติฐานระหว่าง ตัวแปร
อิสระ กับตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ t-test, และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test (one
way analysis of variance: one – way ANOVA) ถ้า
พบความแตกต่างจะทาการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Square Difference)
3. การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาเชิ ง ตรรกะ ค าถาม
ปลายเปิ ด ที่ ป ระชาชน ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น แนว
ทางการพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
บริหารการท่องเที่ยวของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

10,001-20,000 บาท จ านวน 145 คน และระยะเวลาที่
พักอาศัยในชุมชนมากกว่า 10 ปี จานวน 314 คน
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในการบริ ห ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
1. การตัดสินใจ
2. การปฏิบัติ
3. ผลประโยชน์
4. การประเมินผล
รวม

ระดับการมีส่วนร่วม
แปลผล
S.D.
.
3.32
0.72 ปานกลาง
4.46
0.74 มากที่สุด
4.17
0.70
มาก
3.39
0.79 ปานกลาง
3.84
0.77
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุ ม ชนเชี ย งคาน อ าเภอเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนเชี ย งคาน อ าเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ด้านที่อยู่ในระดับมากเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล อยู่ในระดับ
ปานกลาง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการตั ด สิ น ใจ
แก้ ปั ญ หา วางแผน พบว่ า ข้ อ ที่ มี คะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วน
ร่ว มในการเสนอแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การจัดงานหรือ

ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลขอ ง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 216 คน อายุ 3650 ปี จานวน 173 คน สถานภาพสมรสแล้ว จานวน 236
คน การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 175 คน อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 65 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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กิจ กรรม การให้ ข้อ มู ลข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
วัฒนธรรม เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวทางเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
เชี ยงคาน อยู่ใ นระดั บ มาก และมีส่วนร่ว มในการเข้ า
ประชุ ม เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วที่ จั ด ให้ มี ขึ้ น ในชุ ม ชน
เชียงคาน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ มีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาการจัดกิจกรรมเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติ
ตามแผน พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงลาดั บ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมในวันสาคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ วันเข้า พรรษา
วันออกพรรษา เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีส่วนร่วม
ในการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
พัฒนาชุมชนเชียงคาน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานร่วมกับทางเทศบาลตาบลเชียง
คาน เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเชียงคาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มี
ส่วนร่ วมในการเป็นผู้น ากลุ่ม หรือเป็นตัว แทนเข้าร่ว ม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีขนึ้ ในชุมชนเชียง
คาน อยู่ในระดับมาก
ด้ า น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
ผลประโยชน์ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียง ลาดับ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีอาชีพหลักหรือ
อาชี พเสริมจากการท่ องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของชุ มชน
เชียงคาน อยู่ในระดับมากที่สุด ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เชียงคาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และได้ใช้ประโยชน์จากชุมชนเชียงคาน
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุ

ของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเชียงคาน เช่น การสนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชน การร่วมมือของคนในชุมชนเป็น
ต้น อยู่ในระดับมาก
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการ
ติดตามการทางานของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อยู่ในระดับมาก มีส่วน
ร่วมในการประเมิ นการให้ บริ การของร้านค้ าและธุรกิ จ
ต่างๆ ที่มีในชุมชนเชียงคาน อยู่ในระดับมาก และมีส่วน
ร่ วมในการติ ดตามการด าเนิ นงานของคณะกรรมการ
ชุ มชนที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมของ
ชุมชนเชียงคาน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการประเมิน สิ่งที่ส่งผลกระทบ
ในทางที่ ดี แ ละไม่ ดี ต่ อ ทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบการมี ส่ วนร่ วมในการบริ หาร
การท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ย
ระยะเวลาพักอาศัยในชุมชน
*p ≤ .05

t-test/F-est p-value
.281
.134
.716*
.000
.030
.882
3.092
.152
1.131
.346
.233*
.010
2.856
.208

จากตารางที่ 2 พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่
ภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน ที่มีเพศ สถานภาพ
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ระดั บการศึ ก ษา อาชี พ และระยะเวลาที่ พัก อาศั ย ใน
ชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยว
เชิ ง วัฒ นธรรมของชุ มชนเชีย งคาน อาเภอ เชี ยงคาน
จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้ง ไว้ ส่วนประชาชนที่อ าศัย อยู่ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเชี ย งคาน ที่ มี อ ายุ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
แตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนเชี ย งคาน อ าเภอเชี ย งคาน
จั งหวั ดเลย แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ตัดสินใจและประเมิ นผล ซึ่ งสอดคล้องกั บงานวิ จัยของ
ณัฎฐณิชา หมื่นหนู (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา เทศบาลตาบลทะเลน้อยและเทศบาลตาบล
พนางตุ ง อ าเภอควนขนุ น จั งหวั ดพั ทลุง ผลการศึ กษา
พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการพั ฒ นาการ
ท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น ทั้ ง 5 ด้ าน โดยรวมอยู่ ในระดั บ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่ สุ ด คื อ การมี ส่ วนร่ วมด้ านการรั บผลประโยชน์
รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติกิจกรรม และ
การมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นการค้ น หาปั ญ หาและสาเหตุ ข อง
ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การ
มีส่วนร่วมด้านการวางแผน การเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
เทศบาลต าบลทะเลน้ อยและเทศบาลต าบลพนางตุ ง
อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่า ประชาชนที่มี เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิกร มาเอียด (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวของ
เทศบาลตาบลพนางตุง อาเภอควนขนุน จังหวั ดพัทลุ ง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกอบอาชี พ รั บ จ้ า ง และอาศั ย อยู่ ใ นชมชนตั้ ง แต่
ทัศนคติในภาพรวมทางบวกระดับมาก โดยด้านอื่นๆ อยู่
ในระดับมากทั้งหมด ยกเว้นด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลาง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
การมี ส่วนร่ วมด้ านการตั ดสิ นใจ และการปฏิ บั ติ อยู่ ใน
ระดั บปานกลาง และการมีส่วนร่ วมในการคิ ดและการ
ติ ด ตามประเมิ น ผลอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ผลการศึ ก ษา

อภิปรายผล
ผลการศึกษาการมี ส่วนร่ วมของประชาชนใน
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคาน
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปฏิบัติตามแผน อยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจแก้ปั ญหา
วางแผน และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เห็นความสาคัญ และขาด
จิตสานึ กของการมี ส่วนร่ วมในการเสนอปัญหา ค้ นหา
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนการค้นหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งการเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนเชียงคานเท่าที่ควร และคิดว่าการ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหา วางแผน เป็นหน้าที่
หลั ก ของเจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลต าบลเชี ย งคาน อ าเภอ
เชี ย งคาน และหน่ ว ยงานราชการอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ท่องเที่ยว ทาหน้าที่ในการรวบรวมปัญหา วางแผน และ
ดาเนินการแก้ไขเองทั้งหมด จึงไม่จาเป็นที่จะต้องเข้าร่วม
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ความสั มพันธ์ ระหว่างทัศนคติกั บการมีส่วนร่ วมพบว่ า
มี ความสั มพั นธ์ กั นในระดั บสู ง และพบความสั มพั นธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนกับการมีส่วนร่วม
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลสรุปข้างต้นหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือในการปรับปรุง พัฒนา
หาแนวทางเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น จึงจะทา
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดผลดีแบบยั่งยืนต่อไป และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง การมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้าวัด
ตะเคี ยน อ าเภอบางกรวย จั งหวั ดนนทบุ รี ผลการวิ จั ย
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี ส่วนร่วมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้าวัดตะเคียน โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแต่ละด้านของการมี
ส่วนร่วม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์มากที่สุด โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมี
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้ อ ย ตามล าดั บ ในด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจในการ
ท่องเที่ ยวเชิ งอนุรั กษ์ของประชาชน พบว่า ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย
มี คะแนนเฉลี่ ยรวมเท่ ากั บ 15.28 (ระดั บความรู้ ความ
เข้าใจมาก)

สรุปผลการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการ
ท่อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมของชุ มชนเชี ย งคาน อาเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้านที่อยู่
ในระดับมากเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การมี
ส่ว นร่ ว มของประชาชนในการปฏิ บั ติ ตามแผน อยู่ ใ น
ระดั บ มากที่ สุ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนใน
ผลประโยชน์ อยู่ในระดั บมาก การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจแก้ปัญหา
วางแผน อยู่ในระดับปานกลาง
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริ ห ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
เชี ย งคาน อ าเภอเชี ย งคาน จั ง หวั ด เลย จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขต
เทศบาลตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่พัก อาศั ยในชุมชน
แตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารการท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนเชี ย งคาน อ าเภอเชี ย งคาน
จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่
ภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย ที่มีอายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน
มีส่วนร่วมในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. เทศบาลต าบลเชี ย งคาน ควรให้ ก าร
สนับสนุนส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ที่ มี คุ ณ ค่ า ของท้ อ งถิ่ น โดยการจั ด กิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม
วั ฒ นธรรม การละเล่ น และประเพณี อั น ดี ง ามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคล
ทั่ ว ไปและทั่ ว ถึ ง ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น การของสภา
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุน
และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น ให้
แพร่หลาย และคงอยู่เป็นมรดกสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง
ในรูปแบบการสนับสนุนด้านการดาเนินการ การขอรับ
การสนั บ สนุน งบประมาณจากหน่ วยงานของภาครั ฐ
ส่วนกลางหรือเอกชน ฯลฯ และส่งเสริม สนับสนุนการ
จั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทยของท้ อ งถิ่ น ให้
แพร่ ห ลายในเด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่ ว ไป ใน
รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม นิ ท รรศการภู มิ ปั ญ ญาไทย
ท้ อ งถิ่ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภู มิ ปั ญ ญาไทย หรื อ จาก
ศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับ
6. เทศบาลตาบลเชียงคาน ควรพัฒนา ดูแล
และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ควบคู่กันไป จัดสิ่งอานวยความสะดวกและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ให้ดียิ่งขึ้น
7. เทศบาลตาบลเชียงคาน ควรใช้ทฤษฎีการ
เกลี้ยกล่อมมวลชน กล่าวคือ การทาให้ประชาชนเกิด
ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้แก่ สร้างความ
ภาคภูมิใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่องหนึ่งที่จะให้ได้รับ
การยกย่องจากบุคคลอื่น ทาให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจใน
ตนเอง และการสร้ า งความรู้ สึ ก ให้ ป ระชาชนรู้ สึก รั ก
เล็งเห็นคุณค่า ประโยชน์ และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะถือได้ว่าประชาชนชาวเชียงคาน
ได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมของชุมชนเชียงคานไปโดยปริยาย

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เทศบาลตาบลเชียงคาน ควรมีแนวทางใน
การส่งเสริมการมีส่ว นร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่คือ สร้างแรงกระตุ้นให้
เกิดความรักและหวงแหนชุมชน เป็นแบบอย่างและจัด
กิ จ กรรมอั น เป็ น การส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งจะ
เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนไปโดยปริยาย อีกทั้งใช้
มาตรการทางกฎหมายประกอบด้วย
2. เทศบาลตาบลเชียงคาน ควรให้ประชาชน
ได้เข้าถึงรูปแบบ โอกาส และวิธีที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดย
จะต้องประชุมชี้แจงในทุกๆ โอกาส เพื่อให้ ประชาชน
ได้รับทราบถึงวิธีการในการเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาล
จัดขึ้น เช่น โครงการเทศบาลพบปะประชาชน โครงการ
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลฯ เป็นต้น
3. เทศบาลต าบลเชี ยงคาน ควรจั ดกิ จกรรม
เทศบาลพบประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะ พร้อมรับทราบ
ปัญหาและกล้าที่จะร่วมแก้ปัญหา วางแผน มากขึ้น
4. เทศบาลต าบลเชี ย งคาน ควรจั ด ให้ มี
กิจกรรมฉลอง “เชียงคาน เมืองโบราณริมฝั่งโขง” ขึ้น
เป็น ประจ าทุ กปี เพื่อ เป็ นการรั กษาวั ฒนธรรมดั้ง เดิ ม
ของชาวเชียงคาน โดยยัง มีประเพณีการใส่บาตรข้า ว
เหนียวยามเช้า ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่มีมาช้านาน และ
เป็นเอกลักษณ์ของเชียงคานอีกอย่างหนึ่ง
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8. เทศบาลตาบลเชียงคาน ควรมีการก่อสร้าง
ซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบๆ ย่านชุมชน
บ้า นไม้เ ก่า ให้ มี ค วามสวยงาม มี เอกลัก ษณ์ โดดเด่ น
เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้
มี แ นวคิ ด เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งจะเป็น
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมากยิ่ ง ขึ้ น และสร้ า งรายได้
ให้กับชุมชน ทาให้คนในชุมชนไม่เกิดการว่างงาน
2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริ ห ารการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
เชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในรูปแบบอื่น
เช่น นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
การท่อ งเที่ย วเชิ งวั ฒนธรรมของชุม ชนเชีย งคานมาก
น้อยเพียงใด
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