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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหลัก
เบญจธรรม 3. เพื่ อเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่อ นโยบายทางการเมื อ งในการส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยว จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและหลักเบญจธรรม 4. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รอบบึ งแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิง
ปริม าณและคุณ ภาพ กลุ่ ม ตัวอย่ าง จำนวน 285 คน ผู้ ให้ ข้อมูล สำคัญ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ ใช้ คื อ
แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมู ล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น และระดับความคิดเห็นหลักธรรมในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครโดยหลักเบญจธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ประชาชนมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อนโยบายทางการเมือง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมไม่
แตกต่ างกัน และประชาชนที่มี การปฏิ บั ติต นตามหลั กเบญจธรรมต่างกัน มี ความคิด เห็ นต่ อนโยบายทาง
การเมื องในการส่ งเสริ มการท่ องเที่ย วขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รอบบึ งแก่ น นคร จังหวัด ขอนแก่ น
แตกต่างกัน
3. แนวทางการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รอบบึ งแก่ น นคร จั งหวั ด
ขอนแก่น พบว่า ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ รอบบึงแก่นนคร ที่เป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ควรมีการ
*
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ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และมีการจัดการเรียนรู้ในสถานที่สำคัญ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ นำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารบึงแก่นนคร เพื่อความเรียบร้อยในพื้นที่
โดยรอบ
คำสำคัญ: นโยบายทางการเมือง; การส่งเสริมการท่องเที่ยว; องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the opinions of the people on the
political policy in promoting tourism; 2) to study the opinions of the people on the Dhamma
principles for promoting tourism by using the Five Pañca-Dhammas (the Five Ennobling
Virtues); 3) to compare people's opinions on the political policy of promotion tourism,
classified by samples’ personal factors and the Five Pañca-Dhammas; 4) to study the
guidelines for tourism promotion of local administrative organizations around Bueng Kaen
Nakhon Lake in Khon Kaen Province. This study was carried out by means of the mixed
research methodologies: quantitative and qualitative research. The sample group consisted
of 285 people and 10 key informants. The tools used were questionnaires and interviews.
The statistics used for data analysis were: Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation,
t-test and F-test.
The research results were as follows:
1. The level of public opinion on political policy for tourism promotion of local
government organizations around Bueng Kaen Nakhon Lake, Khon Kaen Province and the
level of opinions on the Dhamma principles in promoting tourism around the lake by using
the Five Pañca-Dhammas in overall was at a high level.
2. People with differences in sex, age, occupation, income and education level had
the overall different opinion on the political policy for tourism promotion of local
administrative organizations around Bueng Kaen Nakhon Lake. Those who practice
themselves according to the Five Pañca-Dhammas had a different opinion on the political
policy for tourism promotion of local administrative organizations around Bueng Kaen
Nakhon Lake.
3. Guidelines for tourism promotion of local administrative organizations around Bueng
Kaen Nakhon Lake are that various cultural preservation activities should be organized around
the lake for the community; the surrounding landscape should be improved; learning
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management should be organized in important places; there should be publicity through various
media to present the information useful to the people; Bueng Kaen Nakhon Lake management
committee should be established for orderliness in the surrounding area.

Keywords: Political Policy; Tourism Promotion; The Local Tourism Organization
บทนำ
นโยบายทางการเมืองเป็ น กระบวนการสำคัญ มากของระบบการเมือง เพราะนโยบายของรัฐและ
รัฐบาลมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่างของสังคมการเมืองอย่างไม่อาจจะเลี่ยงได้สมาชิกในฐานสังคมการเมืองเป็น
ผู้ที่มีส่วนไดสวนเสียจากเนื้อหาสาระของนโยบายโดยตรงเช่นเดียวกับกระบวนการทางนโยบายนั้นมี ขั้นตอนที่
ซับช้อนเพราะเกี่ยวข้องกับตัวกระทำทางการเมืองที่ต้องเข้าไปมีบทบาทการตัดสินใจจากการใช้อำนาจรัฐและ
เข้าไปมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายที่แตกต่างกันไปตามบริบทการเมืองส่งผลให้นโยบายออกมาสู การปฏิบัติ
ที่อาจจะขนานนาม นโยบายว่า นโยบายดี นโยบายไม่ดี หมายถึงว่ า นโยบายนั้นอาจจะเป็ นที่ถูกใจ ชื่นชอบ
ตรงตามความต้องการของประชาชนตรงกันข้ามกับบางนโยบายที่ ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
อาจจะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาของการใช้อำนาจนโยบายจากตัวกระทำทางการเมืองในปริมณฑลทางนโยบายได้
เสมอเช่นเดียวกับในปริมณฑลแห่งอำนาจทางนโยบายนี้จึงเป็นการเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายและให้
ความหมายของคำว่านโยบายแตกต่างกันไปตามลักษณะของการเมืองที่มีตัวกระทำตามอำนาจมีบทบาทที่
แตกต่างกันไปจากในปรากฏการณที่เป็นจริงในการเมืองของการกำหนดนโยบายพบว่าในบางลักษณะการเมือง
สามารถผ่านนโยบายออกมาอย่างรวดเร็วเร็วหรือง่ายเพื่อนำไปปฏิบัติตรงกันข้ามกับบางระบบการเมืองพบว่า
นโยบายผ่านออกมายาก ถูกต่อต้านถูกวิพากย์หรือบางระบบการเมืองผ่านออกมาเป็นนโยบายมาแล้วไม่อาจจะ
ปฏิ บั ติ ได้อ าจจะเป็ น ในช่ว งหรือ ลั กษณะการเมือ งยุ คเดียวกั น หรือออาจจะพบแตกต่ างกัน ในบางระบบ
การเมืองหากพินิ จพิจารณาให้ถ่องแท้ แล้วพบว่านโยบายจะสัมพันธ์ กับอำนาจของตัวกระทำทางการเมือง
ท่ามกลางความแตกต่างกันของแต่ละระบบการเมือง
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นภารกิจสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการตามอำนาจ
หน้ าที่และตามที่ได้รับ การถ่ายโอนจากส่ว นราชการต่างๆโดยมีห ลั กการทำงานที่ จะต้ องยึดถือไว้ว่า “การ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้นจะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิมมีคุณภาพได้มาตรฐานมีการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากขึ้นการถ่ายโอนภารกิจด้านการ
ท่องเที่ยว ได้กำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวม 3 ภารกิจ ได้แก่ การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว
และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งภารกิจดังกล่าวกำหนดถ่ายโอนให้แก่เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหา ร
ส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในประเภทกลุ่ มงานเลือกทำโดยอิสระ และ
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นอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายด้วย
บึงแก่นนคร (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, 2563) ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 600 ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้า
เพี้ ย เมื องแพน" ผู้ ก่อ ตั้งเมือ งขอนแก่น แล้ ว ที่ นี่ยั งเป็ น สถานที่ ที่ นิ ยมมาพั กผ่ อ นหย่ อนใจ และทำกิ จกรรม
นันทนาการของชาวเมืองเพราะมีบรรยากาศสบายๆ พื้นที่โดยรอบมีการปรับ ปรุงตกแต่งให้เป็นสวนสุขภาพ
ประดับประดาด้วยประติมากรรมรูปต่างๆ ดูเพลินตาเพลินใจ ยิ่งไปกว่านั้น ทางเทศบาลยังปลูกต้นคูณ และไม้
ดัดไว้โดยรอบเพิ่มความร่มรื่น สวยงามให้กับสถานที่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง มีสนามเด็กเล่นและร้านอาหารเปิด
บริการหลายประเภท เหมาะมากสำหรับการพาครอบครัวไปเปลี่ยน บรรยากาศบึงแก่นนคร เป็นศูนย์กลางของ
เมืองขอนแก่น ชาวเมืองนิยมใช้เป็น ที่พบปะ พักผ่อน ออกกำลังกาย ทั้งช่วงเช้า กลางวัน เย็น ถึงดึกดื่น มี
สวนสาธารณะ และร้านอาหารอยู่รายรอบที่ตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองเส้นทาง
จากสี่ แ ยกประตู เมื อ งถนนศรี จั น ทร์ ผ่ านตลาดบางลำภู และเลี้ ย วเข้าถนนกลางเมื อง ผ่ าน สภ. เมื อ งไป
ประมาณ 750 เมตร พบสี่แยกให้เลี้ยวขวาเข้าถนนนิกรสำราญ จนถึงสี่แยกเข้าถนนรอบบึง บึงแก่นนครจะอยู่
ทางขวามือประวัติ "บึงบอน" คือชื่อเดิมเมื่อครั้งตั้งเมื องขอนแก่นขึ้นที่ริมบึงนี้ราว พ.ศ.2340 มีเพี้ยเมืองแพน
หรือพระนครศรีบุรีรักษ์เป็นเจ้าเมือง ในอดีตที่ว่าการเมือง หรือศาลากลางจังหวัดตั้งอยู่ใกล้บึงจนเมื่อ พ.ศ.
2507 สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ย้ายศาลากลางจังหวัดไปตั้งยังบริเวณศูนย์ราชการจน
ปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจ เป็นทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ เนื้อที่ 600 ไร่ รูปวงรี มีถนนรอบบึงอยู่ชั้นนอก ทาง
เท้าและที่พักผ่อนอยู่ริมบึงด้านใน ชาวเมืองมักมาออกกำลังกาย และพักผ่อนในสวนสาธารณะบริเวณนี้ ด้าน
เหนือของบึงมีเรือถีบให้เช่า บรรยากาศที่บึงแก่นนครคึกคัก ตั้งแต่ เช้าถึงค่ำ ริมบึงด้านทิศตะวันออกเป็นจุดชม
ทิ ว ทั ศ น์ เมื องขอนแก่ น ยามพระอาทิ ต ย์ ต กที่ ส วยงาม ช่ว งกลางคื น ริม บึ งด้ านเหนื อ เป็ น แหล่ งร้านอาหาร
หลากหลายรูปแบบ (ภัทรสุดา สายบัว, 2563) บึงแก่นนครมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น และ
เป็นแหล่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ "เจ้าเพียเมืองแพน" ผู้ก่อตั้งเมือง
ขอนแก่น และด้วยเหตุที่ บึงแก่นนคร เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีจึงต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรอบๆบึงแก่นนครยังมีสถานที่สำคัญอีกมากการวิจัยครั้งนี้จึง
อยากทราบถึงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเทศบาลที่มีต่อคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างไร
การวิจั ยครั้งนี้ จึ งให้ ความสำคัญ กับบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้ นที่เพื่อให้ มี
บทบาทในการส่งเสริมและให้การสนับสนุนและการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐ โดยการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีคำถามหลักในการ
วิจัยว่า ศักยภาพของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครเป็นอย่างไรและจะส่งเสริมศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครได้อย่างไรและเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมให้มีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครโดย
หลักเบญจธรรม
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและตามหลัก
เบญจธรรม
4. เพื่ อศึกษาแนวทางการส่ งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นรอบบึงแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น

วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัย เรื่องนี้ เป็น การวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยการวิจัย เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ ก ารวิ จั ย เชิ งสำรวจ
(Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant)
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
1) ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงแก่นนครและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวรอบบึง
แก่นนคร จำนวน 1,000 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงแก่นนครและนักท่องเที่ยวจำนวน 1000 คน โดยผู้วิจัย
ใช้สูตรคำนวณกรณีทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5%
ตามสูตรของ Taro Yamane (ปั ญญา คล้ายเดช, 2560, หน้า 163) ความคลาดเคลื่อนทางสถิติระดับ .05
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 285
3) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน
10 รูปหรือคน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบและสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย และเก็บ ข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ได้สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบผสมผสานระหว่างแบบตรวจสอบรายการ (Check List) กับแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
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ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
ที่ถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่นรอบบึ งแก่นนครจัง หวัดขอนแก่น มีจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแหล่ งหรือกิจ กรรม
ท่องเที่ยว 2) ด้านการตลาดการท่องเที่ย ว 3) ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม 4) ด้านการประชาสัมพันธ์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นหลักธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร
โดยหลั ก เบญจธรรม จำนวน 5 ด้าน ได้ แก่ 1) ด้านเมตตากรุณ า 2) ด้านสั ม มาอาชีว ะ 3) ด้านกามสั งวร
4) ด้านสัจจะ 5) ด้านสติสัมปชัญญะ และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ด้าน คือ 1) ด้านแหล่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยว
2) ด้านการตลาดการท่องเที่ย ว 3) ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม 4) ด้ านการประชาสั มพันธ์ และแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัด
ขอนแก่น ตามหลักเบญจธรรม จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเมตตากรุณา 2) ด้านสัมมาอาชีวะ 3) ด้านกาม
สังวร 4) ด้านสัจจะ 5) ด้านสติสัมปชัญญะ ได้นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบ
ความถู กต้ อง (Validity) ความเหมาะสมทั่ ว ไป รวมทั้ งตรวจสอบความถูก ต้อ งของภาษาที่ ใช้ เนื้ อหาและ
ปรับปรุงแก้ไข นำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป ตรวจแก้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทำการทดลอง (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัว อย่ างในการวิ จั ย แต่ ไม่ ใช่กลุ่ มตัว อย่ างจำนวน 30 คน ได้ ค่าสั มประสิ ท ธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
เท่ากับ 0.991
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบึงแก่นนครและนักท่องเที่ยวจำนวน
จำนวน 285 คน และดำเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 รูปหรือคน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
สำหรับอธิบายลักษณะสำคัญทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนา สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่า
ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอนุมาน
สถิติที่ใช้ คือ การทดสอบค่าที่ (t-test) ในกรณีตัวแปรต้นสองกลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ตามลำดับสำคัญ

ผลการวิจัย
1) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ านที่ อ ยู่ ในระดั บ มาก เรี ย งลำดั บ จากค่ าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้ อย ได้ แ ก่ ด้ านแหล่ งหรือ กิ จ กรรม
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ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ
ด้านการประชาสัมพันธ์
2) ระดับความคิดเห็นหลักธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครโดยหลักเบญจธรรม
5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3) ประชาชนมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อนโยบายทางการเมือง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมไม่
แตกต่ างกัน และประชาชนที่มี การปฏิ บั ติต นตามหลั กเบญจธรรมต่างกัน มี ความคิด เห็ นต่ อนโยบายทาง
การเมื องในการส่ งเสริ มการท่ องเที่ย วขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รอบบึ งแก่ น นคร จังหวัด ขอนแก่ น
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) แนวทางการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รอบบึ งแก่ น นคร จั งหวั ด
ขอนแก่น พบว่า ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ รอบบึงแก่นนคร ที่เป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ควรมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และมีการจัดการเรียนรู้ในสถานที่สำคัญ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ นำเสนอ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารบึงแก่นนคร เพื่อความเรียบร้อยในพื้นที่
โดยรอบ อีกทั้งยังพบว่า ควรจัดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและศึกษาเรื่องถึงวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของ
ชุ่มชนดั้งเดิม และจัดให้มีภาคีเครือข่ายในการท่องเที่ยว ระหว่าง วัด ชุมชน และภาครัฐและสนับสนุนให้ชุมชน
มีส่ วนร่วมในการจั ดงานประเพณี ทางวัฒ นธรรม ให้ ความรู้เกี่ยวกับวัฒ นธรรมประเพณี ของท้องถิ่น มีการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม มีสถานที่รับรองนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และจัดสัมมนาและ
อบรมมัคคุเทศก์ในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวของท้องที่

อภิปรายผล
การอภิปรายผลครั้งนี้ผู้วิจัยจะได้นำประเด็นที่มีความสำคัญ นโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถนำมา
อภิปรายได้ดงั นี้
1) นโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อ นโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรอบบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีส่วนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรอบ
บึงแก่นนคร โดยการเข้าไปใช้ประโยชน์ในสถานที่ทั้งการไปพักผ่อนหย่อนใจ และใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
และเส้ น ทางในการเดิ น ทางก็ ส ะดวกต่ อ การเดิ น ทาง มี ก ารจั ด ให้ มี แ ผนที่ เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ พริ้มพัตร์ ไชยมี (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การประเมินด้านคุณภาพ
ด้านการบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมือ งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี”

Journal of Buddhist Education and Research : JBER

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

[143]

Vol.7 No.2 May - August 2021

ผลการวิ จั ย พบว่ า ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการบริก ารในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมในอำเภอเมื อ ง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ สุชาดา รักเกื้อ (2560) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง “แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอกำแพงเพชร”
ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลนครนครชุม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึง่ อาจเป็นเพราะบริบทสังคมที่แตกต่างกันทำให้ความต้องการแตกต่างกันออกไป
2) ความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครโดยหลักเบญจ
ธรรม 5 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักธรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนคร
โดยหลักเบญจธรรม 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครเป็นการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยรอบบึงแก่นนครนั้น มีทั้ง
วัด และศาลที่เป็นที่เคารพของคนที่มาเที่ยวสักการะ จึงมีวัฒนธรรมแนวพุทธและความเคารพในสถานที่ และมี
การจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว จึงมีการปฏิบัติตนตามแนวทาง
พุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน สอดคล้อ งกับบทสัมภาษณ์ของ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร (2563) กล่าวว่า สถานที่
แสดงจัดแสดงวัตถุสิ่งของทางประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมจนปัจจุบัน จัดแสดงให้นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาชมและศึกษาเรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณีทางประวัติศาสตร์ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระเอก
นริน ทร์ อาภากโร, พระครู สุ น ทรมหาเจติยานุรักษ์ และจรูญ ศักดิ์ แพง (2561) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้หลักเบญจศีลเบญจธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน
อำเภอแม่ แ ตง จั งหวัด เชี ย งใหม่ ” ผลการวิ จั ย พบว่ า มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รท้ อ งถิ่ น และ
ผู้ปกครองในการดำเนินการจัดกิจกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนัชพล ฐิตปญฺโญ (คงพันธ์), ชวาล
ศิริวัฒน์ และสมชัย ศรีนอก (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า
การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม
3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามปัจจั ยส่วนบุคคลและตามหลักเบญจ
ธรรม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
นโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัด
ขอนแก่น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน และพบว่า ประชาชนที่มีการปฏิบัติตนตามหลัก
เบญจธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็ น เพราะว่า สถานที่ท่ องเที่ย วรอบบึ งแก่นนครล้ ว นเป็นสถานที่ สำคัญ และเป็น ศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ประชาชนมีวัดเป็นต้น ล้วนเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มี
ความสำรวมในการท่องเที่ยว และทางหน่วยงานรัฐได้จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมตามสำคั ญทางพระพุทธศาสนา
โดยนำกิจกรรมที่ทางศาสนามาสร้างเป็นการท่องเที่ยวรอบบึ่งแก่นนครทั้งประเพณีลอยกระทง ในเทศการออก
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พรรษาหรือกิจกรรมตักบาทรอบบึงแก่นนคร สอดคล้องกับแนวคิดของ พิสิฐ เจริญสุข (2543) ได้ทำการศึกษา
“เบญจศีล – เบญจธรรม” ผลการศึกษา พบว่า ธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้งดงามสร้างอัธยาศัย นิสัย ที่ดี
และประณีต

บทสรุป
ระดับความคิดเห็น ของประชาชนต่อนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและระดับความคิดเห็น
หลักธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบบึงแก่นนครโดยหลักเบญจธรรม 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
นอกจากนั้น ประชาชนมี เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา มีความคิดเห็นต่อนโยบายทางการเมือง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน อีกทั้งยังพบว่า ประชาชนที่มีการปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบาย
ทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรอบบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
แตกต่างกัน
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบบึง แก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
พบว่า ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ รอบบึงแก่นนคร ที่เป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ควรมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบ และมีการจัดการเรียนรู้ในสถานที่สำคัญ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่า ง ๆ นำเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารบึงแก่นนคร เพื่อความเรียบร้อยในพื้นที่โดยรอบ
อีกทั้งยังพบว่า ควรจัดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมและศึกษาเรื่องถึงวัฒ นธรรม ประเพณีที่ดีงามของชุ่มชน
ดั้งเดิม และจัดให้มีภาคีเครือข่ายในการท่องเที่ยว ระหว่าง วัด ชุมชน และภาครัฐและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่ วน
ร่วมในการจัดงานประเพณีทางวัฒนธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น มีการปรับปรุง
พัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวให้ เหมาะสม มีส ถานที่รับรองนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และจัดสัมมนาและอบรม
มัคคุเทศก์ในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวของท้องที่

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ นโยบายทางการเมื อ งในการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัด
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.2 หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายทางการเมื อ งในการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ควรมีการจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
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1.3 หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายทางการเมื อ งในการส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย วขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ควรมีการจัดให้ ประชาชนในชุมชน
เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
2.1 หน่ายงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมมัคคุเทศก์ในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
2.2 หน่ายงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีคณะกรรมการของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและ
รักษาสถานที่ท่องเที่ยว
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรศึกษานโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง หรือได้แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3.3 ควรศึกษานโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักสังคหวัตถุ 4, หลักฆราวาสธรรม 4, หลักพรหมวิหาร 4, หลักอิทธิ
บาท 4 เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในครั้งนี้
3.4 ควรศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างหลักพุทธธรรมกับนโยบายทางการเมืองในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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