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ปัจจัยส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเพณีไหลเรือไฟ	จังหวัดนครพนม
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นที่มีต ่อประโยชน  ์
ที่ได้รับจากการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	 2)	 เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่น 
เก่ียวกับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	3)	 เพื่อศึกษารูปแบบ	ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถ่ินเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในชุมชน	12	อ�าเภอ	
จ�านวน	296	คน	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ท�าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ	 t–test	ที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น	0.05	ผลการศึกษาพบว่า	ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่าประเพณีไหลเรือไฟก่อให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจมากท่ีสุด	คือ	 เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	 รองลงมาคือ	 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงาน
ประเพณีไหลเรือไฟและอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟเพิ่มขึ้น	กลุ่มตัวอย่างชุมชนทั้ง	12	อ�าเภอได้รับรายได้จาก 
การจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโดยชุมชนอ�าเภอเมืองนครพนมมีรายได้จากการการจัดประเพณีไหลเรือไฟ
มากที่สุด	ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟอยู่ในระดับมาก	ผลการทดสอบ
สมมุติฐานปรากฏว่า	การได้รับรายได้จากการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเพณีไหลเรือไฟสอดคล้องกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ 
จังหวัดนครพนม	ดังนั้น	อาจกล่าวว่าปัจจัยทางด้านรายได้	 ความรู้และความเข้าใจในประเพณีไหลเรือไฟ	 
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้เกิดจากการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	 จังหวัดนครพนมและเป็นแรงกระตุ้นให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท�าเรือไฟเพื่อร่วมในประเพณีไหลเรือไฟ

ค�าส�าคัญ	:	การมีส่วนร่วมของชุมชน	ประเพณีไหลเรือไฟ	นครพนม
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Abstract
	 The	objectives	of	 this	 research	were	 to	study	1)	 the	 local	people’s	opinions	on	
community	participation	 in	Nakhon	Phanom’s	 illuminated	boat	procession,	2)	 the	 local	
peoples’	knowledge	and	understanding	in	Nakhon	Phanom’s	illuminated	boat	procession,	
3)	the	level	of	local	peoples’	participation	in	traditional	cultural	conservation	on	Nakhon	
Phanom’s	 illuminated	boat	procession.	The	purposive	sampling	was	employed	to	select	
communities	 in	12	districts	and	296	samples	were	chosen	by	using	 sampling	 random	 
technique	 from	the	sampled	communities.	A	questionnaire	survey	was	carried	out	 to	 
collect	data.	T–test	was	employed	 to	 test	 the	hypothesis	at	0.05	confidential	 levels.	 
The	results	show	that	most	local	people	agreed	with	Nakhon	Phanom’s	illuminated	boat	
procession	brought	benefit	 to	 the	communities.	The	monetary	value	was	seen	as	 the	 
highest	benefit	 to	 the	communities,	 secondly,	 the	 knowledge	and	understanding	of	 
Nakhon	Phanom’s	 illuminated	boat	procession,	 and	 finally	 the	 traditional	 cultural	 
conservation.	The	samples	from	all	communities	received	income	from	Nakhon	Phanom’s	 
illuminated	boat	procession	as	well	as	 the	 levels	of	people	participating	 in	 traditional	
cultural	 conservation	were	high.	The	 results	of	 the	hypothesis	 testing	 revealed	 that	 
the	income,	the	knowledge	and	understanding	of	the	traditional	culture	are	the	important	 
factors	 that	promote	community	participation	 involve	 in	Nakhon	Phanom’s	 illuminated	
boat	procession.

Keywords	:	community	participation,	Nakhon	Phanom’s	illuminated	boat	procession

บทน�า
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน	 เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด	ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ	 
ค่านิยม	 ศาสนา	 และรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 ตลอดจนอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 
(Kanjanasarnthana,	C.,	 2014)	สาเหตุที่ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม	ประเพณ	ี 
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลายเช้ือชาติ	และมีการติดต่อสังสรรค์
กับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงจนก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมขึ้น	 เช่น	ประชาชน
ชาวอีสานแถบจังหวัดเลย	หนองคาย	นครพนม	มุกดาหาร	 อุบลราชธานี	 อ�านาจเจริญ	ที่มีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศลาว	ประชาชนทั้งสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากัน	ซึ่งจะพบว่าชาวไทยอีสานและ 
ชาวลาวแถบลุ่มแม่น�้าโขง	มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกันและรูปแบบการด�าเนินชีวิตก็คล้ายคลึง
ด้วยเช่นกัน	ส่วนประชาชนทางจังหวัดสุรินทร์	บุรีรัมย์	ศรีสะเกษ	นครราชสีมา	มีการติดต่อกับประชาชน	
ชาวกัมพูชาก็รับเอาวัฒนธรรมของกัมพูชา	มาประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่แล้ววัฒนธรรมประเพณีของคนทั้งสอง
เชื้อชาติก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้ว	 (Kanjanasarnthana,	C.,	 2014)	จนเห็นได้อย่างชัดเจน	ดังนั้น 
ภาคอสีานจงึเป็นภมูภิาคทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม	ประเพณซ่ึีงมคีวามแตกต่างกนัตามแต่ละท้องถ่ิน	 
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จารีตประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สังคมและชุมชน	ถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผน
ขนบธรรมเนียมแนวทางปฏิบัติ	ชาวอีสานได้มีการยึดถือปฏิบัติตามจารีตประเพณีท้องถ่ินสืบต่อกันมาจาก
อดีตคนถึงปัจจุบัน	แสดงออกในรูปแบบงานบุญหรือประเพณี	 ตลอดจนหลักการประพฤติตนเพื่ออยู่รวม
กับชุมชน	ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า	 “ฮีตสิบสอง	คองสิบส่ี”	 ซ่ึงถือเป็นแบบแผนความประพฤติที่ดีงามปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี	12	 เดือน	โดยฮีต	12	คลอง	14	 เป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทาง 
พุทธศาสนา	ความเชื่อ	และการด�ารงชีวิต	การประกอบอาชีพทางการเกษตรซ่ึงชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกัน
มาแต่โบราณ	มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการด�าเนินชีวิต	 เรียกอย่าง 
ท้องถิ่นว่างานบุญ	ซึ่งชาวอีสานให้ความส�าคัญกับประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมา 
อย่างสม�่าเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานอย่างแท้จริง	 (Nasok,	W.,	2013)	 ซ่ึงหนึ่งในสิบสองเดือนนี ้
ในเดือนสิบเอ็ดชาวบ้านเรียกว่าบุญออกพรรษา	ในแต่ละท้องถิ่นถึงแม้จะมีการท�าบุญในวันออกพรรษาที่
เหมือนกันแต่ก็มีบางพื้นที่ที่มีประเพณีการเฉลิมฉลองบุญออกพรรษาที่แตกต่างกัน	ตัวอย่างเช่นในจังหวัด
นครพนมมีประเพณีไหลเรือไฟ	เป็นต้น
	 ประเพณีไหลเรือไฟ	ถือเป็นแนวปฏิบัติกันในจังหวัดนครพนม	มีข้ึนในวันขึ้น	 15	ค�่าเดือนสิบเอ็ด	
ของทุกปี	 เป็นกิจกรรมทางประเพณีที่ส�าคัญของจังหวัดนครพนม	ประวัติที่มาของประเพณีไหลเรือไฟนั้น	 
มีความเป็นมาจากหลายๆ	ต�านาน	ซึ่งทุกต�านานล้วนแล้วแต่มีที่มาอยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา	 เช่น	ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาท	(Sasongkoah,	T.,	2012)	ความเช่ือ
เก่ียวกับวันพระเจ้าเปิดโลก	ความเชื่อเกี่ยวกับการขอขมาและระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา	นอกจากนี	้ 
ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีท่ีสัมพันธ์กับน�้าและไฟเป็นส�าคัญ	 (Homklin,	 K.	 et	 al,	 2015)	 
ชาวนครพนมได้ถูกความเชื่อเหล่านี้หล่อหลอมไว้ต้ังแต่บุพกาล	 เพราะชาวนครพนมเชื่อว่าไฟจะช่วย 
เผาผลาญมลายความชั่วร้าย	ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก	ความทุกข์เข็ญให้สิ้นไปและท�าให้ผู้บูชามีตาทิพย	์
หรือมีปัญญารู้แจ้ง	 (Nakhon	Phanom’s	Brainbank,	2007)	การท�าเรือไฟนอกจากจะต้องมีความเช่ือ 
และความศรัทธาแล้วยังต้องเปี ่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์	 ส่ิงเหล่าน้ีจึงท�าให้ประเพณีไหลเรือไฟ	 
มีความเป็นมาและมีการพัฒนาควบคู่กับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้	 กล่าวได้ว่าประเพณีไหลเรือไฟ
คือหนึ่งในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจ	 ดังค�าขวัญประจ�าจังหวัดที่ว่า	 
(The	Working	Group	 for	Preparation	and	Translation	of	Nakhon	Phanom’s	 Illuminated	 
Boat	Procession,	2011)

“พระธาตุพนมค่าล�้า วัฒนธรรมหลากหลายเรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง”

	 ปัจจุบันจังหวัดนครพนมยังคงมีการส่งเสริมการท�าเรือไฟเพ่ือใช้ในประเพณีไหลเรือไฟอย่างต่อเนื่อง	 
ทั้งนี้เพื่อจัดท�าเป็นประเพณีตามกระแสของการส่งเสริมการท่องเที่ยว	และเพื่อให้ถือเป็นงานประเพณีที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับประเทศ	ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนางานประเพณีให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน	การท�าเรือไฟเน้นรูปแบบเรือไฟซึ่งมีการวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเรือไฟโบราณล�าเล็ก	 
ไปเป็นการน�าเสนอเรือไฟที่ใหญ่เน้นความสวยงามแต่ทว่าก็ยังสืบทอดวิธีการดั้งเดิมไว้	 ในทุกปีจะมี 
การประกวดเรือไฟจากหน่วยงานและชุมชนจากอ�าเภอต่างๆ	ส่งเรือไฟไปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง	 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอันเป็นเป้าหมายส�าคัญของการพัฒนาและการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวขึ้นในจังหวัดนครพนม
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	 จากความเป็นมาและความส�าคัญ	 หน่วยงานจังหวัดนครพนมจึงต้องมีหน้าท่ีในการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	จะต้องด�าเนินการส่งเสริม	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	บ�ารุงรักษาจารีตประเพณี
ท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์	 โดยการกระตุ้นให้ชุมชนได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
ในท้องถิ่นและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางในการด�าเนินการส่งเสริม	 ศาสนา	ศิลปะ	 วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณีท้องถ่ิน	 ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งจะต้องทราบถึงปัญหา	 อุปสรรค	 และปัจจัยส�าคัญใน 
การกระตุ้นให้ชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�าประเพณีไหลเรือไฟ	 เพื่อการสืบสานประเพณี 
ของจังหวัด	 เนื่องจากประชาชนเป็นเจ ้าของท้องถ่ินมีความรู ้สึกในการเป็นเจ ้าของซึ่งมีความรัก	 
ความหวงแหน	ต่อประเพณีท่ีสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อน�าข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาน�าเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ 
ของจังหวัดนครพนมและเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู ่รุ ่น	 โดยเป็นรากฐานของ 
การพัฒนาท้องถ่ินให้เกิดการเรียนรู้	การมีส่วนร่วม	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของท้องถิ่น	และสร้าง
ความสมานฉันท์ในท้องถิ่น	 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรและการจัดการท่องเท่ียวในจังหวัด
นครพนมให้ดียิ่งขึ้น	 เกิดประโยชน์และความสุขแก่ประชาชน	ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ส�าคัญสูงสุดในการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรปกครองของจังหวัดนครพนม

จุดประสงค์การวิจัย
	 1.		 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นท่ีมีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานประเพณ ี
ไหลเรือไฟ
	 2.		 เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	
	 3.		 เพื่อศึกษารูปแบบ	ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดงาน
ประเพณีไหลเรือไฟ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	
 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
	 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะและแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน	 (Community	
Participation)	 ในมุมมองที่หลากหลาย	อาทิ	 Jittungwattana,	B.	 (1999)	 ได้กล่าวว่า	การมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นเป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกของชุมชนท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันในการรับผลประโยชน์
จากการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน	 โดยถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้า
มาร่วมในฐานะเจ้าหน้าที่หรือนักวางแผน	มีการเรียนรู้และร่วมกันประชุม	ตัดสินใจในการวางแผนการ	 
ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องฝึกฟังความคิดเห็น	 ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถ่ินด้วย	 
เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู ้สึกเป็นเจ้าของ	 เกิดความรัก	 ความหวงแหน	และสร้างจิตส�านึกในการดูแล	
ปกป้องรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน	อันได้แก่	ทรัพยากรธรรมชาติ	วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	 ดังนั้น	 
จึงต้องมีการให้ชุมชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนทุกขั้นตอน	 
ซึ่งสอดคล้องกับ	Rabibhadana,	A.	 (2009)	 ได้สรุปว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชน	หมายถึง	การให้
ประชาชนในชุมชนเป็นคนคิดค้นปัญหา	เป็นผู้ที่ท�าทุกอย่างซ่ึงไม่ใช่การก�าหนดจากภายนอกแล้วให้ชุมชน
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แล้วให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง	หากแต่ทุกอย่างจะต้องเป็นเร่ืองท่ีประชาชนในชุมชนจะต้อง 
เป็นคนคิดเอง	ซึ่งอาจแบ่งการมีส่วนร่วมออกได้เป็น	5	ขั้นตอน	คือ	 (1)	การมีส่วนร่วมในการค้นหาและ 
จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	(2)	ร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและท่ีมาของปัญหา	(3)	ร่วมในการเลือก
วิธีการและวางแผนในการแก้ปัญหา	 (4)	ร่วมในการด�าเนินตามแผน	(5)	ร่วมในการประเมินผล	วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค	และปัจจัยที่มีส่วนท�าให้เกิดผลส�าเร็จ	
	 อน่ึง	การมีส่วนร่วมของชุมชนต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระในทางความคิด	 
มีความรู้ความสามารถในการกระท�าและมีความเต็มใจที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นๆ	 โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจร	ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการกล่าวคือ	
เร่ิมตั้งแต่การเกิดจิตส�านึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตน	ร่วมคิดร่วมกันวางแผน	 (Planning)	 
ร่วมด�าเนินการ	 (Implementation)	 ร่วมกันติดตามและประเมินผล	 (Monitoring	and	Evaluation)	 
ร่วมรับผลประโยชน์	 (Benefit)	 เป็นไปตามแนวคิดลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนของ	Xing	 (2015)	 
ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมใดๆ	 เป็นหลักการส�าคัญของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย		
	 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น	ผู ้วิจัยจึงได้น�าแนวคิดลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน	 
บ่งชี้มิติการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชน	และองค์กรประชาชน	ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยเชิง
ประจักษ์ได้อย่างชัดเจน	และน�ามาใช้ทดสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องปัจจัยส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในประเพณีไหลเรือไฟ	จังหวัดนครพนมในครั้งนี้

วิธีการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจ	ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในประเพณีไหลเรือไฟ	จังหวัดนครพนม	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวมข้อมูล	 
และมีวิธีในการศึกษาดังนี้
	 1.		 ประชากรเป้าหมาย	และขนาดตัวอย่าง
	 	 	 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ตัวแทนผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�าเรือไฟ	12	ชุมชน	ได้แก่	อ�าเภอ
เมืองนครพนม	ท่าอุเทน	ธาตุพนม	นาแก	นาหว้า	บ้านแพง	ปลาปาก	 โพนสวรรค์	 เรณูนคร	ศรีสงคราม	 
วังยาง	นาทม	จังหวัดนครพนม	การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษากระท�าโดยการสุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน
แบบเจาะจงก่อน	 เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเหมาะสมกับหัวข้องานวิจัย	คือ	 เป็นชุมชนที่มีการท�า
เรือไฟเข้าประกวด	จากนั้นสุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนที่เป็นตัวแทนในการท�าเรือไฟ	และเป็นผู้ที่พักอาศัย 
อยู่ในท้องที่เป็นระยะเวลาไม่ต�่ากว่า	1	ปี	 เพ่ือเป็นตัวแทนสมาชิก	 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	
Random	Sampling)	การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	โดยค�านวณกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ	Yamane	(1973)	
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	0.05		ดังนี้
	 	 	 	 	 	 	 	 	 n			=	 						 N
	 	 	 	 	 	 	 									 					 	 							1+Ne2  
เมื่อ	 	 n	 	 =	 จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
	 	 N	 	 =	 จ�านวนประชากรจังหวัดนครพนม	รวม	708,350	คน
	 	 e	 	 =	 ค่าความคลาดเคลื่อน	0.05		
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	 	 ขนาดตัวอย่าง	(n)	 n			=											708,350													
	 	 	 	 							 						 		 			1+708,350(0.05)2

	 	 	 	 	 	 	 	 	 n			=						 296
	 	 จากการค�านวณโดยใช้สูตรข้างต้นปรากฏว่าได้จ�านวนตัวอย่างส�าหรับการศึกษาคร้ังนี้รวม	 
296	ตัวอย่าง	 เมื่อจ�าแนกตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละชุมชนแล้ว	พบว่า	 จะได้จ�านวนประชากร 
และจ�านวนตัวอย่างชุมชนละ	25	คน
	 2.		 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
	 	 	 สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล	 โดยการศึกษาต�าราเอกสาร	ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	 (Content	Validity)	 โดยนักวิชาการ	 
ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อขอค�าแนะน�าในการปรับปรุงแก้ไข 
แบบสัมภาษณ์ให้ตรงตามเนื้อหาและครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย	
	 3.			การเก็บข้อมูลภาคสนาม
	 	 	 ผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นตัวแทน 
ผู้ที่มีส่วนร่วมในประเพณีเรือไฟโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง	ชุมชนละ	25	 ตัวอย่าง	รวมเป็น	300	 ตัวอย่าง	
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างยังชุมชนเป้าหมาย	ดังในตารางที่	3.1	 ได้ท�าการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ในชุมชนช่วงวันที่	 1	ธันวาคม	2558	–	31	มกราคม	2559	 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น	2	 เดือน	นอกจากนั้น	 
ยังได้ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องต่างๆ	 เพื่อให้เข้าใจในบริบทของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต่อประเพณีไหลเรือไฟ
	 4.		 การวิเคราะห์ข้อมูล		
	 	 	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่เก็บได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์	จัดท�าคู่มือลงรหัส	(Codebook)	 
และท�าการลงรหัส	 (Coding)	ข้อมูลทุกส่วน	จากนั้นวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	โดยโปรแกรมส�าเร็จรูป	
ใช้สถิติเชิงพรรณนา	 (Descriptive	Statistics)	 เพื่อบรรยายค่าความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานใช้สถิติค่า	t–test	ในการวิเคราะห์สมมติฐาน	

ผลการวิจัย
	 1.		 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน	12	อ�าเภอ
	 	 	 จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ร้อยละ	52.7	และเพศหญิง	ร้อยละ	47.3	
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย	38	ปี	 (S.D.	9.5)	 โดยมีอายุต�่าสุด	20	ปี	และอายุสูงสุด	72	ปี	มีระดับการศึกษา
สูงสุดส่วนใหญ่	คือระดับมัธยมศึกษา	ร้อยละ	39.2	รองลงมาคือ	ปริญญาตรี	ร้อยละ	24	อาชีพของประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร	ร้อยละ	23.0	รองลงมา	คือ	รับจ้างร้อยละ	21.6	และรับจ้าง	
ร้อยละ	16.9	ประกอบอาชีพรับราชการและบริษัทเอกชน	ร้อยละ	7.4	ส่วนเหลือร้อยละ	10.5	ประกอบ 
อาชีพอื่นๆ	เช่น	แม่บ้านและเกษียณอายุ	เป็นต้น	การตั้งถิ่นฐาน	สถานะทางสังคม	และการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นคนที่เกิดที่ในชุมชน	ร้อยละ	80.3	 ไม่มีต�าแหน่งทางสังคม 
ร้อยละ	83.1	แต่เป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชนร้อยละ	67.6	กลุ่มของชุมชนที่กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิก	ได้แก	่
กลุ่มออมทรัพย์	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่มทอผ้า	 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	 ส่วนรายได้ต่อเดือน 
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พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ	 10,000	บาท	ร้อยละ	34.1	รองลงมา	คือช่วง	10,001	ถึง	 
20,000	บาท	ร้อยละ	31.1	ส่วนผู้มีรายได้ปานกลางในช่วง	20,001–30,000	บาท	พบในล�าดับถัดไป	 
ร้อยละ	22.6	และพบว่าผู้มีรายได้สูงกว่า	30,000	บาท	มีเพียงร้อยละ	12.2
	 2.		ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับประเพณีไหลเรือไฟและประโยชน์ที่ได้รับ
		 	 	 ผลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของทั้ง	12	อ�าเภอ	พบว่า	ชุมชนทั้ง	12	อ�าเภอได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรม	ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการเข้าประชุมการเตรียมการวางแผนท�าเรือไฟ	และร่วมงานประเพณี
ไหลเรือไฟของจังหวัด	 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมงานถึงร้อย	72.3	ส่วนการออกแบบเรือไฟ	พบว่า	 
มีส่วนร่วมร้อยละ	20.3	 เนื่องจากชุมชนได้วางแผนการออกแบบร่วมกับนักออกแบบหรือปราชญ์ชาวบ้าน
ที่มีความรู้ในการท�าเรือไฟมากกว่าตนท่ีเป็นชาวบ้านธรรมดา	ประกอบกับการแสวงหาวัตถุดิบในการสร้าง
เรือไฟในปัจจุบัน	ทางชุมชนมีส่วนร่วมในการเตรียมวัสดุน้อยลงเนื่องจากทรัพยากรที่จะใช้ในการท�าเรือไฟ 
มีจ�ากัดจึงต้องหาจากแหล่งอื่นท่ีอยู ่นอกชุมชน	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนเพียงไม่กี่คนรับผิดชอบ	 ส�าหรับ 
การมีส่วนร่วมในการสร้างเรือไฟพบว่าชุมชนทั้ง	12	อ�าเภอมีส่วนร่วมในการสร้างเรือไฟถึงร้อยละ	83.1	 
แต่การเก็บเรือไฟและการประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นประเพณีแล้ว	พบว่า	ชุมชนต่างๆ	 ไม่มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมดังกล่าว	 ในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนั้น	ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่	 
คิดเป็นร้อยละ	94.5	 เห็นว่า	 ได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากที่สุด	 คือ	 เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	 ในชุมชน	 
รองลงมาคือด้านสังคมโดยได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประเพณีไหลเรือไฟ	 ร้อยละ	 68.2	 
และสุดท้ายในด้านวัฒนธรรม	 โดยเห็นว่าการจัดงานไหลเรือไฟท�าให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม	
ประเพณี	ร้อยละ	66.9	
	 3.		 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับจากการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ
		 	 	 ส�าหรับรายได้จากการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟของชุมชน	พบว่า	ส่วนใหญ ่
ร้อยละ	71.4	ได้รบัรายได้จากนักท่องเท่ียวทีม่าร่วมงานประเพณไีหลเรอืไฟน้อยกว่าหรอืเท่ากบั	10,000	บาท	
(ตลอดช่วงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	10	วัน)	รองลงร้อยละ	16.3	และ	12.2	 ได้รับรายได้ประมาณ	
10,001–25,000	และ	25,001–40,000	บาท	ตามล�าดับ	โดยรายได้ต่อช่วงเวลาของการจัดงานฯ	เฉลี่ยอยู่ที่	 
10,082	บาท	รายได้ต�่าสุด	2,000	บาท	และสูงสุด	40,000	บาท	รายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายอาหาร	
บริการยานพาหนะ/เช่าจักรยาน	และขายสินค้าที่ระลึก	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้เสริม
	 4.		 ระดับความรู้ความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับประเพณีไหลเรือไฟ	จังหวัดนครพนม
		 	 	 จากการศึกษา	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	296	 ตัวอย่างพบว่า	ร้อยละ	97	ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความเข้าใจว่าการร่วมมือกันของชุมชนในการท�าเรือไฟ	มีส่วนกระตุ้นให้ชุมชนมีจิตส�านึกด้านการอนุรักษ	์
วัฒนธรรม	 เมื่อใช้คะแนนเฉลี่ยในการแบ่งกลุ่มระดับความรู้ความเข้าใจ	พบว่า	 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ม ี
ความรู้ความเข้าใจระดับสูง	(คะแนนมากกว่า	10.67)	มีร้อยละ	52.7	
	 5.		 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในประเพณีไหลเรือไฟ	จังหวัดนครพนม
		 	 	 กลุ ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ร้อยละ	 87.2	 มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟของอ�าเภอ	 โดยมีส่วนร่วมกิจกรรมมากกว่า	 5	 คร้ัง	 ร้อยละ	 17.9	 
เข้าร่วมกิจกรรม	3–5	ครั้ง	ร้อยละ	23.4	และคนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	1–3	ครั้ง	ร้อยละ	45.9	
ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	12.8	ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ
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	 6.		 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	 จังหวัด
นครพนม
			 	 	 6.1)	 ประชาชนบางกลุ ่มในท้องถ่ินและผู ้ประกอบการไม่ค่อยได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	ท�าให้ขาดความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเพณีไหลเรือไฟดังกล่าว	อีกทั้งประชาชนในท้องถ่ินบางกลุ่มไม่รู้ว่าทุกคนในชุมชนต้องมีหน้าท่ีอนุรักษ์
ประเพณีไหลเรือไฟและการจัดการท่องเท่ียววัฒนธรรมประเพณีส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินไม่เห็น 
ความส�าคัญในการมีส่วนร่วม
	 	 	 6.2)	 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	ท�าให้ประชาชนบางกลุ่มในท้องถิ่นไม่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดประเพณีไหลเรือไฟ
	 	 	 6.3)	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นแต่เรื่องธุรกิจ	รวมทั้งขาดจิตส�านึก	จึงไม่ให้ความส�าคัญต่อ
การมีส่วนร่วมในอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณเกี่ยวกับประเพณีการไหลเรือไฟ	ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะก�าไร
จากการขายทัวร์เท่านั้น
	 	 	 6.4)	 ประชาชนบางกลุ่มไม่มีเวลาเนื่องจากต้องประกอบอาชีพ	และขาดความกระตือรือร้นใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการในการจัดประเพณีไหลเรือไฟ
	 	 	 6.5)	 ประชาชนทั่วไป	ที่มิใช่คณะกรรมการชุมชน	 และอาสาสมัครต่างๆ	 ไม่มีโอกาสแสดง 
ความคิดเห็นในขั้นตอนการวางแผน	การติดตามและการประเมินผล			
	 	 	 6.6)	 ขาดการประสานที่ดีระหว่างหน่วยงานจังหวัด	และเทศบาลกับประชาชนในท้องถิ่น	ดังนั้น	
การท�างานจึงไม่ประสานสอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า	การได้รับรายได้จากประเพณีไหลเรือไฟและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณีไหลเรือไฟนั้น	 มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ทั้งในภาพรวมของชุมชนทั้ง	12	อ�าเภอ	และการจัดงานประเพณี 
ไหลเรือไฟ	 สามารถกระตุ ้นท�าให้ชุมชนเกิดทัศนคติด้านบวกต่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม	 
ประเพณีถึงร้อยละ	 66.9	 และเป็นผลท�าให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดท�าเรือไฟ	 เนื่องจาก
ชุมชนได้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักต่อความส�าคัญของวัฒนธรรม	ประเพณี	ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนครพนม	 เนื่องจากเมื่อชุมชนมีความคิดเห็นในแบบอย่างเดียวกันมีความภาคภูมิใจในประเพณ ี
และวัฒนธรรม	 ชุมชนของตนเอง	จะส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมร่วมกันซึ่งก็คือ	คน	ชุมชน	วิถีชีวิต	 
และศิลปวัฒนธรรมของตนเองทีม่อียูอ่ย่างเพยีบพร้อม	โดยผ่าน	“กระบวนการมส่ีวนร่วม”	ด้านการเชือ่มโยง	 
ประสานคน	รวมถึงรูปแบบการจัดการความรู้และกรรมวิธีต่างๆ	 (Poonsin,	P.,	2012)	ดังนั้นจากการวิจัย	 
จึงอาจกล่าวได้ว่า	 ปัจจัยด้านรายได้	 (Hamzah	 et	 al,	 2015)	 ความรู้และความเข้าใจในประเพณี 
ไหลเรือไฟเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดท�าเรือไฟเพ่ือร่วมในจากการจัดงาน 
ประเพณีไหลเรือไฟ	จังหวัดนครพนม	ดังแนวคิดของ	 เคมมิส	และแมกทากาด	 (Kemmis	&	McTaggart,	 
2005)	 กล่าวว่า	 การท่ีชาวบ้าน	ประชาชนจะต่ืนตัวเมื่อได้รับการความรู ้มากขึ้นสามารถคิดวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	มีความเชื่อมั่นที่จะให้ความร่วมมือกันในการด�าเนินกิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ	 
สังคมและการเมือง	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนท�าให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	
(Dahles,	2013)
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ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
			 	 1.	 จากการศึกษา	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เป็นชุมชนท้องถิ่นในทั้ง	12	อ�าเภอ	มีส่วนร่วมใน 
การอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	ทางจังหวัดจึงควรให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในท้องถิ่นในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ		
		 	 2.	 จากผลการศึกษา	พบว่า	การได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวมีส่วนในการกระตุ้นให้ประชาชน 
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟสูงขึ้น	ดังนั้น	 จึงควรกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวที่
กระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
		 	 3.	 ควรส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีไหลเรือไฟให้มากขึ้น	 
โดยการมุ่งเน้นให้ชุมชนรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองให้มากกว่ามุ่งพัฒนาทางกายภาพ
		 	 4.	 ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และส�านักงานจังหวัดควรมี 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ฝึกอบรม	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม	 
เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมในอนาคต	 โดยด�าเนินการผ่านองค์กร
ระดับท้องถิ่น	
		 	 5.	 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ	จากการศึกษา	พบว่า	 โดยส่วนใหญ่ทั้ง 
12	อ�าเภอ	คนในชุมชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟ	 เพียง	1–3	ครั้ง	ซึ่งค่อนข้าง 
น้อยมาก	จึงควรมีการส่งเสริม	กระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ	 เพ่ือให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟมากกว่านี้	 โดยการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เก่ียวประเพณีไหลเรือไฟ	 ให้ชุมชนได้ตระหนักรู ้ถึงคุณค่าของประเพณีไหลเรือไฟ	และเกิดความรู้สึก 
เป็นเจ้าของมากขึ้น	
	 	 6.	 ส�านักงานจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต�าบล	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท�าการ
ประชาสมัพนัธ์	รณรงค์	และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความส�าคัญของประเพณีไหลเรือไฟ	ความส�าคัญในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์/ฟื้นฟูประเพณีไหลเรือไฟ
	 	 7.	 ส�านักงานจังหวัด	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก�าหนดแนวทาง
การสร้างชุมชนเข็มแข็งให้กับประชาชน	 เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี 
ไหลเรือไฟ	 เช่น	การจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน	การแลกเปล่ียนประสบการณ์การร่วมกิจกรรมต่างๆ	 
ของคนในพื้นที่หรือระหว่างชุมชน	เพื่อด�ารงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
	 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
	 การท�าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการมีส ่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดงานประเพณี	 และการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในครั้งต่อไปนั้น	 ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ	 ท่ีคาดว่าน่าจะมีผลและอิทธิพลต่อ 
การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เพิ่มเติม	 เช่น	แนวความคิดความพึงพอใจของชุมชน 
ต่อการมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน	 การเปลี่ยนแปลงกระแสทางวัฒนธรรม	 
และการจัดการความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม	ความคาดหวังในผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ 
และแนวความคิดเกี่ยวกับการได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากราชการและองค์การบริหารส่วน 
ท้องถิ่น	 และควรศึกษาเก่ียวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมในพ้ืนที่ที่เป็นสถานที ่
ท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบด้านลบในอนาคต
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