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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า มอหินขาวเป็นหินห้าแท่งสวยตั้งเรียงกันไว้ 
หากจินตนาการจะเหมือนหินทั้งห้าแท่งลอยอยู่ จะมีจุดเด่นทุกมุมมองจากมุมซ้ายมุมขวาก็มีความงดงาม หินจะมีเกร็ดขาว ๆ 
เป็นเม็ดเล็ก ๆ ระยิบระยับ เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มีความเก่าแก่มีร่องรอยของความผุกร่อนที่สวยงดงามมาก มี
กลุ่มหินโขลงช้าง กลุ่มหินต้นไทร และผาหัวนาค ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมความงามตามธรรมชาติ  มีจุดชมวิวและหน้าผา
หลายด้าน อากาศเย็นตลอดวัน ช่วงเช้าจะมีทะเลหมอกสุดลูกตา หมอกหนาทึบเสมือนยืนอยู่บนก้อนเมฆ  มอหินขาวมี
ถนนลาดยางเข้าไปถึง การเดินทางสะดวกสบาย จุดเข้าถึงแหล่งชมกลุ่มหินต่าง ๆ มีถนนลาดยางเข้าถึง มีลานให้จอดรถในจุด
ชมวิวและแหล่งชมหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องธรรมชาติ ไม่มีบ้านพักแต่มีบริการให้เช่าเต็นท์  ต้องกางเต็นท์นอนใน
บรรยากาศธรรมชาติ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน กลางคืนจะหนาวมีเสียงลมพัดมาจากเขาดังตึ้ม ๆ หินโยกใครมีบุญวาสนาก็
โยกไหวเรียกว่าหินโยก ช่วงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นแหล่งดูดาวตก ท้องฟ้าต่ ามาก กลางคืนดาวจะสวยงาม มีความเงียบสงัด 
ประกอบกับประติมากรรมของหินที่โดดเด่นเชิงธรรมชาติดั้งเดิม โขดหินล้านปีช่วยเพิ่มความงดงามของมอหินขาว  ป่าเบญจ
พรรณของมอหินขาวมีต้นไม้ร่มรื่น มีผาห าหด ผาพญานาคเป็นจุดชมวิวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สร้างจินตนาการในการดูพระ
อาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากที่สุด     
 

ค าส าคัญ : ศักยภาพ, แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว 

 

Abstract 
 The research on the potential of Mor Hin Khao Tourist Attraction, Tha Hin Ngoam Sub-District, 

Mueang District, Chaiyaphum Province, implements the qualitative research methodology by conducting 

in-depth interview with key informants. The research’s outcome finds out that Mor Hin Khao is composed 

of 5 tastefully-lined stone pillars which look as if they are floating. What makes these stone pillars stand 

out is the beauty that can be perceived from any angle . Furthermore, the stones are naturally blessed 

with sparkling tiny white flakes and wonderful cracks that could date back to the old days. These stone 

pillars consist of the Khlong Chang (Elephant Heard) Rock Group, Ton Sai (Banyan Tree) Rock Group, and 

Naka’ s Head Cliff where tourists can witness the beauty of nature .  The site also comes with various  

____________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษา หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารงานต ารวจและชุมชน  วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2,3อาจารย์ที่ปรึกษา 
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viewpoints and cliffs. With its all-year cool weather, tourists can enjoy the never-ending sea of fog in the 

morning which gives them the feeling of standing on the cloud.  Moreover, Mor Hin Khao is accessible 

through paved road, with parking lots available in viewpoint areas and stone pillar sites . To reiterate on 

the site’s close-to-nature focus, accommodation is not available. Tent service however is there on site to 

allow tourists to get close to the natural atmosphere. The weather there is also cool throughout the day 

and can get cooler during nighttime with the sound of the wind coming from the mountain. It is believed 

that those with great merits can move the stone in Hin Yok (moving stone) Zone. In November, the place 

is very popular as the stargazing location because the sky seems to get closer to the earth while the stars 

are more beautiful than ever. The peaceful serenity, along with the outstanding, natural rock sculpture 

form at Khod Hin Lan Pii (Million-Year Rock) have added up to the beauty to Mor Hin Khao. Moreover, the 

site features combination of interesting natural landscapes such as mixed forests, Hum Hod Cliff, and Naga 

Cliff where tourists can catch the most splendid view of sunset.   
  
Keywords: potential, Mor Hin Khao Tourist Attraction 

 
บทน า 
 มอหินขาว “THE STONEHENGE OF THAILAND” 
คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  ตั้งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา  บริเวณหมู่บ้านวังค าแตน หมู่ 9  
ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นกลุ่ม
หินทรายขนาดใหญ่ หลายรูปทรงเด่นตระหง่านตระการตา 
มีอายุระหว่าง 175-197 ล้านปี เกิดจากการสะสมของ
ตะกอนทรายแป้ งและดินเห นียวจากทางน้ า  แข็ งตั ว
กลายเป็นหิน เม่ือเกิดการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกท าให้มี
การคดโค้ง แตกหัก ผุพัง การกัดเซาะทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ก่อให้เกิดลักษณะของเสาหิน  และแท่งหินรูปทรงต่าง ๆ 
อย่างที่เห็นในปจจุบัน อยู่บนเนินเขาสูง ต่อด้วยพื้นที่ราบ
กว้างใหญ่ ใกล้กับหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบเป็นป่าเต็งรัง
ป่าโปร่งผลัดใบ บนเทือกเขาภูแลนคาอันกว้างใหญ่ไพศาล 
เม่ือประชาชนได้พบเห็นและรู้จักมอหินขาวมากขึ้น หน่วยงาน
ราชการของจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง และได้ท า ถนนลาดยางเข้าไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวตลอดเส้นทาง สามารถเดินทางเข้า
ไปถึงได้อย่าง สะดวกด้วยระยะทาง ประมาณ 40 กิโลเมตร 
จากตั วจังหวัดชัยภู มิ  จาก http://www.touronthai.com: 
สืบค้นเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558)�

 มอหินขาวได้ชื่อมาจากชาวบ้านพื้นถิ่นตั้งให้  สืบ
เน่ืองมาจากการสังเกตเห็นเนินเขาในบริเวณที่ตั้งของกลุ่ม
หินมีสีขาว หินทรายสีขาวที่โผล่พ้นต้นหญ้ายามต้องแสงแดด
ในเวลากลางวัน ซ่ึงในช่วงเวลาหลัง นตกไม่นานจะมองเห็น
เป็นสีขาวเด่นชัดในระยะทางไกลๆ เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบ
เห็น โดยแบ่งเป็นกลุ่มของแท่งหิน จ านวน  กลุ่ม ที่มีรูปร่าง
และลักษณะแตกต่างกันไป ดูแปลกตาและสวยงาม ขนาด
พื้นที่ของกลุ่มหินจะมีขนาดแตกต่างกันไป แต่ละกลุ่มพบอยู่
ในบริเวณพื้นที่ รวมประมาณ   ไร่ บนเทื อกเขาสูง  
จึงเหมาะที่จะน ามาจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้าน
ภูมิลักษณ์และธรณีวิทยา นอกจากน้ีบริเวณใกล้เคียงมีสภาพ
เป็นป่าต้นน้ าล าธารล าปะทาว มีพืชพันธ์ุและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้ งทัศนียภาพและทิวทัศน์ที่สวยงาม  
เศกสรรค์ ยงวณิชย์  2554, 208) 
 กลุ่มหินที่ 1 ประกอบด้วยแท่นหินและเสาหิน 5 

ต้น ตั้ ง เรียงรายอยู่ ในแนวตะวันออกเ ียง เหนือและ
ตะวันตกเ ียงใต้ แต่ละต้นอยู่ห่างกันประมาณ 15 เมตร เสา
หินเหล่าน้ีมีความสูงจากผิวดินประมาณ  12 เมตร ในหิน
กลุ่ม น้ียั งพบแท่นหินขนาดใหญ่ที่ มีรูปร่างต่าง  ๆ ตาม
จินตนาการของผู้พบเห็นเช่น เรือ หอเอนเมืองปซ่า เจดีย์ และ
กระดองเต่า กระจัดกระจายอยู่ทางด้านทิศตะวันตก เป็นกลุ่ม
หินที่โดดเด่นที่สุด 
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 กลุ่มหินที่ 2 กลุ่มหินมีลักษณะแปลกตา กระจัด
กระจายอยู่ทั่วพื้นที่จ านวนมาก  
 กลุ่มหินที่ 3 หินกลุ่มน้ีส่วนมากเป็นลานหินลาด
ชันขึ้นไปจนสุดที่หน้าผา และมีกล้วยไม้ป่าเกาะอยู่บนต้นไม้ 
โขดหินริมทางจ านวนมาก (เศกสรรค์ ยงวณิชย์: 2554, 29-30) 
 จุดชมวิวผาหัวนาค สูงจากระดับน้ าทะเล 905 
เมตร เป็นหน้าผาสูง เปิดมุมมอง 180 องศา มีชะง่อนผาให้
เข้าไปชมวิวเขียวขจีไกลสุดสายตา เห็นเทือกเขาด้านข้าง
สลับทับซ้อนสวยงาม และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน
ดวงสีแดงกลมโตได้อย่างชัดเจน สวยติดอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศไทย ถ้าไปห้วงเดือน กันยายน–ตุลาคม จะมีดอกไม้
บานตามหน้าผาให้ได้เที่ยวชม บริเวณหน้าผาจุดชมวิว 
เป็นลานหินมีต้นไม้ตามธรรมชาติลักษณะป่าเต็งรัง ป่าโปร่ง
ผลัดใบ มีต้นเงาะป่า ถึงฤดูออกผล จะมีผลสีเขียวให้ได้ชม  
ให้ร่มเงาเย็นสบาย สลับกับโขดหิน ชวนเดินชมหน้าผาที่มี
ความยาวหลายร้อยเมตร ซ่ึงผาหัวนาคอยู่ห่างจากจุดบริการ
นักท่องเที่ยว ระยะทาง 2,500 เมตร เส้นทางจากจุดบริการ
นักท่องเที่ยวไปยังแหล่งหิน กลุ่มหินเจดีย์และหินโขลงช้าง  
กลุ่มหินต้นไทร และจุดชมวิวผาหัวนาค  มีการพัฒนา 
เป็นทางลาดยางตลอดเส้นทางเสร็จเม่ือ ปี พ.ศ. 2558  
น่าท่องเที่ยวขึ้นอีกเยอะเลย ฝ่าย (http://travel.sanook.com, 
สืบค้นเม่ือ 25 พฤษภาคม 2558)  
 ธรณีวิทยาของบริเวณมอหินขาวประกอบด้วย
หินชั้ นหนามีอายุ อยู่ ในช่ ว ง จูแรส สิคถึ ง  ครี เท เชี ย ส  
(อายุประมาณ 195-65 ล้านปี) คือหมวดหินภูกระดึงและ
หมวดหินพระวิหาร โดยหมวดหินภูกระดึง (อายุ 195-175 
ล้านปี) เป็นหมวดหินที่ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินทราย
สีแดงปนม่วงจนถึงสีเทาอมเขียว หินโคลนและหินกรวดมน
เน้ือปูนผสม ลักษณะของสภาพแวดล้อมเกิดการสะสม
ตะกอน มีสภาพเป็นการสะสมตะกอนในแม่น้ าแบบโค้งตวัด 
แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นการตกตะกอนบริเวณที่ราบลุ่มสอง
ฝั่งล าน้ า และบริเวณหนองบึงที่มีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบ
ก่ึงแล้ง (กรมทรัพยากรธรณี, 2544)   
   มนต์เสน่ห์ของมอหินขาว เม่ือเดินทางไปถึงมอ
หินขาว หินกลุ่มแรกที่เห็นคือ เสาหิน 5 ต้น เด่นตระหง่าน
ขาวน่าชวนชมสูงจากพื้นดินประมาณ 12  เมตร ความสูง
ใกล้เคียงกัน ต้นใหญ่สุดมีขนาด 22 คนโอบ  ตั้งอยู่เนินราบ

เอียงอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นหินทรายสีขาว หินทรายแป้ง  
หินโคลน หินทรายสีม่วง เสาหินแต่ละต้น มีเอกลักษณ์ 
ที่สวยงามและมีรูปทรงแตกต่างกันตั้งเรียงกันเป็นกลุ่ม 
เสมือน ประติมากรรมทางธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้ชื่นชมอย่างเพลิดเพลิน เสาหินกลุ่มแรกน้ีถือ เป็นกลุ่มหิน
ที่มีความโดดเด่นทั้งขนาดใหญ่ทั้งรูปทรงที่แปลกตา ต่อมา
เสาหินทั้ง 5 ต้น ได้มี การตั้งชื่อเรียกขานเป็นชื่อเฉพาะไว้แต่
ละต้นดังน้ี ต้นที่ 1. ชื่อขุนศรีวิชัย ต้นที่ 2. ชื่อหลวงปู่ฤาษี 
ต้นที่ 3. ชื่อหลวงสมชาย ต้นที่ 4. ชื่อหลวงจันทร์ และต้นที่ 
5. ชื่อหม่ืนสิงห์ขร  เป็นการเพิ่มเสน่ห์น่าสนใจให้อยากศึกษา
มากยิ่งขึ้น (http://www.thetrippacker.com, สืบค้นเม่ือ 25 
พฤษภาคม 2558 ) 
 มอหินขาวได้ชื่อมาจากการสังเกตของชาวบ้าน 
ที่เห็นเนินเขาในบริเวณน้ีมีสีขาว เน่ืองมาจากหินทรายสีขาวที่
โผล่พ้นต้นหญ้ายามต้องแสงแดดในเวลากลางวัน ยิ่งในช่วง
เวลาหลังฝนตกไม่นานจะมองเห็นเป็นสีขาวอย่างชัดเจนจาก
ระยะไกล การศึกษาวิจัยเรื่องศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหิน
ขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
มุ่งเน้นการศึกษาในเรื่อง ด้านความน่าดึงดูดใจของสถานที่ 
ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านความประทับใจ และ 
ด้านการบริการแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว เพื่อน าข้อค้นพบ
ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวให้เกิด
ความยั่งยืนอยู่คู่กับจังหวัดชัยภูมิตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาถึงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว 
ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดชัยภูมิ  
  2. เพื่อน าข้อค้นพบจากการศึกษาไปก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
มอหินขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้า วิจัยเรื่อง ศักยภาพศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมุ่งเน้นศึกษาศักยภาพแหล่ง 
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ท่องเที่ยวมอหินขาว ด้านความน่าดึงดูดใจของสถานที่ ด้าน
ความสะดวกในการเข้าถึง ด้านความประทับใจ และด้านการ
บริ ก า ร โ ดย  ผู้ วิ จั ย ใ ช้ ร ะ เ บี ยบวิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง คุณภา พ 
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นการวิจัยในครั้งนี้ คือ  
  1. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ คือ พื้นที่หมู่บ้านวังค าแคน หมู่บ้านวังน้ าเขียว และ
หมู่บ้านแจ้งเจริญ  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ  
  2. ขอบเขตด้านประชากร มีการก าหนดกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายส านัก  8 กรมป่าไม้ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหินโงม  ก านันต าบลท่าหินโงม 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านแจ้งเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านวังน้ า
เขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านวังค าแคน ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผู้ประกอบการค้าหมู่บ้านใกล้มอหินขาว และผู้น าชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว  รวมจ านวน 20 ราย ที่ก าหนด
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ในเขตพื้นที่ต าบลท่าหินโงม อ าเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บุญเลิศ  จิตตั้ งวัฒนา (2548:  60-69) ได้ ให้
ความหมายของ ศักยภาพของการท่องเที่ยวในการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน  คุณลักษณะ หรือ
คุณสมบัติดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามประเภทของแหล่ง
หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งควรมีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
  1. ความน่าดึงดูดใจของสถานท่ี (Attraction) 
หมายถึงแหล่งหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถเรียกร้อง
และกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะ
ชวนตาชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น
และเกิดจากธรรมชาติ  
  2. ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) 
หมายถึง แหล่งหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีจะดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก หากมีความสะดวกในการ

เดินทางเข้าถึงและเที่ยวชมนักท่องเที่ยวสามารถเดินทาง
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มาก  
  3. ความประทับใจ (Amenity) หมายถึง แหล่ง
หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความประทับใจ สุขใจ 
และซาบซึ้งในการเข้าชม  
  4. องค์ประกอบของการบริการ (Ancillary 
Service) สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดสรรการบริการด้านต่างๆ 
ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพื่ออ านวยความสะดวกและดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 
การบริการด้านการตลาด การประสานความร่วมมือด้านการ
พัฒนาและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว  
  กล่าวโดยสรุป ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
หมายถึง ขีดความสามารถ ความพร้อมของสถานท่ีท่องเที่ยว 
ในภาพรวมว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 
ประการคือ 1.ความดึงดูดใจของสถานที ่2.ความสะดวกในการ
เข้าถึง 3.ความประทับใจ 4.องค์ประกอบของการบริการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้  ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
(In-depth Interview) ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 1. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary 
Study) 2. การศึกษาภาคสนาม (Field Study)  
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ
กลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแหล่งท่องเที่ยว
มอหินขาวประกอบด้วย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ชัยภูมิ หัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา หัวหน้ากลุ่ม
กฎหมายส านัก 8 กรมป่าไม้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหินโงม ก านันต าบลท่าหินโงม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านแจ้ง
เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านวังน้ าเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 
บ้านวังค าแคน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการค้าหมู่บ้าน
ใกล้มอหินขาวและผู้น าชุมชนแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว รวม
จ านวน 20 ราย   
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 

  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังน้ี  
   1. การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจาก
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่างๆ มาสร้างแบบ
สัมภาษณ์ เชิ งลึกโดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการศึกษา 
   2. ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกน้ันถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็นของการศึกษาครั้งน้ี 

   3. เม่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเข้าใจและ
เน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปใช้จริง โดยการทดสอบ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี  ผู้ศึ กษาเป็นผู้ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มประชากรในต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญในการวิจัยครั้งน้ี โดย
ผู้วิจัยให้อิสระกับผู้ตอบค าถามโดยมุ่งเน้นถึงองค์ความรู้ที่
เก่ียวกับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อความถูกต้องน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล (Reliability) การเก็บรวบรวมในครั้งน้ีได้จด
บันทึกพร้อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทปเสียงสัมภาษณ์ให้
เป็นไปในแนวทางที่จัดเตรียมไว้ 

 การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล 

  เม่ือได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก และจากแบบสอบถามแล้ว ผู้ศึกษาจะ
ท าการจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยวิธีการพรรณนาเพื่อน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษามา
ก าหนดยุทธศาสตร์และ โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  
  
 

สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

 ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ผู้วิจัยค้นพบ
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ในด้านต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปน้ี  
 ด้านความน่าดึงดูดใจ มีดังน้ี หินห้าแท่งสวยคือ
กับตั้งเรียงกันไว้ จินตนาการเหมือนหินมันลอยอยู่ มีจุดเด่น
ทุกมุม มุมซ้ายก็งามมุมขวาก็งาม หินมีเกล็ดขาวเม็ดเล็ก ๆ 
ระยิบระยับ เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มีความ
เก่าแก่มีรอยผุกร่อนที่สวยงาม มีกลุ่มหินโขลงช้าง กลุ่มหิน
ต้นไทร และผาหัวนาคให้เที่ยวชม มีจุดชมวิวหลายจุดเพราะ
มีหน้าผาหลายด้าน ช่วงเช้าจะมีหมอกสุดลูกหูลูกตา อากาศ
เย็นกว่าที่อ่ืน อุณหภูมิห่างกันสามองศา มีดอกไม้หลายชนิด 
ทางเดินมีน้ าซึมอยู่ใต้ สองข้างทางเป็นเหมือนก าแพงเมือง
จีน มอหินขาวอยู่บนภูเขาสูง หมอกหนาทึบ เหมือนกับยืน
อยู่ในก้อนเมฆ กลุ่มหินที่โดดเด่นเรียงกันงามปานว่าก าแพง
เมืองจีน จุดชมวิวต้นสนเป็นจุดชมวิวธรรมชาติกลุ่มหินล้าน
ปีที่สวยงาม ผาหัวนาค เป็นจุดที่สูงสุดชมพระอาทิตย์ตกดิน
ที่สวยงาม วันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้สัมผัสอากาศหนาว
เย็นทุกปี เป็นแหล่งดูดาวที่เห็นชัด สิบสองเดือนเจ็ดดาวเก้า
ตะวัน ช่วงเดือนสี่เดือนห้าก็เย็น สงกรานต์อากาศเย็น มีฝน
ดาวตกมาน่ังดูดาวกัน 

 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง มีดังน้ี เส้นทาง
เข้าสะดวกสบายมีถนนลาดยางขึ้นไปถึง ระยะทางออกจาก
ตัวจังหวัดถึงที่ท่องเที่ยวไม่ไกล พื้นที่บนมอหินขาว จุดชม
กลุ่มหินต่าง ๆ มีถนนลาดยางเข้าถึง ทุกช่วงจุดชมวิวหรือจุด
ท่องเที่ยว จะมีลานจอดรถรองรับ เค้าดาวน์ปีหน่ึงมีครั้งเดียว
ช่วงปีใหม่ปกติไม่มีเหตุการณ์อะไร ถนนลาดยางแต่ปากทาง
ยาวตลอดหลังเขา รถยนต์รถมอเตอร์ไซด์ไปได้หมด ไม่มี
อาคารบ้านพักแบบถาวร เน้นการมานอนแบบธรรมชาติที่มา
กางเต็นท์  นอนชมดาว มอหินขาวอยากให้ มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบให้มีเวลาเข้าออกเหมือนอุทยานไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟ
ตะเกียงแทนเป็นแสงสว่าง ตะเกียงขวดกระทิงแดงเจาะ ใส่
ไส้ผ้า ใส่น้ ามันโซล่า ไม่มีการเก็บค่าเข้าชม มีลานกางเต็นท์
บริการ ฟรีตลอดงาน ตลอดทั้งปี มอหินขาวอากาศจะหนาว
กว่าที่อ่ืนและมีลมมาตลอด หน้าเทศกาลมีสับปะรด เผือก มัน  
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พืชไร่ตามฤดูกาลวางขายอยู่ริมถนน  มีป้ายบอกเส้นทาง  
ห้องน้ ามีหลายห้องเป็นแถวยาวเรียงกัน การดูแลเรื่องความ
สะอาด สาธารณูปโภคต่าง ๆ ยังขาดคนดูแลอย่างต่อเน่ือง  
มีบริการให้เช่าเต็นท์ และมีโซนให้กางเต็นท์ ให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแลความปลอดภัยเพื่อความม่ันใจของนักท่องเที่ยว  
 ด้านความประทับใจ มีดังน้ี สะดวกรถเข้าถึงก็
กางเต็นท์ อากาศเย็นกลางคืนหนาว เสียงลมพัดมาจากเขา
ดังตึ้ม ๆ หินโยกใครมีบุญวาสนาก็โยกไหวเรียกว่าหินโยก ดู
กล้วยไม้ปา มีดอกไม้เ พาะถิ่นอีก ยามกลางคืนนอนนับดาว
เล่น อากาศก็เย็นสบาย  กางเต็นท์จะไปตรงผาหัวนาคมี
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย  ห้องน้ าสะอาด ช่วงเดือน
พฤศจิกาดูดาวตก มอหินขาวกลางคืนดาวสวย  ท้องฟ้าต่ า
มาก สงัดเงียบดี  เหมาะแก่การพักผ่อนตั้ งแต่ตรงดาบ
กายสิทธิ เสาหินห้าแท่ง เนินดูดาว ที่กางเต็นท์ด้านหน้า ที่น้ี
มีหมอกทุกปี ตรงแผ่นดินสุด ทะเลหมอก ซุ้มประตูนคร
กลางห าว  มี ก้อนหิ น จ านวนมาก เพิ่ มค วามน่ าเที่ ย ว 
ประติมากรรมของหินโดดเด่นเชิงธรรมชาติดั้ งเดิม  น า
รถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปได้อย่างสะดวก ต้นไม้ร่มรื่น กางเต็นท์
ได้น าอาหารไปรับประทานได้ ไปดูหินที่เป็นประตูเมืองนคร
กลางหาว  ไปดูถ้ าพญานาค แล้วก็มาดูเสาหินห้าแท่ง ไป
ลานกล้วยไม้ โซนหินล้านปี มีผาห าหด ผาพญานาค ที่ดูพระ
อาทิตย์ตกดิน ดูปาเบญจพรรณ  มีเสรีภาพในการสร้าง
จินตนาการในการพักผ่อน มีการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่
ด่านตรวจไปจนถึงจุดชมวิว  
 ด้านการบริการ มีดังน้ี ส่วนมากจะกางเต็นท์กัน 
ข้างบนน้ียังไม่มีบ้านพัก บ้านรับรอง แต่ก่อนเจ้าหน้าที่กับ
ชุมชนร่วมกันได้ จะมีคนอยู่ศูนย์บริการ จะมีโบชัวร์แจกให้
คนมาเที่ยว ทุกคนเป็นเจ้าของเอารถไปจอดกางเต็นท์นอน
หลังรถตัวเอง ห้องน้ าในอาคารระบบระบายน้ าไม่ดี มันจะ
ใช้ได้แต่แค่ครึ่งๆ การจัดการขยะพอถึงหน้าท่องเที่ยวก็จะมี
เอกชนมารับเอาขยะไปทิ้ง ชาวบ้านไปค้าขายอาหาร น้ าดื่ม
เป็นประจ า ความสะอาด มีแต่จิตอาสาทั้งน้ันท าฟรี  ใน
อุทยานมีข้อห้าม ห้ามน าสุราขึ้นไปห้ามมีดนตรี มอหินขาวมี
ไม้เ พาะถิ่น ดอกไม้เ พาะถิ่น มีลานหิน มีทรายในพื้นที่น้ า
ซับ เป็นจุดขาย แม่ค้าเป็นทั้งไกด์ เป็นทั้งแม่ค้าแนะน าดูแล
ทุกอย่าง จุดบริการนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะมาเ พาะช่วง 
 

เทศกาลเค้าดาวน์ ตรงผาหัวนาคมีคลื่นโทรศัพท์ ติดสัญญาณ 
ไว้บริการนักท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ ฤดูไหน มีผลไม้
ท้องถิ่นวางขายซ้ือได้ที่ใด แม่ค้าทั้งดูแลทั้งแนะน า จุดที่มี 
การเก็บเงิน เป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานภูแลนคา ตรงมอหินขาว 
ไม่มีการเก็บเงินค่าเข้าชม บริเวณกางเต็นท์ ปกติแยกโซนไว้  
โซนครอบครัว โซนวัยรุ่น มีกลุ่มจิตอาสาของหมู่บ้าน ตั้งเป็น
กลุ่มจิตอาสา บ้านวังค าแคนสร้างรีสอร์ทไม่ได้ เพราะจะถูก
ด าเนินคดี  พวกที่เอาเต็นท์ไปให้เช่าเป็นกลุ่ม  มีกลุ่มที่เขา
ลงทุน ชาวบ้านมาขายของ เก็บเพียงค่าเก็บขยะ ค่าดูแล
ห้องน้ า ของที่ระลึกของปาเป็นผลไม้ตามฤดูกาลมีพร้อมอยู่แล้ว 
อบต  เคยส่งเสริมการ อบรมอาชีพ การจัดท าของที่ระลึก  
 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี สามารถอธิบาย
ถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ในด้านความน่าดึงดูดใจ 
ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านความประทับใจ และ
ด้านการบริการ ซ่ึงท าให้งานวิจัยครั้งน้ี ทราบถึงศักยภาพที่
แท้จริง ของแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว และสามารถน าข้อ
ค้นพบที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว ไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่า
หินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้มีคุณภาพชีวิตที่
มีความสุขและมีประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว  
อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ักยภา แหลงทองเท่ียวมอหินาขาว  าบลทาหิน งม

อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 จากการวิจัยครั้งน้ี  ผู้ วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาถึงศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหิน
โงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  และน าข้อค้นพบที่ได้
จากการศึกษาไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ให้เกิดความ
ยั่งยืน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่าศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมอ
หินขาว  มีความพร้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวมอหินขาว มีศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม
จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านความน่าดึงดูดใจ  ของ
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการดังต่อไปน้ี 

  1. โครงการส่ ง เสริ มการท่ อ งเที่ ย วชม
ธรรมชาติกลุ่มหินล้านปีที่สวยงาม ผาหัวนาคจุดที่สูงสุดชม
พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม 

  2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว สิบสอง
เดือนเจ็ดดาวเก้าตะวันที่มอหินขาว 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง  
ของแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการดังต่อไปน้ี 

  1. โครงการปรับปรุงเส้นทาง ให้ มีความ
ปลอดภัยด้านการจราจร เพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว 
  2. โครงการจัดอบรมให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลความปลอดภัยเพื่อความม่ันใจของนักท่องเที่ยว  

  3. โครงการสร้างจิตส านึกในการดูแลเรื่อง
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว 

  4. โครงการส่งเสริมให้มีป้ายบอกเส้นทางไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ ให้ เพียงพอ มีความสวยงามโดดเด่น
มองเห็นง่าย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านความประทับใจ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวมอหินขาว  ต าบลท่าหินโงม อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ  มีโครงการดังต่อไปน้ี 

   1. โครงการนอนนับดาวที่มอหินขาว เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์มอหินขาว   

   2. โครงการเดินกินลมชมธรรมชาติชมลาน
กล้วยไม้ โซนหินล้านปี ผาห าหด ผาพญานาค ดูพระอาทิตย์
ตก ป่าเบญพรรณ ของแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการบริการ ของศักยภาพ
แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว ต าบลท่าหินโงม  อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีโครงการดังต่อไปน้ี  
  1. โครงการปรับปรุง ห้องน้ าให้สะอาดและมี
ผู้ดูแลประจ า  
  2. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่
มอหินขาว 

  3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนมอหินขาว 

 จากผลการวิจัยที่สรุปมาน้ีมีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ แก้วตา ผิวพรรณ (2561) พบว่า ชุมชนมี
ความเข้มแข็งทางด้านสังคมค่อนข้างมาก มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ความสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และความมี
อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมน คนในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อจ ากัดคือ ชุมชนยังขาดความเชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน และภาครัฐขาดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่อยงานที่ดูแลในพื้นที่ โอกาสคือ จังหวัด
เพชรบูรณ์มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้ เปรียบ มีทัศนียภาพที่
สวยงาม มีภูมิอากาศท่ีหนาวเย็น มีความหลากหลายของ
ชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุ มีวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ จึงท าให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกหน่ึง ปัญหาและอุปสรรคคือ 
การแข่งขันและการแย่งชิงในตลาดการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
สูงขึ้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจส่งผลกระทบ
ทางอ้อมที่อาจท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาได้ หน่วยงาน
ภาครัฐที่รับผดิชอบด้านโครงสร้าง ไม่มีการวางแผนร่วมกัน 
ขาดการบูรณาการ นอกจากน้ียังมีอุปสรรคทางด้านภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน เป็นสาเหตุให้
นักท่องเที่ยวอาจตัดสินใจไม่เดินทางท่องเที่ยวหรือมีการใช้
จ่ายน้อยลง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและให้
ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท าลายของมนุษย์
อย่างจริงจัง 
 2. ควรมีการจัดสร้างห้ องน้ าให้ เพียงพอกับ
จ านวนนักท่องเที่ยวและมีผู้ดูแลตลอดเวลา 
 3. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนเพื่อการพัฒนาการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวอย่างยั้งยืน  
 4. ควรมีการบริการจัดการเรื่องที่พักโดยการ
จัดระบบการเช่าเต็นท์และการแบ่งโซนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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