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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพของ
การด�ำเนินการและความต้องการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มทวารวดี 4
จังหวัด 2) เพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่าย
กิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด 3) เพื่อทดลองรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่ม
ทวารวดี 4 จังหวัด 4) เพือ่ ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ของกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว กลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด จ�ำนวน 384
คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ได้แก่ แบบสังเคราะห์เอกสาร
แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจ�ำปีงบประมาณ
2557 และทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�ำปี
การศึกษา 2557
2
นักศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร (สถานที่ท�ำงานวิทยาลัยราชสุดา
มหาวิทยาลัยมหิดล) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริทร์ สังข์รักษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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Abstract
This research aimed to 1) study the operation and demand for creative
tourism of 4-province DVARAVATI, 2) create model of creative tourism in
order to promote the network of tourism activities of 4-province DVARAVATI,
3) test model of creative tourism in order to promote the network of tourism
activities of 4-province DVARAVATI, 4) evaluate and improve model of creative
tourist of 4-province DVARAVATI in order to encourage the network of tourism

บทที่ 7

ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพของการด�ำเนินการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นว่าการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การเรียนรู้และกิจกรรม อยู่ในระดับมาก
และความต้องการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ นักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต้องการท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 57.59 แหล่งท่องเทีย่ วทาง
วัฒนธรรม ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 18.85 และแหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น
คิดเป็นร้อยละ 13.09 ตามล�ำดับ 2) การพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ได้รปู แบบมีชอื่ เรียกว่า “KRNS-NONGKHAO Model” 3) ผลการทดลองรูปแบบ
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ด้านการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ตาม
โครงสร้างเพื่อความสมดุลตามหลักธรรมาภิบาล ท�ำให้สมาชิกทราบถึงแนวทางการ
กระจายรายได้ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีการจัด
กิจกรรมที่สะท้อนถึง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก 4 ) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ และมีความคิดเห็นของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง อยูใ่ นระดับมาก และถอดบทเรียน
พบว่า ความส�ำเร็จของการด�ำเนินกิจกรรม มีการด�ำเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยว
และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การประชาสัมพันธ์
ชุมชน ผูบ้ ริหารในชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้การสนับสนุนเชือ่ มโยงเครือข่าย
การท่องเที่ยวภายใน และภายนอกชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ระดับชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เครือข่ายกิจกรรม ส่งเสริมเครือข่าย
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activities of 4-province DVARAVATI. The samples for the research were 384
tourists both Thai and foreigners of 4-province DVARAVATI. The tools used in
data collection were synthetic model of document, SWOT Analysis, focus group
discussion, and questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation and content analysis.
The results of the research were: 1) in respect of the creative tourism
operation of DVARAVATI, Thai and foreign respondents were of the opinion
that participation of the community, potentiality of tourism, learning, and activities
were of a high level, and in respect of the demand for the creative tourism, Thai
and foreign respondents needed natural tourism of the highest level, representing
57.59%; cultural and traditional tourism, representing 18.85%; and local
attractions tourism, representing 13.09%, respectively; 2) the development for
creative tourism model was the “KRNS-NONGKHAO Model” 3) the success
factors for the model of creative tourism were the model of creative tourism
management in accordance with the structure of a balance of good governance,
participative networks in the levels of province and community; 4) the evaluation
and improvement of creative tourism model of the respondents was at high
level. In addition, the overall opinion of those involved with the model of creative
tourism so as to promote the tourism activity network of 4-province DVARAVATI
was at high level. It was also found that the success of the network of tourism
activities relied on the use of information technology for public relations in the
communities, the supports of the community administrators and concerning
public offices for the tourism networks of inside and outside communities, and
the participatory process at the community and the public sector levels.
Keywords : Creative Tourism, Network of Activities, Enhancing the
Network

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
The Model Development of Creative Tourism in order to Enhance the Network of Tourism Activities of DVARAVATI Four Provinces 141

บทนำ�

บทที่ 7

แนวโน้มการท่องเที่ยวโลก องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism
Organization : UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ.2563 จะมีนักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศจ�ำนวน 1,600 ล้านคน ภูมภิ าคทีม่ แี นวโน้มเป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอด
นิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตลาด กลุ่มประเทศ บราซิล รัสเซีย อินเดีย
และจีน (BRIC) มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพในการส่งออกนักท่องเที่ยวใน
อนาคต พร้อมทัง้ การแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วสูงขึน้ และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากรโลกนักท่องเทีย่ วกลุม่ ผูส้ งู อายุมแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับความเสีย่ งและวิกฤตในหลายด้าน ซึง่ ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
จากการจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี พ.ศ.2550
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ของโลก ปี พ.ศ.2551 ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 42
ของโลก ปี พ.ศ.2552 ขยับขึน้ มาอยูใ่ นอันดับที่ 39 ของโลกและปี พ.ศ.2553 - 2555
อยู่ในล�ำดับที่ 41 ของโลก ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมี
ทรัพยากรพืน้ ฐานด้านการท่องเทีย่ วหลากหลายกระจายอยูใ่ นทุกจังหวัด และ มีความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเทีย่ วแหล่งท่องเทีย่ วหลายแห่งมีความสวยงามติดระดับ
โลกมี เ อกลั ก ษณ์ ต ่ า งจากภู มิ ภ าคอื่ น กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์แผนงานฟืน้ ฟูวกิ ฤตการท่องเทีย่ วระยะสัน้ และระยะยาว และจัดท�ำแผน
พัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อฟืน้ ฟูและ
กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดและสร้าง
ศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเทีย่ ว เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
ให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพการแข่งขัน เกิดการสร้างรายได้ และการกระจาย
รายได้ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (สมาคมการตลาดท่ อ งเที่ ย วไทย,
2555,ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ส�ำนักสถิติแห่งชาติ, 2555)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผูก้ ำ� หนด
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมให้เป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ อันน�ำ
ไปสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative
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Tourism)” ซึง่ เป็นการท่องเทีย่ วทางเลือกใหม่ทมี่ ไิ ด้ทดแทนการท่องเทีย่ วในรูปแบบ
อื่นๆ สิ่งท้าทายส�ำหรับผู้ด�ำเนินการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การสร้างมูลค่าและ
คุณค่าศิลปะ วัฒนธรรมและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และสามารถท�ำให้ผู้มาเยือน
ตระหนักถึงมูลค่าและคุณค่านั้นๆ ว่ามีความแตกต่างจากสินค้า และบริการทั่วไป
อย่างไร การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จงึ มักถูกโยงใยเข้ากับการเล่าเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้ผู้มาเยือนมีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
มากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มิได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ท�ำให้การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยสนับสนุนอัตลักษณ์
(Identity) ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ตลอดจนกระตุ้นการบริโภควัฒนธรรม และ
ความสร้างสรรค์ของผูค้ นท้องถิน่ ด้วยเหตุนกี้ ารจัดหมวดหมูก่ ารท่องเทีย่ วจึงจ�ำเป็น
ต้องมองทั้งในภาคผู้ผลิตและผู้บริโภคไปพร้อมกัน (ภัทรพงศ์ อินทรก�ำเนิด และ
คณะ,2553 : 27-33) จึงสามารถอธิบายได้วา่ การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์นมี้ คี วาม
สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจและส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น
กลุ่มทวารวดี ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี
และ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามกรอบส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ และเป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคใต้
อันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการค้า
ของภาคตะวันตกและเป็นชุมชนการขนส่ง การขนถ่ายสินค้ามายาวนาน โดยทางรถไฟ
รถยนต์ การขนส่งสินค้าการเกษตรทางน�ำ้ เพือ่ เข้าสูต่ ลาดในกรุงเทพมหานคร และมี
ความได้เปรียบทางด้านท�ำเลที่ตั้ง ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด และ
มีชอื่ เสียงในเรือ่ งของการท่องเทีย่ วทัง้ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เชิงสุภาพ เชิงเกษตรกรรม
เชิงวัฒนธรรม เชิงศาสนา และเชิงโบราณคดี ฯลฯ จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ปี พ.ศ.2554 และ ปี พ.ศ.2555 จุดแข็ง (Strength) ของกลุ่มทวารวดี พบว่า
มีภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และปราชญ์ชาวบ้านทีห่ ลากหลาย เกษตรกรมีความประสบการณ์
องค์ความรู้ ความสามารถ และการท่องเที่ยวมีแหล่งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติที่โดดเด่น มีการคมนาคมที่สะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ย 100
กิโลเมตร (ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, 2554) เป็น

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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บทที่ 7

ประตูสู่ชายแดนภาคตะวันตกและภาคใต้ มีอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์
เชือ่ มต่อกับพืน้ ทีป่ า่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีกจิ กรรมการท่องเทีย่ ว
เป็นงานประจ�ำปีท่ีมีชื่อเสียงซึ่งเหมาะแก่การบริหาร และพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ดังที่กล่าวมาได้แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทวารวดีมี
ศักยภาพที่จะรองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงเห็นได้ว่าการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ยังขาดการจัดการที่ดี และขาดการน�ำเสนอ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองให้โดดเด่นขาดการน�ำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้
มุง่ หวังการใช้เงินตราในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วประการหลัก มุง่ ทุนทางเศรษฐกิจ
มากกว่าการใช้ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ท�ำให้ขาด
ความสมดุล ไม่สามารถจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองได้
ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มท่องเที่ยวทวารวดีนั้น คือ การท่องเที่ยวขาดการ
จัดการ และเชือ่ มโยงแหล่งท่องเทีย่ วอย่างบูรณาการ และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องด้านการ
ท่องเทีย่ วในกลุม่ ทวารวดียงั ขาดการสร้างเครือข่ายร่วมกัน (ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, 2554) จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การน�ำแนวคิด
การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด โดยใช้ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์เป็นฐานการเรียนรู้
และท่องเทีย่ ว เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ชุมชน และผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ ว
และนักท่องเทีย่ ว รวมถึงประชาชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา หันกลับเข้ามาศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวรูป
แบบใหม่ ผสมผสานความเข้าใจถึงการด�ำเนินชีวิต วิถีชีวิต สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการจัดการท่องเทีย่ วชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประกอบกับการน�ำเอกลักษณ์เฉพาะ
และภูมิปัญญาในแต่ละชุมชน ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี การแต่งกาย และ
อาหารพื้นเมือง ซึ่งเป็นทุนที่มีอยู่แล้วในชุมชนเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษาทีใ่ ช้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาประเทศประกอบกับผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด เพื่อการขับ
เคลื่อนเชิงนโยบายการท่องเที่ยวบนฐานความรู้ ซึ่งผลการวิจัยสามารถน�ำไปสู่การ
ก�ำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยว ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพของการด�ำเนินการและความต้องการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
2. เพือ่ สร้างรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
3. เพื่อทดลองรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่าย
กิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่ม
ทวารวดี 4 จังหวัด เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว

บทที่ 7

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ในครั้งนี้มีขอบเขตการ
วิจัยดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ดังนั้นขอบเขตด้าน
เนื้อหาในการวิจัย ในครั้งนี้ ได้แก่ สภาพของการด�ำเนินการทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ในกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
2. ขอบเขตด้านประ กร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก
ประ กร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก
		 - ประชากร ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักท่องเทีย่ วชาวไทย
และชาวต่างชาติ จ�ำนวนทั้งหมด 11,595,688 คน ข้อมูลจากฐานข้อมูลการท่อง
เทีย่ วเชิงการตลาดปี พ.ศ.2555 จ�ำแนกรายจังหวัด (การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย,
2556)
		 - กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาโดยการสุ่มโดย
ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie &Morgan) ได้ 384 คน

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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		 - ผู้ให้ข้อมูลหลัก ชุมชนหมู่บ้านหนองขาว ต�ำบลหนองขาว อ�ำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ชาติพันธุ์ไทย จีน ประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย คนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย
ที่เป็นผู้ร่วมวิจัย วัด และพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่เป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มา
ท่องเที่ยวหมู่บ้านหนองขาวในปี พ.ศ.2556 – 2557
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยศึกษาการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ของกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด ในกลุม่ ทวารวดี ประกอบ
ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ตาม
กรอบส�ำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, 2554)

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 7

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครื อ ข่ า ยกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ของกลุ ่ ม ทวารวดี 4 จั ง หวั ด ผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นกรอบแนวคิดเกีย่ วกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และ
แนวคิดเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีลกั ษณะของความ
เป็นนามธรรมมากกว่าความเป็นรูปธรรม ในความเข้าใจของคนทั่วไปโดยเฉพาะใน
ระยะเริม่ แรกทีม่ กั จะพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทใี่ ช้ทนุ ทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ท�ำให้
เกิดความสับสนระหว่างค�ำว่า “เศรษฐกิจวัฒนธรรม (Cultural Economy)” และ
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” อยู่ไม่น้อย ซึ่งความสับสนและ
ความไม่ เ ข้ า ใจดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ก ารแบ่ ง ประเภทและขอบเขตของอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ในปัจจุบนั ยังมีความไม่ชดั เจนและเป็นสากล ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยสรุปไว้ดังนี้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2542 :
18-22) โดยภาพรวมความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนของ
การพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมี

บทที่ 7
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ความหลากหลาย และยังไม่มีค�ำจ�ำกัดความที่สร้างความเข้าใจและการยอมรับ
อย่ า งเป็ น หนึ่ งเดี ยวกัน อย่างไรก็ตามมีค วามหมายอย่างง่ายของ “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์” คือ “การสร้างมูลค่าทีเ่ กิดจากความคิดของมนุษย์” โดย John Howkins
นรินทร์ สังข์รกั ษา (2555 : 273 - 292) กล่าวว่า การท่องเทีย่ วของประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ ล้วนมีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปตาม
บริบทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่เกิดจากธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ได้มุ่งเน้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Value
Creation) เมือ่ ธุรกิจท่องเทีย่ วทัว่ โลกเกิดการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ในช่วงเวลาไม่กปี่ ี
ที่ผ่านมานี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เสนอขายสินค้าที่สร้างสรรค์และบริการ
เชิงวัฒนธรรมก็ขายตัวในตลาดการท่องเทีย่ วด้วยเช่นกัน รายประจ�ำปี 2004 ระบุวา่
มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเข้ามาในยุโรปถึง 416 ล้านคน ขณะทีภ่ มู ภิ าคเอเชีย
และแปซิฟกิ มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางประมาณ 153 ล้านคน ส่วนทวีปแอฟริกาทัง้ หมด
มีนักท่องเที่ยวเดินทางประมาณ 33 ล้านคนต่อปี ภาควัฒนธรรมโดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวมีความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรม
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงศิลปะ (Galleries) งานเทศกาล งานอื่นๆ ที่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามสนใจในการเข้ า ชมเช่ น ดนตรี ชมการแสดงโอเปร่ า ใน
เมืองต่างๆ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีทแี่ ตกต่างในแต่ละท้องถิน่ เป็นสิง่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม (Cultural Tourists) ที่มองเห็นความแตกต่างและตระหนักถึงความเป็น
วัฒนธรรมมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป
สามารถสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีบทบาทการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปของเงินตราต่างประเทศมีส่วนช่วย
สร้างเสถียรภาพประเทศ และเสนอขายความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเทีย่ วชาวไทยและต่างประเทศ และมุง่ หวังว่าจะเป็นการกระจายรายได้สู่
ชุมชนอย่างเสมอภาค นอกจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจแล้ว อุตสาหกรรมการ

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
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ท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของแต่ละ
ท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวผ่าน
วิถชี วี ติ ชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ ในพืน้ ทีข่ องการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการหรือชุมชนนั้นๆ จึงต้องมีความรับผิดชอบ
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการและนักท่องเทีย่ วล้วนมีสว่ นเกีย่ วข้องในการมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ใน 3 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ต่อสภาวะแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
วัฒนธรรมชุมชน และความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น

วิธีการวิจัย

บทที่ 7

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครื อ ข่ า ยกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว ของกลุ ่ ม ทวารวดี 4 จั ง หวั ด ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และด�ำเนินการปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยผู้วิจัยมีวิธีการ
ด�ำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพของการด�ำเนินการทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ในกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด (Research : R1) โดยมีกระบวนด�ำเนินการ ดังนี้ การศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห์เอกสาร (Document synthesis) เกีย่ วกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การเตรียมชุมชน และศึกษาพื้นที่ที่วิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ได้แก่ ศึกษาความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ด้วยแบบสอบถาม การเตรียมความพร้อมส�ำหรับพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ด้วยการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ ส่งเสริมเครือข่าย
กิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด (Development : D1) โดยมี
กระบวนด�ำเนินการ ดังนี้ ร่างรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ด้วยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยร่วมปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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(Stakeholders) การจัดอบรมความรู้แนวคิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด�ำเนินการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ของ
กลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด ของชุมชนโดยด�ำเนินการใช้เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบ
มีสว่ นร่วม (Appreciation-Influence-Control : A-I-C) การตรวจสอบ และรับรอง
รูปแบบ โดยแบบประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่าย
กิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด (Research : R2) โดยมีกระบวน
ด�ำเนินการ ดังนี้ จัดเวทีเครือข่ายการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในระดับชุมชน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมชุมชน จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : COPs) เพื่อใช้
ในการเก็บข้อมูลเพื่อไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ ่ ม ทวารวดี 4 จั ง หวั ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
(Development : D2) โดยมีกระบวนด�ำเนินการ ดังนี้ เป็นขั้นตอนการประเมินผล
การใช้รปู แบบการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ด�ำเนินการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด และการสรุปบทเรียนจากการด�ำเนินงาน
(Lesson Learned)

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ของกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด สามารถสรุปผล
การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาสภาพของการด�ำเนินการทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ ในกลุม่
ทวารวดี 4 จังหวัด

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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บทที่ 7

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความคิดเห็นต่อศักยภาพของการ
ด� ำ เนิ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ท วารวดี 4 จั ง หวั ด สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของการด�ำเนินการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใน
กลุ่มทวารวดี 4 จ�ำนวน 382 คน เป็นชาวไทย 322 คน คิดเป็นร้อยละ 84.30 และ
ชาวต่างชาติ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 พฤติกรรมการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยว /
พักผ่อนมากทีส่ ดุ การจัดเส้นทางท่องเทีย่ วแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องการไป
ท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ได้แก่แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ แหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น ด้านศักยภาพของการด�ำเนินการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทวารวดี 4 จังหวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
และด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาคือด้านการเรียนรู้และกิจกรรม
2. การสร้างรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด จากการวิเคราะห์
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ตามระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2555 – 2559 ยุทธศาสตร์กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา พ.ศ.2555-2559 ยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
1 และยุทธศาสตร์เทศบาลต�ำบลหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความสอดคล้อง
กันและมีความสัมพันธ์กนั ตามล�ำดับ และมีจดุ มุง่ หมายของการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
ร่วมกันสามารถแบ่งออกเป็นด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้และกิจกรรม ด้าน
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน และด้ า นศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วได้ แ ก่ ก ารพั ฒ นา
โครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเพือ่ การท่องเทีย่ ว การพัฒนาและฟืน้ ฟู
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวการสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านหนองขาวเพื่อให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม
เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน สามารถใกล้ชดิ กับชาวบ้านได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ความเป็นอยู่
ของบ้านหนองขาว โดยจะเน้นให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
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อาทิเช่น 1) การทอผ้า 2) การท�ำข้าวซ้อมมือแบบโบราณ 3) การท�ำข้าวเกรียบว่าว
4) การท�ำขนมตาล 5) ความเชื่อเรื่องหม้อยาย 6) ศาลพ่อ แม่ 7) การเจียระไนนิล
8) การท�ำขวัญข้าว 9) ทุ่งนา การท�ำตาลโตนด โดยกิจกรรมเหล่านี้ จะพาน�ำชมโดย
รถอีแต๋น การจัดกิจกรรมเหล่านี้ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้ และยังเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผู้ที่มาเยี่ยมชมกับชาวบ้าน
3. ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
3.1 ผลการติดตามและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระยะที่ 3
(เม.ย.57– มิ.ย.57) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4
จังหวัด “KRNS-NONGKHAO Model” ต่อการจัดการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ของกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด โดยภาพรวมอยูใ่ น ระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านโอกาสการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รองลงมาคือด้านเรื่องเล่าชุมชนแห่งความ
สร้างสรรค์ และ ด้านธรรมาภิบาลในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ต่อมาคือ ด้านความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ ด้าน
ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ด้านองค์กรชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำ
ที่สุด คือ ด้านความจริงที่ผ่านประสบการณ์
3.2 ผลการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ ว และความร่วมมือของกลุม่ ทวารวดี
4 จังหวัด จากกระบวนวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ ของการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวและความร่วมมือของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด จากการประชุมสัมมนาได้
แนวทางการสร้ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ เป็ น แนวทางการในการก� ำ หนดนโยบายการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน และน�ำเสนอเชิงนโยบายการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือดังต่อไปนี้ 1) ระดับกลุ่มจังหวัด ควรจัดตั้งองค์กร
เครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนที่ชัดเจน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามระดับความพร้อม
และการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนือ่ งด้วยความสมัครใจมากกว่าการจัดตัง้ แบบบังคับ

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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โดยส�ำนักบริหารจัดการยุทธศาสตร์กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กลุม่ ทวารวดี)
โดยเป็นภาคีขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง 2) ระดับ
ชุมชน ควรจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งชุมชนบ้านหนองขาว เข้าข่ายที่สามารถจัด
ตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนได้ในด้านการมีฐานความรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้ อ งถิ่ น ผสมผสานกั บ แนวคิ ด การจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ Facebook Twitter ให้นัก
ท่องเทีย่ วได้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารทีส่ ะดวด รวดเร็ว และเป็นข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ ซึง่ การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานกาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี
ได้จัดท�ำเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มหลายช่องทาง เช่น หนังสือ วารสาร เว็บไซต์
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโดยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากยิ่งขึ้น เป็นการ
สร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายต้นแบบทีผ่ ลการปฏิบตั งิ าน
อย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้วยการศึกษาดูงาน
การเทียบเคียง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกัน
4. การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว
		 4.1 จากการจัดกิจกรรมการสรุปบทเรียนจากการด�ำเนินงาน (Lesson
Learned) หลังปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) เพื่อการสรุปผลการ
ด�ำเนินงานตามรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “KRNS-NONGKHAO
Model” ผลของการถอดบทเรียนรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประกอบด้วยขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและข้อค้นพบทีไ่ ด้จากปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วย
1) การทบทวนกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการบูรณาการ
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ที่มีลักษณะที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ และธรรมชาติ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาอัตลักษณ์ ประวัตศิ าสตร์ กลุม่ ชาติพนั ธ์ุ ภาษา
วรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้าน ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อโบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สภาพทางภูมศิ าสตร์ และธรรมชาติ
และรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนแหล่งท่องเที่ยว 2) ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ มีการ
ด�ำเนินการกิจกรรมการท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และร่วมกันพัฒนารูปแบบการ

152

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

บทที่ 7

จั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ การน� ำ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว
ภายในและภายนอกชุมชน 3) สาเหตุที่ท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จ ผู้บริหารในชุมชน
ให้การสนับสนุน เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมให้มีการสร้างแกนน�ำทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยช่วยกันรณรงค์ให้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4) เงื่อนไขความส�ำเร็จ ชุมชนเห็นความส�ำคัญของการ
ท่ อ งเที่ ย ว ความร่ ว มมื อ ทุ ก ระดั บ ชุ ม ชนต้ อ งรั ก และหวงแหนวั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม รักษาเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้
4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ วของกลุม่ ทวารวดี
4 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพือ่ ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ วของกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก
ด้านเครือข่ายการท่องเทีย่ วอยูใ่ นระดับมาก และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด สรุปได้ว่า
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. จากการศึกษาสภาพของการด�ำเนินการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด ตามความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วชาวไทยและชาวต่างชาติ
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ศั ก ยภาพของการด� ำ เนิ น การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรมการ
ท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ได้แก่การท่องเที่ยวพักผ่อน การจัด

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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เส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่ต้องการไปท่องเที่ยวมากที่สุด
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และ
แหล่งท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตท้องถิ่น และความคาดหวังจะได้รับจากการท่องเที่ยว
ได้พกั ผ่อนในบรรยากาศทีด่ ี อากาศสดชืน่ การบริการด้วยความเป็นมิตร มีความเป็น
กันเองของคนในชุมชน ความสะดวก สะอาด ปลอดภัยของสถานที่ ความสวยงาม
ของธรรมชาติในชุมชนท้องถิน่ และการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีช่ มุ ชนจัดขึน้
วัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับ นรินทร์ สังข์รกั ษา (2554) ได้ศกึ ษาสภาพการณ์
ของการท่องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั
เพือ่ ศึกษาสภาพการณ์ในด้านพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม เพื่อเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมตามลักษณะ
ส่วนบุคคล และเพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค์และข้อเสนอแนะต่อการท่องเทีย่ วเชิงศิลป
วัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม พบว่า สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลป
วัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน และ
ท่องเที่ยว ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 วัน ได้รับข่าวสารจาก
โทรทัศน์ จ�ำนวนครั้งที่มาท่องเที่ยวมากที่สุดมากกว่า 5 ครั้ง ลักษณะการท่องเที่ยว
แบบไป – เช้าเย็นกลับ มีพฤติกรรมท่องเที่ยว วัด โบสถ์ อุทยานประวัติศาสตร์
มากที่สุด นิยมท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมมากที่สุด แหล่งท่องเที่ยวที่นิยม คือ
องค์พระปฐมเจดีย์มากที่สุด มีความพึงพอใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลป
วัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. จากการสร้างรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ของกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด ทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้
เรียกว่า “KRNS-NONGKHAO Model” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินการอย่างบูรณาการ มีองค์ประกอบหลักทีส่ ำ� คัญคือ “KRNS-NONGKHAO
Model” จะต้องมีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนี้ เรือ่ งความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ (Knowledge) เส้นทางท่องเที่ยว (Route) ความเป็นธรรมชาติ วิถีไทย
(Natural) ความพึงพอใจ ของนักท่องเทีย่ ว (Satisfaction) เรือ่ งเล่าชุมชนแห่งความ
สร้างสรรค์ (Narration) เรื่องเล่าที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเยี่ยมชม
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สิ่งก่อสร้างมรดกวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ และนักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญกับคุณค่า
ของวัฒนธรรม วิถีชีวิตสามัญและการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Opportunity) มี
องค์กร สถาบันให้ด้านความรู้และสนับสนุนส่งเสริมการด�ำเนินงานท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชน ในเชิงนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร เครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ (Networking) การรวมกลุม่ ของบุคคล กลุม่ บุคคลในชุมชนทีจ่ ดั กิจกรรม
การท่องเทีย่ ว เช่น ของทีร่ ะลึก กลุม่ ผ้าทอ กลุม่ ทีพ่ กั ในชุมชน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน
ในการด�ำเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ตั้งไว้ร่วมกัน ธรรมาภิบาลในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Good
Governance) ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า การด�ำเนินงานการจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวตามกฎข้อบังคับของกลุ่มและเป็นที่ยอมรับของสังคม ด้วยการ
ยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม มีความซือ่ สัตย์ จริงใจ ต่อนักท่องเทีย่ ว และกลุม่ สมาชิก
การจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างสมดุล สามารถคัดค้านกันได้และ
เปิดโอกาสให้สมาชิกประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Knowledge) นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
เห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความ
ภาคภูมใิ จในมรดกของท้องถิน่ และการอนุรกั ษ์ ทีพ่ กั สัมผัสวัฒนธรรมชุมชน (Home
stay) ที่พักที่อยู่ในชุมชนชนบท นักท่องเที่ยวเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้าน และมี
กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว
ประสบการณ์ที่เป็นของแท้ (Authentic Experience) นักท่องเที่ยวได้ร่วมปฏิบัติ
กิ จกรรมต่ า ง ๆ ตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่เป็นจริงส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิด
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ องค์กรชุมชนการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Organizing) มีการจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ซึง่ สอดคล้องกับ วันสาด ศรีสวุ รรณ (2553) ได้ศกึ ษารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน�้ำตาปี โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจยั ดังนี้ เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วของชุมชนลุม่ น�ำ้ ตาปี เพือ่ ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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แนวทางการจัดการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ลุม่ น�ำ้ ตาปี
และเพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม โดยการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนลุม่ น�ำ้ ตาปี พบว่าวัฒนธรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วของชุมชนลุม่ น�ำ้ ตาปีมอี ตั ลักษณ์
ที่โดดเด่นที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา
วรรณกรรม การละเล่นพื้นบ้านศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ โบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติแนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3. จากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเทีย่ ว ของกลุม่ ทวารวดี 4 จังหวัด พบว่าการส่งเสริม
เครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Networking) คือการรวมกลุ่มของ
บุคคล กลุ่มบุคคลในชุมชนทั้งที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
ของที่ระลึก กลุ่มผ้าทอ กลุ่มที่พักในชุมชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ (2551) ได้ศกึ ษาการสร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวด้านการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตระหนัก และเห็นความส�ำคัญเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเสนอแนะแนวทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือโดยชุมชนในกลุม่ จังหวัดภาคกลางอย่างเป็นรูปธรรม พบว่าการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ หลาย
รูปแบบได้แก่ การให้บริการบ้านพักโฮมสเตย์ การผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลป
หัตถกรรม และการให้บริการการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น จุดเด่น
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางได้แก่ สภาพแวดล้อมที่ยังคง
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ความเป็นธรรมชาติ เอกลักษณ์ของชุมชน สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง การคมนาคมที่
สะดวก และความโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน�้ำ
จากผลการวิจัยการสร้างเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ยังพบ
การรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชนที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการมีผู้น�ำเข้มแข็ง
ทีม่ คี วามสามารถ ในการบริหารการจัดการอย่างมีสว่ นร่วม ซึง่ สอดคล้องกับ นรินทร์
สังข์รกั ษา (2555) ได้ทำ� การวิจยั เพือ่ พัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืนใน
จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเทียบเคียงชุมชนที่จัดการการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีป่ ระสบความส�ำเร็จและล้มเหลว ศึกษาแนวทางการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเทียบเคียงปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ได้แก่ “บวร”บ้าน วัด โรงเรียนในการมี
ส่วนร่วม มีผนู้ ำ� เข้มแข็ง สมาชิกร่วมมือ โครงสร้างองค์กร เทคโนโลยี ความรู้ ทักษะ/
ความสามารถ การจัดการ วัฒนธรรมองค์กร จิตอุทศิ และทุนชุมชน ส่วนปัจจัยความ
ล้มเหลว ได้แก่ ความอิจฉา ความขัดแย้งกันของสมาชิกและชุมชน การขาดความ
ร่วมมือ และผลประโยชน์ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานเดิมของชุมชน ยึดหลักภูมสิ งั คม
ผลประโยชน์ของชุมชน และความคุ้มค่ามากกว่าความคุ้มทุน
4. จากการการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว
พบว่าการสรุปบทเรียนจากการด�ำเนินงาน (Lesson Learned) และสร้างเครือข่าย
การท่องเที่ยวของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีปัจจัยต่างๆ การทบทวน
กระบวนการจัดการการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เป็นการบูรณาการรูปแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวที่มีลักษณะที่หลากหลาย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์และธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา วรรณกรรม การละเล่น
พื้นบ้าน ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อโบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพทางภูมิศาสตร์ และธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ การ

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ และธรรมชาติ
เน้นกิจกรรมทีเ่ กิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงต่อนักท่องเทีย่ ว รักษาอัตลักษณ์ของ
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ ควรมีการด�ำเนินการกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเทีย่ วเชิง
สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ การน� ำ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวภายในและภายนอกชุมชน
สอดคล้องกับ คุณเขมชาติ เหล่ารัตนเรื่องชัย ผู้แทน ททท.สมุทรสงคราม กล่าวว่า
“การจัดตัง้ องค์กรเครือข่ายชุมชน อาจไม่ตอ้ งมองถึงผลตอบแทนทีเ่ ป็นจ�ำนวน
เงิน ในช่วงแรกมาในลักษณะอาสาสมัคร พอแหล่งท่องเที่ยวเริ่มเข้มแข็งรายได้จะ
กระจายกลับคืนสู่ชุมชน”
ซึ่งสอดคล้องกับ ภัทรพงศ์ อินทรก�ำเนิด และคณะ (2553) ได้ศึกษาระบบ
นวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ กรณี
ศึกษาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั ดังนี้ เพือ่ สร้าง
แนวทางและแบบแผนการศึกษา พัฒนาและด�ำเนินการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทตี่ รงกับความต้องการปัจจุบนั และอนาคตของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูท้ างการศึกษาทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะ
การเรียนรู้
ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่จะพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถ
ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมและยั่งยืนนั้น ควรจะต้องมีการ
ด�ำเนินการตามรูปแบบ (Model) ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทัง้ บูรณาการตามอัตลักษณ์
ของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ เพือ่
ส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะโดยแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในชุมชนและจัดตั้งกลุ่ม
อย่างถูกต้องระเบียบของสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และการสร้างกิจกรรมที่ดึงดูด
ความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวตามวิถีของชุมชน องค์กรเครือข่ายควรส่งเสริม
สนับสนุนชุมชนและผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำ และการบูรณาการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทันต่อกลไกการตลาดและตามความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว
1.2 ชุมชนควรมีรปู แบบการสืบทอดต�ำแหน่งผูน้ ำ� การจัดการองค์ความรู้
จากผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เชิงนโยบายเกีย่ วกับการสร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ ภายนอกชุมชนหรือในรูปแบบอื่น เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2.2 ควรวิจัยรูปแบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
ทวารวดี 4 จังหวัด สู่การเปิดประชาคมอาเซียน
2.3 ควรวิจัยรูปแบบการท่องเที่ยววิถีไทย ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
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รูปแบบการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ เพื่อส่ งเสริมเครือข่ าย
กิจกรรมการท่ องเที่ยว ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
หลักการ : เพื่อพัฒนาการท่ องเที่ยวบนฐานความรู้แบบมีส่วนร่ วม
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่ งเสริมเครือข่ ายกิจกรรมการท่ องเที่ยว
ของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
การบริ หารจัดการ
การท่ องเที่ยว

องค์ ประกอบของรูปแบบการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
KRNS-NONGKHAO Model

ปั จจัยสนับสนุน
-ผู้นํา
-สมาชิก
-องค์กรชุมชน

ภาคีเครือข่ายการท่ องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์
อย่ างมีส่วนร่ วม

กิจกรรมการท่ องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
โดยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ การท่ องเที่ยวโดย
นักท่ องเที่ยวมีส่วนร่ วม ใน
ประสบการณ์ จริงตามวิถีชุมชน

บทที่ 7

K = การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
(Knowledge Management)
R = เส้ นทางท่องเที่ยว (Route)
N = ความเป็ นธรรมชาติ วิถีไทย (Natural)
S = ความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยว (Satisfaction)
N = เรื่ องเล่าชุมชนแห่งความสร้ างสรรค์ (Narration)
O = โอกาสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
(Opportunity)
N = เครื อข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
(Networking)
G = ธรรมาภิบาลในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์ (Good Governance)
K = ความรู้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
(Knowledge)
H = ที่พกั สัมผัสวัฒนธรรมชุมชน (Home Stay)
A = ความจริงที่ผา่ นประสบการณ์
(Authentic Experience)
O = องค์กรชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์
(Organizing)

การพัฒนาให้ นักท่ องเที่ยว
- เกิดกระบวนการเรี ยนรู้
- มีความพึงพอใจ
การพัฒนาให้ ชุมชน
- เห็นความสําคัญของการท่องเที่ยว และ
รักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้
- นําไปสูก่ ารพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน
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