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บทคัดย่อ
 บทความวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์บนฐานทนุทางทรพัยากร

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงเป็น 

งานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการส�ารวจ สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และปฏิบัติการจัดการท่องเท่ียว 

เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 

 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการ 

มีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ ๖ ส่วน คือ (๑) วิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ของชุมชน (๒) การสร้างกรอบแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

(๓) การออกแบบแผนการด�าเนินงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม (๔) การบูรณาการแผน 

และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับวิถีชีวิตชุมชน (๕) การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยว 

เชงิสร้างสรรค์ และ (๖) พฒันาการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์จากต้นทนุทางทรัพยากรและบรูณาการ
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377การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ฯ

แนวคิดการจัดการกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

ให้สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตและศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน 

ค�าส�าคัญ : การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์; ทุนทางทรัพยากร; การมีส่วนร่วม; 
        ชุมชนดอนดู่; จังหวัดมหาสารคาม 

Abstract
 This research articles aims to study the creative tourism management based on 

resource capital with the participation of Don Du community, Khan Than Rat Subdistrict, 

Kantharawichai District Maha Sarakham Province. This is a qualitative research using  

survey, interview, group discussion and participatory creative tourism management  

practices.

 The results of research showed that the process of creative tourism management 

based on resource capital by participation of Don Du community consists of 6 parts:  

(1) an analysis of cost factors affecting creative tourism of the community, (2) a creating 

a conceptual framework for creative tourism management that is appropriate to the 

context of the community, (3) a participative design of creative tourism implementation 

plans, (4) an integration of creative tourism plans and activities with community lifestyles, 

(5) an assessment of creative tourism management, and (6) to develop creative tourism 

management from resource costs and integrate creative tourism management concepts 

to develop communities to support creative tourism through community participation 

processes by designing creative tourism programs and activities in accordance with the 

context of the way of life and tourism management potential of the community.

Keywords : creative tourism management; resource capital; participation; 
                 Don Du community; Maha Sarakham Province 

บทน�า
 ในแต่ละปีภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ท�าให้หลายภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ขยายธุรกิจ ขยายพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในประเทศ 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล และมี
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378 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

ววิฒันาการมาอย่างต่อเนือ่งเกดิเป็นการท่องเทีย่วรปูแบบต่าง ๆ  อาทกิารท่องเทีย่วเชงินเิวศ การท่องเทีย่ว

เชิงประวัติศาสตร์และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ส�าหรับรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลาย หน่วยงานของไทย

ก�าลังให้ความส�าคัญอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) แต่เมื่อ

มกีารแพร่ระบาดของโรคโควดิ ๑๙ ท�าให้ภาคการท่องเทีย่วได้รับผลกระทบ และพฤติกรรมของนกัท่องเทีย่ว

ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นการท่องเที่ยวตามชุมชนในพื้นที่ปลอดภัย (Tourism in safe areas) การท่องเที่ยว

ชมุชนเชิงสร้างสรรค์จงึเป็นทางเลอืกส�าหรบันกัท่องเทีย่วทีต้่องการท่องเทีย่ววถิชีมุชนและมคีวามปลอดภัย

ด้วย ท�าให้กระจายรายได้และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก 

 ส�าหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังคงเป็นเรื่องใหม่ แม้จะมีหลายหน่วยงานเริ่ม 

ให้ความส�าคัญ แต่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังคงไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการ

ด้านธุรกิจการท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียว ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังไม่มี

องค์ความรู้ท่ีชัดเจน ท้ังในด้านรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว การระบุทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 

รวมถึงการระบุกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยกลยุทธ ์

ที่น�ามาใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge–based 

Economy) เนื่องจากกฎเกณฑ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนไป การสร้างรายได้เปลี่ยนจากการสร้างมูลค่าใน 

ตัววัตถุที่จับต้องได้ไปสู่การสร้างค่ามูลค่าให้กับสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้
1
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่พัฒนาต่อยอดจากการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเท่ียวจากชุมชน และ 

ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นป้อนสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
2
 

 ปัญหาส�าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ ขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ ขาดองค์ความรู้ในการจัดการท่องเที่ยว และขาดการจัดการท่องเท่ียวแบบมีส่วนร่วม 

ของคนในพื้นท่ี รวมท้ังขาดการส่งเสริมทรัพยากรซ่ึงเป็นต้นทุนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยชมุชนเป็นฐานทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีมอีตัลกัษณ์เฉพาะถิน่ ในขณะทีค่นในพ้ืนท่ียงัขาดการตระหนกั

ถึงคุณค่าของทุนทางทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน 

 1
 ภัยมณี แก้วสง่า และนิศาชล จ�านงศรี, “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : ทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวไทย”, 

Suranaree J. Soc. Sci., Vol. 6 No. 1 (June 2012) : 92.

 2
 Wurzburger, Introduction to the SantaFe & UNESCO International Conference A Global  

Conversation on Best Practices and New Opportunities. In Wurzburger, R. (Ed.). Creative Tourism  
A Global Conversation how to provide unique creative experiences for travelers worldwide: at  
present at the 2008 Santa Fe & UNESCO International Conference on Creative Tourism in Santa Fe. 
(New Mexico. USA., 2010), pp. 15-25.
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379การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ฯ

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นอกจากจะเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่แล้ว ยังเป็นการ 

ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเกื้อกูลและส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและคนในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ 

โดยการใช้ต้นทนุทางทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชนมาแปลงเป็นการท่องเทีย่ว ผ่านกระบวนการบรหิารจดัการ

โดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปัญหาท่ีพบบ่อยในการท่องเที่ยวจึงอยู่ที่การทุ่มงบประมาณเพื่อกระตุ้นการ 

ท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมากแต่ขาดความยั่งยืน เพราะชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบ

กิจกรรมการท่องเท่ียว ท้ังยังเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ และไม่สอดคล้องกับต้นทุน

ทางทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน นอกจากนี้แล้วยังขาดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม 

ของชุมชนด้วย ท�าให้ผู้วิจัยเห็นว่าหากชุมชนมีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วม

ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ก็จะท�าให้สามารถพัฒนาศักยภาพการ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ในส่วนของชุมชนดอนดู่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นต้นทุนหลายส่วนที่สามารถ

น�ามาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การมีป่าอยู่กลางชุมชน การรักษาวัฒนธรรมประเพณี

และวถิชีีวติชมุชน การผลิตสนิค้าและบริการ การมผีูป้ระกอบการขนาดย่อมนชมุชน รวมทัง้ประวตัศิาสตร์

ชุมชนอันยาวนานควบคู่กับเมืองโบราณกันธารราษฎร์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้มี 

นักท่องเที่ยวสนใจเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชน แต่คนในชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการจัดการทุนทาง

ทรพัยากรการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ โดยทีผ่่านมาได้มหีน่วยงานและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการท่องเทีย่ว

เข้ามาสนบัสนนุ แต่ยงัขาดการมส่ีวนร่วมของชมุชนและยงัขาดการจัดการต้นทุนการท่องเทีย่วโดยใช้ชมุชน

เป็นฐาน ท�าให้ชุมชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาชุมชนในรูปของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หากชุมชน

ได้รับการจัดการต้นทุนทางทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดีก็จะท�าให้สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 

ด้านการท่องเทีย่วได้ และก่อให้เกดิกระบวนการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์แบบมส่ีวนร่วมของชมุชนในพ้ืนที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากปัญหาและความส�าคัญดังกล่าว ท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะท�าวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการจัดการ

ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์แบบมส่ีวนร่วมของชมุชน เพือ่สร้างรูปแบบการจดัการท่องเทีย่วโดยชมุชนทีส่ามารถ

เพิง่พาตนเองได้ จงึได้เสนอโครงการวจิยัเพือ่พฒันาเชงิพืน้ทีก่ารท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์โดยการมส่ีวนร่วม

ของชุมชน เรื่อง “การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนดอนดู ่ต�าบลคนัธารราษฎร์ อ�าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม” ซึง่สอดคล้องกับแพลตฟอร์ม

ที่ ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และความเหล่ือมล�้า p.๑๓ นวัตกรรมส�าหรับ

เศรษฐกจิฐานรากและชมุชนนวตักรรม เพือ่พฒันาการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์บนทนุทางทรัพยากรในเชิง

พืน้ที ่โดยชมุชนดอนดู่เป็นชมุชนทีม่ต้ีนทนุทรัพยากรด้านการท่องเทีย่วหลายส่วน ทัง้ส่ิงแวดล้อม วฒันธรรม 
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ประเพณี วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น โดยเน้นการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทาง

ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

ซึ่งเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ท่องเที่ยวนิเวศ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และท่องเที่ยว

ตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท�าให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว

หลายกิจกรรม แต่ยังขาดกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากต้นทุนทางทรัพยากรโดย 

การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือร่วมกันจัดท�าฐาน 

ข้อมูลทุนทางทรัพยากรการท่องเท่ียว การวางแผนและออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  

การประเมินผลและพัฒนาต่อยอดยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดชุดความรู ้และ 

การปฏิบัติการในชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศึกษาการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์บนฐานทนุทางทรพัยากรโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน

ดอนดู่ ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ๑. รูปแบบการวิจัย

 ในงานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ด�าเนินการวิจัย 

เชิงเอกสาร (Documentary Research) ๕ แนวคิด คือ แนวคิดการจัดการ แนวคิดการจัดการท่องเที่ยว 

แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ๖ ขั้นตอน คือ  

การร่วมศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนทางทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน การร่วมวางแผนการจัดการ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การร่วมด�าเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การร่วมรับผลประโยชน์  

การร่วมติดตามประเมินผล และร่วมทบทวน/จัดการความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 ๒.  พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนดอนดู่ ต�าบลคันธารราษฎร์ อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 ๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ชุดปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 ๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ระยะที่ ๑ เก็บข้อมูลในประเด็นทุนทางทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวชุมชนดอนดู่ ๔ ขั้นตอน คือ  

ขัน้การศกึษาและวเิคราะห์ข้อมลู ขัน้ประเมนิผลกระทบ ขัน้จัดล�าดับความส�าคญัของปัญหาการท่องเทีย่ว 

และขั้นศึกษาวิเคราะห์กลไกการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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 ระยะท่ี ๒ เกบ็ข้อมูลในประเดน็การจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์บนฐานทนุทางทรพัยากรโดยการ

มส่ีวนร่วมของชุมชนดอนดู ่๖ ข้ันตอน คอื ข้ันวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่ว ขัน้สร้างกรอบแนวคดิ

เชิงกลไกและกระบวนการ ขั้นออกแบบแผนการด�าเนินงานจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขั้นบูรณาการ

แผนงานสูก่ารด�าเนนิงาน ขัน้การประเมนิผลการจัดการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ และขัน้พัฒนาการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยืนยันกระบวนการปฏิบัติที่ดี

การวิเคราะห์ข้อมูล
 งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยอาศัยฐานความรู้จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร  

และงานวิจัยที่เกีย่วข้อง การวเิคราะห์บรบิทพืน้ที่วจิยั การวเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบ วเิคราะห์

ต้นทุนทางทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ การส�ารวจ การร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสังเกตแบบม ี

ส่วนร่วม บูรณาการกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมมนา โดยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
 งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องมาใช้บูรณาการกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

บนฐานทนุทางทรัพยากรโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนดอนดู ่ต�าบลคนัธารราษฎร์ อ�าเภอกนัทรวชัิย จังหวัด

มหาสารคาม จ�านวน ๕ แนวคิด ประกอบด้วย 

  ๑) เป็นการน�าแนวคดิการจัดการมาใช้จดัการท่องเทีย่ว ประกอบด้วย (๑) การจดัการคน (Man) 

คือ ทรัพยากรบุคคล (๒) เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ (๓) เงินทุน 

(Money) คือ งบประมาณสนับสนุน (๔) วัสดุส่ิงของ (Material) คือ วัตถุดิบและวัตถุสิ่งของท่ีใช้
3
  

เพราะการจัดการเป็นศิลปะที่ต้องใช้เทคนิค วิธีการจัดองค์การ และสนับสนุนให้สมาชิกใช้ศักยภาพที่มีอยู่

ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
4
 

  ๒) เป็นแนวคิดการท่องเท่ียว ซึ่งได้บูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวมาใช้ ๓ รูปแบบหลัก คือ  

รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง

 3
 จิดาภา เรืองกิตติญา และคณะ, “การประยุกต์หลักการจัดการธรุกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัสริุนทร์ บรุรีมัย์ และศรสีะเกษ”, วารสารวชิาการเทคโนโลยกีารจดัการ, 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓) : ๓๘.

 4
 วรัชยา ศริวิฒัน์, การบรหิารร่วมสมยั, (Contemporary Administration), (กรงุเทพมหานคร : มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง, ๒๕๕๔), หน้า ๘.
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วัฒนธรรม (cultural based tourism) และรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest 

tourism)
5
 

  ๓) เป็นแนวคิดการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บูรณาการกับแนวคิดของเกร็ก ริชาร์ดส  

ซึ่งจ�าแนกออกเป็น ๖ ส่วน ประกอบด้วย Interaction (เป็นการท่องเที่ยวที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกัน 

และกัน) Educational (เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้และความรู้) Emotional (เป็นการท่องเที่ยว 

ที่เน้นคุณค่าทางอารมณ์และประสบการณ์) Social (เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวพันกับคนในสังคมให้เกิด 

การเชือ่มโยงกนั) Participative (เป็นการท่องเทีย่วทีเ่น้นการมส่ีวนร่วม) และ Involve (เป็นการท่องเทีย่ว

ที่ต้องร่วมมือกันและเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง)
6
 

  ๔) เป็นการน�าแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้จัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันตัดสินใจ 

วางแผน ก�าหนดขั้นตอน การรับผลประโยชน์ การตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อการพัฒนา การปฏิบัติการ 

กลับไปสู่การตัดสินใจ
7
 

  ๕)  เป็นการบูรณาการแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ซึง่เป็นการท่องเทีย่วโดยชมุชนเชงิสร้างสรรค์ (Creative Community Based Tourism: C-CBT) เป็นการ

ผสมผสานระหว่างการท่องเทีย่วโดยชมุชน และการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
8
 เพ่ือให้ชมุชนเป็นฐานในการ

ด�าเนินงานด้านการจัดการท่องเที่ยว

 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงบูรณาการและสังเคราะห์แนวคิดมาใช้ ๕ คือ แนวคิดการจัดการ แนวคิด 

การท่องเที่ยว แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการมีส่วนร่วม และแนวคิดการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน ซึ่งได้สังเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

เพ่ือสร้างกระบวนการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แบบมส่ีวนร่วม โดยมุง่เน้นการใช้ต้นทุนทางทรพัยากร

ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐาน รวมทั้งการสร้างชุดความรู้และชุดปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ 

เหมาะสมกับบริบทของชุมชน

 5
 พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญ) และคณะ, “การศึกษารูปแบบและสภาพแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕, หน้า ๗-๑๐.

 6
 เกร็ก ริชาร์ดส และคณะ, คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, 

(กรุงเทพมหานคร: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) งานท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ส�านักท่องเที่ยวโดยชุมชน, ๒๕๖๑), หน้า ๑๙.

 7
 John M.Cohen and NormanT, Rural–Development Participation : Concepts and Measures 

for Project Design, Implementation and valuation, (The Rural Development Committee Center for 
International Studies Cornell University, 1977), p. 56.

 8
 นภธร ศวิารตัน์และภกัด ีโพธิส์งิห์, “นโยบายการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์โดยชุมชนอย่างยัง่ยนื”, วารสาร 

มจรอุบลปริทรรศน์, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๔๖.
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 งานวจิยันีไ้ด้บรูณาการแนวคดิดงักล่าวมาใช้ในกระบวนการวจัิยการจัดการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์

บนฐานทนุทางทรัพยากรโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนดอนดู ่ต�าบลคนัธารราษฎร์ อ�าเภอกนัทรวชัิย จังหวัด

มหาสารคาม โดยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์แบบมี 

ส่วนร่วมของชุมชน ๖ ส่วน ดังต่อไปนี้
9

 

 ๑. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นก่อน ท้ังข้อมูล 

ด้านบริบทพื้นที่และข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียวด้วย หลังจากนั้นจึงน�าผลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน

เก่ียวกับบริบทการท่องเท่ียวของชุมชนดอนดู่มาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวโดยการ

มีส่วนรว่มของชุมชน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พร้อมทัง้การวเิคราะหป์ัจจัยเสี่ยงและปัจจยัเอื้อ

ต่อการท่องเทีย่ว เพือ่น�ามาเป็นข้อมลูในการสร้างกรอบแนวคดิเก่ียวกบัการจัดการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์

ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  ๑) ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนดอนดู่  

ประกอบด้วยปัจจัยส�าคัญ ๑๐ ส่วน ดังนี้ (๑) บริบทพื้นที่ของชุมชนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ (๒) ชุมชนมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๓) ชุมชนมีกิจกรรม 

การท่องเที่ยวหลากหลาย (๔) ชุมชนมีต้นทุนทางทรัพยากรท่ีสามารถยกระดับไปสู่การท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ (๕) ชุมชนมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว (๖) ชุมชนมีการบริการนักท่องเที่ยว (๗) ชุมชนมีส่วนร่วม 

 9
 สังเคราะห์ข้อมูลจากการร่วมจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการสนทนากลุ่ม
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ในการจัดการท่องเที่ยว (๘) ชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ (๙) ชุมชนมีผู้น�าและทีมงานที่ 

เข้มแข็ง (๑๐) ชุมชนมีการด�าเนินการด้านการจัดการท่องเที่ยว 

  ๒) ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

  จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนดอนดู่ 

ประกอบด้วยปัจจัยส�าคัญ ๕ ส่วน ดังนี้ (๑) ชุมชนมีเครือข่ายแนวร่วมในการจัดการท่องเที่ยว (๒) ชุมชน

มีตลาดการท่องเท่ียว (๓) ชุมชนมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (๔) ชุมชนมีพื้นฐานความรู้ด้านการท่องเที่ยว (๕) ชุมชนมีปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งชุมชน 

ได้อย่างสะดวกสบาย 

 ๒. การสร้างกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 หลงัจากทีไ่ด้วิเคราะห์ข้อมลูด้านการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของชมุชนดอนดูเ่พือ่สร้างกรอบแนวคดิ

เชิงกลไกและกระบวนการท่ีเหมาะสมกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน ๕ กรอบแนวคิด 

ดังนี้ (๑) น�าแนวคิดการจัดการมาใช้เป็นแบบแผนในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

(๒) น�ากรอบแนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๓) น�ากรอบแนวคิดด้านทุนทางทรัพยากรมาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนทาง

ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๔) น�ากรอบแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมมาใช้เพื่อสร้างกลไก 

และกระบวนการมส่ีวนร่วมในการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ (๕) น�ากรอบแนวคดิการจดัการท่องเทีย่ว

โดยชุมชนมาใช้ในการจัดการท่องเท่ียว รวมทั้งการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์ที ่

เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนทางทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนดอนดู่

 ๓. การออกแบบแผนการด�าเนินงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 การร่วมกันจัดท�าแผน “การจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่” ซึ่งได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดด้านการ 

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ๗ ขั้นตอน ดังนี้ (๑) ส�ารวจต้นทุน

ทางทรัพยากรการท่องเที่ยว (๒) วิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (๓) ก�าหนดแนวทางจัดการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ (๔) จัดท�าร่างแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๕) ประชาพิจารณ์แผนการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๖) ปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (๗) การเผยแพร่

แผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน 

 ๔. การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 ก�าหนดแนวทางการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

เป็นฐานในการด�าเนินงานตามขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานที่ร่วมกันจัดท�าขึ้น เพื่อร่วมกันจัดการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ๔ ส่วน ดังนี้
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  ๑)  ก�าหนดรปูแบบการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกบับรบิทของชมุชน คือ การท่องเทีย่ว

ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การเรียนรู้และความรู้ คุณค่าทางอารมณ์และ

ประสบการณ์ เกี่ยวพันกับคนในชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงกันกับกิจกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่

เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  ๒)  การมีส่วนร่วมออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๒๐ โปรแกรม ประกอบด้วย 

(๑) โปรแกรมตามรอยวัฒนธรรมโบราณ (๒) โปรแกรมวิ่งตามผู้บ่าวนายฮ้อย (๓) โปรแกรมวัฒนธรรม 

ป่าชุมชน (๔) โปรแกรมทอผ้าท้ารัก (๕) โปรแกรมเส้นสาย ลายรัก (๖) โปรแกรมมหัศจรรย์แห่งเศษผ้า  

(๗) โปรแกรมสานเปลสายใจ (๘) โปรแกรมมาลัยเส่ียงรัก (๙) โปรแกรมท�ายาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ  

(๑๐) โปรแกรมเกษตรอินทรีย์ตามวิถีบุญชื่น (๑๑) โปรแกรมรอยไถแปร (๑๒) โปรแกรมมาเด้อขวัญเอ้ย 

(๑๓) โปรแกรมดืม่น�า้ด่ืมท่าชวีาสขุสนัต์ (๑๔) โปรแกรมเลีย้งกบเลีย้งปลาตามประสาสวสัด์ิ (๑๕) โปรแกรม

งัดถั่งงัด (๑๖) โปรแกรมเพาะเห็ดฟางอย่างง่ายสไตล์ณัฐพล (๑๗) โปรแกรมแอ่วสาวอเมซอน  

(๑๘) โปรแกรมดองงัดถั่งงัด (๑๙) โปรแกรมแกงอ่อมงัดถั่งงัด และ (๒๐) โปรแกรมง่ายเหมือนปอกกล้วย

เข้าปาก

   ๓)  สร้างความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประชุมถ่ายทอดแผนและโปรแกรม

การท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแนวทาง 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔)  การทดลองจดักจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ ๓ ขัน้ตอน คอื การเตรยีมความพร้อมจดัการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการจัดกิจกรรมน�าร่อง 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

 ๕. การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 เม่ือได้ด�าเนนิการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์น�าร่องในชมุชนดอนดูแ่ล้ว หลงัจากทีไ่ด้ด�าเนนิการ

ตามแผนการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน ได้มกีารประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ร่วมกัน ดังนี้ 

  ๑)  ประเมินผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ�าแนกออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  

(๑) ผลกระทบในเชิงบวก ท�าให้ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ท�าให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย

รปูแบบ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มคีวามสมัพนัธ์กบับรบิทของชุมชน ชมุชนมส่ีวนร่วมในการจดักิจกรรม

การท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างงาน อาชีพ และรายได้ในชุมชนจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ท�าให้ชมุชนมพีืน้ทีส่ร้างสรรค์มากขึน้ สามารถแปลงทนุทางทรัพยากรชมุชนให้เป็นการท่องเทีย่ว สามารถ

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมภายนอก และท�าให้เกิดการ 

ปรับตัวของคนในชุมชนเพื่อสอดรับกับชุมชนท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน 
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เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ความสะอาด สุขลักษณะ ความสะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (๒) ผลกระทบ

ในเชิงลบ การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ คนในชุมชนบางส่วนไม่เห็นด้วยเนื่องจากยังไม่เข้าใจ 

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีลักษณะอนุรักษ์นิยมมีข้อกังวลว่าการจัดการ

ท่องเที่ยวรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ว่าจะท�าให้สูญเสียวัฒนธรรมในชุมชน นักท่องเที่ยวยังไม่เข้าใจรูปแบบ 

การจัดกิจกรรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ในชมุชน ท�าให้บางคนอาจไม่ให้ความร่วมมอืและปฏบิตัติาม คนใน

ชุมชนบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาทด้านการบริการนักท่องเที่ยว 

  ๒)  ประเมินแผนการด�าเนินงาน จ�าแนกการประเมินแผนการด�าเนินงานออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

(๑) คุณภาพของแผน จากการประเมินส่วนที่เป็นคุณภาพของแผนการด�าเนินงาน พบว่า มีการบริหาร

แผนการด�าเนินงานได้ดี เพราะส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติตามแผนได้จริง ส่วนแผนการจัดการโปรแกรม 

การท่องเที่ยวทั้ง ๒๐ โปรแกรม ซึ่งมีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และเป็นที่น่าพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

(๒) จุดที่ควรพัฒนาแผน จากการประเมินส่วนที่เป็นข้อบกพร่อง และควรน�ามาพัฒนาต่อยอดให้การจัด 

การท่องเที่ยวมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น คือ การปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาแผนเพื่อเป็นแนวทางด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความสนใจของ

นักท่องเที่ยว 

  ๓)  ประเมนิกระบวนการด�าเนนิงาน จ�าแนกการประเมนิกระบวนการด�าเนนิงานออกเป็น ๒ ส่วน 

ดังนี้ (๑) ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยมีกระบวนการด�าเนินงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 

ได้รบัการร่วมมอืจากคนในชมุชนและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงกระบวนการทีโ่ดดเด่น คอื ประสิทธภิาพของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยได้เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน (๒) จุดที่ควร

พฒันากระบวนการ ในส่วนของกระบวนการจดัการท่องเท่ียวทีค่วรปรบัปรงุและพฒันา คอื ปรบัปรงุกลไก

ของชุมชนให้เหมาะสมกับการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ควรมีกระบวนการทางศาสนา

และวัฒนธรรมมาใช้ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมมากข้ึน โดยออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 

บูรณาการกับศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ้น 

  ๔)  ประเมนิผลผลติ จ�าแนกออกเป็น ๓ ส่วน ดงันี ้(๑) ผลผลติด้านรปูแบบกจิกรรมการท่องเท่ียว 

ท�าให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ�านวน ๒๐ โปรแกรม (๒) ผลผลิตด้านสินค้าชุมชน ชุมชน

สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้มากกว่า ๒๐ ผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าขาวม้า ตะกร้า กระเป๋า พรมเช็ดเท้า เปล  

มาลัย ยาสมุนไพร เครื่องดื่มสมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถขายสินค้าทางด้านการเกษตร

ได้หลายรายการ (๓) ผลผลิตด้านอาชีพและรายได้ ท�าให้มีคนในชุมชนมีอาชีพและรายได้เสริมจาก 

การจัดการท่องเที่ยว ซึ่งมาจากการผลิตและจ�าหน่ายสินค้าชุมชน และการบริการนักท่องเท่ียว ท�าให้

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

27. ������������������� (�������� 376-392).indd   386 28/11/2565   20:37:03



387การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ฯ

  ๕)  การประเมินผลลัพธ์ จ�าแนกออกเป็น ๗ ส่วน ดังนี้ (๑) ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ ท�าให้เกิด

กระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมด้านการจัดการท่องเที่ยว 

เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งคนในชุมชนมีส่วนร่วมด�าเนินการทุกกระบวนการ (๒) ผลลัพธ์ด้านคุณภาพชีวิต  

การจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของชมุชนมผีลลัพธ์โดยตรงกบัชวีติความเป็นอยูข่องคนในชมุชน ท�าให้

เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ของคนในชุมชน ท�าให้มีงานท�าและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว  

ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผลพวงจากการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท�าให้มีหน่วยงานและ

องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชน ทั้งในรูปของการตลาด การผลิตสินค้า การพัฒนาชุมชน 

งบประมาณสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาสุขภาวะชุมชน เป็นต้น ซ่ึงส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น (๓) ผลลัพธ์ด้านการท่องเท่ียว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนดอนดู่ สามารถ 

เชื่อมโยงกับท่องการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น เช่น เชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงพุทธ เป็นต้น (๔) ผลลัพธ์ด้านการรับรู้  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความส�าคัญของทุนทางทรัพยากร ท�าให้

คนในชุมชนรบัรูถ้งึคณุค่าของทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้องถิน่ ก่อให้เกดิความภาคภมูใิจ ในขณะเดยีวกนักท็�าให้

เกิดผลลพัธ์ด้านการสือ่ความหมายกบัคนภายนอกชมุชน ท�าให้เกิดการรบัรูถ้งึประวตัศิาสตร์ชุมชน รวมทัง้

คุณค่าและความส�าคัญของชุมชนด้วย (๕) ผลลัพธ์ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว ชุมชนดอนดู่

สามารถจัดการทรัพยากรที่เป็นต้นทุนของท้องถิ่น โดยสามารถจัดการพัฒนาต้นทุนทางทรัพยากรให้แปร

ไปสู่การท่องเท่ียวได้อย่างมคีณุค่า สามารถบูรณาการการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์กบัวิถชีวิีตและวฒันธรรม

ของคนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม (๖) ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากการที่ชุมชนดอนดู่ 

ได้จัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้มีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง  

ทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนเข้ามาส่งเสรมิสนบัสนนุชุมชน ทัง้การส่งเสรมิด้านการผลติสนิค้า การส่งเสริม

ด้านการตลาด การส่งเสรมิทนุในการจดักจิกรรมท่องเทีย่ว และการส่งเสริมความรู้ในการจัดการท่องเทีย่ว

เชิงสร้างสรรค์ (๗) ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ การจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นอกจากจะมีผลลัพธ ์

ด้านการท่องเทีย่วโดยตรงแล้ว ยงัเป็นผลให้เกิดการหมนุเวยีนทางเศรษฐกจิ เนือ่งจากคนในชมุชนสามารถ

ผลิตสินค้ามาจ�าหน่าย และการบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งจะท�าให้เกิดรายได้ ชุมชนได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อพัฒนาช่องทางประกอบอาชีพ และหารายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดการตลาดในชุมชน และเป็น

ผลพวงให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนด้วย

 ๖. พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

 จากประเมนิผลการด�าเนนิงานจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์แล้ว ได้ร่วมกนัน�าผลจากการประเมนิ

มาวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนากระบวนการจัดการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนและความต้องการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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388 วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓

และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อยืนยันเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี สรุปได้ ๕ ส่วน ดังนี้  

(๑) การพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จากต้นทุนทางทรัพยากร (๒) บูรณาการกับแนวคิด 

การจัดการกับการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (๓) การพัฒนาชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

(๔) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ และ (๕) การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

อภิปรายผลการวิจัย
 งานวิจัยนี้มีความเห็นว่าการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อน

เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลการจัดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

กรกช ตราชู และคณะ ได้ท�าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์บ้านด่านเกวียน อ�าเภอ

โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นท่ีชุมชน 

ด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  

และภายนอกของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชนด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

สิ่งอ�านวยความสะดวก ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และในประเด็น

เดียวกันยังมีความเห็นแย้งกับงานวิจัยของพรทิพย์ กิจเจริญไพศาล ที่ท�าวิจัยเรื่อง “การศึกษาทรัพยากร

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี”  

ซึ่งพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวจะเน้นหนักไปที่องค์ประกอบ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว  

ด้านบริการทางการท่องเที่ยว และด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
10

 นอกจากนีย้งัพบว่าการจดัการท่องเทีย่วควรมรีปูแบบทีเ่หมาะสมกบับรบิทของชุมชนและก่อให้เกดิ

ความสร้างสรรค์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิรันธ์ ชิณโชติ และธีระวัฒน์ จันทึก 

เรื่อง “รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผ้ึง” ซึ่งได้จ�าแนกออกเป็น ๕ องค์ประกอบ คือ  

แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Destination) ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative  

Entrepreneur) ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Locals) กิจกรรมหรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Activities & Products) และการสือ่สารเชงิสร้างสรรค์ (Creative Communication)
11

 แต่ยงัพบประเด็น

 10
 พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, “การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓), หน้า ๒๖.

 11
 ปิรันธ์ ชิณโชติ และธีระวัฒน์ จันทึก, “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง”, Veridian 
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389การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดอนดู่ฯ

เพิ่มเติมว่าในส่วนของการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมบนฐานทุนทางทรัพยากรของ

ชุมชนควรมี ๑๓ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) ทุนทางทรัพยากรการท่องเที่ยว (๒) การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว/

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว (๓) กิจกรรมการท่องเที่ยว (๔) การมีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยว (๕) สิ่งอ�านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานและศูนย์บริการข้อมูล (๖) นักส่ือความหมาย 

ท้องถิ่น (๗) อัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน (๘) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ (๙) ประเมินผลกระทบและพัฒนาการจัดการท่องเที่ยว (๑๐) พัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางทรัพยากร (๑๑) การจัดการความรู้ (๑๒) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ (๑๓) เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 ส่วนประเด็นการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ มีความเห็นสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ ได้ท�าวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามรอย 

วัฒนธรรมเปอรานากัน อันดามันวิถีในเขตภาคใต้ของประเทศไทยตามแนวทาง Authenticity” ซึ่งพบว่า 

การพฒันารปูแบบการท่องเทีย่วสร้างสรรค์ รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมานัน้เป็นรูปแบบท่ีมกีารอธบิายถึงข้ันตอน

การด�าเนินงานที่ประกอบไปด้วยปัจจัยเข้า (In-Put) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Out-put)
12

 

แต่ยังพบประเด็นส�าคัญเพิ่มเติมว่าควรด�าเนินการให้เป็นวงจรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสม 

กับบริบทพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๖ ส่วน คือ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การสร้างกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบแผนการด�าเนินงานท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์ การบูรณาการแผนการจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ การประเมนิผลการจดัการท่องเทีย่วเชงิ

สร้างสรรค์ และพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับแนวคิดการจัดการ แนวคิด

การจัดการท่องเที่ยว แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แนวคิดการมีส่วนร่วม และแนวคิดการ

จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
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องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
 งานวิจัยนี้เสนอองค์ความรู้จากการวิจัย “วงจรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทาง

ทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดยมีส่วนประกอบด้วย ๘ ส่วน ดังต่อไปนี้

 จากแผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของวงจรการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

บนฐานทุนทางทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีกระบวนการด�าเนินงานที่มีความสัมพันธ์กัน  

๘ ส่วน คือ วิเคราะห์ทุนทางทรัพยากรเพื่อน�าต้นทุนไปพัฒนาด้านการท่องเท่ียว สร้างกระบวนการม ี

ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการท่องเท่ียว ก�าหนดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างกลไก 

การจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ก�าหนดขั้นตอนการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จัดท�าแผน 

และด�าเนินการจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรก�าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย 

การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้ต้นทุนทางทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นฐานในการจัดการท่องเท่ียว 

เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะท�าให้คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของท้องถิ่น

 ๒. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์

 ชุมชนควรมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ๖ ส่วน คือ วิเคราะห์

ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การสร้างกรอบแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

การออกแบบแผนการด�าเนินงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การบูรณาการแผนการจัดการท่องเที่ยวเชิง
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สร้างสรรค์ การประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์จากผลการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 ควรมีการท�าวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ เพื่อดึงศักยภาพของ 

ชุมชนบรูณาการกบัปัจจยัและต้นทนุทางพระพทุธศาสนา ยกระดบัไปสูก่ารจดัการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ 

และสร้างต้นแบบชุมชนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีพุทธ 
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