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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของชุมชนถ้้ารงค์ และ
เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนถ้้ารงค์ โดยด้าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก จากนายกองค์การบริหารต้าบลถ้้ารงค์ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารต้าบลถ้้ารงค์ กรรมการด้านการท่องเที่ยว
หมู่ บ้ าน และตัวแทนชาวบ้ านชุ ม ชนถ้้ารงค์ จ้ านวน 30 คน มี ก ารวิเคราะห์ ข้ อ มูล และจั ด
แบ่ ง เป็ น หมวดหมู่ ตี ค วาม อธิ บ ายความหมายและสร้ า งข้ อ สรุ ป ผลการวิ จั ย พบว่ า
1) ประเด็ นบริบทและศักยภาพของชุมชนถ้้ารงค์ (1) จุด แข็ง ที่ ตั้ งชุ ม ชนมี ส ภาพแวดล้ อ ม
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สวยงาม บรรยากาศดี มีความสงบ มีพื้นที่ท้ากิจกรรมสิ่งดึงดูดใจที่หลากหลายในทุกหมู่บ้าน
ของต้าบล มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านโบราณวัตถุ โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมวิถีและ
ชีวิตชุมชน (2) จุดอ่อน ขาดมาตรฐานในด้านการบริการ คนในชุมชนยังไม่เข้าใจการท่องเที่ยว
ยั่งยืน และขาดการจัดการที่ดี (3) โอกาส ชุมชนมีนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วม
กับชุมชน และ (4) อุปสรรค สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการเมืองที่ไม่แน่นอน ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 2) ประเด็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนถ้้ารงค์ (1) มิติด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง (2) มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า
ชุมชนมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งส่งเสริมกิจกรรมด้านอัตลักษณ์
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้แก่ การท้าว่าว กังหัน จักรสาน ผลิตภัณฑ์จากตาล การท้าน้้าตาล
การท้ากะแช่ การท้าน้้าพริกแกง โดยมีการตั้งกลุ่มในหมู่บ้าน และใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
เพื่ อ น้ า เสนอเรื่ อ งราวแบบเล่ า เรื่อ งให้ กั บ ผู้ ที่ เข้ ามาร่วมเรีย นรู้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
ตลอดจน ผู้มาเยือนในฐานะนั กท่องเที่ยว (3) มิ ติด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ชุมชนมี การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการน้าวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านและสูงสุด
ตลอดจนมี การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ในลักษณะยั่งยืน (4) มิติด้านการจัดการและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ชุมชนมีระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการวางแผน
มีกระบวนการ การตลาด สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความปลอดภัย มีกฎของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับผู้มาเยือน ถือว่าเป็นการสัมผัส
ของจริงตามที่วิถีชุมชน และ (5) มิติด้านบุคลากร พบว่า คนในชุมชนร่วมด้าเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการตั้งกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้
ด้านท่องเที่ยว มีการฝึกอบรมคนในชุมชนด้านการท่องเที่ ยว รวมถึง การไปศึกษาดูงานใน
ชุม ชนต้นแบบที่ ประสบความส้าเร็จในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ใน
ชุมชนถ้้ารงค์ได้
ค้าส้าคัญ: การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
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Abstract
The purposes of this research were to study context and potential of
Tamrong community and to study creative tourism management in Tamrong
community. The qualitative method was applied in this research. The data
were collected by using an in-depth interview from 30 key informants;
chief executive, chief administrator, and officers of Tamrong subdistrict
administrative organization, village tourism committee, and also representatives of
Tamrong community. The research results revealed that 1) the context and
potential of Tamrong community; it was found that (1) strengths; good
ambience and environment, the attractive areas to do many activities in the local
community, the uniqueness of antiquities, environment, cultural and way of life.,
(2) weakness; lack of service standard, lack of understanding of sustainable
tourism and lack of good management, (3) opportunities; had policy in order
to support the participation of local community, (4) threat; economy situations,
unstable of politics and unchangeable of tourists behaviors, 2) the creative
tourism management in Tamrong community, it was found that (1) economic
dimension; comprehensive income distribution, (2) social and culture dimension;
the community emphasis on more activities in terms of creative tourism
management in Tamrong community to support identities and local wisdom, (3)
Environment Dimension; to use local materials in terms of local food and local
products, (4) management and stakeholders dimension; to promote the
system of tourism management in community, and (5) personnel dimension;
to support local community in terms of knowledge of sustainable tourism,
training, and inspect the best practice of other community in order to learn
and to adapt tourism in Tamrong community.

192

วารสารมนุษยสังคมปริทศั น์ (มสป.)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

Keywords: Creative tourism management, Identity, Wisdom

บทน้า
การท่อ งเที่ย วเชิงสร้า งสรรค์ (Creative tourism) ถือ ได้ว่า เป็น กระบวนทัศ น์
(New travel paradigm) และทิศ ทางใหม่ข องการท่อ งเที่ย วในปัจ จุบัน เป็น รูป แบบ
หนึ่ง ของการท่อ งเที่ย วทางวัฒ นธรรมที่ค้า นึง ถึง ความยั่ง ยืน เป็น ส้า คัญ โดยเน้น ย้้า ถึง
ความผูก พัน (Engaged) ของนัก ท่อ งเที่ย วหรือ ผู้ม าเยือ นกับ เจ้า บ้า น ประสบการณ์แ ท้
ปฏิบัติการจริงที่มาจากการเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2559)
จากการเก็ บข้ อมูล เบื้อ งต้น (Pilot study) ในระหว่างเดือ นมิ ถุนายนถึงสิงหาคม
2560 โดยการสัมภาษณ์ และการบันทึกการสังเกต นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์
ตัวแทนชุมชนถ้้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าเยี่ยมชมพื้นที่
พบว่า ชุมชนถ้้ารงค์มีศักยภาพการท่องเที่ยวด้านพื้นที่ และมีศักยภาพบุคลากรในการน้าชม
แหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ปัญหาของชุมชน กล่าวคือ ยังขาดการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะที่ยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส้าคัญ และความจ้าเป็นใน
การศึกษาเรื่องบริบทและศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่าง
มีระบบ และเป็นไปในลักษณะที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้น้าไปใช้ประโยชน์จริงในการจัดการ
การท่องเที่ยวภายในชุมชน จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาในการวิจัยเรื่อง การศึกษาบริบท
และศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่ องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์ กรณี ศึก ษา: ชุม ชนถ้้ ารงค์
จังหวัดเพชรบุรี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพของชุมชนถ้้ารงค์
2. เพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนถ้้ารงค์เชิงสร้างสรรค์

วิธีด้าเนินการวิจัย

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.21 No.2 July-December 2019

193

การวิ จั ย นี้ มี แ บบแผนการวิ จั ย ในลั ก ษณะการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยมี ขั้ น ตอน 5
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 2) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selecting) ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ต้าบลถ้้ารงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารต้าบลถ้้ารงค์
กรรมการด้านการท่องเที่ยวหมู่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านชุมชนถ้้ารงค์ จ้านวนที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ 30 คน 3) การติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
โดยสังเกตพฤติกรรมขณะที่ผู้ให้ข้อมูลเล่า และบันทึกเสียง แล้วน้ามาถอดเทปเป็นข้อมูล
เชิง บรรยาย ทบทวนจากการฟังเทปซ้้า 4) การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แล้วน้ามา
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูล และ 5) สรุปผลการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด้าเนินการวิจัย เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส้าคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในเชิงคุณภาพ
ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ให้ข้อมู ลหลัก คือ เพื่อเน้น ความลุ่มลึกถ่องแท้ ในข้อมูล โดย
โครงสร้างเนื้อหาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย ข้อมูลที่ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็น ด้ านศัก ยภาพของชุ ม ชนถ้้ ารงค์ และประเด็น การจัด การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเชิ ง
สร้างสรรค์ พร้อมบันทึกเสียง บันทึกภาพเคลื่อนไหว
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
ส้าหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนี้
1. จากแหล่งที่มาของข้อมูล มีทั้งแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
2. มุมมองความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลาย
3. ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงประเด็น
4. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นทิศทางในการอธิบายข้อมูล
ด้านประเด็นการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย
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การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท้าเป็นประเด็นข้อค้าถามที่ไม่มีโครงสร้าง
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งด้าเนินการ
ถอดเทปจากการสัมภาษณ์ จัดแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ตีความข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทีละข้อ
ค้าถาม อธิบายความหมาย และสังเคราะห์ข้อมูล สร้างข้อสรุปด้วยการบรรยาย

ขอบเขตการวิจัย
พื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ต้ า บลถ้้ า รงค์ อ้ า เภอบ้ า นลาด จ .เพชรบุ รี ซึ่ ง
ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเฟือง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 3 บ้านถ้้ารงค์
หมู่ที่ 4 บ้านไร่สะท้อน หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะโก และหมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นายกองค์ การบริหารต้ าบลถ้้ารงค์ ปลัด องค์ก าร
บริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารต้าบลถ้้ารงค์ กรรมการด้านการท่องเที่ยว
หมู่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านชุมชนถ้้ารงค์ รวมผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 30 คน
ขอบเขตด้านเวลา การวิจยั ครั้งนี้ อยู่ระหว่างช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึงสิงหาคม 2561

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นบริบทชุมชนถ้้ารงค์ ในพื้นที่ของถ้้ารงค์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ในการท้าเกษตรกรรม เหมาะที่ จะส่งเสริมให้ เกษตรกรด้าเนินการแบบเศรษฐกิจพอเพี ยง
มีภูเขาและถ้้า รวมทั้งต้นยางนาอนุรักษ์ และมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน การคมนาคมสะดวก
เหมาะส้ าหรับ พั ฒ นาเป็ น แหล่ งท่ องเที่ ย ว ส้ าหรั บ ด้า นบุ ค ลากร ผู้ น้ าชุ ม ชนมีศั ก ยภาพใน
การบริหารงาน มีความรับผิดชอบและมีความสามัคคี คนให้ความสนใจและความร่วมมือใน
การด้าเนินการงานของส่วนรวม
“ชุม ชนได้แ นวทางการพัฒ นายุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาพื้น ที่ถ้า รงค์ไ ว้ดัง นี้ คือ
ประการแรก วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม ประการที่ 2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง
และแม่ น้ า ประการที่ 3 พั ฒ นาและส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย ว ทางเลื อ กด้ านประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กับการส่งเสริมตลาดนัดท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาและนันทนาการ
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และสร้างความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหลัก (ทะเล ป่า เขา) ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการ และประการที่ 4 การท่องเที่ยว ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
เพื่อการส่งออกส่งเสริมการผลิตผักผลไม้ปลอดสารพิษ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้้ารงค์ พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว” (ส้าฤทธิ์ อบแย้ม, 2560)
ผลการวิจัย จากมุมมองของกรรมการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้า รงค์
(2560) พบว่า การวิเคราะห์ศักยภาพและการพัฒนาของต้าบลถ้้ารงค์ เป็นการวางแผนเป็น
การพิจารณาและก้าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็น
สะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผน
จึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
โดยผ่ านกระบวนการคิ ดก่ อนท้ า กล่ าวคื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ดส้ าหรั บอนาคต เพื่ อให้
บรรลุ ผ ลที่ ป รารถนาของชุ ม ชน องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต้ าบลถ้้ า รงค์ จึ งจ้ าเป็ น ที่ ต้ อ งมี ก าร
วางแผนเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาโดยก้าหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พั ฒ นาจั งหวั ด แผนพั ฒ นาอ้ าเภอ รวมถึ งการพั ฒ นาต้ า บลตามแนวคิ ด ปรั ชญาหลั ก ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัน
จะน้าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนอีกด้วย
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า นโยบายหลักในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลถ้้ารงค์ ได้เน้นในการพัฒนาคน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงสุด ให้มีคุณภาพ
อันจะเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า
และในปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลก็เน้นให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบล ฉะนั้น ถ้าชุมชนมีคนที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ ก็จะท้าให้
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์พัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
“วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล ถ้้ารงค์น่าอยู่ เชิดชูท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง โปร่งใสและมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนต้าบลถ้้ารงค์มุ่งเน้น
การปฏิบัติตามหลักระเบียบ ข้อกฎหมาย ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้” (ณฐธนพล พิมพ์ทอง,
2560)
ภารกิจหลักของต้าบลถ้้ารงค์ มีด้วยกัน 6 ประการกล่าวคือ
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ประการที่ 1 คือ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
ประการที่ 2 คือ การพัฒนาระบบการศึกษาและการสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ประการที่ 3 คือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเหมาะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน
ประการที่ 4 คื อ การปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบการบริห ารการจัดการตลอดจน
ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประการที่ 5 คือ การพั ฒ นาศั กยภาพของคนและชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ งและโปร่งใส
สามารถพึ่งตนเองได้และมีส่วนรวมของทุกฝ่าย
และประการที่ 6 คือ การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรชีวภาพในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” (ประชุม เข็มกลัด, 2560)
นอกจากนี้ ผลการวิจัยด้านศักยภาพของชุมชนถ้้ารงค์ พบว่า ได้น้าแผนของต้าบล
ลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้
ประการแรก คือ พัฒนาเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากรให้มีความเข้าใจในเรื่อง
การจัดท้าแผนที่มียุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
ประการที่ 2 คือ พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผล
ประการที่ 3 คือ พัฒนาระบบติดตามประเมินผล โดยการจัดท้าตัวชี้วัดในทุกระดับ
เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประการสุดท้าย คือ ก้าหนดองค์กรรับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่วกั น อย่างน้ อยปี ล ะหนึ่งครั้งภายในเดือ น
ธันวาคมของทุกปี
ซึ่งผลการวิจั ย ครั้งนี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครอง
ทางสังคม 2) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์
การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อม 4) ยุท ธศาสตร์ก ารจั ดการระบบบริห าร
เศรษฐกิจ และส่วนรวม 5) ยุท ธศาสตร์เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
6) ยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 7) ยุท ธศาสตร์
การบริหารจัดการเพื่อน้าไปสู่ธรรมาภิบาล
ผลการวิจัยเกี่ยวกับ ประเด็น ศักยภาพด้า นการท่อ งเที่ยวของชุมชน ในลักษณะ
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ SWOT ในรูปแบบตาราง พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (strengths)
จุดอ่อน (weaknesses)
S1 ที่ตั้งมีสภาพแวดล้อมสวยงาม บรรยากาศดี มี W1 ขาดมาตรฐานในด้านการบริการ เช่น
ความสงบ มีพื้นที่ท้ากิจกรรมที่หลากหลาย มี
บ้ านรั บ รอง โฮมสเตย์ สถานที่ พั ก
แหล่งน้้ าขนาดใหญ่ ที่ติ ดเพชรเกษม มี ภูเขา
กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งการพั ก ค้ าง
ต้นไม้ มีถ้าหลวงพ่อค้าคู่ต้าบล
ตลอดจนการจัดเตรียมด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม
S2 มีสิ่งดึงดูดใจที่หลากหลายในทุกหมู่บ้านของ
W2 ขาดจุดศูนย์รวมการขายสินค้าและ
ต้าบล ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุม่ เกษตรอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เกษตรผสมผสานสวนผลไม้ และหนังตะลุง
(แกะตัวหนังเอง) กลุ่มท้าน้้าพริกแกง
S3 มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านโบราณวัตถุ
W3 คนในชุมชนยังไม่เข้าใจการ
โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมวิถี และ ท่องเที่ยวยั่งยืน การจัดการที่ชัดเจน
ชีวิตชุมชน เช่น อาหารพื้นถิ่นและการละเล่น
พื้นบ้าน
S4 ศาลากลางหมู่ บ้ านกลางบ้ านมี ห้ อ งน้้ าทุ ก ที่ W4 งบประมาณที่ได้รับมีค่อนข้างจ้ากัด
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ถนนคอนกรีตสะดวกในการเดินทาง มีบริการ
อ้านวยความสะดวกจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโดยรถราง พานักท่องเที่ยวชมได้ทุกที่ มี
การให้บริการในบางจุดส้าหรับจักรยานปั่นเที่ยว
S5 คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถ รวมกลุ่ม W5 ขาดการให้ความร่วมมือของชุมชน
เข้ ม แข็ ง สามารถสร้างนโยบาย ส่ งเสริม การ
ในทุกด้าน จะช่วยกันเพียงบางงาน
ท่องเที่ยวได้
S6 คนในชุ ม ชนมี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สามารถ W6 ผู้น้าใช้หลักการบริการแบบเบ็ดเสร็จ
ประยุกต์เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวได้
จึงเป็ นเหตุ ให้ คนในชุ มชนบางส่ วน
ไม่ยอมรับในเรื่องความคิดเห็นเพื่ อ
การท่องเที่ยวในชุมชน
S7 มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายทั้ ง แหล่ ง W7 ขาดการบริก ารเสริ ม ต่ างๆ ที่ เอื้ อ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่
ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
มนุษย์สร้างขึ้น
ในชุมชน
S8 การจัดกิจกรรมประเพณีประจ้าปี เช่น การแสดง
ลิเก การแสดงกลองยาว การแสดงหนังตะลุง การ
แสดงงานว่าว และการท้าบุญตักบาตรเทโว
S9 มี ก ารรวม กลุ่ ม ขอ งหั วห น้ าชุ ม ชน แ ล ะ
คณะกรรมการชุมชนได้เข้มแข็ง
S10 มี ก ารจั ด ตั้ งคณะท้ า งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในชุมชน
การวิ เ คราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์ โอกาส (Opportunities) และภั ย คุ ก คาม
(Threats) เกี่ยวกับประเด็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ SWOT
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โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
O1 นโยบายการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และมี T1 ส ถาน ก ารณ์ ด้ าน เศ รษ ฐกิ จ แ ล ะ
ส่วนร่วมกับชุมชน
การเมืองที่ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ส้าคัญในการตัดสินใจ ท่องเที่ยว
O2 ได้รับการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว T2 ปริ ม าณของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในลั ก ษณะ
จากหลายหน่วยงาน สามารถได้รับการ
ม ว ล ช น ที่ ม า ก ขึ้ น ท้ า ใ ห้ ก ลุ่ ม
สนั บสนุน งบประมาณจากหน่วยงาน
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ต่ า งๆเหล่ า นั้ น ได้ ม ากขึ้ น เช่ น กลุ่ ม
ซึ่งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และก้าลังซื้อสูงมี
ประชารั ฐ การประชาสั ม พั น ธ์ ชุ ม ชน
กลุ่มจ้านวนน้อย
โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ส้านักงานจังหวัดเพชรบุรี
T3 ขาดการบูรณาการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นไม่ มี ก าร
วางแผนร่วมกัน
T4 น้้าท่วมบ้างเป็นบางที่ หน้าแล้งมีบ้างถ้า
น้้าแก่งไม่ปล่อย
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ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนถ้้ารงค์ยังไม่ได้มีแผนหรือนโยบายด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม แต่โดยศักยภาพทางทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต ตลอดจนเส้นทางการท่ องเที่ยวในพื้นที่ ที่ เอื้ออ้านวย ที่ ส้าคัญ คือ การมีผู้น้ าชุมชนที่
เข้มแข็ง รวมถึงความพร้อมของคนชุมชนจึงสามารถที่จะด้าเนินการจัดการด้านการท่องเที่ยว
ในชุ ม ชนได้ ดั งนั้ น จากศั ก ยภาพของชุ ม ชนถ้้ ารงค์ จ ะเห็ น ว่ า สามารถด้ า เนิ น การจั ด การ
ท่องเที่ยวในลักษณะทีย่ ั่งยืนได้
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ตาม
กระบวนการขั้นตอนการด้าเนินการวิจัย ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยประเด็นการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนถ้้ารงค์ พบว่า
มิติด้านเศรษฐกิจ
ผลการวิ จั ย พบว่า ชุ ม ชนมี ก ารจั ด การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสร้า งสรรค์ กล่ าวคื อ เมื่ อ มี
การท่องเที่ยวเข้ามาชุมชนสามารถกระจายรายได้สชู่ ุมชนได้มากและทั่วถึง ท้าให้คนในชุมชนมี
รายได้เสริมเพิ่มขึ้น พบว่า มีผลดีถ้าท้าได้ ถึงจะไม่มาก แต่ก็ได้กระตุ้นให้คนรู้จักเสียสละและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ท้าให้ทุกคนในชุมชนมีรายได้จากการขายสินค้า พืช ผัก ผลไม้ในชุมชน
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนา และควบคุมการเติบโตของการท่องเที่ยว
กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนได้มาก ทั้งนี้ มีการประชุมกลุ่มกับผู้ที่เห็นด้วย และมีก ารวางแผน
การพัฒ นาเป็น ล้าดับ ไม่ว่าจะเป็น การประชุม รับ สมาชิก การตั้งคนท้า งาน การระดมทุน
การลงมือท้า การติดตามและประเมินผลเป็นระยะ แต่ในทางตรงกันข้าม ผลการวิจัยพบว่า
บางครัวเรือนชอบความเป็นส่วนตัว แบบสังคมชนบท อาจท้าให้เกิดความวุ่นวาย แบบสังคม
เมือง จึงเป็นเหตุให้การทีมในการร่วมวางแผนและด้าเนินสู่การปฏิบัติจริงมีน้อย
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการท้างานด้านการท่องเที่ยว
ของต้ าบล ซึ่ งได้ รับ การสนั บ สนุ น จากที ม งานของประชารั ฐเพชรบุ รี เพื่ อ วางแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวของต้าบลอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันประชุมวางแผนการบริหารงานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต้าบลในการจัดการท่องเที่ยว ในการด้าเนินการจัดท้าแผนด้านการท่องเที่ยวของ
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ชุมชน เพื่อเสนอโครงการและแนวทางการด้าเนินปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวต่อภาครัฐเพื่อน้าสู่
นโยบายในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ยิ่งไปกว่านั้น ผลการวิจัยพบว่า ในมุมมองด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยน้าการท่องเที่ยว
เข้ามาในชุมชน มีการประสานองค์กรต่างๆ มาให้ความรู้ ตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น
โดยให้ ชุม ชนมี ส่ว นร่วม เช่น การท้ าน้้ าพริก ท้ าขนม หั ต ถกรรม การเป็ น มั ค คุ เทศก์ น้ อ ย
รวมถึงให้ค้าแนะน้าในการตั้งกลุ่ มอาชีพ เป็นหน่วยงานประสานในการของบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจดีขึ้น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Mitchell and Reid (2001) ที่ได้ระบุ
ถึงการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่ค้านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม ก้าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาท
เป็ นเจ้าของ มีสิท ธิในการจัด การดูแ ล เพื่ อให้เกิด การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนนั่ นเอง อีกทั้ งยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณา วงษ์วานิช (2546) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนไว้ว่า เป็นการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด
รอบคอบ ระมัดระวังให้ เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม และสามารถธ้ารงรักษา
เอกลักษณ์ ของธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด อีกทั้งแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรมเหมือนกับ แนวคิดเชิงนิเวศ โดยได้รับ การตอบสนองเป็ นอย่างดีทั้ งภาครัฐและ
เอกชนในการตระหนักถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม
มิติด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผลการวิจัย พบว่า กิจ กรรมที่มุ่งส่ง เสริม อัต ลัก ษณ์แ ละภูมิปัญ ญาของท้อ งถิ่น
การท้าว่าว กังหัน จักรสาน ผลิตภัณฑ์จากตาล การท้าน้้าตาล การท้ากะแช่ มีการรวมกลุ่มท้า
น้้าพริกแกง โดยวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน กลุ่มคนที่ เป็นคนของชุมชน และน้าเสนอเรื่องราว
แบบเล่าเรื่องให้กับกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนผู้มาเยือนใน
ฐานะนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ในชุมชนถ้้ารงค์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีกิจกรรมที่
เป็นลักษณะการละเล่นเชิงวัฒนธรรม เช่น ผีกระด้ง เห่เรือบก ร้ากลองยาว จะเล่นช่วงงานปิด
ทองที่วัดถ้้ารงค์ การจัดงานลานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
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ได้มีโอกาสได้แสดง และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี การจัดงานวัดมรดก
ถ้้ารงค์ น้ าเสนอวัฒ นธรรมภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ซึ่ งจะจัดในช่วงเดือนเมษายน ทั้งนี้ ลักษณะ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน สามารถสร้างการรับรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน โดยเป็น
การรวมพลังเพื่ อ พัฒ นาล้าห้วยให้ สวยงาม หมู่บ้ านน่าอยู่ เป็นวิถีพอเพี ยงแบบชุมชน โดย
นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวชมสัมผัสการท้าเกษตรแบบพอเพียงได้หลายจุด เช่น เกษตร
อินทรีย์และฟาร์มใส้เดือน ล้าห้วยธรรมชาติ มีการจัดแสดงให้ดู ให้ท้า เล่าให้ฟัง การท้าตาล
และเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการคัดหน่อกล้วยหอมปลูก การท้าฮอร์โมนไข่ เลือกมะพร้าวอ่อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดให้มีฐานการเรียนรู้ และให้มีการรับรู้หลายด้าน เช่น ให้ความรู้เชิง
บรรยาย ฝึกปฏิบั ติท ดลองท้า ทดลองทาน นักท่ องเที่ ยวสามารถเข้ามาร่วมแสดงและชม
การแสดง เช่น งานวันมรดกถ้้ ารงค์ การละเล่ น ผี กระด้ ง ซึ่ งการจัด งานนี้เป็ น การส่งเสริม
วัฒนธรรมของชุมชนถ้้ารงค์ การจัดงานวัดมรดกถ้้ารงค์ น้าเสนอวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
จะเห็นได้ว่า ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของธนภัทร สีสดใส และคณะ
(2561) ที่สรุปผลการวิจัยไว้ว่า วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนลุ่มน้้าตาปี มีอัตลักษณ์
ที่โดดเด่น ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพั นธุ์ ภาษา วรรณกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสภาพภู มิ ป ระเทศทางธรรมชาติ แนวทางการจั ด การ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้้าตาปี ประกอบด้วย 1) รณรงค์
สร้างจิตส้านึกของคนในชุมชนให้มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ มีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดของสถานที่ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
2) สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน โดยร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เพื่อน้ามาจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งความมีอัธยาศัยไมตรีของชุมชน 3) มีการวางแผนรับผิดชอบ
ร่วมกันในการด้าเนินงานและการแบ่งปันผลประโยชน์ และ 4) จัดเตรียมความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็นส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านศูนย์ข้อมูล เส้นทาง
การท่ องเที่ ยว ด้านอาหาร เครื่องดื่ ม ห้ องน้้ า จุด ชมวิว การสื่อสาร และวัสดุอุ ปกรณ์ ที่ ใช้
ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.21 No.2 July-December 2019

203

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการวิจัยพบว่า การใช้วัสดุที่มาใช้ป ระโยชน์ได้หลายด้าน และสูงสุดรู้จักใช้ มี
การอนุรักษ์ ล้าห้วย ต้นยางนา การให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การปลูกตาล อนุรักษ์ยางนา
ใช้ทรัพ ยากรในชุม ชน เช่น ส่ วนต่างๆของตาล ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุ ดและมี มูลค่ าเพิ่ มขึ้ น
ช่วยกันดูแลและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และปลู กต้นไม้ทดแทน เมื่อต้นไม้ตายลง
เพื่อลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ มีการให้ความรู้โดยเชิญเจ้าหน้าที่เกษตร และหน่วยงาน
เอกชนมาแนะน้า การท้าปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติ การรักษาล้าห้วยให้สะอาด ไม่ปล่อยให้น้า
เสีย โดยมีการตั้งงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เช่น ล้าห้วย ต้นยางนา ให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมวัน
อนุรักษ์แม่น้าเพชรบุรี ท้าความสะอาดแม่น้าล้าคลอง มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ การท้า
ปุ๋ย หมั กจากเศษอาหาร เศษพื ชในพื ช ตลอดจนมี การน้าเสนอการน้ าวัส ดุเหลือใช้ มาเป็ น
พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในชุมชน การทิ้ง ขยะให้ลงถังขยะ การแยกชนิดของขยะ ใช้จักรยาน
การเดิน แทนการขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นการพัฒนาและสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ชุมชนมีกรจัดตั้งโครงการธนาคารปลา โครงการกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ และฟาร์มไส้เดือน เพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ของพื้นดินและพื้นน้้า และ
การจั ด ตั้ งชมรมคนรั ก ป่ า โดยมี กิ จ กรรม เช่ น การปลู ก ป่ า เพิ่ ม ทุ ก ปี การบริ จ าคสิ่ งของ
ตลอดจน ชุมชนได้ด้าเนินการแบ่งเขตพื้นที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว มีการป้องกัน ติดตาม
ประเมิ นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แต่ส้าหรับประเด็นนี้ ชุมชนมีแผนการรองรับนักท่องเที่ยว
เนื่องจากยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนในระยะเวลาสั้นๆ แต่ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง
ดังนั้น ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจึงไม่มีเกิดขึ้นในชุมชนปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามชุมชนมี
แผนการจัดการเรื่องผลกระทบด้านการท่องเที่ยวหากมีการพักค้างของกลุ่มนักท่องเที่ยว
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของสุถี เสริฐศรี (2557) อนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรอย่างพอดี การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ดั้งเดิ มทั้งมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒ นธรรมที่มี อยู่อย่างเพียงพอหรือใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด ช่วยลดการบริโภคใช้ทรัพยากรที่เกินความจ้าเป็นและลด
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การก่ อ เสี ย ต้ อ งร่ ว มกั น วางแผนกั บ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจั ด การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอื่นที่มีคุณสมบัติ มีคุณภาพเหมือนกัน ใช้ทดแทนกันได้เพื่อ
ลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก ตลอดจนส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรม อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพจ และโดลิ่ง (Page and Dowling, 2002: 65-69)
ที่ ไดกล่ า วถึ งความยั่ งยื น ของระบบนิ เวศ (Ecologically sustainable) การทองเที่ ย วทุ ก
ประเภท ควรสรางความยั่งยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
คือ การทองเที่ยวที่ท้าใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศในพื้นที่ธรรมชาติ ความยั่งยืนหมายถึง
ความยั่งยืน ของชนิดพันธุพืชพันธุสัตว ที่ไมถูกท้าลายใหลดจ้านวนลง จากการทองเที่ยวและ
การทองเที่ยว ตองไมท้าลายโครงสรางทางกายภาพของธรรมชาติ เชน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
หรือลักษณะโครงสรางทางธรรมชาติที่เป็นบ่อเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้
ต้อ งค้ านึ งถึ งความหลากหลายทางวัฒ นธรรมในพื้ น ที่ เพราะความหลากหลายก่อ ใหเกิ ด
ความยั่งยืนของระบบนิเวศ
มิติด้านการจัดการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ระบบการจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เช่ น มี ก ารวางแผน มี
กระบวนการ การตลาด สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความปลอดภัย มีกฎของชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ซึ่งพบว่า องค์การบริหารส่วนต้าบล ได้พาผู้น้า ผู้ที่มีแนวคิดพัฒนา
หมู่บ้าน การท้ากิจกรรม การเดินงาน การขยายโครงการ การรักษาภูมิล้าเนาบ้านเกิด การออก
กฎบางพื้นที่จัดการโดยชุมชนเอง เช่น กลุ่มน้้าพริก ธนาคารปลา เกษตรแบบพอเพียง
ส้ า หรั บ ด้ า นการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว ผลการวิ จั ย พบว่ า ชุ ม ชนได้ มี ก ารจั ด ตั้ งที ม
คณะกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดคุณภาพและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ในเชิงของกฎ
ของชุมชน เป็นรูปแบบชุมชนดั่งเดิม คือ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นพื้นฐานของชุมชน ซึ่ง
เป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ท้าให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ทั้งนี้ในชุมชนมีการวางแผน กระบวนการ
การตลาด สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โดยชุมชนได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการวางแผน
และแก้ ปั ญ หาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารประชุ ม เครื อ ข่ า ย ภาครัฐ เอกชน องค์ ก รอิ ส ระ
ทางการท่องเที่ยวที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
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ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Heather Mair (2014) ได้ ส รุ ป
ผลการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนไว้ว่า การท่องเที่ยวชุมชนเป็นแนวคิดและแนวทางใน
การพัฒนาและวางแผนการท่องเที่ยว ความคิดของตนวางอยู่บนสมมติฐานของความส้าเร็จ
ของการท่ อ งเที่ ย วจ้าเป็ น ต้ อ งมีส่ วนร่ว มของผู้ ที่ ได้ รับ ผลกระทบจากการพั ฒ นา แนวทาง
การท่อ งเที่ยวในชุม ชนพิจารณาว่าผู้ค นที่ได้รับผลกระทบจากการท่อ งเที่ยวมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา โดยทั่วไปการท่องเที่ยวชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของความต้องการของสมาชิกในชุมชน
เจ้าบ้าน
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยัง สอดคล้องกับแนวคิดของ วีระพล ทองมา (2554) ที่ได้
สรุปถึงองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน ให้ชุม ชนได้มีส่วนร่ว มในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับ ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยว การที่จะให้ชุมชนด้าเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น มีความจ้าเป็นที่
จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมและสร้างความเข้ มแข็ งให้ กั บชุ มชนในการจั ดการการท่ อ งเที่ ย วใน
ขณะเดียวกัน มีการรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยว โดยชุมชน
กับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความส้าคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจ
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน
ผลการวิจัยเป็ น ไปในทิศ ทางเดี ยวกับ กั บ ผลการวิจั ยของ ภั ย มณี แก้ วสง่า และ
นิศาชล จ้านงศรี (2555) ที่สรุปไว้ว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็ นรูปแบบที่เปิด
โอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
มิติด้านบุคลากร
ผลการวิจัยพบว่า มีการด้าเนินการน้าสมาชิกในชุมชนศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
เดือนละครั้ง มีการฝึกอบรมให้แกนน้าโดยจัดไปศึกษาดูงานในชุมชน ที่ประสบความส้าเร็จใน
ด้านการท่องเที่ยว โดยมีการอบรมในหัวข้อต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้
น้าความรู้ความเข้าใจ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในชุมชนของตน ตลอดจนมีการฝึกอบรม
การเป็นอาสาสมัครน้าเที่ยวชุมชนโดยจัดอบรมทั้งภายในและจัดอบรมภายนอกสถานที่ ซึ่ง
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนของต้าบลถ้้า รงค์จุดแข็งเน้นการใช้คนชุมชน หรือผู้มีความรู้ใน
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ชุม ชนเป็ น แหล่ งข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น วิท ยากรตามแหล่ งเรีย นรู้ เป็ น
กรรมการในการจัดท้าแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการด้านท่องเที่ยวในทุกปี
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของสุถี เสริฐศรี (2557) ที่ให้ความส้าคัญ
แก่บทบาทของบุคลากร ในการพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยระบุว่า การพัฒนา
บุคลากร (Training staff) การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนักงาน ดูงานอย่างสม่้าเสมอ
ให้ มี ค วามรู้ มี แนวคิ ด และวิธีป ฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วยั่ งยื น นั บ เป็ น การพั ฒ นา
บุคลากรในองค์กร เป็นการช่วยระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ปัญหาเรื่องบุคลากร
ชุมชนถ้้ารงค์มีจ้านวนผู้มีความรู้เฉพาะทางในเรื่องต่างๆ น้อยลง เนื่องจากเป็น
คนที่ สูงอายุในรุ่น เก่าๆ การที่ต้าบลขาดผู้มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น ในเรื่องของการส้ารวจ
โบราณสถานโบราณวั ต ถุ ขาดผู้ มี ค วามรู้ หรื อ ปราชญ์ ในเรื่ อ งของที่ ม าของวั ฒ นธรรม
การละเล่น หรือประเพณี ท้ องถิ่น ท้าให้เกิดผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เช่น
การท้าแผ่นพับบอกประวัติ ที่มาของหมู่บ้าน โบราณสถาน โบราณวัตถุที่น่ าสนใจในกรณีที่
ทางต้าบลต้องการเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. ปัญหาเรื่องขาดผู้สืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลงานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านหลายๆผลงานขาดผู้ที่จะสืบสานต่อ
เช่น การปั้นแป้ง การท้าขี้ไต้ การขึ้นตาล การท้ากังหันบุก การท้าว่าวดุ๊ยดุ่ย และการท้าจักสาน
เป็นต้น เพราะถ้าด้าเนินการสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านต่อไป แต่ในทางตรงข้ามไม่มีผู้มาสืบ
สานภูมิปัญญานี้ ซึ่งนับว่าข้อนี้เป็นอุปสรรคในการท้าท่องเที่ยวให้ยั่งยืน มีเพียงกลุ่มเดียวคือ
นักเรียนในโรงเรียนวัดม่วงงามส้าหรับเด็กประถมศึกษาที่ได้รับการสืบสานต่อภูมิปัญญา แต่
เมื่อย้ายโรงเรียนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาก็ไม่ได้กลับมาเรียนรู้กิจกรรมที่สานต่อภูมิปัญญานี้
3. ด้านก้าลังคน
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การด้าเนินงานในชุมชนที่วางไว้จะส้าเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดคนที่มีความรู้
ความช้ า นาญในงานนั้ น รั ฐ บาลควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นก้ า ลั งคน ให้ ค นที่ มี ค วามรู้
ความช้านาญมาตรวจงานในชุมชนเป็ นระยะๆ เพื่อแนะน้าการท้ างานที่ถูกวิธีให้กับคนใน
ชุมชน นอกจากจะท้างานได้เร็วขึ้นแล้วยังเป็นการประหยัดงบประมาณได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาในเรื่อง บริบทและศักยภาพของชุมชนในการจัดการท่อ งเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยขยายพื้นที่สู่พื้นที่ชุมชนอื่นๆ หรือภาคอื่นๆ
2. ควรมีการน้าแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อทดลองใช้ในการ
ปฏิบัติจริงในชุมชนที่ศึกษา โดยสามารถศึกษาในลักษณะการวิจัยและการพัฒนา (research
and development) ต่อไป
3. ควรศึ ก ษาปั จจั ยความส้ าเร็จและความล้ ม เหลวของการจั ดการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์
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