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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2) ประเมินผลเชิง
สร้ างสรรค์อ งค์ประกอบของแหล่ งท่อ งเที่ยว 3) จัดทําเอกสารเพื่อ ส่ งเสริ มการตลาดท่อ งเที่ยวตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ ผูว้ ิจ ัยได้เ ลือกวิธี การวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก
บุคลากรภาครัฐและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน จํานวน 6 คน และการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มนักท่องเที่ยวจํานวน 400 ชุด
ผลจากการวิจยั พบว่า 1) ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1.1 สวนตาลลุงถนอม เป็ นพื้นที่
ที่อุดมไปด้วยต้นตาล และวิถีชีวิตการทําตาลของชาวบ้าน ที่หาดูได้ยาก 1.2 บ้านยีโตนด บ้านลูกตาลทองกองแก้ว เป็ น
กลุ่มชาวบ้านที่ทาํ ขนมตาล เป็ นกลุ่มชาวบ้านที่มีความพร้อมในการทําขนมตาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ 1.3 บ้านจักสาน มี
กลุ่มชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานโดยใช้ชิ้นส่ วนของต้นตาล 1.4 ถํ้าหลวงพ่อดํา มีพระพุทธรู ปปูนปั้ นที่อยู่บน
ผนังถํ้า เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่สมัยทวารวดี อายุราวๆ 800 ปี 2) ผลการประเมินองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
พบว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวทุกๆด้านอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบ
ของกิจกรรมบ้านจักสานมากเป็ นอันดับ 1 รองลงมากิจกรรมบ้านยีโตนด บ้านลูกตาลทองกองแก้ว กิจกรรมถํ้าหลวง
พ่อดํา และกิจกรรมสวนตาลลุงถนอม ตามลําดับ 3) ได้จดั ทําแผ่นผับที่มีรายละเอียดของข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตําบล
ถํ้ารงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่ งเสริ มการตลาดการท่องเที่ยวให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
คําสําคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, การประเมินผลกิจกรรม, ตําบลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) study creative tourism potential of Thumbol Thumrong, 2)
evaluate creative components of tourism destination of Thumbol Thumrong, 3) prepare document to promote tourism
path. The mixed method was employed in this study. In-depth analysis were used as a tool to collect data from six
government officials and community representatives. The questionnaire was used to collect data from 400 tourists.
The result found that there are four potential destination in Thumbol Thumrong: 1)Uncle Thanom's Palm
garden where there are a large number of palm trees, 2) Crushing toddy palm group or Baan Yee Tanod or Baan
Looktalthongkongkaew is community group that produce local dessert called Kanom Tal or Toddy Palm cake, 3)
Basketry group or Baan Juksaan is a community group which make souvenir from palm tree, and 4) Luang Poh Dum
Cave is a cave where there is 800 years Dhavaravadee buddha statue. The evaluation of tourism destination show that
tourists' satisfaction toward tourism activities were 1) they were satisfied with activities at Baankongkaew at highest
level, 2) at Uncle Thanom's Palm garden, tourists were satisfied with the view of the garden at the highest level, 3)
they were satisfied with the facilities and signs that clearly indicate the destination.
Keywords: Creative tourism, Activity evaluation, Tambol Thumrong, Baanlad District, Phetchaburi
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1. บทนํา

ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตทั้งจํานวนและรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในอันดับที่
3 ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน เนื่ องจากรัฐบาลให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ โดยเน้น
การท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่ งจากภายในออกสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก ด้วย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี มุ่งให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริ การของภูมิภาคอาเซี ยน
โดยใช้ก ารท่องเที่ยวเป็ นหนึ่ งในกลไกหลักของการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จประเทศ สนับสนุ นให้มีการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในโครงการประชารัฐร่ ว มใจ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อ ให้นัก ท่อ งเที่ยวได้มี โอกาสร่ ว มทํา กิ จ กรรมกับเจ้า ของสถานที่ โดยเฉพาะการท่ อ งเที่ยวแบบนิ ย มท้อ งถิ่ น
(Localism) เป็ นที่นิยมมากสําหรับนักท่องเที่ยวเหมาะกับวิถีชีวิตคนยุคใหม่ เป็ นการออกเดินทางไปใช้ชีวิตกับคนใน
ชุมชน เรี ยนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อซึมซับความเป็ นท้องถิ่นนั้นๆ
จังหวัดเพชรบุรีได้มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ยววิถีไทยโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ด้วยการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฟื้ นฟูและส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจากทุนของชุมชนร่ วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชนหลากหลายกิจกรรม เช่น งานพระนครคีรี งานเพชรบุรีดีจงั งานหลงรั กประเทศไทยและการแข่งขันวัว
เทียมเกวียนอําเภอบ้านลาด เป็ นต้น ถํ้ารงค์เ ป็ นตําบลหนึ่ งในอําเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรีที่มีท รั พยากรการ
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและมีความโดดเด่นเรื่ องอาหารโดยเฉพาะตาลโตนด เนื่ องจากเป็ น
พื้นที่ที่มีการปลูกต้นตาลโตนดมากที่สุด ทําให้มีชื่อเสี ยงในฐานะแหล่งผลิตตาลโตนดที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ วัสดุ ในการ
ประกอบอาหาร เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องจักสานและเครื่ องใช้ต่างๆ ซึ่ งสามารถสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้ ในปี 2559
รัฐบาลมีนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการประชารัฐทุกจังหวัด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด จังหวัดเพชรบุรีได้คดั เลือกตําบลถํ้ารงค์ซ่ึงตั้งอยูใ่ นอําเภอบ้านลาดเข้าร่ วมโครงการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เมือ งต้นแบบเศรษฐกิ จ สร้ างสรรค์ “เมือ งเพชร เมือ งตาลโตนด” กําหนดให้ชุมชนบ้านถํ้ารงค์เ ป็ นชุ มชนวิถี ตาล
เนื่ อ งจากมี ชื่ อ เสี ยงในเรื่ องตาลโตนดและมี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลายทั้ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตเกี่ยวกับตาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยในชุมชนได้
ร่ วมกันจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยว 4 สถานที่ 4 ชัว่ โมง ประกอบด้วย สวนตาลลุงถนอม
บ้านยีโตนด บ้านจักสานใบตาล ถํ้าหลวงพ่อดํา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้
เดินทางมาเที่ยวในตําบลถํ้ารงค์มากขึ้น ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนสร้างงาน สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชนเพิ่มขึ้น
ถึงแม้ชุมชนถํ้ารงค์จะมีโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยว แต่ในบางกิจกรรมก็ยงั ขาดการ
สนใจ การเข้าถึงจากนักท่องเที่ยวและยังไม่มีส่ิ งกําหนดชี้วดั ที่แน่นอนว่ากิจกรรมที่จดั ขึ้นนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวได้จริ ง
ดังนั้น การศึกษาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตาํ บลถํ้ารงค์และการประเมินผลการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นาํ ผลวิจยั มาใช้ในการวางแผนพัฒนาและจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้มีความเหมาะสมโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์และมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการมาก
ขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดียงิ่ ขึ้นและพัฒนาชุมชนแบบยัง่ ยืนต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตาํ บลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2.2 เพื่อประเมินผลเชิงสร้างสรรค์องค์ประกอบของกิจ กรรมการท่องเที่ยว ตําบลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
2.3 เพื่อจัดทําเอกสารเพื่อส่ งเสริ มการตลาดท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตําบลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
3. การดําเนินการวิจัย
การวิจ ัยครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหว่างการวิจ ัยเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึกบุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับชุมชน จํานวน 6 คน โดยเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) กับนักท่องเที่ยว ซึ่ งประมาณค่าได้ 400 คน
ณ.ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดตัวอย่าง 392 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือโดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและภูมิลาํ เนา ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับความพึ งพอใจของนัก ท่อ งเที่ ย วต่ อ การจัด กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว
2. ข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่ วมกับชุมชน โดยใช้
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในด้าน
- ความสําคัญของการท่องเที่ยวและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน
- กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จดั ขึ้นในชุมชน โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน
- ในแต่ละกิจกรรมควรมีกิจกรรมอะไรมาเพิ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั ท่องเที่ยว
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ในการเก็บข้อมูล เชิ ง
ปริ มาณที่มีท้งั คําถามปลายปิ ดและปลายเปิ ดเพื่อการประเมินผลองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตําบลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1 นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้ผเู้ ชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ของเนื้อหา (Content Validity)
2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วนี้ ไปทดลองใช้ (Try – Out) กับประชาชน ซึ่ งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 ราย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ความหมาย เวลาที่ใช้และการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างแล้วนํามาปรับปรุ ง
แก้ไข จากนั้นจึงนํามาทดสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) โดย
ใช้ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ .75 (Cronbach, 1951;Nunnaly, 1978)
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลและประมวลผล
ในการดําเนินการวิจยั ครั้งนี้ ได้แบ่งวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลไว้ 2 วิธี ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก มีข้ นั ตอนดังนี้
1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยการเขียนวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
1.2 ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มูล โดยใช้เ ทคนิ ค การตรวจสอบแบบสามเส้ า (Methodological
Triangulation) ตามระเบียบการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การนําเอาข้อมูลกลับไปให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลอ่าน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามในการประเมินผลการพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อคํานวณค่าสถิติ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. ผลการวิจัย
5.1 ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 1) สวนตาลลุงถนอม เป็ นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นตาล
และมีกิ จกรรมการทํานํ้าตาลโตนดของชาวบ้าน 2) บ้านยีโตนด บ้านลูก ตาลทองกองแก้ว เป็ นกลุ่ มชาวบ้านที่ทาํ
กิจกรรมของขนมตาล ที่มีความพร้อมในการทําขนมตาล 3) บ้านจักสาน มีกลุ่มชาวบ้านที่ทาํ กิจกรรมประดิษฐ์ช้ินงาน
โดยใช้ช้ินส่ วนจากต้นตาล 4) ถํ้าหลวงพ่อดํา มีกิจกรรมเกี่ยวกับการสักการะหลวงพ่อดําและพระพุทธรู ปปูนปั้ นที่อยู่
บนผนังถํ้า เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่สมัยทวารวดี อายุราวๆ 800 ปี
5.2 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 55.81 อยู่ในช่วง
อายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 31.51 สถานภาพโสด ร้อยละ 52.00 ระดับการศึกษา ปวส./อนุ ปริ ญญา ร้อยละ 44.50 อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 56.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ41.30 และมีภูมิลาํ เนา
ภาคกลาง ร้อยละ 41.30
ระดับความพึงพอใจต่ อ กิ จ กรรมการท่อ งเที่ยวบ้านจัก สาน พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมีค วามพึงพอใจในงาน
หัตถกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.79, S.D. = 0.40 ) เป็ นอันดับ 1 และวิธีการจักสานใบตาลจริ ง
(xˉ = 4.73, S.D. = 0.44 ) เป็ นอันดับ 2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านจักสาน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =4.37, SD = 0.24)
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวบ้านยีโตนด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในกิจกรรมชมการ
ทําขนมตาล และได้ลงมือทําจริ ง ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.82, S.D.= 0.32) เป็ นอันดับ 1 และพาหนะนําเที่ยวมีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบาย (xˉ = 4.53, S.D. = 0.49) เป็ นอันดับ 2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวบ้านยีโตนด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.34, S.D. = 0.21)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวถํ้าหลวงพ่อดํา มีความพึงพอใจในเรื่ องของ
การเดินทางเข้า-ออกสะดวก โดยพาหนะส่ วนตัว/รถนําเที่ยว ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.67, S.D.= 0.66) เป็ นอันดับ 1
ความเก่าแก่ทางด้านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ (xˉ = 4.53, S.D. = 0.52) เป็ นอันดับ 2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวถํ้าหลวงพ่อดํา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =4.21, SD = 0.33)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวสวนตาลลุงถนอม มีความพึงพอใจในกิจกรรมชม
ทิวทัศน์สวนตาลมีความสวยงามเป็ นธรรมชาติ ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.60, S.D.= 0.92) เป็ นอันดับ 1 ของวิทยากรมี
ความรู้หรื อสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ( xˉ = 4.35 , S.D. = 0.95) เป็ นอันดับ 2 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึง
พอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวสวนตาลลุงถนอม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (xˉ =4.04 , SD = 0.30)
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5.3 จัดทําเอกสารแผ่นพับเพื่อส่ งเสริ มการตลาดท่องเที่ยวตําบลถํ้ารงค์ อําเภอลาด จังหวัดเพชรบุรี
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6. การอภิปรายผล
การศึกษาการท่อ งเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ตาํ บลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในแต่ละกิจกรรม มี
คุณค่าทางวิชาการสามารถนํามาใช้ประโยชน์ซ่ึงได้นาํ มาอภิปรายผล มีรายละเอียดดังนี้
กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วยี โ ตนดบ้า นกองแก้ ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด
ในกิจกรรมชมการทําขนมตาลเพราะได้มีประสบการณ์ในการลงมือทําจริ ง สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ ดสันต์ สุ ทธิ
พิศาล (2555) เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยกล่าวว่า นักท่องเที่ยวได้รับคุณค่าเพิ่มในเชิงประสบการณ์ที่ได้จาก
การท่องเที่ยว ซึ่ งเป็ นประสบการณ์ที่เ กิ ดจากการสร้ างสรรค์ร่ว มกัน (Co creation) ระหว่างผูป้ ระกอบการและ
นักท่องเที่ยว โดยให้นัก ท่อ งเที่ยวเข้าไปมี “ส่ ว นร่ ว ม” ใน การเรี ยนรู้และศึกษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่ น ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ก ับคนในชุมชน เป็ นการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ก ับการท่องเที่ยวในลักษณะ
ดังกล่าวเรี ยกว่า “Creative Tourism” และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ รันธ์ ชิณโชติ (2559) เรื่ องรู ปแบบการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่ารู ปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็ นการเพิ่มมูล ค่ า ให้ก ับทรั พยากรที่มี อ ยู่ให้เ พิ่มมากขึ้ น ทั้งทรั พยากรทางธรรมชาติ ห รื อ วัฒนธรรม นํามาสร้ า ง
นวัตกรรมการสร้างสรรค์ ออกมาเป็ นรู ปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว สิ นค้าหรื อบริ การการท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยความ
ร่ วมมือจากทั้งผูป้ ระกอบการและชุมชน สามารถสร้างการมีส่วนร่ วมการเรี ยนรู้และเพิม่ ทักษะให้แก่นกั ท่องเที่ยวได้
กิจกรรมการท่องเที่ยว สวนตาลลุงถนอม นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในกิจ กรรมชมทิวทัศน์สวนตาลมี
ความสวยงามเป็ นธรรมชาติในระดับมากที่สุ ด สอดคล้องกับงานวิจ ัยของทินกฤต รุ่ งเมือ ง (2558) เรื่ องการพัฒนา
รู ปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่ งเสริ มเครื อข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด ซึ่ งศึกษา
สภาพของการดํา เนิ น การและความต้อ งการการท่ อ งเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ข องกลุ่ ม ทวารวดี 4 จัง หวัด พบว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มากที่สุด โดยเห็ นว่าการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนจะช่วยเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้เรี ยนรู้และร่ วมกิ จกรรมความเป็ น
ชุมชนมากขึ้น
จัดทําเอกสารเพื่อส่ งเสริ มการตลาดท่องเที่ยวชุมชนตําบลถํ้ารงค์ อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ส่ งเสริ มการตลาดท่องเที่ยว ให้สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยมีวตั ถุประสงค์ขอบเขต
เนื้ อหาของโปรแกรมการท่อ งเที่ยว ประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ หน่ วยงานที่รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว ซึ่ งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิล ป์ (2548) เรื่ ององค์ประกอบของส่ ว นประสมทาง
การตลาด มี 4 องค์ประกอบได้แก่ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การแจ้งข่ าว/การประชาสัมพันธ์และการใช้
พนักงานขาย
7. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 หน่ วยงานภาครั ฐควรมีกิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวมีส่ วนร่ วมมากยิ่งขึ้น และสร้างศูนย์
จําหน่ายสิ นค้าโดยให้ชุมชนมีบทบาทในการบริ หารจัดการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและทําให้นักท่องเที่ยวได้
เลือกซื้อสิ นค้าจากท้องถิ่นในจุดเดียวอย่างหลากหลาย และเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนและเป็ นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

7.1.2 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรผลักดันให้สินค้าในเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตาํ บลถํ้า
รงค์ ได้รับการส่ งเสริ มให้เ ป็ นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตําบลถํ้ารงค์จ ังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่ งเสริ มอาชีพให้ก ับ
ผูป้ ระกอบการด้านอื่นๆ ในตําบลถํ้ารงค์
7.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตําบลถํ้ารงค์ให้
มีสภาพที่ไม่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรมให้มีความสะอาด สวยงามน่าท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
7.2.2 ควรมีการศึกษาด้านรู ปแบบของสื่ อการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่าง
ทัว่ ถึง
8. กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้รับความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สนับสนุนทุนวิจยั ผูเ้ ชี่ยวชาญงานวิจยั และผูท้ รงคุณวุฒิ ที่กรุ ณา
ให้ความรู้ คําแนะนําพร้อ มทั้งข้อคิ ดที่เ ป็ นประโยชน์ องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลถํ้ารงค์และบุค คลากรที่เกี่ ยวข้อ ง
นักท่องเที่ยวที่ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลต่างๆที่เป็ นประโยชน์ ผูว้ ิจยั ขอแสดงความขอบคุณ และถ้ามี
ข้อบกพร่ องประการใด ๆ ที่เกิดขึ้นในงานวิจยั นี้ผวู้ ิจยั ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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