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บทคัดย่อ 
	 กลุ่มชนไทยทรงด�ำที่อำศัยอยู่ในต�ำบลบ้ำนดอน	อ�ำเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	 มีกำรสืบทอด
วัฒนธรรมดั้งเดิมมำจำกบรรพบุรุษ	 โดยสิ่งท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิม	ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 
ได้แก่	กำรแต่งกำย	ลำยผ้ำ	ภำษำ	อำหำร	บ้ำนเรือน	ประเพณี	และอำชีพ	 ซ่ึงหน่วยงำนภำครัฐในพ้ืนที่มี 
นโยบำยที่จะพัฒนำท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว	 เช่นเดียวกับกลุ่มชนไทยทรงด�ำในชุมชนที่ต้องกำร
อนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมของตนผ่ำนกิจกรรมกำรท่องเที่ยว	คณะผู้วิจัยจึงได้ท�ำกำรศึกษำโดยใช้วิธี
กำรวิจัยและพัฒนำ	4	ขั้นตอน	เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของ 
กลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอน	ผลกำรศึกษำพบว่ำ	 วัฒนธรรมที่สำมำรถน�ำมำพัฒนำเป็นกิจกรรม 
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ได้แก่	กำรย้อมผ้ำ	กำรเรียนภำษำไทด�ำ	และกำรเย็บลำยดอก	โดยนักท่องเที่ยว 
มีควำมพึงพอใจต่อทั้ง	 3	 กิจกรรมในระดับมำก	และผู ้ทรงคุณวุฒิมีควำมคิดเห็นว่ำกำรจัดกิจกรรมมี 
ควำมเหมำะสมในระดับมำกท่ีสุด	ส่วนแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอน	มี	4	ประกำร	ประกอบด้วยด้ำนผู้ถ่ำยทอดวัฒนธรรม	ด้ำนรูปแบบ
กิจกรรม	ด้ำนสื่อกำรน�ำเสนอ	และด้ำนสภำพแวดล้อม

ค�าส�าคัญ :  กิจกรรมกำรท่องเที่ยว	กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์	ศักยภำพ	กลุ่มชนไทยทรงด�ำ
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Abstract
 The Thai Song Dam Tribe, who live in Ban Don Sub–district U–Thong district, 
Suphanburi province, has the inheritance of traditional culture from the ancestors. 
The representatives of the original identity, cultural tradition, and lifestyle which included 
dress, fabric, language, food, house, tradition, and profession. Currently, the government  
agencies in this area have the policy to develop locally as a tourist attraction such  
a group of the Thai Song Dam Tribe community which prefers to preserve and propagate  
their	cultures	through	tourism	activities.	The	researchers	conducted	based	on	4	steps	of 
research	methodology	and	development	 for	specific	findings	of	potential	development 
approaches of the creative tourism activity of the Thai Song Dam Tribe, Ban Don  
Sub–district.	 The	 finding	 results	 are	 presented	 as	 following:	 Activities	 that	will	 be 
developed as creative  tourism particular included dyeing cloth, learning Tai Dam language, 
and	sewing.	Tourists	were	satisfied	with	 the	creative	 tourism	activities	of	 the	Thai	Song	
Dam	Tribe	at	a	very	high	 level.	Also,	 the	experts	have	given	opinions	that	 the	activities	 
are suitable at the most level. Guidelines of the potential development of creative  
tourismactivities	of	 the	Thai	Song	Dam	Tribe	have	4	guidelines	special	 included	cultural	 
relay person, activities format, presentation media, and environment, respectively. 

Keywords : tourism activity, creative tourism, competency, Thai Song Dam tribe

บทน�า
	 กำรท่องเที่ยวนับเป็นอุตสำหกรรมส�ำคัญที่ท�ำรำยได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก	 โดยในปี	 
พ.ศ.	2560	มีรำยได้จำกชำวต่ำงชำติที่เดินทำงมำเที่ยวประเทศไทยและจำกชำวไทยที่เดินทำงท่องเที่ยว
ภำยใน	ประเทศรวมทั้งสิ้น	2,754	พันล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำกปี	พ.ศ.	2559	ร้อยละ	9.47	และมีกำรประมำณ
กำรว่ำในปี	พ.ศ.	2561	จะมีรำยได้รวมจำกกำรท่องเที่ยวประมำณ	3	ล้ำนล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	9	
(Ministry	of	Tourism	and	Sports,	2018)	อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจึงถือเป็นหัวใจหลักในกำรสร้ำง 
รำยได้ให้กับประเทศไทย	จำกผลกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรเดินทำงท่องเท่ียวของชำวไทยในปี	พ.ศ.	2559	
พบว่ำ	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวภำยในประเทศเพรำะควำมสะดวกในกำรเดินทำงเข้ำสู ่ 
แหล่งท่องเที่ยว	และสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จำกกำรท่องเท่ียวคือ	วิถีชีวิตท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น	 
และยังมีจุดแข็งในเร่ืองควำมคุ้มค่ำจำกกำรท่องเท่ียว	 (National	Statistical	Office,	2017)	ซึ่งเป็นผล 
มำจำกนโยบำยของภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยเดินทำงท่องเที่ยว
ยังแหล่งท่องเที่ยวภำยในประเทศเพิ่มขึ้น	
	 ทั้งน้ีพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม	 โดยนักท่องเที่ยวเริ่มให้
ควำมสนใจกับกำรท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นอย่ำงใกล้ชิด	 กำรท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่นในกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	มำกข้ึน	ซึ่งเป็นลักษณะ
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ของกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์	 (Creative	Tourism)	ที่พัฒนำต่อยอดมำจำกกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural	Tourism)	 โดยเป็นกำรท่องเที่ยวที่เปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว	อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป
	 กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ว่ำ	 เป็นกำรท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นโดยตรงต่อควำมผูกพันและประสบกำรณ ์
อันแท้จริง	 ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับจำกกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปะ	 มรดกทำงวัฒนธรรม	
หรือลักษณะเฉพำะของพื้นท่ีนั้น	 (Richards	&	Raymond,	2002;	as	cited	 in	Wurzburger,	2010)	 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น	 (Richards	&	Marques,	
2012)	 จึงเหมำะส�ำหรับผู้ท่ีต้องกำรค้นหำทำงเลือกใหม่ๆ	 ในกำรท่องเที่ยว	ต้องกำรสัมผัสควำมเป็นตัว
ตนด้ังเดิมอย่ำงลึกซึ้งผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่น	 (Salman	&	Uygur,	2010)	ตัวอย่ำงของ
กิจกรรมของกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์	 เช่น	กำรเรียนภำษำท้องถิ่น	กำรท�ำอำหำรพ้ืนบ้ำน	กำรทอผ้ำ	 
กำรแกะสลัก	กำรฟ้อนร�ำ	 เป็นต้น	ประสบกำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ไม่ได้เกิดข้ึนจำกแรงสะท้อนภำยใน	 เช่น	 
กำรรับรู้	 ควำมต้องกำร	แรงจูงใจ	และควำมสร้ำงสรรค์ในตัวบุคคลเท่ำนั้น	 แต่ยังเกิดจำกปฏิสัมพันธ์จำก
ปัจจัยภำยนอกด้วย	(Tan	et	al.,	2013)	เช่น	สภำพแวดล้อม	บุคคล	และกิจกรรม
	 ในขณะเดียวกันชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมเป็นของตนเองก็ต้องกำรเผยแพร่ให้บุคคลจำก 
ต่ำงวัฒนธรรมได้เรียนรู้ถึงควำมเป็นมำและควำมเป็นตัวตนของพวกเขำ	 โดยหนึ่งในนั้นคือกลุ ่มชนที ่
เรียกตนเองว่ำ	 ไทด�ำ	หรือเรียกอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ	 ไทยทรงด�ำ	 เป็นกลุ่มชนเชื้อสำยไทที่มีเอกลักษณ์ใน
กำรแต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำสีด�ำ	 อพยพมำจำกดินแดนสิบสองจุไทซึ่งอยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
เวียดนำมเข้ำมำอยู่ในประเทศไทยมำเป็นเวลำนำนถึงสองร้อยกว่ำปี	 (Thawi	 Swangpanyangkoon,	
2010)	 ในระยะแรกได้เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่บ้ำนหนองปรง	อ�ำเภอเขำย้อย	จังหวัดเพชรบุรี	ภำยหลังได้มี
บำงส่วนเดินทำงไปอยู่ในจังหวัดอ่ืนๆ	ของประเทศไทย	หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดสุพรรณบุรี	ส่วนใหญ่อำศัย
อยู่ในอ�ำเภออู่ทอง	อ�ำเภอสองพี่น้อง	และอ�ำเภอบำงปลำม้ำ	 โดยชำวไทยทรงด�ำยังคงรักษำขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมของตนไว้	เช่น	กำรแต่งกำย	ภำษำพูด	อำหำร	และพิธีกรรมต่ำงๆ	จนถึงปัจจุบัน	(Ministry	of	 
Culture, 2011)
	 จำกกำรที่ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมให้เกิดกำรท่องเท่ียวในประเทศไทย	 และหน่วยงำนด้ำน 
กำรท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้กำรสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่อำศัย 
อยู ่ในพ้ืนที่	 ตลอดจนหน่วยงำนในระดับท้องถิ่นของต�ำบลบ้ำนดอนก็มีนโยบำยท่ีจะพัฒนำท้องถิ่นให ้
กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนำคต	คณะผู้วิจัยจึงได้มองเห็นโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์	 เพื่อช่วยส่งเสริมคุณค่ำทำงวัฒนธรรมของกลุ่มชนไทยทรงด�ำให้เป็นที่รู ้จัก 
มำกขึ้น	ควบคู่ไปกับกำรท่ีนักท่องเท่ียวได้รับประสบกำรณ์ในรูปแบบใหม่ผ่ำนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
กับชุมชนที่เป็นเจ้ำของวัฒนธรรมอย่ำงแท้จริง

วัตถุประสงค์
	 1.		 เพื่อศึกษำศักยภำพในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	
	 2.		 เพื่อหำแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	
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ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		 ได้ทรำบศักยภำพของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอน	 ในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยว	 
และน�ำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมได้
	 2.		 กลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอน	สำมำรถน�ำรูปแบบกิจกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีพัฒนำข้ึนไป 
ใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์อื่นๆ	 เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวในอนำคต 
 
การทบทวนวรรณกรรม
	 แนวคิดกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์	 (Creative	Tourism)	 เป็นกำรท่องเที่ยวที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ประวัติศำสตร์	ศิลปวัฒนธรรม	วิถีชุมชน	และเอกลักษณ์ของสถำนที่	 โดยนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้ำง
ประสบกำรณ์ตรงร่วมกับเจ้ำของวัฒนธรรม	และมีโอกำสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้ำของสถำนที่	 และเป็นกำร
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับวัฒนธรรม	วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของสถำนที่	 (Nalikatipak	Saengsanit,	2012)	
ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรำยได้ของชุมชน	แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่ำของชุมชน	กำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์
จึงเป็นกำรท่องเท่ียวท่ีเน้นท่ีตัวตนหรือเน้ือแท้ของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ชุมชนเป็นผู้น�ำเสนอสิ่งที่เขำ
มีอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้อย่ำงลึกซึ้ง	 (Thanakrit	Pattarathorn,	2015)	ดังนั้นกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์	 (Creative	Tourism	Activities)	 จึงเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวเกิดกำรเรียน
รู้และได้รับประสบกำรณ์ใหม่	 ได้มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนซ่ึงมำ
จำกต่ำงวัฒนธรรม	 (Sutsan	Suttipisan,	2011)	และกิจกรรมยังอำจเกิดขึ้นโดยเครือข่ำยเชิงสร้ำงสรรค์
ที่มุ่งกำรเชื่อมโยงระหว่ำงนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนท้องถิ่น	 (Richards	&	Marques,	2012)	ซึ่งกำร
ท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์มีควำมแตกต่ำงจำกกำรท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม	 ไม่เพียงแค่เร่ืองกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นแต่ยังสร้ำงคุณค่ำและส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวมีทักษะเชิงสร้ำงสรรค์	ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคุณค่ำมำกกว่ำ 
กำรซื้อสินค้ำท่ีระลึกในแหล่งท่องเที่ยว	 (Krajnovic	&	Gortan–Carlin,	2007)	 โดยกิจกรรมกำรท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์มีองค์ประกอบหลัก	2	ประกำร	คือ	กำรมีส่วนร่วม	และประสบกำรณ์ท่ีแท้จริงที่นักท่องเท่ียว 
จะได้พัฒนำศักยภำพและทักษะเชิงสร้ำงสรรค์ของตนผ่ำนกำรมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมของพวกเขำ	 (Richards,	2011)	อย่ำงไรก็ตำมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์สำมำรถเกิดข้ึนได ้
ทั้งสภำพแวดล้อมในชนบทและในเมือง	ตัวอย่ำงของกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ได้แก่	กำรปั้น
เซรำมิค	กำรทอผ้ำ	ณ	 เมืองซำนตำเฟ	รัฐนิวเม็กซิโก	กำรท�ำกลองของชำวอินเดียนแดง	 ในรัฐอำคันซอ	
สหรัฐอเมริกำ	เป็นต้น
	 ทั้งน้ีแนวคิดควำมสร้ำงสรรค์ของ	Taylor	 (1988)	4	ประกำร	 ได้แก่	บุคคลสร้ำงสรรค์	 (Creative	
Person)	กระบวนกำรสร้ำงสรรค์	 (Creative	Process)	 ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์	 (Creative	Product)	
และสภำพแวดล้อมสร้ำงสรรค์	 (Creative	Environment)	 ได้ถูกน�ำมำประยุกต์ใช้ในด้ำนกำรท่องเท่ียว 
(Florida,	 2002)	 โดยสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำรท่องเที่ยวในสถำนที่ที่มีลักษณะเชิง
สร้ำงสรรค์	ผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจ	หรือผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ	
กำรใช้กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผ่ำนกำรออกแบบกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ส�ำหรับนักท่องเท่ียว	 รวมถึงกำรใช้
แนวคิดบุคคลสร้ำงสรรค์ผ่ำนกิจกรรมที่น�ำเสนอโดยบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญ



57กระแสวัฒนธรรม

	 ในงำนวิจัยนี้ได้ศึกษำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ใน	 4	ด้ำน	คือ	 (1)	ด้ำนบุคคลและชุมชน	 
เจ้ำของวัฒนธรรม	 (2)	ด้ำนผลิตภัณฑ์และรูปแบบกิจกรรม	 (3)	ด้ำนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและ	 (4)	ด้ำน
สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ใช้วิธีวิจัยแบบกำรวิจัยและพัฒนำ	(Research	and	Development)	โดยด�ำเนินงำน	4	ขั้นตอน	คือ 
 ขั้นตอนที่ 1		กำรวิจัย	 (Research:	R1)	กำรศึกษำควำมเป็นเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและศักยภำพ
ในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอน	 โดยใช้วิธีกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึก	 (In–depth	 interview)	และสัมภำษณ์กลุ่ม	 (Group	 interview)	จำกผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญ	
 ขั้นตอนที่ 2		กำรพัฒนำ	 (Development:	 D1)	 รูปแบบกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
โดยน�ำข้อมูลจำกข้ันตอนท่ี	1	มำวิเครำะห์เนื้อหำและวิเครำะห์ศักยภำพในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์	แล้วพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ขึ้นมำ	จ�ำนวน	3	กิจกรรม	ได้แก่	กำรย้อมผ้ำ	
กำรเย็บลำยดอก	และกำรอ่ำนและเขียนภำษำไทด�ำ	
 ขั้นตอนที่ 3		กำรวิจัย	 (Research:	R2)	น�ำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่พัฒนำขึ้นจ�ำนวน 
3	กิจกรรมไปให้นักท่องเที่ยวทดลองปฏิบัติ
 ขั้นตอนที่ 4		กำรพัฒนำ	(Development	:	D2)	กำรประเมินผลกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
ด้วยแบบสอบถำม	 โดยนักท่องเที่ยวประเมินควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม	และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินควำม
เหมำะสมของกิจกรรม	ร่วมกับกำรสัมภำษณ์ทั้งสองกลุ่ม	 (เดือนมิถุนำยน	2561)	แล้วน�ำข้อมูลไปปรับปรุง
และพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ ่มชนไทยทรงด�ำ	บ้ำนดอน 
ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น

ประชากรและตัวอย่าง
	 แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	และกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวชำวไทย
	 1.		 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบล
บ้ำนดอน	ประกอบด้วยผู้น�ำชุมชน	ชุมชน	ผู้ประกอบกำรในท้องถิ่น	บุคลำกรของหน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำ
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	 รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	20	คน	 ใช้วิธีกำรสุ่มแบบใช้วิจำรณญำณ	 (Judgmental	 
Sampling)	 ร่วมกับวิธีกำรสุ่มแบบก้อนหิมะ	 (Snowball	 Sampling)	 โดยให้ผู ้ให้ข้อมูลส�ำคัญแนะน�ำ 
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในงำนวิจัยนี้
	 2.		 กลุ ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวชำวไทย	 ซึ่งเป็นผู ้ที่สนใจในกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และมี 
ควำมสมัครใจที่จะทดลองปฏิบัติกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่คณะผู้วิจัยและกลุ่มชนไทยทรงด�ำ 
ได้พัฒนำขึ้น	จ�ำนวน	30	คน



58 กระแสวัฒนธรรม

 เครื่องมือ
	 1.		 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ	 (Qualitative)	จำกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	 ได้แก	่
แบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง	 (Semi–Structured	 Interview)	 โดยเป็นค�ำถำมปลำยเปิดที่มีค�ำส�ำคัญ	
(Keywords)	เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องกำรทรำบข้อมูล	เช่น	เอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของไทยทรงด�ำ	กำรส่งเสริม 
กำรท่องเที่ยว	กิจกรรมกำรท่องเที่ยว	 เป็นต้น	ค�ำถำมที่ใช้ในกำรสัมภำษณ์จะมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถ 
ปรับให้มีควำมเหมำะสมกับผู ้ให้ข้อมูลส�ำคัญแต่ละบุคคลได้	 แบ่งกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ 
ออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	(1)	กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว	(2)	กลุ่มนักท่องเที่ยวและ	(3)	กลุ่มผู้ทรง
คุณวุฒิที่ประเมินกำรจัดกิจกรรม
	 2.		 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ	 (Quantitative)	 จำกนักท่องเที่ยวที่ปฏิบัติ
กิจกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบสอบถำม	 (Questionnaire)	ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภำพจำกกำรสัมภำษณ์
ทั้งสองกลุ่มอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น
	 น�ำเครื่องมือในกำรวิจัยทั้งแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงและแบบสอบถำมท่ีพัฒนำข้ึนไปให ้
ผู้เชี่ยวชำญจ�ำนวน	3	ท่ำน	ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีขั้นตอนดังนี้
	 		 	 1)	 กำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ	 (Content	Validity)	 โดยพิจำรณำควำมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์	ควำมครอบคลุมของเนื้อหำ	และควำมเหมำะสมในกำรใช้ภำษำ
	 		 	 2)		กำรพิจำรณำควำมสอดคล้องกับตัวแปรหรือประเด็นที่ศึกษำของค�ำถำมแต่ละข้อ	 ใช้เกณฑ์
กำรประเมินดังนี้	คะแนน	+1	หมำยถึง	มีควำมสอดคล้อง	คะแนน	0	หมำยถึง	ไม่แน่ใจว่ำมีควำมสอดคล้อง	
และคะแนน	–1	หมำยถึง	ไม่มีควำมสอดคล้อง
	 		 	 3)	 น�ำคะแนนที่ได้จำกกำรพิจำรณำของผู้เชี่ยวชำญมำหำค่ำควำมสอดคล้องของค�ำถำมแต่ละข้อ
กับวัตถุประสงค์หรือประเด็นที่ต้องกำรศึกษำ	 (Index	of	 Item–Objective	Congruence	หรือ	 IOC)	แล้ว
ปรับแก้ไขข้อค�ำถำมที่มีค่ำ	IOC	น้อยกว่ำ	0.50	ก่อนน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ	กลุ่ม
ตัวอย่ำงนักท่องเที่ยว	และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิประเมินกิจกรรมจนครบตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 คณะผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมำวิเครำะห์ผลโดยด�ำเนินกำรดังนี้
	 1.		 น�ำข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท้ังหมดมำบันทึกรำยละเอียดและ
สรุปวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ	 (Content	analysis)	ร่วมกับข้อมูลเชิงวิชำกำรที่ได้จำกกำรค้นคว้ำเอกสำร 
ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 น�ำข้อมูลเชิงปริมำณท่ีได้จำกกำรแจกแบบสอบถำมมำตรวจสอบแล้วบันทึกข้อมูลลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับกำรประมวลผลข้อมูล

สรุปผลการวิจัย
	 จำกกำรศึกษำวิจัยสำมำรถสรุปผลกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
 1. ศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�า ต�าบล 
บ้านดอน
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	 		 	 1.1	กิจกรรมที่มีศักยภำพที่จะน�ำมำพัฒนำเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์มีจ�ำนวน	 
3	กิจกรรมได้แก่	 กำรย้อมผ้ำ	ณ	ศูนย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทด�ำโบรำณซึ่งเป็นเรือนจ�ำลองทรงกระดองเต่ำ	 
กำรเรียนภำษำไทด�ำ	ณ	ศูนย์ศึกษำไทด�ำ	และกำรเย็บลำยดอก	ณ	กลุ่มทอผ้ำกี่กระตุกบ้ำนยำงลำว	โดยใน
แต่ละกิจกรรมจะมีวิทยำกรถ่ำยทอดเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม	รวมทั้งแนะน�ำดูแลกำรปฏิบัติ
กิจกรรมของนักท่องเที่ยว
	 		 	 1.2		ปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของกลุ่มชนไทยทรงด�ำมี	3	ประเด็น	คือ
	 		 	 (1)			 มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยวภำยในพื้นที่ได้แก่	 โฮมสเตย์	 ร ้ำนอำหำร	 
ยำนพำหนะที่ใช้เดินทำงภำยในชุมชน	และป้ำยบอกสถำนที่	 อย่ำงไรก็ตำมยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนำ	
คือ	 ควรมีศูนย์หรือเว็บไซต์ส�ำหรับให้ข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียวโดยตรง	 กำรพัฒนำสินค้ำท่ีระลึกให้มี 
ควำมหลำกหลำยและโดดเด่น	และยังไม่มีห้องน�้ำสำธำรณะไว้บริกำร	
	 		 	 (2)			 กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	มีเพียง	3	หมู่บ้ำนจำก	8	หมู่บ้ำนที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
ท่องเที่ยว	 โดยมีกำรรวมตัวกันจัดตั้งชมรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยววัฒนธรรมไทด�ำบ้ำนดอน	แต่เม่ือเทียบกับ
จ�ำนวนประชำกรทั้งหมดแล้วถือว่ำกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนยังอยู่ในระดับน้อย
	 		 	 (3)			 กำรสนับสนุนจำกเทศบำลต�ำบลบ้ำนดอนซึ่งเป็นหน่วยงำนภำครัฐในพื้นที่	และหน่วยงำน
ด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียวภำยในจังหวัด	 เช่น	ส�ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ	ส�ำนักงำน
วัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรม	และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�ำนักงำนสุพรรณบุรี
	 		 	 1.3		 นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชน 
ไทยทรงด�ำในระดับมำกท่ีสุด	 ในกิจกรรมแหล่งเรียนรู ้และฟื ้นฟูวัฒนธรรมไทยทรงด�ำ	 (กำรย้อมผ้ำ)	 
และมีควำมพึงพอใจในระดับมำก	 ในกิจกรรมวัฒนธรรมกำรแต่งกำยและลำยผ้ำไทยทรงด�ำ	 (กำรเย็บ 
ลำยดอก)	 และกิจกรรมสื่อสำรเพื่อสำนต่อภำษำไทด�ำ	 (กำรอ่ำนและเขียนภำษำไทด�ำ)	 ในขณะที ่
กลุ่มผู ้ทรงคุณวุฒิประเมินว่ำกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์ทั้ง	 3	 กิจกรรม	มีควำมเหมำะสมโดยรวมในระดับ 
มำกที่สุด	 และผลกำรวิจัยยังพบว่ำนักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุดในด้ำนบุคคลหรือ 
ชุมชนเจ้ำของวัฒนธรรมที่มีอัธยำศัยไมตรีและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว
	 		 	 1.4		 ศักยภำพในกำรจัดกิจกรรมโดยรวมในด้ำน	 (1)	บุคคลและชุมชนที่เป็นเจ้ำของวัฒนธรรม
มีอัธยำศัยไมตรีและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีท�ำให้นักท่องเท่ียวเกิดควำมประทับใจ	 (2)	 กิจกรรมท่ีปฏิบัติส่ือถึง
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ควำมเป็นตัวตนของชำวไทยทรงด�ำ	ท�ำให้เกิดกำรจดจ�ำได้โดยเฉพำะเสื้อผ้ำ 
กำรแต่งกำยและภำษำไทด�ำทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพำะ	(3)	วทิยำกรหลกัในแต่ละกจิกรรมมคีวำมรูค้วำมเช่ียวชำญ

 2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�า 
ต�าบลบ้านดอน	มี	4	แนวทำงดังนี้
	 		 	 2.1		 ด้ำนผู้ถ่ำยทอดวัฒนธรรม	 (1)	ควรน�ำเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้เข้ำมำช่วยในกำรถ่ำยทอด 
ควำมรู้จำกผู้เช่ียวชำญซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุไปสู่คนรุ่นใหม่	 (2)	วิทยำกรหลักควรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ 
ทีมผู้ช่วย	 เพื่อให้ทุกคนมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงมีคุณภำพ	 (3)	 เพิ่มจ�ำนวนทีมผู้ช่วยวิทยำกร
เพื่อรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวได้ทั้งกลุ่มขนำดเล็กและขนำดใหญ่	 (4)	วำงแผนและประสำนงำนระหว่ำง 
ผู้ด�ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม	เพื่อไม่ให้เกิดควำมซ�้ำซ้อนในกำรน�ำเสนอข้อมูล
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	 		 	 2.2		 ด้ำนรูปแบบกิจกรรม	 (1)	 จัดเรียงล�ำดับเร่ืองรำวที่น�ำเสนอ	และขั้นตอนกำรท�ำกิจกรรม 
ให้มีควำมต่อเน่ืองเช่ือมโยงกัน	 (2)	ก�ำหนดเวลำในกำรท�ำกิจกรรมให้เหมำะสมกับรูปแบบของกิจกรรม	 
(3)	ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน	ค�ำนึงถึงควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบัติ	และเป็นกิจกรรม
ที่สื่อถึงเอกลักษณ์ควำมเป็นไทยทรงด�ำอย่ำงชัดเจน	(4)	แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมในระดับใกล้เคียงกัน	(5)	จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมให้เพียงพอกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว	
	 		 	 2.3		 ด้ำนสื่อกำรน�ำเสนอ	ควรใช้สื่อในกำรน�ำเสนอที่หลำกหลำยเพ่ือให้เกิดควำมน่ำสนใจ	 เช่น	
ป้ำยและรูปภำพที่มีค�ำอธิบำยซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถศึกษำเรื่องรำวบำงอย่ำงด้วยตนเองได้
	 		 	 2.4		 ด้ำนสภำพแวดล้อม	 (1)	 สร้ำงบรรยำกำศบริเวณพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสถึงวัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ของชำวไทยทรงด�ำ	(2)	จัดสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติกิจกรรม 
ให้เหมำะสมและเพียงพอ
	 จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถน�ำมำสรุปเป็นแผนภำพแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอน	ได้ดังภำพที่	1

ภาพที่ 1		 แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบล
บ้ำนดอน	อ�ำเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี

นักท่องเที่ยว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

ควำมเหมำะสมของกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์

กลุ่มชนไทยทรงด�า 
ต�าบลบ้านดอน อ�าเภออู่ทอง

 -	ควำมเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม	
	-	ประเพณีวัฒนธรรม	
	-	วิถีชีวิต

ปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว

	-	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทำง

  	กำรท่องเที่ยว	ภำยในพื้นที่

	-	กำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

	-	กำรสนับสนุนของหน่วยงำนที่

			เกี่ยวข้อง

กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

แนวทางการพัฒนา

ผู้ถ่ำยทอดวัฒนธรรม

รูปแบบกิจกรรม

สื่อกำรน�ำเสนอ

สภำพแวดล้อม

ศักยภำพกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวเชิง

สร้ำงสรรค์ของ

กลุ่มชนไทยทรงด�ำ	
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อภิปรายผลการวิจัย
	 จำกกำรศึกษำศักยภำพในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	
ต�ำบลบ้ำนดอน	พบว่ำ	มีกิจกรรมท่ีแสดงถึงควำมเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	 ได้แก่	กำรย้อมผ้ำ	
กำรเย็บลำยดอก	และกำรเรียนภำษำไทด�ำ	 ซ่ึงมีศักยภำพในกำรน�ำมำพัฒนำเป็นกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์ได้	 โดยมีสถำนที่ในกำรปฏิบัติกิจกรรมที่สัมพันธ์กับรูปแบบของกิจกรรม	สอดคล้องกับแนวคิด
ของ	Suddan	Wisudthiluck	et	al.	 (2015)	ระบุว่ำคุณสมบัติเชิงพ้ืนที่เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์	เช่นเดียวกับแนวคิดของ	Pattarapong	Inkumnerd	et	al.	(2010)	กล่ำวว่ำปัจจัย
ด้ำนสถำนที่หรือพื้นท่ีชุมชนเป็นพื้นฐำนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ขึ้น	ส่วนด้ำนปัจจัย
สนับสนุนกำรพัฒนำกิจกรรมกำรท่องเที่ยวของชำวไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอนนั้นก็มีส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก 
เบื้องต้นในกำรรองรับนักท่องเท่ียว	ซึ่งองค์ประกอบด้ำนสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกมีผลต่อกำรท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์	 (Wichuda	Roiphila	&	Preeda	Chaiya,	2015)	แต่ส่ิงท่ีชุมชนไทยทรงด�ำบ้ำนดอนควร 
เร่งพัฒนำคือ	กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลกำรท่องเท่ียวหรือประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์	โดยผลกำรวิจัย
ของ	Tinnakrit	Rungmuang	(2015)	พบว่ำ	กำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ชุมชนส่งผลต่อควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์	นอกจำกนี้ชำวไทยทรงด�ำ 
ยังได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ	 เช่น	 เทศบำลต�ำบล	 กำรท่องเที่ยวและกีฬำ	 ส�ำนักงำนวัฒนธรรม	 
และกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ส�ำนักงำนสุพรรณบุรี	 เป็นต้น	ทั้งนี้กำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวจ�ำเป็น
ต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและเอกชนต้ังแต่ต้นน�้ำไปจนถึงปลำยน�้ำ	 จึงจะท�ำให้เกิดศักยภำพ 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชน	(Vuttichat	Soonthonsmai	&	Piyaporn	Thammachart,	2016)
	 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทย 
ทรงด�ำ	พบว่ำ	นักท่องเที่ยวมีควำมพึงพอใจในระดับมำกท่ีสุดในด้ำนบุคคล/ชุมชนเจ้ำของวัฒนธรรมที่มี
อัธยำศัยไมตรีและปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยว	 โดยควำมพึงพอใจในประสบกำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ของ 
นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกปฏิสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อม	บุคคลและกิจกรรม	(Tan	et	al.,	2013)	
สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ	Ratchada	 Jirathamakul	 (2016)	ที่พบว่ำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
ของแหล่งท่องเที่ยวและกำรมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน	 มีผลต่อควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทำง 
ท่องเที่ยวในชุมชนบำ้นแขนน	อ�ำเภอถลำง	จังหวัดภูเก็ต	และยังเป็นไปตำมแนวคิดของ	Salman	&	Uygur	
(2010)	 เกี่ยวกับคุณลักษณะประกำรหนึ่งของนักท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ว่ำ	 นักท่องเที่ยวมีควำมคำดหวัง 
ที่จะได้มีปฏิสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับชุมชนในท้องถิ่นระหว่ำงกำรท�ำกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
	 ส่วนแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงด�ำ	ต�ำบล
บ้ำนดอน	จำกผลกำรวิจัยน�ำเสนอไว้	4	ประกำร	คือ
	 1.		 กำรพัฒนำด้ำนผู้ถ่ำยทอดวัฒนธรรม	ที่ต้องมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเล่ำเรื่อง	กำรอธิบำยขั้นตอน
กำรปฏิบัติกิจกรรม	 เพรำะผู้ที่มีควำมรอบรู้ในภูมิปัญญำท้องถิ่น	 มีควำมสร้ำงสรรค์	 และมีทักษะในกำร
ประยุกต์ควำมเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมแล้วน�ำเสนอออกมำในรูปแบบที่น่ำสนใจและเข้ำกับสภำพแวดล้อม 
ในปัจจุบัน	 เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์	 (Pattarapong	 Inkumnerd	 
et	al.,	 2010)	จึงควรมีกำรส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับกำรอบรมควำมรู้	สร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำ 
ของวัฒนธรรมของตน	และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อน
กำรท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน	(Luxana	Keyuraphan	et	al.,	2016)
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	 2.		 กำรพัฒนำด้ำนรูปแบบกิจกรรมให้มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น	 ก�ำหนดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละ
กิจกรรมให้เหมำะสมเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่ำงเต็มท่ี	 เพรำะกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมให้
มีควำมหลำกหลำยและก�ำหนดจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้มำกเกินไปจะท�ำให้นักท่องเที่ยวพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ควำมรู้ต่ำงๆ	และเข้ำถึงวัฒนธรรมได้อย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น	 (Pisarn	Kaew–Yu	&	Prakobsiri	
Pakdeepinit,	2014)
	 3.		 กำรพัฒนำด้ำนสื่อกำรน�ำเสนอให้มีควำมหลำกหลำยเพ่ือให ้เกิดควำมน่ำสนใจมำกข้ึน	 
กำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมกำรท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นแบบให้นักท่องเท่ียว 
อ่ำนได้อย่ำงเดียว	จึงควรพัฒนำสื่อให้ควำมรู้ในรูปแบบใหม่	 เช่น	มัลติมีเดีย	ซึ่งจะท�ำให้มีควำมน่ำสนใจ
มำกกว่ำเดิม	(Manassinee	Boonmeesrisanga,	2015)
	 4.		 กำรพัฒนำด้ำนสภำพแวดล้อม	 โดยกำรจัดบรรยำกำศบริเวณที่ปฏิบัติกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว 
ได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมของชำวไทยทรงด�ำ	และจัดให้มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติกิจกรรมให ้
เหมำะสม	สอดคล้องกับแนวคิดของ	Kiralova	 (2017)	ที่ว่ำพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องกำร 
มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยวที่น�ำเสนอถึงควำมสัมพันธ์กับอำรมณ์ควำมรู้สึก	 และสร้ำงให้ 
เกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมได้

ข้อเสนอแนะ
	 เนื่องจำกรูปแบบของกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงนักท่องเที่ยว
และชุมชนเจ้ำของวัฒนธรรมในระหวำ่งกำรปฏิบัติกิจกรรม	รวมทั้งกิจกรรมยังเหมำะส�ำหรับผู้ที่มีควำมสนใจ
เฉพำะด้ำน	และมีเวลำเพียงพอในกำรเรียนรู้แต่ละกิจกรรม	กำรก�ำหนดจ�ำนวนนักท่องเท่ียวหำกมีจ�ำนวน
มำกเกินไปในแต่ละคร้ังจะท�ำให้นักท่องเท่ียวไม่ได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่ได้อย่ำงลึกซ้ึงเท่ำที่ควร	 
นอกจำกนี้ยังมีข้อจ�ำกัดด้ำนบุคลำกรและสถำนที่จัดกิจกรรม	คณะผู้วิจัยจึงก�ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน	 
30	คน	ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่ชุมชนสำมำรถรองรับได้

กิตติกรรมประกาศ 
	 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหำวิทยำลัยสวนดุสิตที่ให้ทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดิน
ประจ�ำปีงบประมำณ	2560	และขอขอบคุณชำวไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอน	ทุกท่ำนที่ได้ให้ควำมอนุเครำะห์	
อ�ำนวยควำมสะดวก	 ให้ควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลและร่วมจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ 
จนท�ำให้โครงกำรวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำงำนวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของชำวไทยทรงด�ำ	ต�ำบลบ้ำนดอนและในพื้นที่อื่นต่อไป
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