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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุรดี ว้ ยเครือ่ งมือวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบรายงานชุมชนศึกษา แบบตรวจสอบทรัพยากรท่องเทีย่ ว แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเทีย่ วในจังหวัดราชบุร ี
จํานวน 32 ราย ผลการวิจยั พบว่า (1) จังหวัดราชบุรมี จี ุดแข็งในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี ัง่ ยืน เช่น มีทําเลทีต่ งั ้ เข้าถึงง่าย
เหมาะเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ และเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม 8 ชาติพนั ธุ์ ทีม่ กี ารสืบทอดวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปจั จุบนั มีจุดอ่อน เช่น ยังขาดแผนยุทธศาสตร์และคณะทํางานเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ มีโอกาส เช่น นโยบายเมืองเกษตรสี
เขียวของทางภาครัฐ และจังหวัดใกล้เคียงมีศกั ยภาพการท่องเทีย่ วสูง สามารถเชื่อมโยงเป็ นคลัสเตอร์การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ได้ มี
อุปสรรค เช่น ประเทศคู่แข่งมีศ กั ยภาพการท่อ งเที่ย วสูง และเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่ว งขาลง (2) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก เช่น การสร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์แหล่งวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้ กลยุ ทธ์เชิงแก้ไ ข เช่น การสร้างแผนยุ ทธศาสตร์และจัดตัง้ คณะทํางานบูร ณาการทุกภาคส่ วนภายใน จังหวัดเพื่อ พัฒนาการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น กลยุทธ์เชิงป้องกัน เช่น การยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรท้องถิน่ เพื่อเป็ นทุนพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ของพืน้ ที่ และกลยุทธ์เชิงรับ เช่น การจัดระเบียบการท่องเทีย่ วโดยเอกชนในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและพื้นทีเ่ ปราะบาง
คาสาคัญ: การพัฒนาการท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ การท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั่ น

Abstract
The objectives of this research were to analyze strengths, weaknesses, opportunities and obstacles and to study
guidelines for sustainable creative tourism development in Ratchaburi Province. Qualitative research tools including community
study report form, tourist resource audit checklist, in-depth interview and focus group were used. Key informants of this
research were representatives of the government, private sectors, residents and tourists in Ratchaburi Province totally 32
people. The results of the research revealed that (1) Ratchaburi Province has strengths regarding the development of
sustainable creative tourism such as its easy access location which is suitable as a center for creative tourism destination as
well as the cultural inheritance of 8 ethnic groups. Its weaknesses are such as the lack of a strategic plan and the working
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แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
วรรณวิษา รัตตพงษ์ และ
คณะ
group for creative tourism development. Its opportunities are such as a green agricultural city policy by a government and its
nearby provinces have high tourism potential which can be linked as a creative tourism cluster. And its obstacles are such as
rival countries with a high tourism potential as well as the world economy is in a downtrend. (2) Approaches in order to develop
sustainable creative tourism in Ratchaburi province are including the proactive approaches such as to brand Ratchaburi
province as a Southeast Asian cultural creative tourism destination, the corrective approaches such as to create a strategic plan
and establish an integrated work group of all stakeholders for sustainable creative tourism development, the preventive
approaches such as to enhance its local agricultural economy in order to earn capital for creative tourism development, and the
defensive approaches such as to manage tourism private sectors in natural attractions and vulnerable areas.
Keywords: Tourism Development, Creative Tourism, Sustainable Tourism.
Paper type: Research

1. บทนา
การท่องเทีย่ วในปจั จุบนั นี้มรี ูปแบบทีห่ ลากหลายเพื่อ
รองรั บ ความต้ อ งการและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เปลี่ย นแปลงไป ซึ่ ง การท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ ( Creative
Tourism) เป็ น การท่อ งเที่ย วรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็ น
วิวฒ
ั นาการของการท่องเทีย่ วทีต่ อบสนองนักท่องเทีย่ วทีต่ ้องการ
เรีย นรู้ว ัฒ นธรรมแบบโครงสร้างลึก Wisudthiluck, Saipan,
Teparakul and Sindecharuk (2013, p. 11) กล่าวว่า Raymond
and Richards ได้ร่ ว มกัน กํา หนดนิ ย ามเป็ น ครัง้ แรกไว้เ มื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2543 ว่าหมายถึงการท่องเที่ย วที่มอบโอกาส
ให้กบั นักท่องเทีย่ วในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน
ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยประสบการณ์จริงที่
เป็ น ไปตามลัก ษณะเฉพาะของจุ ด หมายปลายทางที่ไ ปเยือ น
นอกจากนี้ Dhamabutra (2015, p. 3) ได้กล่าวว่าการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ตอ้ งเป็นการท่องเทีย่ วทีม่ งุ่ เน้นให้นกั ท่องเทีย่ วได้ม ี
โอกาสเรีย นรู้ สัม ผัส และชื่น ชมศิล ปวัฒ นธรรม วิถีช ีว ิต ภู ม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมโดยผ่านประสบการณ์
ตรงจากการทํ า กิจ กรรมท่ อ งเที่ย วร่ ว มกับ ชุ ม ชนท้อ งถิ่น ซึ่ง
นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสวัฒนธรรมในระดับโครงสร้างผิวโดยผ่าน
กิจกรรม และสัมผัสวัฒนธรรมในระดับโครงสร้างลึกโดยผ่านภูม ิ
หลังทางปญั ญาและการสื่อ ความหมายของวัฒนธรรม ซึ่งการ
ั ญาให้แ ก่
ท่อ งเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ท่ยี งยื
ั ่ น จะเสริมสร้างภูมปิ ญ
นักท่องเทีย่ ว และเปิดโอกาสให้นักท่องเทีย่ วได้มสี ่วนร่วมในการ
พัฒนาสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาจิตใจ
ของชุ ม ชนอย่ า งยั ง่ ยื น ดั ง นั ้น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมจึ ง เป็ น
ส่ว นประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจังหวัด
ราชบุรมี ปี ระชากรที่มเี ชื้อสายหลากหลายถึง 8 ชาติพนั ธุ์ ได้แก่
ไทยกะเหรีย่ ง ไทยเขมร ไทยเชื้อสายจีน ไทยทรงดํา ไทยพื้นถิน่
ไทยมอญ ไทยยวน และไทยลาวเวียง (Bantaotuk, 2000, pp.
4-11) จังหวัดราชบุรจี งึ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ
ดําเนินชีวติ อันเป็นต้นทุนสําคัญของการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์

เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็ นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ทส่ี าํ คัญของประเทศ
อย่างไรก็ตาม การท่องเทีย่ วทุกรูปแบบต้องเป็ นการ
ท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ นเพือ่ ประโยชน์อนั สูงทีส่ ่งต่อถึงชนรุ่นหลัง ความ
ยังยื
่ นประกอบด้วย ความยังยื
่ นด้านเศรษฐกิจ ความยังยื
่ นด้าน
สิ่ง แวดล้อ ม ความยัง่ ยืน ด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม (Cooper,
2012, pp. 121-122) ซึ่งจังหวัดราชบุร ียงั คงขาดแนวทางหรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ น จึงมี
ความจําเป็นในการกําหนดแนวทางดังกล่าวเพื่อสร้างความยังยื
่ น
และสืบทอดประโยชน์จากการท่องเทีย่ วแก่ชนรุ่นหลัง และการทํา
ให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็ นการท่องเที่ยวที่ยงยื
ั ่ นได้นัน้
ผู้เ กี่ย วข้อ ง ไม่ว่ า จะเป็ น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว ต้องบูรณาการความมีส่ วนร่ว มในการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ ผูว้ จิ ยั จึงได้สํารวจความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรเี ป็ นสําคัญ
เพื่อให้ผลการวิจยั สะท้อนถึงแนวทางทีย่ งยื
ั ่ น เพื่อก่อให้เกิดการ
ส่งต่อประโยชน์สงู สุดแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ท่ีย ัง่ ยืน ในจัง หวัด
ราชบุร ี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญ (Key Informant) จํานวน 32 คน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริง
จากความเห็นของตัวแทนทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดราชบุร ี จําแนกเป็ น
4 กลุ่ม ดังนี้
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1. ภาครัฐ ได้แก่ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อ ง
กับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการ
พัฒนาจังหวัดราชบุร ี ซึง่ ประกอบด้วย การท่องเทีย่ วแห่งประเทศ
ไทย สํา นักงานราชบุ ร ี การท่ อ งเที่ย วและกีฬ าจังหวัด ราชบุ ร ี
สํา นัก งานยุ ทธศาสตร์จ ัง หวัด ราชบุ ร ี สํา นัก งานพัฒ นาชุ ม ชน
จังหวัด ราชบุ ร ี สํา นักงานวัฒนธรรมจังหวัด ราชบุ ร ี สํา นักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุร ี สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จังหวัดราชบุร ี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุร ี
จํานวน 8 คน
2. ภาคเอกชน ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนจากผู้ ป ระกอบการ
ท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ ใ นจัง หวัด ราชบุ ร ี ประกอบด้ว ย ผู้
ประกอบธุรกิจแหล่งท่องเทีย่ ว ธุรกิจที่พกั ธุรกิจนํ าเทีย่ ว ธุรกิจ
ขนส่ ง ภัต ตาคารและร้านอาหาร และร้านจําหน่ ายของที่ร ะลึก
จํานวน 8 คน
3. ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้แทนชุมชนในอําเภอเมือง
ราชบุ ร ี อํ า เภอจอมบึง อํ า เภอสวนผึ้ง อํ า เภอดํา เนิ น สะดวก
อําเภอบ้างโป่ง อําเภอบางแพ อําเภอโพธาราม และอําเภอบ้าน
คา จํานวน 8 คน
4. นักท่องเทีย่ ว ได้แก่ ตัวแทนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทาง
มาท่อ งเที่ย วที่แหล่ งท่อ งเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดราชบุร ี
จํานวน 8 คน

4. เอกสารงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
Wisudthiluck et al. (2013, p. 68) สรุปไว้ว่าการ
ท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ ใ นประเทศไทยเป็ น ผลมาจากการ
เปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประเทศ และเป็ น
พัฒ นาการมาจากความคาดหวัง ที่ม องว่ า การท่ อ งเที่ย วคือ
เครื่องมือทีส่ ําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
รัฐ บาลจึง มีค วามมุ่ ง มัน่ ที่จ ะปรับ โครงสร้า งการผลิต และการ
บริก ารของประเทศให้เ ป็ น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยเน้ น การ
ผลักดันเรื่องการเพิม่ คุณค่าของสินค้าและบริการ บนฐานความรู้
และนวัต กรรม ซึ่ง บรรจุอ ยู่ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติต ัง้ แต่ ฉ บับ ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็ น ต้น มา โดยที่
สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ
(สศช.) ได้จดั แบ่งอุ ต สาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยออกเป็ น 4
สาขาหลัก 15 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมย่ อ ยโดยยึด ตามกรอบของ
องค์การความร่วมมือเพือ่ การค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือ
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทม่ี ศี กั ยภาพของประเทศ
Richards and Marques (2012, pp. 1-11) ได้ศกึ ษา
เรื่อง Exploring Creative Tourism: Editors Introduction (การ
ค้น พบการท่อ งเที่ย วเชิงสร้างสรรค์) พบว่า การท่อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์ได้เติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษทีผ่ ่านมา ซึ่งสะท้อน
ให้เ ห็น ถึง ความต้อ งการที่เ พิ่ม ขึ้น ของผู้บ ริโ ภคในการพัฒ นา
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ศัก ยภาพด้ า นความคิด สร้ า งสรรค์ ข องตน และเชื่อ มต่ อ กับ
เครือข่ายสร้างสรรค์ รวมถึงความต้องการของผู้ผลิตและตลาด
ส่วนกรณีศกึ ษาในประเด็นพิเศษ ได้ตรวจสอบการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ในบริบทที่แตกต่างกัน และนํ าเสนอรูปแบบของการ
พัฒนาการท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในสาขาต่าง ๆ เช่น ดนตรี
ศิลปะมรดกและงานฝีมอื การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จงึ สามารถ
จัด ได้ว่ าเป็ น รูปแบบหนึ่ง ของการท่ อ งเที่ย วแบบเครือ ข่า ยซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั ความสามารถของผู้ผลิตและผู้ บริโภคในการเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกันและเพื่อสร้างมูลค่าจากการพบปะเพื่อทํากิจกรรม
ร่วมกัน
Korez-Vide (2013, pp. 35-57) ได้ศ ึก ษาเรื่อ ง
Enforcing Sustainability Principles in Tourism via Creative
Tourism Development (การเสริมสร้างความยังยื
่ น แก่การ
ท่อ งเที่ย วโดยการพัฒนาการท่อ งเที่ย วเชิงสร้างสรรค์) พบว่ า
ปจั จุบนั เศรษฐกิจโลกที่ท้าทายสังคมและสิง่ แวดล้อมส่งผลให้ม ี
เครือ่ งมือใหม่สาํ หรับการบรรลุขอ้ ได้เปรียบในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศและความยังยื
่ นของประเทศ ในยุคเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็งยิง่
ต้อ งแข่ ง ขัน กัน ในด้า นทัก ษะ และเมื่อ ศิล ปะและวัฒ นธรรมมี
บทบาทสําคัญในการควบคุมวิสยั ทัศน์ ทางเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ท่อี ิง วัฒนธรรมจึงกําลังได้ร ับความสําคัญ ด้ว ยการ
เปลี่ ย นแปลงและความกัง วลด้ า นความยัง่ ยื น เหล่ า นี้ การ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมจึงต้องถูกพัฒนารูปแบบใหม่ หนึ่งในนัน้
คือการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดย Korez-Vide ได้เสนอความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์และการสร้าง
ประสบการณ์ ร่ ว มให้ก ับ นัก ท่ อ งเที่ย ว ผู้ว ิจ ัย จึง แนะนํ า ความ
ต้อ งการและอุ ป ทานที่ห ลากหลายสํ า หรับ การท่ อ งเที่ย วเชิง
วัฒนธรรมร่ ว มสมัย รวมถึงปจั จัย ความต้องการหลายประการ
สําหรับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทอ่ี งิ วัฒนธรรมและการพัฒนา
ทีย่ งยื
ั ่ นในสังคมร่วมสมัย ในการพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นนี้ Korez-Vide แสดงให้เห็นถึงวิธกี ารสร้าง
ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างแง่มุมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ผ่านการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ จากการ
วิเคราะห์เชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั พบว่าการแข่งขันระดับนานาชาติ
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่จะเชื่อมโยงกับความ
ยังยื
่ นเท่านัน้ แต่ยงั ขึ้นอยู่กบั แง่มุมอื่น ๆ ของความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของแต่ ละบุคคลและจะต้อ งพิจารณา
จากมุมมองเชิงระบบด้วย
4.2 การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
Cooper (2012, pp. 121-122) กล่าวว่า ความยังยื
่ น
ประกอบด้ว ย 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) ความยังยื
่ น ด้านเศรษฐกิจ
หมายถึง การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้ชุมชนในระยะยาว
และการพัฒนาไปสู่อุต สาหกรรมที่เป็ น มิตรกับสิง่ แวดล้อ ม (2)
ความยัง่ ยืน ด้านสิ่ง แวดล้อ ม ซึ่งเป็ น การดูแลรัก ษาทรัพ ยากร
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และการกําหนดขอบเขตการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการอนุ รกั ษ์ และ (3) ความยังยื
่ นด้าน
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แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
วรรณวิษา รัตตพงษ์ และ
คณะ
สังคมและวัฒนธรรม อันจะต้องวางอยู่บนรากฐานของหลักความ
ชุมชนในลักษณะเครือข่ายเพือ่ การกําหนดนโยบายรวมถึงการนํา
ยุ ติธรรมและหลักความเท่าเทีย มกัน เพื่อ ให้เกิดการพัฒนาใน
นโยบายไปปฏิบตั ทิ ม่ี ลี กั ษณะรวมศูนย์ การพัฒนาคุณภาพสินค้า
ระยะยาว การเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสของคนในสังคมจะต้อง
ศักยภาพบุคลากร และการบริการด้านการท่องเทีย่ ว การบูรณา
มีความเท่าเทียมกัน สิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์อ่นื ๆ
การด้า นการรัก ษาความปลอดภัย ในชีว ิต และทรัพ ย์ ส ิน ของ
Poolpipat (2002, pp. 35-57) กล่าวว่าหลักการของ
นั ก ท่ อ งเที่ย ว การส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการ
การท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ น ได้แก่ (1) การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี ทัง้
วางแผนร่วมกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรสังคม และทรัพยากรวัฒนธรรม
การท่องเทีย่ ว การปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว
(2) การลดการบริโภคเกิน ความจําเป็ นและการลดของเสีย (3)
ให้สอดคล้อง และอํานวยประสิทธิผลต่อการบริห ารจัดการการ
การรักษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ท่องเทีย่ ว การปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ของ
สังคม และทรัพ ยากรวัฒนธรรม (4) การบูรณาการพัฒนาการ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ท่องเทีย่ วเข้ากับกรอบแผนกลยุทธ์ของภาครัฐ (5) การท่องเทีย่ ว
ผลประโยชน์ระยะยาวทางเศรษฐกิจ การสร้างศักยภาพของแหล่ง
ที่ร องรับกิจกรรมในท้อ งถิ่น โดยคํานึงถึงราคาและคุ ณค่ าของ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นบนฐานวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาเอกลักษณ์
ทรัพ ยากรไว้ (6) การมีส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้อ งถิ่น (7) การ
วัฒนธรรมชุมชนให้เป็ นจุดเด่น และการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อ มตาม
ประสานความร่วมมือระหว่างผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ธรรมชาติให้คงอยู่ โดยปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการ
ั
เพือ่ ร่วมกันแก้ปญหาและลดข้อขัดแย้ง(8) การฝึ กอบรมบุคลากร
ท่องเที่ยว สภาพภูมทิ ศั น์ในพื้นทีไ่ ม่ถูกทําลายโดยนักท่องเทีย่ ว
โดยสอดแทรกแนวคิดการพัฒนาแบบยังยื
่ น (9) การสือ่ สารข้อมูล
ตลอดจนการจัดการขยะมูลฝอยในบริเวณสถานทีท่ ่องเทีย่ วเพื่อ
ข่าวสารทีม่ งุ่ สร้างความเคารพต่อทรัพยากรทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ป้องกันปญั หาความเสือ่ มโทรมของแหล่งท่องเทีย่ ว
และยังเป็ นการช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอีก
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
Khittasangkha (2010, pp.31-32) ได้กล่ าวถึง การ
ทางหนึ่ ง และ (10) การวิ จ ัย และติ ด ตามผลเพื่อ ตรวจสอบ
ั
วางแผนกลยุ
ท ธ์ ยุ ท ธศาสตร์ หรือ แนวทางการพัฒ นาการ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และสรุปปญหาและอุปสรรคต่ างๆ
ท่องเที่ยวไว้ว่าเป็ นกระบวนการกําหนดทิศทาง เป้าหมาย และ
ทีน่ ําสู่แนวทางการแก้ไขทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน หน้าทีข่ นั ้ พืน้ ฐานของการ
Onpreeda (2015) ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง การพัฒนาการ
วางแผนคือการมองภาพในอนาคตของสถานที่ท่องเทีย่ วที่ การ
ท่อ งเที่ย วอย่ างยังยื
่ น ของจังหวัดราชบุร ี และสมุทรสงคราม มี
วางแผนจึงเป็ นกระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ต้องอาศัย
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
ความยืดหยุ่นและการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้เกิดการมี
ของจังหวัดราชบุร ี และสมุทรสงคราม (2) ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
ส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการวางแผน ซึ่ง
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วอย่ า งยัง่ ยืน ของจัง หวัด ราชบุ ร ี และ
ได้แ ก่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว องค์ก รปกครอง
สมุทรสงคราม และ (3) เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่ างยังยื
่ น ของจังหวัดราชบุร ี และสมุทรสงครามให้เหมาะสม
ท้อ งถิ่น ผู้กํา หนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม ประชาชนใน
ยิง่ ขึน้ ผลการวิจยั พบว่า (1) การพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
สถานที่ท่อ งเที่ย วและองค์กรธุร กิจท่ อ งเที่ย ว ซึ่งการวางแผน
ของจังหวัดราชบุร ี และสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ย วเป็ น กระบวนการที่เ ป็ น วงจร อัน
ั
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปจจัย ด้านการสร้าง และเผยแพร่
ประกอบด้ว ยการศึกษาชุ ม ชน การตรวจสอบทรัพ ยากร การ
ภาพลักษณ์อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ ปจั จัยด้านการพัฒนา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ SWOT / TOWS การ
กลไกการบริหารจัดการ ปจั จัยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กําหนดหลักการนํ าทาง การกําหนดวิสยั ทัศน์ การกําหนดพันธ
ั
ปจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้า และศักยภาพบุคลากรและ
กิจ การแสวงหายุทธศาสตร์และเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์และ
การบริการด้านการท่องเทีย่ วตามลําดับ (2) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
โครงการ การประเมิน ผลและปรับ แผน ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่ างยังยื
่ น ของจังหวัดราชบุรแี ละจังหวัด
เครือ่ งมือวิจยั เชิงคุณภาพทีส่ ําคัญหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิง่
เครือ่ งมือการตรวจสอบทรัพยากรท่องเทีย่ ว (Tourism Resource
สมุทรสงคราม ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับ
Audit) เพื่อ ให้ไ ด้ข ้อ มูล มาวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม และการ
ผลประโยชน์ ความผูกพันต่อแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมใน
วิเคราะห์ SWOT / TOWS เพือ่ นําไปสู่หลักนําทางในการกําหนด
การติดตามประเมินผล การสร้างความยังยื
่ นทางวัฒนธรรม และ
ยุทธศาสตร์
นโยบายการท่องเทีย่ ว ซึ่งปจั จัยทัง้ 5 นี้สามารถอธิบายความผัน
Chinachot (2016) ได้ทําการวิจยั เรื่อง การพัฒนาตัว
แปรของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นของจังหวัดราชบุร ี
แบบยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด การคุ ณ ภาพเพื่อ การท่ อ งเที่ย วเชิง
และจังหวัดสมุทรสงครามได้ ร้อยละ 70.20 และ (3) ข้อเสนอ
สร้างสรรค์ของสวนผึ้ง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นของจังหวัดราชบุร ี
ท่อ งเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ และจัดองค์ประกอบและตัว แบบของ
และสมุทรสงครามประกอบไปด้วยการปฏิบตั ทิ ส่ี ําคัญ 8 ประการ
ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพเพื่อการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ได้แ ก่ การส่ ง เสริมความร่ว มมือ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ของสวนผึง้ และ (2) จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาตัว
แบบยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด การคุ ณ ภาพเพื่อ การท่ อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์ของสวนผึง้ โดยการวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน
วิธดี ว้ ยการวิจยั เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยในการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพนั ้น ใช้ ก ารวิเ คราะห์ เ อกสาร จากนั ้น จะใช้ ว ิธีก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการ
วิจ ัย คือ ผู้ท่ีเกี่ย วด้า นการท่ อ งเที่ย วได้แ ก่ หน่ ว ยงานภาครัฐ
ผูป้ ระกอบการในพืน้ ที่ และนักวิชาการ ในอําเภอสวนผึ้ง จํานวน
17 คน เพื่อข้อมูลพื้นฐาน แบบแผน และรูปแบบ การท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์ของสวนผึ้ง ลําดับต่อมาเป็ นการจัดสนทนากลุ่ ม
(Focus group) เพื่อ ให้ได้ทราบถึง แนวโน้มขององค์ประกอบ
ประเด็นตัวแบบยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพเพือ่ การท่องเทีย่ ว
เชิง สร้างสรรค์ข องสวนผึ้ง สําหรับ การวิจ ัย เชิง สํา รวจโดยนํ า
แบบสอบถามใช้กบั นักท่องเทีย่ วผูเ้ ข้ามาท่องเทีย่ วในพื้นที่สวน
ผึ้ง จํานวน 300 คน ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) จากนัน้ จึงสังเคราะห์นโยบาย
แนวทางที่เป็ นประเด็น ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพเพื่อการ
ท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ ข องสวนผึ้ง ด้ว ยการจัด ประชุ ม เชิง
นโยบาย (Policy Meeting) ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์การ
จัดการคุณภาพเพื่อตัวแบบการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของสวน
ผึง้ จะเป็นแนวทางทีจ่ ะสามารถช่วยพัฒนาของการท่องเทีย่ วของ
สวนผึ้ง จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสินค้า
หรือบริการ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างสร้างสรรค์
และมี คุ ณ ภาพ คงรั ก ษาไว้ ซ่ึ ง ธรรมชาติ วั ฒ นธรรม และ
สิง่ แวดล้อมในเวลาเดียวกัน นํามาซึ่งแรงดึงดูดทางการท่องเทีย่ ว
ในกลุ่มลูกค้าคุณภาพ ให้สามารถมาท่องเทีย่ ว และเรียนรู้ สร้าง
ความประทับใจในการท่องเที่ยว เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทัง้
ชุ ม ชน และผู้ล งทุ น ทํา ให้ก ารท่ อ งเที่ ย วในอํ า เภอสวนผึ้ง นั น้
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น Chinachot จึงได้นําเสนอองค์ประกอบ
ของยุทธศาสตร์ ใน 9 องค์ประกอบ ในชื่อ PESS+DIMPE โดย
องค์ประกอบภายนอกเป็นองค์ประกอบการจัดการคุณภาพได้แก่
(1) ผลงาน (2) ประสิทธิภาพ (3) มาตรฐาน (4) ความพึงพอใจ
และองค์ประกอบภายใน การ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ของสวนผึ้ ง ได้ แ ก่ (5) พื้น ที่ ท่ อ งเที่ย ว (6) นวัต กรรม (7)
บุคลากร (8) กระบวนการ (9) เศรษฐกิจ
4.4 เศรษฐกิจดิจทิ ลั
Tapscott (1994, pp. 27-40) ได้วเิ คราะห์เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ไว้ 4 ภาค ได้แก่
1) ภาคเศรษฐกิจ ยุ ค ใหม่ท่เี รือ งรอง จะเกิด ขึ้น โดย
อินเทอร์เน็ต ช่องทางการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ (อาจหมายถึง
ั บนั ) จะเป็ นตัวกระตุ้นให้เศรษฐกิจตัง้ แต่
3G 4G หรือ 5G ในปจจุ
ระดับรากหญ้าไปจนถึงภาครัฐและทัวโลกต้
่
องเปลีย่ นไปอย่างไม่
มีวนั เหมือ นเดิม เกิดเป็ นธุรกิจเครือ ข่า ยข้ามโลก ที่เกิดจากคน
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรูไ้ ด้มากมาย จนเกิดการพัฒนา
ในระดับ ป จั เจก หรือ ทํ า ให้ต ัว เองเก่ ง ขึ้น เมื่อ เราเก่ ง ขึ้น เรา
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สามารถใช้อนิ เทอร์เน็ตจับกลุ่มกับคนทีม่ คี วามสนใจเหมือนกันได้
ง่ายขึน้ เช่น E-mail หรือ Webboard สาธารณะ จนกลายมาเป็ น
องค์กรทีข่ ยายตัวออกไปในแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิง่ แบบสังการ
่
จากบนลงล่างเหมือนบริษทั ยักษ์ใหญ่แบบเดิม ๆ
2) ภาคการทํ า งานข้ า มเครื อ ข่ า ย คนทัว่ โลกจะ
สามารถทํางานร่วมกันได้ โดยปราศจากปญั หาเรื่องพื้นที่ หรือ
Geolocation เช่น คนในอินเดียสามารถทํางานให้กบั คนในนิว
เจอร์ซ่ี แล้ว เชื่อ มต่ อ ไปยัง คนในโตเกีย ว การทํา งานเกิด การ
ขยายตัว มากมายพร้อ มกัน ทัว่ โลก ทํา ให้ภ าครัฐ ต้อ งเปลี่ย น
วิธกี ารทํางาน เช่น จากที่เราต้องเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอ
ข้อมูลทีเ่ ราต้องการจะเปลีย่ นไปคือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เอง
โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ธุรกิจภาคการเดินทางและท่องเทีย่ วจะ
เปลี่ยนไปอย่ างมาก คนกลาง เช่น บริษัททัวร์ท่รี บั จองโรงแรม
หรือตั ๋วเครือ่ งบินจะถูกลดบทบาท เนื่องจากนักท่องเทีย่ วสามารถ
ซื้อตรงได้เองผ่านอินเตอร์เน็ต เพราะทุกคนสามารถเดินทางผ่าน
สายเคเบิล้ ในการเข้าถึงข้อมูลแบบอัพเดทวินาทีต่อวินาทีได้ โลก
ธุรกิจจะเปลีย่ นเป็นความสามารถในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ และ
เทคโนโลยีจะทําให้สงิ่ ต่าง ๆ ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว จึงจําเป็นต้องมี
การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่อยู่เสมอ
3) ภาคภาวะผูน้ ําเพื่อการเปลีย่ นแปลง เพราะเมือ่ ทุก
คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรูไ้ ด้ ทําให้ทุกคนสามารถขึน้ มา
เป็นผูน้ ําได้ในบางช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน สมัยก่อนความรูถ้ ูกเก็บ
ไว้กบั เฉพาะระดับ C-level หรือผูบ้ ริหาร หรือผูน้ ําเท่านัน้ แต่เมือ่
อินเทอร์เน็ตทําให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ และองค์กรก็ต้องพยายาม
ทําให้พ นักงานทุกคนมีค วามรู้เพื่อ แข่งขัน ในธุร กิจได้ เลยเป็ น
เหตุ ผ ลที่ใ ครก็กลายมาเป็ น ผู้นํ าได้ ไม่ว่ า จะเป็ น เสมีย น หรือ
พนักงานแผนกไอทีกต็ าม
4) ภาคผูน้ ําดิจทิ ลั ทีว่ ่าด้วยเรือ่ งของความเป็ นส่วนตัว
ทีต่ อ้ งนิยามใหม่ เนื่องจากทุกอย่างในยุคดิจทิ ลั กลายเป็ น 0 และ
1 และสามารถคัดลอกกัน ได้โ ดยไม่ต้อ งมีว ัต ถุ ต ัว กลาง ทําให้
ข้อ มูล ทุ ก อย่ า งที่เ คยเป็ น ของเราอาจกลายเป็ น ของผู้อ่ืน ซึ่ง
Tapscott ทํานายว่าผู้ปกครองในยุค นี้จะต้อ งสอนลูกหลานใน
เรื่อ งการปกป้ อ งความเป็ น ส่ ว นตัว อย่ างจริงจัง และความเป็ น
ส่ ว นตัว จะกลายเป็ น สิ่ง มีค่ า มีร าคาที่จ ะต้ อ งจ่ า ย นอกจากนี้
บริษัทต่ าง ๆ จะต้องมีความรับผิดชอบและความระมัดระวังใน
การทําธุรกิจมากขึน้ เพราะข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ คยปกปิดได้เมือ่ 20 ปี
ก่อนอาจจะไม่ใช่ความลับของบริษทั อีกต่อไป หากเคยกระทําสิง่
ใดทีไ่ ม่ดไี ว้กอ็ าจถูกเปิดโปงได้ง่ายขึ้น จนในที่สุดเกิดเป็ นสํานึก
ทางสังคมทีม่ มี ากขึน้ กว่าเมือ่ ก่อน กล่าวคือ ความรับผิดชอบทาง
ธุ ร กิ จ จะถู ก พัฒ นาเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ส ถานการณ์ ใ นยุ ค
เศรษฐกิจดิจทิ ลั
4.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Tantivejkul (2006, p. 112) ได้สรุปไว้ว่าการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถกระทําได้โดย (1)
ยึด ความประหยัด ตัด ทอนค่ า ใช้จ่ า ยในทุ ก ด้า น ลดละความ
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แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
วรรณวิษา รัตตพงษ์ และ
คณะ
ฟุ่มเฟือยในการดํารงชีพอย่างจริงจัง ดังพระราชดํารัสทีว่ ่า “ความ
จากผูอ้ ่นื ” (4) ไม่หยุดนิ่งทีจ่ ะหาทางให้ชวี ติ หลุดพ้นจากทุกข์ยาก
เป็ น อยู่ท่ตี ้อ งไม่ฟ้ ุ ง เฟ้ อ ต้อ งประหยัด ไปในทางที่ถู ก ต้อ ง” (2)
ในครัง้ นี้โดยต้องขวนขวายใฝห่ าความรูใ้ ห้เกิดมีรายได้เพิม่ พูนขึน้
ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ใน
จนถึง ขัน้ พอเพีย งเป็ น เป้ าหมายสํ าคัญ และ (5) ปฏิบตั ิต นใน
ภาวะขาดแคลนในการดํา รงชีพ ก็ต าม ดัง พระราชดํา รัส ที่ว่ า
แนวทางที่ดี ลดละสิง่ ชัวให้
่ หมดสิ้นไป ดังที่พระบาทสมเด็จพระ
“ความเจริญของคนทัง้ หลายย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบ
ปรมิน ทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิต รได้พ ระราชทาน
และการหาเลี้ย งชีพ ชอบเป็ น หลัก สํ า คัญ ” (3) ลดละเลิก การ
พระบรมราโชวาทว่ า “พยายามไม่ก่ อ ความชัว่ ให้เ ป็ น เครื่อ ง
แก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบ
ทําลายตัว ทําลายผูอ้ ่นื พยายามลด พยายามละความชัวที
่ ต่ วั เอง
อาชีพแบบต่อสู้อย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดํารัสเรื่องนี้ว่า
มีอยู่ พยายามก่อความดีให้กบั ตัวเองอยู่เสมอ พยายามรักษาและ
“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนัน้ หมายถึง ความสุขความเจริญ
เพิ่มพูน ความดีท่มี อี ยู่นัน้ ให้งอกงานสมบูรณ์ ข้นึ ” (Tantivejkul,
ที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็ นธรรมทัง้ ในเจตนาและการ
2006,
p. 1 1 2 )
กระทําไม่ใช้ได้มาด้วยความบังเอิญหรือการแก่งแย่งเบียดบังมา

5. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี
งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
- การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
- เสาหลักความยังยื
่ น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว
- เศรษฐกิจดิจทิ ลั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิ เคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ในการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์ที่
ยังยื
่ นในจังหวัดราชบุรี
- ศึกษาชุมชน (Community Study)
- ตรวจสอบทรัพยากรการท่องเทีย่ ว (Tourism
Resource Audit)
- สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
วิ เคราะห์ SWOT
สังเคราะห์ TOWS

ผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants)
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- ภาคประชาชน
- นักท่องเทีย่ ว

ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ ง
สร้างสรรค์ที่ยงยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุรี
- ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิ งสร้างสรรค์ที่ย ั ่งยืนในจังหวัดราชบุรี

6. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
6.1 ผู้วจิ ยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องเพื่อ
รวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี ข องการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ยงยื
ั่ น
6.2 ผูว้ จิ ยั ลงพืน้ ทีจ่ งั หวัดราชบุรเี พื่อศึกษาชุมชน และ
ตรวจสอบทรัพยากรการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เครือ่ งมือ
วิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ แบบร ายง าน การศึ ก ษาชุ ม ช น
(Community Study Checklist) และแบบตรวจสอบทรัพยากร
ท่องเทีย่ ว (Tourism Resource Audit)
6.3 ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่ วกับศักยภาพการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นของจังหวัดราชบุร ีจาก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญของจังหวัดราชบุร โี ดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) คัด เลือ กผู้ใ ห้ข ้อ มูล สํ า คัญ ด้ว ยวิธี

เฉพาะเจาะจง ซึง่ เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ คัดเลือกจากผูม้ สี ่วน
ได้ ส่ ว นเสีย (Stakeholder) ต่ อ การท่ อ งเที่ย วจัง หวัด ราชบุ ร ี
ประกอบด้ว ย ผู้แ ทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ
นักท่องเทีย่ ว จํานวน 32 คน (ภาคละ 8 คน) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นํา
ข้อ มูล ดัง กล่ า วมาวิเ คราะห์ SWOT เพื่อ ให้ทราบถึง จุ ดแข็ง
จุด อ่ อ น โอกาส และอุ ปสรรคในการพัฒ นาการท่อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
6.4 ผู้ว ิจ ัย ดํา เนิ น การประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย (Focus
Group) เพื่อกําหนดโครงการต่างๆ ทีส่ อดรับกับจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ท่ี
ยังยื
่ นในจังหวัดราชบุร ี ตามกรอบของหลักการการท่องเที่ยวที่
ยังยื
่ น โดยคัดเลือ กผู้ให้ข ้อ มูล สําคัญ ด้ว ยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
เกณฑ์ ก ารคัด เลือ ก ได้แ ก่ คัด เลือ กจากผู้ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย
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(Stakeholder) ต่ อ การท่ อ งเที่ย วจัง หวัด ราชบุ ร ี ประกอบด้ว ย
ผู้แ ทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนัก ท่ อ งเที่ย ว
จํานวน 4 คน (ภาคละ 1 คน) จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําผลการประชุม
กลุ่มย่อยมาสังเคราะห์ TOWS เพือ่ กําหนดกลยุทธ์ทเ่ี ป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการท่อ งเที่ย วเชิงสร้างสรรค์ท่ยี งยื
ั ่ น ของจังหวัด
ราชบุร ี

7. ผลการวิ จยั
7.1 ผลการศึกษาชุมชนในจังหวัดราชบุร ี
จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดราชบุร ี (พ.ศ. 25612565) โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สํา นัก งานจัง หวัด ราชบุ ร ี (Strategy and information for
provincial development Subdivision, Ratchaburi Provincial
Office, 2020) พบว่าราชบุรเี ป็ นจังหวัดภาคกลางด้านตะวันตกที่
มีภูมปิ ระเทศอัน หลากหลาย จากพื้น ที่ร าบลุ่มแม่น้ํ าแม่กลองสู่
ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตัวยาวเป็ นแนวพรมแดนไทยเมีย นมาร์ มีข นาดใหญ่ อ ัน ดับ ที่ 42 ของประเทศ อยู่ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ประมาณ
100 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอําเภอด่านมะขาม
เตี้ย อําเภอท่ าม่ว ง อํา เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี ทิศ ใต้
ติดต่อกับอําเภอเขาย้อย อําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุร ี
ทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอกําแพงแสน อําเภอเมืองนครปฐม
อํ า เภอสามพราน จัง หวัด นครปฐม อํ า เภอบ้า นแพ้ว จัง หวัด
สมุ ท รสาคร และอํ า เภอบางคนที อํ า เภออั ม พวา จัง หวัด
สมุทรสงคราม และทิศตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ มี 10 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองราชบุร ี อําเภอจอมบึง
อําเภอสวนผึ้ง อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอบ้านโป่ง อําเภอบาง
แพ อําเภอโพธาราม อําเภอปากท่อ อําเภอวัดเพลงและอําเภอ
บ้านคา สภาพภูมปิ ระเทศของจังหวัดราชบุรแี บ่งตามระดับความ
สูงของพืน้ ที่ โดยพืน้ ทีข่ องจังหวัดส่วนใหญ่เป็ นพื้นทีร่ าบและราบ
ั ่ น้ํากลองในเขตอําเภอ
ลุ่ม อยู่ทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝงแม่
่
เมือ งราชบุ ร ี อํ าเภอบ้า นโปง อํ า เภอโพธาราม อํ า เภอดํ าเนิ น
สะดวก อําเภอบางแพ อําเภอปากท่อและอําเภอวัด เพลง ส่ว น
พื้น ที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวัน ตกในเขตอํ าเภอสวนผึ้ง
อําเภอบ้านคา อําเภอจอมบึง และด้านตะวันตกของอําเภอปาก
ท่อ อําเภอเมือง อําเภอโพธาราม และอําเภอบ้านโป่ง เป็ นทีล่ าด
เชิง เนิ น และที่ล าดเชิง เขา มีแ ม่ น้ํ า ภาชีแ ละลํา ห้ว ยสาขาเป็ น
สายนํ้ าหลัก สําหรับพื้นที่ภูเขาสูงพบกระจายเป็ นกลุ่มทางด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีท่สี ูงชัน
ด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขต
แดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรมี สี ภาพเป็ นเทือ กเขาสูงอุดม
ด้วยปา่ ดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและป่าไผ่ พบในเขตอําเภอ
สวนผึง้ อําเภอบ้านคา และอําเภอปากท่อด้านตะวันตก
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จังหวัดราชบุร ีมชี ่อื อัน เป็ นมงคล ซึ่งหมายถึง “เมือ ง
พระราชา” เป็ นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย มีความ
รุ่งเรืองมาตัง้ แต่อดีต พบได้จากหลักฐานทางโบราณสถานและ
โบราณวัตถุจํานวนมาก เช่น เมืองโบราณสมัยทวารวดีทต่ี ําบลคู
บัว อําเภอเมืองราชบุร ี จังหวัดราชบุรมี คี วามหลากหลายทางเชื้อ
ชาติและเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี
ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติรวม 8 ชาติพนั ธุ์ ได้แก่ (1) ไทย
กะเหรีย่ ง พบอาศัยอยู่มากในพื้นทีอ่ ําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา
และอําเภอปากท่อ (2) ไทยเขมร พบอาศัยอยู่มากในพื้นที่อําเภอ
เมืองราชบุร ี อําเภอโพธาราม อําเภอบางแพ และอําเภอวัดเพลง
(3) ไทยเชื้อสายจีน พบอาศัยอยู่มากในพื้นที่อําเภอเมืองราชบุร ี
อําเภอบ้านโป่ง และอําเภอโพธาราม (4) ไทยทรงดํา พบอาศัย
อยู่มากในพื้นที่อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอจอมบึง และอําเภอ
บางแพ (5) ไทยพื้นถิน่ พบอาศัยอยู่มากในพื้นทีเ่ ย็น อําเภอบาง
แพ และอําเภอวัดเพลง (6) ไทยมอญ พบอาศัยอยู่มากในพื้นที่
อําเภอบ้านโป่ง และอําเภอโพธาราม (7) ไทยยวน พบอาศัยอยู่
มากในพืน้ ทีอ่ ําเภอเมืองราชบุร ี อําเภอโพธาราม อําเภอบ้านโป่ง
อําเภอปากท่อ อําเภอจอมบึง อําเภอบางแพ และอําเภอสวนผึ้ง
และ (8) ไทยลาวเวีย ง พบอาศัย อยู่ม ากในพื้น ที่อํ า เภอเมือ ง
ราชบุ ร ี อํ า เภอโพธาราม อํ า เภอบ้า นโป่ ง และอํ า เภอจอมบึง
(Kromma, 2007) จังหวัดราชบุรจี งึ เป็ นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่
หลากหลายที่ยงั พอคงเหลืออยู่ในพื้น ที่ เช่น วัฒนธรรมกรแต่ ง
กายของชาวไทยกะเหรีย่ ง ประเพณีเช็งเม้งของชาวไทยเชื้อสาย
จีน และหนังใหญ่ (วัดขนอน) มหรสพเก่าแก่ของไทย ทีก่ ล่าวกัน
ว่ามีมาตัง้ แต่สมัยสุโขทัย เป็นต้น
7.2 ผลการตรวจสอบทรัพยากรการท่อ งเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดราชบุร ี
ทรัพยากรท่องเทีย่ วทางธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์ทโ่ี ดด
เด่ น ในจัง หวัด ราชบุ ร ี ได้แก่ เทือ กเขาตะนาวศรี เขากระโจม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สตั ว์
ป่าแม่น้ํ าภาชี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จุดชมวิวห้ว ย
คอกหมู นํ้าตกเก้าชัน้ (เก้าโจน) ธารนํ้าร้อนบ่อคลึง พุน้ําร้อนโป่ง
กระทิง นํ้ าตกผาแดง นํ้ าตกซับเตย นํ้ าตกห้วยสวนพลู อุทยาน
หินเขางู ถํ้าเขาบิน ถํ้าจอมพล ถํ้าค้างคาวเขาช่องพราน โป่งยุบ
สวนป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ติ ์ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี
ภาคกลาง อุ ท ยานธรรมชาติ ว ิท ยาตามพระราชดํ า ริส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ํ าภาชี คลองดําเนิน
สะดวก และบึงกระจับ
ทรัพ ยากรท่อ งเที่ย วทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ี
โดดเด่นในจังหวัดราชบุร ี ได้แก่ วัดคงคาราม วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดถํ้าฤาษีเขางู วัดถํ้านํ้ า วัดเขาช่องพราน วัดโพธิ ์รัตนาราม วัด
ช่องลมพระอารามหลวง วัดอรัญญิกาวาส วัดพระศรีอารย์ วัด
หนองหอย ศาลเจ้า พ่ อ หลัก เมือ งราชบุ ร ี ศาลเจ้า แม่เ บิก ไพร
โบสถ์ พ ระคริส ตหฤทัย เมือ งโบราณคู บ ัว พิพ ิธ ภัณ ฑสถาน
แห่ ง ชาติร าชบุ ร ี พิพ ิธ ภัณ ฑ์ห นัง ใหญ่ ว ัดขนอน จิป าถะภัณ ฑ์
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แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
วรรณวิษา รัตตพงษ์ และ
คณะ
สถานบ้านคูบวั ศูนย์วฒ
ั นธรรม 8 ชาติพนั ธุ์ พิพธิ ภัณฑ์พ้นื บ้าน
จํานวนมาก และ (8) มีเส้นทางคมนาคมทัง้ ทางบก ทางราง และ
วัด ม่ ว ง ศูน ย์ ว ัฒ นธรรมไทยทรงดํ า บ้า นหัว เขาจีน ตลาดนํ้ า
ทางนํ้า สามารถรองรับระบบโลจิสติกส์สําหรับผลผลิตการเกษตร
เหล่าตักลั
๊ ก ตลาดนํ้ าดําเนินสะดวก ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน ตลาด
และการท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดี
่
เก่ าโคยกี๊ กาดวิถีชุ มชนคู บวั ตลาดโอ๊ ะ ป อ ย ตลาดอมยิ้ม ต๋ า
จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) หรือ ป จั จัย ภายในที่ส่ ง ผล
หลาดไท-ยวน โครงการศึกษาวิธีการฟื้ น ฟูท่ดี ินเสื่อมโทรมเขา
กระทบต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ท่ีย งั ่ ยืน ใน
ชะงุม้ ฯ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริบ้านบ่อหวี ไร่
จังหวัดราชบุร ี ได้แก่ (1) ขาดแผนยุ ทธศาสตร์เพื่อ พัฒนาการ
ปลูกรัก ไร่องุน่ ดําเนินสะดวก และเดอะบลูมส์ออร์คดิ ปาร์ค
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งยัง่ ยืน ( 2) ขาดคณะทํ า งาน
ทรัพ ยากรท่ อ งเที่ย วด้า นมหกรรม เทศกาล และ
ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ประเพณี เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ท่ีโ ดดเด่ น ในจัง หวัด ราชบุ ร ี ได้ แ ก่
อย่างยังยื
่ น แบบบูรณาการทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง (3) ขาดแผนการ
ประเพณีกิน ข้าวห่ อ ประเพณีว ิ่งวัว ลาน เทศกาลหนังใหญ่ ว ัด
ตลาดดิจิท ัล และสื่อ ออนไลน์ เ พื่อ ส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย วเชิง
ขนอน งานสืบสานวัฒนธรรม 8 ชาติพนั ธุ์ ประเพณีไทยตะนาวศรี
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของจังหวัด (4) ขาดแผนการดูแลรักษาและ
ประเพณี แ ข่ ง เรือ ยาวโพธาราม ปอยขัน โตกรวมใจไทยวน
ฟื้ นฟูทรัพยากรสิง่ แวดล้อม (5) ขาดการสนับสนุ นส่ งเสริมด้าน
เทศกาลดนตรี Season of Love Song Music Festival เทศกาล
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นโดยชุมชน (6) มีการบุก
ดนตรี Romantic Arts Festival เทศกาลแห่งแสงไฟและสื่อ
รุ ก พื้น ที่ส าธารณะ ทํ า ลายทรัพ ยากรธรรมชาติ ใ นพื้ น ที่ ป่ า
ประสมจังหวัดราชบุร ี เทศกาลองุน่ หวานและของดีดําเนินสะดวก
เทือกเขาตะนาวศรีเพื่อการขยายพื้น ที่การเกษตร สร้างรีสอร์ท
งานกาชาดเที่ยวราชบุรขี องดีเมืองโอ่ง หอการค้าแฟร์ เทศกาล
และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และ (7) มีก ารใช้ ส ารเคมีใ นการทํ า
กินกุง้ ของดีบางแพ เทศกาลสับปะรดหวานบ้านคา งานสมโภชน์
การเกษตร ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของเกษตรกร
เจ้าพ่อหลักเมือง เทศกาลกินเจไชน่ าทาวน์ราชบุร ี การแข่งขันวิง่
ประชาชน นักท่องเทีย่ ว สิง่ แวดล้อม และทรัพยากรดิน
ั ยภายนอกซึง่ ส่งผลดี
เทรลเขาประทับ ช้ า ง และการแข่ ง ขัน จัก รยานหญิ ง Angle
โอกาส (Opportunities) หรือปจจั
Challenge Cycling Festival
และเป็ นประโยชน์ ต่ อการพัฒนาการท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ี
ทรัพยากรท่องเทีย่ วกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทโ่ี ดดเด่น
ยังยื
่ น ในจังหวัดราชบุร ี ได้แก่ (1) มีการพัฒนาระบบการขนส่ ง
ในจังหวัดราชบุร ี ได้แก่ ล่องเรือตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เพือ่ การเชือ่ มโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าอาเซียน และเชื่อมโยง
ั
้
สัมผัสวิถชี วี ติ ริมคลองดําเนินสะดวก ปนโอ่งมังกร ทําเทียนหอม
กับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง (2) การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและ
กวนกระยาสารท ชิมเต้าหูด้ าํ ปีนผาพิชติ เทือกเขาตะนาวศรี เดิน
การสื่ อ สารโดยผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ทํ า ให้ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม
ั ่ กรยานเส้นทางสวนผึ้ง ชมธรรมชาติ
วิง่ เพื่อสุขภาพราชบุร ี ปนจั
นักท่องเที่ยวเป้าหมายได้ง่ายขึ้น (3) ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม
่
ปลูกปา กิจกรรมในรีสอร์ทเอกชน เช่น ให้อาหารแกะ ขีม่ า้ ยิงธนู
การเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ เช่น นโยบายเมืองเกษตรสีเขีย ว
ชิมช็อปตลาดวิถีไทย ชิมผลไม้เลิศรส เที่ยวตลาดนํ้ าและตลาด
สามารถต่ อยอดเป็ นการท่อ งเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ไ ด้ (4)
เก่าแก่ ปฏิบตั ธิ รรม ฝึกสติและฝึกสมาธิท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา
รัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพื่อนบ้าน เป็ นผลให้
แนวชายแดนไม่มปี จั จัยทีเ่ ร่งเร้าต่อความมันคงสามารถส่
่
งเสริม
7.3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ั
จุ ด แข็ ง (Strengths) หรื อ ป จ จัย ภายในที่ เ ป็ นข้ อ
ด้า นการท่ อ งเที่ย วพรมแดนธรรมชาติเ ชิง สร้า งสรรค์ ไ ด้ (5)
ได้เปรีย บส่ งผลดีต่ อ การพัฒนาการท่อ งเที่ย วเชิงสร้า งสรรค์ท่ี
ภาครัฐ กํา หนดให้จ ัง หวัด ราชบุ ร ีเ ป็ น 1 ใน 12 เมือ งต้อ งห้า ม
ยังยื
่ น ในจังหวัด ราชบุร ี ได้แก่ (1) มีทําเลที่ต งั ้ อยู่ท่เี ข้าถึง ง่า ย
พลาด (6) จังหวัดใกล้เคียง เช่น เพชรบุร ี กาญจนบุร ี เป็ นจังหวัด
เหมาะเป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้ า งสรรค์ เรีย นรู้
ทีม่ ศี กั ยภาพการท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดราชบุร ี
วัฒนธรรมประจําภูมภิ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ (2) มีความ
และจัดตัง้ เป็นคลัสเตอร์การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ได้
ั ยภายนอกทีส่ ่งผลเสียต่อ
เสี่ย งตํ่ า ด้า นภัย พิบ ัติ ลมมรสุ ม และอุ ท กภัย (3) มีท รัพ ยากร
อุปสรรค (Threats) หรือปจจั
ท่ อ งเที่ย วทางธรรมชาติท่ีสํา คัญ และโดดเด่ น เช่ น เทือ กเขา
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทย่ี ัง่ ยืนในจังหวัดราชบุร ี
ตะนาวศรี ทะเลหมอก แสงอาทิตย์แรกที่เขากระโจม แม่น้ํ าแม่
ได้แก่ (1) ประเทศคู่แข่งมีการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้
กลอง คลองดําเนินสะดวก เป็ นต้น (4) เป็ นแหล่งรวมวัฒนธรรม
สูงขึน้ (2) ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณเพือ่ พัฒนาการ
8 ชาติพนั ธุ์ มีการสืบทอดวัฒนธรรมของแต่ละชาติพนั ธุ์อย่าง
ท่องเทีย่ วได้ครบทุกพืน้ ที่ (3) การพัฒนาของประเทศในภาพรวม
ต่อเนื่องมาจนถึงปจั จุบนั (5) มีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการ
ยังขาดความต่อเนื่อง มักถูกปรับเปลีย่ นไปตามนโยบาย รวมถึง
ส่งออกที่หลากหลาย เช่น ปลาสวยงาม สุกร มะพร้าว สับปะรด
การปรับเปลีย่ นบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบ (4) เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วง
ชมพู่ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็ นแบรนด์ระดับพรีเมีย่ มได้
ขาลง และ (5) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
(6) มีอุ ต สาหกรรมอาหารระดับเมือ งอุ ต สาหกรรมอาหารแห่ ง
ใหม่ 2019 (COVID-19)
เอเชีย (7) มีท รัพ ยากรบริก าร โรงแรม รีส อร์ ท โฮมสเตย์
7.4 แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ที ่
ภัตตาคาร ร้านอาหาร อยู่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเทีย่ วเป็ น
ยังยื
่ นในจังหวัดราชบุร ี
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7.4.1 ที่ป ระชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยได้ป ระชุ ม หารือ กัน เพื่อ
การท่องเที่ยวที่ยงยื
ั ่ นทัง้ 10 ประการทีร่ ะบุไว้ในข้อ 4.2 เป็ น
กําหนดโครงการต่างๆ ทีส่ อดรับกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
เกณฑ์ในการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่าทุกโครงการตาม
อุ ปสรรคในการพัฒนาการท่อ งเที่ย วเชิง สร้างสรรค์ท่ยี งยื
ั ่ น ใน
มติทป่ี ระชุมมีความสอดคล้องกับหลักการการท่องเที่ยวทีย่ งยื
ั่ น
จังหวัดราชบุร ี โดยการตรวจสอบว่าโครงการทีก่ ําหนดขึน้ มาเป็ น
ดังนี้
โครงการที่นําไปสู่การท่องเที่ยวที่ยงยื
ั ่ น หรือไม่นัน้ ใช้ห ลักการ
ตารางที่ 1 ผลการประชุมกลุ่มย่อย: โครงการเพือ่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
ความสอดคล้องกับหลักการการท่ องเที่ ยวที่ ยงยื
ั่ น
ชื่อโครงการ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
สร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์แหล่งวัฒนธรรม


  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สร้างช่องทางการจองกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิง
 



สร้างสรรค์แบบออนไลน์อย่างครบวงจร
สร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วไร้พรมแดนเชิงสร้างสรรค์สาน

  

สัมพันธ์ประเทศเพือ่ นบ้าน
สร้างคลัสเตอร์การท่องเทีย่ วสร้างสรรค์ดนิ แดนวัฒนธรรม


  

สามบุร ี (ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร)ี
ยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรท้องถิน่ เพือ่ เป็นทุน

    
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ของพืน้ ที่
สร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสร้างสรรค์โดย

    
ชุมชน ผสานเส้นทางทัง้ ทางบกและทางนํ้า
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์นําชาวโลกสูว่ ถิ ี
 
    
เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิงสมุนไพรไทยสร้างสรรค์


 

เพิม่ ภูมเิ พิม่ พลังร่างการแข็งแรง
สร้างแผนยุทธศาสตร์และจัดตัง้ คณะทํางานบูรณาการทุก
ภาคส่วนภายในจังหวัดเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
   
 
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น
สร้างแผนการตลาดดิจทิ ลั และสือ่ ออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการ


 
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของจังหวัด
ให้ความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นแก่
  
   
ชุมชนเพือ่ นําไปพัฒนาการท่องเทีย่ วในท้องถิน่
รณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย ง่วงเมาเราไม่ขบั อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์




กําหนดนโยบายเพือ่ บังคับใช้แผนยุทธศาสตร์เพือ่
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นอย่าง
  
  
ต่อเนื่อง
สร้างแผนการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
  
   
จัดระเบียบการท่องเทีย่ วโดยเอกชนในแหล่งท่องเทีย่ ว
  
   
ธรรมชาติและพืน้ ทีเ่ ปราะบาง
จัดตัง้ โครงการเมืองอนามัยสูภ้ ยั โรคระบาด
  
วิจยั และติดตามผลการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์



จังหวัดราชบุร ี
หมายเหตุ : หลักการการท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ น ได้แก่ (1) การใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (2) การลดการบริโภคเกินความจําเป็นและการลดของเสีย
(3) การรักษาความหลากหลายของทรัพ ยากร (4) การบูรณาการพัฒนาการท่อ งเที่ย วเข้ากับกรอบแผนกลยุ ทธ์ข องภาครัฐ (5) การ
ท่องเที่ยวที่ร องรับกิจกรรมในท้อ งถิ่ น (6) การมีส่ วนร่ว มของชุมชนท้องถิ่น (7) การประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้มสี ่ว นได้ส่ วนเสีย
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แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
วรรณวิษา รัตตพงษ์ และ
คณะ
(Stakeholders) (8) การฝึกอบรมบุคลากร (9) การสือ่ สารข้อมูลข่าวสารทีม่ งุ่ สร้างความเคารพต่อทรัพยากร และ (10) การวิจยั และติดตาม
ผลเพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Poolpipat, 2002, pp. 35-57)

7.4.2 ผู้วจิ ยั ได้นําโครงการที่ได้จากการประชุมกลุ่ม
ย่อยมาสังเคราะห์ TOWS เพือ่ กําหนดกลยุทธ์ทเ่ี ป็ นแนวทางการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี การ
สังเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นการจับคู่ระหว่างปจั จัยภายนอกกับปจั จัย
ภายในทัง้ หมด 4 คู่ ได้แ ก่ จุ ด แข็ง กับ โอกาส (Strength +
Opportunity : SO) หรือ กลยุ ท ธ์ เ ชิง รุ ก จุ ด อ่ อ นกับ โอกาส
(Weakness + Opportunity : WO) หรือกลยุทธ์เชิงแก้ไข จุดแข็ง
กับอุปสรรค (Strength + Threat : ST) หรือกลยุทธ์เชิงป้องกัน
และจุดอ่อนกับอุปสรรค (Weakness + Threat : WT) หรือกล
ยุทธ์เชิงรับ ทําให้เกิดแนวทางดังนี้
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก ได้ แ ก่ (1) การสร้ า งแบรนด์ ก าร
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์แหล่งวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(2) การสร้ า งช่ อ งทางการจองกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์แบบออนไลน์อย่างครบวงจร (3) การสร้างแบรนด์การ
ท่องเที่ยวไร้พรมแดนเชิงสร้างสรรค์สานสัมพัน ธ์ประเทศเพื่อ น
บ้าน และ (4) การสร้างคลัสเตอร์การท่องเทีย่ วสร้างสรรค์ดนิ แดน
วัฒนธรรมสามบุร ี (ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร)ี
กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่ (1) การสร้างแผนยุทธศาสตร์
และจัดตัง้ คณะทํางานบูรณาการทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิงสร้า งสรรค์อ ย่ า งยัง่ ยืน (2) การสร้า ง

แผนการตลาดดิจทิ ลั และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของจังหวัด (3) การให้ความรูด้ า้ นการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นแก่ชุมชนเพือ่ นําไปพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และ (4) การรณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย ง่วงเมา
เราไม่ขบั อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์
กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่ (1) การยกระดับเศรษฐกิจ
การเกษตรท้องถิน่ เพือ่ เป็นทุนพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ของพื้น ที่ (2) การสร้ า งเครือ ข่ า ยการท่ อ งเที่ย วเชิง เกษตร
สร้างสรรค์โดยชุมชนผสานเส้นทางทัง้ ทางบกและทางนํ้า (3) การ
พัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิงสร้า งสรรค์นํ าชาวโลกสู่ว ิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง และ (4) การสร้างแบรนด์การท่อ งเที่ย วเชิงสมุนไพร
ไทยสร้างสรรค์เพิม่ ภูมเิ พิม่ พลังร่างการแข็งแรง
กลยุ ท ธ์เ ชิง รับ ได้แ ก่ (1) การกํา หนดนโยบายเพื่อ
บังคับใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
อย่างยังยื
่ นอย่ างต่อเนื่อง (2) การสร้างแผนการดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรสิง่ แวดล้อม (3) การจัดระเบียบการท่องเทีย่ วโดย
เอกชนในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและพื้นทีเ่ ปราะบาง (4) การ
จัดตัง้ โครงการเมืองอนามัยสูภ้ ยั โรคระบาด และ (5) การวิจยั และ
ติดตามผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จงั หวัดราชบุร ี

ตารางที่ 2 ผลการสังเคราะห์ TOWS : กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
1. มีทาํ เลทีต่ งั ้ อยู่ทเ่ี ข้าถึงง่าย เหมาะเป็น 1. ขาดแผนยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาการ
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น
2. มีความเสีย่ งด้านภัยพิบตั ติ ่าํ
2. ขาดคณะทํางานขับเคลือ่ นแผนฯ แบบ
3. มีทรัพยากรท่องเทีย่ วทางธรรมชาติท่ี บูรณาการทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
สําคัญและโดดเด่น
3. ขาดแผนการตลาดดิจทิ ลั และสือ่
ปัจจัยภายใน
4. เป็นแหล่งวัฒนธรรม 8 ชาติพนั ธุ์
ออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
5. มีผลผลิตทางการเกษตรเพือ่ การ
4. ขาดแผนการดูแลรักษาและฟื้นฟู
ส่งออกทีห่ ลากหลาย
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
6. มีอุตสาหกรรมอาหารระดับเมือง
5. ขาดการสนับสนุนด้านการท่องเทีย่ วเชิง
อุตสาหกรรมอาหารแห่งเอเชีย
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นโดยชุมชน
7. มีทรัพยากรบริการ อยู่บริเวณ
6. มีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ การขยายพืน้ ที่
ปัจจัยภายนอก
ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเทีย่ ว
การเกษตรสร้างรีสอร์ท และแหล่ง
8. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
ท่องเทีย่ ว
7. ใช้สารเคมีในการทําการเกษตร
8. มีปญั หาอุบตั เิ หตุทางจราจร เนื่องจาก
เป็นพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงสู่ภาคใต้และภาค
ตะวันตก
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ตารางที่ 2 ผลการสังเคราะห์ TOWS : กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี (ต่อ)
โอกาส (O)
กลยุทธ์เชิ งรุก (SO)
กลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO)
1. มีการพัฒนาระบบการขนส่งเพือ่ การ
1. สร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิง
1. สร้างแผนยุทธศาสตร์และจัดตัง้
เชือ่ มโยงเขตเศรษฐกิจอาเซียน
สร้างสรรค์แหล่งวัฒนธรรมเอเชีย
คณะทํางานบูรณาการทุกภาคส่วนภายใน
2. การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีการ
ตะวันออกเฉียงใต้
จังหวัดเพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
สือ่ สาร ผ่านช่องทางออนไลน์
2. สร้างช่องทางการจองกิจกรรมการ
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น
3. นโยบายภาครัฐส่งเสริมการเกษตร เช่น ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์แบบออนไลน์อย่าง 2. สร้างแผนการตลาดดิจทิ ลั และสือ่
นโยบายเมืองเกษตรสีเขียว
ครบวงจร
ออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิง
4. ภาครัฐมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศ 3. สร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วไร้พรมแดน สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของจังหวัด
เพือ่ นบ้าน
เชิงสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ประเทศเพือ่ น
3. ให้ความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ วเชิง
5. จังหวัดราชบุรเี ป็น 1 ใน 12 เมือง
บ้าน
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นแก่ชุมชนเพือ่ นําไป
ต้องห้ามพลาด
4. สร้างคลัสเตอร์การท่องเทีย่ วสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเทีย่ วในท้องถิน่
6. จังหวัดใกล้เคียงมีศกั ยภาพการ
ดินแดนวัฒนธรรมสามบุร ี (ราชบุร ี
4. รณรงค์ขบั ขีป่ ลอดภัย ง่วงเมาเราไม่ขบั
ท่องเทีย่ ว
เพชรบุร ี กาญจนบุร)ี
อุบตั เิ หตุเป็นศูนย์
1. ประเทศคู่แข่งมีศกั ยภาพการท่องเทีย่ ว 1. ยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรท้องถิน่
1. กําหนดนโยบายเพือ่ บังคับใช้แผน
สูง
เพือ่ เป็นทุนพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
ยุทธศาสตร์เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิง
2. ภาครัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ สร้างสรรค์ของพืน้ ที่
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วได้ครบทุกพืน้ ที่
2. สร้างเครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร 2. สร้างแผนการดูแลรักษาและฟื้นฟู
3. การพัฒนาของประเทศในภาพรวมยัง
สร้างสรรค์โดยชุมชน ผสานเส้นทางทัง้ ทาง ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม
ขาดความต่อเนื่อง
บกและทางนํ้า
3. จัดระเบียบการท่องเทีย่ วโดยเอกชนใน
4. เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลง
3. พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์นํา
แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติและพืน้ ที่
5. การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ชาวโลกสูว่ ถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง
เปราะบาง
สายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19)
4. สร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิงสมุนไพร 4. จัดตัง้ โครงการเมืองอนามัยสูภ้ ยั โรค
ไทยสร้างสรรค์เพิม่ ภูมเิ พิม่ พลังร่างการ
ระบาด
แข็งแรง
5. วิจยั และติดตามผลการพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์จงั หวัดราชบุร ี
ประสบการณ์ตรงเพื่อนํ าไปสู่ความเข้าใจและชื่นชมจิตวิญญาณ
8. อภิ ปรายผล
แห่งลักษณะเฉพาะของพื้นที่ นํ าไปสู่การเรียนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ และ
8.1 การอภิปรายผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อ น
การเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพของนั ก ท่ อ งเที่ ย วอ ย่ า งไม่ ส้ิ น สุ ด
โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ที ่
(Wisudthiluck et al., 2013, p. 68) อีกทัง้ จังหวัดราชบุรยี งั มี
ยังยื
่ นในจังหวัดราชบุร ี
พื้น ที่การเกษตรและปศุส ตั ว์อยู่กระจายทัวทั
่ ง้ จังหวัด ทําให้ม ี
จากการทีจ่ งั หวัดราชบุรมี ที ําเลทีต่ งั ้ อยู่เป็ นศูนย์กลาง
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการส่งออกที่หลากหลาย ต่อยอดสู่
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศทีม่ คี วาม
ผลิต ผลในรูป แบบอุ ต สาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ร ะดับเมือ ง
เสีย่ งจากภัยพิบตั ติ ่าํ มีทรัพยากรท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทส่ี ําคัญ
อุ ต สาหกรรมอาหารแห่ ง เอเชีย นอกจากนี้ จ ัง หวัด ราชบุ ร ีม ี
และโดดเด่ น ทัง้ ยังอุ ดมไปด้ว ยวัฒนธรรมเอเชีย 8 ชาติพ ัน ธุ์
ทรัพยากรบริการ เช่น ทีพ่ กั ร้านอาหาร และสาธารณูปโภคต่าง
นับเป็ น จุดแข็ง (Strengths) ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของจังหวัด
ๆ อยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งกับ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วพร้ อ มรองรับ
ราชบุรใี นการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และมีก ารคมนาคมที่ส ะดวกเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
ซึ่ง สอดคล้อ งกับหัว ใจสํ าคัญ ของการท่ อ งเที่ย วสร้า งสรรค์ ท่ี
สอดคล้อ งกับ Onpreeda (2015) ที่ก ล่ าวว่าการพัฒนาการ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พ ิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่ าง
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นของจังหวัดราชบุรโี ดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ยังยื
่ น (อพท.) ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้องประกอบด้วย
มาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ป จั จัย ด้ า นการสร้ า งและเผยแพร่
หัวใจสําคัญแห่งความจริงแท้-ดัง้ เดิม (REAL) ที่นักท่องเทีย่ วจะ
ภาพลักษณ์ของจังหวัดอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ปจั จัย
ได้ เ รี ย นรู้ ม รดกวั ฒ นธรรมของพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการมี
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แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
คณะ
ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ ปจั จัยด้านการพัฒนา
โครงสร้า งพื้น ฐาน ปจั จัย ด้านการพัฒนาคุ ณภาพสิน ค้า และ
ปจั จัยด้านศักยภาพบุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยว
ตามลําดับ
ส่ ว นข้อ เสีย ที่เ ป็ น จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ยี งยื
ั ่ นของจังหวัดราชบุร ี
ได้ แ ก่ การขาดแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละคณะกรรมการเพื่ อ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น การขาดการบูร
ณาการการทํางานโดยทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพือ่ พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การขาดแผนการตลาดดิจทิ ลั และสื่อ
ออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของ
จังหวัด หรือแม้แต่การขาดการสนับสนุ นด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้า งสรรค์ อ ย่ า งยัง่ ยื น โดยชุ ม ชน จุ ด อ่ อ นเหล่ า นี้ ทํ า ให้ก าร
พัฒนาการท่อ งเที่ย วเป็ น ไปโดยไร้ทิศ ทางและเป้า หมาย ซึ่ง
เป้าหมายในที่น้ีอ าจหมายถึงความยังยื
่ นดังที่ Khittasangkha
(2010, pp. 31-32) กล่ าวว่า การวางแผนเป็ น กระบวนการ
กําหนดทิศ ทาง เป้าหมาย และวัตถุ ประสงค์ ยุ ทธศาสตร์แ ละ
แผนงาน เป็ น การมองภาพในอนาคตของสถานที่ท่อ งเที่ย วที่
เป็ นผลิตภัณฑ์ของนักท่องเทีย่ ว การวางแผนที่มปี ระสิทธิภาพ
คื อ ต้ อ งชั ก นํ าให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ม ี ส่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholders) ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์กรปกครองท้องถิน่ ผู้กําหนดนโยบายการท่องเที่ยว กลุ่ม
ประชาชนในสถานที่ท่องเที่ยวและองค์กรธุรกิจท่องเทีย่ ว หรือ
อี ก นั ย หนึ่ ง คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นการขาดแผนการดู แ ลรัก ษาและฟื้ นฟู
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อ ม การบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อ การขยายพื้น ที่
การเกษตรสร้างรีสอร์ท และแหล่งท่องเทีย่ ว และการใช้สารเคมี
ในการทําการเกษตร ล้วนส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็ น
หนึ่งในเสาหลักแห่งความยังยื
่ น ตามที่ Cooper (2012, pp.
121-122) ได้กล่ าวว่า ความยังยื
่ นประกอบด้ว ย 3 เสาหลัก
ได้แก่ ความยังยื
่ นด้านเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงานและการสร้าง
รายได้ให้ชุมชนในระยะยาว ความยังยื
่ นด้านสิง่ แวดล้อม เช่น
การดู แ ลรัก ษาทรัพ ยากร และความยัง่ ยืน ด้ า นสัง คมและ
วัฒนธรรม ทีว่ างอยู่บนรากฐานของหลักความยุตธิ รรมและหลัก
ความเท่าเทียมกัน โดยหากทรัพยากรสิง่ แวดล้อมของจังหวัด
ราชบุร ีถูกทําลายลงไปมากเท่าไหร่ นัน่ หมายถึงเสาหลักแห่ ง
ความยังยื
่ นถูกสันคลอน
่
ซึง่ นําไปสู่ความไม่ยงยื
ั่ น
โอกาส ( Opportunities) ขอ งจ งั หว ดั ร าช บุร มี ี
หลากหลาย ได้แก่ การเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีแ ละการ
สื่อสารโดยผ่านช่อ งทางออนไลน์ ทําให้จงั หวัดราชบุร เี ข้าถึง
กลุ ่ม นัก ท่อ งเที่ย วเป้ า หมายได้ง ่า ยขึ้น การที ่ภ าครัฐ ชูใ ห้
จัง หวัด ราชบุร เี ป็ น เมือ งเกษตรสีเ ขีย ว สามารถต่อ ยอดเป็ น
การท่อ งเที่ย วเชิงเกษตรสร้างสรรค์ไ ด้ รวมถึงการที่จงั หวัด
ใกล้เคียง เช่น จังหวัดเพชรบุร ี จังหวัดกาญจนบุร ี มีศกั ยภาพ

วรรณวิษา รัตตพงษ์ และ
การท่อ งเที่ย ว ทําให้จ งั หวัด ราชบุร สี ามารถขยายอาณาเขต
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ยงิ่ ใหญ่เป็ น ระดับคลัส เตอร์ไ ด้
หรือ แม้แ ต่ก ารต่อ ยอดเป็ น คลัส เตอร์ร ะหว่า งประเทศก็ไ ม่
ยากจนเกิน ไป เนื่ อ งจากภาครัฐ มีค วามสัม พัน ธ์อ นั ดีก บั
สหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ โอกาสสําคัญของจังหวัดราชบุร ี
คือการเป็ น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ตามนโยบายของการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand,
2515, pp. 20-22) ซึง่ ทางการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเปิดตัว
12 จัง หวัด น่ า เที่ย ว ที่แ อบซ่ อ นอยู่ ภายใต้ โ ครงการ “เมือ ง
ต้องห้าม…พลาด” เพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเทีย่ วได้
ตลอดปี ทําให้จงั หวัดราชบุรไี ด้รบั การผลักดันในมิตกิ ารพัฒนา
ต่าง ๆ ให้พร้อมรองรับการมาเยือนของนั กท่องเทีย่ ว ซึ่งหมาย
รวมถึงโอกาศการพัฒนารบบการขนส่งทีท่ ําให้การเดินทางของ
นักท่องเทีย่ วเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย
ในด้า นอุ ป สรรค (Threats) ต่ อ การท่ อ งเที่ย วของ
จังหวัดราชบุร ี ได้แก่ ประเทศคู่แข่งมีศกั ยภาพการท่องเทีย่ วสูง
ในทางกลับกัน Korez-Vide (2013, pp. 35-57) พบว่าการ
แข่ ง ขัน ระดับ นานาชาติข องอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย วไม่
เพียงแต่จะเชือ่ มโยงกับความยังยื
่ นเท่านัน้ แต่ยงั ขึน้ อยู่กบั แง่มุม
อื่น ๆ ของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของแต่ละ
บุ ค คลและจะต้ อ งพิจ ารณาจากมุ ม มองเชิง ระบบด้ ว ย นั น่
หมายถึงจังหวัดราชบุรตี ้องวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วที่
แข่งขันได้อย่างเป็ นระบบ เพื่อขจัดอุปสรรครวมถึงลบจุดอ่อนที่
เป็นข้อค้นพบของการวิจยั นี้ ได้แก่ การขาดแผนยุทธศาสตร์เพือ่
พัฒนาการท่อ งเที่ย วเชิงสร้างสรรค์อ ย่ า งยังยื
่ น และการขาด
คณะทํา งานขับ เคลื่อ นแผนฯ แบบบูร ณาการทุ ก ภาคส่ ว นที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้การวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วยังสามารถ
ช่วยให้การท่องเที่ย วมีประสิทธิภาพเพีย งพอในการแก้ปญั หา
เศรษฐกิจขาลง อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งคือ
ภาครัฐ ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ นงบประมาณเพื่ อ พัฒ นาการ
ท่องเที่ยวได้ครบทุกพื้นที่ จึงต้องเสริมเรื่องการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในรูปแบบทีช่ ุมชนสามารถยืนหยัดและบริหารจัดการการ
ท่องเทีย่ วของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
์ โดย
รัฐ ต้ อ งให้ก ารสนั บ สนุ น และมีส่ ว นร่ ว มทางใดทางหนึ่ ง ด้ว ย
สอดคล้อ งกับ Chinachot (2016) ที่ไ ด้ว ิจยั เกี่ย วกับตัว แบบ
ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพเพื่อการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
ของสวนผึ้ง Chinachot กล่ า วว่าแนวทางที่จะสามารถช่ว ย
พัฒนาของการท่องเทีย่ วของสวนผึ้งได้นัน้ มาจากความร่วมมือ
ของทุ ก ภาคส่ ว น (รัฐ เอกชน ชุ มชนหรือ ประชาชน) ในการ
ส่งเสริมสินค้าหรือบริการ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ละมีคุ ณ ภาพ คงรัก ษาไว้ ซ่ึ ง ธรรมชาติ
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมในเวลาเดียวกัน
8.2 การอภิ ป รายผลการศึก ษาแนวทางการ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
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การพัฒ นาการท่อ งเที่ย วให้ย งั ่ ยืน ได้นัน้ โครงการ
ต่างๆ ต้องมีคุณสมบัติทส่ี อดคล้องกับหลักการการท่องเทีย่ วที่
ยังยื
่ นทัง้ 10 ประการ (Poolpipat, 2002, pp. 35-57) ในแง่ของ
การใช้ทรัพ ยากรอย่ างพอดีและการลดการบริโ ภคเกิน ความ
จํา เป็ น โครงการที่ร องรับ หลัก การนี้ ได้แ ก่ การพัฒ นาการ
ท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์นําชาวโลกสู่วถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง การ
จัดระเบียบการท่องเทีย่ วโดยเอกชนในแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ
และพื้นทีเ่ ปราะบาง และการสร้างแผนการดูแลรักษาและฟื้ นฟู
ทรัพยากรสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น ซึ่งเป็ นโครงการที่มุ่งเน้นความ
พอดี พอเพียง และสร้างจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรที่ม ี
อย่ า งจํ า กัด ในส่ ว นของการรัก ษาความหลากหลายของ
ทรัพยากร โครงการทีร่ องรับหลักการนี้ ได้แก่ การสร้างแบรนด์
การท่องเที่ย วเชิงสร้างสรรค์แหล่งวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้ การสร้างคลัส เตอร์การท่อ งเที่ย วสร้างสรรค์ดิน แดน
วัฒนธรรมสามบุร ี (ราชบุร ี เพชรบุร ี กาญจนบุร)ี และการสร้าง
เครือข่ายการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรสร้างสรรค์โดยชุมชน ผสาน
เส้นทางทัง้ ทางบกและทางนํ้ า เป็ น ต้น โดยโครงการดังกล่ าว
เป็ น การมุ่งเน้ นถึงการรักษาความหลากหลายของทรัพ ยากร
ท้องถิน่ เพือ่ ให้เป็นสินค้าการท่องเทีย่ วของชุมชนได้ในระยะยาว
อย่ า งยังยื
่ น ส่ ว นการบูร ณาการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเข้า กับ
กรอบแผนกลยุทธ์ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
การเกษตรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น ทุ น พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเ ชิ ง
สร้างสรรค์ของพืน้ ที่ โครงการสร้างช่องทางการจองกิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ แ บบออนไลน์ อ ย่ า งครบวงจร และ
โครงการสร้างแผนการตลาดดิจทิ ลั และสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของจังหวัด ซึ่งโครงการ
เหล่ านี้มวี ตั ถุ ประสงค์ในการพัฒ นาการท่อ งเที่ย วของจังหวัด
ราชบุรใี ห้สอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐ เช่น นโยบายเมือง
เกษตรสีเขีย ว นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็ น ต้น ในด้านการ
ท่อ งเที่ย วที่ร องรับกิจกรรมในท้อ งถิ่น โครงการที่ต อบสนอง
หลักการข้อนี้ ได้แก่ การสร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิงสมุนไพร
ไทยสร้างสรรค์เพิม่ ภูมเิ พิม่ พลังร่างการแข็งแรง รวมไปถึงการ
สร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์แหล่งวัฒนธรรมเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโครงการเหล่านี้มุ่งเน้นในการนํากิจกรรม
ท้องถิน่ มาเพิม่ คุณค่าและมูลค่าเพื่อตอบสนองนักท่องเทีย่ วเชิง
สร้างสรรค์ท่มี คี วามปรารถนาในการเรียนรู้ วฒ
ั นธรรมและภูม ิ
ปญั ญาท้อ งถิ่น ณ สถานที่ ในสถานการณ์ จ ริง ดัง ที่อ งค์การ
บริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นยังยื
่ น
(อพท.) ได้กํ า หนดไว้ ว่ า การท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ ต้ อ ง
ประกอบด้วยหัวใจสําคัญแห่งความจริงแท้ -ดัง้ เดิม (REAL) ที่
นั ก ท่ อ งเที่ย วต้ อ งได้เ รีย นรู้ ม รดกวัฒ นธรรมของพื้น ที่ผ่ า น
ประสบการณ์ตรง (Wisudthiluck et al., 2013, p. 68) ในส่วน
ของการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนท้อ งถิ่น และการประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โครงการที่
เป็นหัวใจหลักสําคัญ ได้แก่ การสร้างแผนยุทธศาสตร์และจัดตัง้
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คณะทํางานบูรณาการทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น และการกําหนดนโยบาย
เพื่อ บัง คับ ใช้แ ผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่อ พัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะทํางานทีม่ าจากทุก
ภาคส่ ว นที่เ กี่ย วข้อ ง ไม่ว่ าจะเป็ น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดราชบุรภี ายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันและ
มีการบังคับใช้ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลแห่งความยังยื
่ น
ในระยะยาว ด้านการฝึกอบรมบุคคลากรให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทย่ี งยื
ั ่ น โครงการให้ความรู้
ด้านการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นแก่ชุมชนเพื่อนําไป
พัฒ นาการท่ อ งเที่ย วในท้ อ งถิ่ น จะเป็ น โครงการหลัก ที่ม า
ตอบสนอง เพือ่ ผลลัพธ์ดา้ นศักยภาพของบุคลากรในชุมชนและ
ผู้ ม ีส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่ ต้ อ งมีแ นวคิ ด ไปในทิ ศ ทา งของการ
ท่อ งเที่ย วที่ย งยื
ั ่ น สําหรับหลักการสื่อ สารข้อ มูล ข่าวสารที่มุ่ง
สร้างความเคารพต่อทรัพยากรทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว มีโครงการ
ที่โ ดดเด่ น ได้ แ ก่ โครงการสร้ า งแบรนด์ ก ารท่ อ งเที่ย วไร้
พรมแดนเชิงสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ประเทศเพือ่ นบ้าน โครงการ
นี้ไ ม่เพีย งแต่ มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และขยาย
ขอบเขตความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
เท่ า นัน้ แต่ เ ป็ น การสร้า งการรับ รู้ต่ อ ชาวโลกเกี่ย วกับ ความ
เคารพ รักและหวงแหนในทรัพยากรท่องเทีย่ วที่สร้างความสุข
และความรื่นรมย์แก่ชาวโลกทีม่ าเยือน และท้ายสุดในส่วนของ
การวิ จ ัย และติ ด ตามผลเพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพการ
ดําเนินงาน นับเป็นกลไกสําคัญในการประเมินประสิทธิภาพของ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วทีย่ งยื
ั ่ น โครงการทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่ การ
วิจ ัย และติด ตามผลการพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์
จัง หวัด ราชบุ ร ี ทัง้ นี้ ผลจากการวิจ ัย จะเป็ น ดัง ตัว ชี้ว ัด ว่ า
โครงการต่างๆ สามารถตอบโจทย์แห่งหลักการการท่องเทีย่ วที่
ยังยื
่ นหรือไม่ และเป็ นการทบทวนว่าควรดําเนินโครงการต่อไป
หรือ ไม่ หรือ จําเป็ น ต้อ งปรับ แก้รูปแบบของโครงการหรือ ไม่
อย่างไร
จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ท่ยี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี จังหวัดราชบุรคี วรมีกล
ยุทธ์เชิงรุกโดยการยกระดับให้เป็ นเสมือนศูนย์รวมวัฒนธรรม
ของภูมภิ าค เช่น การสร้างแบรนด์การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
แหล่ ง วัฒ นธรรมเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ รวมถึง การขยาย
พัน ธมิต รการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์เ ชื่อ มโยงกับ จัง หวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพื่อ นบ้าน เช่น การสร้างคลัส เตอร์การ
ท่องเทีย่ วสร้างสรรค์ดนิ แดนวัฒนธรรมสามบุร ี (ราชบุร ี เพชรบุร ี
กาญจนบุร)ี และการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวไร้พรมแดนเชิง
สร้างสรรค์สานสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน และสิง่ สําคัญที่ขาด
ไม่ไ ด้ใ นยุ ค ดิจิทลั คือ การสร้า งช่อ งทางการจองกิจกรรมการ
ท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ แ บบออนไลน์ อ ย่ า งครบวงจร ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจดิจทิ ลั ที่ Tapscott (1994, p. 27)
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แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ทยี ่ งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี
คณะ
ได้เ คยวิเ คราะห์ ไ ว้ว่ า ภาคเศรษฐกิจ ยุ ค ใหม่ จ ะเกิด ขึ้น โดย
อินเทอร์เน็ต ช่องทางการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ (3G, 4G,
5G) จะเป็นตัวกระตุน้ ให้เศรษฐกิจตัง้ แต่ระดับรากหญ้าไปจนถึง
ภาครัฐและทัวโลกต้
่
องเปลีย่ นไปอย่างไม่มวี นั เหมือนเดิม เกิด
เป็ น ธุ ร กิจ เครือ ข่ า ยข้า มโลก ที่เ กิด จากคนสามารถเข้า ถึ ง
แหล่งข้อมูลความรูไ้ ด้มากมาย จนเกิดการพัฒนาในระดับปจั เจก
เราสามารถใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต จับ กลุ่ ม กับ คนที่ ม ีค วาม สนใจ
เหมือนกันได้ง่ายขึน้ และทีไ่ ด้พบว่าจังหวัดราชบุรยี งั ขาดแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ จึงควรมีกล
ยุ ท ธ์เ ชิง แก้ไ ขที่เ กี่ย วเนื่ อ งกับ การสร้า งแผนยุ ทธศาสตร์แ ละ
จัด ตัง้ คณะทํา งานบูร ณาการทุก ภาคส่ ว นภายในจัง หวัด เพื่อ
พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ น รวมถึงการสร้าง
แผนการตลาดดิจทิ ลั และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของจังหวัด เพื่อใช้ควบคุมกลยุทธ์เชิง
รุกทีไ่ ด้กล่าวถึง มิเช่นนัน้ แล้ว กิจกรรมพัฒนาการท่องเทีย่ วเพื่อ
ขับเคลื่อ นกลยุ ทธ์เชิงรุกจะถูกดําเนินไปอย่างไร้ ทิศ ทาง ขาด
การบูรณาการซึง่ เป็นหัวใจสําคัญของความยังยื
่ น โดยทีก่ ลุ่มคน
ผูข้ บั เคลือ่ นกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชนเจ้าบ้าน ต้องได้รบั
ความรู้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ อ ย่ า งยัง่ ยืน เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการขับ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ แผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ต้องผนวกรวมทัง้ กล
ยุทธ์เชิงรุกและเชิงแก้ไขรวมถึงกลยุทธ์เชิงป้อ งกัน และเชิงรับ
ด้วย ซึง่ ได้แก่ การยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรท้องถิน่ เพื่อเป็ น
ทุ น พัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ ข องพื้น ที่ การสร้า ง
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์โดยชุมชนผสาน
เส้น ทางทัง้ ทางบกและทางนํ้ า การพัฒ นาการท่ อ งเที่ย วเชิง
สร้างสรรค์นําชาวโลกสู่วถิ เี ศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแบรนด์
การท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรไทยสร้างสรรค์เพิม่ ภูมเิ พิม่ พลังร่าง
การแข็งแรง การสร้างแผนการดูแลรักษาและฟื้ นฟูทรัพยากร
สิง่ แวดล้อม การจัดระเบียบการท่องเที่ยวโดยเอกชนในแหล่ ง
ท่องเทีย่ วธรรมชาติและพืน้ ทีเ่ ปราะบาง เป็ นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า
แนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์อย่างยังยื
่ นของ
จังหวัดราชบุร ี นอกจากจะสอดรับการเป็ นเมืองที่อุดมไปด้ว ย
วัฒ นธรรมหลากหลายชาติ พ ัน ธุ์ แ ล้ ว ด้ า นการดู แ ลรัก ษา
ทรัพ ยากรท่ อ งเที่ย วเชิง ธรรมชาติก็ม ีค วามสํา คัญ ไม่ แ พ้ก ัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน้อมนํ าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์เพือ่ สร้างสรรค์การท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัส
ประสบการณ์ ก ารดํา เนิ น ชีว ิต แบบพอเพีย ง เช่ น เรีย นรู้ภู ม ิ
ปญั ญาเกษตรกรรม สร้างเสริมสุ ข ภาพด้ว ยสมุน ไพรท้อ งถิ่น
เป็ นต้น ทัง้ นี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิได้มุ่งเพียงแต่
ด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงั มุ่งเน้นให้ปฏิบตั ิตนในแนวทางที่ดี
ลดละสิง่ ชัวให้
่ หมดสิน้ ไป ดังทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูม ิพ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิต ร ได้พ ระราชทานพระบรม
ราโชวาทว่า “พยายามไม่ก่อ ความชัวให้
่ เป็ น เครื่อ งทํา ลายตัว
ทํา ลายผู้อ่ืน พยายามลด พยายามละความชัว่ ที่ต ัว เองมีอ ยู่

วรรณวิษา รัตตพงษ์ และ
พยายามก่อ ความดีให้กบั ตัว เองอยู่เสมอ พยายามรักษาและ
เพิม่ พูนความดีท่มี อี ยู่นัน้ ให้งอกงานสมบูรณ์ข้นึ ” (Tantivejkul,
2006, p. 112) ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง สนั บ สนุ นอย่ า งเด่ น ชั ด ต่ อ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ท่ยี งยื
ั ่ นในจังหวัดราชบุร ี ที่
มุ่งให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมแบบโครงสร้างลึก ซึ่งได้
ทัง้ ประสบการณ์และได้รบั การยกระดับจิตใจ

9. ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจยั นี้สามารถใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาการ
ท่อ งเที่ย วเชิง สร้า งสรรค์ข องจัง หวัด ราชบุ ร ี และสามารถใช้
ประกอบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
อย่างยังยื
่ นของจังหวัดราชบุรไี ด้
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