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ABSTRACT 
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This research aims to 1) study the creative tourism destination indicators and 2) develop 
the creative tourism destination indicators for Thailand. 9 sample groups were selected from 
experts in creative tourism in Thailand composing of experts from government sector, experts 
from academic staff and experts from civil sector who identified creative tourism destination 
indicators by EDFR technique. In-depth interview by semi-structured interview form was adopted 
in the first round while a Delphi technique was applied in the 2nd and 3rd round with questionnaire 
as a tool. Median, mode and interquartile range were statistics used to analyze the data.  

The research result revealed that creative tourism destination indicators were divided into 
3 aspects: place, interaction and intermediary. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลก และได้
เจริญเติบโตจนกลายเป็นสินคา้หลกัในระบบการคา้ระหว่างประเทศ นับเป็นพลงัขบัเคล่ือนท่ีมี
บทบาทชดัเจน เป็นตวักระตุน้ให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนาํไปสู่การจา้งงาน การสร้าง
อาชีพ การกระจายรายไดแ้ละการลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมาย เป็นการสร้างความมัง่คัง่ใหก้บั
ประชาชนและประเทศชาติ อนัจะนาํไปสู่ความสําเร็จในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดงันั้น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึง
ประเทศไทยไดใ้ห้ความสําคญักบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยการใช้กลไกการส่งเสริมหลาย
รูปแบบ โดยมุ่งหมายท่ีจะให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าสู่ประเทศมากข้ึน ดังจะเห็นได้จาก 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554) และแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2559) ไดก้าํหนดแนวทางการบริหาร
จดัการทุนประเทศเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยแบ่งการบริหารจดัการตน้ทุนออกเป็น 1) ทุนทาง
สงัคม หมายถึงการรวมตวั ร่วมคิดร่วมทาํ บนฐานของความผกูพนัและวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคม 
2) ทุนทางเศรษฐกิจอนัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต โดยเสริมสร้างศกัยภาพและสร้าง
ภูมิคุม้กนัของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการกระจายความเจริญและรายได ้ 3) ทุนทางทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการให้ประโยชน์ทางออ้มใน
รูปของสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น โบราณสถาน เป็นตน้ 
มาประยุกต์ก่อให้เกิดการท่องเท่ียวข้ึนมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เป็นตน้ (อาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ, 2552) 

หากแต่ในปัจจุบนั พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวเปล่ียนไปจากเดิม ซ่ึงในยคุแรก ๆ นกัท่องเท่ียว
ใหค้วามสาํคญักบัการพกัผอ่นหยอ่นใจ (Sun-Sea-Sex Tourism) ต่อมาใหค้วามสนใจกบัวฒันธรรม
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(Cultural Tourism) ซ่ึงวฒันธรรมเป็นมรดกแห่งสังคม มีทั้งส่วนจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้เช่น 
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบการดาํรงชีวิต การแต่งกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้อาหารการ
กิน งานเทศกาล ประเพณี เป็นตน้ และใส่ใจกบัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยืนของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว (Sustainable Tourism) และในปัจจุบนั นกัท่องเท่ียวไม่เพียงแต่ตอ้งการ
การพกัผอ่น สนใจกบัวฒันธรรม หากตอ้งการการมีประสบการณ์การมีส่วนร่วมกบัเจา้ของทอ้งถ่ิน
ดว้ย จากพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของนกัท่องเท่ียวดงักล่าว ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียว
มีการแข่งขนัสูง โดยเฉพาะการแข่งขนัการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความมี
คุณค่า และมูลค่าของแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการสร้างประสบการณ์ท่ีดีใหเ้กิดแก่นกัท่องเท่ียว ทาํ
ใหแ้ต่ละประเทศต่างสร้างหรือเพิ่มค่า หาจุดต่างอยา่งสร้างสรรคใ์นดา้นการท่องเท่ียวมาแข่งขนักนั 
เพื่อดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวเขา้สู่ประเทศของตน และประเทศไทยเองมีวฒันธรรมท่ีมีความ
หลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดสําคญัดา้นการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์ 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourism) ถือไดว้่าเป็นกระบวนทศัน์ (New Travel 
Paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวหน่ึงในปัจจุบนั ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นรูปแบบหน่ึงของ
การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีคาํนึงถึงความยัง่ยืนเป็นสาํคญั โดยเป็นการนาํเอาทุนทางสังคม ทุน
ทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มมาสร้างสรรค์ให้เกิดประสบการณ์ท่ีดีแก่
นกัท่องเท่ียว เป็นการประยกุตใ์ชแ้นวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการอยา่งรอบดา้น โดย
ยึดเอาความยัง่ยืนของชุมชนและความสุขเป็นตวัตั้ง สอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน วฒันธรรมชุมชน และ
เนน้ใหผู้ท่ี้เขา้มาท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสัมผสักบัความเป็นชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้ริง มี
โอกาสให้เกิดการเรียนรู้และไดรั้บประสบการณ์ คุณค่าท่ีหลากหลายในแต่ละชุมชนในทุกมิติ เช่น 
ประเพณี วฒันธรรม ศาสนา ธรรมชาติ เป็นตน้ (องค์การบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื, 2556)  

ประเทศไทยมีวฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายและมีเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึง
เป็นจุดดึงดูดสําคญัดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์หากแต่การเปิดพื้นท่ีทางวฒันธรรมเพ่ือเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดการจัดการท่ีดีทาํให้คุณค่าทาง
วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมเกิดการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถ่ินจนขาดความเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของพื้นท่ี และส่งผลกระทบทาง
ลบต่อการท่องเท่ียวในท่ีสุด  

ดงันั้น การพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์เพื่อเป็นการกาํหนดกรอบ
หรือเกณฑ์ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีชัดเจน ให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง 
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ประกอบกบัการศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้ของผูว้ิจยัเก่ียวกบัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ได้
มีการจดัทาํตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์/
วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หากแต่ตวับ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคย์งัไม่ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีข้ึนอยา่งชดัเจน  ซ่ึงการพฒันาตวับ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอธิบายคุณลกัษณะต่าง ๆ ของ
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์เป็นกรอบแนวคิดท่ีสาํคญัในการพฒันาท่ีสร้างความสมดุล
ระหว่างการพฒันาควบคู่กับการอนุรักษ์ สําหรับให้หน่วยงานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทางการ
ท่องเท่ียวในการดูแลแหล่งท่องเท่ียวไดน้าํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็น
ส่ิงสาํคญัต่อการจดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของประเทศไทยต่อไป  
 

1.2 คาํถามการวจิยั 
 

1) ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง 
2) ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สําหรับประเทศไทยประกอบด้วย

อะไรบา้ง 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
2) เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคส์าํหรับประเทศไทย 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทุกระดบั อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (อพท.) องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูน้ําชุมชนทางการท่องเท่ียว เป็นตน้ สามารถนําขอ้มูลไปใช้ประกอบในการวางแผน 
กาํหนดกรอบและทิศทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ด ้

2) นกัวิชาการและนกัวิจยั สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการต่อยอดองคค์วามรู้เร่ือง
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นงานวิจยัต่อไป 
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3) นักท่องเท่ียวและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ ไดมี้ความเขา้ใจ และไดรั้บองคค์วามรู้เร่ืองตวั
บ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ย่างแทจ้ริง และถูกตอ้ง ซ่ึงมีส่วนสําคญัในการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์ตนเองสนใจ 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1.5.1 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลักในการทาํวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนผูท่ี้มีความรู้ทางด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐ จาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญภาคนกัวิชาการ จาํนวน 4 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญภาค
ประชาชน จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการคดัเลือกตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

 
1.5.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาเก่ียวกับ การพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์โดยศึกษาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
1.5.2.1 ดา้นสถานท่ี (Location) 
1.5.2.2 ดา้นการปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 
1.5.2.3 ดา้นตวักลาง (Agents) 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา คน้ควา้เอกสาร ทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นกรอบแนวคิดสาํหรับการวิจยั โดยลาํดบัการนาํเสนอไดด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัตวับ่งช้ี 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัเทคนิค EDFR 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัตวับ่งช้ี 
 

2.1.1 ความหมายของตัวบ่งช้ี 
Johnstone (1981) กล่าวว่า ตวับ่งช้ี หมายถึง สารสนเทศท่ีบ่งบอกปริมาณเชิงสัมพนัธ์หรือ

สภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดัในเวลาใดเวลาหน่ึง โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งบ่งบอกสภาวะท่ีเจาะจงแต่จะบ่ง
บอกหรือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีหรือทางท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้ งบอกถึงการบรรลุถึง
วตัถุประสงคใ์นช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคต เช่น ตวับ่งช้ี
เปรียบเทียบความสามารถของนกัเรียนในปีต่างๆ เป็นตน้ ตวับ่งช้ีจะเป็นส่ิงบอกช้ีอย่างกวา้ง ๆ ถึง
สภาวะหรือสภาพของสถานการณ์ท่ีเราสนใจเขา้ไปตรวจสอบ ตวัอย่างของตวับ่งช้ีท่ีบ่งช้ีระบบ
การศึกษาระดบัชาติ เช่น ตวับ่งช้ีการมีส่วนร่วมในทรัพยากรมนุษยต่์อการศึกษาในอนาคต ซ่ึงค่าท่ี
คาํนวณไดน้ั้นจะตอ้งแปลผลในลกัษณะภาพรวมๆ หรือเป็นภาพสะทอ้นของการกระจายการมีส่วน
ร่วมของทรัพยากรมนุษยใ์นการศึกษา 

ศิริชยั กาญจนวาสี (2550) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ตวับ่งช้ี หมายถึง ตวัประกอบ ตวัแปร
หรือค่าท่ีสงัเกตได ้ซ่ึงใชบ่้งช้ีบอกสถานภาพ หรือสะทอ้นลกัษณะดาํเนินงานหรือผลการดาํเนินงาน
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สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2532) ไดก้าํหนดคาํ Indicator เป็น
ภาษาไทยว่า ตวับ่งช้ี หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงสภาพความสําเร็จสามารถตรวจสอบได ้สังเกตได ้หรือ
สอบวดัได ้เป็นลกัษณะเฉพาะหรือภาพรวมท่ีจะบ่งบอกถึงความสาํเร็จ เป็นตวัแปรท่ีสาํคญั ซ่ึงอาจ
ไม่สามารถแทนสภาพความสําเร็จได้ครบถ้วนบริบูรณ์ แต่ถา้อธิบายได้ร้อยละ 70-80 ก็นับว่า
พอเพียงและจะเป็นตวัแปรท่ีเป็นร่องรอย คือ ถา้มีการดาํเนินการจริงจะตอ้งมีหลกัฐานการปฏิบติั
นั้น ๆ ไม่ใช่ความคิดเห็นหรือคาํบอกเล่าเก่ียวกบัการปฏิบติั 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ไดก้าํหนดคาํ Indicator ว่าตวับ่งช้ี 
หมายถึง ส่ิงท่ีถูกประเมิน ซ่ึงเป็นตวับอกถึงความสาํเร็จในการดาํเนินงาน  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2553) ไดก้าํหนดคาํ Indicator เป็นภาษาไทยว่า 
ตวัช้ีวดั หมายถึง เคร่ืองมือหรือดชันีท่ีใช้ในการวดัความกา้วหน้าของการบรรจุเป้าประสงค ์ซ่ึง
จะตอ้งสามารถวดัและกาํหนดเป้าหมายของความสําเร็จไดโ้ดยทุกเป้าประสงคจ์ะตอ้งมีตวัช้ีวดั
เพื่อใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 

จากการกาํหนดคาํ Indicator เป็นภาษาไทยว่า “ตวับ่งช้ี” หรือ “ตวัช้ีวดั” ซ่ึงทั้ง 2 คาํมี
ความหมายท่ีตรงกนัหรือใกลเ้คียงกนัมาก เพราะต่างบ่งบอกถึงค่าสถิติท่ีบ่งช้ี หรือช้ีวดัสภาพท่ี
ตอ้งการศึกษาและเพ่ือให้เขา้ใจความหมายของ Indicator ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเรียก 
Indicator วา่ ตวับ่งช้ี   

Johnstone (1981) ไดส้รุปลกัษณะของตวับ่งช้ีไว ้5 ประการเพ่ือให้เขา้ใจความหมายได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1) เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดัอยา่งกวา้ง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจง อาจไม่
จาํเป็นตอ้งถูกตอ้งแม่นยาํ แต่สามารถช้ีใหเ้ห็นถึงภาวะของส่ิงนั้นอยา่งกวา้งๆ ได ้

2) ตวับ่งช้ีต่างจากตวัแปร ตวัแปรจะเป็นขอ้มูลยอ่ย ๆ แต่ตวับ่งช้ีจะเป็นการรวมตวั
แปรหลายตวัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั 

3) แสดงในเชิงปริมาณได ้ซ่ึงไม่ใช่การบรรยายขอ้ความเท่านั้น และในการตีความ
ค่าตวัเลขของตวับ่งช้ีแต่ละตวั ตอ้งนาํมาเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

4) ค่าของตัวบ่งช้ี เป็นค่าชั่วคราว เป็นส่ิงท่ีบอกถึงสภาวะของส่ิงนั้ นในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงสามารถผนัแปรไดต้ามเวลาและสถานท่ี 

5) ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐาน (Basic Units) สาํหรับการพฒันาทฤษฏี ซ่ึงมีความ 
สาํคญัยิง่สาํหรับศาสตร์ทุกสาขา  
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จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้กล่าวโดยสรุปไดว้่า ตวับ่งช้ี เป็นค่าท่ีสังเกตไดเ้ชิงปริมาณ
หรือเป็นค่าเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชบ่้งบอกสภาวะของส่ิงท่ีมุ่งวดั หรือสะทอ้นลกัษณะกวา้ง ๆ ในช่วง
เวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงสามารถสรุปเป็นลกัษณะท่ีสาํคญัของตวับ่งช้ีได ้5 ประการดงัน้ี 1) ตวับ่งช้ีเป็น
ส่ิงท่ีบ่งบอก / กาํหนดเป็นปริมาณ หรือสามารถทาํให้เป็นปริมาณได ้2) ค่าของตวับ่งช้ีเป็นค่า
ชัว่คราวไม่ถาวร มีการผนัแปรตามเวลาและสถานท่ี 3) ตวับ่งช้ี เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกสภาวะของส่ิงท่ีมุ่ง
วดัในลกัษณะกวา้ง ๆ หรือให้ภาพเชิงสรุปโดยทัว่ไป มากกว่าท่ีจะเป็นภาพท่ีเฉพาะเจาะจงใน
รายละเอียดส่วนยอ่ย 4) ตวับ่งช้ีแตกต่างจากตวัแปร เพราะตวับ่งช้ีเป็นการรวมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
นาํเสนอเป็นภาพรวมกวา้ง ๆ ของส่ิงหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษา ในลกัษณะของตวัแปรประกอบ 
หรือองคป์ระกอบก็ได ้แต่ตวัแปรจะให้สารสนเทศของส่ิงหรือสภาพท่ีตอ้งการศึกษาเฉพาะเพียง
ดา้นเดียว ไม่สามารถสรุปภาพโดยรวมทุกดา้นได ้และ 5) ตวับ่งช้ีเป็นหน่วยพื้นฐาน (สาํหรับการ
พฒันาทฤษฎี ตวับ่งช้ีท่ีดีมีคุณภาพ ควรมีความทนัสมยั เหมาะสมกบัเวลาและสถานท่ี มีความตรง 
ความเท่ียง ความเป็นปรนยั และใชป้ฏิบติัไดจ้ริง มีเกณฑก์ารวดัและแปลความหมาย มีความไว มี
ความเฉพาะเจาะจง และมีความเช่ือถือได ้
 

2.1.2 ประเภทของตัวบ่งช้ี 
ตวับ่งช้ีมีหลายประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเกณฑท่ี์ใชใ้นการจาํแนก หากจาํแนกตามแนวคิดของ 

Johnstone (1981) สามารถจาํแนกประเภทของตวับ่งช้ีตามเกณฑต่์าง ๆ ไดเ้ป็น 6 วิธี ดงัน้ี 
1) จาํแนกตามตวัแปรท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีตวัแทน 

ตวับ่งช้ีเด่ียว และตวับ่งช้ีรวม 
2) จาํแนกตามวิธีการแปลความหมายของตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีแบบอิงกลุ่ม ตวับ่งช้ี

แบบอิงเกณฑ ์และตวับ่งช้ีแบบอิงตน 
3) จาํแนกตามลกัษณะ/สเกลการวดั ไดแ้ก่ วดัเป็นค่าสมับูรณ์ และวดัเป็นค่าสมัพทัธ์ 
4) จาํแนกตามช่วงเวลา ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ีแสดงค่าในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง และตวั

บ่งช้ีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา 
5) จาํแนกตามระดบัในการวดั ไดแ้ก่ วดัลกัษณะสภาพรวม ๆ ทุกระดบั และวดั

ลกัษณะการแจกแจงหรือการกระจาย 
6) จาํแนกตามตวับ่งช้ีเชิงระบบ ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีสภาพทรัพยากร ตวับ่งช้ีกระบวนการ 

และตวับ่งช้ีผลผลิต  
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2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
 

2.2.1 ความเป็นมาของแนวคดิการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
ในปี พ.ศ. 2544 องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ  

UNESCO (2544 อา้งถึงใน สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์, พิเชฐ สายพนัธ์, อรอุมา เตพละกุล และธีระ สิน
เดชารักษ,์ 2555) มีความตกลงว่าดว้ยความหลากหลายทางวฒันธรรม (The UNESCO Universal 
Declaration of Cultural Diversity) เพื่อยอมรับให้มีการกาํหนดมาตรฐานนานาชาติเพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือสําหรับการพิทกัษ์รักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรมและการสนทนา
ระหว่างวฒันธรรม โดยในปีต่อมา UNESCOได้ริเร่ิมโครงการพนัธมิตรระดับโลกเพ่ือความ
หลากหลายทางวฒันธรรม (Global Alliance for Cultural Diversity) เพื่อใหก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งวฒันธรรมไดเ้กิดข้ึนจริงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

ปี พ.ศ. 2547 เพื่อดาํเนินการสนบัสนุนนโยบายสงเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของโลก UNESCO จึงเสนอโครงการ “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค”์ (The Creative Cities Network) 
เพื่อส่งเสริมการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ท่ีจะนาํไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือใน
ระดบันานาชาติ ในภาคประชาชน เอกชน สาธารณะและประชาคมเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์อง
ยเูนสโก มีทั้งหมด 7 กลุ่ม เมืองหน่ึงเมืองใดท่ีจะเขา้รวมเป็นเมืองสร้างสรรค ์ภายใตก้ารประกาศ
รับรองโดยยเูนสโกจะตอ้งเลือกเสนอตนเองไดเ้พียงประเภทเดียวเท่านั้นจากกลุ่มต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) วรรณกรรม (Literature) 
2) งานหตัถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น (Crafts and Folk Art) 
3) งานออกแบบ (Design) 
4) ดนตรี (Music) 
5) อาหาร (Gastronomy) 
6) ภาพยนตร์ (Cinema) 
7) ส่ือศิลปะ (Media Arts) 

ในโครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์อง UNESCO นอกจากจะมีเป้ าหมายท่ีจะสนบัสนุน
ความร่วมมือระหว่างท้องถ่ินเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติและเพื่อตั้ งหลักตอบรับกับ
ผลกระทบในระดบัโลกโดยความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงเมืองต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ ยงัไดก้ล่าวถึง
ความเป็นไปไดใ้นการสร้างการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ท่ีนกัท่องเท่ียวจะสามารถรับและเขา้เป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมเมืองนั้น ๆ ทั้งวฒันธรรมในลกัษณะท่ีจบัตอ้งไดแ้ละท่ีเป็นนามธรรม โดยผา่น
ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวเอง 



9 

โครงการเครือข่ายเมืองสร้างสรรคแ์ละการท่องเท่ียวแนวใหม่ของ UNESCO จึงเนน้ถึง
ความผกูพนั (Engaged) ความจริงแทผ้า่นประสบการณ์ (Authentic Experience) ซ่ึงเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมท่ีจะทาํให้นักท่องเท่ียวมีความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในลกัษณะทางวฒันธรรมของเมืองท่ีไป
เยอืน (Active Understanding of the Specific Cultural Features of a Place) 

ภายหลงัจากการนาํเสนอแนวความคิดเก่ียวกบั Creative Tourism ข้ึนเป็นคร้ังแรก โดย 
Crispin Raymond และ Greg Richards ในปี พ.ศ. 2543 (ในจดหมายข่าว ATLAS Newsletter, 
November 2000) และโครงการเมืองสร้างสรรค ์(Creative Cities) ของ UNESCO ในปี พ.ศ. 2547 
ไดน้าํไปสู่การจดัประชุมนานาชาติเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ป็นคร้ังแรกระหวา่งวนัท่ี 28 
กนัยายนถึง 2 ตุลาคม ในปีพ.ศ. 2551 ณ เมืองซานตา เฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา (UNESCO Creative 
Cities Network, 2008) โดยเช่ือมัน่วา่ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์ะเป็นสะพานเช่ือมโยงคุณสมบติั
ทางวฒันธรรมของเมืองสร้างสรรคท์ั้ง 7 ประเภทเขา้ดว้ยกนั 

เมืองซานตา เฟ เป็นเมืองแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีได้รับการประกาศจาก 
UNESCO ใหเ้ป็นเมืองสร้างสรรคด์า้นงานหตัถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น (Crafts and Folk Art) ใน
การประชุมคร้ังนั้น ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสมาชิกของเครือข่ายเมืองสร้างสรรคข์อง UNESCO คือ 
เมืองอสัวาน ประเทศอียิปต ์(Folk Art) เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี (Music) กรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี (Design) กรุงบวัโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินา (Design) เมืองมอนทรีออล 
ประเทศแคนาดา (Design) เมืองโปปายนั ประเทศโคลอมเบีย (Gastronomy) และเมืองเซวีญา 
ประเทศสเปน (Music) รวมกบัตวัแทนจากไนจีเรีย บาฮามาสสเปน จีน ญ่ีปุ น สหราชอาณาจกัร 
เม็กซิโก แคนาดา ปากีสถาน รัสเซีย สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย ฝร่ังเศสอียิปต ์เยอรมนี อิตาลี และ
สหรัฐอเมริกา 

การวางแผนสาํหรับเส้นทางสร้างสรรคข์องการประชุม ในการประชุม Creative Cities 
Network ซ่ึงจดัข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อวางแผนเตรียมการประชุม 
Santa Fe International Conference on Creative Tourism 

ในปี พ.ศ. 2551 ไดมี้การหารือถึง คาํนิยามของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคแ์ละการวาง
รูปแบบของการประชุมดงักล่าว ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัการนาํเสนอประสบการณ์และการมีส่วนร่วม 
โดยคณะกรรมการวางแผนการประชุมไดร่้วมกนัพฒันานิยามความหมายใหก้บั Creative Tourism 
ข้ึนใหม่ วา่ 

“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์คือ การท่องเท่ียวท่ีมุ่งไปสู่ความผกูพนัและประสบการณ์อนั
แทจ้ริง ซ่ึงไดม้าจากการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดา้นศิลปะ มรดกทางวฒันธรรมหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี” (Creative Tourism is a Tourism Directed Toward an Engaged and 
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Authentic Experience, with Participative Learning in the Arts, Heritage or Special Character of a 
Place. (Wurzburger, 2009) 

โดยนิยามดงักล่าวน้ี ยงัคงยดึตามหลกัการสาํคญัของนิยามเร่ิมแรกของ Crispin Raymond 
และ Greg Richards ท่ีเนน้เก่ียวกบัประสบการณ์และความจริงแทท้างวฒันธรรม ซ่ึงจะทาํให้
แตกต่างไปจากการท่องเท่ียวแบบเดิม  

การประชุมดงักล่าว ยงัไดร่้วมเอาประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ขา้ไปดว้ยอีก
หน่ึงอย่างท่ีสําคัญ นั่นคือ การสอนการย่างพริกและการเตรียมอาหารของชาวนิวเม็กซิกัน ท่ี
โรงเรียน Santa Fe School of Cooking โดยระหว่างท่ีพ่อครัวผูส้อนกาํลงัให้ความรู้เก่ียวกบั
เคร่ืองปรุงทอ้งถ่ิน ก็จะเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัวิธีการท่ีคุณยายของเขาสอนสูตรอาหารน้ีให ้ทั้งการยา่ง
พริกและการมว้นแผนแป งตอติลญา 

นอกจากน้ี ในการประชุมดงักล่าว ยงัไดว้างเป้ าหมายไวว้่าในการประชุมในปี พ.ศ. 2551 
จะมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีแตกต่างออกไปจากการประชุมทัว่ ๆ ไป โดย Benedetto Zacchiroli 
นายกเทศมนตรีของเมืองโบโลญญา ได้กล่าวไวว้่า “ควรมีลกัษณะเป็นเหมือนการนัดพบแบบ
เร่งด่วน (Speed Dating) เพื่อใหทุ้กคนมีโอกาสพดูคุยกนัไดท้ั้งหมด” โดยใหคุ้ณค่ากบัการพดูคุยกนั
มากกว่าการนาํเสนอ ซ่ึงคณะกรรมการจดัประชุมก็ไดน้าํแนวคิดดงักล่าวไปใช้ เพื่อรักษาความ
สมดุลและส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์อย่างมีคุณภาพ โดยคณะกรรมการจดัประชุม ได้เร่ิมมองหา
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์มีอยู ่จากทั้งตวัศิลปินเอง และสถาบนัต่าง ๆ เช่น พิพิธภณัฑ ์
ศูนยศิ์ลปะ องค์กรศิลปะการแสดง และองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีนําเสนอผลงานของศิลปิน โดยทาํการ
รวบรวมขอ้มูลจากการส่งอีเมล์จาํนวนมากออกไป และโทรศพัท์หาศิลปินและธุรกิจต่าง ๆ ท่ี
สามารถมอบโอกาสทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้ ซ่ึงหลังจากดําเนินการเสร็จส้ินแล้ว  
สามารถเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ดถึ้ง 50 กิจกรรม เช่น การ
ป้ันหมอดินเผาบนจานหมุน การเป่า แกว้ และการทาํอาหารทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
ในแผนการจดัประชุมประสบการณ์ต่าง ๆ ไดถู้กกาํหนดให้จดัข้ึนในสถานท่ี ท่ีมีบรรยากาศดั้งเดิม 
ทั้งในพิพิธภณัฑ ์บา้นและสตูดิโอของศิลปิน โรงเรียนสอนทาํอาหาร สถานท่ีจดัการแสดง โรงหล่อ
แกว้ และศูนยจ์ดัการประชุม โดยแบ่งกิจกรรมท่ีไดก้ารคดัเลือกออกเป็น 5 ประเภท คือ เซรามิค 
รูปทรงศิลปะแบบอาณานิคมสเปน อาหารของนิวเมก็ซิโก นาฏศิลป์ และทศันศิลป์  
 

2.2.2 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2553) ได้ให้ความหมายของ การท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์ว่า เป็นกระบวนการ “การต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง โดยใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค์” 
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กล่าวคือ “ต่อยอด” เป็นการต่อยอดจากฐานทุนเดิมท่ีมีอยู ่ทั้งทุนทางสังคมและวฒันธรรม “เพิ่มค่า” 
คือ การเพิ่มมูลค่าและคุณค่าแก่ทรัพยากรการท่องเท่ียวบนฐานอตัลกัษณ์ความเป็นไทย “หาจุดต่าง” 
คือ สร้างและพฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่โดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์เพื่อยกระดบั
ศกัยภาพการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย ซ่ึงเป็นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ท่ี
นาํไปสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ท่ีทางรัฐบาลไดริ้เร่ิมดาํเนินนโยบายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 ท่ี
ผ่านมา โดยจะเน้นการสร้างภาคธุรกิจในด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้เข้มแข็ง การสร้าง
นวตักรรม และเนน้การนาํความหลากหลายของมรดกทางวฒันธรรมมาเป็นจุดแขง็ 

Richards (2008) ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์่า มีจุดเด่นและรูปแบบท่ีแตกต่าง
จากการท่องเท่ียวแบบธรรมดาทัว่ไป รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดว้ย และสามารถอาํนวย
ประโยชน์ให้กบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งการจะพฒันารูปแบบของการทาํกิจกรรมในการท่องเท่ียว
แบบใหม่ในหลายมิติ คือ  

1) ความคิดเชิงสร้างสรรค ์สามารถทาํใหเ้กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวไดห้ลากหลาย
และอาจใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมของการท่องเท่ียวทัว่ไปได ้

2) การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเท่ียว  ทําให้แหล่งท่องเท่ียวและ
สภาพแวดลอ้มมีความยัง่ยนื 

3) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาธุรกิจของ
ผูผ้ลิตงานฝีมือหรือผูป้ระกอบการเชิงสร้างสรรคข์นาดเลก็ได ้

4) ทาํให้คนทอ้งถ่ินสามารถใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรคข์องตนเอง และสามารถ
ควบคุมการดาํเนินการเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชนตนเองได ้

5) ความคิดเชิงสร้างสรรคเ์ป็นทรัพยากรท่ีสามารถนาํมาใชใ้หม่ไดไ้ม่หมดส้ินไป
เหมือนทรัพยากรอ่ืน 

องคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (2544) ไดใ้ห้
ความหมายของ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์คือ การท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคส์อดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืในการดาํเนินชีวิตของชุมชน โดยจดักิจกรรม 
การท่องเท่ียวอยา่งกลมกลืนและสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน 
ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประสบการณ์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ละเป็นอยูจ่ริงใน
ชุมชน นอกจากนั้น ชุมชนจะตอ้งสามารถใชก้ารจดัการท่องเท่ียวสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองมือในการ
รักษาความสมดุลระหวา่ง 
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1) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวภายในชุมชน และ 
2) ชุมชนจะไดรั้บผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอิงตาม

ระบอบทุนนิยมและในรูปแบบความยัง่ยนืของการพฒันาในชุมชน 
ยเูนสโก ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวสร้างสรรคร์วมถึงการจดัใหเ้กิดกิจกรรมต่าง ๆ

โดยเน้นการเรียนรู้ การศึกษาจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวกบัชุมชนการท่องเท่ียวสร้างสรรคจ์ะเน้นความสัมพนัธ์ระหว่าง 
นกัท่องเท่ียวและผูค้นในชุมชนนั้น ๆ โดยมีเป้าหมายว่านกัท่องเท่ียวในลกัษณะของการท่องเท่ียว
สร้างสรรคจ์ะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีไม่ใช่เป็นเพียงนักท่องเท่ียว แต่จะเป็นสมาชิกของชุมชนท่ีไดมี้
โอกาสเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกนั  

มุทริกา พฤกษาพงษ์ (2558) นักวิจยัอิสระเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ไดใ้ห้
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  คือ “การท่องเท่ียวท่ีเนน้การเรียนรู้ในเร่ืองศิลปะ 
วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของสถานท่ีผ่านประสบการณ์ตรงและการมีส่วนร่วมกบัผูค้นเจา้ของ
วฒันธรรม” หากจะกล่าวในแบบง่าย ๆ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ คือ การท่องเท่ียววิถีชีวิตท่ีทาํ
ให้นักท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะในเร่ืองวิถีการอยู่อาศยั 
การประกอบอาชีพ เร่ืองอาหาร ศิลปหัตถกรรม และอ่ืนๆ ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และอตั
ลกัษณ์ของชุมชนและผูค้นเจา้ของพื้นท่ี โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในพื้นท่ี 
ผา่นการพดูคุยสนทนาและผา่นกิจกรรมทดลองปฏิบติัต่าง ๆ เช่น การทดลองทาํอาหาร การทดลอง
ทาํศิลปหตัถกรรม ตลอดจนการทดลองใชชี้วิตตามแบบอยา่งผูค้นในชุมชน หรือการท่องเท่ียวแบบ
โฮมสเตย ์ซ่ึงเป็นกิจกรรมทางเลือกสาํหรับนกัท่องเท่ียวส่วนหน่ึงท่ีมีความสนใจในวฒันธรรมความ
เป็นอยูข่องคนไทยในมิติท่ีมีความลึกมากข้ึน โดยจะสามารถเขา้ใจในวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์ของ
ผูค้นและสถานท่ีนั้น ๆ ผา่นประสบการณ์ตรง เรียกวา่เป็นเวทีการเรียนรู้แบบมีชีวิต 

สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์, พิเชฐ สายพนัธ์, อรอุมา เตพละกุล และธีระ สินเดชารักษ ์(2554) ได้
ให้ความหมายของการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ คือ การท่องเท่ียวท่ีสนับสนุนให้นักท่องเท่ียวได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อทาํความเขา้ใจคุณค่าทางสังคม วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวอยา่งลึกซ้ึงโดยผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของพื้นท่ีหรือเจา้ของวฒันธรรม 
 

2.2.3 คุณสมบัติของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
จากการศึกษาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สามารถแยกคุณสมบติัของการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์ไดด้งัน้ี 
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2.2.3.1 ผูท่้องเท่ียวและเจา้ของบา้นมีความผกูพนัระหว่างกนั (Each Engaging the 
Other) 

2.2.3.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Cross-Cultural Engagement/Cultural 
Experience) 

2.2.3.3 มีความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพ้ืนท่ีท่ีท่องเท่ียว (Spirit of 
Place/Deep Meaning/Understanding of the Specific Cultural of the Place) 

2.2.3.4 ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hands-on Experience) 
2.2.3.5 การแลกเปล่ียนขอมูลระหว่างกนั/ส่งผ่านส่งต่อประสบการณ์ (Exchange 

Information/Transformation and Transformative Experiences) 
2.2.3.6 เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่เป็นผูช้ม (More Participate than Observe) 
2.2.3.7 นักท่องเท่ียวมีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรคข์องตนเองและมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Co-creating Tourism Experience) 
2.2.3.8 ความจริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์จริง 

(Authentic Both Process and Product/Genuine Experience) 
2.2.3.9 จดจาํประทบัใจ เขา้ใจ (Memorable/I hear and I forget, I see and I 

remember, I do and I understand) 
2.2.3.10 การท่องเท่ียวแบบจาํเพาะเจาะจง (Trailer-Made Approach) 

 
2.2.4 รูปแบบการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
Richards (2008) หน่ึงในผูก่้อตั้งแนวความคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ดช้ี้ใหเ้ห็น

วา่ รูปแบบของการท่องเท่ียวแบบใหม่น้ี เป็นการปรับเปล่ียนไปจากการท่องเท่ียวแบบเดิมท่ีนานวนั
เขา้กย็ิง่เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตํ่าลง เน่ืองจากกลายเป็นการท่องเท่ียวมวลชนท่ีใชเ้วลาเดินทาง
ไปกับการเข้าชมและถ่ายภาพตามสถานท่ีน่าสนใจและมีความสําคัญในทางธรรมชาติและ
วฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็นหาดทราย มรดกทางวฒันธรรม พิพิธภณัฑ ์อนุสรณ์สถาน แต่นกัท่องเท่ียว
รุ่นใหม่ มีความปรารถนาท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางวฒันธรรมของพ้ืนท่ีท่ีตนเองไปเท่ียว หรือ
ในอตัลกัษณ์ของพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ ในภาพรวม การท่องเท่ียวสร้างสรรค ์จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
ความสนใจเล่ือนไปจากเดิม คือ จากวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Cultural Resources) ไปสู่
ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม (Intangible Cultural Resources) 
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ภาพที ่2.1  การเล่ือนไหลของวฒันธรรมการท่องเท่ียวจากแบบเดิมสู่แบบใหม่ 
 

การเล่ือนจากวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ไปสู่ทรัพยากรวฒันธรรมนามธรรม  จากความสนใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยสนใจการเยีย่มชมส่ิงก่อสร้างมรดกวฒันธรรม พิพิธภณัฑอ์นุสรณ์สถาน หาด
ทรายหรือภูเขา ก็หันไปให้ความสนใจกบัภาพลกัษณ์ อตัลกัษณ์ วิถีชีวิต บรรยากาศ เร่ืองเล่า การ
สร้างสรรคแ์ละส่ือ ความสนใจเดิมท่ีใหคุ้ณค่ากบัวฒันธรรมชนชั้นสูง (High Culture) เช่น ปราสาท
ราชวงั หอศิลป์  พิพิธภณัฑ ์นักท่องเท่ียวรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกบัวิถีชีวิตสามญั (Everyday 
Culture) เพิ่มมากข้ึน เช่น ร้านอาหารพื้นถ่ิน ตลาด บา้นเรือน วิถีชีวิตชุมชนท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียว
ไดพ้บและมีส่วนรวมใน “ชีวิตจริง” ของผูค้นจากเดิมท่ีเคยเป็นแต่ผูช้ม นกัท่องเท่ียวเรียกร้องท่ีจะมี
กิจกรรมในสถานท่ีท่ีตนเองท่องเท่ียวในระยะเวลายาวนานข้ึน ทาํให้เกิดการเปล่ียนผ่านจากการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ Richards (2008) เสนอรูปแบบพื้นฐานของการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ในสองลกัษณะ คือ 

1) ใชก้ารสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรมของนกัท่องเท่ียว (Using Creativity as a Tourist 
Activity) 

2) ใชก้ารสร้างสรรคเ์ป็นฉากหลงัของการท่องเท่ียว (Using Creativity as 
Backdrop for Tourism)  

ในรูปแบบแรกจะเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยูแ่ลว้ในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 
ท่ีให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปมีส่วนร่วมในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้น ๆ แต่ปัจจุบนัการนาํเอาการสร้างสรรคม์า
เป็นฉากหลงัของการท่องเท่ียว หรือการสร้าง “บรรยากาศ” ในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ นั้นไดรั้บความ

 

Built heritage  
Museums 
Monuments 
Beaches 
Mountains 

 

Image 
Identity 
Lifestyles 
Atmosphere 
Narratives 
Creativity 
Media 
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นิยมเพิ่มมากข้ึน เพื่อทาํให้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมี “เสน่ห์” เพิ่มข้ึน ตวัอย่างเช่น การจดักิจกรรม   
ต่าง ๆ ของเมือง ซานตา เฟ  เมืองซ่ึงไดรั้บการประกาศโดยยูเนสโก ให้เป็น เมืองสร้างสรรคด์า้น
ศิลปหตัถกรรม โดยจดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนรู้ อบรมเร่ืองเก่ียวกบัการป้ันหมอ้ดินเผา 
(งานศิลปะของเผา่พเูอโบล (Pueblo) ในเขตน้ี มีช่ือเสียงมาแต่เดิม) หลกัสูตรการทาํอาหารพื้นเมือง 
หรือการทําเคร่ืองรางพ้ืนเมือง ท่ีพิพิธภัณฑ์ศิลปะพ้ืนเมืองมีความหลากหลายของรูปแบบ
ประสบการณ์ท่ีจะนาํเสนอใหก้บันกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์จะเขา้ร่วม นบัตั้งแต่การซ้ือผลิตภณัฑ์
สร้างสรรคใ์นพื้นท่ีไปจนถึงการเขา้ชม ชิม หรือเรียนรู้ทกัษะบางดา้นในพื้นท่ีท่องเท่ียว 

 
ตารางที ่2.1  รูปแบบประสบการณ์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
 

Basis of Activity Type of Experience 
Learning  Workshops 
Testing  Experiences 

Open Ateliers 
Seeing  Itineraries 
Buying  Galleries, Shop Windows 
 

Raymond (2003) หน่ึงในผูก่้อตั้งแนวความคิด Creative Tourism ไดเ้สนอ การปรับใช้
แนวความคิดดงักล่าวในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเขาไดก้ล่าวว่า 
นกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(Creative Tourist) ไม่ใช่เป็นบุคคลท่ีบริโภคการท่องเท่ียวอยา่งเซ่ือง ๆ 
แต่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีกระตือรือร้นในการเขา้ไปมีสวนร่วมในวฒันธรรมของประเทศหรือชุมชนท่ี
เขาไปเยี่ยมเยือนในขณะท่ีนักท่องเท่ียววฒันธรรม สนใจการเยี่ยมชมห้องทาํงานหรือโรงงาน
เซรามิค แต่นักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สนใจท่ีจะเรียนรู้และลงมือทาํการป้ันเซรามิคดว้ยตนเอง 
นักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  จึงพร้อมท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การลงมือทาํและมี
ความสุขเพื่อท่ีจะไดบ้รรลุการพฒันาความสามารถใหม่ ๆ ของตนเอง เช่นเดียวกบัภาษิตจีนท่ีกล่าว
วา่ “เม่ือไดย้นิกจ็ะลืม เม่ือเห็นกจ็ะจาํได ้แต่เม่ือลงมือทาํกจ็ะเขา้ใจ” 

Raymond (2003) นาํเอาแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการจดัการการ
ท่องเท่ียวท่ีเกาะใต ้ประเทศนิวซีแลนด ์โดยการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่องเท่ียวประจาํ
ภาค และเครือข่ายการตลาดทางศิลปะเนสันเบย ์(NBAM-Nelson Bays Art Marketing Network) ซ่ึง
จัดให้มีเครือข่ายของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อนําไปสู่การจัดอบรม (Workshop) เก่ียวกับงาน
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ศิลปหตัถกรรมใหก้บันกัท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่การสานเส้น
ใยแบบพื้นเมือง (Harakeke-Flax Weaving) การแกะสลกัไมก้ระดูก หรืองานโลหะ เซรามิค การ
ปลูกพืชพื้นถ่ินหรือการปรุงอาหารทะเลแบบชาวเมารี การจดัการอบรมนั้นมีหลายรูปแบบนบัตั้งแต่
การใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ถึง 4 วนั และมีนกัท่องเท่ียวเขา้รวมเป็นกลุ่มเลก็ ๆ กลุ่มละ 12 คนในประเทศ
กรีซ เสนอให้นักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรคร่์วมกบัผูท่ี้
อาศยัอยู่ในชุมชน Atelier de la Salamandre กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส จดัการเดินทางให้
นกัท่องเท่ียวเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมกนั เดินทางมายงัประเทศไทย  ในกรุงเทพ ฯ และจงัหวดักระบ่ี เพื่อ
เรียนวาดภาพวิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นทิวทศัน์ “ของแท”้ (Vraiment Authentique) 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์จึงเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวของโลก 

ปัจจุบนั มีจุดหมายเพื่อการสนทนา แลกเปล่ียน เรียนรู้ระหวา่งวฒันธรรม และเช่ือวา่จะช่วย
ให้การท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือของการทาํความเขา้ใจเก่ียวกับคุณค่าของความหลากหลายใน
วฒันธรรม ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเสริมแรงใหก้บัการตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแลว้ 
ขณะเดียวกนัก็เป็นการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของการสร้างสรรคใ์ห้กบันกัท่องเท่ียวเอง เพื่อท่ีจะ
นาํประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเดินทางท่องเท่ียวไปใชใ้นวิถีชีวิตของตนเองอีกดว้ย 

นอกจากน้ีการพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคมี์ 2 แบบ คือ  
1) รูปแบบเชิงพาณิชย ์(Commercial Tourism Model) รูปแบบน้ีเหมาะสาํหรับ

กิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้ และตอ้งการใหเ้ป็นธุรกิจ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงมีแนวทาง ดงัน้ี 

(1) ผูพ้ฒันาระบบต้องมองว่า ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับจากการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้นเป็นเสมือนสินคา้ทางการท่องเท่ียวชนิดหน่ึง ซ่ึงตอ้งมีการแข่งขนั
เปรียบเทียบกบัสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ และจะตอ้งมีการเสนอขายสินคา้น้ีแก่นกัท่องเท่ียวในช่องทางตลาด
ต่าง ๆ เช่นเดียวกบัสินคา้ท่องเท่ียวชนิดอ่ืน ๆ 

(2) ควรมีคู่ค้าหรือผู ้ร่วมดําเนินการ (Partners) ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ธุรกิจโรงแรมท่ีพัก ร้านอาหาร หรือให้มีการจัดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ร่วมกับกิจกรรมวฒันธรรม ประเพณี หรือการเฉลิมฉลองต่าง ๆ โดยการเสนอขาย
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผนวกเขา้ไปกับสินคา้ท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีจะเสนอขาย
ประสบการณ์เชิงสร้างสรรคใ์นกิจกรรมวฒันธรรม ประเพณี กบันกัท่องเท่ียวโดยตรง ในระยะแรก
อาจมีความยากลาํบาก เพราะคนไม่เขา้ใจ ดงันั้น การเขา้ร่วมกบัธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะทาํใหก้าร
เร่ิมตน้ง่ายข้ึน 
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(3) จะตอ้งเลือกชนิดของกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะจดัข้ึน ให้สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นลูกคา้ของคู่คา้ในขอ้ (2) แลว้ หลงัจากนั้น จึงหาวิทยากรท่ี
เป็นคนทอ้งถ่ินท่ีมีความรู้ ความชาํนาญ น่าเช่ือถือได ้เพื่อเป็นผูน้าํให้การสร้างเสริมประสบการณ์
เชิงสร้างสรรคต่์าง ๆ ใหก้บันกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงดว้ยว่าคู่คา้ท่ีเขา้ร่วมธุรกิจดว้ยนั้นมีหลาย
ประเภท และลูกคา้ของคู่คา้เหล่าน้ีก็จะมีคุณลกัษณะและความแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ี
จะตอ้งคาํนึงถึงในการจดัรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ 

ก) ในระยะแรกของการเร่ิมตน้ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น ควร
ระมดัระวงัเร่ืองค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการใหมี้อยา่งพอเพียง ตลอดจนการดาํเนินการและหาทางลด
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหม้าก เช่น กรณีของการจา้งวิทยากรทอ้งถ่ินใหจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ นั้นแทนท่ีจะเป็น
การจา้งทาํ อาจกระตุน้ให้วิทยากรนั้นเป็นผูด้าํเนินการจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง ซ่ึงจะ
ทาํใหผู้จ้ดัการท่องเท่ียวไม่ตอ้งรับผดิชอบค่าจา้งในการดาํเนินการ 

ข) ควรมองว่านักท่องเท่ียวท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นั้ นเป็น
เสมือนลูกคา้ และวิทยากรนั้น เป็นเสมือนผูเ้สนอขายสินคา้หรือหุ้นส่วนธุรกิจ ซ่ึงหากยึดแนวคิดน้ี
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหรือนกัท่องเท่ียวเป็นผูท้าํรายไดใ้ห ้ในขณะเดียวกนัวิทยากรจะไดรั้บค่าตอบแทน
จากธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นฐานะท่ีเป็นผูเ้สนอขายสินคา้ 

รูปแบบดงักล่าวน้ีเป็นรูปแบบท่ีใชอุ้ปสงคเ์ป็นเครือข่ายชุมชน (Community Network 
Model) รูปแบบท่ี 2 น้ีเหมาะกบัชุมชน ซ่ึงตอ้งการท่ีจะพฒันาภาพลกัษณ์ ความคิดสร้างสรรคข์อง
ชุมชน โดยนาํเสนอความคิดสร้างสรรคข์องชุมชนแก่นักท่องเท่ียวซ่ึงเป็นการใชอุ้ปทาน (Supply 
Led) เป็นตวันาํ และการพฒันารูปแบบน้ีเกิดจากแรงบนัดาลใจของคนในชุมชนมีแนวทาง ดงัน้ี 

1) เชิญชวนให้วิทยากรท่ีมีความสามารถเขา้มาร่วมกบัเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และมีการกระตุน้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัชุมชน เช่น ส่ือทอ้งถ่ิน นักธุรกิจ หรือผูมี้ความคิด
สร้างสรรคต่์าง ๆ รวมทั้งธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนเขา้ร่วมโครงการและร่วมกนัคิดท่ีจะนาํเสนอ
ประสบการณ์เชิงสร้างสรรคแ์ก่นกัท่องเท่ียว 

2) ส่งเสริมใหมี้การตั้งกลุ่มของวิทยากร ซ่ึงนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายและการจดัทาํ
เวบ็ไซดท่ี์ดี เพื่อการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์นอกจากน้ีอาจส่งเสริมให้วิทยากร
จดักิจกรรมการเฉลิมฉลองหรือประเพณีของทอ้งถ่ินต่าง ๆ และใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเชิง
ปฏิบติัของวิทยากรได ้

3) จดัตั้งเครือข่ายท่ีไม่แสวงหากาํไรของชุมชนสร้างสรรค ์เพื่อดาํเนินการส่งเสริม
การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องชุมชน ทั้งน้ีในการเร่ิมตน้ของเครือข่ายอาจตอ้งใชเ้งินทุน 



18 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการ จึงจาํเป็นตอ้งหาแหล่งเงินทุนท่ีจะจดังบประมาณดาํเนินการให้ ซ่ึง
อาจมาจากองคก์รส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการส่งเสริมการพฒันาชุมชนนั้น ๆ 

4) พยายามใช้คาํว่า การท่องเท่ียว ให้น้อยท่ีสุดในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคข์องชุมชนในรูปแบบน้ี เพราะบางคร้ังคนทัว่ไปมกัจะมองว่าการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองของ
การแสวงหากาํไร ดงันั้น การจะขอรับการสนบัสนุนการดาํเนินการจากแหล่งทุนอาจทาํไดย้าก ซ่ึง
ควรเนน้วา่เป็นการส่งเสริมการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์หก้บัผูม้าเยอืนมากกวา่ประเดน็การท่องเท่ียว 

5) ควรกาํหนดไวเ้ป็นแนวคิดว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบติัการนั้นเป็นลูกคา้ของ
วิทยากร และในขณะเดียวกนัวิทยากรก็เป็นลูกคา้ของเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์อง
ชุมชน 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
นิยามความหมาย คุณสมบติั ตลอดจนคุณลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ผูว้ิจยัสามารถ
รวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ด ้ดงัน้ี 

สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (2553) ไดก้ล่าวถึง การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี
เป็นกระบวนการ “การต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง โดยใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรค”์ กล่าวคือ “ต่อยอด” 
เป็นการต่อยอดจากฐานทุนเดิมท่ีมีอยู ่ทั้งทุนทางสังคมและวฒันธรรม “เพิ่มค่า” คือ การเพิ่มมูลค่า
และคุณค่าแก่ทรัพยากรการท่องเท่ียวบนฐานอตัลกัษณ์ความเป็นไทย “หาจุดต่าง” คือ สร้างและ
พฒันาผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ีแปลกใหม่โดยใชค้วามคิดสร้างสรรค ์เพื่อยกระดบัศกัยภาพการ
แข่งขนั 

Richards (2008) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์า่      
1) รูปแบบของการทาํกิจกรรมในการท่องเท่ียวแบบใหม่ในหลายมิติ คือ 

(1) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถทําให้เ กิดกิจกรรมการท่องเท่ียวได้
หลากหลาย 

(2) การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ของการท่องเท่ียว ทําให้แหล่งท่องเท่ียวและ
สภาพแวดลอ้มมีความยัง่ยนื 

(3) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาธุรกิจของ
ผูผ้ลิตงานฝีมือหรือผูป้ระกอบการเชิงสร้างสรรคข์นาดเลก็ได ้
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(4) ทาํให้คนทอ้งถ่ินสามารถใชค้วามคิดเชิงสร้างสรรคข์องตนเอง และสามารถ
ควบคุมการดาํเนินการเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชนตนเองได ้

2) รูปแบบของการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางวฒันธรรมของพื้นท่ี หรือในอตัลกัษณ์
ของพื้นท่ีท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหารพ้ืนถ่ิน ตลาด บา้นเรือน วิถีชีวิตชุมชน ทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดพ้บ
และมีส่วนร่วม “ชีวิตจริง” 

3) แลกเปล่ียน  เ รียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม  แบ่งปันประสบการณ์ในกิจกรรม
สร้างสรรคร่์วมกบัผูท่ี้อาศยัอยูใ่นชุมชน 

องคก์ารการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยเูนสโก (2544 อา้ง
ถึงใน สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ, 2555) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1) การท่องเท่ียวมีจุดประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืในการดาํเนินชีวิตของชุมชน 

2) กิจกรรมการท่องเท่ียวกลมกลืนและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีต่าง ๆ ในชุมชน 

3) กิจกรรมเนน้การเรียนรู้ การศึกษาจากประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน โดยจดั
ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประสบการณ์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ละเป็นอยูจ่ริงใน
ชุมชน 

4) การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัท่องเท่ียวกบัชุมชนเนน้ความสัมพนัธ์
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวและผูค้นในชุมชน โดยนกัท่องเท่ียวจะเป็นสมาชิกของชุมชนท่ีไดมี้โอกาสเขา้
ไปใชชี้วิตร่วมกนั  

คณะกรรมการวางแผนการประชุมในการประชุม Creative Cities Network (2549) ได้
กาํหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวสร้างสรรค ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ผูท่้องเท่ียวและเจา้ของบา้นมีความผกูพนัระหวา่งกนั (Each Engaging the Other) 
2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม (Cross-Cultural Engagement/Cultural 

Experience) 
3) มีความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพ้ืนท่ีท่ีท่องเท่ียว (Spirit of Place 

Deepmeaning/Understanding of the Specific Cultural of the Place) 
4) ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hands-on Experience) 
5) มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั/ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์ (Exchange Information/ 

Transformation and Transformative Experiences) 
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6) เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่เป็นผูช้ม (More Participate than Observe) 
7) นักท่องเท่ียวมีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจร่วมกบัเจา้ของพื้นท่ี (Co-Creating Tourism Experience) 
8) ความจริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ์, ประสบการณ์จริง 

(Authentic Both Process and Product/Genuine Experience) 
9) จดจาํประทบัใจ, เขา้ใจ (Memorable/ I hear and I forget, I see and I remember, I 

do and I understand) 
10) การท่องเท่ียวแบบจาํเพาะเจาะจง (Tailor-Made Approaches)  

สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการนิยามและกิจกรรมของการ
ท่องเท่ียวสร้างสรรค ์จึงประมวลคุณสมบติัของ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ จะตอ้งประกอบดว้ย
คุณสมบติัในสองลกัษณะ ดงัน้ี 

1) คุณสมบติัในเชิงพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
(1) ความหลากหลายและโดดเด่นทางวฒันธรรมหรือธรรมชาติ 
(2) มีความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจา้ของวฒันธรรม 

2) คุณสมบติัในเชิงกระบวนการ 
(1) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 
(2) มีประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของวฒันธรรม 
(3) มีกระบวนการท่ีนาํไปสู่ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 
(4) ไม่ทาํลายคุณค่าของชุมชนและนาํไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม

และส่ิงแวดลอ้ม 
มุทริกา พฤกษาพงษ์ (2558) นักวิจัยอิสระ เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ กล่าวถึง 

ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
1) การท่องเท่ียววิถีชีวิตท่ีทาํให้นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วิตของผูค้น

ในทอ้งถ่ิน 
2) มุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในพื้นท่ี ผ่านการพูดคุยสนทนาและ

ผา่นกิจกรรมทดลองปฏิบติัต่าง ๆ ตลอดจนการทดลองใชชี้วิตตามแบบอยา่งผูค้นในชุมชน 
3) นกัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ตรง เรียกวา่ เป็นเวทีการเรียนรู้แบบมีชีวิต 

ผูอ้าํนวยการองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องคก์าร
มหาชน) หรือ อพท. (2556) กล่าวถึง ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ว ้ดงัน้ี 
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1) การท่องเท่ียวท่ีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชุมชนและ
เอกลกัษณ์สถานท่ี 

2) นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของวฒันธรรม และ
มีโอกาสไดใ้ชชี้วิตร่วมกบัเจา้ของสถานท่ี 

3) การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์
ของสถานท่ีไม่ใช่กิจกรรมท่ีเนน้รายไดข้องชุมชน แต่เป็นกิจกรรมท่ีเนน้คุณค่าของชุมชนเท่านั้น 

และไดส้รุปหลกัเกณฑข์องการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
1) เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีไม่ได้เลียนแบบใครและเป็นตน้แบบอย่างแท้จริง 

(Originality) และมีความเป็นของแทด้ั้งเดิม (Authenticity) 
2) มีการจินตนาการ (Imagination) และมีความจรรโลงใจ (Inspiration) ท่ีแสดง

ออกเป็นความคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
3) มีองคค์วามรู้ (Knowledge) แฝงไวด้ว้ยศิลปะ (Arts) และกล่ินอายของวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน 
4) เกิดจากการฉลาดคิด (Ingenuity) กลายมาเป็นประดิษฐก์รรม (Inventiveness)  
5) เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Assets)  

และมีกระบวนการของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 
1) นกัท่องเท่ียวเขา้ไปมีส่วนร่วม และเรียนรู้ประสบการณ์ ในวิถีชีวิตประจาวนัของ

ผูค้นในชุมชน และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
2) นกัท่องเท่ียวมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดสร้างสรรคแ์ละประสบการณ์กบัชุมชน

ในทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนัก็ไดรั้บความรู้ประสบการณ์ ช่วยเพิ่มความชาํนาญให้แก่นกัท่องเท่ียว
ดว้ย 

ภทัรพงศ ์อินทรกาํเนิด และคณะ (2553) ไดศึ้กษาถึงองคป์ระกอบสาํคญัของ การท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

องคป์ระกอบสาํคญัของ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 มิติ และ 6 
ปัจจยัสาํคญั ดงัน้ี คือ สถานท่ี (Location) การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) และตวักลาง (Agents) และ
สามารถจาํแนกสาขาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์อกเป็น 6 กลุ่ม ดงัภาพท่ี 2.2  
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เขา้ใจในรูปแบบเชิงสัณฐานของเมืองและอาคารอย่างชัดเจน ก่อนขยายความไปสู่การวิเคราะห์
รูปแบบนั้น ๆ ควบคู่กบัปัจจยัอ่ืน เช่น ประวติัศาสตร์ สงัคมวิทยา และจิตวิทยา เพื่อสร้างความเขา้ใจ
และตวัช้ีวดัดา้นเมืองและสถาปัตยกรรมหรือส่ิงแวดลอ้มรอบสถานท่ีท่องเท่ียว ในขณะท่ีวิถีชีวิต
ชุมชนทั้งในเมืองและชนบทไทยได้ตกอยู่ภายใตค้วามรู้ท่ีจาํกัดท่ีถูกช้ีนํา เร่ิมตั้ งแต่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 แต่แทจ้ริงแลว้ วิถีชุมชนทอ้งถ่ินทั้งสองไดมี้การพฒันาอยู่
ตลอด มีกระบวนการวิจยัในธรรมชาติของวิถีชุมชน แต่มีขอ้จาํกดัเชิงโลกทศัน์ ยิ่งถูกดึงเขา้สู่ศูนย์
อาํนาจรัฐในนามรัฐประชาชาติชุมชนก็ถูกดึงเขา้ไปอยู่ในเชิงโครงสร้าง ดงันั้น การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคจึ์งไม่ควรสร้างกรอบเพื่อส่งเสริมและเอ้ือให้อาํนาจส่วนกลางวางแผนเพื่อใชท้รัพยากร
ทอ้งถ่ินทั้งธรรมชาติและวฒันธรรมเหมือนท่ีผา่นมา แต่หากตอ้งลดช่องว่างและกาํจดัเง่ือนไขการ
รวมศูนยอ์าํนาจ ทฤษฏีสัมพนัธภาพเชิงกระบวนการ (สมเจตนา มุนีโมไนย, 2550) ท่ีมองว่า 
ธรรมชาติ ระบบนิเวศ เป็นระบบของความสัมพนัธ์อนัซับซ้อนของสรรพส่ิง เช่น พืช สัตว์ นํ้ า 
อากาศ ดิน ป่าเขา ทอ้งทะเล ต่างลว้นพึ่งพิงกนัอย่างใกลชิ้ดทาํหน้าท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนัเป็น
ลูกโซ่จนมีดุลยภาพทั้งระบบ จากคาํกล่าวน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การท่ีจะศึกษาส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาตินั้นควร
คาํนึงถึงความสัมพนัธ์ของสรรพส่ิงต่าง ๆ ดว้ย นัน่คือ การศึกษาสัมพนัธภาพเชิงกระบวนการ จึงมี
ส่วนสําคญัต่อการสร้างความเขา้ใจและประเมินความคิดสร้างสรรคข์องเมืองและชุมชนในพื้นท่ี 
นั้น ๆ  

2) ปัจจยัเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ (Uniqueness & Identity) 
“อตัลกัษณ์” หรือ Identity  เป็นขอ้ถกเถียงใหม่ท่ีมองขา้ม “ความเป็นเอก” ของสรรพส่ิง แต่

กล่าวถึงความหลากหลายท่ีอาจจะไม่เป็น “เอก” ก็ได ้ในขณะท่ี “เอกลกัษณ์” หรือ Uniqueness เป็น
คาํท่ีมีความหมายทางรัฐศาสตร์ของความหมายเชิงเด่ียว ผิดกบั “อตัลกัษณ์” ท่ีมีลกัษณะเป็นพหุ
ความหมายและสะทอ้นแนวคิดเร่ืองกิจกรรมท่ีอตัลกัษณ์หลาย ๆ แบบมีส่วนร่วมสร้างสรรคอ์ยู ่

อตัลกัษณ์สะทอ้นความจริงของชีวิตแบบหน่ึงและเป็นกลุ่มของขอ้มูล ดงัน้ีแลว้ความหมาย
ของอตัลกัษณ์จะไม่เคยถูกสร้างหรือถูกรับในฐานะความหมายเชิงเด่ียวโดยผูรั้บขอ้มูล เน่ืองจาก
ปัจเจกมีการเคล่ือนยา้ยและเปล่ียนแปลงสถานภาพ (Position) ณ พื้นท่ีทางกายภาพหรือโลกเสมือน 
(Virtual World) อยา่งมีพลวตั 

“เอกลกัษณ์” เป็นขอ้สรุปของแนวคิดท่ีไม่มีกิจกรรม ไม่มีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง แต่ 
“อตัลกัษณ์” เตม็ไปดว้ยพลวตัของการสร้างใหม่เชิงความหมายอยา่งไม่หยดุน่ิง 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว การบริหารพ้ืนท่ีและชุมชนท่ีรวมเอาความแตกต่างทั้งสองประเด็น
ขา้งตน้ จึงเป็นตวัขบัเคล่ือนและตวับ่งช้ีคุณภาพและปัจจยัของความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจน นัน่เอง 
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มิติท่ี 2 : การปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 
มิติการปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) นั้น ประกอบดว้ยวฒันธรรมท่ีมีชีวิต (Living Culture) และ

ประสบการณ์แท ้(Authentic Experience) 
1) ปัจจยัวฒันธรรมท่ีมีชีวิต (Living Culture) 
จากงานวิจยัของสถาบนัเอเชียศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในปี พ.ศ. 2548 ท่ีไดรั้บ

การสนบัสนุนทุนวิจยัจากสาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม ไดช้ี้ให้เห็นว่า 
งานวิจยัวฒันธรรมในบริบทปัจจุบนัน้ีอยู่ในบริบทใหม่เป็นพื้นท่ีใหม่โดยส้ินเชิง พื้นท่ีใหม่เหล่าน้ี
ควรเพิ่มการตระหนกัรู้ใหม่ ตอ้งเขา้ใจมิติใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน โจทยภ์ายใตย้ทุธศาสตร์ทางวฒันธรรมท่ี
เราเผชิญจึงเป็นโจทยใ์หม่ การเพ่งมองให้เห็นถึงมิติใหม่ส่วนหน่ึงก็เพื่อสามารถแสวงหาโอกาส 
ใหม่ ๆ ในการแกไ้ข (สุริยชยั หวนัแกว้, 2548) 

วฒันธรรมท่ีมีชีวิต ในบริบทของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์นั้นตอ้งสามารถผสานกบั
วฒันธรรมร่วมสมยั วฒันธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และชุมชนไดอ้ยา่งลงตวั วฒันธรรมท่ีมี
ชีวิต (Living culture) ในท่ีน้ีเป็นทั้งวฒันธรรมท่ีมีการสืบสานมาแต่เดิมและเป็นวฒันธรรมท่ีถูก
สร้างใหม่ 

2) ประสบการณ์แท ้(Authentic Experience) 
ในทางการท่องเท่ียวนั้น Wang (1999) มองว่า ประสบการณ์แทจ้ริงของนักท่องเท่ียว 

(existential authenticity) อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ในระดบัปัจเจก (Intra-Personal) กบัใน
ระหว่างปัจเจก (Inter-Personal) อาจถือไดว้่า แนวคิด Postmodernism ท่ีเกิดข้ึนในแวดวงวิชาการ
ตั้งแต่กลางปี 1980 เป็นตวัจุดประกายให้เกิดการมองถึงประสบการณ์แท ้(Authentic Experience) 
ซ่ึง Heidegger มองว่า ศิลปะเท่านั้นท่ีจะนาํมนุษยก์ลบัไปสู่ Authentic Experience หรือ
ประสบการณ์ท่ีจริงแท ้และศิลปะเท่านั้นท่ีจะทาํใหม้นุษยห์ลุดกรอบโครงสร้างของการจดัการชีวิต
เหล่านั้น คาํว่า ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ในความหมายของ Heidegger นั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นเร่ือง
ตอ้งหา้ม ไม่เคยถูกอนุญาตใหเ้กิดข้ึนในประเพณีความคิด ตั้งแต่ยคุกรีกเป็นตน้มา ศิลปะถูกทอดท้ิง
และถูกกีดกนัออกไป 

ในขณะท่ี Heidegger ใชค้าํว่า Deconstruction หรือในภาษาเยอรมนั Destruction ในทาง
ทฤษฏีนวตักรรม Schumpeter กล่าวถึงวฒันธรรมว่าเป็น Creative Destruction จะเห็นไดว้่าทั้งสอง
แนวคิดลว้นแลว้แต่บ่งบอกถึงการนาํไปสู่การฉีกกรอบกฎเกณฑต่์าง ๆ และสร้างพื้นท่ีประสบการณ์
ของปัจเจกข้ึนมาใหม่ 
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มิติท่ี 3 : ตวักลาง (Agents) 
พลวตัการเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวฒัน์ทาํใหเ้กิดโอกาสใหม่ท่ีมีความเส่ียง การยดึกบักรอบ

เดิมโดยเฉพาะในดา้นองคก์รธุรกิจอาจทาํให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ม่มีพลงั 
และขาดการใส่ใจในการสร้างแนวร่วมในการแกปั้ญหาได ้การมองในกรอบใหม่หมายความถึงว่า 
เราจะตอ้งเห็นบทบาทของ Actor ใหม่ ๆ ดว้ย ในบริบทน้ีมิติตวักลาง ประกอบดว้ย ผูมี้ความคิด
สร้างสรรคใ์นสถานท่ีนั้น ๆ (Creative People in Residence) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participative Learning) 

1) ปัจจยัผูมี้ความคิดสร้างสรรคใ์นสถานท่ีนั้น ๆ (Creative People in Residence) 
ในหนงัสือ “The Rise of the Creative Class” โดยศาสตราจารยริ์ชาร์ด ฟลอริดา ไดพ้ยายาม

อธิบายการเปล่ียนแปลงชนชั้นทางสงัคมและเศรษฐกิจวา่ ท่ีผา่นมาชนชั้นแรงงานเป็นแรงขบัเคล่ือน
ทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญั แต่เม่ือมีการนาํเอาเคร่ืองจกัรกลมาแทนท่ีแรงงาน นวตักรรมทางเทคโนโลยี
จากนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรก็ได้นําความมั่งคั่งมาสู่ประเทศ  แต่ในปัจจุบันและอนาคต 
นวตักรรม (Innovation) อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรคน์ั้นจะกลายเป็นปัจจยัสาํคญัในการนาํความ
เจริญมาสู่ประเทศและคร้ังน้ีแหละท่ีความสําคญันั้นไดต้กมาอยู่ท่ี “คน” มากท่ีสุด เพราะชนชั้น
สร้างสรรค ์(Creative Class) ในความหมายของ ฟลอริดา คือ ชนชั้นอาชีพ ซ่ึงไม่ไดห้มายความถึง
ศิลปินและดีไซน์เนอร์เท่านั้ น แต่ยงัหมายถึงผูท่ี้ออกแบบสินคา้ บริการ และอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง
นกัวิทยาศาสตร์ วิศวกรม สถาปนิก นกักฎหมาย โปรแกรมเมอร์ ฯลฯ ในการศึกษาน้ี ผูมี้ความคิด
สร้างสรรค ์(Creative People) คือ ปัจเจกท่ีมีพรสวรรค ์(Talent) ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงในท่ีน้ีแบ่งเป็น 3 
กลุ่มหลกั คือ ศิลปิน (Artist) นกัวิทยาศาสตร์ (Scientist) และวิศวกร (Engineer) 

2) ปัจจยัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participative Learning) 
โดยทัว่ไป การจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participative Learning) เป็นการทาํ

หนา้ท่ีของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ถือว่าเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมสาํหรับสังคมไทย ใน
การใหค้วามรู้กบัผูใ้หญ่ โดยเฉพาะสาํหรับชุมชนหรือผูท่ี้ตอ้งเขา้ร่วมทาํงานกบัชุมชน ตอ้งคาํนึงถึง
ลักษณะสําคัญบางประการอยู่เสมอ องค์ประกอบสําคญัของการเรียนรู้ ลักษณะดังกล่าว คือ 
กระบวนทศัน์ (Paradigm) ชุมชน (Community) วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) และเทคโนโลยี
สาํหรับการส่ือสารขอ้มูล (Media Technologies) โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ควร
คาํนึงถึง ไดแ้ก่ 

(1) กระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มวยัต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ซ่ึงแตกต่างไปจาก
เด็กนกัเรียน ทั้งในดา้นวยั กายภาพ และความคิด จิตใจ รวมทั้งบริบทในชีวิตของผูเ้รียน มีมากมาย
หลากหลาย 
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(2) การมีส่วนร่วม นัน่คือ ร่วมกนัเรียนรู้และเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
(3) การเรียนรู้ท่ีถูกพฒันาจากการทดลองปฏิบติัจริง การมีประสบการณ์จริง การผสาน

ความรู้ของปัจเจกเขา้ไปในกระบวนการ 
(4) บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย ยดืหยุน่ ไม่เคร่งครัด อึดอดัเกินไป 
(5) ใชเ้ทคโนโลย ีเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีเหมาะสมเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(6) แบบแผน และวิธีคิด (กระบวนทศัน์) ของผูท่ี้เป็นวิทยากรกระบวนการ 

 

2.4 เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 

2.4.1 ประวตัิความเป็นมาของเทคนิค EDFR 
EDFR เป็นคาํยอ่จากคาํเตม็ในภาษาองักฤษว่า Ethnographic Delphi Futures Research ซ่ึง

การวิจยั EDFR เป็นการวิจยัอนาคต (Futures Research) มีความเช่ือพื้นฐานท่ีว่าอนาคตเป็นเร่ืองท่ี
สามารถทาํการศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบ ความเช่ือของมนุษยมี์อิทธิพลต่อการตดัสินใจในอนาคต 
มนุษยจึ์งสามารถสร้างอนาคตได ้ทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการวิจยัในอนาคตไม่ใช่การทาํนายท่ีถูกตอ้ง 
แต่เป็นการสํารวจเพื่อศึกษาแนวโน้มท่ีเป็นไปได้ ทั้ งท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ซ่ึงมี
ประโยชน์ในการกาํหนดนโยบาย การวางแผน การตดัสินใจในการปฏิบติัท่ีจะนาํไปสู่การสร้าง
อนาคตอนัพึงประสงค ์

ดร.จุมพล พลูภทัรชีวิน ประจาํภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เป็นผูพ้ฒันาเทคนิคการวิจยัอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) น้ี ในปี 
พ.ศ. 2522 และไดท้ดลองใชค้ร้ังแรกกบังานวิจยัเร่ือง “Alternative Futures of Thai University: An 
EDFR Study” ในปีถดัมา และต่อมาไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสาร Cultural and Educational Futures 

การวิจยัแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิคการวิจยัท่ี
นาํจุดเด่นของเทคนิค EFR และจุดเด่นของเทคนิค Delphi รวมกนั และมีการปรับปรุงวิธีใหมี้ความ
ยดืหยุน่และเหมาะสมมากข้ึน 

 
2.4.2 ขั้นตอนการทาํวจัิยด้วยเทคนิค EDFR 
สรุปไดเ้ป็นขั้นตอน ดงัน้ี 

1) กาํหนดและเตรียมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัและจาํเป็นมาก 
หากไดก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองนั้น ๆ จะทาํให้ผลการวิจยัน่าเช่ือถือมากข้ึน การเลือก
ผูเ้ช่ียวชาญอาจใชว้ิธีการเลือกโดยเจาะจง แต่หากไม่รู้ว่าใครเป็นผูเ้ช่ียวชาญ อาจใชว้ิธีการสุ่ม
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ตวัอยา่งแบบสโนวบ์อล (Snowball) โดยอาจเร่ิมจากคนในหน่วยงานนั้น แลว้ขอใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ี
คิดว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษามา 3-5 คน แลว้ผูว้ิจยัอาจขอใหค้นเหล่านั้นบอกช่ือผูเ้ช่ียวชาญ
อีก3-5 คน แลว้ตามไปเร่ือย ๆ จนไดก้ลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลุ่มหน่ึง ผูว้ิจยัอาจเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะใชใ้น
การวิจยัโดยเลือกผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืน ๆ เสนอช่ือบ่อยมากท่ีสุดและเรียงลาํดบัลงไปจน
ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดไว ้ 

การเตรียมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเป็นเร่ืองท่ีสําคญัมากประการหน่ึงในการวิจยัแบบ EDFR 
เน่ืองจากการวิจยัแบบ EDFR ใชเ้วลามาก จึงตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญในการใหข้อ้มูล
ทุกรอบ ผูว้ิจยัตอ้งติดต่อผูเ้ช่ียวชาญเป็นการส่วนตวัล่วงหนา้ อธิบายจุดมุ่งหมาย ขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีวิจยั เวลาท่ีจะใชโ้ดยประมาณ อธิบายให้เห็นความสาํคญัของการวิจยัว่ามีจุดมุ่งหมาย
และประโยชน์อยา่งไร ช้ีใหเ้ห็นความจาํเป็นและความสาํคญัของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่
ละคนรู้ว่าสามารถให้ความร่วมมือได้มากน้อยเพียงใด การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวิจยัแก่
ผูเ้ช่ียวชาญยงัเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญมีเวลาเตรียมตวั เตรียมขอ้มูล จดัระบบความคิด
ล่วงหนา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะให ้

2) สัมภาษณ์ (EDFR รอบท่ีหน่ึง) การสัมภาษณ์ในการวิจยัแบบ EDFR มีลกัษณะ
และขั้นตอนคลา้ยการสัมภาษณ์ของเทคนิคการวิจยัแบบ EFR แต่ EDFR มีความยดืหยุน่กว่า ผูว้ิจยั
อาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์ตามแบบของการวิจยัแบบ EFR โดยเร่ิมสัมภาษณ์จากภาพอนาคตทางบวก 
(Optimistic-Realistic Scenario) ตามดว้ยภาพอนาคตทางลบ (Pessimistic-Realistic Scenario) และ
ภาพอนาคตท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด (Most Probable Scenario) ตามลาํดบั เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญคิดใน
หลายแง่หลายมุม หรืออาจเลือกสัมภาษณ์เฉพาะแนวโนม้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญคาดว่าจะเป็นไปไดโ้ดยไม่
คาํนึงถึงว่าแนวโนม้เหล่านั้นจะเป็นแนวโนม้ทางบวกหรือทางลบ การใชก้ารสัมภาษณ์ในรอบท่ี
หน่ึงน้ีเป็นการลดข้อจาํกัดของเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายท่ีการเก็บข้อมูลรอบแรกเร่ิมด้วย
แบบสอบถามหรือแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ทาํใหอ้าจมีการละเลยแนวโนม้หรือ
ประเด็นสาํคญัอ่ืน ๆ ท่ีผูว้ิจยัคาดไม่ถึงไป นอกจากนั้น การสัมภาษณ์ในการวิจยัแบบ EDFR ยงัมี
ความยืดหยุน่ท่ีผูว้ิจยัสามารถสัมภาษณ์ประเด็นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการเพิ่มเติมได ้ โดยผนวกเขา้กบัการ
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญลาํดบัต่อไป 

3) วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเขียนเป็นแนวโนม้ในแบบสอบถามสาํหรับรวบรวมขอ้มูลดว้ยเทคนิค
การวิจยัแบบเดลฟายต่อไป 

4) สร้างเคร่ืองมือ โดยนาํประเด็นแนวโนม้ท่ีสังเคราะห์ไดจ้ากการสัมภาษณ์สร้าง
เป็นแบบสอบถาม และในการเขียนแนวโนม้ในแบบสอบถามควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
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(1) ใชภ้าษาท่ีสั้น กะทดัรัดชดัเจน พยายามคงความหมายเดิมของผูเ้ช่ียวชาญไว้
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้

(2) ใชภ้าษาท่ีแสดงความเป็นกลางมากท่ีสุด หลีกเล่ียงภาษาท่ีแสดงถึงทศันคติ 
หรือความลาํเอียงของผูว้ิจยั 

(3) เขียนแนวโนม้ท่ีมีประเด็นแนวโนม้เดียวต่อ 1 ขอ้ อยา่ให้มีแนวโนม้ยอ่ย 
เพราะเราไม่รู้ว่าผูเ้ช่ียวชาญตอบเพราะแนวโนม้ยอ่ยแนวโนม้ใด หรือเพราะหลายแนวโนม้ร่วมกนั 
ทาํใหตี้ค่าคะแนนท่ีแทจ้ริงลาบาก 

(4) หลีกเล่ียงถอ้ยคาํท่ีคลุมเครือ เช่น ดีข้ึน เลวลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
(5) ใชว้ิธีการของเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (EDFR รอบท่ีสอง และรอบท่ี

สาม) โดยการนาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาแนวโนม้ต่าง ๆ ว่าถา้
เกิดข้ึนจริงจะเป็นอนาคตท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงค ์ และโอกาสท่ีแนวโน้มเหล่านั้นจะ
เป็นไปไดใ้นช่วงเวลาท่ีกาํหนดมีมากนอ้ยเพียงใด ในการทาํ EDFR รอบท่ีสาม (แบบสอบถามรอบ
ท่ีสอง) จะใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนเป็นขอ้มูลเชิงสถิติโดยส่วนรวมของกลุ่ม ไดแ้ก่ 
ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Inter-Quartile Range) พร้อมทั้งใหค้าํตอบเดิมของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาทบทวนคาตอบใหม่ 

(6) เขียนภาพอนาคต การรายงานผลการวิจยัของการวิจยัแบบ EDFR อาจยดึผล
ท่ีสรุปไดจ้ากการทา EDFR รอบท่ีสามเป็นเกณฑ ์โดยผูว้ิจยัอาจเสนอภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพ คือ ภาพ
อนาคตทางบวก ภาพอนาคตทางลบ และภาพอนาคตท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด หรืออาจเสนอภาพ
สุดทา้ยภาพเดียวก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุให้ชดัเจนว่าเป็นภาพท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุดตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัตั้งไว ้
โดยทัว่ไปจะเลือกแนวโน้มท่ีมีความเป็นไปไดสู้ง คือ ค่ามธัยฐาน 3.5 ข้ึนไป และคาํตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกันโดยพิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.5 จาก
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั 

และปัจจยัท่ีทาํใหเ้ทคนิคเดลฟายใชไ้ดผ้ลสมบูรณ์และประสบความสาํเร็จ มีดงัน้ี (อมรรัตน์ 
ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2546) 

1) เวลา ผูท้าํการวิจยัควรจะมีเวลามากเพียงพอหากตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคนิคเดลฟาย
ในการวิจยั เน่ืองจากเทคนิคเดลฟายน้ีโดยส่วนใหญ่จะใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลประมาณ 2 เดือน
ตลอดกระบวนการ ซ่ึงเวลาในการเก็บข้อมูลนั้ นจะใช้เวลามากหรือน้อย  ข้ึนอยู่กับการส่ง
แบบสอบถามของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแต่ละบุคคล 

2) ผูเ้ช่ียวชาญ เน่ืองจากเทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีท่ีอาศยัความคิดเห็นจากการตอบ
แบบสอบถาม ดงันั้น ความสาํเร็จของเทคนิคและการวิจยัจะออกมาดีหรือถูกตอ้งเพียงใดนั้นจึง
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ข้ึนอยูก่บัการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้าํการวิจยัจึงควรพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบเพ่ือให้ไดผู้ท่ี้
เหมาะสม สาํหรับปัจจยัท่ีทาํใหไ้ดค้าํตอบท่ีน่าเช่ือถือ และตรงตามความเป็นจริงจากผูเ้ช่ียวชาญ คือ 

(1) ความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้าํการวิจยัควรเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ความสามารถเป็นเลิศหรือเป็นท่ียอมรับในสาขานั้น ๆ อย่างแทจ้ริง ไม่ควรคดัเลือกมาโดย
อาศยัความคุน้เคย หรือการติดต่อไดง่้าย เพราะขอ้มูลท่ีไดอ้าจเป็นคาํตอบท่ีผดิพลาดได ้ดงันั้น ความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดจึ้งข้ึนอยูก่บัความรอบรู้และความสามารถของผูเ้ช่ียวชาญเป็นสาํคญั 

(2) ความร่วมมือของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้าํการวิจยัควรเลือกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ความเตม็ใจ ตั้งใจ และมัน่ใจในการใหค้วามร่วมมือกบังานวิจยั รวมทั้งยนิยอมสละเวลาเพราะว่า
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอ้งตอบแบบสอบถามตามท่ีผูท้าํการวิจยัไดก้าํหนดข้ึนในแต่ละขั้นตอน และ
ตอบอยา่งละเอียดรอบคอบ นอกจากน้ี เน่ืองจากผูท้าํการวิจยัและบุคคลอ่ืน ๆ ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยในขณะท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอบแบบสอบถาม ดงันั้น หากผูต้อบไม่เห็นความสาํคญัและไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในงานวิจยัอย่างเต็มท่ี คาํตอบท่ีไดอ้าจไม่สมบูรณ์และอาจเป็นคาํตอบเพียงเพ่ือให้แลว้เสร็จไป
เท่านั้น ซ่ึงยอ่มทาํใหค้าํตอบท่ีไดรั้บไม่น่าเช่ือถือและเกิดความผดิพลาดบิดเบือนจากความเป็นจริง
ได้ ด้วยเหตุน้ีการอุทิศตัวให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ  จึงเป็นส่ิงสาํคญัมากอีกประการหน่ึง 

(3) จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ สําหรับจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญนั้น มีผลงานวิจยัเก่ียวกบั
จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย คือ จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 17-20 คนข้ึน
ไป ขนาดของความคลาดเคล่ือนลดลงอย่างคงท่ีเท่ากบั 0.02 และมีค่านอ้ยมาก ดงันั้น จาก
ผลการวิจยัดงักล่าว จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญจึงไม่ควรนอ้ยกวา่ 17 คน 
 

2.4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของเทคนิคเดลฟาย โดยทัว่ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 

รอบหรือมากกว่า โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างหรือแบบสอบถามทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้ช่ียวชาญไดก้ลัน่กรองความคิดเห็นของตนเองอย่างละเอียด รอบคอบและมัน่ใจในการตดัสินใจ 
สาํหรับการรวบรวมขอ้มูลแต่ละรอบมีลกัษณะ ดงัน้ี 

รอบท่ี 1 ผูว้ิจยันาํกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ มาสร้างแบบสอบถามฉบบัแรก ซ่ึง
ลกัษณะคาํถามโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเปิดกวา้ง ในการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามนั้น 
ผูว้ิจยัอาจใชว้ิธีการส่งแบบสอบถามไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทางไปรษณียห์รือในปัจจุบนัอาจพฒันาเป็น
การส่งแบบสอบถามโดยทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิคส์ (E-mail) หรือนาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดว้ยตนเอง 

ส่วนการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างนั้น ผูว้ิจยัอาจทาํการ
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สัมภาษณ์โดยการเผชิญหนา้ สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ หรือสัมภาษณ์โดยใชว้ิธีการประชุมทางไกล 
(Video Conference) กไ็ด ้

รอบท่ี 2 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลในรอบท่ี 1 ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ มาทาํการวิเคราะห์ โดยการ
ตดัขอ้ความท่ีซํ้ าซ้อนกนั ขอ้ความท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัออกไป ขอ้ความท่ีมีความคิดเห็นใน
ลักษณะเดียวกันมารวมเข้าด้วยกัน ทั้ งน้ีโดยต้องระมัดระวังท่ีจะต้องคงความหมายเดิมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญดว้ย นาํขอ้ความทั้งหมดท่ีรวบรวมไดม้าทาํเป็นแบบสอบถามในลกัษณะมาตราประมาณ
ค่า (Rating Scale) จากนั้น ส่งแบบสอบถามรอบ 2 ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเสนอความคิดเห็นตาม
ระดบัความสาํคญัหรือความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 

รอบท่ี 3 และรอบต่อ ๆ ไป สาํหรับรอบท่ี 3 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลท่ีไดใ้นรอบท่ี 2 มาทาํการ
วิเคราะห์หาค่ามธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquatile Range) 
ของแต่ละขอ้คาํถามท่ีไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน จากนั้นส่งแบบสอบถาม
รอบท่ี 2 ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทราบเก่ียวกบัฐานนิยมมธัยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทลข์องแต่ละ
ข้อคาํถามท่ีวิเคราะห์ได้จากคาํตอบของกลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญ และท่ีวิเคราะห์ได้จากคาํตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญคนนั้น รวมทั้งคาํตอบเดิมของผูเ้ช่ียวชาญคนนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้ช่ียวชาญไดท้ราบ
ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งคาํตอบของตนเองและของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาทาํการตดัสินใจยืนยนัหรือเปล่ียนแปลงคาํตอบของตน หากผูเ้ช่ียวชาญ
ตดัสินใจยืนยนัคาํตอบเดิมของตน แต่เป็นคาํตอบท่ีมีค่าอยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล ์ผูเ้ช่ียวชาญ
จะตอ้งใหเ้หตุผลประกอบดว้ย ส่วนรอบต่อ ๆ ไป ใหก้ระทาํเช่นเดียวกบัรอบท่ี 3 

แต่จากการวิจยัโดยส่วนใหญ่พบว่า คาํตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามรอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 มี
ความแตกต่างกนันอ้ยมาก จึงมกัตดัการดาํเนินการในรอบท่ี 4 ออกไป 

ในการรวบรวมขอ้มูลแต่ละรอบ ผูว้ิจยัจะตอ้งใชเ้วลาแก่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญอยา่งเหมาะสมดว้ย
อยา่งไรกต็ามไม่ควรเร่งรัดเกินไปและไม่ควรท้ิงช่วงเวลายาวนานไปในการตอบคาํถามแต่ละรอบ 

 
2.4.4 จํานวนรอบทีเ่หมาะสม 
จาํนวนรอบในการทาํ EDFR ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลาของการวิจยั การท่ีจะ

หยุดท่ีรอบใดรอบหน่ึงนั้นควรดูว่าคาํตอบท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งเป็นเอกพนัธ์ 
(Homogeneity) หรือมีฉนัทามติ (Consensus) ของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษามากพอหรือยงั ถา้
มีมากพอก็อาจหยดุในรอบท่ีสองเลยก็ได ้ ในเร่ืองจาํนวนรอบเคยมีผูศึ้กษาไว ้พบว่า การทาํจาํนวน  
3 รอบ เป็นจาํนวนรอบท่ีพอดี ความคลาดเคล่ือนจะมีไม่มากนกั และถา้ทาํจาํนวนรอบมากกว่าน้ีข้ึน
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ไป ผลท่ีไดจ้ะแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัมากนกั การวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัแบบ EDFR ใช้
วิธีการเช่นเดียวกบัการวิจยัแบบเดลฟาย 

 
2.4.5 สถิติทีใ่ช้ในการวจัิยแบบ EDFR 
ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัแบบ EDFR คร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) ค่ามธัยฐาน และค่าฐานนิยม ซ่ึงเป็น

สถิติท่ีวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง หมายถึงค่ากลางของความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญต่อเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง 2) ค่าพิสัยควอไทล ์ ซ่ึงเป็นสถิติท่ีวดัการกระจายของขอ้มูล หมายถึง ค่าสถิติท่ีบ่งบอกถึง
ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแต่ละบุคคลท่ีมีความสอดคลอ้งกนักบัความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 

2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

แพรวพโยม พวัเจริญ (2554) ศึกษาเร่ือง การศึกษาอตัลกัษณ์และคุณค่าของมรดกทาง
วฒันธรรมเพลงโคราชสู่กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สําหรับนักท่องเท่ียวเยาวชน มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาอตัลกัษณ์และคุณค่าทางวฒันธรรม สงัคม และประวติัศาสตร์ของมรดกทาง
วฒันธรรมเพลงโคราช เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวเยาวชนท่ีมีต่อกิจกรรมการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัเพลงโคราช เพื่อพฒันากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคส์าํหรับ
นักท่องเท่ียวกลุ่มเยาวชน บนฐานการรักษาอตัลกัษณ์ของมรดกทางวฒันธรรมเพลงโคราช ผล
การศึกษา พบว่า เพลงโคราชเป็นเพลงพื้นบา้นของจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงเกิดข้ึนจากคนในอดีต 
เพราะคนโคราชในอดีตเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน เจา้สาํนวนจึงทาํใหเ้กิดเพลงโคราช เพลงโคราชยงัมี 

ภาษาของเพลงท่ีโดดเด่นและมีคุณค่าเพราะเป็นภาษาโคราช ซ่ึงเป็นภาษาเฉพาะของคน
โคราช การแต่งกายของผูท่ี้เล่นเพลงโคราชกมี็ความโดดเด่นและแตกต่างจากเพลงพื้นบา้นอ่ืน ๆ คน
ในจงัหวดันครราชสีมา มีความรักและหวงแหนเพลงโคราชเพราะถือว่าเป็นเพลงท่ีอยู่คู่บา้นเมือง
โคราชมาจนถึงปัจจุบนัและในปัจจุบนัก็ยงัมีการนาํเพลงโคราชมาร้องมาเล่นตามงานต่าง ๆ ท่ีเห็น
ได้ชัดบริเวณลานอนุสาวรียท์า้วสุรนารี หรือคุณย่าโม ในปัจจุบนันักท่องเท่ียวเยาวชนมีความ
ตอ้งการต่อการจดักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัมรดกทางวฒันธรรมเพลง
โคราช และคณะหมอเพลงโคราชรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก็สามารถท่ีจะสร้างสรรคกิ์จกรรม
การท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเพลงโคราชตามท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ ซ่ึงมีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 1) การ
จดัแสดงพิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเพลงโคราช 2) มีบริการเช่าชุดเคร่ืองแต่งกายของเพลงโคราช เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวสวมใส่และไดถ่้ายภาพ เพื่อเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 3) การแข่งขนัประกวดร้องเพลงโคราช 
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4) จดัใหมี้เพลงโคราชเขา้มาอยูใ่นแพค็เกจ็ทางการท่องเท่ียว 5) นกัท่องเท่ียวมีส่วนร่วมในการแสดง
เพลงโคราช 6) นักท่องเท่ียวไดฝึ้กร้องเพลงโคราช 7) จดัให้มีร้านขายของท่ีระลึกเก่ียวกบัเพลง
โคราช 8) จดัทาํรูปแบบเกมส์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพลงโคราช เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดร่้วมสนุก 9) จดัใหมี้
การนาํเพลงโคราชเขา้มามีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนา 10) จดัให้มีกิจกรรมการเยี่ยมบา้นหมอ
เพลงโคราช 

อาทิตยาพร อรุณพิพฒันพงศ์ (2554) ศึกษาเร่ือง แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดันครพนม มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขอ้มูลของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
จงัหวดันครพนมท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียว 2) เพื่อประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในจงัหวดันครพนม  3) เพื่อจดัทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
จงัหวดันครพนม 7 ชนเผา่ คือ ผูไ้ทย ไทยกะเลิง ไทยโส้ ไทยแสก ไทยญอ้ ไทยข่า และไทยอีสาน 
โดยพิจารณาจากศกัยภาพทางการท่องเท่ียวเป็นสาํคญั ผลการศึกษา พบวา่ จากการประเมินศกัยภาพ
ทางการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุ ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้นคุณค่ามรดกวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ดา้นกายภาพของพื้นท่ี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการทางการ
ท่องเท่ียว ดา้นความนิยมต่อแหล่งท่องเท่ียว และดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นพื้นท่ี พบว่า ชน
เผา่ท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ชนเผา่ไทยโส้ รองลงมาคือ ชนเผา่ผูไ้ทย และชนเผา่
ท่ีมีศกัยภาพนอ้ยท่ีสุด คือ ชนเผ่าไทยกะเลิง จากผลการศึกษาไดจ้ดัทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดันครพนม ซ่ึงประกอบดว้ย 4 แผนงานหลกั คือ 1) การ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์3) การยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
และ 4) การสร้างความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

วิยะดา เสรีวิชยสวสัด์ิ (2555) ศึกษาเร่ือง การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) เพื่อศึกษาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาขั้นตอนของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติสนใจในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผลการศึกษาการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า จงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีนิยมมี 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ ขนัโตกอาหารพื้นบา้นลา้นนาและการทาํร่มบ่อสร้าง จงัหวดั
เชียงรายท่ีนิยมมี 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การทาํเคร่ืองป้ันดินเผาและการชงชาจีน จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ี
นิยมมี 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ การแต่งกายของชาวไทใหญ่และการทาํปานซอย 
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ผลการศึกษาขั้นตอนของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติสนใจ
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า ขั้นตอนท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติใหค้วามสนใจมาก
ท่ีสุด คือ การรับฟังการบรรยายประวติัความเป็นมาของศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม
สนใจรองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรมร่วมกบั
คนในชุมชน 

ส่วนรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผูว้ิจยั
จึงได้เสนอรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์มี 5 องคป์ระกอบ คือ (1) 
คนในชุมชนสนับสนุน 2) ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรมทอ้งถ่ิน (3) หน่วยงานภาครัฐท่ี
สนบัสนุน (4) ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว และ (5) นกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์2) คุณลกัษณะ
สาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคมี์ 5 ลกัษณะ คือ (1) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (2) การ
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่(3) การจดักิจกรรมเป็นกลุ่มเลก็ (4) นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้ มีประสบการณ์และ
ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(5) การสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การดาํเนินการการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรคใ์นชุมชนมี 5 ขั้นตอน คือ (1) การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(2) 
การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูล (3) การจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์(4) การใชศ้กัยภาพเชิง
สร้างสรรค ์(5) การเรียนรู้วฒันธรรมในชุมชน 

ทั้ งน้ีคนในชุมชน จะเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการดาํเนินการ โดยการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว ท่ีจะตอ้งใหก้ารดาํเนินการเป็นไป
ตามคุณลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Ohridska-Olson & Ivanov (2010) ไดท้าํการศึกษา เก่ียวกบัรูปแบบธุรกิจการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ในบลัแกเรีย ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อวิเคราะห์
กรอบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงแตกต่างจากหลกัสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
นอกจากน้ีไดมี้การวิเคราะห์รูปแบบของธุรกิจท่ีสามารถประยกุตใ์ชก้บัเมืองขนาดเลก็ และเมืองอ่ืน 
ๆ ท่ีอยู่ในประเทศบลัแกเรีย ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาศกัยภาพมรดกทาง
วฒันธรรม  

Prentice & Andersen (2003) ไดศึ้กษาเร่ือง การใชง้านเฉลิมฉลองเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์(Festival as Creative as Creative Destination) โดยใชเ้มืองเอดินเบอร์ก ประเทศ
สกอตแลนดเ์ป็นแหล่งศึกษา เพราะเมืองน้ีไดว้างตาํแหน่งตวัเองวา่เป็นเมืองสร้างสรรค ์และในระยะ
ท่ีผ่านมาประสบความสาํเร็จอย่างยิ่งในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียว โดยเฉพาะทางดา้น
การเมืองเป็นเมืองประวติัศาสตร์ เป็นเมืองแห่งการแสดง (Performing Arts) ทั้งในระดบัชาติและ
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นานาชาติ และพบว่า กิจกรรมการเฉลิมฉลอง (Festival) ในโอกาสสาํคญัต่าง ๆ ของเมืองสามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวไดม้าก และเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวกลบัมาเยือน
เมืองเอดินเบอร์กซํ้า 

Lindroth, Ritalahti & Soisalon-Soininen (2007) ไดศึ้กษาเร่ือง Creative Tourism in 
Destination Development ผลการศึกษา พบว่า ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรคน์ั้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินการ
ร่วมกนั 10 ดา้น คือ 1) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมของแหล่งท่องเท่ียว (Socio-Physical 
Environment of the Destination) 2) โครงสร้างการใหบ้ริการ (Service Structure) 3) พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 4) เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (Information and 
Communication Technologies) 5) การจราจร (Traffic) 6) ระบบโลจิสติกส์และการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว (Logistics and Accessibility) 7) อุปสงคแ์ละอุปทานของการท่องเท่ียว (Tourism Demand 
and Supply) 8) การสร้างเครือข่าย (Networking) 9) ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน (Local Resource) 
10) การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ (Marketing and Public Relation) 

Richards (2551) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์พบว่า ความเปล่ียนแปลงจากการท่องเท่ียวท่ีจบัตอ้งไดสู่้การท่องเท่ียวท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
สร้างแรงกดดนัท่ีปลายทางของการท่องเท่ียวท่ีตอ้งคิดและสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวและพฒันา
ความคิดสร้างสรรคใ์นแผนงานเร่ือย ๆ ตามท่ี Richards และ Raymond (2000) ไดก้ล่าวไว ้“การ
ท่องเท่ียวอยา่งสร้างสรรค”์ เป็นการพฒันาทางการท่องเท่ียวทางดา้นการสร้างประสบการณ์การ
บริโภคซ่ึงเป็นการส่งเสริมการพฒันาตวัตน และให้คาํนิยามกบัการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรคว์่า 
“เป็นการท่องเท่ียวท่ีมอบโอกาสในการพฒันาความคิดสร้างสรรคผ์่านทางการกระทาํและความ
ร่วมมือในช่วงเวลาการท่องเท่ียวและการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นลกัษณะส่วนตวัของท่ี
หมายแห่งการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวทุกคน 

พฒันาการของการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์นั้ นมอบความทา้ทายรูปแบบใหม่ให้ทั้ ง
นกัท่องเท่ียวและสถานท่ีท่องเท่ียว เจตนาท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค ์คือ 
การทาํให้สถานท่ีท่องเท่ียวต้องมีความสร้างสรรค์เพื่อท่ีจะสามารถพฒันาทรัพยากรทางด้าน
วฒันธรรมท่ีไม่อาจจบัตอ้งได ้ซ่ึงเป็นหน่ึงในลกัษณะพิเศษของท่ีหมาย (เช่น ประเพณีพื้นบา้นหรือ
ความสามารถพิเศษของคนพ้ืนเมือง) ใหก้ลายเป็นประสบการณ์ท่ีสร้างสรรคก์บันกัท่องเท่ียว ปัญหา
ไม่ใช่แค่การให้นกัท่องเท่ียวมีโอกาสเอาตวัเองเขา้ไปร่วมในกิจกรรมสร้างสรรคต่์าง ๆ แต่เป็นการ
สร้างระบบการอยูร่่วมกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผูใ้ชก้บัผูผ้ลิตจากสถานท่ีหมาย 
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สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ (2554) ทาํการศึกษาศกัยภาพของพื้นท่ีในเขต สพพ.4 และ 
สพพ.5 (เขตพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื เขต 4 ประกอบดว้ยพื้นท่ีอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั-ศรีสชันาลยั-กาํแพงเพชร, เขตพื้นท่ีพิเศษ 5 จงัหวดัเลย ครอบคลุมพื้นท่ีเช่ือมโยงด่านซา้ย-ภู
เรือ-นาแห้ว-ท่าล่ี-เชียงคาน-เลย และ ภูกระดึง-หนองหิน-ภูหลวง) เพื่อพฒันาเป็น “ตน้แบบการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า เขตพื้นท่ีดงักล่าวมีคุณสมบติั ทั้งใน
เชิงพื้นท่ีและกระบวนการ กล่าวคือ มีความหลากหลายและโดดเด่นในทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 
ขณะเดียวกนัชุมชนในฐานะเจา้ของวฒันธรรมมีความตระหนกัในศกัยภาพดงักล่าวและพร้อมจะ
เปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวไดม้าเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของชุมชนในช่วงระยะหน่ึง โดยท่ีกิจกรรมท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกร่วมกบัชุมชน ไดแ้ก่ (การผลิตสังคโลก ท่ี อ.เมืองเก่า จ.สุโขทยั การทาํผา้หมกั
โคลนและการทาํขา้วเป๊ิบ ท่ี อ.ศรีสชันาลยั, การทาํพระพิมพดิ์นเผา ท่ี อ.นครชุม จ.กาํแพงเพชร, การ
ทาํตน้ผึ้ง ท่ีพระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซา้ย และการผลิตผา้นวมฝ้าย อ.เชียงคาน จ.เลย) สะทอ้นถึง
คุณสมบติัหลกัของการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Exchange) การทาํความเขา้ใจในคุณค่าทางสังคม วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม (Spirit of 
Place)โดยผา่นประสบการณ์ตรงกบัเจา้ของวฒันธรรม (Experience) โดยท่ีกิจกรรมของเขตพ้ืนท่ี 
สพพ.4 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม กิจกรรมท่ีจะสอดคลอ้ง
กบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์จึงเป็นกิจกรรมจากชุมชนท่ีรับเอามรดกทางวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียง
จากอดีตมาใชเ้พื่อการอาชีพ (ชุมชนท่ีผลิตเคร่ืองสังคโลก จ.สุโขทยั) ในกรณีของการทาํพระพิมพ์
ดินเผา อ.นครชุม จ. กาํแพงเพชร เป็นกิจกรรมท่ีชุมชนมีความภาคภูมิใจในฐานะท่ีเป็นแหล่งกาํเนิด
พระพิมพท่ี์มีช่ือเสียงของประเทศ ส่วนในกรณีของผา้หมกัโคลนและเขา้เป๊ิบ (ก๋วยเต๋ียวพระร่วง) ใน 
อ.ศรีสัชนาลยั สะทอ้นให้เห็นกิจกรรมของชุมชนท่ีมีศกัยภาพตอบรับกบัทิศทางของการท่องเท่ียว
ใหม่ท่ีสนใจในวิถีชีวิตชุมชน (Life Style Creativity Narrative) ทั้งในทางศิลปหตัถกรรม (ผา้หมกั
โคลน) และอาหารท่ีเช่ือมโยงชุมชนเขา้กบัเร่ืองเล่าเก่ียวกบัพระร่วงท่ีเป็นบรรพบุรุษในตาํนานของ
ทอ้งถ่ิน 

ในกิจกรรมของพ้ืนท่ีพิเศษ 5 กิจกรรมทั้งสองกิจกรรม คือ การทาํตน้ผึ้งของชุมชนด่านซา้ย 
เพื่อบูชาต่อพระธาตุศรีสองรัก ซ่ึงเป็นโบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชนไทย-ลาว และการผลิตผา้
ห่มนวม ของอาํเภอเชียงคาน สะทอ้นให้เห็นศกัยภาพของชุมชนท่ีสามารถผสานธรรมชาติและ
วฒันธรรมให้เขา้กบัวิถีชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างลงตวั และเป็นกิจกรรมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือเพื่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัท่องเท่ียวเพื่อสร้างความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวอยา่งแทจ้ริง 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิัย 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์ซ่ึงในบทน้ี ผูว้ิจยั ไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยั รายละเอียดดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
3.2 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.3 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
3.6 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ในการดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

3.2 นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 
 

3.2.1 ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง ปัจจยัหรือตวัแปรท่ีแสดง 
สะทอ้น บ่งบอกถึงลกัษณะหรือองค์ประกอบในภาพรวมของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย 

3.2.2 แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีเนน้การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมระหว่างนักท่องเท่ียวและคนในชุมชน เน้นการมีประสบการณ์จริงแท้ ผ่านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตลอดจนการทดลองใช้ชีวิตตามแบบอย่างผูค้นในชุมชน ด้วยการปรับใช้ตน้ทุนทาง
ทรัพยากรการท่องเท่ียวตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างแทจ้ริงของชุมชน เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่า ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 

กระบวน 
การวจิยั 
เทคนิค 

EDFR 

 

พฒันาตวับ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงสร้างสรรค ์

ทบทวน 
แนวคิด  
ทฤษฎี 
งานวจิยั
เก่ียวกบั 

การท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร 
ความเป็น 

แหล่งท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรค ์

1. ตวัแปรดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction) 
2. ตวัแปรดา้นสถานท่ี (Location) 
3. ตวัแปรดา้นตวักลาง (Agents) 

 

1. EDFR รอบท่ีหน่ึง 

2. EDFR รอบท่ีสอง  
3. EDFR รอบท่ีสาม  

ผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนผูท่ี้มีความรู้ 
ดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
     1. ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐ 
     2. ผูเ้ช่ียวชาญภาคนกัวิชาการ 
     3. ผูเ้ช่ียวชาญภาคประชาชน 

1. ตวับ่งช้ีดา้นการปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction) 
2. ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี (Location) 
3. ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง (Agents) 
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 

ผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้ ช่ียวชาญตลอดจนผูท่ี้มีความรู้ทางด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย จาํนวน 9 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาครัฐ จาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญภาคนกัวิชาการ จาํนวน 4 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญภาคประชาชน จาํนวน 2 ท่าน 

ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหไ้ดค้าํตอบท่ีน่าเช่ือถือและตรงตาม
ความเป็นจริงจากผูเ้ช่ียวชาญนั้น มีผลงานวิจยัเก่ียวกบัจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการวิจยัโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (อมรรัตน์ ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2546) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1  
 

ตารางที ่3.1 จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ ช่วงการลดลงของความคลาดเคล่ือนและขนาดความคลาดเคล่ือนท่ี
ลดลง 

 

จํานวนผู้เช่ียวชาญ ช่วงการลดของความคลาดเคลือ่น ขนาดความคลาดเคลือ่นทีล่ดลง 

1-5 

5-9 

9-13 

13-17 
17-20 
21-25 
25-29 

1.20-0.70 

0.70-0.58 

0.58-0.54 

0.54-0.50 
0.50-0.48 
0.48-0.46 
0.46-0.44 

0.50 

0.12 

0.04 

0.04 
0.02 
0.02 
0.02 

 
จากตารางท่ี 3.1 แสดงเห็นไดว้่า จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญตั้งแต่ 17-20 คนข้ึนไป ขนาดของความ

คลาดเคล่ือนลดลงอยา่งคงท่ี หากแต่การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 9 ท่าน เน่ืองจากมี
ขอ้จาํกัดด้านผูเ้ช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคใ์นประเทศไทยมีจาํนวนนอ้ยราย 

ดงันั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนผูท่ี้มีความรู้ทางดา้น
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย จาํนวน 9 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาครัฐ จาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญภาคนกัวิชาการ จาํนวน 4 ท่าน 
ผูเ้ช่ียวชาญภาคประชาชน จาํนวน 2 ท่าน โดยพิจารณาเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
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(Purposive Sampling) ซ่ึงจะเป็นผูท้าํหน้าท่ีในการคดัเลือกตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์ดว้ยเทคนิค EDFR 

โดยคุณสมบติัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์มี
ดงัน้ี 

1) เป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาครัฐ หมายถึง บุคคล ผูซ่ึ้งทาํงานในหน่วยงานท่ีทาํ
หน้าท่ีเก่ียวขอ้งด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยตรงหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ 
องคก์ารบริหารพฒันาพื้นท่ีพิเศษอยา่งย ัง่ยนื (อพท.) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของนกัวิชาการ หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ
และเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ หรือทาํงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์โดยทํางานในหน่วยงานระดับอุดมศึกษา  สถาบันการศึกษา  ได้แก่  อาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศไทย 

3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาคประชาชน ได้แก่ ผูน้ําชุมชนท่องเท่ียวหรือ
ประธานกลุ่มท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนหรือ
คณะกรรมการของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศไทย 

4) เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือกบังานวิจยัดว้ยความเต็มใจ ยินยอมสละเวลาจนกระทัง่
งานวิจยัเสร็จลุล่วง 

รายช่ือของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์ใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี สามารถแสดง
ไดด้งัตารางท่ี 3.2 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2  รายช่ือของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นงานวิจยั 
 
ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย ์ 
ดร.เทิดชาย ช่วยบาํรุง 

คณบดีคณะการจดัการการท่องเท่ียว  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

2 ดร.โฉมยงค ์ โตะ๊ทอง 1. อุปนายกสมาคมนกัวิชาการการท่องเท่ียวไทย 
2.  อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาจารย์ผูส้อนสาขาการ
ท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรีและมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตารางที ่3.2  (ต่อ) 
 
ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

3 ผูช่้วยศาสตรจารย ์ 
ดร.สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์   

อาจารย์ประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.สุดสนัต ์สุทธิพิศาล 

นกัวิชาการอิสระดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

5 นางสาวยวุดี นิรัตน์ตระกลู ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผน กองวิจยัการตลาด  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

6 นางสาวแสงจนัทร์  
แกว้ประทุมรัสมี   

หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์  สํานักนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

7 นายธนกฤต ภทัร์ธราธร   หัวหนา้งานท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ องคก์ารบริหารการ
พฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.) 

8 จ่าเอกทองหล่อ เสวตวงษ ์  ประธานกลุ่มผา้ห่มนวมเชียงคาน จ.เลย (กลุ่มการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ขององค์การบริหารการพฒันา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื) 

9 นางสาวอนุรักษ ์ บุญคง   ผูป้ระกอบการร้านโมทนา เซรามิค จ.สุโขทยั (กลุ่มการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ขององค์การบริหารการพฒันา
พื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื) 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.4.1 ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (EDFR รอบท่ี 1) ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั มีการเตรียมประเด็นในการ
สัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าบางส่วน ซ่ึงคาํถามมุ่งเจาะประเด็นสําคญัเก่ียวกบั ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงแบ่งการสมัภาษณ์เป็น 2 ประเดน็สาํคญัตามคาํถามของการวิจยั กล่าวคือ  
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ประเด็นท่ี 1 สัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกบัตวับ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยคาํถามวิจยัท่ีว่า มีตวับ่งช้ีใดบา้งท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์  

และประเดน็ท่ี 2  สมัภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัตวับ่งช้ี
ยอ่ยท่ีใชใ้นการวดัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยคาํถามวิจยัท่ีว่า มีตวับ่งช้ียอ่ย
ใดบา้งท่ีบ่งบอกถึงความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

3.4.2 ในการเก็บขอ้มูลโดยการทาํ EDFR รอบท่ี 2 ดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย ผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั ซ่ึงแบบสอบถามถูกสร้างข้ึนจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการทาํ EDFR รอบท่ี 1 โดยไดรั้บ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรคส์ามารถสรุปไดท้ั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง ตวั
บ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ และมีตวับ่งช้ีย่อยท่ีใช้ในการวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ทั้งหมด 59 ตวับ่งช้ียอ่ย (ดงัแสดงผลการศึกษาไวใ้นบทท่ี 4) 

3.4.3 ในการเก็บขอ้มูลโดยการทาํ EDFR รอบท่ี 3 ดว้ยเทคนิคเดลฟาย ผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบ
ประเมินค่า 5 ระดบั ซ่ึงมีขอ้คาํถามเหมือนกบัแบบสอบถามในรอบท่ี 2 ทุกประการ และเพิ่มเติมใน
ส่วนของการแสดงค่าสถิติ เพื่อแสดงความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกันของคาํตอบท่ีคาํนวณได้จาก
คาํตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2 พร้อมทั้งแสดงตาํแหน่งคาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ห็นว่า คาํตอบของกลุ่มมีความสอดคลอ้งกนัอย่างไร หากไม่ตรงกบัความ
คิดเห็นของตน ก็สามารถเปล่ียนแปลงคาํตอบหรือยืนยนัคาํตอบเดิมได ้กรณีท่ีผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการ
ยืนยนัคาํตอบเดิม เม่ือคาํตอบในรอบท่ีผ่านมาอยู่นอกเหนือขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ ตอ้ง
แสดงเหตุผลประกอบ ซ่ึงสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบสอบถามรอบน้ี สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

สัญลกัษณ์         หมายถึง ค่ามธัยฐานของระดบัความเหมาะสมในการบ่งช้ีจากคาํตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกระดบัความเหมาะสมในระดบัน้ี) 

 

 สัญลกัษณ์                       หมายถึง  ขอบเขตของพิสัยระหว่างควอไทล์ของคาํตอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (จาํนวน 9 ท่านท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค)์ 

สญัลกัษณ์   *   หมายถึง ตาํแหน่งคาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา 
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ตารางที ่3.3  ตวัอยา่งท่ี 1 
 

 
 

ตวับ่งช้ีด้านสถานที่ 
 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

5 4 3 2 1 

1 ความโดดเด่นทางวิถี
ชีวิต วฒันธรรมชุมชน
และหรือสภาพทาง
ธรรมชาติ 

* 
 �    

 
จากตวัอยา่งท่ี 1 

 หมายความวา่ คาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา (*)  ไม่อยูใ่นขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล ์ 

 (            ) ของกลุ่มและในรอบน้ีท่านเปล่ียนแปลงคาํตอบใหม่ (�) ใหอ้ยูใ่นขอบเขตพิสยัระหวา่ง 

ควอไทล ์ท่าน ไม่ต้อง แสดงเหตุผลประกอบการยนืยนัคาํตอบเดิม 
 
 และในกรณีท่ีคาํตอบของผูเ้ช่ียวชาญในรอบท่ีผ่านมาไม่อยู่ในขอบเขตพิสัยระหว่าง      
ควอไทล ์ของกลุ่มและในรอบน้ีผูเ้ช่ียวชาญยืนยนัคาํตอบเดิม ผูเ้ช่ียวชาญจาํเป็นตอ้งแสดงเหตุผล
ประกอบการยนืยนัคาํตอบเดิม ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี 2  
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ตารางที ่3.4  ตวัอยา่งท่ี 2 
 

 
 

ตวับ่งช้ีด้านสถานที่ 
 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 

1 ความโดดเด่นทาง
วิถีชีวิต วฒันธรรม
ชุมชนและหรือ
สภาพทาง
ธรรมชาติ 

� 
* 

    การมีความโดดเด่นทาง
วถีิชุมชน หรือสภาพ
ทางธรรมชาติ จะช่วย
ใหชุ้มชนมีเอกลกัษณ์
บ่งบอกถึงความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเขิง
สร้างสรรคไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

 
จากตวัอยา่งท่ี 2 

 หมายความวา่ คาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา (*)  ไม่อยูใ่นขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล ์ 

 (           ) ของกลุ่มและในรอบน้ีท่านยนืยนัคาํตอบเดิม (�) ท่าน ต้อง แสดงเหตุผลประกอบการ

ยนืยนัคาํตอบเดิม 
 ตวับ่งช้ีท่ีใชใ้นแบบสอบถามรอบท่ี 3 มีดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี ประกอบดว้ยตวับ่งช้ียอ่ย 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) ความเป็นเมืองและชุมชน 
และ 2) เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ 

1) ความเป็นเมืองและชุมชน ไดแ้ก่ 
(1) ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและ/หรือ ผงัเมืองในเชิงสณัฐานวิทยา 
(2) ความหลากหลายทางวิถีชีวติ วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ 
(3) ความโดดเด่นทางวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ 
(4) ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพ้ืนท่ีท่ีท่องเท่ียว 
(5) สถานท่ีพกัท่ีแสดงถึงวิถีชุมชน 

2) เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ ไดแ้ก่ 



44 

(1) ความสมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์
สถานท่ี 

(2) ความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจา้ของวฒันธรรม 
(3) ความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรม 
(4) การผสานผสาน การบูรณาการ ของประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน 

ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง ประกอบดว้ยตวับ่งช้ียอ่ย 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) ผูมี้ความคิดสร้างสรรค์
ประจาํถ่ิน 2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3) นกัท่องเท่ียว และ 4) เจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์

1) ผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน ไดแ้ก่ 
(1) การมีหมู่ช่าง 10 หมู่ 
(2) ปราชญช์าวบา้น/ปราชญท์อ้งถ่ิน 
(3) เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(4) ครูเพลง/หมอเพลง/ครูโนราห์ 
(5) นกัดนตรีพื้นบา้น 
(6) นกัแสดงพื้นบา้น 
(7) ผูรู้้ในชุมชน 

2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ 
(1) วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีการใหคุ้ณค่า 
(2) กิจกรรมระหวา่งนกัท่องเท่ียวและชุมชน 
(3) การมีผูส่ื้อความหมาย 
(4) การมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 
(5) การมีเทคนิค/วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ 
(6) ความรู้จากการทาํกิจกรรม 
(7) การมีประสบการณ์จากการลงมือทาํ 
(8) การมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

3) นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
(1) จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน 
(2) การปรับตวัของนกัท่องเท่ียวเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของคนในทอ้งถ่ิน 
(3) การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัคนในทอ้งถ่ิน 
(4) การใชชี้วิตของนกัท่องเท่ียวภายใตว้ฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบคนทอ้งถ่ิน 
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(5) การแสวงหาประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวติและวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงของ
นกัท่องเท่ียว 

4) เจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 
(1) การเขา้ใจจิตวทิยาชุมชน 
(2) การถ่ายทอดความรู้ท่ีแทจ้ริงแก่คนในชุมชน 
(3) ความชาํนาญเฉพาะทางในพ้ืนท่ีของชุมชน 
(4) การแนะนาํ/ต่อยอดความคิดของคนในชุมชน 
(5) การใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

ตวับ่งช้ีดา้นปฏิสมัพนัธ์ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ียอ่ย 4 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) วฒันธรรมท่ียงัคงใช้
อยู ่2) ประสบการณ์จริงแท ้3) กระบวนการ และ 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว 

1) วฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่ไดแ้ก่ 
(1) การผสมผสานของวฒันธรรมท่ีมีแต่เดิมกบัวฒันธรรมใหม่ 
(2) การผสานวฒันธรรมร่วมสมยั วฒันธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินและ

ชุมชน 
(3) การผสานวฒันธรรมแต่เดิมกบัวฒันธรรมร่วมสมยั 
(4) การผสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัวฒันธรรมโลก 

2) ประสบการณ์จริงแท ้ไดแ้ก่ 
(1) การมีประสบการณ์ร่วมผา่นการมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็รูปแบบ 
(2) การมีประสบการณ์ร่วมผา่นการมีส่วนร่วมบางส่วนกบัชุมชน 
(3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

3) กระบวนการ ไดแ้ก่ 
(1) ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในพื้นท่ีท่องเท่ียว (สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลป 

วฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์ของสถานท่ี) 
(2) การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั/ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์ 
(3) ความเป็นดั้ ง เ ดิม  จริงแท้ทั้ งในกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ ์

ประสบการณ์จริง  
(4) การเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบติัของคนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 
(5) ประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของวฒันธรรม ใชชี้วิตร่วมกบัเจา้ของสถานท่ี 
(6) การไม่ทําลายคุณค่าของชุมชนและนําไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 
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(7) การมีส่วนร่วม และเรียนรู้ประสบการณ์ ในวิถีชีวิตประจาํวนัของผูค้นใน
ชุมชน และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

(8) การพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกบั
เจา้ของพื้นท่ี  

4) กิจกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
(1) การสร้างคุณค่าให้กับประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  วิ ถีชุมชนและ

เอกลกัษณ์ของสถานท่ี 
(2) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคท่ี์ไม่ไดเ้ลียนแบบ

ใครและเป็นตน้แบบอยา่งแทจ้ริง 
(3) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแฝงไวด้ว้ยศิลปะและกล่ินอายของวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน 
(4) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง/เฉพาะกลุ่ม/เฉพาะ

ทอ้งถ่ิน 
(5) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความประทบัใจ ทาํใหจ้ดจาํและเกิดความ

เขา้ใจในทอ้งถ่ิน 
(6) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีกลมกลืนและสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลป 

วฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน 
(7) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิม 
(8) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการต่อยอด/พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
(9) การมีการใชท้รัพยากรทางการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินมาประกอบกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 
(10) การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 

3.5 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
3.5.1 ผูว้ิจยัติดต่อขอความร่วมมือจากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview 

ในการทาํ EDFR รอบท่ี 1) และเพื่อตอบคาํถามโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายในการทาํ EDFR รอบท่ี 2 และ 
รอบท่ี 3 ช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั โดยช้ีแจงถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
วิธีดาํเนินการวิจยั เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญทราบและเขา้ใจถึงขั้นตอนการเก็บขอ้มูลวิจยัล่วงหน้า ซ่ึง
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ผูเ้ช่ียวชาญสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในงานวิจยัคร้ังน้ีได ้ซ่ึงการช้ีแจงและ
แจง้แก่ผูเ้ช่ียวชาญทราบล่วงหนา้ ช่วยให้ผูว้ิจยัไดผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความพร้อมและเตม็ใจในการร่วม
ทาํการวิจยั และส่งผลใหก้ารตอบกลบัของแบบสอบถาม ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัอยูใ่นเกณฑ์
ดี 

3.5.2 ผูว้ิจัย ทาํหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากคณะการจัดการการท่องเท่ียว 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ถึงผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 9 ท่าน ท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั จากนั้นนาํ
หนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยัส่งไปยงัผูเ้ช่ียวชาญและดาํเนินการวิจยัดว้ยเทคนิค EDFR รอบท่ี 
1 ดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหไ้ดต้วับ่งช้ีท่ีผูเ้ช่ียวชาญคาดวา่เป็นไปได ้

3.5.3 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการทาํ EDFR รอบท่ี 1 มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นประเด็นต่าง ๆ เพื่อนาํขอ้มูลประเด็นเหล่านั้นไปใชเ้ก็บขอ้มูลดว้ยเทคนิคเดลฟายใน
การทาํ EDFR รอบท่ี 2 

3.5.4 เก็บขอ้มูลโดยการทาํ EDFR รอบท่ี 2 ดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย กล่าวคือ ส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงัผูเ้ช่ียวชาญ และส่งแบบสอบถามทางไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิคส์ (E-
mail) ไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญ (กลุ่มเดิม) พิจารณาประเมินค่าของประเด็นต่าง ๆ ท่ีได้
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกในการทาํ EDFR รอบท่ี 1 

3.5.5 ซ่ึงกรณีส่งไปรษณีย ์การนาํส่งแบบสอบถามทุกรอบ ผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งซองเปล่าจ่าหนา้
ซองถึงผูว้ิจยัและติดแสตมป์นาํส่งไปดว้ย เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ช่ียวชาญในการตอบกลบั 
ยกเวน้ผูเ้ช่ียวชาญบางท่าน ผูว้ิจยัไปติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 

3.5.6 การติดตามแบบสอบถามท่ีนําส่งแก่ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจัยใช้วิธีการติดตามด้วยการ
ติดตามดว้ยตนเอง และติดตามทางโทรศพัทด์ว้ยภาษาท่ีสุภาพ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามกลบัคืนก่อนถึงกาํหนดการส่งแบบสอบถามคืนประมาณ 2-3 วนั ในกรณีท่ีผู ้
เช่ียวชาญไม่ตอบกลบัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ผูว้ิจยัแกปั้ญหาดว้ยการติดตามดว้ยตนเองและติดตาม
ทางโทรศพัทอี์กคร้ัง 

3.5.7 นําผลท่ีได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้มูล ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
คาํตอบดว้ยวิธีการทางสถิติ และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปจดัทาํเป็นแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ (กลุ่มเดิม) 
ทาํ EDFR รอบท่ี 3 

3.5.7 เก็บขอ้มูลดว้ยการทาํ EDFR รอบท่ี 3 โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียใ์หแ้ก่
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (กลุ่มเดิม) ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจะได้รับขอ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบของสถิติ ซ่ึงเป็น
คาํตอบของตวัเอง เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญทราบความเหมือนหรือความแตกต่างในแต่ละคาํตอบภายใน
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กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านไดท้บทวนคาํตอบของตนเองอีกคร้ังโดย
ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในแต่ละรอบ สามารถสรุปไดด้งัแสดงในตารางท่ี 3.3  
 
ตารางที ่3.5  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลวิจยัดว้ยเทคนิค EDFR 
 
รอบที ่ เคร่ืองมือทีใ่ช้ ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิย 
รอบท่ี 1 แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
รอบท่ี 2 แบบสอบถาม 30 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
รอบท่ี 3 แบบสอบถาม 10 ตุลาคม - 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
3.5.7 จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ

คาํตอบดว้ยวิธีการทางสถิติอีกคร้ัง 
 

3.6 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) 
ดงัน้ี 

3.6.1 ค่ามธัยฐาน (Median) จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 สเกล ให้ค่า
นํ้ าหนกัคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

 
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
 4 หมายถึง เห็นดว้ย ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค ์
 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค ์
 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรค ์
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 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 
และค่ามธัยฐานท่ีคาํนวณไดจ้ากคาํตอบของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ กาํหนดเกณฑใ์นการพิจารณา

ไว ้ดงัน้ี 
ค่ามธัยฐานระหวา่ง 4.50 - 5.00 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวั

บ่งช้ีมีความเหมาะสมต่อความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ค่ามธัยฐานระหวา่ง 3.50 - 4.49 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วย ว่าตวับ่งช้ีมี

ความเหมาะสมต่อความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ค่ามธัยฐานระหวา่ง 2.50 - 3.49 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจ ว่าตวับ่งช้ีมี

ความเหมาะสมต่อความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ค่ามธัยฐานระหวา่ง 1.50 - 2.49 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ย ว่าตวับ่งช้ีมี

ความเหมาะสมต่อความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ค่ามธัยฐานระหวา่ง 1.00 - 1.49 หมายถึง ขอ้ความนั้นผูเ้ช่ียวชาญไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ว่า

ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมต่อความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
 
3.6.2 พิสัยระหว่างควอไทล ์ เป็นการพิจารณาความสอดคลอ้งกนัของความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญ โดยกาํหนดเกณฑแ์สดงค่าความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 
ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ระหวา่ง 0.00 - 0.50 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ

มีความสอดคลอ้งกนัสูงมาก 
ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ระหวา่ง 0.51 - 1.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ

มีความสอดคลอ้งกนัปานกลาง 
ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์ระหวา่ง 2.00 - 2.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ

มีความสอดคลอ้งกนัตํ่า 
ค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์สูงกวา่ 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไม่มี

ความสอดคลอ้งกนั 
การพิจาณาขอ้ความเพื่อนาํไปกาํหนดเป็นตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์

เหมาะสม จะใชข้อ้ความท่ีมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล ์ของตวับ่งช้ี ท่ีมีค่านอ้ยกว่า 1.50 ซ่ึงแสดงว่า 
ความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความสอดคลอ้งกนัสูง 
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3.6.3 ความแตกต่างระหว่างมธัยฐานและฐานนิยม เป็นการหาค่าความแตกต่างระหว่าง
ค่ามธัยฐานและฐานนิยมของแต่ละตวับ่งช้ี เพื่อเป็นการสนับสนุนความสอดคลอ้งกนัของความ
คิดเห็นจากลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการตดัสินว่าตวับ่งช้ีท่ีมีผลต่างระหว่างมธัยฐาน
กบัฐานนิยมไม่เกิน 1 แสดงวา่ ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในแต่ละตวับ่งช้ี  



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงในบทน้ีผูว้ิจัย นําเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งผลการศึกษาตาม
วตัถุประสงคใ์นการวิจยัไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ท่ี 2 พฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์

 

4.1 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 

 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (EDFR รอบท่ี 1) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 9 ท่าน ผลการศึกษา
สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
 

ความคดิเห็นเกีย่วกบักลุ่มของตัว
บ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง

สร้างสรรค์ 

ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี                 
2. ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง                 
3. ตวับ่งช้ีดา้นปฏิสมัพนัธ์                 

 
หมายเหตุ: 1) หมายเลข 1-9 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคค์นท่ี 1- คนท่ี 9 

2) สญัลกัษณ์     หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ตวับ่งช้ีนั้นมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 
จากตารางท่ี 4.1 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค ์พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่า  มีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สามารถแบ่งได ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี ตวับ่งช้ี
ดา้นตวักลาง และตวับ่งช้ีดา้นปฏิสมัพนัธ์  

นอกจากตวับ่งช้ีทั้ง 3 ดา้นท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญไดมี้ฉนัทามติแลว้ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญยงัไดเ้สนอ
ตวับ่งช้ียอ่ยแบ่งตามรายดา้นไดด้งัแสดงในตารางท่ี 4.2-4.4  
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ตารางที ่4.2 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนก
ตามตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัตัวบ่งช้ีความ
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
จําแนกตามตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่

ความคดิเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1) ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่         
 (1) ความเป็นเมืองและชุมชน          -       - 
 (2) เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์                 

 
หมายเหตุ: 1) หมายเลข 1-9 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคค์นท่ี 1- คนท่ี 9 

2) สญัลกัษณ์   หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ตวับ่งช้ีนั้นมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้น
สถานท่ี 
3) สัญลกัษณ์  –  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม
ในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี 

 
จากตารางท่ี 4.2 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง
วา่ มีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นสถานท่ี ไดแ้ก่ 1) ความ
เป็นเมืองและชุมชน และ 2) เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 



54 

ตารางที ่4.3 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนก
ตามตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัตัวบ่งช้ีความ
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
จําแนกตามตัวบ่งช้ีด้านตัวกลาง 

ความคดิเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2) ตัวบ่งช้ีด้านตัวกลาง          
 (1) ผูมี้ความคิดสร้างสรรค์

ประจาํถ่ิน 
              -      

 (2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                   
 (3) นกัท่องเท่ียว                   
 (4) เจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์     -      -          - 

 
หมายเหตุ: 1) หมายเลข 1-9 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคค์นท่ี 1- คนท่ี 9 

2) สญัลกัษณ์   หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ตวับ่งช้ีนั้นมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้น
ตวักลาง 
3) สัญลกัษณ์  –  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม
ในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี 

 
จากตารางท่ี 4.3 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง
ว่า  มีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นตวักลาง ไดแ้ก่ 1) ผูมี้
ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน 2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3) นักท่องเท่ียว และ4) เจา้หน้าท่ีเชิง
สร้างสรรค ์
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ตารางที ่4.4 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนก
ตามตวับ่งช้ีดา้นปฏิสมัพนัธ์ 

 
ความคดิเห็นเกีย่วกบัตัวบ่งช้ีความ
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
จําแนกตามตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

ความคดิเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3) ตัวบ่งช้ีด้านตัวปฏิสัมพนัธ์          
 (1) วฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่             -      - 
 (2) ประสบการณ์จริงแท ้          -   -     
 (3) กระบวนการ                 - 
 (4) กิจกรรมการท่องเท่ียว                 - 

 
หมายเหตุ: 1) หมายเลข 1-9 หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคค์นท่ี 1- คนท่ี 9 

2) สญัลกัษณ์  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ตวับ่งช้ีนั้นมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้นตวั
ปฏิสมัพนัธ์ 
3) สัญลกัษณ์  –  หมายถึง ผูเ้ช่ียวชาญไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสม
ในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี 

 
จากตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรคจ์าํแนกตามตวับ่งช้ีดา้นปฏิสัมพนัธ์ พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่งว่า มีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นปฏิสัมพนัธ์ ไดแ้ก่     
1) วฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่2) ประสบการณ์จริงแท ้3) กระบวนการ และ 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว 

จากผลการศึกษากลุ่มตวับ่งช้ีตามความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสรุปตวับ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิค EDFR ตามกรอบแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญไดด้งั
แสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5  สรุปตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ตามกรอบแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ  
 

ตัวบ่งช้ีหลกั ตัวบ่งช้ีย่อย 

1. ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่ 1.1) ความเป็นเมืองและชุมชน 
1.2) เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ 

2. ตัวบ่งช้ีด้านตัวกลาง 2.1) ผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน 
2.2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2.3 นกัท่องเท่ียว 
2.4) เจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์

3. ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 3.1) วฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่
3.2) ประสบการณ์จริงแท ้
3.3) กระบวนการ 
3.4) กิจกรรมการท่องเท่ียว 

 
จากตารางท่ี 4.5 สรุปตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ตามกรอบแนวคิด

ของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า ตวับ่งช้ีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
แบ่งออกได้ 3 ตัวบ่งช้ีหลัก ได้แก่ ตัวบ่งช้ีด้านสถานท่ี ตัวบ่งช้ีด้านตัวกลาง และตัวบ่งช้ีด้าน
ปฏิสมัพนัธ์ โดยแต่ละดา้นประกอบดว้ยตวับ่งช้ียอ่ยดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีด้านสถานท่ี ตวับ่งช้ีย่อยประกอบด้วย 1) ความเป็นเมืองและชุมชน และ2) เอก 
ลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ 

ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง ตวับ่งช้ียอ่ยประกอบดว้ย 1) ผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน 2) การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3) นกัท่องเท่ียว และ 4) เจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์

ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพันธ์   ตัวบ่งช้ีย่อยประกอบด้วย  1) วัฒนธรรมท่ีย ังคงใช้อยู่ 2) 
ประสบการณ์จริงแท ้3) กระบวนการ และ 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว 
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4.2 ส่วนที ่2 ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ที่ 2 พฒันาตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 

 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (EDFR รอบท่ี 1) ผูว้ิจยัสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียว

เชิงสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัประเด็นในการพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ และ
หลงัจากนั้นทาํการเก็บขอ้มูลโดยการทาํ EDFR รอบท่ี 2 ดว้ยการใชเ้ทคนิคเดลฟาย กล่าวคือ ส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณียไ์ปยงัผูเ้ช่ียวชาญ พิจารณาประเมินค่าของประเด็นต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในการทาํEDFR รอบท่ี 1 ตลอดจนนาํผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้มูล 
ตรวจสอบความสอดคล้องของคาํตอบด้วยวิธีการทางสถิติ และนําข้อมูลท่ีได้ไปจัดทําเป็น
แบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ ทาํ EDFR รอบท่ี 3 ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัในรูปแบบ
ของสถิติ ซ่ึงเป็นคาํตอบของตวัเอง เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญทราบความเหมือนหรือความแตกต่างในแต่ละ
คาํตอบภายในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านไดท้บทวนคาํตอบของตนเอง
อีกคร้ัง ซ่ึงผลการศึกษาแนวทางในการวดัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ตลอดจน
ผลการประเมินค่าของประเดน็ต่าง ๆ สามารถแสดงไดด้งัลาํดบัต่อไปน้ี 

4.2.1 ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นสถานท่ี 

1) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรคด์า้นสถานท่ี จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองความเป็นเมืองและชุมชน 

2) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
เชิงสร้างสรรคด์า้นสถานท่ี จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ 

4.2.2 ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นตวักลาง 

1) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน 

2) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองนกัท่องเท่ียว 

4) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองเจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์
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4.2.3 ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นปฏิสมัพนัธ์ 

1) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองวฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่

2) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองประสบการณ์จริงแท ้

3) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองกระบวนการ 

4) ผลการศึกษาการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคด์า้นปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 
4.2.1 ผลการศึกษาการพัฒนาและการประเมินค่าตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ด้านสถานที ่
 
ตารางที ่4.6 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีด้าน

สถานท่ีจาํแนกตามความเป็นเมืองและชุมชนเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด 

 
 

ลาํดับที ่
ตวับ่งช้ีด้านสถานที ่

 
1. ความเป็นเมืองและชุมชน 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. ความโดดเด่นทางวิถีชีวิต 
วฒันธรรมชุมชนและหรือ
สภาพทางธรรมชาติ 

5 5 0.0 1.0 

2. ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม
และ/หรือ ผงัเมือง 
ในเชิงสณัฐานวิทยา 

4 4 0.0 0.0 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

 
ลาํดับที ่

ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่

 
1. ความเป็นเมืองและชุมชน 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

3. สถานท่ีพกัท่ีแสดงถึงวิถี
ชุมชน 

4 4 0.0 0.0 

4. ความหลากหลายทางวิถีชีวติ
วฒันธรรมชุมชนและหรือ
สภาพทางธรรมชาติ 

4 4 0.0 1.0 

5. ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทาง
วฒันธรรมของพ้ืนท่ีท่ี
ท่องเท่ียว 

4 4 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.6 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ีดา้นสถานท่ีจาํแนกตามความเป็นเมืองและชุมชนเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด  
พบวา่  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่ง ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามความเป็นเมืองและชุมชน คือ ความ
โดดเด่นทางวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ย ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามความเป็นเมืองและชุมชน คือ 1) ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมและ/หรือ ผงัเมืองในเชิงสัณฐานวิทยา 2) สถานท่ีพกัท่ีแสดงถึงวิถีชุมชน 3) ความ
หลากหลายทางวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ และ 4)  คว าม เ ข้า ใ จอย่ า ง
ลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพ้ืนท่ีท่ีท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.7 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีด้าน
สถานท่ีจาํแนกตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์เรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด 

 
 
 

ลาํดับที ่

ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่

 
2. เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ 

 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. ความตระหนกัรู้ในคุณค่า
ของชุมชนโดยเจา้ของ
วฒันธรรม 

5 5 0.0 1.0 

2. ความเป็นแก่นแทท้าง
วฒันธรรม  
(Cultural Authenticity) 

5 5 0.0 1.0 

3. การผสานผสาน การบูรณา
การ ของประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน 

4 4 0.0 0.0 

4. ความสมัพนัธ์กบั
ประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน
และเอกลกัษณ์สถานท่ี 

4 4 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.7 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ีดา้นสถานท่ีจาํแนกตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์เรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด 
พบวา่  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ คือ 1)
ความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจา้ของวฒันธรรม และ 2) ความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรม 
(Cultural Authenticity) 
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ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ คือ 1)  ก า ร ผ ส า น
ผสาน การบูรณาการ ของประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน 2) ความสัมพนัธ์กับ
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์สถานท่ี 

 
4.2.2 ผลการศึกษาการพัฒนาและการประเมินค่าตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ด้านตัวกลาง 
 
ตารางที ่4.8 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีด้าน

ตวักลางจาํแนกตามผูมี้ความคิดสร้างสรรค์ประจาํถ่ินเรียงลาํดับจากขอ้ความท่ีมี
ค่ามธัยฐานสูงสุด 

 
 

ลาํดับที ่
ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 

 
1. ผู้มีความคดิสร้างสรรค์ 

ประจําถ่ิน 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. ครูเพลง/หมอเพลง/ครู
โนราห์ 

4 4 0.0 0.0 

2. นกัดนตรีพื้นบา้น 4 4 0.0 0.0 
3. นกัแสดงพื้นบา้น 4 4 0.0 0.0 
4. ปราชญช์าวบา้น/ปราชญ์

ทอ้งถ่ิน 
4 4 0.0 1.0 

5.  เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 4 0.0 1.0 
6.  ผูรู้้ในชุมชน 4 4 0.0 1.0 
7. การมีหมู่ช่าง 10 หมู่ 3 3 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.8 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ีดา้นตวักลางจาํแนกตามผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ินเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด พบวา่  
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ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน คือ 1) ครู
เพลง/หมอเพลง/ครูโนราห์ 2) นกัดนตรีพื้นบา้น 3) นกัแสดงพื้นบา้น 4) ปราชญช์าวบา้น/ปราชญ์
ทอ้งถ่ิน 5) เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 6) ผูรู้้ในชุมชน 

 
ตารางที ่4.9 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีด้าน

ตวักลางจาํแนกตามการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด 

 
 

ลาํดับที ่
ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 

 
2. การเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. กิจกรรมระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวและชุมชน 

5 5 0.0 0.0 

2. การมีประสบการณ์จาก
การลงมือทาํ 

5 5 0.0 1.0 

3. การมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 

4 4 0.0 0.0 

4. การมีเทคนิค/วิธีการ/
กระบวนการเรียนรู้ 

4 4 0.0 0.0 

5. ความรู้จากการทาํ
กิจกรรม 

4 4 0.0 1.0 

6. การมีบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

4 4 0.0 1.0 

7. วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีการ
ใหคุ้ณค่า  

4 5 1.0 1.0 

8. การมีผูส่ื้อความหมาย 4 5 1.0 1.0 
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จากตารางท่ี 4.9 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั
บ่งช้ีดา้นตวักลางจาํแนกตามการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด  
พบวา่  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ 1) 
กิจกรรมระหวา่งนกัท่องเท่ียวและชุมชน และ 2) การมีประสบการณ์จากการลงมือทาํ 

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ 1) การมีเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การมีเทคนิค/วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ 3) ความรู้จากการทาํ
กิจกรรม 4) การมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 5) วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีการใหคุ้ณค่า  และ 6) การมี
ผูส่ื้อความหมาย 
 
ตารางที ่4.10 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีด้าน

ตวักลางจาํแนกตามนกัท่องเท่ียวเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด 
 

 
 

ลาํดับที ่

ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 

 
3. นักท่องเทีย่ว 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิยระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัคนใน
ทอ้งถ่ิน 

5 5 0.0 1.0 

2. การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ของนกัท่องเท่ียวกบัคน
ในทอ้งถ่ิน 

5 5 0.0 1.0 

3. การแสวงหา
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั
วิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ี
แทจ้ริงของนกัท่องเท่ียว 

5 5 0.0 1.0 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
 

 
 

ลาํดับที ่

ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 

 
3. นักท่องเทีย่ว 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิยระหว่าง 
ควอไทล์ 

4. การปรับตวัของ
นกัท่องเท่ียวเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

4 4 0.0 0.0 

5. การใชชี้วิตของ
นกัท่องเท่ียวภายใต้
วฒันธรรมและวิถีชีวติ
แบบคนทอ้งถ่ิน 

4 4 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.10 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ีดา้นตวักลางจาํแนกตามนกัท่องเท่ียวเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด พบวา่  
ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี

ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามนกัท่องเท่ียว คือ 1) จาํนวนนกั 
ท่องเท่ียวท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน 2) การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัคนใน
ทอ้งถ่ิน และ 3) การแสวงหาประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงของนัก 
ท่องเท่ียว 

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามนกัท่องเท่ียว คือ 1) การปรับตวัของนกัท่องเท่ียว
เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของคนในทอ้งถ่ิน และ 2) การใชชี้วิตของนกัท่องเท่ียวภายใตว้ฒันธรรมและวิถี
ชีวิตแบบคนทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่4.11 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีด้าน
ตวักลางจาํแนกตามเจา้หน้าท่ีเชิงสร้างสรรคเ์รียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด 

 
 
 

ลาํดับที ่

ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 

 
4. เจ้าหน้าทีเ่ชิงสร้างสรรค์ 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. การแนะนาํ/ต่อยอดความคิด
ของคนในชุมชน 

5 5 0.0 0.0 

2. การเขา้ใจจิตวทิยาชุมชน 5 5 0.0 1.0 
3. การถ่ายทอดความรู้ท่ีแทจ้ริง

แก่คนในชุมชน 
5 5 0.0 1.0 

4. ความชาํนาญเฉพาะทางใน
พื้นท่ีของชุมชน 

5 5 0.0 1.0 

5. การใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 

5 5 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.11 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ีดา้นตวักลางจาํแนกตามเจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรคเ์รียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด 
พบวา่  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามเจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์คือ 1) การ
แนะนาํ/ต่อยอดความคิดของคนในชุมชน 2) การเขา้ใจจิตวิทยาชุมชน 3) การถ่ายทอดความรู้ท่ี
แทจ้ริงแก่คนในชุมชน 4) ความชาํนาญเฉพาะทางในพ้ืนท่ีของชุมชน และ 5) การใฝ่รู้ พร้อมเรียน
รู้อยูต่ลอดเวลา 
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4.2.3 ผลการศึกษาการพัฒนาและการประเมินค่าตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ด้านปฏิสัมพนัธ์ 

 
ตารางที ่4.12 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ี ดา้น

ปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามวฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยูเ่รียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด 

 
 

ลาํดับที ่
ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

 
1. วฒันธรรมทีย่งัคงใช้อยู่ 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. การผสมผสานของ
วฒันธรรมท่ีมีแต่เดิมกบั
วฒันธรรมใหม่ 

4 4 0.0 0.0 

2. การผสานวฒันธรรมร่วม
สมยั วฒันธรรมชาติ และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและ
ชุมชน 

4 4 0.0 0.0 

3. การผสานวฒันธรรมแต่
เดิมกบัวฒันธรรมร่วม
สมยั 

4 4 0.0 0.0 

4. การผสานวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินกบัวฒันธรรมโลก 

4 4 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.12 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ี ด้านปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามวฒันธรรมท่ียงัคงใช้อยู่เรียงลาํดับจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด พบวา่  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามวฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู่ คือ 1) การ
ผสมผสานของวฒันธรรมท่ีมีแต่เดิมกบัวฒันธรรมใหม่ 2) การผสานวฒันธรรมร่วมสมยั วฒันธรรม
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ชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ินและชุมชน 3) การผสานวฒันธรรมแต่เดิมกบัวฒันธรรมร่วมสมยั และ 
4) การผสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัวฒันธรรมโลก 
 
ตารางที ่4.13 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ี ด้าน

ปฏิสัมพนัธ์ จาํแนกตามประสบการณ์จริงแทเ้รียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด 

 
 

ลาํดับที ่
ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

 
2. ประสบการณ์จริงแท้ 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้ม
วฒันธรรม 

5 5 0.0 1.0 

2. การมีประสบการณ์ร่วมผา่น
การมีส่วนร่วมบางส่วนกบั
ชุมชน 

4 4 0.0 1.0 

3. การมีประสบการณ์ร่วมผา่น
การมีส่วนร่วมกบัชุมชน
อยา่งเตม็รูปแบบ 

4 4 0.0 0.0 

 
จากตารางท่ี 4.13 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ี ดา้นปฏิสัมพนัธ์ จาํแนกตามประสบการณ์จริงแทเ้รียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด
พบวา่  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามประสบการณ์จริงแท ้คือ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามประสบการณ์จริงแท ้คือ 1) การมี
ประสบการณ์ร่วมผา่นการมีส่วนร่วมบางส่วนกบัชุมชน และ 2) การมีประสบการณ์ร่วมผา่นการมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็รูปแบบ 
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ตารางที ่4.14 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ี ด้าน
ปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามกระบวนการเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด 

 
 

ลาํดับที ่
ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

 
3. กระบวนการ 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. ไม่ทาํลายคุณค่าของ
ชุมชนและนาํไปสู่สมดุล
ทางเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 5 0.0 0.0 

2. ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงใน
พื้นท่ีท่องเท่ียว (สมัพนัธ์
กบัประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน
และเอกลกัษณ์ของ
สถานท่ี) 

5 5 0.0 1.0 

3. การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวา่งกนั/ส่งผา่น-ส่งต่อ
ประสบการณ์  

5 5 0.0 1.0 

4. ความเป็นดั้งเดิม จริงแท้
ทั้งในกระบวนการการ
ผลิตและผลิตภณัฑ ์
ประสบการณ์จริง  

5 5 0.0 1.0 

5. การเคารพกฎ กติกา 
ประเพณีปฏิบติัของคนใน
พื้นท่ีท่องเท่ียว 

5 5 0.0 1.0 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 

 
 

ลาํดับที ่

ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

 
3. กระบวนการ 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

6. การพฒันาศกัยภาพในการ
สร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจร่วมกบั
เจา้ของพื้นท่ี  

4 4 0.0 0.0 

7. ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
เจา้ของวฒันธรรม ใชชี้วิต
ร่วมกบัเจา้ของสถานท่ี 

4 4 0.0 1.0 

8. การมีส่วนร่วม และเรียนรู้
ประสบการณ์ ในวิถี
ชีวิตประจาํวนัของผูค้น
ในชุมชน และมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  

4 4 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.14 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ีดา้นปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามกระบวนการเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด พบวา่  
ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี

ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกระบวนการ คือ 1) ไม่ทาํลาย
คุณค่าของชุมชนและนาํไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 2) ความเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว (สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์
ของสถานท่ี) 3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั/ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์ 4) ความเป็นดั้งเดิม 
จริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์จริง และ 5) การเคารพกฎ กติกา 
ประเพณีปฏิบติัของคนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกระบวนการ คือ 1) การพฒันาศกัยภาพ
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ในการสร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกบัเจา้ของพื้นท่ี 2) ประสบการณ์ตรงร่วมกบั
เจา้ของวฒันธรรม ใชชี้วิตร่วมกบัเจา้ของสถานท่ี และ 3) การมีส่วนร่วม และเรียนรู้ประสบการณ์ 
ในวิถีชีวิตประจาํวนัของผูค้นในชุมชน และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 
 
ตารางที ่4.15 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีด้าน

ปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียวเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐาน
สูงสุด 

 
 

ลาํดับที ่
ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

 
4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

1. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
สร้างความประทบัใจ ทาํให้
จดจาํและเกิดความเขา้ใจใน
ทอ้งถ่ิน 

5 5 0.0 0.0 

2. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิด
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่
เดิม 

5 5 0.0 0.0 

3. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิด
จากความคิดสร้างสรรคท่ี์
ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและ
เป็นตน้แบบอยา่งแทจ้ริง 

5 5 0.0 1.0 

4. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
กลมกลืนและสมัพนัธ์กบั
ประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม ตลอดจน
วิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน 

5 5 0.0 1.0 

5. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
การต่อยอด/พฒันาภูมิ 

5 5 0.0 1.0 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

 
ลาํดับที ่

ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

 
4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

 
ค่ามัธยฐาน 

 
ค่าฐานนิยม 

ผลต่าง 
ค่ามัธยฐาน 
กบัฐานนิยม 

พสัิย
ระหว่าง 
ควอไทล์ 

 ปัญญาทอ้งถ่ิน     
6. การใชท้รัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินมา
ประกอบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

5 5 0.0 1.0 

7.  การสร้างคุณค่าใหก้บั
ประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน
และเอกลกัษณ์ของสถานท่ี 

4 4 0.0 1.0 

8. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแฝง
ไวด้ว้ยศิลปะและกล่ินอาย
ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

4 4 0.0 1.0 

9. กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง/ 
เฉพาะกลุ่ม/ เฉพาะทอ้งถ่ิน 

4 4 0.0 1.0 

10. การเกิดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวใหม่ ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง 

4 4 0.0 1.0 

 
จากตารางท่ี 4.15 ฉันทามติของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัการพฒันาและการประเมินค่าตวั

บ่งช้ีดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียวเรียงลาํดบัจากขอ้ความท่ีมีค่ามธัยฐานสูงสุด 
พบวา่  

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียว คือ        
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1) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความประทบัใจ ทาํให้จดจาํและเกิดความเขา้ใจในทอ้งถ่ิน 2) 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิม 3) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรคท่ี์ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและเป็นตน้แบบอยา่งแทจ้ริง 4) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
กลมกลืนและสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน 5) กิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีมีการต่อยอด/พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 6) การใชท้รัพยากรทางการท่องเท่ียว
ของทอ้งถ่ินมาประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียว คือ 1) การสร้าง
คุณค่าให้กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์ของสถานท่ี 2) กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีแฝงไวด้ว้ยศิลปะและกล่ินอายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง/เฉพาะกลุ่ม/เฉพาะทอ้งถ่ิน และ 4) การเกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ อยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

ตารางที ่4.16  สรุปจาํนวนตวับ่งช้ียอ่ยท่ีเป็นตวับ่งช้ีวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
 

ด้านของตัวบ่งช้ี จํานวนตัวบ่งช้ีย่อยทีว่ดัความเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
เชิงสร้างสรรค์ 

1) ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่ 9 
(1) ความเป็นเมืองและชุมชน 5 
(2) เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์  4 

2) ตัวบ่งช้ีด้านตัวกลาง 25 
(1) ผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน 7 
(2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  8 
(3) นกัท่องเท่ียว  5 
(4) เจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์ 5 

3) ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 25 
(1) วฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่ 4 
(2) ประสบการณ์จริงแท ้ 3 
(3) กระบวนการ 8 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

ด้านของตัวบ่งช้ี จํานวนตัวบ่งช้ีย่อยทีว่ดัความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง
สร้างสรรค์ 

(4) กิจกรรมการท่องเท่ียว 10 
รวม 59 

 

จากตารางท่ี 4.16 สรุปจาํนวนตวับ่งช้ีย่อยท่ีเป็นตวับ่งช้ีวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์พบวา่  

ตวับ่งช้ียอ่ยทั้งหมดท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยวา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์มีจาํนวนทั้งหมด 59 ตวับ่งช้ียอ่ย โดยแบ่งเป็น 1) ตวับ่งช้ี
ดา้นสถานท่ี มีจาํนวนตวับ่งช้ีย่อยวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ จาํนวน 9 ตวับ่งช้ี      
2) ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง มีจาํนวนตวับ่งช้ียอ่ยวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์จาํนวน 25 
ตวับ่งช้ี และ 3) ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ มีจาํนวนตวับ่งช้ีย่อยวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์จาํนวน 25 ตวับ่งช้ี 



บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ มีวตัถุประสงค ์คือ 
1) เพื่อศึกษาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 2) เพื่อพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูเ้ช่ียวชาญตลอดจนผูท่ี้มีความรู้ทางดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 9 ท่าน 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญภาครัฐ จาํนวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญภาคนกัวิชาการ จาํนวน 4 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญ
ภาคประชาชน จาํนวน 2 ท่าน ซ่ึงจะเป็นผูท้าํหนา้ท่ีในการคดัเลือกตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค ์ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดคุณสมบติัของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์วด้งัน้ี 

1) เป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาครัฐ หมายถึง บุคคล ผูซ่ึ้งทาํงานในหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคโ์ดยตรงหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของนักวิชาการ หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งมีความรู้ ความเขา้ใจและ
เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ หรือทาํงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์โดยทํางานในหน่วยงานระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา ได้แก่  อาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศไทย 

3) เป็นผูเ้ช่ียวชาญในส่วนของภาคประชาชน ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชนท่องเท่ียวหรือประธานกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนหรือคณะกรรมการ
ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์มีช่ือเสียงในประเทศไทย 

4) เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือกบังานวิจยัดว้ยความเต็มใจ ยินยอมสละเวลาจนกระทัง่งานวิจยั
เสร็จลุล่วง 

ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง 
และแบบสอบถาม โดยในบทน้ีผูว้ิจัยขอนําเสนอขอ้มูลการวิจัยสรุปผลตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา การอภิปรายผล และเสนอขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการวจิยั 
 

ผลการพิจารณาคดัเลือกตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ สามารถสรุปผล 
การวิจยัโดยนาํเสนอตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาได ้ดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ตามความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ตลอดจนผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการ
บ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์สามารถแบ่งได ้3 ดา้น ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี ตวั
บ่งช้ีดา้นตวักลาง ตวับ่งช้ีดา้นปฏิสัมพนัธ์ โดยตวับ่งช้ีดงักล่าวขา้งตน้ ประกอบดว้ยตวับ่งช้ียอ่ยแบ่ง
ตามรายดา้นไดด้งัน้ี 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่า  
มีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นสถานท่ี ไดแ้ก่ 1) ความ
เป็นเมืองและชุมชน และ 2) เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นจากการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ี พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ว่าตวับ่งช้ีท่ีมี
ความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามความ
เป็นเมืองและชุมชน คือ ความโดดเด่นทางวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ  
และกลุ่มผูเ้ ช่ียวชาญมีความเห็นด้วย ว่าตัวบ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้านสถานท่ีจาํแนกตามความเป็นเมืองและชุมชน คือ 1) ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมและ/หรือ ผงัเมืองในเชิงสัณฐานวิทยา 2) สถานท่ีพกัท่ีแสดงถึงวิถีชุมชน 3) ความ
หลากหลายทางวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ และ 4) ความเขา้ใจอย่าง
ลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพ้ืนท่ีท่ีท่องเท่ียว 

และตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ี จาํแนกตามตวับ่งช้ีย่อย
เร่ืองเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีท่ีมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามเอกลกัษณ์
และอตัลกัษณ์ คือ 1) ความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจา้ของวฒันธรรม และ 2) ความเป็น
แก่นแทท้างวฒันธรรม (Cultural Authenticity) และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมี
ความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้านสถานท่ีจาํแนกตาม
เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ คือ 1) การผสานผสาน การบูรณาการ ของประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
วิถีชุมชน และ 2) ความสมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์สถานท่ี 
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ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่า  
มีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ดา้นตวักลาง ไดแ้ก่ 1) ผูมี้
ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน 2) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3) นกัท่องเท่ียว และ 4) เจา้หนา้ท่ีเชิง
สร้างสรรค ์

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นจากการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน 
พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่า ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน คือ 1) ครูเพลง/
หมอเพลง/ครูโนราห์ 2) นกัดนตรีพื้นบา้น 3) นกัแสดงพื้นบา้น 4) ปราชญช์าวบา้น/ปราชญท์อ้งถ่ิน 
5) เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 6) ผูรู้้ในชุมชน  

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ีย่อยเร่ือง
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสม
ในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม คือ 1) กิจกรรมระหว่างนักท่องเท่ียวและชุมชน และ 2) การมีประสบการณ์จากการลงมือทาํ
และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ 1) การมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ 2) การมีเทคนิค/วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ 3) ความรู้จากการทาํกิจกรรม 4) การ
มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 5) วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีการใหคุ้ณค่า และ 6) การมีผูส่ื้อความหมาย 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ือง
นกัท่องเท่ียว พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่าตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้านตวักลางจาํแนกตามนักท่องเท่ียว คือ 1) จาํนวน
นกัท่องเท่ียวท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน 2) การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัคนใน
ท้องถ่ิน  และ  3) การแสวงหาประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแท้จริงของ
นกัท่องเท่ียวและตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดา้นตวักลางจาํแนกตามนักท่องเท่ียว คือ 1) การปรับตวัของ
นักท่องเท่ียวเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของคนในทอ้งถ่ิน และ 2) การใชชี้วิตของนักท่องเท่ียวภายใต้
วฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบคนทอ้งถ่ิน 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นตวักลาง จาํแนกตามตวับ่งช้ีย่อยเร่ือง
เจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่าตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสม
ในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้านตัวกลางจําแนกตามเจ้าหน้าท่ีเชิง
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สร้างสรรค ์คือ 1) การแนะนาํ/ต่อยอดความคิดของคนในชุมชน 2) การเขา้ใจจิตวิทยาชุมชน 3) การ
ถ่ายทอดความรู้ท่ีแทจ้ริงแก่คนในชุมชน 4) ความชาํนาญเฉพาะทางในพ้ืนท่ีของชุมชน และ 5) การ
ใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ว่า  
มีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ด้านปฏิสัมพนัธ์ ได้แก่ 1) 
วฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่2) ประสบการณ์จริงแท ้3) กระบวนการ และ 4) กิจกรรมการท่องเท่ียว 

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นจากการพฒันาและการประเมินค่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ืองวฒันธรรมท่ียงัคงใชอ้ยู ่พบว่า  
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ ด้านปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามวฒันธรรมท่ียงัคงใช้อยู่ คือ 1) การผสมผสานของ
วฒันธรรมท่ีมีแต่เดิมกับวฒันธรรมใหม่ 2) การผสานวฒันธรรมร่วมสมยั วฒันธรรมชาติ และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและชุมชน 3) การผสานวฒันธรรมแต่เดิมกบัวฒันธรรมร่วมสมยั และ 4) การ
ผสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัวฒันธรรมโลก 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ีย่อย
เร่ืองประสบการณ์จริงแท ้ พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีท่ีมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้านปฏิสัมพันธ์จําแนกตาม
ประสบการณ์จริงแท ้คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ย
ว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์
จาํแนกตามประสบการณ์จริงแท ้คือ 1) การมีประสบการณ์ร่วมผ่านการมีส่วนร่วมบางส่วนกบั
ชุมชน และ 2) การมีประสบการณ์ร่วมผา่นการมีส่วนร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็รูปแบบ 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสมัพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ียอ่ย 
เร่ืองกระบวนการ พบวา่ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอยา่งยิง่วา่ตวับ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมในการ
บ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกระบวนการ คือ 1) ไม่
ทาํลายคุณค่าของชุมชนและนาํไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม 2) ความ
เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว (สัมพนัธ์กับประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลกัษณ์ของสถานท่ี) 3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั/ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์ 4) ความ
เป็นดั้งเดิม จริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์จริง และ 5) การเคารพ
กฎ กติกา ประเพณีปฏิบติัของคนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมี
ความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตาม
กระบวนการ คือ 1) การพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกบั
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เจา้ของพื้นท่ี 2) ประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของวฒันธรรม ใชชี้วิตร่วมกบัเจา้ของสถานท่ี และ 3) 
การมีส่วนร่วม และเรียนรู้ประสบการณ์ ในวิถีชีวิตประจาํวนัของผูค้นในชุมชน และมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งกนั 

ตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์ จาํแนกตามตวับ่งช้ีย่อย
เร่ืองกิจกรรมการท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าตัวบ่งช้ีท่ีมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกิจกรรม
การท่องเท่ียว คือ 1) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความประทบัใจ ทาํให้จดจาํและเกิดความเขา้ใจ
ในทอ้งถ่ิน 2) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิม 3) กิจกรรมการท่องเท่ียว
ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคท่ี์ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและเป็นตน้แบบอย่างแทจ้ริง 4) กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีกลมกลืนและสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน 5) 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการต่อยอด/พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 6) การใชท้รัพยากรทางการท่องเท่ียว
ของทอ้งถ่ินมาประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยว่าตวับ่งช้ีมีความ
เหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกิจกรรม
การท่องเท่ียว คือ 1) การสร้างคุณค่าให้กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์
ของสถานท่ี 2) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแฝงไวด้้วยศิลปะและกล่ินอายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน         
3) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง/เฉพาะกลุ่ม/เฉพาะทอ้งถ่ิน และ 4) การเกิด
กิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 
 

จากการวิจยัเร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี ผลท่ี
ไดจ้ากการวิจยัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจและสามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

5.2.1 ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่
1) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน

การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามความเป็นเมืองและชุมชน
มากท่ีสุด คือ ความโดดเด่นทางวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึง 
ความแตกต่าง มีเอกลกัษณ์ของแต่ละพื้นท่ีก่อใหเ้กิดความเด่นชดั ทั้งทางดา้นภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม 
ชีวภาพ วิถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม โดยตัวบ่งช้ีดังกล่าวสอดคล้องกับ
ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์กล่าวไวโ้ดย มุทริกา พฤกษาพงษ ์(2558) ท่ีกล่าวว่า 
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“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ คือ การท่องเท่ียววิถีชีวิตท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใช้
ชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะในเร่ืองวิถีการอยู่อาศยั การประกอบอาชีพ เร่ืองอาหารการกิน 
ศิลปหัตถกรรม และอ่ืน ๆ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของชุมชนและผูค้นเจา้ของ
พื้นท่ีและสอดคลอ้งกบัแนวคิดขององคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) (2556) ซ่ึงกล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์่าหมายถึง 
การท่องเท่ียวท่ีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและเอกลักษณ์สถานท่ี 
ประกอบกบัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ (2554) ท่ีทาํการศึกษา
ศกัยภาพของพื้นท่ีในเขต สพพ.4 และ สพพ.5 (เขตพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เขต 4 
ประกอบดว้ยพื้นท่ีอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชรเขตพื้นท่ีพิเศษ 5 จงัหวดั
เลย ครอบคลุมพื้นท่ีเช่ือมโยงด่านซา้ย-ภูเรือ-นาแหว้-ท่าล่ี-เชียงคาน-เลย และ ภูกระดึง-หนองหิน-ภู
หลวง) เพื่อพฒันาเป็น “ตน้แบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ ในประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ 
เขตพื้นท่ีดงักล่าวมีคุณสมบติั ทั้งในเชิงพื้นท่ีและกระบวนการ กล่าวคือ มีความหลากหลายและโดด
เด่นในทางวฒันธรรมและธรรมชาติ 

2) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน
การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นสถานท่ีจาํแนกตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ 
ไดแ้ก่ 1) ความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจา้ของวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึง ความรู้สึกของคน
ในชุมชนหรือเจา้ของวฒันธรรมกบัการใหค้วามสาํคญัต่อพื้นท่ีนั้น ๆ วา่มีคุณค่า ควรค่าแก่การรักษา 
หวงแหน เกิดเป็นความรัก ความภาคภูมิใจ ในคุณค่าวฒันธรรมชุมชนอนัเป็นเอกลกัษณ์และอตั
ลกัษณ์เฉพาะถ่ินนั้น ๆ รวมถึงความรู้ ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของคนในชุมชนในฐานะท่ีเป็นเจา้ของ
วฒันธรรมนั้น ๆ ในการบอกเล่าเร่ืองราว การส่ือความหมายแก่ผูม้าเยอืน โดยตวับ่งช้ีดงักล่าวแสดง
ใหเ้ห็นว่า คนในชุมชนหรือเจา้ของวฒันธรรมเป็นกลไกสาํคญัยิง่ต่อการเป็นตวัขบัเคล่ือนความเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นการถ่ายทอดวิถีชุมชนสู่สายตาของนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ตลอดจนมีส่วนสาํคญัต่อการสร้างความเขา้ใจและประเมินความคิดสร้างสรรคข์องเมืองและชุมชน
ในพื้นท่ีนั้น ๆ สอดคลอ้งกับแนวคิดของสุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ และคณะ (2554) ท่ีกล่าวถึง
คุณสมบติัของ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ ว่าตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัในเชิงพื้นท่ี คือ การมี
ความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดยเจา้ของวฒันธรรม และ 2) ความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรม 
(Cultural Authenticity) ซ่ึงหมายถึง ความจริงแท ้ความเป็นของแทด้ั้ งเดิมทางวิถีชุมชน 
ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์สถานท่ี ตลอดจนมีความจรรโลงใจท่ีแสดงออกเป็นความคิดอย่าง
สร้างสรรคท์างวิถีชุมชน ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าวสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบสาํคญัของการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์ซ่ึงกล่าวไวโ้ดยภทัรพงศ ์อินทรกาํเนิด และคณะ (2553) ว่าองคป์ระกอบสําคญัของ 
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“การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ คือ สถานท่ี (Location): ปัจจยัเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ (Uniqueness 
& Identity) ซ่ึงอตัลกัษณ์สะทอ้นความจริงของชีวิตแบบหน่ึงและเป็นกลุ่มของขอ้มูล ซ่ึง “เอก 
ลกัษณ์” เป็นขอ้สรุปของแนวคิดท่ีไม่มีกิจกรรม ไม่มีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง แต่ “อตัลกัษณ์” 
เตม็ไปดว้ยพลวตัของการสร้างใหม่เชิงความหมายอยา่งไม่หยุดน่ิงดว้ยเหตุผลดงักล่าว การบริหาร
พื้นท่ีและชุมชนท่ีรวมเอาความแตกต่างทั้งสองประเด็นขา้งตน้ จึงเป็นตวัขบัเคล่ือนและตวับ่งช้ี
คุณภาพและปัจจยัของความแตกต่างของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีชัดเจน 
ก่อใหเ้กิดความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรม 
 

5.2.5 ตัวบ่งช้ีด้านตัวกลาง 
1) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน

การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมระหว่างนกัท่องเท่ียวและชุมชน และ 2) การมีประสบการณ์จากการลงมือทาํ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์ององคก์าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ท่ีกล่าวว่า 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมเน้นการเรียนรู้ การศึกษาจากประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุมชน โดยจดัในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสบการณ์จาก
ส่ิงท่ีมีอยูแ่ละเป็นอยูจ่ริงในชุมชน 

2) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน
การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 1) 
จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน 2) การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวกบั
คนในทอ้งถ่ิน และ 3) การแสวงหาประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงของ
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะต่าง ๆ ของการท่องเท่ียวสร้างสรรค ์
(Creative Tourism) ของคณะกรรมการวางแผนการประชุมในการประชุม Creative Cities Network 
(2549) ท่ีกล่าวถึงคุณลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์่า ผูท่้องเท่ียวและเจา้ของบา้นตอ้งมี
ความผกูพนัระหว่างกนั มีประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั/ 
ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์ นกัท่องเท่ียวมีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรคข์องตนเองและ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกบัเจา้ของพื้นท่ี ตลอดจนมีความจริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิต
และผลิตภณัฑ ์ และมีประสบการณ์จริง ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของมุทริกา พฤกษาพงษ ์
(2558) ท่ีกล่าวถึง ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ว่าเป็นการท่องเท่ียววิถีชีวิตท่ีทาํให้
นกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการใชชี้วิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน มุ่งเนน้ให้นกัท่องเท่ียวมีปฏิสัมพนัธ์
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กบัคนในพ้ืนท่ี ผา่นการพดูคุยสนทนาและผา่นกิจกรรมทดลองปฏิบติัต่าง ๆ ตลอดจนการทดลองใช้
ชีวิตตามแบบอย่างผูค้นในชุมชน และนกัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ตรง เรียกว่า เป็นเวทีการเรียนรู้
แบบมีชีวิต 

3) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน
การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นตวักลางจาํแนกตามเจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์
ไดแ้ก่ 1) การแนะนาํ/ต่อยอดความคิดของคนในชุมชน 2) การเขา้ใจจิตวิทยาชุมชน 3) การถ่ายทอด
ความรู้ท่ีแทจ้ริงแก่คนในชุมชน 4) ความชาํนาญเฉพาะทางในพ้ืนท่ีของชุมชน และ 5) การใฝ่รู้ 
พร้อมเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้น
ตวักลางนั้น นอกจากนกัท่องเท่ียว เจา้ของวฒันธรรม และปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
แล้ว ยงัมีปัจจัยอ่ืนท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ นั่นคือ 
เจา้หน้าท่ีเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงเจา้หน้าท่ีเชิงสร้างสรรคถื์อเป็นอีกหน่ึงเครือข่ายทางการท่องเท่ียวท่ี
สาํคญัในการผลกัดนัและขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นผูก้ระตุน้ให้ชุมชนสามารถต่อ
ยอดทางความคิดในชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั อนัก่อให้เกิดองคค์วามรู้ 
ในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 
5.2.3 ตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

1) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน
การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามประสบการณ์จริงแท้
มากท่ีสุด คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึง นกัท่องเท่ียวมีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์กับชุมชนในท้องถ่ิน ในขณะเดียวกันก็ได้รับความรู้
ประสบการณ์จากชุมชนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดขององคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน (องค์การมหาชน) (2546) ท่ีกล่าวถึง ลักษณะของการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคไ์วว้่านกัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของวฒันธรรม และมี
โอกาสไดใ้ชชี้วิตร่วมกบัเจา้ของสถานท่ี ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดแดน วิสุทธิลกัษณ์ 
และคณะ (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ ว่าตอ้งมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

2) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน
การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกระบวนการ ไดแ้ก่   
1) ไม่ทาํลายคุณค่าของชุมชนและนาํไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม   
2) ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในพื้นท่ีท่องเท่ียว (สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน
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และเอกลกัษณ์ของสถานท่ี) 3) การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ 4) 
ความเป็นดั้งเดิม จริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์จริง และ 5) การ
เคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบติัของคนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุดแดน วิ
สุทธิลกัษณ์ และคณะ (2554) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของ “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค”์ ในเชิง
กระบวนการว่าตอ้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม มีประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของ
วฒันธรรม มีกระบวนการท่ีนาํไปสู่ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในพื้นท่ีท่องเท่ียว และไม่ทาํลายคุณค่า
ของชุมชนและนาํไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

3) ตวับ่งช้ีท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นดว้ยอย่างยิ่งว่าตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมใน
การบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ดา้นปฏิสัมพนัธ์จาํแนกตามกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความประทบัใจ ทาํใหจ้ดจาํและเกิดความเขา้ใจในทอ้งถ่ิน 2) 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่เดิม 3) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรคท่ี์ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและเป็นตน้แบบอยา่งแทจ้ริง 4) กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
กลมกลืนและสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน 5) กิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีมีการต่อยอด/พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ 6) การใชท้รัพยากรทางการท่องเท่ียว
ของทอ้งถ่ินมาประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคณะกรรมการวาง
แผนการประชุมในการประชุม Creative Cities Network (2549) ซ่ึงไดก้าํหนดคุณลกัษณะต่าง ๆ 
ของการท่องเท่ียวสร้างสรรค ์ ไวว้่าเป็นการท่องเท่ียวแบบจาํเพาะเจาะจง จดจาํประทบัใจ เขา้ใจ 
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัแนวคิดขององคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่าง
ย ัง่ยืน (อพท.) ท่ีสรุปหลกัเกณฑข์องการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์วว้่า เป็นความคิดสร้างสรรคท่ี์
ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและเป็นตน้แบบอย่างแทจ้ริง (Originality) และมีความเป็นของแทด้ั้ งเดิม 
(Authenticity) เป็นการท่องเท่ียวท่ีสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลกัษณ์สถานท่ี 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาไปใช้ 
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการศึกษาไปใช ้ดงัน้ี 

1) จากผลการศึกษาเร่ืองการพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
นั้นในการวดัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ควรมีการวดั 3 ดา้น ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีดา้น
สถานท่ี ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง และตวับ่งช้ีดา้นปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงในการวดัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
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ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นสถานท่ี ควรศึกษาตวับ่งช้ีย่อย 2 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ความเป็นเมืองและ
ชุมชน เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ และในการวดัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้น
ตวักลาง ควรศึกษาตวับ่งช้ียอ่ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ ผูมี้ความคิดสร้างสรรคป์ระจาํถ่ิน การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม นกัท่องเท่ียว และเจา้หนา้ท่ีเชิงสร้างสรรค ์ ตลอดจนในการวดัตวับ่งช้ีความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นปฏิสมัพนัธ์ ควรศึกษาตวับ่งช้ียอ่ย 4 ตวับ่งช้ีไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ียงัคงใช้
อยู ่ประสบการณ์จริงแท ้กระบวนการ และกิจกรรมการท่องเท่ียว 

2) จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรคด์า้นสถานท่ี แบ่งตามตวับ่งช้ีย่อยเร่ืองความเป็นเมืองและชุมชน ควรศึกษาเก่ียวกบั
ประเดน็ ความโดดเด่นทางวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ ซ่ึงหมายถึง ความ
แตกต่าง มีเอกลกัษณ์ของแต่ละพื้นท่ีก่อให้เกิดความเด่นชัด ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม 
ชีวภาพ วิถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม และหากแบ่งตามตัวบ่งช้ีย่อยเร่ือง
เอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ ควรศึกษาเก่ียวกับประเด็น ความตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนโดย
เจา้ของวฒันธรรม และความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรม ซ่ึงความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดย
เจา้ของวฒันธรรม ถือเป็นส่วนสําคญัหน่ึงในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์ห้เกิดความ
ยัง่ยนืภายใตก้ารพฒันาควบคู่ไปกบัการอนุรักษ ์

3) จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ด้านตวักลาง แบ่งตามตวับ่งช้ีย่อยเร่ือง 1) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ควรศึกษา
เก่ียวกบัประเด็นกิจกรรมระหว่างนกัท่องเท่ียวและชุมชน และการมีประสบการณ์จากการลงมือทาํ 
2) นกัท่องเท่ียว ควรศึกษาเก่ียวกบัประเด็นจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในทอ้งถ่ิน  
การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัท่องเท่ียวกบัคนในทอ้งถ่ิน การแสวงหาประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิถี
ชีวิตและวฒันธรรมท่ีแท้จริงของนักท่องเท่ียว 3) เจ้าหน้าท่ีเชิงสร้างสรรค์ ควรศึกษาเก่ียวกับ
ประเดน็การแนะนาํ/ต่อยอดความคิดของคนในชุมชน การเขา้ใจจิตวิทยาชุมชน การถ่ายทอดความรู้
ท่ีแทจ้ริงแก่คนในชุมชน ความชาํนาญเฉพาะทางในพ้ืนท่ีของชุมชน และการใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 

4) จากผลการศึกษาเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรคด์า้นปฏิสมัพนัธ์ แบ่งตามตวับ่งช้ียอ่ยเร่ือง 1) ประสบการณ์จริงแท ้ควรศึกษาเก่ียวกบั
ประเด็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 2) กระบวนการ ควรศึกษาเก่ียวกบัประเด็นการไม่
ทาํลายคุณค่าของชุมชนและนาํไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ความ
เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว (สัมพนัธ์กับประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและ
เอกลกัษณ์ของสถานท่ี) การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ ความเป็น
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ดั้งเดิม จริงแทท้ั้งในกระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์จริง การเคารพกฎ กติกา 
ประเพณีปฏิบติัของคนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 3) กิจกรรมการท่องเท่ียว ควรศึกษาเก่ียวกับประเด็น
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความประทบัใจ ทาํให้จดจาํและเกิดความเขา้ใจในทอ้งถ่ิน กิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรคท่ี์ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและเป็นตน้แบบอย่างแทจ้ริง กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีกลมกลืน
และสมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
มีการต่อยอด/พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการใช้ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินมา
ประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งประเด็นการศึกษาเพื่อพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรคเ์ท่านั้น หากแต่ยงัไม่ไดพ้ฒันาเคร่ืองมือวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
ดังนั้น ควรมีการศึกษาและพฒันาเคร่ืองมือวดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้
สามารถนาํไปใชว้ดัความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทยได ้

2) การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์โดยครอบคลุมตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์า้นสถานท่ี ตวับ่งช้ีดา้น
ตัวกลาง และตัวบ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคใ์นภาพรวมของประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยงัไม่ไดมี้การศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีความ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคเ์ฉพาะพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้น ควรมีการประยกุตโ์ดยนาํตวั
บ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคจ์ากผลการศึกษาน้ีไปศึกษาและพฒันาตวับ่งช้ีความ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นพ้ืนท่ีเฉพาะเพิ่มเติม เพื่อใหส้ามารถนาํไปปรับใชไ้ดใ้นแต่ละ
พื้นท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (การทาํ EDFR รอบที ่1) 
 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ  
เร่ือง การพฒันาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 

คาํช้ีแจง ในการสมัภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงมี

คาํถามดงัต่อไป 

 1. ประเดน็ความคิดเห็นดา้นตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(กลุ่มตวับ่งช้ี) 

 2. ประเด็นความคิดเห็นดา้นตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์(ตวับ่งช้ียอ่ย

ในแต่ละกลุ่ม ตามประเดน็ขอ้ท่ี 1) 

 3. ประเดน็ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  



ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามปลายปิด (การทาํ EDFR รอบที ่2) 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
การพฒันาตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ (รอบที ่2) 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี ส่วนท่ี 2 ตวับ่งช้ีดา้นตวักลาง   ส่วนท่ี 3 ตวับ่งช้ีดา้นปฏิสมัพนัธ์ 
2. การแสดงความคิดเห็นในตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 
 ขอใหท่้านทาํเคร่ืองหมายกากบาท ลงในช่องคาํตอบ� เพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความเหมาะสมของตวับ่งช้ี โดยมีค่านํ้าหนกัคะแนน ในแต่ละช่อง ดงัน้ี 

5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 4 หมายถึง  เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

3. รูปแบบการส่งแบบสอบถามคืน ไดแ้ก่ 1) ส่งคืนกบัผูศึ้กษาโดยตรง หรือ 2) ส่งคืนทางไปรษณีย ์
โดยใชซ้องซ่ึงติดแสตมป์ท่ีส่งมาใหพ้ร้อมกนัน้ี 
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ 
นางสาวยพุนิ  อุ่นแกว้ โทร. 089-715-5600

ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามรอบท่ี 2 คืน ภายในวนัท่ี……เดือน……………….2558 
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ส่วนที ่1 ตัวบ่งช้ี ด้านสถานที ่
 

 
ตวับ่งช้ีด้านสถานที ่

1. ความเป็นเมอืงและชุมชน 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและ/หรือ ผงั

เมืองในเชิงสณัฐานวิทยา  
     

2 ความหลากหลายทางวิถีชีวิต วฒันธรรม
ชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ 

     

3 ความโดดเด่นทางวิถีชีวิต วฒันธรรม
ชุมชนและหรือสภาพทางธรรมชาติ 

     

4 ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทางวฒันธรรม
ของพ้ืนท่ีท่ีท่องเท่ียว 

     

5 สถานท่ีพกัท่ีแสดงถึงวถีิชุมชน      
 

ตวับ่งช้ีด้านสถานที ่
2. เอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ 

(ส่ือทีส่ะท้อนให้เห็นถงึววิฒันาการ 
ของเมืองและชุมชน) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ความสมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์
สถานท่ี 

     

2 ความตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนโดย
เจา้ของวฒันธรรม 

     

3 ความเป็นแก่นแทท้างวฒันธรรม  
(Cultural Authenticity) 

     

4 การผสานผสาน การบูรณาการ ของ
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน 
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ส่วนที ่2 ตัวบ่งช้ี ด้านตัวกลาง 
 

 
ตวับ่งช้ีด้านตวักลาง 

1. ผู้มีความคดิสร้างสรรค์ประจําถิน่ 
(Creative People in Residence) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การมีหมู่ช่าง 10 หมู่       
2 ปราชญช์าวบา้น/ปราชญท์อ้งถ่ิน      
3 เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน      
4 ครูเพลง/หมอเพลง/ครูโนราห์      
5 นกัดนตรีพื้นบา้น      
6 นกัแสดงพ้ืนบา้น      
7 ผูรู้้ในชุมชน      

 
ตวับ่งช้ีด้านตวักลาง 

2. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
   (Participative Leaning) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 วิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีการใหคุ้ณค่า       
2 กิจกรรมระหวา่งนกัท่องเท่ียวและชุมชน       
3 การมีผูส่ื้อความหมาย       
4 การมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการ

เรียนรู้ 
     

5 การมีเทคนิค/วธีิการ/กระบวนการเรียนรู้      
6 ความรู้จากการทาํกิจกรรม      
7 การมีประสบการณ์จากการลงมือทาํ      
8 การมีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้      
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ส่วนที ่2 ตัวบ่งช้ี ด้านตัวกลาง (ต่อ) 
 

 
ตวับ่งช้ีด้านตวักลาง 

3. นักท่องเทีย่ว (Tourist) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีปฎิสมัพนัธ์ 

กบัคนในทอ้งถ่ิน  
     

2 การปรับตวัของนกัท่องเท่ียวเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มของคนในทอ้งถ่ิน 

     

3 การมีส่วนร่วมกิจกรรมของนกัท่องเท่ียว 
กบัคนในทอ้งถ่ิน 

     

4 การใชชี้วิตของนกัท่องเท่ียวภายใต้
วฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบคนทอ้งถ่ิน 

     

5 การแสวงหาประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัวิถี
ชีวิตและวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงของ
นกัท่องเท่ียว 

     

 
ตวับ่งช้ีด้านตวักลาง 

4. เจ้าหน้าทีเ่ชิงสร้างสรรค์  

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การเขา้ใจจิตวิทยาชุมชน      
2 การถ่ายทอดความรู้ท่ีแทจ้ริงแก่คนใน

ชุมชน 
     

3 ความชาํนาญเฉพาะทางในพ้ืนท่ีของ
ชุมชน 

     

4 การแนะนาํ/ต่อยอดความคิดของคน 
ในชุมชน 

     

5 การใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา      
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ส่วนที ่3 ตัวบ่งช้ี ด้านปฏิสัมพนัธ์ 
 
 

ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 
1. วฒันธรรมทีย่งัคงใช้อยู่ 

(Living Culture) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การผสมผสานของวฒันธรรมท่ีมีแต่เดิม

กบัวฒันธรรมใหม่ 
     

2 การผสานวฒันธรรมร่วมสมยั 
วฒันธรรมชาติ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
และชุมชน 

     

3 การผสานวฒันธรรมแต่เดิมกบั
วฒันธรรมร่วมสมยั 

     

4 การผสานวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบั
วฒันธรรมโลก 

     

 
ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 
2. ประสบการณ์จริงแท้ 

(Authentic Experience) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การมีประสบการณ์ร่วมผา่นการมีส่วน

ร่วมกบัชุมชนอยา่งเตม็รูปแบบ 
     

2 การมีประสบการณ์ร่วมผา่นการมีส่วน
ร่วมบางส่วนกบัชุมชน 

     

3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 
(cross – cultural engagement/ 
cultural experience) 
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ส่วนที ่3 ตัวบ่งช้ี ด้านปฏิสัมพนัธ์ 
 

 
ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

3. กระบวนการ (Process) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

(สมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์
ของสถานท่ี) 

     

2 การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั/
ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์  

     

3 ความเป็นดั้งเดิม จริงแทท้ั้งใน
กระบวนการการผลิตและผลิตภณัฑ ์
ประสบการณ์จริง  

     

4 การเคารพกฎ กติกา ประเพณีปฏิบติัของ
คนในพื้นท่ีท่องเท่ียว 

     

5 ประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของ
วฒันธรรม ใชชี้วิตร่วมกบัเจา้ของ
สถานท่ี 

     

6 ไม่ทาํลายคุณค่าของชุมชนและนาํไปสู่
สมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
และส่ิงแวดลอ้ม 

     

7 การมีส่วนร่วม (Active participation)
และเรียนรู้ประสบการณ์ ในวิถี
ชีวิตประจาํวนัของผูค้นในชุมชน และมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (Interaction) 

     

8 การพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรค์
และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมกบั
เจา้ของพ้ืนท่ี (Co-creating Tourism 
Experience) 
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ส่วนที ่3 ตัวบ่งช้ี ด้านปฏิสัมพนัธ์ (ต่อ) 
 

 
ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 
4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

(Tourism Activities) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การสร้างคุณค่าให้กับประวัติศาสตร์ 

ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์
ของสถานท่ี  

     

2 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรคท่ี์ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและเป็น
ตน้แบบอยา่งแทจ้ริง  

     

3 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแฝงไวด้ว้ยศิลปะ
และกล่ินอายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

     

4 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจง/ เฉพาะกลุ่ม/ เฉพาะทอ้งถ่ิน 

     

5 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสร้างความ
ประทบัใจ ทาํใหจ้ดจาํและเกิดความเขา้ใจ
ในทอ้งถ่ิน 

     

6 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีกลมกลืนและ
สมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒัน-
ธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในทอ้งถ่ิน 

     

7 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกิดจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีมีอยูเ่ดิม  

     

8 กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการต่อยอด/
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

     

9 การใชท้รัพยากรทางการท่องเท่ียวของ
ทอ้งถ่ินมาประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

     

10 การเกิดกิจกรรมการท่องเท่ียวใหม่ ๆ  
อยา่งต่อเน่ือง  
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามปลายปิด (การทาํ EDFR รอบที ่3) 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
การพฒันาตัวบ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ (รอบที ่3) 

คาํช้ีแจง 
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ตวับ่งช้ีดา้นสถานท่ี ส่วนท่ี 2 ตวับ่งช้ีดา้น
ตวักลาง ส่วนท่ี 3 ตวับ่งช้ีดา้นปฏิสมัพนัธ์ 
2. จุดมุ่งหมายของการตอบแบบสอบถามรอบน้ี เพื่อใหท่้านไดท้ราบภาพรวมของความคิดเห็นของ
กลุ่มในรอบท่ีผ่านมาและพิจารณาทบทวนคาํตอบของท่านเองโดยในรอบน้ีท่านอาจเปล่ียนแปลง
หรือยืนยนัคาํตอบเดิมได ้เพื่อประกอบการพิจารณาดงักล่าว ผูว้ิจยัไดแ้สดงความสอดคลอ้งของแต่
ละตวับ่งช้ีจากการตอบแบบสอบถามรอบท่ี 1 ของผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านด้วยการระบุค่ามธัยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ (Interquartile Range) ท่ีคาํนวณไดแ้ละแสดงตาํแหน่ง
คาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
 สัญลกัษณ์         หมายถึง ค่ามธัยฐานของระดบัความเหมาะสมในการบ่งช้ีจากคาํตอบของ
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่เลือกระดบัความเหมาะสมในระดบัน้ี) 
 สัญลกัษณ์                    หมายถึง  ขอบเขตของพิสัยระหว่างควอไทล์ของคาํตอบจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด (จาํนวน 9 ท่านท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค)์ 
 สญัลกัษณ์   *   หมายถึง ตาํแหน่งคาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา 
หมายเหตุ: ในขอ้ท่ีไม่มีเคร่ืองหมาย * แสดงวา่ท่านไม่ไดต้อบในรอบท่ีผา่นมา ขอใหท่้านตอบใหม่
ในรอบน้ี 
 หลงัจากการพจิารณาภาพรวมของคาํตอบจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและตาํแหน่งคาํตอบของท่าน
ในรอบท่ีผา่นมาแลว้ ขอความกรุณาท่านใส่เคร่ืองหมาย  � ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของ
ท่านอีกคร้ัง ระดบัคะแนนมีความหมายดงัน้ี
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5 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 4 หมายถึง  เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ีความเป็น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

 1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ วา่ตวับ่งช้ีมีความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

กรณีท่ีท่านยนืยนัคาํตอบเดิม เฉพาะขอ้ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตของพิสยัระหวา่งควอไทล ์กรุณา
แสดงเหตุผลประกอบ 
ตัวอย่างที ่1 
 

 
 

ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่
 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ความโดดเด่นทางวิถี

ชีวิต วฒันธรรมชุมชน
และหรือสภาพทาง
ธรรมชาติ 

*  �    

จากตวัอยา่งท่ี 1 
 หมายความวา่ คาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา (*)  ไม่อยูใ่นขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล ์ 
 (             ) ของกลุ่มและในรอบน้ีท่านเปล่ียนแปลงคาํตอบใหม่ (�) ให้อยู่ในขอบเขตพิสัย
ระหวา่งควอไทล ์ท่าน ไม่ต้อง แสดงเหตุผลประกอบการยนืยนัคาํตอบเดิม 
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ตัวอย่างที ่2 

 
 

ตัวบ่งช้ีด้านสถานที ่
 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ความโดดเด่น

ทางวิถีชีวิต 
วฒันธรรมชุมชน
และหรือสภาพ
ทางธรรมชาติ 

� 
* 

    การมีความโดดเด่น
ทางวิถีชุมชน หรือ
สภาพทาง
ธรรมชาติ จะช่วย
ใหชุ้มชนมี
เอกลกัษณ์บ่งบอก
ถึงความเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเขิง
สร้างสรรคไ์ด้
ชดัเจนข้ึน 

จากตวัอยา่งท่ี 2 
 หมายความวา่ คาํตอบของท่านในรอบท่ีผา่นมา (*)  ไม่อยูใ่นขอบเขตพสิยัระหวา่งควอไทล ์ 
 (             ) ของกลุ่มและในรอบน้ีท่านยนืยนัคาํตอบเดิม (�) ท่าน ต้อง แสดงเหตุผลประกอบการ
ยนืยนัคาํตอบเดิม 
3. ขอความอนุเคราะห์ท่านแนบประวติัและขอ้มูลส่วนบุคคลแก่ผูว้ิจยั และแบบสอบถามท่ีท่านได้
แสดงความคิดเห็นแลว้ โดยส่งคืนทางไปรษณีย ์ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้นบซองซ่ึงติดแสตมป์ท่ีส่งมาใหพ้ร้อม
กนัน้ี 
 
 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ี 
นางสาวยพุิน  อุ่นแกว้  โทร. 089-715-5600 

ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามรอบท่ี 3 คืน ภายในวนัท่ี……..เดือน……………… พ.ศ.2558 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
ตวับ่งช้ีในแบบสอบถามต่อไปน้ี เป็นตวับ่งช้ีความเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ี

ปรากฏในแบบสอบถามรอบท่ี 2 ขอใหท่้านพิจารณาค่ามธัยฐานและขอบเขตพิสัยระหว่างคลอไทล์
ของแต่ละขอ้ประกอบการเปล่ียนแปลงหรือยืนยนัคาํตอบเดิม โดยใส่เคร่ืองหมาย � ลงในช่องท่ี
ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่าน และหากท่านยนืยนัคาํตอบเดิมเฉพาะขอ้ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขต
ของพิสยัระหวา่งควอไทล ์กรุณาแสดงเหตุผลประกอบ 
 

ส่วนที ่1 ตัวบ่งช้ี ด้านสถานที ่
 

 
ตวับ่งช้ีด้านสถานที ่

1. ความเป็นเมอืงและชุมชน 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

เหตุผล เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม

และ/หรือ ผงัเมืองในเชิง
สณัฐานวิทยา  

      

2 ความหลากหลายทางวิถี
ชีวิต วฒันธรรมชุมชนและ
หรือสภาพทางธรรมชาติ 

      

3 ความโดดเด่นทางวิถีชีวิต 
วฒันธรรมชุมชนและหรือ
สภาพทางธรรมชาติ 

      

4 ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทาง
วฒันธรรมของพื้นท่ีท่ี
ท่องเท่ียว 

      

5 สถานท่ีพกัท่ีแสดงถึงวถีิ
ชุมชน 
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ส่วนที ่1 ตัวบ่งช้ี ด้านสถานที ่(ต่อ) 
 

 
ตวับ่งช้ีด้านสถานที ่

1. ความเป็นเมอืงและชุมชน 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

เหตุผล เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ความสมัพนัธ์กบั

ประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน
และเอกลกัษณ์สถานท่ี 

      

2 ความตระหนกัรู้ในคุณค่า
ของชุมชนโดยเจา้ของ
วฒันธรรม 

      

3 ความเป็นแก่นแทท้าง
วฒันธรรม  
(Cultural Authenticity) 

      

4 การผสานผสาน การบูรณา
การ ของประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชน 
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ส่วนที ่2 ตัวบ่งช้ี ด้านตัวกลาง 
 

 
ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 

1. ผู้มีความคดิสร้างสรรค์
ประจําถ่ิน 

(Creative People in 
Residence) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

เหตุผล เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การมีหมู่ช่าง 10 หมู่  

 
      

2 การมีปราชญช์าวบา้น/
ปราชญท์อ้งถ่ิน 
 

      

3 การมีเจา้ของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 

      

4 การมีครูเพลง/หมอเพลง/
ครูโนราห์ 
 

      

5 การมีนกัดนตรีพื้นบา้น 
 

      

6 การมีนกัแสดงพื้นบา้น 
 

      

7 การมีผูรู้้ในชุมชน 
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ส่วนที ่2 ตัวบ่งช้ี ด้านตัวกลาง (ต่อ) 
 

 
ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 

1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participative Learning) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การมีวิธีคิด วธีิปฏิบติั 

วิธีการใหคุ้ณค่า  
      

2 การมีกิจกรรมระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวและชุมชน  

      

3 การมีผูส่ื้อความหมาย 
  

      

4 การมีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

      

5 การมีเทคนิค/วิธีการ/
กระบวนการเรียนรู้ 

      

6 การมีความรู้จากการทาํ
กิจกรรม 

      

7 การมีประสบการณ์จาก
การลงมือทาํ 

      

8 การมีบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
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ส่วนที ่2 ตัวบ่งช้ี ด้านตัวกลาง (ต่อ) 
 

 
 

ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 
3. นักท่องเทีย่ว (Tourist) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ี

มีปฎิสมัพนัธ์ 
กบัคนในทอ้งถ่ิน  

      

2 การปรับตวัของ
นกัท่องเท่ียวเขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

      

3 การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ของนกัท่องเท่ียว 
กบัคนในทอ้งถ่ิน 

      

4 การใชชี้วิตของ
นกัท่องเท่ียวภายใต้
วฒันธรรมและวิถีชีวติ
แบบคนทอ้งถ่ิน 

      

5 การแสวงหา
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั
วิถีชีวิตและวฒันธรรมท่ี
แทจ้ริงของนกัท่องเท่ียว 
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ส่วนที ่2 ตัวบ่งช้ี ด้านตัวกลาง (ต่อ) 
 

 
 

ตัวบ่งช้ีด้านตวักลาง 
4. เจ้าหน้าทีเ่ชิงสร้างสรรค์  

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การเขา้ใจจิตวทิยาชุมชน 

 
      

2 การถ่ายทอดความรู้ท่ี
แทจ้ริงแก่คนในชุมชน 
 

      

3 ความชาํนาญเฉพาะทาง
ในพื้นท่ีของชุมชน 
 

      

4 การแนะนาํ/ต่อยอด
ความคิดของคน 
ในชุมชน 
 

      

5 การใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 
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ส่วนที ่3 ตัวบ่งช้ี ด้านปฏิสัมพนัธ์ 
 
 

ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 
1. วฒันธรรมทีย่งัคงใช้อยู่ 

(Living Culture) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

เหตุผล เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การผสมผสานของ

วฒันธรรมท่ีมีแต่เดิมกบั
วฒันธรรมใหม่ 

      

2 การผสานวฒันธรรมร่วม
สมยั วฒันธรรมชาติ และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินและ
ชุมชน 

      

3 การผสานวฒันธรรมแต่เดิม
กบัวฒันธรรมร่วมสมยั 

      

4 การผสานวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินกบัวฒันธรรมโลก 

      

 
ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 
2. ประสบการณ์จริงแท้ 

(Authentic Experience) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

เหตุผล 
 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 การมีประสบการณ์ร่วม

ผา่นการมีส่วนร่วมกบั
ชุมชนอยา่งเตม็รูปแบบ 

      

2 การมีประสบการณ์ร่วม
ผา่นการมีส่วนร่วม
บางส่วนกบัชุมชน 

      

3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้ม
วฒันธรรม  
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ส่วนที ่3 ตัวบ่งช้ี ด้านปฏิสัมพนัธ์ (ต่อ) 
 

 
ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 

3. กระบวนการ (Process) 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในพ้ืนท่ี        
2 การแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่ง

กนั/ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์  
      

3 ความเป็นดั้งเดิม จริงแทท้ั้งใน
กระบวนการการผลิตและ
ผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์จริง  

      

4 การเคารพกฎ กติกา ประเพณี
ปฏิบติัของคนในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 

      

5 ประสบการณ์ตรงร่วมกบัเจา้ของ
วฒันธรรม ใชชี้วิตร่วมกบั
เจา้ของสถานท่ี 

      

6 การไม่ทาํลายคุณค่าของชุมชน
และนาํไปสู่สมดุลทางเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

      

7 การมีส่วนร่วม เรียนรู้
ประสบการณ์ ในวิถี
ชีวิตประจาํวนัของผูค้นในชุมชน 
และมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  

      

8 การพฒันาศกัยภาพในการ
สร้างสรรคแ์ละมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจร่วมกบัเจา้ของ
พื้นท่ี   
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ส่วนที ่3 ตัวบ่งช้ี ด้านปฏิสัมพนัธ์ (ต่อ) 
 

 
 

ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 
4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

(Tourism Activities) 
 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 

เหตุผล 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
1 ก า ร ส ร้ า ง คุ ณ ค่ า ใ ห้ กั บ

ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
วิถีชุมชนและเอกลักษณ์ของ
สถานท่ี  

      

2 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ท่ี
ไม่ไดเ้ลียนแบบใครและเป็นตน้
แบบอยา่งแทจ้ริง  

      

3 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
แฝงไวด้ว้ยศิลปะและกล่ินอาย
ของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

      

4 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจง/ เฉพาะ
กลุ่ม/ เฉพาะทอ้งถ่ิน 

      

5 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
สร้างความประทบัใจ ทาํให้
จดจาํและเกิดความเขา้ใจใน
ทอ้งถ่ิน 

      

6 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี
กลมกลืนและสมัพนัธ์กบั
ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม 
ตลอดจนวถีิชีวติในทอ้งถ่ิน 
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ตวับ่งช้ีด้านปฏิสัมพนัธ์ 
4. กจิกรรมการท่องเทีย่ว 

(Tourism Activities) 
 

ความเหมาะสมในการบ่งช้ี 
ความเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

 
 
 
เหตุผล 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ 
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

5 4 3 2 1 
7 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่
เดิม  

      

8 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี
การต่อยอด /พัฒนาภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

      

9 การมีการใชท้รัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวของทอ้งถ่ินมา
ประกอบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

      

10 การมีกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

      

 
 
 
 

 



ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ นางสาวยพุนิ อุ่นแกว้ 
 
ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  เกียรตินิยมอนัดบั 1 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 
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