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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จ านวน  8  แห่ง ซึ่งแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างหลากหลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมในการเป็นกรณีศึกษา ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจงจ านวน 24 คน และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
ลูกโซ่จ านวน 14 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย คือ รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5CM-MODEL) ได้แก่ 1) การจัดการชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 2) การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ 3) การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4) การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 
และ5) การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ เป็นการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาผ่านกระบวนการผสานการจัดการ
ทั้ง 5 รูปแบบเพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกร ะทบ
ทางสังคมสิ่งแวดล้อมและการด ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้สืบไป  
ค าส าคัญ: ทุนทางวัฒนธรรม, การจัดการ, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to create a cultural capital management model for 

creative tourism in Thailand. This qualitative research was conducted by collecting the data from 8 
creative tourism spots that had their own uniqueness and diversity that relating to the tourism. The 
samples were 24 key informants selected by purposive sampling and also 14 key informants chosen 
by snowball sampling. The in-depth interview was used as research tool for  collecting the data 
which were then analyzed by means of content analysis. The research findings revealed that the 
cultural capital management for creative tourism contained 5 aspects, including 1) creative 
community management, 2) creative story management, 3) creative activity management, 4) creative 
communication management, and 5) creative impact management. The model was generated by 
integration of these 5 creative management aspects that could lead to creative tourism and hence 
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economic benefits; meanwhile, this model also concurrently considered the impacts on social, 
environmental, and cultural sustainability of communities. 
Keywords: cultural capital, management, creative tourism 
 
1. บทน า 
 การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่ว
โลก ส าหรับในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันจากรายงาน
สรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ไตรมาสที่ 3 ปี  พ.ศ. 
2559 พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง เข้ามายัง
ประเทศไทย 8,228,278 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
13.09 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน [1] ในขณะที่
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจกับชุมชน มรดก
ทางวัฒนธรรม มีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยว อีกทั้งกระแส
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมก าลังได้รับความนิยม
มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์
ทางการท่องเที่ยว ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล  
 แนวคิดใหม่ที่จะตอบสนองการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพได้ถูกเสนอขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนทัศน์ (New 
Travel Paradigm) และทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันที่ ได้รับการส่งเสริมโดยองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ 
(UNESCO - United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) เพื่อสนับสนุนการด ารง
อยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม [2] การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับความผูกพันระหว่าง
นักท่องเที่ยวและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน โดยเช่ือมั่นว่าการ
เข้ามาร่วมเรียนรู้ท ากิจกรรมอันมีคุณค่าของชุมชน ผ่าน
การเ ช้ือเชิญของชุมชนที่พร้อมส าหรับการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว จะช่วยให้เกิดการจดจ าและความประทับใจ
อย่างลึกซึ้งถึง “จิตวิญญาณ” ของพื้นที่ของการท่องเที่ยว
อย่างแท้จริง [3]  
 การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ส่งผลต่อชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจในท้องถิ่น สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Raymond [4] ท่ีได้ท าการศึกษาในประเทศ
นิวซีแลนด์โดยน าเอาแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ไปใช้ในการจัดการการท่องเที่ยวที่เกาะใต้ โดยจัดให้มี
เครือข่ายของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อน าไปสู่การจัดอบรม 
(Workshop) เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมให้กับ
นักท่องเที่ ย ว เพื่ อ เ รี ยนรู้ ประสบการณ์ที่ แตกต่ า ง
หลากหลาย เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนโดย
อาศัยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน  
 ด้วยความส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
ทุนทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นต้นทุนหลักในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษารูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ใน
การน า ไปปรับใ ช้ ให้การพัฒนาการท่องเที่ ยว เ ชิ ง
สร้างสรรค์ให้กระจายไปในหลายพื้นที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นหากแต่ยังเป็น
เครื่ องมือส าคัญที่ เปิด โอกาสให้ เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเข้าใจ
และการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
ได้ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ น าเสนอ
รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย   
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมของ Bourdieu 
(1986)  แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของ Dickman 
(1996) แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวของ 
Throsby (2001) แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และแนวคิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ 
Eber (1993) แล้วจัดท าเป็นร่างกรอบแนวคิดในการวิจัย
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 
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3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  ประกอบด้วยตัวแทนแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จ านวน 8 แห่งใน 4 ภูมิภาค คือ 
ภาคกลาง ได้แก่  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 
กรุงเทพฯ และ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 
สมุทรสงคราม ภาคเหนือ  ได้แก่ บ้านถวาย หมู่บ้าน
หัตถกรรมสร้างสรรค์ เชียงใหม่ และ บ้านหาดผาขน น่าน 
ภาคใต้ ได้แก่ เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส และ ชมรมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนเกาะยาวน้อย พังงา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ เมืองเก่าเชียงคาน เลย และ 
ฟาร์มโชคชัย นครราชสีมา  
3.3 ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพื่อท าการ
สัมภาษณ์ระดับลึก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประสานงานการ
ท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง 8 แห่ง
รวมถึง ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก snowball technique   
3.4 ขอบเขตด้านวิธีด าเนินงาน เป็นการวิชัยเชิงคุณภาพ 
ภายใต้ กระบวนทัศน์แบบสร้ า งสรรค์นิ ยม โดยใ ช้ 
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพหุ (multiple case study) 
อาศัยผลการศึกษาวิจัยจากกรณีตัวอย่างเฉพาะหลายราย
มาใช้ร่วมกัน เพื่อให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์นั้นได้
อย่างกระจ่างชัดและครอบคลุมมิติที่ท าการศึกษา 
3.5 ขอบเขตด้านเวลา ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
มกราคม 2560 ถึง เดือนธันวาคม  2560 รวมระยะเวลา  
12  เดือน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ เพื่อท าการสัมภาษณ์ระดบัลึก ได้แกผู่้ประสานงาน 
การท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดการท่องเที่ยว 
และนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีวิจัยทั้ง 8 แห่ง จ านวนแห่งละ 3  
คน และผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจาก snowball technique 
จ านวน 14 คน โดยวิธีเลือกตามทฤษฎี และการเลือกผู้ให้
ข้อมูลแบบลูกโซ่ ด าเนินการเก็บข้อมูลจนข้อมูลมีความ
อิ่มตัว (saturation of data) 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้ าง ( semi-
structure Interview guide) สร้างโดย ศึกษา
วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และก าหนดประเด็นที่
ต้องการถาม พิจารณาแต่ละข้อค าถามให้มีความชัดเจน
ทางภาษา จากนั้ นน า ไปทดลองสัมภาษณ์   และ

ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาจน
ได้แบบสัมภาษณ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์  
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ  
     4.3.1 การวิจัยเอกสาร (documentary research)  
          โดยรวบรวมและเรียบเรียงเอกสาร วรรณกรรม 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจนิยาม ค า
จ ากัดความ และ การให้ความหมายของทุนทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ รวมถึงสภาพ
ทั่วไปของพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 8 แห่ง  
     4.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field data)   
          เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดย
วิธีเลือกตามทฤษฎีแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 24 คน 
และการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบลูกโซ่จ านวน 14 คน ใน
ลักษณะการสัมภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ โดยขออนุญาต
ในการจดบันทึกและบันทึกเสียง  
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เอกสาร และการวิเคราะห์
เนื้อหา ด้วยการจัดระเบียบข้อมูล ก าหนดรหัสของข้อมูล 
(Coding) การจัดข้อมูลด้วยการเช่ือมโยงดัชนีค าหลักใน
ตัวอย่างเข้าด้วยกัน เพ่ืออธิบาย ตีความ สร้างข้อสรุปด้วย
วิธีอุปนัย [5] 
   
5. ผลการวิจัย 
     จากข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ทั้ง 8 แห่ง พบว่า รูปแบบการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
ได้แก่ รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ 
(5CM-MODEL) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
5.1 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Community 
Creation Management) หมายถึง การจัดชุมชนให้มี
ความพร้อมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
     5.1.1 สร้างการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกในชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลทุนทางวัฒนธรรมและจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว “มีการจัดตั้งกลุ่มย่านเมืองเก่า เพราะเรา
ต้องการในเรื่องของอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมแล้วก็
พลิกฟื้นประเพณีต่าง ๆ ขึ้นมา” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) มี
การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อให้
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เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์การ
ท่องเที่ยวร่วมกัน  
     5.1.2 ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า ด้วยการส่งเสริมให้
สมาชิกในชุมชนเล็งเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมที่มี
อยู่ในชุมชนของตน “จะต้องให้คนได้เห็นความส าคัญของ
รากของตัวเองก่อนว่าเรามีอะไรที่สวยงามให้ทุกคนรู้ว่า
ของดีบ้านฉันคืออะไร” (คนท่ี 20, สัมภาษณ์) เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว  
     5.1.3 สร้างความภาคภูมิใจ ให้สมาชิกในชุมชนรู้สึก
ภาคภูมิใจในรูปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ
ตน “ชุมชนพอได้ เรียนรู้มันก็จะเกิดความภูมิ ใจใน
วัฒนธรรมบ้านเกิด แล้วมันจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในมิติ
ของใจมันสร้างความสัมพันธ์และสร้างความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตน” (คนที่ 2, สัมภาษณ์) เพื่อให้เกิดการ
รักษาสืบทอดสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป 
     5.1.4 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน 
ด้วยการที่สมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแล “ช่วยเหลือดูแล
กันคนในชุมชนของเรามีต้นทุน คือเราไม่มีเรื่องอบายมุข
และขโมยน้อยมาก นักท่องเที่ยวมาก็อยู่ได้กลมกลืนกับ
ชาวบ้าน” (คนท่ี 26, สัมภาษณ์) ให้ความช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหา ปรับความเข้าใจกัน เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดี
ของชุมชน 
     5.1.5 แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสมาชิกในชุมชน   
ทั้งทางตรงและทางอ้อม “มีนักท่องเที่ยวมันเป็นการ
กระจายรายได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ออกวางอวนกุ้ง
อวนปลาไม่ต้องไปขายพ่อค้าคนกลางส่งร้านอาหารเลยก็
ได้ราคาเพิ่ม” (คนที่ 28, สัมภาษณ์) โดยไม่เฉพาะ
ผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในแง่ของ
ความสุขความภูมิใจ “ประเด็นของชุมชนเนี่ยมันมีเรื่อง
ของก าลังใจ มีคนมาเยี่ยมมาชมเราก็มีความสุข” (คนท่ี 3, 
สัมภาษณ์) ท่ีสมาชิกในชุมชนมีส่วนได้รับร่วมกัน 
     5.1.6 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร คือ การจัดให้
สมาชิกในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน “ก็ประชุมกันทั้งหมู่บ้าน มาตกลงกันว่าใคร
จะลงมาท าแพก็ให้มาสมัคร ถ้าใครสละสิทธิ์ก็สละไป เรา
จะมีประชุมใหญ่ประจ าปี” (คนที่ 17, สัมภาษณ์) 
ก่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ความเคลือ่นไหวในเรื่องราว
ต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
5.2 การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ (story creation 
management) คือ การน าเรื่องราวของท้องถิ่นมาเป็น

หัวข้อในการจัดการท่องเที่ยวหรือสื่อสารให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้ ผ่านสถานที่จริงผ่านผู้คนที่ยังมีชีวิตเลือดเนื้อ
ราวกับการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
     5.2.1 ค้นหาเรียบเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์   
ที่ส าคัญในท้องถิ่นของตน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลสร้างความ
น่าสนใจให้กับแหล่งท่องเที่ยว “การตามรอยพระธาตุและ
ประวัติศาสตร์ทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีร่องรอยส าคัญ
ตั้งแต่ในสมัยทวารวดีที่ในดินแดนลุ่มภาคกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” (คนที่ 10, สัมภาษณ์) ให้
นักท่องเที่ยวได้ศึกษาได้เรียนรู ้
     5.2.2 น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลส าคัญ ทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน “เราได้เรียนรู้ หลวงปู่มั่นเคยมาถึงก่อน 
ยอดเคยหักลงมา ในหลวงเคยเสด็จมายกช่อฟ้า เราได้
เห็นเรื่องราวในมุมที่ต่างไป” (คนที่ 3, สัมภาษณ์) ที่มี
ความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงต่อทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
“เราจะเข้าไปดูนาฬิกาที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 
6 เนื่องในงานพระราชพิธีพระศพของรัชกาลที่ 5” (คนที่ 
20, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เพื่อสร้างแรง
ดึงดูดใจเพิ่มความส าคัญและความน่าสนใจให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว 
     5.2.3 น าเสนอเรื่องเล่าต านานใน ที่เล่าขานสืบต่อกัน
มาตามความเช่ือของคนในท้องถิ่น “ภาพเขียนเป็นเรื่อง
เล่าปู่ม่านย่าม่านที่มาจากภาษาพม่า เรียกว่าปู่ม่าน ย่า
ม่านต านานรัก ถ้ามารอดซุ้มที่วัดภูมินทร์แล้วได้มาอีก
รอบหนึ่งก็เป็นคู่แท้กัน” (คนที่ 18, สัมภาษณ์) มาเป็น
ส่ วน เสริ ม ในการท่อง เที่ ยว  บรรยายเรื่ อ งราวให้
นักท่องเที่ยวได้รับทราบ “พญามังกรเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองเก่าภูเก็ตเป็นมังกรแห่งท้องทะเล ถ้าตั้งอยู่ที่ใดใน
โลกนี้พื้นที่นั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง” (คนที่ 20, 
สัมภาษณ์) เพื่อเพิ่มอรรถรสในระหว่างการท ากิจกรรม
ท่องเที่ยว 
      5.2.4 เสนอเรื่องราวเบื้องหลังของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยการน าเสนอขั้นต้อนรูปแบบหรือวิธีการที่
ท าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น “เราพาไปดูการสาธิตการท ากะปิได้เห็นวิธีการ
ท า ของกลุ่มแม่บ้านท า มันสดสะอาดคนมาเห็นก็อยาก
ซื้อ” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึง
ความส าคัญและเห็นคุณค่าในตัวสินค้า สร้างความเต็มใจ
ในการซื้อสินค้าด้วยการตัดสินเชิงคุณค่ามากกว่าราคา 
5.3 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Activity Creation 
Management) คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
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น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ที่
แตกต่างหลากหลาย สร้างความดึงดูดและความน่าสนใจ
ในการท่องเที่ยว 
     5.3.1 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เน้นการน า
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาสร้างเป็นกิจกรรม “พาไป
เที่ยวรอบเกาะชมวิถีชีวิตของชุมชนรอบเกาะ 7 หมู่บ้าน
ชมสวนยาง ทุ่งนา สวนมะพร้าว แล้วก็พักหนึ่งคืนรุ่งเช้า
อาหารเช้าจัดที่บ้านแล้วก็ลงเรือไปดูกระชังการเลี้ยงกุ้ง
มังกรเลี้ยงปลาในกระชังไปเล่นน้ า 4 เกาะแล้วก็กลับมา
พักผ่อน รุ่งเช้าอาหารเช้าอีกวันนึงก็จบโปรแกรม” (คนที่ 
26, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     5.3.2 จัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ ในระหว่าง
การท่องเที่ยว “ตอนกลางคืนก็จะมีฟ้อนร า ท าบายศรีสู่
ขวัญมีเด็กท่ีเล่นดนตรีไทยของบ้านเรา ใช้คนในหมู่บ้านที่
เป็นชาวบ้านเรา” (คนที่ 16, สัมภาษณ์) เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้สึกท่ีดีจากการท่องเที่ยว “พาไป
ชมบ้านเก่าที่เจ้าของบ้านอยู่จริง ๆ อาม้า อาอี๊ ก็จะคอย
ต้อนรับพาชมบ้าน ร้องเพลงจีนให้นักท่องเที่ยวฟัง ได้
พูดคุยกันเจ้าของบ้านก็มีความสุขหายเหงา นักท่องเที่ยว
ก็รู้สึกประทับใจ” (คนที่ 20, สัมภาษณ์) อยากที่จะ
กลับมาท่องเที่ยวในสถานท่ีอีก 
     5.3.3 จัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้หรือได้เห็นตัวอย่าง เพื่อน าไปสู่การ
สร้างแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติหรือการด าเนิน
ชีวิต “การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ของสะสม มีการจ าลองคอก
โคคอกแรกที่มีการบุกเบิกท าฟาร์ม คุณโชคชัยผู้ก่อตั้ง
ฟาร์มโชคชัยจะมีค าพูดติดปาก ว่าผมฝันอยากเป็น
คาวบอย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้ท าตาม
ความฝันของตน” (คนท่ี 36, สัมภาษณ์)  
     5.3.4 จัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไม่มีโอกาส
ได้รับในชีวิตปกติของตน “อย่างนักเรียนจากประเทศ
อังกฤษประเทศฮอลแลนด์มากันเป็นกลุ่มเราก็จะพาไปท า
นา ปลูกข้าว ท าบายศรีสู่ขวัญ ให้เขาได้ท ากิจกรรมที่ไม่
เคยท า” (คนท่ี 16, สัมภาษณ์) เพื่อสร้างความน่าสนใจให้
เกิดขึ้นในการท่องเที่ยว 
     5.3.5 จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แฝงด้วยสาระประโยชน์ “ได้ความรู้เกี่ยวกับฟาร์มโคนม 
ทุกกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมก็จะแฝงการเรียนรู้อยู่ใน
นั้นด้วย เช่น การขี่ม้า เด็ก ๆ ก็จะได้ฝึก และเรียนรู้เรื่อง

การขี่ม้า การอยู่ร่วมกับสัตว์ ป้อนอาหารสัตว์ การรู้จักให้ 
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่” (คนที่ 34, สัมภาษณ์) ให้นักท่องเที่ยว
ได้ทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เห็นและได้สัมผัสในสถานที่จริง  
5.4 การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ (Communication 
Creation Management) คือ การน าเสนอเรื่องราวของ
ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่าง
ลึกซึ้ ง  ด้ วยการบอกเล่าจากเจ้าของพื้นที่  เพื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ ยอมรับ และเข้าใจความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
     5.4.1 ส่งเสริมการเข้าถึงทุนทางวัฒนธรรม ด้วยการ
เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ เข้ าไปสัมผัสกับทุนทาง
วัฒนธรรม ที่มีอยู่ในท้องถิ่น “จัดงานกิจกรรมย้อนอดีต
ขึ้นมา มีกิจกรรม เช่น การท าขนมครก ท าข้าวย าอร่อย 
เรื่องของการแต่งกายเราก็เอากลับมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็น
ว่าจริงๆแล้วเรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่น” (คนที่ 20,สัมภาษณ์) 
สร้างโอกาสในการน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในแต่ละพื้นท่ี  
     5.4.2 สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม    
ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด 
“สิ่งที่สะท้อนออกมาจากการเดินทางคือก็ได้เรียนรู้ซึ่งกัน
และกันคนเมืองคนไปก็ได้เรียนรู้ศรัทธาชาวบ้านเองก็ได้
เรียนรู้การจัดการในการต้อนรับคนนอก” (คนที่ 3, 
สัมภาษณ์ )  ได้ เ รียนรู้ วัฒนธรรมวิถี ชีวิตที่ แตกต่าง
หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
     5.4.3 การสร้างผู้สื่อความหมายในท้องถิ่น ซึ่งเป็นคน
ในพื้นที่หรือในชุมชน “ต้องไกด์ชุมชนด้วยเป็นตัวหลัก
เพราะว่าการอธิบายมันจะเป็นตัวหลักมากกว่าอย่างเช่น
ว่าคนเชียงใหม่มาพูดเรื่องเกาะยาวมันไม่มันไม่สมบูรณ์
ต้องคนเกาะยาวโดยตรงพูดดีกว่า” (คนที่ 26, สัมภาษณ์) 
ที่ท าหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่ อ ให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ า ใจรวมถึ ง ได้ รับความ
เพลิดเพลินจากการท่องเที่ยว 
     5.4.4 สร้างความเคารพต่อมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน ด้วยการบอกเล่าเรื่องราวความส าคัญของทุนทาง
วัฒนธรรม ระเบียบข้อปฏิบัติ รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง “เรามีศูนย์
ข้อมูลของชุมชน นักท่องเที่ยวก็มาที่นี่ก่อนมาฟังบรรยาย
สรุปข้อมูลทั่วไป กิจกรรม กฎระเบียบอะไรต่าง ๆ เรื่อง
ของชุมชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องกติกาของชุมชน” (คนที่ 
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26, สัมภาษณ์) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน 
     5 . 4 . 5  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ใ ห้
บุ คคลภายนอกได้ รั บรู้ รั บทราบด้ วยการ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ “ต่างชาติก็มีทางอินเตอร์เน็ตแล้วก็ทาง
สื่อออนไลน์ บางทีพวกที่มาก่อนเขาก็คุยให้ฟัง” (คนที่ 
26, สัมภาษณ์) ผ่านช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อต่าง ๆ 
รวมถึงสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
“ต้องบอกว่าแขกร้อยละ 60 มาแบบปากต่อปากอีก 40 
ก็จะมาจากทางโซเชียล” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) เพื่อให้
แหล่งท่องเที่ยวเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น 
5.5 การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ( Impact 
Creation Management) ด้วยการค านึงถึงผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ดังนี้ 
     5.5.1 ฟื้นฟูและรักษาทุนทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่ให้คง
ความสมบูรณ์มากที่สุด “จุดประสงค์ของเราท ายังไงก็ได้
ให้ป่าของเราเพิ่มอันนี้คือจุดหลักของศูนย์ป่าชายเลน สิ่ง
ที่เหลือที่ตามมา คือความเข้มแข็งของชุมชนนี่จะเป็นผล
พลอยได้ เราก็มีอุดมการณ์ด้วยกัน สร้างป่าให้อุดม
สมบูรณ์ต่อไป” (คนที่ 5, สัมภาษณ์) เพื่อส่งต่อต้นทุน
ส าคัญและล้ าค่าเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้รับประโยชน์
จากต้นทุนที่สั่งสมไว้ต่อไป 
     5.5.2 กระจายรายได้ แบ่งปันผลประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจสู่สมาชิกในชุมชน สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ “ช่วยกันปรับปรุงให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องไป
รับจ้างอะไรในเมือง ให้คนมาเที่ยวรู้สึกสะดวกสวยขึ้น แต่
ไม่กระทบกับธรรมชาติ เราเน้นใช้คนให้มากที่สุดเพราะ
เรากระจายรายได้ให้คนในหมู่บ้าน” (คนที่ 17 , 
สัมภาษณ์) ให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
และแบ่งปันรายได้ที่เกิดขึ้นในกระบวนการท่องเที่ยว 
     5.5.3 ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้
และความสะดวกในการท ากิจกรรม “เราจะไม่ได้เปิดเป็น
จ านวนมากให้คนได้เข้า การรับนักท่องเที่ยวจ ากัดเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับวิถีชีวิตปกติของเรา” (คนที่ 34 , 
สัมภาษณ์ )  ในขณะเดียวกันก็ค านึ งถึ งพื้นที่ ไ ม่ ให้
กระทบกระเทือนกับการด าเนินวิถีชีวิตปกติมากจนเกินไป 
     5.5.4 ยึดหลักความพอเพียง ด้วยการน าทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตาม
ความจ าเป็นและความเหมาะสม สร้างรายได้และ
ความสุขให้กับสมาชิกในชุมชน “ชาวบ้านเองเราก็พอใจ

กับแบบนี้พอเพียงเราอยู่ได้มีนักท่องเที่ยวมาบ้างก็เป็น
รายได้เสริมคือนักท่องเที่ยวกับชุมชนอยู่กันได้” (คนที่ 
27, สัมภาษณ์) โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีและ
พึ่งพาตนเองได้ 
     5.5.5 ผสานการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทุนทาง
วัฒนธรรม ให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการ
อนุรักษ์ทุนทางวัฒนธรรม “ถ้าวิ่ งตามกระแสการ
ท่องเที่ยวยังไงมันก็ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องสืบสานรักษา
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชาวเชียงคานไว้ ผาสาด
ลอยเคราะห์มันเป็นเอกลักษณ์ของเรา มาดื่มด่ าวิถีชีวิต
ความเงียบสงบมีชวีิตสบาย ๆ อยากให้เป็นแบบนี้” (คนที่ 
31, สัมภาษณ์) เมื่อนักท่องเที่ยวคนต่างถิ่นเข้าไปเยี่ยมชม
เห็นคุณค่า เจ้าของพื้นที่ก็จะเกิดความภาคภูมิใจอยากที่
จะสงวนรักษาทุนทางวัฒนธรรมของตนไว้ 
     5.5.6 เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างช้าแต่มั่นคง ไม่ให้การท่องเที่ยวเข้ามาปรับเปลีย่นวถิี
ชีวิตหรือสภาพแวดล้อมมากจนเกินไป “เราไม่เอาเงินมา
ทุ่มแต่นักท่องเที่ยว เพราะเขาไม่มาแล้วจะเอาเงินที่ไหน 
ก็เลยคิดกันว่าอยู่อย่างน้ีถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเป็น
แค่งานอดิเรก คนท่ีนี่ก็พยายามที่จะให้มันยั่งยืน เราไม่ให้
มันปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจนมากไป” (คนที่ 16 , 
สัมภาษณ์)  ให้สมาชิกในชุมชนค่อย ได้เรียนรู้และพัฒนา
ไปพร้อมกันเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ าและการท าลาย
ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น   
     5.5.7 สร้างความกลมกลืนระหว่างการท่องเที่ยวและ
วิถี ชีวิต ให้นักท่องเที่ยวกับชุมชนอยู่ด้ วยกันอย่าง
กลมกลืน “ทุกอย่างเจ้าของบ้านจะเป็นคนดูแลหมดการ
ท าอาหารที่พักกิจกรรมต่าง ๆเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ดูแล
หมด ถ้าไม่มีใครมาเที่ยวก็กลับไปบ้านไปเลีย้งวัวเลี้ยงแพะ
กลางคืนก็กรีดยางเรือก็มีออกทะเลแล้วก็ไปนั่งคุยกันชีวิต
สบายนะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไร” (คนท่ี 27, สัมภาษณ์) ได้
พักนอนโฮมสเตย์อยู่ร่วมท ากิจกรรมกับเจ้าของบ้าน สร้าง
ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนมาเยี่ยมญาติ ให้การ
ท่องเที่ยวผสานสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตปกติของชุมชน  
     จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น เมื่อน ามาผนวกกับ
บริบทความส าคัญของแนวโน้มการอนุรักษ์ทุนทาง
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผู้วิจัยจึง
น าเสนอ รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ 
(5CM - Model) เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มา
จัดการให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดังรายละเอียด
ที่แสดงในภาพท่ี 5.1 
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ภาพ 5.1  รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค ์5 ประการ (5 CM-MODEL) 
 
6. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย น ามาอภิปรายในประเด็นของ
รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5 CM-
MODEL) ในแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ 
6.1 การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ การจัดการให้ชุมชน
มีส่วนร่วมเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นไปได้โดยสะดวกและยั่งยืน 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ เพชรศรี นนท์ศิริ [6] ที่กล่าว
ว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทั้ง ในการจัดตั้ ง
วางแผนและด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว ช่วยลดความ
ขัดแย้งระหว่างสมาชิกในกลุ่มส่งผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการท่องเที่ยว  
6.2 การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ การน าเสนอ
เรื่องราวเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ความน่าสนใจให้กับการท่องเที่ยว ดังที่ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว 
[7] ได้กล่าวว่า เรื่องราว (Story) เนื้อหา (Content) ของ
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่า หรือ
สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตนเพื่อ
สร้างจุดขาย 
6.3 การจัดกิ จกรรม เ ชิ งสร้ า งสรรค์  กิจกรรม เ ชิ ง
สร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเป็นส่วนส าคัญของการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Campbell [8] 
ที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือการน าเสนอกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ ให้กับผู้ เดินทาง เ ช่น กิจกรรมด้าน
ศิลปะหัตถกรรม การท าอาหาร  พร้อมกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะ 
6.4 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ต้องมีการน าเสนอเรื่องราว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสอย่างลึกซึ้งสอดคล้อง
กับ Richard [9] ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเริ่ม
ปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ได้ เ รี ยนรู้ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ แตกต่ า ง
หลากหลาย 
6.5 การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ ต้องค านึงถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมลภัส พงศกรรังศิลป์ 
[10] ที่พบว่าองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวชุมชน
อย่างยั่ งยืน คือ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและความยั่ งยืนของทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว 
 จากนโยบายและแนวโน้มการอนุรักษ์ทุนทาง
วัฒนธรรมร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ท าให้ทุนทางวัฒนธรรมที่ผ่านการจัดการเชิงสร้างสรรคท์ัง้ 
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5 ประการนั้น น าไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
7. บทสรุป 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการสร้างสรรค์
ในประเทศไทย โดยการศึกษาพื้นที่ท่องเที่ ยวเ ชิง
สร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่น 8 แห่งใน 4  ภูมิภาค พบว่า 
รูปแบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ 5 ประการ (5CM - 
Model) ได้แก่ 1) การจัดการชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 2) 
การจัดการเรื่องราวเชิงสร้างสรรค์ 3) การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 4) การจัดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และ5) 
การจัดการผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการ
จัดการที่เหมาะสม ในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
เพื่อน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังคงค านึงผลกระทบทางสังคม
สิ่งแวดล้อมและการด ารงรักษาทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนไว้ได้สืบไป 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างข้อสรุปภาพรวมของ
การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งหากน าไปใช้กับการจัดการ
ในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน อาจต้องมีการประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาในเชิง
ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงของทุน
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ามา
พัฒนารูปแบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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