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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมที่สํ าคัญใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อนําเสนอการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In-Depth
Interview) การวิเคราะห์ข้อมู ลที่ได้จากเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
นํ า เสนอข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารพรรณนา ผลการวิ จั ย พบว่ า 1. สภาพการของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําหรับงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัด 3) แหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ 4) แหล่ งท่องเที่ยวประเภทพระราชวัง
5)แหล่งท่องเที่ยวประเภทพิพิธภัณฑ์ และ 7) แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ แนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาและแนวทางพัฒนาตลาดน้ําหรือตลาดชุมชน 3. การเพิ่ม
คุ ณ ค่ า การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ยการจั ด การวั ด ให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
พระพุทธศาสนาควรมีแนวทางการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1) กิจกรรม
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) ความสะดวกสบายของสถานที่สิ่งอํานวยความ
สะดวก 4) การส่ ง เสริ ม การตลาด 5) ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย ว 6) กระบวนการ
ดํ า เนิ น งาน 7) สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ 8) การจั ด ชุ ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
9) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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ABSTRACT
The research is a qualitative research the objectives of this study were 1)
to study tourism culture in Ayutthaya. 2) to study the development of cultural
tourism consistent with its context of Ayutthaya 3) to offer enriching cultural
tourism in the province of Ayutthaya. Data were gathered from in-depth interviews
(in-depth interview) from the primary (key informants) by selecting specific
(purposive sampling) figure 25 persons analyzing the data obtained from the
document, content analysis (content analysis) presents information in a way
described in order to categorize the content of the (category) then synthesized. to
share issues or issue and explain its contents. the results showed that: 1. the state
of cultural tourism in Ayutthaya. for this study were: 1) the tourist sector measure
3). tourism and historical monuments 4) attraction of the palace. 5) the attraction
of the museum. and 7) other tourist destinations 2. development of cultural
tourism are consistent with the context of the Ayutthaya along the Chao Phraya.
including ways to develop tourism and the development of the market or markets
in the community 3. enriching tourism. cultural management measures include a
tourist principles should guide enriching tourism principles: 1) cultural tourism
activities 2) reasonable price 3) the convenience of the location. amenities 4)
promotion. 5) training tourism personnel, 6) process, 7) the physical environment 8)
the cultural tourism program 9). with the participation of all sectors.
Keywords: cultural tourism, Ayutthaya.
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1. บทนา

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น
โบราณสถาน วัด ปราสาท พระราชวัง ประเพณี วิถีดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และรวมถึงสิ่งต่าง ๆ
ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดําเนินชีวิตของบุคคล
ในแต่ละยุคแต่ละสมัย (Wang. W. Chen, 2013:39) นักท่องเที่ยวจะได้ทราบประวัติความเป็นมา
ความเชื่ อ มุ ม มองความคิ ด ความศรั ท ธา ความนิ ย มของบุ ค คลสมั ย อดี ต ที่ ถ่ า ยทอด
(Williams,1998:157) มาถึงคนรุ่นหลังผ่านสิ่งเหล่านี้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และนํามาศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว
(Wang. W. Chen,2005:35)
การท่องเที่ยวที่มุ่งหวังเพียงแต่จํานวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว อาจจะนํามาซึ่งความ
เสียหายอันเกิดจากการขาดความเอาใจใส่ดูแลของผู้มีหน้าที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวและความละเลย
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ข าดความใส่ ใ จหรื อ การจงใจต่ อ การทํ า ลายสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว (Yupadee
Sataphan, 2005: 19) ย่อมส่งผลเสียและสร้างความชํารุดทรุดโทรมให้แก่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ
และในปี พ.ศ.2558 จะมีการปฏิรูปทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอย่างมิอาจเลี่ยงได้ ซึ่งประเทศไทยนั้นได้มีการผลักดันส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กระจายออกทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ ยวเชิง
วัฒนธรรมในภาคกลางที่มีแหล่งอารยะธรรมอันเก่าแก่และมีส่วนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒ นธรรม ซึ่งจังหวัดที่เป็นตัว แทนที่ดีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโ บราณสถาน
โบราณวัตถุ และเป็นเมืองมรดกโลก คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในประวัติศาสตร์ นั้นเป็นอดีต
ราชธานีที่ยาวนานที่สุดถึง 417 ปี เป็นดินแดนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์โดด
เด่นทั้งด้านกายภาพ
ประวัติศาสตร์และอารยธรรม มีโ บราณสถานที่ยัง คงเหลื ออยู่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความ
รุ่งเรื องในอดีต องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒ นธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2534 เป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ให้ ค วามสนใจเข้ า มาเยี่ ย มชมตลอดทั้ ง ปี (Ayutthaya,2014:82) ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยามีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 11.52 โดยนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.00 และชาวต่างชาติมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.43 จะเห็นได้ว่าอัตรา
การเพิ่ ม ขึ้ น ของนั กท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติมี สั ด ส่ ว นการเพิ่ ม ขึ้น ที่ ม ากกว่ า ชาวไทย การที่ อั ต ราการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดอยุธยาเติบโตเพิ่มขึ้นมีผลมาจาก การจัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อาทิ งาน “อยุธยามหามงคลทัวร์ไหว้พระ 9 วัด” การเดินทางท่องเที่ยวเชิง
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อนุรักษ์ชมโบราณสถานด้วยรถจักรไอน้ําในเส้นทางกรุงเทพ-อยุธยา การล่องเรือเที่ยวอยุธยา ฯลฯ
โดยอยุธยาใช้ความเป็น “เมืองมรดกโลก” เป็นจุดขายการท่องเที่ยวที่ช่วยดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ (Ayutthaya,2014:89)
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2557 อันมีวิสัยทัศน์จังหวัดว่า “อยุธยานครประวัติศาสตร์
น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่
มาตรฐานสากล อันมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีกลยุทธ์
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลซึ่ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
การท่อ งเที่ยวในเชิง คุณภาพให้ มีก ารเติบ โตอย่ างสมดุ ล และยั่ งยืนโดยการส่ งเสริ มการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว และการ
เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค (Ministry of Tourism and
Sports,2014:62) และยุทธศาสตร์นี้ยังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาภาคบริการ และ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ว่าด้วยการ
พัฒนาสินค้าบริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้มีการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่ อม
โทรม (Anuwat Krasang, 2015 : 241-259) และพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในเชิง
กลุ่มพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน บริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการราย
Reporters
ย่ อ ยและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว สมาคม Economic
Association,2014:26)
จากความส าคัญ ที่ ก ล่า วข้ า งต้ น ผู้วิ จัย จึง สนใจที่ จ ะศึก ษาสภาพและปั ญ หาการ
ท่อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม และหาแนวทางในการพัฒ นาที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสม เพื่ อ น า
เสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาส่งเสริ มให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ยงั่ ยืนอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยและงานวิจยั ชิ ้นนี ้สามารถที่จะนาไปสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวในภาคบริ การที่ได้ มาตรฐาน และเพื่อ
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ขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ในระดับสากล และนาไปสู่การกาหนดนโยบายหรื อวางแผน
ด้ านการตลาดการท่องเที่ยวคุณภาพและสร้ างรายได้ สงู ให้ กบั ประเทศ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สําคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 เพื่อเสนอการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัย โดยมีลําดับดังนี้
3.1 รูปแบบการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” นี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ จํานวน 25 รูป/คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน ลั กษณะและการตรวจสอบเครื่องมือ มี
รายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากเอกสารและผลงาน
การวิจัย
2) กําหนดกรอบ แนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
3) กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4) สร้างเครื่องมือ
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5) นําเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
6) ปรับปรุงแก้ไข
7) จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นเครื่องมือสําหรับ
การศึกษาเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 25 รูป/
คน โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection)
3. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือสําหรับการศึกษาคุณภาพ ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
1) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ
ที่สร้างไว้ (Face Validity : ความตรงเชิงพินิจ)
2) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสัมภาษณ์สร้างเสร็จเสนอประธาน
และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จํานวน 5 รูป/คน
3) นําแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความ
เห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการวิจัย
4) นําเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้กําหนดรูปแบบในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึก ษาหลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎีจ ากเอกสารและผลงานวิ จัย ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2) พัฒนาเครื่องมือที่เป็นแนวทางการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (Indepth interview)
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3) นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 รูป/คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ตลอดจนความชัดเจนในการใช้ภาษา
4) นําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ที่ผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ต่อไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการและ
ขั้นตอน ดังนี้
1) ขอหนัง สื อ จากบัณ ฑิตศึ กษา สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย ลงนามโดยผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส่งไปถึงผู้ให้ข้อมูลหลัก พร้อมทั้งแนบคําถามในการสัมภาษณ์ไปด้วย
เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก เข้าใจประเด็นของข้อคําถาม และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม
ในการให้สัมภาษณ์
2) ดําเนินการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)จากผู้ให้
ข้อมูลหลักตามที่ได้มีการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ โดยมีการบันทึกเทปและ
จดบันทึกโดยใช้เวลาการสัมภาษณ์แต่ละท่านไม่น้อยกว่า 30 นาที
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่องนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อจัดหมวดหมู่ของ
เนื้อหา (Category) แล้วนํามาสังเคราะห์เพื่อหาประเด็นร่วมหรือประเด็นหลักวิเคราะห์ข้อมูล 3 เส้า
ได้แก่ 1) จากการสัมภาษณ์ 2) จากเอกสาร 3) จากการสังเกตุ นํามาสังเคราะห์โดยวิธีพรรณาความ

4. ผลการวิจัย

4.1 สภาพการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาหรับงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) แหล่ งท่องเที่ยวประเภทวัด ที่สํ าคัญ ได้แก่ วัดพนัญเชิงวรวิห าร
วัดใหญ่ชั ยมงคล วั ดนิเ วศธรรมประวั ติ และวั ดชุม พลนิ กายารามวรวิ ห าร 2) แหล่ งท่ องเที่ย ว
ประเภทตลาดหรือชุมชน ที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดเศียรช้าง ตลาดโก้งโค้ง ตลาดน้ําทุ่งบัวชม และ
ตลาดน้ําอโยธยา 3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ วังหลังหรือ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม เจดีย์พระศรีสุริโยทัย 4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทพระราชวั ง
ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น 5)แหล่ งท่องเที่ยวประเภทพิพิธ ภัณฑ์ ได้แก่
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พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 6)แหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้าน
หัตถกรรมมีดอรัญญิก เป็นต้น 7) แหล่ง ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศูนย์ท่องเที่ยว
อยุธยา
4.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น สําหรับการวิจัยเรื่องนี้
มุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยว 2 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
2)แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ําหรือตลาดชุมชน ดังนั้น การสังเคราะห์ข้อมูลจึงแยกเป็นสองส่วน
คือ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาและแนวทางพัฒนาตลาดน้ําหรือตลาด
ชุมชน
4.2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย 1) จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) การบริหารจัดการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 3) การบริหาร
จัดการด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ 4) การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว น 5) การบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาในอนาคต
4.2.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เ ป็ น ตลาดน้าหรือตลาดชุมชน ประกอบด้ว ย
1) ชุมชนเป็นเจ้าของจะต้องร่วมกันคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน
2) จัดตั้งคณะทํางานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีกฎกติกาชัดเจน 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเด็ก เยาวชนผู้ สู งอายุ และหน่ว ยงานต่างๆในชุมชน 4) สิ นค้า ต้องเป็น ของที่ผ ลิ ตในชุมชน
5) ตอบสนองความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 6) มี ก ารจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก 7) มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาในพื้ นที่ 8) มีการสื่อสารทางการท่องเที่ยว 9) มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และ 10) มีกิจกรรมทางเรือทางน้ํา
4.2.3. การเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย การจัดการวัดให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาควรมีแนวทางการเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
ได้แก่ 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) ความสะดวกสบายของ
สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก 4) การส่งเสริมการตลาด 5) ฝึกอบรมบุคลากรทางการท่องเที่ยว 6)
กระบวนการดําเนินงาน 7) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ 8) การจัดชุดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 9) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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5. อภิปรายงานการวิจัย

5.1 สภาพการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สาคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาหรับงานวิจัยนี้ ได้แก่ 1) แหล่ งท่องเที่ยวประเภทวัด ที่สํ าคัญ ได้แก่ วัดพนัญเชิงวรวิห าร
วัดใหญ่ชั ยมงคล วั ดนิเ วศธรรมประวั ติ และวั ดชุม พลนิ กายารามวรวิ ห าร 2) แหล่ งท่ องเที่ย ว
ประเภทตลาดหรือชุมชน ที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดเศียรช้าง ตลาดโก้งโค้ง ตลาดน้ําทุ่งบัวชม และ
ตลาดน้ําอโยธยา 3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ วังหลังหรือ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันทรเกษม เจดีย์พระศรีสุริโยทัย 4) แหล่งท่องเที่ยวประเภทพระราชวั ง
ซึ่งน่าสนใจ ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น 5)แหล่ งท่องเที่ยวประเภทพิพิธ ภัณฑ์ ได้แก่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา 6)แหล่งท่องเที่ยวประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ หมู่บ้าน
หั ต ถกรรมมี ด อรั ญ ญิ ก เป็ น ต้ น 7) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ศู น ย์ ศิ ล ปาชี พ บางไทร
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา
5.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น สําหรับการวิจัย
เรื่องนี้มุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยว 2 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
2)แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ําหรือตลาดชุมชน ดังนั้น การสังเคราะห์ข้อมูลจึงแยกเป็นสองส่วน
คือ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้ําเจ้าพระยาและแนวทางพัฒนาตลาดน้ําหรือตลาด
ชุมชน
5.2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเลียบแม่น้าเจ้าพระยา ประกอบด้วย 1) จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) การบริหารจัดการด้านบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน 3) การบริหาร
จัดการด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ 4) การบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภาคส่ ว น 5) การบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาในอนาคตสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sirna Jitjarus (2007) ในงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนานวัตกรรมสําหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถี
ชีวิตคนไทย ถึงเกือบครึ่ง รองลงมา ได้แก่ ทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร์
5.2.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เ ป็ น ตลาดน้าหรื อตลาดชุมชน ประกอบด้ว ย
1) ชุมชนเป็นเจ้าของจะต้องร่วมกันคิดวางแผนออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน
2) จัดตั้งคณะทํางานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบมีกฎกติกาชัดเจน 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของเด็ก เยาวชนผู้ สู งอายุ และหน่ว ยงานต่างๆในชุมชน 4) สิ นค้า ต้องเป็น ของที่ผ ลิ ต ในชุมชน
5) ตอบสนองความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 6) มี ก ารจั ด สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก 7) มี ก าร
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ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาในพื้นที่ 8) มีการสื่อสารทางการท่องเที่ยว 9) มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒ นธรรมประเพณีของท้องถิ่น และ 10) มีกิจกรรมทางเรือทางน้ํา สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Siriporn Laomueng (2515) ในงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวด้านการให้บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์ อยุธยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวทุกคนมีความพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงคือ
ความสะอาดของโบราณสถาน ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว และความชัดเจนของป้ายบอก
เส้นทางการท่องเที่ยว
5.2.3 การเพิ่ มคุ ณ ค่ า การท่ องเที่ ยวเชิ ง วัฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย 1) กิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) ความสะดวกสบายของสถานที่ สิ่งอํานวยความ
สะดวก 4) การส่ ง เสริ ม การตลาด 5) ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย ว 6) กระบวนการ
ดํ า เนิ น งาน 7) สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ 8) การจั ด ชุ ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
9) การมี ส่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของ Phrakrubhawanawajirakhun
(2015) ในงานวิ จัยเรื่อ ง รู ปแบบการพัฒ นาวั ดให้ เป็น แหล่ งท่ องเที่ย วเชิงวั ฒ นธรรมในจัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่ 1 การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างแท้จริง รูปแบบที่ 2 การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบที่ 3 จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติธรรม บูรณาการกับอนุรักษ์โบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา
รูปแบบที่ 4 บูรณาการวิถีชีวิตความเป็นไทย ร่วมกับศาสนาอื่นอย่างสันติสุข ด้วยกลยุทธ์ 9 ประการ
34 กิจกรรม ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การพัฒนาวัดมีความเจริญรุ่งเรือง และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบที่ดีด้วย

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อของรัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดและลักษณะเฉพาะของการ
ท่อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมอย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยยกตั ว อย่ า งที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ จากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศมาสื่อให้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
2) หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้ นที่ศึกษาวิจัยต้องให้ความสําคัญ
ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อที่จะมุ่งนาเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพระนครศรีอยุธยา
และชุมชนที่ศึกษาวิจัย ได้เรียนรู้ประสบการณ์ ผลักดันวัฒนธรรมให้มีชีวิต มีการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มี ความคิดสร้างสรรค์ประจําถิ่นสามารถเรียนรู้ด้านอัต
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ตลอดทุกวัน
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3) ส่ งเสริ มให้จั งหวัด พระนครศรี อยุธ ยาเป็น จังหวั ดที่มีชื่ อเสี ย งด้านอัตลั ก ษณ์การ
ท่องเที่ยวเฉพาะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศอาเซียนและยังเป็นเสน่ห์น่าดึงดูดใจ
4) หน่ว ยงานภาครัฐ ต้ องตระหนักถึง ความสํ าคัญและคุณค่า ของการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม เนื่องจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มากที่สุดเมื่อ
เทียบกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ ดังนั้น ควรจัดให้มีรางวัลสําหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แบบสร้างสรรค์ดีเด่น (Creative Tourism Award) ให้แก่ธุรกิจและชุมชนที่ประสบความสําเร็จใน
การสร้างสรรค์การท่องเที่ยว
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ
ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินี้ ได้เสนอแนะจากผลการวิจัยในประเด็นที่เห็นว่าสําคัญและ
ควรเป็นประเด็นเร่งด่วนต่อการจัดการการท่องเที่ยว ดังนี้
1) จัดให้มีเวทีการเสวนาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ผู้ ป ระกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชน ตลอดจน นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น ศิ ล ปิ น
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร สถาปนิก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ และผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจนี้ในอนาคต เพื่อ
นําไปสู่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มักเกิดจากความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
2) จัดทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัด
พระนครศรีอยุธ ยา องค์การบริหารส่ ว นจังหวัด สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ และมหาวิ ทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในการร่วมมือทําวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
หากมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ “การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา” ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการดําเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้
1) ควรดําเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research) ซึ่งเป็นใช้วิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
2) ควรเพิม่ กรณีศึกษาจากบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ เช่น การมีส่วน
ร่ ว มของวั ด และชุ ม ชน เป็ น ต้ น เพื่ อ เพิ่ ม บริ บ ทของการวิ จั ย ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วามรู้ แ ละรู ป แบบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
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