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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถ่ินที่

เหมาะสมในการบูรณาการสู่การท่องเที่ยววิถีไทยผ่านการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษา

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 3) เพื่อเสนอแนวทาง

ในการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถ่ินสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์ 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 1) นักท่องเที่ยว จ�านวน 400 คน 2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�านวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า 

 การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถ่ินสู ่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่าง

สร้างสรรค์ เป็นการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เข้าถึงเร่ืองราวประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดยใช้การ

สื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ Storytelling สร้างการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส แสดงออกผ่านกิจกรรม

การท่องเที่ยว 1) กิจกรรมการท�าขนมหวานตามต�านานท้าวทองกีบม้า 2) กิจกรรมการท�าอาหารพื้นถ่ิน

จากวัตถุดิบปลอดสารพิษ 3) กิจกรรมการแต่งกายชุดไทยท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถานและเทศกาล

งานประเพณี ซึง่กิจกรรมดงักล่าว สามารถส่งมอบคณุค่าสงูสดุให้กับนักท่องเทีย่ว และเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้กับเจ้าของภูมปัิญญา นักท่องเทีย่วจะได้รบัประโยชน์สงูสดุจากกิจกรรมท่องเทีย่ว ก่อให้เกิดความประทบัใจ

และรู้สกึคุม้ค่า โดยน�าเสนอผ่านรปูแบบการตลาดใหม่ ๆ  ร่วมกับผู้ประกอบการน�าเทีย่วรุน่ใหม่ทีด่�าเนินธุรกิจ

เพื่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป

ค�าส�าคัญ :	การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยว,	 การท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถ่ิน,	 การท่องเที่ยว

	 วิถีไทยอย่างสร้างสรรค์
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Abstract

 This research aims 1) to study the integrated tourism pattern based on the 

appropriate local identity for the integration that leads to the Thainess Tourism via the 

creative storytelling, 2) to study the tourist behaviors in choosing the traveling routes and 

the tourist activities, and 3) to present the guidelines for the integrated tourism pattern 

based on the local identity that leads to Creative-Thainess Tourism. The research population 

consists of 400 tourists and 15 key informants.

 The research findings are as follows:  For the integrated tourism pattern based on 

the local identity that leads to Creative-Thainess Tourism, there are tourism activities

designed to allow the tourists to learn about the living history by using creative communication 

methods of storytelling, by learning with the five senses through participating in the 

activities, namely 1) the dessert cooking activity as part of the living history of Thao Thong  

Keep Mah, 2) the local dish cooking activity using the toxic-free ingredients, and 3) the 

Thai traditional cloth wearing activity while visiting various ancient remains and when 

participating in the local festival and tradition. These activities deliver the highest value 

to the tourists, add more value to the owners of the local wisdom. The tourists will receive 

the highest benefit from these tourism activities. They will be impressed and perceive the 

trip as worthwhile. These tourism activities will be presented  through novel marketing 

formats. In collaboration with the new start-ups of the tourism business operators who also 

operate their business for the society. Such tourism pattern will efficiently create a good 

perception among tourists and will bring forth the sustainability.

Keywords : The Integration of Tourism Pattern, Tourism Based on the Local Identity,

 The Creative – Thainess Tourism
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บทน�ำ  

	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ได้ก�าหนดทิศทางเป้าหมายการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์

ประเทศไทยจากแหล่งท่องเที่ยว	“Value	for	Money”	ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่รองรับ

นักท่องเที่ยวระดับบน	 รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

(ททท.)	มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ	(Niche	Market)	 โดยแบ่งตามความสนใจพิเศษ

ทีห่ลากหลาย	(Segmentation)	งานวจัิยทางการตลาดหลายช้ินบ่งช้ีว่า	นกัท่องเทีย่วในปัจจบุนัมแีนวโน้ม

ทีจ่ะพจิารณาเลอืกซ้ือสนิค้าและบรกิารทางการท่องเทีย่วจากประโยชน์	(Benefit)	ทัง้ทางสงัคม	(Social)	

และด้านอารมณ์	 (Emotional)	 รวมถึงคุณค่า	 (Value)	 ที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าและบริการนั้น	 ๆ	

โดยผู้ประกอบการทีส่ามารถตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของผู้บรโิภคจะมคีวามได้เปรยีบเหนอืคู่แข่ง

คนอื่น	ๆ	และสามารถรักษาลูกค้าคุณภาพสูงไว้ได้ในระยะยาว	ประกอบกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ)	 ใน

ยุทธศาสตร์ท่ี	 4	 ด้านการสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย	 ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม	 การ

ส่งเสริมวิถีไทย	 และการสร้างความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยวนั้น	 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมเอกลักษณ์

ของประเทศไทยของแต่ละท้องถ่ินด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก	

อาทิ	การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่าง	ๆ	ผ่านสัญลักษณ์	“Thainess”	บนสินค้า

และบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย	 การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมทางสือ่ต่าง	ๆ 	และการส่งเสรมิเอกลกัษณ์ของแต่ละภูมภิาคและจงัหวดัโดยการพฒันาแบรนด์

และการสื่อสารความแตกต่างของภาคและจังหวัดต่าง	 ๆ	 ในรูปแบบการเล่าเรื่อง	 (Storytelling)	

การสือ่สารเรือ่งราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดทีเ่ป็นทีนิ่ยมในกลุม่เป้าหมาย	ซ่ึงสอดคล้อง

กับ	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ที่ได้ก�าหนดแนวทางการสื่อสารและกลยุทธ์ในการส่งเสริม

การตลาดภายใต้แนวคิด	“วถิไีทย	(Thainess)”	และท�าการตลาดแบบเฉพาะกลุม่ส�าหรบันักท่องเทีย่ว

กลุ่มความสนใจพิเศษ	 โดยได้ให้ความส�าคัญไปที่นักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน	 ใน

ช่วงก่อนการเดินทาง	 ภาพลักษณ์ความเป็นกันเองหรือความเป็นมิตรของเจ้าของที่พักเป็นปัจจัยที่

ผู้ประกอบการสถานที่พักเชิงนิเวศ	 ควรให้ความส�าคัญ	 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไม่นิยมหาข้อมูลผ่านทาง

ตัวแทนทางการท่องเที่ยว	 จึงมีโอกาสได้ติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของที่พักมากกว่านักท่องเที่ยว

กลุ่มอื่น	ๆ 	ในช่วงระหว่างพ�านักพบว่า	“ความเป็นไทย”	คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คาดหวัง	เนื่องจาก

เป็นปัจจัยส�าคัญที่ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าประเทศ	 นักท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

ชุมชนเป็นกลุม่	Believers	ซ่ึงมลีกัษณะเปิดรบัและช่ืนชอบประสบการณ์ใหม่	ๆ 	เรยีนรูวั้ฒนธรรม	และ	

การได้ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ร่วมกับคนในชุมชน	คุณค่าของการบริการ	คือ	“Discover	and	bond	with	

an	eco-community	that	knows	no	boundaries”	หรือ	“เปิดใจ	ผูกมิตร	สู่วิถีชีวิตชุมชน”	กลยุทธ์
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ส่งเสริมการตลาดและการน�าเสนอการท่องเที่ยว	 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน	 “Immersive	

authentic	Thai	 experience”	หรือ	 “เป็นส่วนหนึ่งของ	แก่นแท้แห่งความเป็นไทย”	 โดยแนวคิดนี้

น�าเสนอผ่านความคิดที่ว่า	ทุกวัฒนธรรมนั้นได้ก่อร่างสร้างวิถี	การด�าเนินชีวิต	และด้วยวัฒนธรรมอัน

เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่มีกุศโลบาย	 หรือแนวคิดส�าหรับการใช้ชีวิต	 การให้ความเข้าใจเรื่องการใช้

ชีวิต	 สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์อันแตกต่าง	 และไม่เหมือนจากที่ไหน

อย่างแท้จริง

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ต้ังของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 ซ่ึงถือได้ว่า

เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ช่ืีอเสยีงเป็นอันดับต้น	ๆ 	ของประเทศไทย	โดยได้รบัการประกาศยกย่องให้เป็น

เมืองมรดกโลก	จากองค์การ	ยูเนสโก	(UNESCO)	เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	พ.ศ.	2534	เนื่องด้วยเหตุ

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความโดดเด่นในด้านประวัติศาสตร์	 โบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	

สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะที่งดงาม	และวัฒนธรรมอันเก่าแก่	 จึงท�าให้เกิดรูปแบบและเส้นทาง

การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะการท่องเที่ยว

เชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรม	ซ่ึงรปูแบบการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมแบบเดิมน้ันก�าลงัเปลีย่นแปลง

จากรปูแบบเดิมไปสูก่ารท่องเทีย่วทางเลอืกแบบใหม่เพือ่หลกีหนคีวามจ�าเจ	และเป็นการสร้างทางเลอืก

ใหม่ให้แก่นกัท่องเทีย่วในปัจจุบนัทีม่ลีกัษณะการท่องเท่ียวแบบสนใจเฉพาะมากยิง่ขึน้	โดยเฉพาะรปูแบบ

การท่องเที่ยวที่สามารถสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากสถานที่

ท่องเที่ยวอ่ืน	 รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวและมี

โอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้าน	 หรือเจ้าของวัฒนธรรมในพื้นท่ีที่นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมเยือน	

เป็นการท่องเท่ียวที่เน้นประสบการณ์ด้านอัตลักษณ์ของพื้นที่	 ซ่ึงผลจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ

รปูแบบการท่องเทีย่วของจังหวดัพระนครศรอียธุยาอย่างต่อเนือ่งของผู้วจัิยนัน้	ท�าให้ทราบถงึทรพัยากร

ทางการท่องเที่ยวและทุนทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของจังหวัดที่สามารถน�ามาต่อยอด

ทางการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่	ซึ่งได้แก่	การท่องเที่ยววิถีไทยเชิงสร้างสรรค์	

โดยใช้รูปแบบการท่องเที่ยวนี้มาเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับมรดกทางวัฒนธรรม	 และการสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	 เนื่องจากการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง

สามารถเกดิการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วไทย	จึงควรด�าเนนิการส่งเสรมิการวจิยัตามกระบวนการสบืค้น

ราก	ร้อยเรยีงเรือ่งและออกแบบสนิค้าและบรกิารของทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้องในพืน้ที	่ทัง้ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง

และไม่เกีย่วข้องโดยตรง	ในการร่วมกันวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิน่	เพือ่ให้ได้องค์ความรู้

เกีย่วกบัประวัติความเป็นมาในแต่ละท้องถ่ินของตน	และสามารถน�าไปพฒันาต่อยอดให้เกดิมลูค่าเพิม่	

ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง	 (อุดม	 หงส์ชาติกุล,	

นนทวรรณ	ส่งเสริม,	และฐานกาญจน์	วงศ์วิศิษฎ์ศิลป์)	
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	 จากสาเหตุและความส�าคัญข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ

บูรณาการรูปแบบการท่องเท่ียวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น	 สู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์	

ในจงัหวัดพระนครศรอียธุยา	ซ่ึงสอดคล้องกับยทุธศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภูมิ	

ข้อที	่3	พฒันาเทคโนโลย	ีวจัิย	และนวตักรรมเพือ่รองรบัอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	และจดุเน้น

ของมหาวิทยาลัย	ตามความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา	พัฒนาก�าลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นสูงตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตร	อุตสาหกรรม	4.0	และเทคโนโลยีดิจิทัล	และบริหารจัดการและ

การท่องเที่ยว	 โดยการน�าหัวใจของการท่องเที่ยวที่ใช้ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์

ของท้องถิ่นมาบูรณาการเข้าด้วยกัน	อาทิ	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	และ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน	 เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ให้กับจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีมีความต้องการและ

แนวโน้มในการท่องเที่ยวแบบลักษณะสนใจเฉพาะที่ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ 

	 1.	 เพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมในการบูรณาการสู่

การท่องเที่ยววิถีไทยผ่านการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์

	 2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 3.	 เพื่อเสนอแนวทางในการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

สู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

	 1.	 นกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วยงัแหล่งท่องเทีย่วในจังหวัดพระนครศรอียธุยา	จ�านวน	

400	คน	

	 2.	 ผู้ให้ข้อมลูหลกัจากส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีเ่กีย่วกบัการจดัการท่องเทีย่วในจังหวดั

พระนครศรีอยุธยากลุ่มผู้น�าชุมชน	และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว	จ�านวน	15	คน

เครื่องมือ

	 1.	 แบบสอบถาม (Questionnaire)	ส�าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทย	เพือ่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู

เกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกเส้นทางและรปูแบบกจิกรรมทางการท่องเทีย่วในจังหวดัพระนครศรอียธุยา	
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ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นได้แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนที ่1	ค�าถามเกีย่วกบัข้อมลูตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุม่ตัวอย่าง	โดยมลีกัษณะ

เป็นค�าถามปลายปิด	ประกอบด้วยข้อค�าถาม	7	ข้อ	ได้แก่	เพศ	อายุ	สถานภาพ	ศาสนา	อาชีพหลัก/

อาชีพเสริม	ระดับการศึกษา	และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 ส่วนที่ 2	ค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยว	

 ส่วนที่ 3 รูปแบบการท่องเที่ยววิถีไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นักท่องเที่ยวสนใจ	

โดยลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล	(Likert’s	Scale)	5	ระดับ	

คือ	 ระดับความน่าสนใจของกิจกรรมและรูปแบบทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 ในระดับมากที่สุด	

มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	ตามล�าดับ	

 ส่วนที่ 4	ข้อเสนอแนะอื่น	ๆ	ลักษณะเป็นค�าถามปลายเปิด	(Open	ended	question)	โดย

ให้เขียนบรรยาย

	 2.	 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้เตรียมค�าถามไว้บางส่วนและ

ไม่มีค�าถามอีกบางส่วนเพื่อความคล่องตัวในการเก็บข้อมูล

กำรสร้ำงเครื่องมือ

	 1.	 แบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ผู้วจัิยจะท�าการสร้างสมัภาษณ์ขึน้มา	1	ชุดค�าถาม	และน�าแบบ

สัมภาษณ์ไปผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	 3	 ท่าน	 ประเมิน

ความเหมาะสมของข้อค�าถาม	 จากนั้นผู้วิจัยจะน�าข้อเสนอแนะที่ได้	 มาปรับปรุงเครื่องมือให้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.	 แบบสอบถาม	(Questionnaire)		โดยใช้สถติิเชิงอนมุาน	(Inferential	Statistics)	ส�าหรบั

ข้อค�าถามแบบปิด	(Close	ended	question)	และใช้การวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	

Analysis)	ส�าหรบัข้อค�าถามแบบเปิด	(Open	ended	question)	โดยผู้วจัิยจะท�าการสร้างแบบสอบถาม

ขึน้มา	1	ชุดค�าถาม	และน�าแบบสอบถามไปผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื	โดยผู้ทรงคุณวฒุิ

จ�านวน	 3	 ท่าน	 จากนั้นผู้วิจัยจะน�าข้อเสนอแนะที่ได้	 มาปรับปรุงเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น	 โดยก่อนท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะน�าเครื่องมือที่ได้ไป	 Try	 out	 ในกลุ่มที่ใกล้เคียง

กับประชากรที่จะท�าการศึกษา	เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือก่อนที่จะน�าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

ที่จะท�าการศึกษาในครั้งนี้
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 1.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	Data)	 ได้จากการรวบรวม	 ค้นคว้า	 ศึกษา

จากเอกสาร	หนังสือ	วารสาร	และงานวิจัยต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

ในจังหวัดพระนครศรอียธุยามาเพือ่น�ามาจัดเป็นกจิกรรมทางการท่องเทีย่วหรอืสนิค้าทางการท่องเทีย่ว

เชิงสร้างสรรค์

	 2.	 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง	ดังนี้

	 	 1)	การวิจัยเชิงคุณภาพ	 ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น�าชุมชน	 ปราชญ์	 กลุ่มอาชีพจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และชาวบ้านในชุมชน	โดยใช้วิธีก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบให้กลุ่มเป้าหมายแนะน�า

บคุคลอ่ืนต่อไปจนกว่าจะได้ทีข้่อมลูทีซ่�า้กันและเป็นไปในทศิทางเดียวกนั	ส่วนการสมัภาษณ์ผู้ประกอบ

การด้านการท่องเทีย่ว	และหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องด้านการท่องเทีย่ว	โดยใช้วธิกี�าหนดกลุม่ตัวอย่าง

แบบเฉพาะเจาะจง

	 	 2)	การวิจัยเชิงปริมาณ	 ได้จากแบบสอบถามที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลของกลุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โดยผู้วิจัยท�าการรวบรวม

แบบสอบถามที่ได้แบบวันต่อวัน	เพื่อดูความถูกต้อง	ความสมบูรณ์	และความเป็นเอกภาพของข้อมูล	

ก่อนน�าไปวิเคราะห์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	 แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 1)	การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับข้อค�าถามแบบเปิด	(Open	ended	question)	ผู้วิจัยจะใช้

วิธีการวิเคราะห์ด้วยเนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 โดยจับเนื้อหาที่มีประเด็นคล้ายคลึงกันมาอยู่ใน

กลุ่มเดียวกันเพื่อการสรุปผลการวิจัย

	 	 2)	ส�าหรับแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับค�าถามแบบปิด	 (Close	 ended	

question)	 ผู้วิจัยจะใช้สถิติเชิงอนุมาน	 (Inferential	 Statistics)	 โดยค�านวณค่าร้อยละ	 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	และน�าเสนอด้วยสถิติเชิงบรรยาย

	 2.	 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 1)	ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	Analysis)	ที่ข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างรายบุคคล	
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ผลกำรศึกษำ (Results)

 วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษำรูปแบบกำรท่องเที่ยวจำกฐำนอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เหมำะสมใน

กำรบูรณำกำรสู่กำรท่องเที่ยววิถีไทยผ่ำนกำรสื่อสำรเรื่องรำวอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

	 รูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมในการบูรณาการสู่การท่องเที่ยว

วิถีไทยผ่านการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์	 ซ่ึงการท่องเที่ยววิถีไทยที่สามารถบ่งบอกถึงความ

เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นราชธานีเก่าจะต้องมีรูปแบบที่มีส่วน

ประสมของ	1)	ประวัติศาสตร์	ได้เรียนรู้ในแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต	2)	ต้องตรงกับความนิยมและ

ความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน	ได้แก่	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

และการท่องเที่ยวโดยชุมชน	3)	ต้องได้ทั้งประโยชน์ในการเรียนรู้	และความสวยงามสามารถน�าเสนอ

สู่สื่อโซเชียลมีเดียได้	 โดยได้สืบค้นวิถีชีวิตของชุมชนและกิจกรรมที่น่าสนใจและมีศักยภาพพอที่จะ

พัฒนาต่อยอดให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทยเชิงสร้างสรรค์	เช่น	กิจกรรมการท�าขนมหวานตาม

ต�านานท้าวทองกีบม้า	 กิจกรรมการท�าอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ	 และกิจกรรมการ

แต่งกายชุดไทยท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถานและเทศกาลงานประเพณี	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นการน�าวิถี

ชวีติของชมุชนมาต่อยอดเป็นกจิกรรมการท่องเทีย่วให้นกัท่องเที่ยวได้เรียนรู้และลงมือท�าด้วยตนเอง

ร่วมกบัเจ้าของภูมปัิญญาท้องถิน่นัน้	เป็นการส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูร้ะหว่างกนั	นักท่องเทีย่วจะได้รบั

ประสบการณ์ใหม่	ๆ 	ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นจุดเริม่ต้นของเรือ่งราวในประวติัศาสตร์	ช่วยสร้างความประทบัใจให้

กบันกัท่องเทีย่ว	ทีส่�าคัญการมกีจิกรรมการท่องเทีย่วจะช่วยให้นกัท่องเทีย่วใช้เวลาเทีย่วและพ�านกันาน

วันยิ่งขึ้น	 เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนท้องถ่ินมากขึ้น	 โดยที่ภูมิปัญญาด้ังเดิมนั้นจะต้องมีการ

ปรับโฉมให้มีเสน่ห์และมีความร่วมสมัย	 บนฐานแห่งอัตลักษณ์ของชุมชน	 โดยพัฒนาภายใต้แนวคิด	

Value	Capture	ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีมุมมอง	2	มิติ	ได้แก่	การ

ส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยว	 และมิติที่สองคือมุมมองของเจ้าของภูมิปัญญาวัฒนธรรมนั้น

จะได้ผลตอบแทนกลับจากคุณค่านั้นอย่างไร	นอกจากนี้ยังมีการใช้แนวคิด	Value	Creation	ซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีจะน�ามาสร้างคุณค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยว	 ซ่ึงประกอบด้วย	 Feature	 (การสร้าง

ลกัษณะกจิกรรมให้ตรงกับความต้องการของนกัท่องเทีย่ว)	Advantage	(ข้อได้เปรยีบหรอืข้อแตกต่าง

ที่มีมากกว่าคู่แข่ง)	 Benefit	 (ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวน้ัน	 ๆ)	 Pain	 Relief	 (การท�าให้

นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจหรือความสบายใจ)	Gain	(ความรู้สึกคุ้มค่า)	ซึ่งการใช้แนวคิด	Value	

Capture	และ	Value	Creation	จะสามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับเจ้าของภูมิปัญญา	และ

สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	เป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบ	หรือการ	Copy	วัฒนธรรมได้

เป็นอย่างดี	 โดยใช้การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์	 Storytelling	 น�าเสนอผ่านรูปแบบการตลาด

ใหม่	ๆ	เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้		
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 วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษำพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกำรเลือกเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

 ข้อมูลพื้นฐำน เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 

	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	237	คน	คิดเป็นร้อยละ	59.25	และเป็น

เพศชาย	 จ�านวน	 163	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 40.75	 ตามล�าดับ	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

20	ปี	หรือต�่ากว่า	จ�านวน	101	คน	คิดเป็นร้อยละ	25.25	รองลงมามีอายุ	41-50	ปี	จ�านวน	90	คน	

คิดเป็นร้อยละ	22.50	และน้อยที่สุด	มีอายุ	21-30	ปี	จ�านวน	81	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.25	ตาม

ล�าดับ	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด	จ�านวน	220	คน	คิดเป็นร้อยละ	55.00	รองลง

มามีสถานภาพสมรส	จ�านวน	138	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.50	และน้อยที่สุดมีสถานภาพเป็นหม้าย	

จ�านวน	27	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.75	ตามล�าดับ	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา	

จ�านวน	 158	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 39.50	 รองลงมามีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน	 จ�านวน	 73	 คน

คิดเป็นร้อยละ	18.25	และน้อยทีส่ดุมอีาชีพค้าขาย/ธรุกจิส่วนตัว	จ�านวน	67	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.75	

ตามล�าดับ	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	จ�านวน	185	คน	คิดเป็นร้อยละ	

46.25	รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	จ�านวน	130	คน	คิดเป็นร้อยละ	32.50	และน้อยที่สุด

มีการศึกษาระดับปริญญาโท	จ�านวน	36	คน	คิดเป็นร้อยละ	9.00	ตามล�าดับ	ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน	ไม่เกิน	10,000	บาทจ�านวน	134	คน	คิดเป็นร้อยละ	33.50	รองลงมา

มีรายได้ต่อเดือน	30,001	–	40,000	บาท	จ�านวน	105	คน	คิดเป็นร้อยละ	26.25	และน้อยที่สุด

มีรายได้ต่อเดือน	20,001	–	30,000	บาท	จ�านวน	76	คน	คิดเป็นร้อยละ	19.00	ตามล�าดับ

 พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและควำมต้องกำรในกำรร่วมกจิกรรมกำรท่องเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์

	 ด้านวัตถุประสงค์ของการเดินทาง	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของ

การเดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว/พกัผ่อน	รองลงมา	คือ	ทศันศึกษา/ดูงาน	และน้อยทีส่ดุคือเยีย่มญาติ/เยีย่ม

เพื่อน	ตามล�าดับ	ด้านผู้ร่วมเดินทาง	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางกับญาติหรือคนใน

ครอบครวั	รองลงมาเดินทางกบัเพือ่น	และน้อยทีส่ดุเป็นอ่ืน	ๆ 		(ทศันศึกษา)	ตามล�าดับ	ด้านพาหนะใน

การเดินทาง	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถส่วนตัว	 รองลงมาคือรถเช่า	 และ

น้อยท่ีสุดคือรถประจ�าทาง	 ตามล�าดับ	 ด้านจ�านวนผู้เดินทาง	 พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

จ�านวนผู้เดินทาง	4-5	คน	รองลงมามจี�านวนผู้เดินทาง	2-3	คน	และน้อยทีส่ดุมจี�านวนผู้เดินทาง	6-7	คน	

ตามล�าดับ	ด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย	1,001-2,000	

บาท	รองลงมาคือต�่ากว่า	1,000	บาท	และน้อยที่สุดคือ	2,001-3,000	บาท	ตามล�าดับ	ด้านความถี่

การเดินทางต่อปี	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่การเดินทางต่อปี	มากกว่า	9	ครั้งขึ้นไป	
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◆ ธารนี นวัสนธี ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ สุขุม คงดิษฐ ์◆

รองลงมาคือ	7-8	ครั้ง	และน้อยที่สุดคือ	5-6	ครั้ง	ตามล�าดับ	ด้านลักษณะการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว	

พบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยดูจากความหลากหลายของรูปแบบ

การท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวให้ตนเองได้	รองลงมาเลือก

ท่องเทีย่วในสถานทีแ่ปลก	ๆ 	ใหม่	ๆ 	ทีไ่ม่เคยท่องเทีย่วมาก่อน	และน้อยทีส่ดุเลอืกการเดินทางสะดวก

สบาย	 สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้สะดวก	 ตามล�าดับ	 ด้านช่องทางการรับทราบข้อมูลแหล่ง

ท่องเทีย่ว	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รบัทราบข้อมลูแหล่งท่องเทีย่วจากอินเทอร์เนต็/โซเชียล

มีเดีย	 รองลงมาคือ	 ค�าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน	 และน้อยที่สุดคือ	 โทรทัศน์/วิทยุ	 ตามล�าดับ	 ด้าน

กจิกรรมการท่องเทีย่ววถิไีทย	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจกิจกรรมด้านเทศกาลและงาน

ประเพณี	 โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของการ

ท่องเที่ยววิถีไทย	 อาทิ	 เทศกาลงานมรดกโลก	 ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน�้า	 ประเพณีสงกรานต์

กรุงเก่า	 เป็นต้น	 รองลงมาคือ	 ด้านกิจกรรมการปรุงอาหารพื้นถิ่นทั้งคาวและหวานโดยการเข้าร่วม

กิจกรรมการประกอบอาหารกับเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พร้อมเลือกซ้ืออาหารเพื่อสนับสนุนสินค้า

ภายในชุมชน	และน้อยทีส่ดุคือ	ด้านกจิกรรมศิลปหตัถกรรมพืน้บ้าน	(การป้ัน,	การแกะสลกั,	การจักสาน,	

การทอ,	และการวาด)	โดยการทดลองท�า	และการอุดหนนุผลติภัณฑ์จากหตัถกรรมพืน้บ้าน	ตามล�าดับ

ด้านสถานทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการจดักจิกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ต้องการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	 หรือสถานที่จริงที่มีการสาธิตหรือจัดกิจกรรม

การท่องเทีย่ววิถไีทยนัน้	ๆ 	อยูแ่ล้ว	เพือ่สร้างบรรยากาศในการสมัผัสวัฒนธรรมอย่างแท้จรงิ	รองลงมา

คือจัดในสถานท่ีซ่ึงเป็นศูนย์รวมเพียงที่เดียว	 แต่แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาต่าง	 ๆ	 ตามที่

นักท่องเที่ยวสนใจ	เพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง	ตามล�าดับ

 วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือเสนอแนวทำงในกำรบูรณำกำรรูปแบบกำรท่องเที่ยวจำกฐำน

อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่กำรท่องเที่ยววิถีไทยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

	 แนวทางในการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว

วถิไีทยอย่างสร้างสรรค์	ในจังหวดัพระนครศรอียธุยา	จากการสมัภาษณ์	กลุม่ผู้น�าชุมชนและชาวบ้านใน

ชุมชน	และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องการท่องเที่ยว	กลุ่มผู้ประกอบ

ธุรกิจท่องเที่ยวได้แก่	ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก	ร้านอาหาร	สินค้าที่ระลึก	ธุรกิจขนส่ง	และกลุ่มกิจกรรม

ด้านอาชีพท่ีมีศักยภาพพัฒนาให้เป็นแหล่งธุรกิจ	 และกลุ่มอาชีพพื้นบ้าน	 และผู้ให้ข้อมูลหลักจาก

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีเ่กีย่วกบัการจัดการท่องเทีย่วในจังหวดัพระนครศรอียุธยา	โดยน�าข้อมลู

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว

วิถีไทยอย่างสร้างสรรค์	มีผลการศึกษาดังนี้
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◆ การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ◆

	 การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่าง

สร้างสรรค์	 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 สู่เส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสประวัติศาสตร์มีชีวิตที่ความ

หลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว	 โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ในแหล่งประวัติศาสตร์

ที่มีชีวิต	 เป็นกิจกรรมที่ก�าลังได้รับความนิยมและตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียวในปัจจุบัน	

ได้แก่	การท่องเทีย่วเชิงอาหาร	การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	และการท่องเทีย่วโดยชุมชน	นกัท่องเทีย่ว

ได้ประโยชน์ในการเรียนรู้	 และความสวยงามสามารถน�าเสนอสู่สื่อโซเชียลมีเดียได้	 สามารถสร้าง

ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวท่ีแปลกใหม่และแตกต่าง	 การเดินทางสะดวกสบาย	 สามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเท่ียวได้สะดวก	มกีารผนวกกิจกรรมด้านเทศกาลและงานประเพณี	โดยการเข้าร่วมกจิกรรม

เทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยววิถีไทย	 กิจกรรมการปรุง

อาหารพืน้ถิน่ทัง้คาวและหวานโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการประกอบอาหารกับเจ้าของภูมปัิญญาท้องถ่ิน

นักท่องเที่ยวต้องการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	 หรือสถานที่จริงที่มีการสาธิตหรือจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทยนั้น	ๆ	อยู่แล้ว	เพื่อสร้างบรรยากาศในการสัมผัสวัฒนธรรมอย่างแท้จริง	

โดยมีการพัฒนากิจกรรมทั้ง	3	รูปแบบ	ดังนี้	1.	กิจกรรมการท�าขนมหวานตามต�านานท้าวทองกีบม้า	

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สูตรการท�าขนมหวานและลงมือท�าขนมมงคล	 

9	อย่าง	และเรียนรู้ถึงเรื่องราวแห่งต�านาน	ขนมไทยโบราณ	“ท้าวทองกีบม้า”	ผ่านการเล่าเรื่องโดย

เจ้าของภูมิปัญญา	คือ	ป้ามะลิ	ภาคาภร	ซึ่งเป็นผู้สืบทอดเชื้อสายมาจาก	ท้าวทองกีบม้า	โดยมุ่งเน้น

ให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผัส	ได้รบัประสบการณ์ตรงทัง้กลิน่และรสชาติแบบด้ังเดิม	จัดตกแต่งให้สวยงาม

ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น	 2.	 กิจกรรมการท�าอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ	 เป็นกิจกรรมที่

นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ศิลปะในการท�าอาหารพื้นถิ่นต้ังแต่กระบวนการหาวัตถุดิบ	 ซ่ึงเป็น

วัตถุดิบท่ีปลอดสารพิษในท้องถิ่น	 เรียนรู้สูตรอาหารไทยแท้แบบอยุธยา	 ลงมือประกอบอาหารด้วย

ตนเอง	 และจัดส�ารับออกมาให้สวยงามน่ารับประทาน	 โดยการน�าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ผ่านอาหารที่นักท่องเที่ยวต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	5	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	ใน

การปรงุอาหาร	เป็นการสร้างประสบการณ์ให้นกัท่องเทีย่วได้เหน็ถึงคุณค่าอาหารทางวฒันธรรมจากอดีต

สู่ปัจจุบัน	 3.	 กิจกรรมการแต่งกายชุดไทยท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถานและเทศกาลงานประเพณี	

เป็นกจิกรรมท่ีนกัท่องเทีย่วสามารถเรยีนรูเ้ก่ียวกบัผ้าไทยในอดีตในยคุต่าง	ๆ 	และสร้างประสบการณ์ให้

นักท่องเที่ยวด้วยการเรียนรู้วิธีการแต่งตัวด้วยผ้าไทยแบบโบราณ	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมี

ความสนใจ	ในการแต่งชุดไทยร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ 	ในแหล่งท่องเทีย่ว	เช่น	การแต่งชุดไทยเล่นน�า้สงกรานต์	

การแต่งชุดไทยใส่บาตร	การแต่งชุดไทยเที่ยวอยุธยา	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นที่นิยมของ

นักท่องเที่ยวในการร่วมกิจกรรมแต่งชุดไทย	 ได้แก่	 1.	 วัดไชยวัฒนาราม	2.	 วัดพุทไธศวรรย์	 3.	 วัด

โลกยสุธาราม	4.	วัดพระศรีสรรเพชรญ์	5.	วัดมหาธาตุ	6.	ประตูแห่งกาลเวลา	วัดพระงาม	เป็นต้น	

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ก�าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว	 ซ่ึงในการร่วมกิจกรรมนั้น
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◆ ธารนี นวัสนธี ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ สุขุม คงดิษฐ ์◆

นกัท่องเทีย่วจะมภีาพถ่ายสวย	ๆ 	เก๋ไก๋แบบไทย	ๆ 	ไม่เหมอืนใครเพือ่โพรสลงในสงัคมออนไลน์ได้อีกด้วย

	 ซ่ึงกจิกรรมดังกล่าว	สามารถส่งมอบคุณค่าสงูสดุให้กบันกัท่องเทีย่ว	และเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้กบัเจ้าของภูมปัิญญาอีกด้วย	ชุมชนสามารถสร้างคุณค่าให้กบักจิกรรมการท่องเทีย่ว	ด้วยการออกแบบ

กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว	 ซ่ึงเป็นการสร้างข้อได้เปรียบหรือ

ข้อแตกต่างที่มีมากกว่าชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน	 ๆ	 นักท่องเท่ียวจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรม

ท่องเทีย่ว	ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วเกดิความประทบัใจและรูส้กึคุ้มค่า	เป็นการป้องกนัการลอกเลยีนแบบ

ทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี	 และใช้การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์	 Storytelling	 โดยน�าเสนอ

ผ่านรูปแบบการตลาดใหม่	ๆ	ร่วมกับผู้ประกอบการน�าเที่ยวรุ่นใหม่ที่ด�าเนินธุรกิจเพื่อสังคม	เพื่อเป็น

การสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไป

สรุปและกำรอภิปรำยผล (Discussion)

 วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษำรูปแบบกำรท่องเที่ยวจำกฐำนอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เหมำะสมใน

กำรบูรณำกำรสู่กำรท่องเที่ยววิถีไทยผ่ำนกำรสื่อสำรเรื่องรำวอย่ำงสร้ำงสรรค์

	 รูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมในการบูรณาการสู่การท่องเที่ยว

วิถีไทยผ่านการสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์	 ซ่ึงการท่องเที่ยววิถีไทยที่สามารถบ่งบอกถึงความ

เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นราชธานีเก่าจะต้องมีรูปแบบที่มีส่วน

ประสมของ	 1)	 ประวัติศาสตร์	 ได้เรียนรู้ในแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต	 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ	

ไกรฤกษ์	 ปิ่นแก้ว	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส�าหรับจังหวัด

พระนครศรอียธุยา	ปทมุธานแีละนนทบรุ	ีพบว่า	จุดเด่นของสถานทีท่่องเทีย่วทีแ่รงจูงให้เดินทางมาเทีย่ว

ทีจั่งหวัดพระนครศรอียธุยา	ปทุมธานแีละนนทบุรมีคีวามคล้ายกัน	คือ	ความสวยงามของสถาปัตยกรรม

ของสถานที่ท่องเที่ยว	 ประวัติความเป็นมาของสถานที่และช่ือเสียงของพระพุทธรูป	 โดยภาพลักษณ์

ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คือ	เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมท่ีมีช่ือเสียงในขณะที่จังหวัดนนทบุรีมีภาพลักษณ์ในการคงอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิม

2)	ต้องตรงกบัความนยิมและความต้องการของนกัท่องเทีย่วในปัจจุบนั	ได้แก่	การท่องเทีย่วเชิงอาหาร	

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	และการท่องเที่ยวโดยชุมชน	3)	ต้องได้ทั้งประโยชน์ในการเรียนรู้	และ

ความสวยงามสามารถน�าเสนอสู่สื่อโชเชียลมีเดียได้	 โดยได้สืบค้นวิถีชีวิตของชุมชนและกิจกรรม

ทีน่่าสนใจและมศัีกยภาพพอทีจ่ะพฒันาต่อยอดให้เป็นกจิกรรมการท่องเทีย่ววิถีไทยเชิงสร้างสรรค์	เช่น	

กิจกรรมการท�าขนมหวานตามต�านานท้าวทองกีบม้า	 กิจกรรมการท�าอาหารพื้นถ่ินจากวัตถุดิบปลอด

สารพิษ	 และกิจกรรมการแต่งกายชุดไทยท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถานและเทศกาลงานประเพณี	

เป็นต้น	ซึ่งเป็นการน�าวิถีชีวิตของชุมชนมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
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◆ การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ◆

และลงมอืท�าด้วยตนเองร่วมกบัเจ้าของภูมปัิญญาท้องถิน่นัน้	เป็นการส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูร้ะหว่าง

กัน	 นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ใหม่	 ๆ	 ในพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในประวัติศาสตร์	

ช่วยสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเทีย่ว	ทีส่�าคัญการมกีจิกรรมการท่องเทีย่วจะช่วยให้นกัท่องเทีย่ว

ใช้เวลาเทีย่วและพ�านกันานวันยิง่ขึน้	เกดิการกระจายรายได้ลงสูชุ่มชนท้องถิน่มากขึน้	โดยทีภู่มปัิญญา

ดั้งเดิมนั้นจะต้องมีการปรับโฉมให้มีเสน่ห์และมีความร่วมสมัย	บนฐานแห่งอัตลักษณ์ของชุมชน	โดย

พฒันาภายใต้แนวคิด	Value	Capture	ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างมลูค่าเพิม่กิจกรรมท่องเทีย่วทีม่มีมุมอง

2	 มิติ	 ได้แก่	 การส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยว	 และมิติที่สองคือมุมมองของเจ้าของ

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมนั้นจะได้ผลตอบแทนกลับจากคุณค่าน้ันอย่างไร	 นอกจากนี้ยังมีการใช้แนวคิด	

Value	Creation	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะน�ามาสร้างคุณค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยว	 ซึ่งประกอบ

ด้วย	Feature	(การสร้างลักษณะกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว)	Advantage	(ข้อ

ได้เปรียบหรือข้อแตกต่างที่มีมากกว่าคู่แข่ง)	 Benefit	 (ประโยชน์ที่ได้จากกิจกรรมท่องเที่ยวนั้น	 ๆ)	

Pain	Relief	(การท�าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจหรือความสบายใจ)	Gain	(ความรู้สึกคุ้มค่า)	

ซึ่งการใช้แนวคิด	Value	Capture	 และ	Value	Creation	 จะสามารถเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าให้

กับเจ้าของภูมิปัญญา	และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน	เป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบทาง

วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี	โดยใช้การสือ่สารเรือ่งราวอย่างสร้างสรรค์	Storytelling	น�าเสนอผ่านรปูแบบ

การตลาดใหม่	ๆ	เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้	

 วัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษำพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกำรเลือกเส้นทำงและรูปแบบกิจกรรม

กำรท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

	 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเลือกเส้นทางและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	ด้านต่าง	ๆ 	มีดังนี้	ด้านวัตถุประสงค์ของการเดินทาง	พบว่า	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

มีวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน	บางส่วนมาทัศนศึกษา/ดูงาน	และส่วนน้อยเดิน

ทางเพือ่มาเยีย่มญาติ/เยีย่มเพือ่น	ด้านผู้ร่วมเดินทาง	พบว่า	นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เดินทางกบัญาติหรอื

คนในครอบครัว	นักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางมากับเพื่อน	และส่วนน้อยเดินทางมากับหน่วยงานเพื่อ

ทัศนศึกษา	ด้านพาหนะในการเดินทาง	พบว่า	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถส่วนตัว	บางส่วน 

ใช้รถเช่าในการเดินทาง		และมเีพยีงส่วนน้อยใช้รถประจ�าทาง	ด้านจ�านวนผู้เดินทาง	พบว่า	นักท่องเทีย่ว

ส่วนใหญ่มีจ�านวนผู้เดินทาง	4-5	คน	บางส่วนมีผู้เดินทาง	2-3	คน	และส่วนน้อยมีผู้เดินทาง	6-7	คน	 

ด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง	 1,000-2,000	 บาท	 

ด้านความถีก่ารเดินทางต่อปี	พบว่า	นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเทีย่วต่อปีมากกว่า	9	ครัง้ขึน้ไป

และมีเพียงส่วนน้อยที่เดินทาง	 5-6	 ครั้งต่อปี	 ด้านลักษณะการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว	 พบว่า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยดูจากความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว
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และกิจกรรมท่ีสามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวให้ตนเองได้	 รองลงมาเลือกท่องเที่ยวใน

สถานทีแ่ปลก	ๆ 	ใหม่	ๆ 	ทีไ่ม่เคยท่องเทีย่วมาก่อน	และส่วนน้อยเลอืกการเดินทางโดยดูจากความสะดวก

สบาย	สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก	ด้านช่องทางการรับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	พบว่า

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดีย	รองลงมาคือ	

รบัรูข้้อมลูจากค�าบอกเล่าของญาติหรอืเพือ่น	และมเีพยีงส่วนน้อยทีร่บัรูข้้อมลูมาจากโทรทศัน์หรอืวิทยุ	

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทย	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจงานเทศกาลและงานประเพณี	

มีความต้องการเข้าร ่วมกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ินที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ

การท่องเที่ยววิถีไทย	อาทิ	เทศกาลงานมรดกโลก	ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน�้า	ประเพณีสงกรานต์

กรุงเก่า	 เป็นต้น	 รองลงมานักท่องเที่ยวสนใจด้านกิจกรรมการปรุงอาหารพื้นถิ่นทั้งคาวและหวาน	

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการประกอบอาหารกับเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 พร้อมเลือกซ้ืออาหารเพื่อ

สนบัสนนุสนิค้าภายในชุมชน	นอกจากนีน้กัท่องเทีย่วมคีวามสนใจด้านกจิกรรมศิลปหตัถกรรมพืน้บ้าน	

ไม่ว่าจะเป็นการปั้น	 การแกะสลัก	 การจักสาน	 การทอ	 และการวาด	 โดยมีความต้องการทดลองท�า

กิจกรรมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยตัวเอง	และต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านอีกด้วย	

ด้านสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์	 พบว่า	 นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	หรือสถานที่จริงที่มีการสาธิตหรือจัดกิจกรรม

การท่องเที่ยววิถีไทยนั้น	 ๆ	 อยู่แล้ว	 เพื่อสร้างบรรยากาศในการสัมผัสวัฒนธรรมอย่างแท้จริง	 ซ่ึง

สอดคล้องกับ	 แนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ได้ศึกษาและคาดการณ์	 แนวโน้มความ

นยิมทีจ่ะเกดิขึน้เกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงอาหารไว้	ดังต่อไปน้ี	1)	การแสวงหาความเป็นเอกลกัษณ์ใน

แต่ละท้องถิน่ยังคงเป็นทีน่ยิม	นกัท่องเทีย่วยังคงสนใจ	ทีจ่ะแสวงหา	ร้านอาหาร-เครือ่งด่ืม	และร้านค้า

ใหม่	ๆ 	ในแต่ละท้องถ่ินอยูต่ลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นในท้องที	่สนามบนิ	หรอืแม้แต่สถานรีถไฟ	2)	แสวงหา

ความเป็นเอกลกัษณ์	ยังคงมคีวามส�าคัญกับเหล่านกักนิอยู	่พวกเขายงัคงตามหาความเป็น	เอกลกัษณ์

ผ่านอาหารเมื่อออกเดินทาง	 ไม่ว่าจะในประเทศ	 ภูมิภาค	 เมือง	 หรือชุมชนอ่ืน	 ๆ	 นอกจากนี้ยังมี

นกัท่องเทีย่วส่วนน้อยทีต้่องการให้มกีารจัดกิจกรรมในสถานทีซ่ึ่งเป็นศูนย์รวมเพยีงทีเ่ดียว	แต่แบ่งเป็น

ฐานการเรยีนรูด้้านภูมปัิญญาต่าง	ๆ 	ตามทีน่กัท่องเทีย่วสนใจ	เพือ่ประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย

 วัตถุประสงค์ที่ 3 เสนอแนวทำงในกำรบูรณำกำรรูปแบบกำรท่องเที่ยวจำกฐำน

อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่กำรท่องเที่ยววิถีไทยอย่ำงสร้ำงสรรค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

	 แนวทางในการบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว

วิถีไทยอย่างสร้างสรรค์	 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 สู่เส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสประวัติศาสตร์

มีชีวิตที่ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว	 โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ในแหล่ง

ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต	 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุชานาถ	 สิงหาปัด	 ได้กล่าวไว้ว่า
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม	เป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้

เดินทางมายังชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว	 พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้และ

สมัผัสวฒันธรรมประเพณี	วถิชีีวิตทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน	ผ่านการเย่ียมชมสถานทีส่�าคัญทางศาสนา

และสถานที่ส�าคัญประวัติศาสตร์	 เป็นกิจกรรมที่ก�าลังได้รับความนิยมและตรงกับความต้องการของ

นกัท่องเทีย่วในปัจจุบนั	ได้แก่	การท่องเทีย่วเชิงอาหาร	การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม	และการท่องเทีย่ว

โดยชุมชน	 นักท่องเที่ยวได้ประโยชน์ในการเรียนรู้	 และความสวยงามสามารถน�าเสนอสู่สื่อโชเชียล

มเีดียได้	สามารถสร้างประสบการณ์ทางการท่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่และแตกต่าง	ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ	 ภูริวัจน์	 เดชอุ่ม	 ได้กล่าวไว้ว่า	 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว

รูปแบบหนึ่งที่ใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวน�า	(Creativity-led	tourism)	และวัฒนธรรมเป็นฐาน	

(Culture-based	 tourism)	 โดยเฉพาะวัฒนธรรมชีวิตประจ�าวันที่มีความใกล้ชิดกับโลกประสบการณ์

ของนักท่องเที่ยวและใช้เป็นปัจจัยในการสร้างประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 experience)

ให้แก่นักท่องเที่ยว	ซึ่งสามารถพิจารณาได้ทั้งในแง่ของการผลิตและการบริโภค	นอกจากนี้ยังสามารถ

ช้ีชัดถึงความแตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบด้ังเดิม	 (Traditional	 cultural	 tourism)

การเดินทางสะดวกสบาย	สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก	มีการผนวกกิจกรรมด้านเทศกาล

และงานประเพณี	 โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลและงานประเพณีท้องถิ่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์

ของการท่องเที่ยววิถีไทย	 กิจกรรมการปรุงอาหารพื้นถิ่นทั้งคาวและหวานโดยการเข้าร่วมกิจกรรม

การประกอบอาหารกับเจ้าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 นักท่องเที่ยวต้องการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเที่ยว	หรือสถานที่จริงที่มีการสาธิตหรือจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีไทยนั้น	ๆ	อยู่แล้ว	เพื่อสร้าง

บรรยากาศในการสมัผัสวัฒนธรรมอย่างแท้จรงิ	โดยมกีารพฒันากจิกรรมทัง้	3	รปูแบบ	ดังนี	้1.	กจิกรรม

การท�าขนมหวานตามต�านานท้าวทองกีบม้า	 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้

สูตรการท�าขนมหวานและลงมือท�าขนมมงคล	 9	 อย่าง	 และเรียนรู ้ถึงเรื่องราวแห่งต�านาน

ขนมไทยโบราณ	“ท้าวทองกีบม้า”	ผ่านการเล่าเรื่องโดยเจ้าของภูมิปัญญา	ป้ามะลิ	 ซึ่งเป็นผู้สืบทอด

เช้ือสายมาจาก	ท้าวทองกีบม้า	โดยมุง่เน้นให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผัส	ได้รบัประสบการณ์ตรงทัง้กลิน่และ

รสชาติแบบด้ังเดิม	จัดตกแต่งให้สวยงามด้วยวตัถดิุบในท้องถิน่	ซ่ึงมคีวามสอดคล้อง	เทดิชาย	ช่วยบ�ารงุ	

ได้กล่าวถึงเทคนิคการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์	 มี	 4	 เทคนิคหลัก	 ดังนี้		

1.	การอนุรักษ์	คือ	การรักษาสิ่งที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยให้คงอยู่สืบต่อไป	เช่น	การอนุรักษ์ประเพณี

รดน�า้ด�าหวัผู้ใหญ่	การลงแขกเกีย่วข้าวหรอืการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้	เป็นต้น	2.	การฟ้ืนฟ	ูคือ	การน�า

สิง่ทีส่ญูหายไปแล้วให้กลบัมาอีก	เช่น	การฟ้ืนฟกูารละเล่นไทยโบราณ	การฟ้ืนฟเูกษตรแบบผสมผสาน	

การฟื้นฟูประเพณีก่อกองทราย	เป็นต้น	3.	การประยุกต์	คือ	การน�าสิ่งเดิมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

ยคุสมยั	เช่น	ประยุกต์การบวชพระเป็นการบวชป่าเพือ่ให้เกดิจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ	

4.	การสร้างใหม่	 คือ	การคิดค้นสิ่งใหม่จากฐานความรู้ดั้งเดิม	 เช่น	การสร้างชลประทานแทนเหมือง
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ฝาย	การผลิตเตาแก๊สแทนเตาถ่าน	เป็นต้น	2.	กิจกรรมการท�าอาหารพื้นถิ่นจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ	

เป็นกจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วสามารถเข้ามาเรยีนรูศิ้ลปะในการท�าอาหารพืน้ถิน่ต้ังแต่กระบวนหาวัตถดิุบ	

ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษในท้องถิ่น	เรียนรู้สูตรอาหารไทยแท้แบบอยุธยา	ลงมือประกอบอาหาร

ด้วยตนเอง	 และจัดส�ารับออกมาให้สวยงามน่ารับประทาน	 โดยการน�าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้านอาหารที่นักท่องเที่ยวต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	5	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	ใน

การปรงุอาหาร	เป็นการสร้างประสบการณ์ให้นกัท่องเทีย่วได้เหน็ถึงคุณค่าอาหารทางวฒันธรรมจากอดีต

สูปั่จจบุนั	ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบังานวจัิยของ	ณัฎฐกานต์	พฤกษ์สรนันทน์,	จุฑามาศ	วศิาลสงิห์,	และ

ฐานกาญจน์	 วงศ์วิศิษฎ์ศิลป์	 ได้กล่าวไว้ว่า	 การออกแบบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวให้เข้าถึง

เรื่องราวท้องถิ่น	 ผ่านประสาทสัมผัส	 อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าในแหล่งท่องเที่ยวด้วยอาหารไทย

ท้องถิน่อีกด้วย	เป็นการเพิม่คุณค่าของอัตลกัษณ์ท้องถิน่ทีส่ามารถแสดงออกผ่านศิลปะบนจานอาหาร	

3.	กจิกรรมการแต่งกายชุดไทยท่องเทีย่วในแหล่งโบราณสถานและเทศกาลงานประเพณี	เป็นกจิกรรม

ทีน่กัท่องเทีย่วสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัผ้าไทยในอดีตในยุคต่าง	ๆ 	และสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเทีย่ว

ด้วยการเรยีนรูว้ธิกีารแต่งตัวด้วยผ้าไทยแบบโบราณ	ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีนั่กท่องเทีย่วมคีวามสนใจ	ในการ

แต่งชุดไทยร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	ในแหล่งท่องเทีย่ว	เช่น	การแต่งชุดไทยเล่นน�า้สงกรานต์	การแต่งชุดไทย

ใส่บาตร	การแต่งชุดไทยเที่ยวอยุธยา	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวใน

การร่วมกิจกรรมแต่งชุดไทย	 ได้แก่	 1.	 วัดไชยวัฒนาราม	 2.	 วัดพุทไธศวรรย์	 3.	 วัดโลกยสุธาราม	

4.	วัดพระศรีสรรเพชรญ์	5.	วัดมหาธาตุ	6.	ประตูแห่งกาลเวลา	วัดพระงาม	เป็นต้น	กิจกรรมดังกล่าว

เป็นกิจกรรมที่ก�าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว	 ซึ่งในการร่วมกิจกรรมนั้นนักท่องเที่ยวจะมีภาพ

ถ่ายสวย	ๆ 	เก๋ไก๋แบบไทย	ๆ 	ไม่เหมอืนใครเพือ่โพรสลงในสงัคมออนไลน์ได้อีกด้วย	ซ่ึงมคีวามสอดคล้อง

กับ	ทิพวรรณ		พุ่มมณี	กล่าวว่า	การท่องเที่ยววัฒนธรรม	(Cultural	Tourism)	ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง

ของการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื	ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่การเรยีนรู	้และสมัผัสกบัเอกลกัษณ์ความงดงามของ

วัฒนธรรม	คุณค่าทางประวัติศาสตร์	วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความแตกต่างทางวัฒนธรรม	โดยแหล่ง

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ	ดังนี้	1)	หลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์	

โบราณวัตถุสถาน	2)	ศาสนา	ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	3)	สถาปัตยกรรมดั้งเดิมในท้องถิ่น	

4)	งานศิลปหัตถกรรม	เช่น	เครื่องจักสาน	เครื่องปั้นดินเผา	งานถักทอผ้า	และการแกะสลัก	เป็นต้น	

5)	ดนตรี	การแสดง	การละเล่นและกิจกรรมท้องถิ่น	6)	ภาษาและวรรณกรรม	นิทาน	ต�านาน	เพลง

พื้นบ้าน	7)	การด�าเนินชีวิต	เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	การบริโภค	การประกอบอาชีพ	เช่น	เกษตรกรรม

ท�านา	ท�าไร่	ปศุสตัว์	การประมง	เป็นต้น	8)	ขนบธรรมเนยีมประเพณีวัฒนธรรมพืน้บ้าน	ทีเ่กีย่วเน่ืองกบั

ศาสนา	ความเชื่อ	สภาพแวดล้อมและวิถีการด�าเนินชีวิต	เช่น	การบวชนาค	ตักบาตร	แห่เทียนพรรษา	

พิธีบุญบั้งไฟ	 งานสงกรานต์และงานลอยกระทง	 เป็นต้น	 9)	 ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่โดดเด่น	 เช่น

การรักษาโรคด้วยกายภาพบ�าบัดโดยการบีบนวด	อบ/ประคบ	และเวชบ�าบัดด้วยสมุนไพรหรือการท�า
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◆ การบูรณาการรูปแบบการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ◆

ประมงพื้นบ้าน	 เป็นต้น	 ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว	 สามารถส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยว	 และ

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของภูมิปัญญาอีกด้วย	 ชุมชนสามารถสร้างคุณค่าให้กับกิจกรรม

การท่องเที่ยว	 ด้วยการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว	 ซ่ึง

เป็นการสร้างข้อได้เปรียบหรือข้อแตกต่างที่มีมากกว่าชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน	 ๆ	 นักท่องเที่ยวจะได้รับ

ประโยชน์สงูสดุจากกจิกรรมท่องเทีย่ว	ส่งผลให้นักท่องเทีย่วเกิดความประทบัใจและรูส้กึคุ้มค่า	เป็นการ

ป้องกันการลอกเลียนแบบทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี	ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วรรณวีร์	

บุญคุ้ม	 และพจนา	 บุญคุ้ม	 ได้กล่าวไว้ว่า	 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว	 หรือการสร้างกิจกรรม

การท่องเที่ยวใหม่	 ๆ	 ในแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยสร้างสรรค์	 ซึ่งจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของชุมชนได้

รับการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั้น	 และใช้การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์	

Storytelling	โดยน�าเสนอผ่านรูปแบบการตลาดใหม่	ๆ 	ร่วมกับผู้ประกอบการน�าเที่ยวรุ่นใหม่ที่ด�าเนิน

ธุรกิจเพื่อสังคม	เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

ต่อไป

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

	 1)	ควรมีหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยตรงเพื่อเป็น

เจ้าภาพหลักในการพัฒนา	 เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการวางนโยบาย	 การปฏิบัติงาน	 และ

การบริหารงบประมาณ	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

	 2)	ควรมกีารบรูณาการการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน	ๆ 	ทีเ่ก่ียวทัง้หน่วยงานภาครฐั	และ

ภาคเอกชน	 โดยเฉพาะกับบริษัทน�าเที่ยว	 ร่วมกันจัดการการท่องเที่ยวจากฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่

การท่องเที่ยววิถีไทยอย่างสร้างสรรค์	ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 1)	ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายต่อไป

	 2)	ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่วัฒนธรรม	 (Cultural	 Space)	 ที่สอดกับ

การท่องเที่ยววิถีไทยในแหล่งท่องเที่ยวจริงอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์

การท่องเที่ยววิถีไทยในแหล่งท่องเที่ยวจริง	ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าที่แท้จริงในแหล่งท่องเที่ยว
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◆ ธารนี นวัสนธี ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ สุขุม คงดิษฐ ์◆
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