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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการบูรณาการหน่วยงาน
ต่างๆเพื่อจัดตั้งคณะท างานในการบริหาร
ศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร อยุธยา เมือง
มรดกโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัย
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการส ารวจเอกสาร
ผนวกกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้า
หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักวิชาการจ านวน 8 ท่าน แล้วน ามาวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ใน
การบูรณาการการบริหารศูนย์บริการท่องเที่ยว
ครบวงจร อยุธยา เมืองมรดกโลก และน าไปสู่
การวิ เคราะห์กลยุทธ์  ผลการวิจั ย พบว่ า  
แนวทางการบูรณาการการบริหารศูนย์บริการ
ท่องเที่ยวครบวงจร อยุธยา เมืองมรดกโลกนั้น 
ควรให้หน่วยงานที่ เหมาะสม เช่น องค์การ

บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน  (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เข้ามา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และต้องขอมติ
คณะรัฐมนตรใีนการด าเนินงานดังกล่าว 
 
ค าส าคัญ: พระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยว 
ศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร 
 
Abstract 
 This research objective is to suggest 
the guideline for integrating any agents into 
the administration committee of one-stop 
tourism service centre of Ayutthaya world 
heritage city to add value in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya tourism industry. The data were 
collected from many documents and in-
depth interviews from 8 experts. The SWOT 
analysis and TOWS Matrix techniques were 

1  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
2  นักศึกษาหลกัสูตรการป้องกันราชอาณาจักร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
3  สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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used.  The result was, it must have an 
appropriate agent, such as Designated Areas 
for Sustainable Tourism Administration 
(Public Organization) or DASTA, to be the 
main responsible agent and must request the 
cabinet resolution to operate this. 
 
Keyword: Phra Nakhon Si Ayutthaya, 
Tourism, One-stop tourism service centre 
 
บทน า 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(ยูเนสโก : UNESCO) ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศ
ตูนิ เซีย เมื่อวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 
เนื่องจากมีเอกลักษณ์ทั้งทางด้านกายภาพ ด้าน
ประวัติศาสตร์และด้านอารยธรรม ซึ่งจะหา
นครโบราณใดเทียบได้ในเอเชียหรือในโลกไม่มี 
และในขณะเดียวกัน อาคารโบราณสถานใน
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  มี
ลักษณะและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์  โดดเด่นในภาคพื้นเอเซีย 
ลักษณะของสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง เช่น เจดีย์ 
ปรางค์ และปราสาท มีความเป็นพิเศษไม่
สามารถพบเห็นในที่อื่นๆ แม้สิ่งก่อสร้าง
เหล่านี้จะมีก าเนิดมาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะ
เรืองอ านาจ แต่ได้แสดงให้ เห็นถึงความ
ต่อเนื่องและวิวัฒนาการด้านรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมมาสู่ลักษณะที่เป็นแบบไทยแท้ 
และไม่สามารถสร้างทดแทนได้  (สถาบัน              

อยุธยาศึกษา, 2558)   
 แม้พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกท าให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ มีจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีก่อให้ เกิด
รายได้หมุนเวียนขึ้นภายในจังหวัดส่งผลให้
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนใน
จังหวัดดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยที่นักท่องเที่ยวน ามาใช้จ่ายในจังหวัดมี
จ านวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดที่
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในประเทศ โดย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ านวนค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 1,509.50 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.57 เมื่อเทียบกับจังหวัดภูเก็ต หรือ
ประมาณ 1 ใน 4 ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่1 รายได้รวม จ านวนนักท่องเท่ียวและ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยตามรายจังหวัด พ.ศ.2558  
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ภูเก็ต 272,531 13,203,284 6,143 
กรุงเทพฯ 731,748 56,515,597  4,169 
พัทยา 132,206 9,849,940  4,161 
เชียงใหม่ 82,570 9,286,307  3,364 
สงขลา 48,885 6,524,676  3,213 
เชียงราย 20,728.69 3,078,976  2,981 
พระนคร 
ศรีอยุธยา* 

14,485.17  6,994,538  1,509 

ที่มา  : กรมการท่อง เที่ ยว  กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
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  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
พระนครศรีอยุธยาโดยท าการบูรณาการการ
บริหารศูนย์บริการท่องเที่ยวให้ครบวงจร
เบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว ซึ่งจะเป็นหน่วยงาน
ที่สามารถให้ทั้งข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเพื่อ
ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งเป็นสถานที่น า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนจากอ าเภอต่างๆ
ของจังหวัดเพื่อก่อให้เกิดงานและรายได้แก่
ประชาชนท้องถิ่นต่อไป  ทั้งนี้ การบูรณาการ
ของศูนย์บริ ก ารท่ อ ง เที่ ย วครบวงจรนี้ 
จ า เป็นต้ อ งได้ รั บความร่ วมมื อทั้ ง จ าก
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในจังหวัด
เ พื่ อ จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ใ น รู ป แ บ บ
คณะกรรมการร่วมในอันที่จะบรรลุภารกิจใน
การเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไปในภายภาค
หน้า 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบูรณา
การหน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งคณะท างาน
ในการบริหารศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร 
อยุธยา เมืองมรดกโลก 
 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

1.  ที่ตั้ง 
 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
มีเนื้อที่  1 ,810 ไร่  ตั้งอยู่ภายในเกาะเมือง

อยุธยา เขตเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา 
อ า เ ภ อ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไป
ทางทิศเหนือตามถนนสายเอเซีย  ระยะทาง
ประมาณ 75 กิโลเมตร  ลักษณะของเกาะ
เมืองอยุธยาเป็นไปตามสภาพของแม่น้ าที่กัด
เซาะแผ่นดินมีรูป ร่างไม่แน่นอน บางครั้งมีผู้
สันนิษฐานว่า มีลักษณะคล้ายน้ าเต้า 
 กรมศิลปากร ได้ประกาศก าหนดเขต
ที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 17 
สิงหาคม พุทธศักราช 2519 พื้นที่ 1 ,810 ไร่ 
และในปี พุทธศักราช 2540 กรมศิลปากรได้
ประกาศก าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมเกาะ
เมืองอยุธยาและพื้นที่รอบนอกเกาะเมืองทุก
ด้านที่ปรากฏหลัก ฐานด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดี  พื้นที่ โบราณสถานประมาณ  
3,000 ไร ่
 

ภาพที่ 1 แผนที่อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

 
ที่มา: วิกิพีเดียไทย 
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2.  ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนา
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ย าขึ้ น ในปี  พ . ศ . 1 8 93  นั้ น 
นักวิชาการเชื่อกันว่า บริเวณดังกล่าวได้มี
บ้านเมืองตั้งอยู่ก่อน แล้วเรียกว่า เมืองอโยธ
ยา หรืออโยธยาศรีรามเทพนคร มีที่ตั้งอยู่
บริ เวณด้านทิศตะวันออกนอกเกาะเมือง
อยุธยา ปรากฏหลักฐานโบราณสถาน ที่เป็น
วัดส าคัญ เช่น วัดมเหยงค์ และวัดอโยธยา 
เป็นต้น รวมทั้งจากพงศาวดารฉบับหลวง
ประเสริฐ อักษรนิติ กล่าวถึงการก่อสร้าง 
พระพุทธรูปที่เรียกว่า พระเจ้าพนัญเชิง พระ
ประธานของวัดพนัญเชิง ที่ระบุว่า สร้างขึ้น
ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ถึง 26 ป ี     
 ด้วยท าเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาที่มี
ลักษณะเป็นเกาะเมืองมีแม่น้ าที่ส าคัญ 3 สาย
ไหลผ่าน คือ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก 
และแม่น้ าลพบุรี ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์
ของแผ่นดิน รวมทั้งเป็นชุมทางคมนาคม และ
เป็นปราการธรรมชาติในการป้องกันข้าศึก
ศัตรู  กรุงศรีอยุธยาจึง เป็นราชธานีใหญ่
สามารถกุมอ านาจเหนือเมืองใกล้เคียงเป็น
เวลานาน      
 กรุงศรีอยุธยาเติบโตเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ส าคัญของภูมิภาค
เ อ เ ซี ย  ใ น พุ ท ธ ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 0 -2 3  มี
ชาวต่างชาติทั้งจากเอเซีย และยุโรป เช่น จีน 
ญี่ปุ่น อินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ โปรตุเกส 
สเปน ฮอลันดา อังกฤษ และฝรั่งเศส เดินเรือ
เข้ามาค้าขาย ซึ่งส่วนมาก มีสัมพันธ์ทางการ

ทูตด้วย บ้างก็ได้รับพระราชทานที่ดินตั้งถิ่น
ฐานบ้านเรือน ตั้งสถานีการค้า และ ศาสน
สถาน หมู่บ้านส่วนใหญ่ของชาวต่างประเทศ
จะอยู่นอกตัวเมืองมีเฉพาะชาวจีน แขกฮินดู 
และมุสลิมเพียงบางกลุ่ม ซึ่งมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับราชส านักเท่านั้น ที่ได้รับพระราชา
นุญาตให้สร้างบ้านเรือนอยู่ภายในเมือง 
 นอกจากนี้ กรุงศรีอยุธยายังมีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านการปกครอง กฎหมาย
การศาล ระบบสังคม การศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม ประณีตศิลป์ ภาษาวรรณกรรม 
และนาฏดุริยางค์ศิลป์ศิลปะ วิทยาการทุก
แขนงที่คนไทยในอาณาจักรอยุธยาสั่งสมไว้
นั้น เป็นอารยธรรมที่กรุงธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร์ยึดถือเป็นแบบแผน สืบทอด
และพัฒนาเป็นอารยธรรมตามยุคสมัย หลาย
อย่างยังคงใช้สืบต่อมาตราบจนทุกวันนี้ 
 3. โบราณสถานส าคัญ  
 ด้ ว ย เ ก า ะ เ มื อ งอยุ ธ ย า  ซึ่ ง ก รม
ศิ ลป ากรได้ ป ระก าศขึ้ นทะ เบี ยน เป็ น
โบราณสถาน ทั้งเกาะเมืองมีพื้นที่ประมาณ 
4,800 ไร่ ลักษณะของเกาะเมืองเป็นไปตาม
สภาพของแม่น้ าที่กัดเซาะแผ่นดินมีรูปร่างไม่
แน่นอน บางครั้งมีผู้สันนิษฐานว่า มีลักษณะ
คล้ายน้ าเต้า แต่เดิมก าแพงเมืองเป็นคันดิน
และมีเสาไม้ระเนียด ต่อมามีการเปลี่ยนเป็น
ก าแพงอิฐในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ 
(พ.ศ. 2091-2111) และถูกท าลายในสมัยเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 รวมทั้งมีการรื้อถอน
ก าแพงเมืองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อน า
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อิฐมาใช้ในการก่อสร้างที่กรุงเทพฯ และ
ป้องกันไม่ให้มีการใช้กรุงศรีอยุธยาเป็นที่
ซ่องสุมผู้คนอีกต่อไป       
 กรุงศรีอยุธยาเป็นลักษณะของเมือง
น้ า  มีการออกแบบแนวคูคลองที่ทั้ ง ใช้
ประโยชน์ในการคมนาคม และเป็นการ
ระบายน้ าในหน้าน้ าหลากด้วย ท าให้ผังเมือง
อยุธยามีแม่น้ าล าคลองจ านวนมากเป็น
เครือข่ายโยงใยกันทั้งนอกเมืองและในเมือง
ขนานไปกับแนวคูคลองคือ ถนนที่เป็นทั้ง
ถนนดินและถนน ปูอิฐ โดยมีสะพานสร้าง
ข้ามคลองทั้งสะพานไม้และสะพานก่ออิฐ
มากกว่า 30 แห่ง โบราณสถานเท่าที่ส ารวจ
พบแล้วทั้งภายในเมืองและนอกก าแพงเมืองมี
มากกว่า 425 แห่ง  
 ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ความ
เป็นมรดกโลก เป็นตั วชู โรงจึ งมี คว าม
เหมาะสมยิ่ง 
 ศ า ล า ก ล า ง ห ลั ง เ ก่ า  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
             ศาลากลางจังหวัดเดิมตั้งอยู่ที่  ต าบล
ป ร ะ ตู ชั ย  อ า เ ภ อ ก รุ ง เ ก่ า  ( อ า เ ภ อ
พระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) สร้างเป็นตึก 3 
ชั้น รูปร่างคล้ายตัวที ซึ่งได้ท าการก่อสร้างมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 สมัยหลวงบริหารชนบท 
(ส่าน) เป็นข้าหลวงประจ าจังหวัด โดยการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก น า ย ป รี ดี  พ น ม ย ง ค์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น 
ซึ่งเป็นชาวอยุธยา บริเวณตัวตึกด้านหน้า
ศาลากลางจังหวัด ได้ก่อสร้างพระบรมรูปวีร

กษัตริย์วีรสตรี ซึ่งได้ประกอบคุณประโยชน์
อย่างใหญ่หลวงแก่กรุงศรีอยุธยาและชาติไทย
ในครั้งอดีตรวม 6 พระองค์  
 อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมได้
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและบริการ
ประชาชนมาจนมีสภาพช ารุดทรุดโทรมยาก
แก่การซ่อมบ ารุง และไม่สามารถรองรับส่วน
ราชการประจ าจังหวัดได้เพียงพอ ประกอบ
กับที่ตั้งอยู่ในเขตโครงการนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
องค์การสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลก 
และกรมศิลปากรมีแผนงานที่ จะบูรณะ
ซ่อมแซมอาคารศาลากลางและสถานที่ต่างๆ
โดยรอบให้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์
และการท่องเที่ยวจังหวัด จึงมีโครงการย้าย
ศาลากลางออกไปอยู่นอกพื้นที่ อุทยาน
ประวัติศาสตร ์
 ปัจจุบัน ศาลากลางเก่ าฯชั้นล่าง 
ด้ านหน้าปีกขวา ถูกใช้ เป็นศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลข่าวสารการ
ท่องเที่ยวเป็นหลัก ดูแลโดยการท่องเที่ยว
แห่ งประ เทศไทย  ชั้นบน จัด เป็น  "หอ
นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา" จัดแสดง
เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ วั ด ต่ า ง ๆ  ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ประเพณีต่างๆ อยุธยา
มรดกโลก ท่องเที่ยวเมืองอยุธยา ศิลปกรรม
แห่งอาณาจักรอยุธยา วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หอศิลปะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ศาลากลาง
จังหวัดหลังเก่า ชั้นที่  1 ,2 ปีกซ้ายจัดแสดง
ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ของ
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ศิลปิน 97 ท่าน ดูแลโดยสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรัน
ยา แสงลิม้สุวรรณ (2555) ได้เสนอแนวคิดใน
การพัฒนาการท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม 
ขั้นตอนการพัฒนาการตลาด การเสนอ
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสมดุลในมิติ
ทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่
การจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน ซึ่งมีแบบจ าลองดังนี้ 
 

ภาพที่ 2  แบบจ าลองการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
  

ซึ่งในงานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับ
เรื่องโครงสร้างองค์กรและการจัดการเป็น
พิเศษ เพราะการจัดการโครงสร้างองค์กรและ
การจัดการที่ เหมาะสมเป็นส่วนประกอบที่
ส าคัญในการที่จะก าหนดทิศทางของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 
โดยทั่วไปแล้วจะสามารถสรุปโครงสร้าง
องค์กรและการจัดการส าหรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจะมุ่งเน้นที่การ
ประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้องที่ เกี่ ยวข้อง
ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต้อง

น าการท่องเที่ยวขยายเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
เพื่อที่จะร่วมกันหาจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ที่จะ
เป็นจุ ดประชาสัมพันธ์แหล่ งท่อง เที่ ยว 
นอกจากนี้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับ
ท้องถิ่นเพื่อที่จะร่วมกันวิเคราะห์ หรือแก้ไข
ปัญหาและข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ต่างกัน
เป็นอีกแนวทางที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอีกด้วย 
 ทิพาพร ไตรบรรณ์ (2557) ศึกษา
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้ข้อเสนอแนะ
ว่า  1) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาด้ านการท่องเที่ ยว ควรมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้คนในหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้าน ตั้งแต่เรื่องของนโยบายในการ
พัฒนา ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงาน โดยที่
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นให้การ
ติดตามดูแล เพื่อประเมินผลจากการด าเนินการ
พัฒนาว่าส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
รวมถึงควรมีการจัดอบรมให้แก่คนในหมู่บ้าน 
เพื่อให้คนในหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการพัฒนาและการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 2) หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนั้น ปัญหาหลักใน
เรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ ยวมีส่วน
เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในการ
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พัฒนา หากงบประมาณมีจ ากัด การพัฒนาอาจ
ด าเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหา
ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมา 3) ควร
มีการจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมอรัญญิกขึ้นภายใน
หมู่บ้านอรัญญิก เนื่องจากมีผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้ประกอบการและ
คนในหมู่บ้านอรัญญิกควรได้รับผลประโยชน์
อย่ างทั่ วถึ ง  โดยจัดตั้ งศูนย์รวบรวมงาน
หัตถกรรมของอรัญญิกจากทุกร้าน แล้วน ามา
ตั้งจ าหน่ายในศูนย์ที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งงบประมาณ
ในการจัดตั้งศูนย์หัตถกรรมอรัญญิกนี้ อาจมา
จากงบประมาณจากการสมทบทุนของคนใน
หมู่บ้าน โดยมีงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อ
นักท่องเที่ยวจะได้ชมสินค้าที่หลากหลายและ
ครบถ้วนทุกร้าน ป้องกันปัญหาที่กลุ่มทัวร์น า
นักท่องเที่ยวมาลงเฉพาะจุด ส่งผลให้ร้านค้า
อีกหลาย ๆ ร้าน ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม 
อีกทั้งยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเนื่องจาก
ภายในหมู่บ้านอรัญญิกยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์
ในลักษณะนี้ ซึ่งจากข้อเสนอแนะข้อที่ 3 นี้ มี
แนวทางคล้ายคลึงกับการจัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวครบวงจรที่งานวิจัยนี้จะเสนอ
นั่นเอง 
 ภรณ์ทิพย์ สุพร สุพรรษา รากรักษ์ 
และ ปริวรรต สมนึก (2556) ได้ศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
แบบครบวงจรของจังหวัดนครพนม ศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูล
การท่องเที่ ยว  ระดับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการจัดตั้งศูนย์บริการ

ข้อมูลการท่องเที่ ยวแบบครบวงจร และ
เสนอแนะแนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรของจังหวัด
นครพนม โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 7 
หน่วยงาน และแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาว
ไทยจ านวน 228 ชุด พบว่า มีความเป็นไปได้ 
โด ยควรมี ลั กษณะของก าร ให้ บริ ก า ร 
ดังต่อไปนี้ 1) ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
แบบครบวงจรจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่
นักท่องเที่ยวได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป
ในศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจร เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
ทางการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ได้ แก่  ร้ านกาแฟ  ร้ านขายของที่ ระลึ ก 
ห้องสมุด การแสดงศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครพนม รวมทั้งการรับจองโรงแรม 
ร้านอาหาร และพาหนะต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครพนมที่มีอยู่ ให้ เป็นที่ รู้ จักแก่
นักท่องเที่ ยว  ซึ่ งศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจรเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
ในการจัดจ าหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว 2) 
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
จะต้องเป็นศูนย์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามได้โดยไม่
ต้องเข้าไปยังศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
แบบครบวงจร 3) ศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจรควรจะใช้ระบบ
อัตโนมัติ คือ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยใน
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การค้นหาข้อมูลต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว และ
ตู้บริการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถใช้บริการในการค้นหาข้อมูลต่างๆ 
รวมถึงการจองโรงแรม ร้านอาหาร และ
พาหนะ เป็นต้น 4) ศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจรควรจะมีป้ายสื่อ
ความหมายทั้งสื่อกลางแจ้งและสื่อภายใน
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
ได้แก่ แผ่นพับ ป้ายแสดงข้อมูลของแหล่ง
ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายแสดงแผน
ที่และเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายบอก
ทางของแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 5) ศูนย์บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจรควรจะมีการ
ให้บริการแก่นั กท่องเที่ ยวนอกสถานที่ 
นอกจากนั้นยังได้เสนอแนะแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์ โดยด้านที่ตั้ง จะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ด้านทิศทาง มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน ด้านโครงสร้าง มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
บริหารส านักงาน กลุ่มพิธีเข้า – ออกนอก
ประเทศ กลุ่มการบริการด้านการท่องเที่ยว 
กลุ่มประสานงานระหว่างประเทศ และกลุ่ม
งานความปลอดภัย และด้านการจัดบุคคลเข้า
ท างาน มี  4 ขั้นตอน คือ การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม และการจัดคนเข้า
ท างาน แต่ส าหรับจังหวัดที่ไม่ได้ติดชายแดน
อย่างพระนครศรีอยุธยา อาจจะไม่มีความ
จ าเป็นในการมีกลุ่มพิธีเข้า – ออกนอกประเทศ 
และกลุ่มประสานงานระหว่างประเทศ ซึ่ง
ผู้วิจัยจะน าไปเป็นประเด็นในการศึกษาต่อไป 

 สุนีย์ ทองจันทร์ และคณะ  (2556) ได้
แสดงถึงปัญหาเมื่อกรมศิลปากรและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างมีอ านาจในการ
บริหารจัดการพื้นที่โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเกาะ
เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และต่างฝ่ายได้
ใช้อ านาจของตนเอง จึงเกิดปัญหาการบังคับใช้
กฎหมายที่ทับซ้อนกัน จึงท าให้โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ  และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เสียหาย    
ถูกท าลาย สูญหาย และภูมิทัศน์โดยรอบ      
เ กิ ด ทั ศ น อุ จ า ด  "นครป ร ะ วั ติ ศ า สต ร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ที่ได้จด
ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ
(United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization ห รื อ  ยู เ น ส โ ก  : 
UNESCO) อาจจะถูกถอดออกจากการเป็น
มรดกโลกได้ในอนาคตเพราะการบริหารจัดการ
พื้นที่ในเขตโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของอนุสัญญาการคุ้มครองมรดกโลก (The 
World Heritage Convention) ก าหนดไว้ ผู้วิจัย
จึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว กล่าวคือ ก าหนดโทษทางแพ่งและทาง
อาญาส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) และ
ก าหนดโทษเนรเทศส าหรับคนต่างด้าวออก
นอกประเทศ ถ้าท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าว และประชาชนมีสิทธิฟ้องพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อศาลปกครองตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (3) และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ตาม
มาตรา 4 ประกอบมาตรา 10 นอกจากนี้ ควรตั้ง
หน่วยงานพิเศษเข้ามาบริหารจัดการมรดกโลก  
เช่น คณะกรรมการบริหารมรดกของชาติ 
คณะกรรมการมรดกท้องถิ่นและหน่วยงาน
มรดกของโลก โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ให้แก่
หน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นนั้นอย่างชัดเจนและให้
งบประมาณในการบริหารอย่างเพียงพอและ
บุคคลากรต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญตาม
หลักสากลโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ   
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ซึ่งในมุมมองของ
ผู้ วิ จั ย  พิ จารณาแล้ ว เห็นว่ า  อพท.ก็ เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการมรดกโลก เนื่องจากได้รับหน้าที่ในการ
ดูแลอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย–ศรีสัชนาลัย–
ก าแพงเพชรและพื้นที่เชื่อมโยงอยู่แล้วนั่นเอง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย
หรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดย
เป็ น ก ระบวนวิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภ าพ 
(qualitative research) อันประกอบด้วย  
 1) ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง เ อ ก ส า ร 
(documentary research) 

 2) กรณีศึกษา (Case study)โดยใช้
ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นแนวทางในการบูรณาการ  
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (in-
depth interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้าง
ของข้อค าถามในการสัมภาษณ์แบบชี้น า 
(guided interview) กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์
แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มี
ความยืดหยุ่นและเปิดกว้างหรือมีการน าค า
ส าคัญ (keywords) มาใช้ประกอบในการชี้น า  

ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้ เ ชี่ ย วชาญจากหั วหน้ าหน่ วยงาน           
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 
ดังนี้  

1) อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น อ ยุ ธ ย า ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

2) คุณอิสสระพงษ์   แทนศิ ริ 
ผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงานพระนครศรีอยุธยา 

3) พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค  แสง
สนิท ผู้อ านวยการองค์การบริหารการพัฒนา
พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง
ยั่งยืน  (องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

4) นายเสรี  วังส์ไพจิตร คณบดี
วิทยาลั ยการท่อง เที่ ย วและการบริการ 
มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตผู้ว่าการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016            .               
. 
 

 

31 

5) นายธ ารทิ พ ย์   มี ลั กษณะ 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6) คุณปราณี   ด่ านชัยวิโรจน์ 
นายกสม าคมธุ ร กิ จท่ อ ง เ ที่ ย ว จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

7) นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8) น า ย ป ร ะ ที ป   เ พ็ ง ต ะ โ ก 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ศิ ล ป า ก ร ที่  ๓ 
พระนครศรีอยุธยา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
แก่นสาระ (thematic analysis) ซึ่งนิยมใช้กับ

การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการ
สังเกตโดยใช้แบบบันทึกเหตุการณ์ เป็นการ
ตีความตามค าท่ีปรากฏ และสนใจความหมาย
แฝง ใช้วิธีให้นิยามของข้อมูล  และการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT Analysis) รวมถึงการวิเคราะห์กล
ยุทธ์โดย TOWS Matrix  
  
ผลการวิเคราะห ์
 ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ด้วย SWOT ผล
เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

จุดแข็ง (Strength)  - S 
S1. ท าเลที่ตั้งเหมาะสม เข้าถงึได้สะดวก 
และบริเวณกว้างขวาง ตัวอาคารมี
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
S2. เป็นเมืองมรดกโลก มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร ์
S3. หน่วยงานท้องถิ่นให้ความสนใจในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
S4. ความปลอดภัยของผู้ที่มาเที่ยวอยู่ใน
เกณฑ์ด ี
S5. ภาคเอกชนในท้องที่มีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

จุดอ่อน (Weakness) - W 
W1. หน่วยงานภายในมีการจัดการไม่เป็นเอกภาพ 
ไม่มีการประสานงานกัน 
W2.  ระเบียบการบริหารงานแบบราชการท าให้ขาด
ความคล่องตัว 
W3. มีประชากรแฝงจ านวนมาก จึงไม่มีความผูกพัน
ในการพัฒนาเมือง 
W4. ใกล้กรุงเทพฯ จึงมีแต่นกัทัศนาจร (ไปเช้า-เย็น
กลับ) 
W5. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่มีรายรับ จงึขาดเงิน
ลงทุนในสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
W6. ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขาด
จิตส านึกของความเป็นเจ้าของมรดกโลก 

โอกาส (Opportunity) - O 
O1. คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนัมีความเด็ดขาด
ในการสั่งการ 

อุปสรรค (Threat) - T 
T1. เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว 
T2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวนจ ากัด 
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โอกาส (Opportunity) - O 
O2. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
O3.  จ านวนนกัท่องเที่ยวเพิม่ขึ้นในแต่ละป ี
O4. อพท. ยินดีที่จะเข้ามาบริหารจัดการ
อุทยานฯ 
O5.   

อุปสรรค (Threat) - T 
T3. สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติมีปัญหา ท าให้
กิจกรรมท่องเที่ยวบางอย่างต้องหยุดชะงัก 
T4. นายกฯมอบหมายให้รองนายกฯเป็นประธาน 
ท.ท.ช. ท าให้การด าเนนิงานเกิดความขัดข้อง 
T5. ระเบยีบกระทรวงการคลังไม่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานในการพัฒนาและหารายได ้
T6. ความล่าชา้ในกระบวนการแก้ไขกฎหมาย 
 

 
 หลังจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้ว จึงวิเคราะห์กลยุทธ์
ด้วย TOWS Matrix เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3  การวิเคราะห์กลยุทธ์โดย TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

โอกาส 
 (Opportunity) 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)  
SO1. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
จัดตั้งศูนย์บรกิารท่องเที่ยวครบ
วงจร อยุธยา เมืองมรดกโลก 
(S1,S2,S3,O1,O2) 
SO2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมใหส้มบูรณ์มากขึ้น 
(S2,S3,S5,O3) 

กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) 
WO1. ก าหนดหน่วยงานหรอืระเบียบให้
มีอ านาจเบ็ดเสร็จในการบริหารการ
ท่องเที่ยว (W1,W2,O1,O2,O4) 
WO2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภท 
night tour เพื่อเพิ่มการอยู่เที่ยวของนัก
ทัศนาจร (W4,O2) 

อุปสรรค  
(Threat) 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
ST1. ปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว เช่น ฝายทดน้ า เปน็ต้น
(S3,S5,T3)  
ST2. ให้ภาคเอกชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนงบประมาณใน

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
WT1. ปรับปรุงระเบียบให้มีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ 
(W2,T2,T6) 
WT2. ขอความร่วมมือหรือก าหนดเป็น
ระเบียบให้ต้นสังกัดของประชากรแฝงมี
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม (W3,T3) 
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ลักษณะภาคีรว่ม (S5,T2)  WT3. จัดให้มกีารจ าหน่ายสนิค้าในศูนย์
หรือกิจกรรมที่สร้างรายไดห้รือปัน
ผลประโยชน์ที่ได้จากแหล่งท่องเที่ยว
ภายในอุทยาน (W5,T2) 

 
จากตารางที่ 3 ในส่วนของกลยุทธ์ที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์บริการท่องเที่ยว
ครบวงจร อยุธยา เมืองมรดกโลก โดยตรง 
พบว่า กลยุทธ์ SO1 และ WO1 นั้น หน่วยงาน
ที่เป็นไปได้ ได้แก่  

1.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
เป็นเจ้าของพื้นที่ แต่ก็น่าจะติดเรื่องระเบียบ
ราชการท่ียุ่งยากอยู่ 

2.  องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน 
( อ งค์ ก า รมหาชน )  เป็ นหน่ ว ย ง านที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่อุทยาน
ปร ะ วั ติ ศ า สต ร์ สุ โ ขทั ย -ศ รี สั ชน า ลั ย -
ก าแพงเพชร คล้ายกับพื้นที่ของอุทยาน 

3.  ภาคเอกชน เช่น สมาคมธุรกิจ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว จั ง ห วั ดพ ร ะนครศรี อ ยุ ธ ย า 
หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 
ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการสะดวกรวดเร็ว
กว่าระบบราชการ แต่ขาดเงินในการลงทุน 
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยแล้ว 
พบว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ ยวอย่ างยั่ งยืน  (องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดใน
การเข้ ามาท าหน้ าที่หน่วยงานหลัก เพื่ อ
ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องใน
การจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร 

อยุธยา เมืองมรดกโลก  เพราะ อพท. ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนแบบกองทุน ไม่ได้รับ
แรงกดดันจากส านักงบประมาณเหมือน
หน่ ว ย ง านราชการทั่ ว ไป  ก ารบริห า ร
เงินกองทุนสะดวกและมีความยืดหยุ่นสูงกว่า
หน่วยราชการอื่นๆ 
 แต่ทั้งนี้ การจะเข้าไปด าเนินงานได้
นั้น จะต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีเพื่อได้รับ
สิทธิในการด าเนินงานต่อไป  
 
อภิปรายผล 
 การบูรณาการการบริหารศูนย์บริการ
ท่องเที่ยวครบวงจร อยุธยา เมืองมรดกโลก 
ส า ม า ร ถก ร ะท า ไ ด้  โ ด ย สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ใ ห้
ความส าคัญเป็นพิเศษก็คือ โครงสร้างองค์กร
และการจัดการ ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ใน
หน่ วยงานที่ อยู่ ในศาลากลาง เก่ าฯ  ซึ่ ง
สอดคล้องกับกาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ 
ศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ (2555) ที่ให้
ความส าคัญกับโครงสร้างองค์กรและการ
จัดการเป็นพิเศษเช่นกัน  
 เรื่องของการสร้างความร่วมมือโดย
กลยุทธ์การจัดตั้งศูนย์บริการท่องเที่ยวครบ
วงจร อยุธยา เมืองมรดกโลก (SO1) และการ
ให้ต้นสังกัดของประชากรแฝงมีกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม (WT2) สอดคล้องกับทิพาพร 
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ไตรบรรณ์ (2557) ที่เสนอแนะว่า ควรมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุน โดยให้คนในหมู่บ้าน
มี ส่ วนร่ วมในการรั บ รู้ ก า รพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวของหมู่บ้ านอรัญญิก   จัดสรร
งบประมาณสนับสนุน  และจัดตั้ งศูนย์
หัตถกรรมอรัญญิกขึ้นภายในหมู่บ้านอรัญญิก  
 ลักษณะของศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวแบบครบวงจรที่ควรมีนั้น จะต้อง
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวได้ทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเผชิญหน้า ทาง
โทรศัพท์ เอกสาร แผ่นพับ หรือสื่อออนไลน์ 
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปในศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่อง เที่ ยวแบบครบวงจร เพื่อติดต่อกับ
เจ้ าหน้าที่ที่ ให้บริการทางการท่องเที่ ยว     
และสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ร้านกาแฟ 
ร้านขายของที่ระลึก ห้องสมุด การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รวมทั้งการรับจองโรงแรม ร้านอาหาร และ
พาหนะต่างๆ เป็นต้น ตามแนวทางการจัดตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบ
วงจรของ ภรณ์ทิพย์ สุพร สุพรรษา รากรักษ์ 
และ ปริวรรต สมนึก (2556) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ก า ร บู ร ณ า ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร
ศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร อยุธยา เมือง
มรดกโลกนั้นจะต้องกระท าภายใต้มติ
คณะรัฐมนตรี ดังนั้น จึงควรมีการประชุม

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุป
ในเบื้องต้นก่อนจะน าเสนอเพื่อขอมติจาก
คณะรัฐมนตร ี
 2.  ควรให้หน่วยงานที่เหมาะสมมี
อ านาจในการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ ใน
กรณีควรจะเป็นองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน 
(องค์การมหาชน)  เพราะมีประสบการณ์และ
ความเป็นอิสระสูงกว่าหน่วยงานอื่นๆ  
 3.  อาจมีการปรับปรุงระเบียบอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ศูนย์บริการท่องเที่ยวครบ
วงจร อยุธยา เมืองมรดกโลก สามารถท างาน
ได้เต็มที่ เช่น ให้บริษัทน าเที่ยวน ารถมาจอด 
ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร อยุธยา 
เมืองมรดกโลก แล้วใช้บริการรถสาธารณะ
หรือรถรางที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวครบวงจร 
อยุธยา เมืองมรดกโลกจัดให้ เพื่ออนุรักษ์
อุทยานมิให้เสื่อมโทรม 
 4.  จัดท าช่องทางการสื่อสารให้
ครอบคลุมความต้องการของนักท่องเที่ยว 
เช่น สร้าง Application ที่เป็นเครื่องมือช่วยน า
เที่ยว เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน

เกี่ ยวข้องและเอกสารเป็นหลัก  ซึ่ ง เป็น
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ แต่การยอมรับจากผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ อาจต้องใช้วิธีการเชิง
คุณภาพในการส ารวจแทน 
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