นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร3 เพื่อพัฒนาการท:องเทีย่ วเชิงสร<างสรรค3 แบบบูรณา
การอย:างยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Strategic Innovation to Develop Integrated Sustainable Creative
Tourism in Wat Thongnophakhun Community,
Khlongsan District, Bangkok
พยอม ธรรมบุตร
Payom Dhamabutra
สาขาการจัดการการทIองเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
Tourism Management, College of Management, University of Phayao
Corresponding email: payom0942@gmail.com
Received: 25 June 2021; Revised: 3 September 2021; Accepted: 10 September 2021

บทคัดย'อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค6เพื่อ 1. ศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6
แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 2. เสนอแนวทาง
พัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน โดยใชGนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ของชุมชน
วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปSนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสEวนรEวม (PAR) ซึ่งมีผูGใหGขGอมูลหลักจำนวน 32 คนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และนั ก ทE อ งเที ่ ย ว เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ชG ใ นการวิ จ ั ย ไดG แ กE แบบสำรวจทรั พ ยากรในชุ ม ชน การวิ เ คราะห6
สภาพแวดลGอม และการประชุมระดมความคิดเห็น โดยความถูกตGองเชิงเนื้อหาเพื่อสรุปประเด็นสำคัญใน
ภาพรวม
ผลการวิจัยพบวEา 1. ชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีทรัพยากรที่
สอดคลGองกับการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6 เนื่องจากปรากฏการนำเอาวัฒนธรรมชุมชนมาตEอยอดในการ
สรGางมูลคEาเพิ่มที่เกิดประโยชน6ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลGอม สอดคลGองกับหลักการ
พัฒนาอยEางยั่งยืน 2. แนวทางพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนในชุมชนวัด
ทองนพคุณ ผูGใหGขGอมูลหลักไดGรEวมกำหนดตราสินคGา (แบรนด6) เพื่อสะทGอนถึงนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6 4
รูปแบบ คือ 1. ทEองเที่ยววัดทองสองธรรม โดยใชGกลวิธีการทำบุญรูปแบบใหมEเพื่อดึงดูดความสนใจ 2.
แกะรอยพุทธศิลปcสูEแกEนพุทธศาสตร6 ใชGการพัฒนาจิตใจตามแนวไตรสิกขา เพื่อสรGางกระบวนทัศน6และ
กิจกรรมการทEองเที่ยวใหมE 3. ทEองเที่ยวจิตอาสา พัฒนาผูGประกอบการใหมEดGานการทEองเที่ยวอาหารและ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ 4. ทEองเที่ยวคลองสานเสมือนจริง เพื่อยกระดับการ
ทEองเที่ยวโดยใชGสื่อผสม (มัลติมีเดีย) ใหGนักทEองเที่ยวเขGาถึงการทEองเที่ยวถึงผEานชEองทางอิเล็กทรอนิกส6
สอดคลGองการประสบการณ6นักทEองเที่ยว ในชEวงที่มีการแพEรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนEา 2019 อีก
ดGวย
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คำสำคัญ : นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6, การทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6, การพัฒนาอยEางยั่งยืน

ABSTRACT

The purposes of this research were to 1. Investigate the potentials of Wat
Thongnophakhun Community to develop integrated sustainable creative tourism with
strategic innovation 2. Propose approaches to develop integrated sustainable creative
tourism with strategic innovation in Wat Thongnophakhun Community, Khlongsan District,
Bangkok. This research used qualitative method with the participatory action research
(PAR). Data were collected from 32 key informants belonging to public sector, private
sector, people, and tourists visiting Wat Thongnophakhun Community, Khlongsan District.
Research Instruments were Community study checklists, tourism resource audit checklists
and a structured in-depth interview and focus group form data were verified and analysed
with triangulation and content analysis method
The study revealed that 1. Wat Thongnophakhun Community had remarkable
natural and cultural tourism resource potential, an integrated sustainable tourism
management potential, participation to develop tourism potential from the community
the temple and the school and activity creation potential to raise environmental
awareness and to develop people and tourist mind practice. 2. Approaches to develop
creative tourism in this community with strategic innovation were to create 4 tourism
brands with 4 brand positions: Brand No. 1: Experiencing Dhamma in nature at Wat
Thongnophakhun with 2 strategic innovations: a fundamental way of merit making:
transforming the village into a pleasant place to live in and adoptive co-management to
preserve the environment. Brand No. 2: From Buddhist art to Buddhist cosmic law, mind
practice with the threefold training using paradigm and value strategic innovation. Brand
No. 3: Volunteer tourism, training food and temple art startup guides with community
paradigm shift from capitalism economy to sufficient economy. Brand No. 4: Virtual Wat
Thongnophakhun to make Thai Buddhist Temple known around the world, using 2
strategic innovations: Virtual Tourism and Augmented Reality Tourism.
Keywords : Strategic Innovation, Creative Tourism, Sustainable Development

บทนำ

ในยุทธศาสตร6ชาติ 20 ป• (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ไดGมีการกำหนดยุทธศาสตร6ชาติดGานการ
สรGางความสามารถในการแขEงขัน โดยตั้งเป’าหมายใหGประเทศไทยเปSนประเทศที่พัฒนาแลGว เศรษฐกิจ
เติบโตอยEางมีเสถียรภาพและยั่งยืน มีขีดความสามารถในการแขEงขันสูงขึ้น ในยุทธศาสตร6ดังกลEาวไดG
กำหนดประเด็นกลยุทธ6ในการสรGางความสามารถในการแขEงขันของประเทศไทยดGานการทEองเที่ยว ไดGแกE
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปnที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 | 159

ยุทธศาสตร6การสรGางความหลากหลายดGานการทEองเที่ยว โดยการรักษาความเปSนจุดหมายปลายทางที่โดด
เดEน และที่ ส ำคัญ ของการทEอ งเที่ ย วระดับ โลกโดยดึง ดู ด นั ก ทEอ งเที่ย วทุก ระดับ และเพิ่ม สัด สEว นของ
นักทEองเที่ยวคุณภาพสูง มุEงพัฒนาธุรกิจทEองเที่ยวใหGมีมูลคEาเพิ่มมากยิ่งขึ้นดGวยอัตลักษณ6และวัฒนธรรม
ไทย และใชGประโยชน6และขGอมูลจากภูมิป“ญญาทGองถิ่น เพื่อสรGางสรรค6คุณคEาทางเศรษฐกิจ และความ
หลากหลายของการทEองเที่ยวใหGสอดรับกับทิศทาง และแนวโนGมของตลาดยุคใหมE โดยการสรGางและใชG
ประโยชน6จากขGอมูลขนาดใหญE รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาการทEองเที่ยว และการ
สEงเสริมการตลาด
ในแผนยุทธศาสตร6ดังกลEาว ยังไดGใหGความสำคัญแกEกลยุทธ6ดGานการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิง
สรGางสรรค6และวัฒนธรรม โดยการสรGางและพัฒนาสินคGาและบริการดGวยภูมิป“ญญาทGองถิ่น ความคิด
สรGางสรรค6 ทุนทางวัฒนธรรม การสรGางภาพลักษณ6และการจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีแหลEง
ทEองเที่ยวที่โดดเดEน โดยสEงเสริมการทEองเที่ยวตามฤดูกาลและศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการทEองเที่ยววิถี
ชุมชน การทEองเที่ยวเชิงอนุรักษ6 การทEองเที่ยววิถีพุทธ เพื่อใหGประเทศไทยเปSนจุดหมายปลายทางการ
ทEองเที่ยววิถีพุทธที่โดดเดEน รวมทั้งการสEงเสริมการทEองเที่ยวทางน้ำ ไดGแกE การพัฒนาแหลEงทEองเที่ยว
วัฒนธรรมลุEมน้ำที่มีเอกลักษณ6โดดเดEน เนื่องจากประเทศไทยมีจุดเดEนดGานแหลEงทEองเที่ยวทางน้ำที่
สวยงามและกิจกรรมการทEองเที่ยวที่หลากหลาย รGอยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร6วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย
ตามเสGนทางการทEองเที่ยวทางน้ำ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเปSนจุดหมายปลายทางที่โดดเดEนใน
ภูมิภาค เปSนมหานครที่มีคลองถึงประมาณ 1,400 คลอง จึงมีการทEองเที่ยวทัวร6แมEน้ำเจGาพระยาและคลอง
ตEาง ๆ เชื่อมโยง มีการพัฒนาเปSนเสGนทางทEองเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำที่มีอัตลักษณ6เฉพาะตัวที่โดดเดEนอยEางยิ่ง
คลองสานเปSนเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพสนับสนุนกลยุทธ6ดGานการพัฒนาการ
ทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6และวัฒนธรรม โดยวิสัยทัศน6ของเขตคลองสานคือ “แหลEงทEองเที่ยวเชิงอนุรักษ6
ชุมชนเขGมแข็ง และมีสEวนรEวมในการพัฒนาอยEางยั่งยืน” ทั้งนี้มีวัตถุประสงค6ดGานการทEองเที่ยว คือ เพื่อ
สEงเสริมการทEองเที่ยวในพื้นที่ ประชาชนมีความตะหนักถึงคุณคEาทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิป“ญญาทGองถิ่นที่
สะทGองถึงเอกลักษณ6วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้คลองสาน เปSนหนึ่งในยEานประวัติศาสตร6
สำคัญของกรุงเทพมหานคร เปSนยEานเกEาแกEริมแมEน้ำเจGาพระยาที่มีมรดกวัฒนธรรมทรงคุณคEาของคน
หลากหลายศาสนา แตEป“จจุบันคลองสานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เชEน ศูนย6การคGาขนาดใหญE
รถไฟฟ’าสายสีทอง อันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง รวมถึงอสังหาริมทรัพย6ของภาคเอกชนบนพื้นที่ริม
แมEน้ำ ซึ่งเปSนอาคารสูง ที่อาจนำไปสูEการบดบังทัศนียภาพ ตลอดจนวัฒนธรรมเกEา ซึ่งเปSนประเด็นสำหรับ
การวิจัยในครั้งนี้ การวิจัยนี้ไดGกำหนดใหGชุมชนวัดทองนพ เปSนศูนย6กลางในการสะทGอนคุณคEามรดกทาง
วัฒนธรรม สถาป“ตยกรรม และวิถีชีวิตของคนคลองสาน ในฐานะพื้นที่ทEองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร6และ
วัฒนธรรมฝ“›งธนบุรี เพื่อศึกษาพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6 ที่จะนำไปสูEการกำหนดนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร6 บนตGนทุนที่มีอยูEเดิม ผสานแนวทางพัฒนาทุกมิติ คือ ดGานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลGอม

วัตถุประสงค;การวิจัย

1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนของ
ชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน โดยใชG
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
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วิธีดำเนินการวิจัย

ผูGวิจัยใชGระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสEวนรวม (Participatory Action Research: PAR)
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ขอบเขตดGานเนื้อหา ประกอบดGวย การทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6 Creative Tourism
Thailand: REAL ประกอบดGวย Reciprocating: แลกเปลี่ยนเรียนรูGขGามวัฒนธรรม/Experiencing: มี
ประสบการณ6ตรงในพื้นที่ทEองเที่ยว/Appreciating: ชื่นชมและเขGาใจจิตวิญญาณของพื้นที่/Lifelong
Learning: เรียนรูGสิ่งใหมEเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองอยEางไมEสิ้นสุด
1.2 ขอบเขตดG า นพื ้ น ที่ ชุ ม ชนวั ด ทองนพคุ ณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
1.3 ขอบเขตดGานประชากร ผูGใหGขGอมูลหลัก (Key Informants) การเลือกตัวอยEางแบบ
ลูกโซE (Snowball Sampling) โดยนักวิจัยเพิ่มจำนวนตัวอยEางไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ขGอมูลถึงจุดอิ่มตัว
(Data Saturation in Sampling) ซึ่งผลที่ไดG ประกอบดGวยผูGใหGขGอมูลหลักดังนี้ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน (บGาน วัด โรงเรียน) และนักทEองเที่ยว รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน ครอบคลุมวัตถุประสงค6การวิจัย
1.4 ขอบเขตระยะเวลา การวิจัยนี้ดำเนินการชEวงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564
2. เครื่องมือที่ใชRในการวิจัย
2.1 แบบสำรวจทรัพยากร เปSนการสำรวจทรัพยากรและศักยภาพที่สอดคลGองกับ
องค6ประกอบของการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6 Creative Tourism Thailand: REAL
2.2 การวิเคราะห6สภาพแวดลGอม (SWOT Analysis) เปSนการวิเคราะห6การทEองเที่ยวเชิง
สรGางสรรค6 บูรณาการรEวมกับการพัฒนาอยEางยั่งยืน 3 มิติ ไดGแกE เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลGอม
2.2 การประชุมระดมความคิดเห็น เปSนการรEวมกันกำหนดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ใน
การพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนในพื้นที่ศึกษา
3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหZขRอมูล
ทำการศึกษาเอกสารขGอมูลทุติยภูมิและงานวิจัยที่เกี่ยวขGอง เพื่อรวบรวมแนวคิดทฤษฎี
ของการใชGนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6เพื่อพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนใน
ชุมชนวัดทองนพคุณ ทั้งนี้ทำการเก็บขGอมูลปฐมภูมิในภาคสนามโดยใชGเครื่องมือและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ไดGแกE การสัมภาษณ6 การวิเคราะห6สภาพแวดลGอม และการประชุมระดมความคิดเห็น โดยผูGวิจัยไดGรEวม
ทำการศึกษาวิจัยกับผูGใหGขGอมูลสำคัญจากภาคีตEาง ๆ เพื่อสรุปขGอมูลปฐมภูมิ ดGานการศึกษาชุมชนวัดทอง
นพคุณ ใชGแบบสำรวจทรัพยากร ดGานการทEองเที่ยวใชGการวิเคราะห6สภาพแวดลGอม และสังเคราะห6
แนวทางและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6 ดGวยการระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาการทEองเที่ยวของชุมชน
วัดทองนพคุณตามแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน
วิ เ คราะห6 ข G อ มู ล โดยการตรวจสอบขG อ มู ล ผู G ว ิ จ ั ย ใชG ก ารตรวจสอบแบบสามเสG า (Triangulation) โดย
ตรวจสอบขGอมูลจากแหลEงที่มาของขGอมูลในดGานเวลา สถานที่ และแหลEงขGอมูลของผูGใหGขGอมูลที่แตกตEาง
กันในพื้นที่วิจัยเพื่อความถูกตGองของขGอมูล (สุภางค6 จันทวานิช, 2558) ในการวิเคราะห6ขGอมูลใชGวิธีการ
วิเคราะห6เชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดความสำคัญ จำแนกกลุEมเนื้อหาและสรุปประเด็น
สำคัญในภาพรวม (เอื้อมพร หลินเจริญ, 2554)
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สรุปผลการวิจัย

1. ศักยภาพของในการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนของ
ชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ชุมชนวัดทองนพคุณ ตั้งอยูEในแขวงคลองสาน เขตคลองสานเปSนชุมชนที่ตั้งอยูEรอบวัดทอง นพ
คุณในซอยสมเด็จเจGาพระยา ในภาพรวมชุมชนวัดทองนพคุณซึ่งประกอบดGวยบวร คือบGาน วัด โรงเรียน
เปSนชุมชนหมูEบGานโบราณที่มีมานานถึง 3 ยุค คือ กรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร6 เปSนชุมชนที่มี
เอกลักษณ6เฉพาะตัวดGานศิลปวัฒนธรรมและศาสนสถานของพหุวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปSนชุมชนคGาขายของ
ทEาเรือเกEาแกEของพEอคGาจีน อินเดีย และชาติตEาง ๆ ที่มาคGาขายกับกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และตGนกรุง
รัตนโกสินทร6 จากการใชGแบบสำรวจพบวEา ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญคือ แมEน้ำเจGาพระยา ทรัพยากร
วัฒนธรรม ไดGแกE วัดทองนพคุณ ซึ่งมีพระอุโบสถ พระประธาน จิตรกรรมฝาผนังแนวสัจจะนิยมของสกุล
ชEางขรัวอินโขEง พระวิหารศิลปะจีนสมัยรัชกาลที่ 3 ศาลเจGาและวิหารจีนมหายานและเจดีย6จีน “ถะ” ของ
มูลนิธิจีจินเกาะ ตลอดจนป’อมป’องป“จจามิตรสรGางสมัยรัชกาลที่ 4 ในภาพรวม ชุมชนวัดทองนพคุณ เขต
คลองสาน มีศักยภาพในการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนเนื่องจากชุมชน
มีความพรGอมในศักยภาพ ซึ่งพิจารณาผลการวิเคราะห6สภาพแวดลGอม พบวEาการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิง
สรGางสรรค6ของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน มีการบูรณาการระหวEางบGาน วัด โรงเรียนรEวมกัน
จัดการแบบปรับไดG (Adaptive Co-Management) ซึ่งเปSนการรวมพลังของสำนักงานเขตคลองสาน
ประกอบไปดGวยกิจกรรมและโครงการตEาง ๆ ซึ่งสะทGอนถึงศักยภาพของพื้นที่ ไดGแกE โครงการสรGางแผน
ยุทธศาสตร6และแผนการตลาดยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6 โครงการสรGางเสGนทาง
ทEองเที่ยวและเสGนทางจักรยาน โครงการปรับสภาพแวดลGอมของชุมชนใหGเปSนรมณีย6 โครงการปลูกตGนไมG
ในพระพุทธประวัติ เชEน ตGนโพธิ์ ตGนไทร ตGนสาละ ตGนรัง มีการรEวมปลูกตGนไมGพืชผักสมุนไพรพื้นบGาน
โครงการรGานศูนย6บาท โครงการดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย โครงการใชGพลังงานแสงอาทิตย6 ตลอดจน
โครงการปรับภูมิทัศน6บริเวณชุมชนวัด โรงเรียน และศาลาทEาน้ำวัดทองนพคุณเพื่อสุขอนามัยและสEงเสริม
การทEองเที่ยว ในดGานจิตใจนั้น มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน6 (Paradigm Innovation) คือการเปลี่ยนกรอบ
ความคิดจากการพัฒนากายและวัตถุมาสูEการพัฒนาจิตของคนในชุมชน ภายใตGโครงการอบรมการปฏิบัติ
จิตตามแนวไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ป“ญญา) โครงการศึกษาพุทธศิลปcเพื่อแกะรอยไปสูEแกEนแทGของพุทธศาสน6
โครงการสรGางคูEมือการสื่อความหมายของการเชื่อมโยงโลกสมมติกับโลกปรมัตถ6ที่แทGจริงในชุมชนวัดทอง
นพคุณ โครงการฝ£กสติและฝ£กสมาธิในชีวิตประจำวัน
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ภาพที่ 1 บริบทพื้นที่ศึกษา (วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร)
ที่มา: กองการทEองเที่ยว กรุงเทพมหานคร (2550)
จากแบบสำรวจพบวE า เขตคลองสาน ยE า นวั ด ทองนพคุ ณ นั ้ น มี บ ริ บ ทที ่ เ ปS น ตG น ทุ น ทาง
ประวัติศาสตร6 วัฒนธรรมที่สำคัญเนื่องจากเคยเปSนยEานการคGาที่รุEงเรืองในอดีต และดGวยความที่เคยเปSน
เมือ งทEา พัก เรือ ของชาวตEา งชาติ มีจ ุด จอดเรือ ขนสEง สิน คGา และโกดัง เก็บ สิน คGา ขนาดใหญEร ิม แมEน้ำ
เจGาพระยา ซึ่งป“จจุบันเขตคลองสาน ถือเปSนเขตอนุรักษ6เมืองเกEา มีแหลEงทEองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร6 ที่
สะทGอนศักยภาพของศิลปวัฒนธรรมทางฝ“›งธนบุรี เชEน 1. ลGง 1919 เปSนพื้นที่ของโดยตระกูลหวั่งหลี
เกิดขึ้นจากการบูรณะอาคารเกEาทั้งหมด มีความโดดเดEนดGวยสถาป“ตยกรรมจีน กEออิฐถือปูนและการใชG
โครงสรGางไมGที่ยังคงเก็บรูปแบบอยEางเดิมไวG ภายในประกอบดGวย โกดังเกEาของตระกูลหวั่งหลี ศาลเจGาแมE
หมEาโจGว ลานกิจกรรมกลางแจGง และ Co-Working Space 2. อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี หรือสวนสมเด็จยEาฯ สวนสาธารณะที่มากไปดGวยองค6ความรูGมากมาย ประกอบไป
ดGวย อาคารพิพิธภัณฑ6จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระ
ตำหนัก วัง ตลอดจนที่ประทับครั้งทรงพระเยาว6 อีกทั้งประมวลเหตุการณ6ในการพระราชพิธีพระบรมศพ
และประวัติชุมชนยEานวัดอนงคาราม ชุมชนประวัติศาสตร6ที่ผูGคนหลายเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งไทย จีน อิสลาม
และลาว นอกจากนี้ยังมีการจำลอง “บGานเดิม” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งเคย
ประทับเมื่อทรงพระเยาว6ที่ชุมชนแหEงนี้ ซึ่งบริเวณดGานขGางกำแพงจะเปSนสถาป“ตยกรรมแบบจีนซึ่งสรGางขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเปSนที่อยูEอาศัยของเจGาพระยาศรีพิพัฒน6รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) 3. วัด
จีจินเกาะ เปSนวัดจีนที่ภายในวัดประกอบไปดGวย โบสถ6จีนสูง 8 ชั้น หรือ “พระมหาธาตุเจดีย6พระจอม
ชาตรีไทยจีนเฉลิม” 4. ศาลเจGากวนอู (คลองสาน) ถือเปSนศาลเจGาเกEาแกE ที่มีอายุเกือบ 300 ป• สรGางขึ้น
เมื่อป• พ.ศ.2279 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปSนราชธานี โดยสมเด็จพระเจGาอยูEหัวบรมโกศ วEากันวEาสมเด็จพระ
เจGาตากสิน เคยเสด็จมาสักการะเทพเจGากวนอูที่ศาลแหEงนี้ กEอนที่จะกรีธาทัพไปทำสงคราม บนหลังคา
ศาลเจGา เปSนรูปจำลองทGาวจตุโลกบาลแบบจีนประดิษฐานอยูE พรGอมมังกรคูEตามศิลปะแบบจีน ดGานลEาง
ประดิษฐานรูปจำลองเจGาแมEกวนอิม ชั้นสองประดิษฐานรูปจำลองเง็กเซียนฮEองเตG เทพเจGาแหEงโชคลาภ
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(ไฉEซิ่งเอี้ย) พระอรหันต6จี้กง พระศรีอริยเมตไตยโพธิสัตว6 ชั้นบนสุดประดิษฐานพระพุทธเจGาแบบมหายาน
สามพระองค6 ไดGแกE พระอมิตาภพุทธเจGา พระศากยมุนีพุทธเจGา พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาพุทธเจGา เพื่อ
โปรดมวลหมูEสรรพสัตว6และเหลEาสรรพวิญญานทั้งหลายในทGองน้ำเจGาพระยา 5. วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
เปSนพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร เดิมเรียกชื่อวัดทองบน เนื่องจากมีวัดอีกแหEงคือวัดทองลEางหรือ
วัดทองนพคุณ ซึ่งเปSนพื้นที่วิจัยในครั้งนี้

ภาพที่ 2 วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ที่มา: ผูGวิจัย (2563)
อาจกลEาวไดGวEา ชุมชนวัดทองนพคุณมีศักยภาพเพื่อพัฒนาเปSนจุดหมายปลายทางของการ
ทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน ในสEวนที่เกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนดGานทรัพยากร
ทEองเที่ยวที่มีอัตลักษณ6เฉพาะตัว ทั้งนี้พบวEาชุมชนแหEงนี้มีทรัพยากรทั้งประเภทรูปธรรมที่จับตGองไดGและ
ประเภทนามธรรมที่จับตGองไมEไดG ทับซGอนอยูEรEวมกัน จึงควรนำทรัพยากรทEองเที่ยวธรรมชาติทั้งหมด
เชื่อมโยงเขGากับระบบไตรลักษณ6ของสภาวะธรรมในการผลิตสินคGาและบริการดGานการทEองเที่ยว เพื่อตEอ
ยอดและเพิ่มทั้งคุณคEาและมูลคEาแกEทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด โดยการสรGางกิจกรรมทEองเที่ยวเชิง
อนุรักษ6เพื่อปลูกจิตสำนึกแกEชุมชนและนักทEองเที่ยวดGานการอนุรักษ6และฟ¨©นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งจะเปSนการสนองนโยบายของยุทธศาสตร6ชาติดGานการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปSนมิตรตEอ
สิ่งแวดลGอม (ยุทธศาสตร6ชาติ ป• พ.ศ. 2561 – 2580)
2. แนวทางการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน โดยใชGนวัตกรรม
เชิงยุทธศาสตร6ของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
จากการวิเคราะห6สภาพแวดลGอม และการระดมความคิดเห็น พบวEาการสEงเสริมการทEองเที่ยว
สรGางสรรค6สัมผัสเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง นำไปสูEการสรGางผูGประกอบการใหมE (Startups)
ดGานการทEองเที่ยว มัคคุเทศก6นำเที่ยวของชุมชนวัดทองนพคุณ มีกระบวนทัศน6ของการพัฒนาชุมชน จาก
การพั ฒ นาบนฐานของเศรษฐกิ จ กระแสหลั ก ทุ น นิ ย มสู E ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน หมู E บ G า นบนฐานของพุ ท ธ
เศรษฐศาสตร6 รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมการเปลี่ยนกระบวนทัศน6เชิงรัฐศาสตร6การเมืองใน
การพัฒนาชุมชนระดับหมูEบGาน จากประชาธิปไตยการใชGอำนาจทางอGอมผEานผูGแทน (Representative
Democracy) มาเปS น ประชาธิ ป ไตยทางตรงแบบปกครองตนเอง (Self Government Local
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Democracy) มีโครงการอบรมผูGประกอบการใหมEดGานมัคคุเทศก6นำเที่ยวดGานผูGประกอบการดGานการ
ทEองเที่ยวเชิงอาหาร โครงการอบรมทักษะการพัฒนาชุมชนดGวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอบรม
แนวทางสรGางสภาผูGนำหมูEบGาน ชุมชนและแนวทางสรGางแผนพัฒนาชุมชนโดยชุมชน โครงการอบรมทักษะ
การใชGหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค6รวมในชีวิตประจำวัน เชEน การบริโภคแบบพอเพียง มีการใชG
นวัตกรรมเทคโนโลยี (Technology Innovation) ไดGแกE เทคโนโลยีดGานการทEองเที่ยวเสมือนจริง (Virtual
Tourism : VT และ Augmented Reality Tourism : ART) จัดเปSนนวัตกรรมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่
เปลี่ยนกระบวนการผลิต (Process Innovation) เปSนนวัตกรรมที่เพิ่มคุณคEา (Value Innovation) ใหGกับ
การทEองเที่ยวเชิงศาสนา ซึ่งเปSนรูปแบบหนึ่งของการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6ในพื้นที่ จากความสำคัญ
ดังกลEาว สามารถนำศักยภาพมากำหนดเปSนตราสินคGา (แบรนด6) ซึ่งเปSนแนวทางพัฒนาการทEองเที่ยวโดย
ใชGนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ของชุมชนวัดทองนพคุณ

ภาพที่ 3 การสัมภาษณ6 และการประชุมระดมความคิดเห็น กับกลุEมบวรในพื้นที่ศึกษา
ที่มา: ผูGวิจัย (2563)
จากสั ม ภาษณ6 แ ละระดมความคิ ด เห็ น พบวE า ศั ก ยภาพของชุ ม ชนวั ด ทองนพคุ ณ ในการ
พัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร สามารถกำหนดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูGใหGขอG มูลหลักของชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน ไดGสรุปรEวมกันดังตEอไปนี้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปnที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565 | 165

ตารางที่ 1 แนวทางพัฒนาการทEองเที่ยวโดยใชGนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ของชุมชนวัดทองนพคุณ
ตราสินคRาการท]องเที่ยว
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรZ
นวัตกรชุมชน
สรRางสรรคZ
รูปแบบที่ 1 เสGนทาง
1. การทำบุญพื้นฐานคือทำหมูEบGานใหG 1. นวัตกรชุมชนวัดทองนพคุณ
2. นวัตกรพระสงฆ6 สามเณร
ทEองเที่ยว วัดทองสอง
เปSนรมณีย6
3. นวัตกรคณาจารย6และ
ธรรม : สัมผัสธรรม
2. Adaptive Co- Management
นักเรียน
ทEามกลางธรรมชาติริม
ระหวEางเขตคลองสาน บGาน วัด
ฝ“›งเจGาพระยา เพื่อ
โรงเรียน เพื่อจัดการสิ่งแวดลGอม
อนุรักษ6สิ่งแวดลGอม
แบบมีสEวนรEวม
3. นวัตกรรมกระบวนการ (Process
Innovation)
รูปแบบที่ 2 แกะรอย
พุทธศิลปcสูEแกEนพุทธ
ศาสตร6เพื่ออนุรักษ6
ประเพณีและพัฒนา
จิตใจตามแนวไตรสิกขา
: ศีล สมาธิ ป“ญญา
รูปแบบที่ 3 ทEองเที่ยว
สรGางสรรค6 สัมผัส
เศรษฐกิจวัฒนธรรม
ชุมชนแบบพอเพียง เพื่อ
สรGางผูGประกอบการใหมE
(Startups) ดGานสตรี
ทฟู¬ดและ มัคคุเทศก6นำ
ชมวัด
รูปแบบที่ 4 ทEองเที่ยว
วัดทองคลองสานเสมือน
จริงจากวัดทอง off line
สูE on line

1. นวัตกรรมการเชื่อมโยงศิลปกับการ
ปฏิบัติจิตตามแนวไตรสิกขา
2. นวัตกรรมกระบวนทัศน6
(Paradigm Innovation)
3. นวัตกรรมคุณคEา (Value
Innovation)
1. นวัตกรรมการพัฒนาจากเศรษฐกิจ
กระแสหลักทุนนิยมสูEเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง เพื่อ
เปSนรากฐานใหมEของประชาธิปไตย
(Community Sufficiency
Economy For Localisation)
2. นวัตกรรมการเปลี่ยนกระบวนทัศน6
ของการพัฒนาชุมชน
1. นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
2. Virtual Tourism
3. Augmented Reality Tourism
4. นวัตกรรมการผลิต (Production
Innovation)

1. นวัตกรชุมชนวัดทองนพคุณ
2. นวัตกรพระสงฆ6 สามเณร
3. นวัตกรคณาจารย6และ
นักเรียน
1. นวัตกรชุมชนวัดทองนพคุณ
2. นวัตกรพระสงฆ6 สามเณร
3. นวัตกรคณาจารย6และ
นักเรียน

1. นวัตกรชุมชนวัดทองนพคุณ
2. นวัตกรพระสงฆ6 สามเณร
3. นวัตกรคณาจารย6และ
นักเรียน

ที่มา: ผูGวิจัย (2563)
จากตารางที่ 1 สามารถทำการอธิบายแนวทางพัฒนาการทEองเที่ยวโดยใชGนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร6ของชุมชนวัดทองนพคุณ ไดGดังตEอไปนี้
166 | Sisaket Rajabhat University Journal Vol.16 No.1 January – April 2022

รูปแบบที่ 1 “เสGนทางทEองเที่ยววัดทองสองธรรม : สัมผัสธรรมทEามกลางธรรมชาติ ริมฝ“›ง
เจGาพระยา เพื่ออนุรักษ6สิ่งแวดลGอม” คือ นวัตกรรมเชิงกระบวนทัศน6 (Paradigm Innovation) ไดGแกE การ
ใชGนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดในการพัฒนาจากแนวคิดเดิม ๆ ที่เคยทำกันมากEอน ไดGแกE
นวัตกรรมจากหลักธรรมของพุทธศาสนา : การทำบุญพื้นฐานคือ การทำหมูEบGานใหGเปSนรมณีย6 โดยพุทธ
ศาสนามีความคิดวEาคนจะอยูEกันดี จะพัฒนาจิตใจ จะพัฒนาป“ญญาไดGผลก็ตGองใหGเขามีความเปSนอยูEที่
เหมาะที่ดี สรGางสรรค6จัดสรรชุมชนหมูEบGานตั้งแตEวัตถุและสิ่งแวดลGอม (Environment) ใหGเปSนสภาพที่
เกื้อหนุนชีวิตดGวยการทำบุญขั้นพื้นฐาน คือ ทำหมูEบGานใหGเปSนรมณีย6เสียกEอน
รูปแบบที่ 2 “แกะรอยพุทธศิลปcสูEแกEนพุทธศาสตร6เพื่ออนุรักษ6ประเพณีและพัฒนาจิตใจตาม
แนวไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ป“ญญา” เปSนนวัตกรรมการสรGางคุณคEา (Value Innovation) โดยมุEงเนGนไปที่
การสรGางคุณคEาที่นำเสนอใหGลูกคGาแตกตEางจากคูEแขEง ดังปรากฏในแนวคิด “กลยุทธ6ทะเลสีน้ำเงิน” (Blue
Ocean Strategic : BOS) ที่คGนหาความตGองการใหมEๆ ของลูกคGา ตลาดใหมEๆ ธุรกิจใหมEๆ ที่ยังไมEมีใครทำ
สิ ่ ง ใหมE ๆ นี ้ ต G อ งมี ล ั ก ษณะเปS น นวั ต กรรมที ่ ม ี ค ุ ณ คE า โดยการวิ เ คราะห6 4 ดG า น คื อ 1 การยกเลิ ก
(Eliminated) สินคGาที่เคยคิดวEาลูกคGาตGองการ 2 การลด (Reduced) การนำเสนอคุณคEาอยEางใหGต่ำกวEา
อุตสาหกรรม 3 การเพิ่ม (Raised) ป“จจัยบางอยEางใหGสูงกวEาอุตสาหกรรม 4 การสรGาง (Created) คุณคEา
บางอยEางที่ไมEเคยมีใครนำเสนอในอุตสาหกรรมมากEอน สรGางอุปสงค6ใหมE อุปทานใหมEมองภาพรวมและ
เห็นสิ่งที่ลูกคGาตGองการอยEางแทGจริง โดยนวัตกรรมการสรGางคุณคEาเปSนนวัตกรรมที่นำมาใชGพัฒนาแบรนด6ที่
2 ไดGอยEางเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานการณ6จริงในป“จจุบัน มัคคุเทศก6ที่นำนักทEองเที่ยวมาชมวัดใน
พุทธศาสนาทุกวันนี้จะสื่อความหมายเกี่ยวกับศิลปะไทยซึ่งเปSนพุทธศิลปc คือ ศิลปะที่สะทGอนเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยEางละเอียด โดยไมEคEอยมีการพูดถึงแกEนของพุทธศาสนา วัดและพระอุโบสถ
โดยเฉพาะ จึงเปSนเพียงหGองเรียนการเรียนการสอนการใหGความรูGดGานศิลปะเทEานั้น และไมEใชEสถานที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธจะเขGามาในบริเวณพุทธาวาส เพื่ออยูEเฉพาะพระพักตร6ของพระสัมมาสัมพุทธเจGา เพื่อ
สักการะและปฏิบัติจิตเปSนการบูชาที่สูงสุด ดGวยเหตุฉะนั้น จึงตGองนำนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ดGาน
กระบวนทัศน6มาใชGในการพัฒนาจิตตามแนวไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ป“ญญา” เพราะพุทธศาสนาเปSนศาสนา
แหEงการปฏิบัติจิต ไมEใชEศาสนาเพื่อนำมาเรียนรูGเทEานั้น การปฏิบัติจิตเปSนหัวใจของพุทธศาสนาเปSนแกEน
พุทธศาสน6 เปSนหนGาที่ของชาวพุทธทุกคนที่เปSนชาวพุทธแทG
รูปแบบที่ 3 “ทEองเที่ยวสรGางสรรค6สัมผัสเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียงเพื่อสรGาง
ผูGประกอบการใหมE (Startups) ดGานการทEองเที่ยวเชิงอาหารและมัคคุเทศก6นำเที่ยวชุมชนวัดทองนพคุณ
และเพื่อสรGางชุมชนหมูEบGานใหGเปSนฐานใหมEของประชาธิปไตยทGองถิน่ แบบปกครองตนเอง” ใหGความสำคัญ
กับการเปลี่ยนกระบวนการคิด ดGานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รัฐศาสตร6 การปกครอง
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ที่นำมาใชGคือการเปลี่ยนจุดยืนและมโนทัศน6 (Concept) ของการพัฒนา โดย
เลื่อนไหลจากการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจกระแสหลักแบบทุนนิยมที่ทำกันอยูEทั่วโลกในป“จจุบันมาสูEการ
พัฒนาตามหลักพุทธเศรษฐศาสตร6ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่เศรษฐศาสตร6กระแสหลักทุนนิยมแบบ
ตะวันตกใหGความสำคัญมากที่สุด คือ การมุEงหวังการแสวงหากำไรสูงสุด การสEงเสริมการแขEงขัน การ
ตอบสนองความตGองการสูงสุด แตEมีป“จจัยหนึ่งที่ถูกละเลย และไมEเคยมีการพูดถึงเลย คือ “จิต” จิตเปSน
องค6ประกอบที่หายไปจากกระบวนการผลิต เพื่อความยั่งยืนและสันติสุข การผลิตจึงไมEยั่งยืนและนำมาแตE
ป“ญหาและความไมEสงบสุขแกEสังคมเศรษฐกิจโลกทุกวันนี้
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รูปแบบที่ 4 “ทEองเที่ยววัดทองคลองสานเสมือนจริง จากวัดทอง off line สูEวัดทอง on line
บนอิ น เทอร6 เ น็ ต และแนวทางปฏิ บ ั ต ิ จ ิ ต สู E ก ารพG น ทุ ก ข6 ข องพระพุ ท ธศาสนาเสนอแกE ช าวโลก” นั้ น
นวัตกรรมเทคโนโลยีดGานการทEองเที่ยวเสมือนจริง (VRT) และการเพิ่มขGอมูลความเปSนจริงดGานการ
ทEองเที่ยวมากขึ้น (ART) ใหGกับ VRT นั่นเอง เพื่อสรGางประสบการณ6เสมือนจริง (Virtual Platform) ใหGกับ
ลูกคGาและนักทEองเที่ยวไดGมาประจวบเหมาะกับการมาถึงของนวัตกรรม 5G ซึ่งสามารถนำมาผนวกกับ
VRT และ ART เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจบริการและการทEองเที่ยว รEวมกับเทคโนโลยี Cloud, AI และ Big
Data เพื่อชEวยสรGางมิติการทEองเที่ยวรูปแบบใหมE ซึ่งสอดคลGองกับการสรGางทัวร6เสมือนจริง (Virtual Tour)
มาใชGในการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6ของชุมชนโดยการสรGางการจดจำวัดทองนพคุณแบบ On
line เพื่อเผยแพรEศิลปะและแกEนแทGของพุทธศาสนาออกสูEสายตาชาวโลก การมีโครงการปฏิบัติธรรม ฝ£ก
จิต ฝ£กสมาธิ On line จะสEงเสริมใหGทั้งพุทธศาสนิกชนและผูGสนใจในการทEองเที่ยวมิติจิตแนวพุทธศาสนา
ทั่วโลกมีโอกาสเริ่มปฏิบัติจิตเพื่อสรGางประสบการณ6ที่มีคุณคEาทางจิตใจแกEตนเอง

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6เพื่อพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณา
การอยEางยั่งยืน ในชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลไดG ดังนี้
นวั ต กรรมเชิ ง ยุ ท ธศาสตร6 จ ากการวิ จ ั ย นี้ คื อ นวั ต กรรมเชิ ง กระบวนทั ศ น6 (Paradigm
Innovation) ที่สอดคลGองกับ ป.อ. ปยุตฺโต (2562) ที่กลEาววEา การใชGนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบ
แนวคิดในการพัฒนาจากแนวคิดเดิม ๆ ที่เคยทำกันมากEอน เปSนนวัตกรรมการสรGางคุณคEา (Value
Innovation) โดยมุEงเนGนไปที่การสรGางคุณคEา จากสถานการณ6จริงในป“จจุบัน ทั้งนี้ พยอม ธรรมบุตร
(2563) กลEาววEาการนำนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6ดGานกระบวนทัศน6มาใชG ตGองเกี่ยวขGองกับเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียงเพื่อสรGางผูGประกอบการใหมE (Startups) ใหGความสำคัญกับการเปลี่ยน
กระบวนการคิด ดGานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รัฐศาสตร6 การปกครอง นวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร6ที่นำมาใชGคือการเปลี่ยนจุดยืนและมโนทัศน6 (Concept) สำหรับการทEองเที่ยวนั้น เกี่ยวขGอง
กั บ นวั ต กรรมเชิ ง กระบวนทั ศ น6 (Paradigm Innovation) และนวั ต กรรมเชิ ง กระบวนการ (Process
Innovation) เชEนกรณี คือการทEองเที่ยวเสมือนจริง (VRT) และการเพิ่มขGอมูลความเปSนจริงดGานการ
ทEองเที่ยวมากขึ้น (ART) ใหGกับ VRT ซึ่ง Morrision (2013) ไดGใหGขGอมูลวEาเราสามารถใชG Application
ของ ART สนั บ สนุ น การขาย Destination และ Attraction โดยนั ก ทE อ งเที ่ ย วสามารถเขG า ไปใน
โทรศัพท6มือถือเพื่อคGนพบภาพ 3 มิติของแหลEงทEองเที่ยวที่ตGองการเดินทางไปเที่ยวโดยจินตนาการ (มีการ
นิยามศัพท6รEวมสมัยวEา “เที่ยวทิพย6”) เชEน จินตนาการวEาตนเองกำลังไปเดินเที่ยวอยูEใตGหอไอเฟล กรุง
ปารีส หรือกำลังชมมหกรรมกีฬาโอลิมป¯กที่กรุงโตเกียว โดยจะมีทั้งภาพ 3 มิติพรGอมขGอมูลเกี่ยวกับแหลEง
ทEองเที่ยว ที่พัก ภัตตาคาร และแหลEงบันเทิง เปSนตGน จึงจัดเปSนประสบการณ6ทEองเที่ยวในรูปแบบใหมEที่
กระตุGนใหGนักทEองเที่ยวอยากเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศดGวยตนเอง และยังเปSนชEองทางในการทำ
การตลาดดิจิทัลในยุค 4.0 เชEนกัน ทั้งนี้ชุมชนวัดทองนพคุณสามารถนำ VS มาใชGในการพัฒนาการ
ทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6ของชุมชนโดยการสรGางแบรนด6วัดทองนพคุณ On line เพื่อเผยแพรEศิลปะและ
แกEนแทGของพุทธศาสนาออกสูEสายตาชาวโลก การมีโครงการปฏิบัติธรรม ฝ£กจิต ฝ£กสมาธิ On line จะ
สEงเสริมใหGทั้งพุทธศาสนิกชนและผูGสนใจในการทEองเที่ยวมิติจิตแนวพุทธศาสนาทั่วโลกมีโอกาสเริ่มปฏิบัติ
จิตเพื่อสรGางประสบการณ6ที่มีคุณคEาทางจิตใจแกEตนเอง (พยอม ธรรมบุตร, 2564)
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อนึ่งนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6 เพื่อพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6 แบบบูรณาการอยEาง
ยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครครั้งนี้ สามารถสรุปไดGวEาลGวนเกิดจากตGนทุน
ทางสังคมในแงEของการมีสถาบันหลักทางสังคม และแนวโนGมการเจริญเติบโตของธุรกิจทEองเที่ยวและ
บริการ สอดคลGองกับยุทธศาสตร6 กรุงเทพฯ 250 รวมถึงผังยุทธศาสตร6ฟ¨©นฟูยEานกะดีจีน-คลองสาน
ภายใตGวิสัยทัศน6 “กะดีจีน-คลองสาน ผสานพหุวัฒนธรรม ชุมชนแหEงนวัตกรรมการเรียนรูG ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ดGวยภาคีธุรกิจและแหลEงทEองเที่ยวทางประวัติศาสตร6รEวมสมัย” ภายใตGการสนับสนุนของ
ศูนย6ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) เพื่อ 4 โอกาสการพัฒนา คือ 1. ยEานยุทธศาสตร6สำคัญ 2.
แหลEงที่อยูEอาศัยชั้นดี 3. พื้นที่แหEงการเรียนรูG และ 4. รุEมรวยมรดกวัฒนธรรม เพื่อใหGคลองสานและชุมชน
วั ด ทองนพคุ ณ เปS น ยE า นที ่ ม ี ค วามสมดุ ล ระหวE า งแหลE ง งานและที ่ อ ยู E อ าศั ย มี พ ื ้ น ที ่ ช ุ ม ชนเพื ่ อ สรG า ง
ประสบการณ6การเรียนรูGที่ทันสมัย ผูGคนสามารถเดินทางไดGหลากหลายรูปแบบ มีความเชื่อมตEอและ
ปลอดภัย มีพน้ื ทีส่ าธารณะที่เขGาถึงในทุกระดับและสามารถรองรับกิจกรรมสำหรับชีวิตประจำวัน เปSนยEาน
เศรษฐกิจสรGางสรรค6 มีศักยภาพและเพิ่มความเปSนชีวิตสาธารณะ และมีการเรียนรูGดGวยการลงมือทำจริง
ทดลองจริง เพื่อทำใหGเปSนเมืองแหEงการเรียนรูGที่เปSนยEานศูนย6กลางประวัติศาสตร6 ศาสนา และมรดกทาง
วัฒนธรรม สำคัญใหGกับชุมชนเมือง สรGางความรEวมมือของคนในชุมชน บนกระบวนการมีสEวนรEวมกับ ผูGมี
สEวนไดGสEวนเสีย ที่สอดคลGองกับการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนตEอไป

ขGอเสนอแนะ

1. ขRอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชRประโยชนZ
1.1 ในระดับชาติ ทำการทบทวนยุทธศาสตร6ชาติ 20 ป• (พ.ศ.2561-2580) โดยกำหนด
นโยบายหลักของการพัฒนาพัฒนานวัตกรรมการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน
1.2 ในระดับภูมิภาคและระดับทGองถิ่น ควรมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการพัฒนา
พัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน โดยเฉพาะองค6กรปกครองสEวนทGองถิ่น
1.3 ระดับหมูEบGาน ควรมีกิจกรรมหรือโครงการในการฟ¨©นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
ชุมชน เพื่อบูรณาการการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6 ภายหลังการสิ้นสุดของการแพรEระบาดโควิด 19
2. ขRอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต]อไป
2.1 ควรมีการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดGานการใชGนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร6 ดGานกระบวน
ทัศน6 ในการพัฒนาการทEองเที่ยวเชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืนในระดับภูมิภาค จังหวัด อำเภอ
ตำบลและหมูEบGานทั่วประเทศไทย
2.2 ควรมีการประยุกต6ใชG แนวทางการพัฒนาอื่น ๆ ที่สอดคลGองกับยุคสมัย เชEน การเรียน
รูในศตวรรษที่ 21 หรือนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) มาประยุกต6ใชGในการพัฒนาการทEองเที่ยว
เชิงสรGางสรรค6แบบบูรณาการอยEางยั่งยืน
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