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บทคดัย่อ 

 ประเทศไทยไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าให้กบักิจกรรมและบริการท่องเท่ียวโดยใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์ในยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวไทย ปีพ.ศ. 2555-2559 เนน้ย  ้าถึงการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละส่งเสริม
ใหมี้การพฒันากิจกรรม นวตักรรมและการเพ่ิมมูลค่าดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์และใหมี้การพฒันาและปรับปรุงระบบโล
จิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวข้ึน อย่างไรก็ตามการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไปสู่การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์อาศยัการบูรณาการแนวคิด หลกัการและทฤษฎีเฉพาะไปจากการท่องเท่ียวลกัษณะอ่ืน กล่าวคือ ห่วงโซ่คุณค่าของ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคมี์ลกัษณะเฉพาะทั้งในดา้นโครงสร้าง สมาชิกท่ีเก่ียวขอ้ง กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการส่ง
มอบคุณค่า และการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบริการกบัตวันกัท่องเท่ียว ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่มีการวิจยัเชิงลึกเพ่ือน ามาสนบัสนุนการ
วางนโยบายและการพฒันากรอบแนวทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม เป็นผลใหก้ารพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องประเทศ
เป็นไปดว้ยความล่าชา้ 

โครงการน้ีท าการศึกษาวิจัยและพฒันา 3 ส่วนหลกั ประกอบด้วย บริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ระบบ
อุปทานการท่องเท่ียวของชุมชน และระบบอุปทานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการสร้างองค์
ความรู้และเป็นตน้แบบส าคญัในการพฒันาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกรุงเทพมหานคร 
ระบบอุปทานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์ไดจ้ากการศึกษาวจิยัในโครงการน้ีจะมีรากฐานมาจากการศึกษาทั้งในเชิงพฤติกรรม 
เชิงปฏิบติัการและเชิงระบบ  เคร่ืองมือวิจยัใชเ้ชิงคุณภาพเป็นหลกั ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบจ าลองตวักระท า และ
แบบจ าลองฮิวริสติกส์ ผลการศึกษาพบวา่ ระบบอุปทานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกรุงเทพมหานครตอ้งท าบูรณาการการ
ท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครและการท่องเท่ียวชุมชนเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นอุปทานการท่องเท่ียวและการบริการ
การท่องเท่ียวของชุมชนในการส่งมอบประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง ชุมชนท่ีมีศกัยภาพสูงในการบริการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ได้แก่ชุมชนท่ีสามารถส่งมอบประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการท่องเท่ียวของ
กรุงเทพมหานครได ้ประกอบดว้ย ชุมชนบา้นบุ ชุมชนยา่นบางระมาด ชุมชนคลองบางหลวง ชุมชนท่ีมีศกัยภาพรอง ไดแ้ก่ ยา่น
บางล าพ ูท่าเตียน และเสาชิงชา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Abstract 

 
 Thailand has been concerned about adding value to tourism activities and services through creativity. Regarding to 
the National Tourism Development Plan in 2012-2016, it emphasizes on developing creativity, encouraging for activites, 
innovation, and added value by means of creative tourism, and enhancing logistics system to support tourism. However, 
leveraging country’s tourism industry to creative tourism requires an integration of specific frameworks, principles, and 
theories which are different from other types of tourism. In other words, creative tourism value chain has specific 
characteristics in terms of structure, members, value creation processes, value delivery processes, and interaction between 
services and tourists. Currently, there is no rigorous research for empirically supporting the policy planning and 
implementation. This reflects how the country’s creative tourism development has been in slow pace. 
 This research was conducted to three main parts consisting of new creative tourism service development, 
community tourism supply, and creative tourism supply in Bangkok in order to establish knowledge and foundation of 
Bangkok creative tourism’s service development and infrastructure. The creative tourism supply resulting from the study is 
based on behavioural, operational, and system views. The quantitative research instruments were mostly employed such as 
questionnaires, agent-based model, and heuristics model. The study found that creative tourism supply of Bangkok must 
integrate Bangkok tourism and community-based tourism supply due to limitations of the community’s tourism supply and 
service in independently offering creative tourism experiences. Primary communities being able to provide creative tourism 
experiences together with Bangkok tourism consists of Ban Bu, Bang Ramard, and Klong Bang Luang. Secondary 
communities are Banglumpu, Ta Tien, and Sao Chingcha.  
 
 
 


