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แนวทางการสร้ างข้ อได้ เปรียบทางการแข่ งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการ
ท่ องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่ างยังยืนโดยใช้ หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่ อง
เทียวในอุทยานประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย ประเทศไทย
BUILDING A COMPETITIVE ADVANTAGE OF SUSTAINABLE CULTURAL TOURISM
FROM THE EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS OF TOURISTS THROUGH
SOCIAL/PUBLIC ACTIVITIES IN THE SUKHOTHAI HISTORICAL PARK, THAILAND
นงลักษณ์ โพธิ ไพจิ ตร ศิริวรรณ เสรี รัตน์ จิ ระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปณิ ศา มีจินดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทคัดย่อ
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือหาแนวทางในการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันในด้านการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยโดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะ ผลการวิจยั
เชิ งปริ มาณ พบว่า นักท่องเทียวมีความคาดหวังและการรับรู ้ ในการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนใน
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยทุกด้านในระดับมาก โดยด้านทรัพยากรการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมมากทีสุ ด
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิน ด้านการพัฒนาสิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียว ด้านการ
พัฒนาจิตสํานึกในการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม และด้านกิจกรรมสนับสนุ นด้านสังคม วัฒนธรรม ตามลําดับ
โดยนักท่องเทียวมี การรั บรู ้ สูงกว่าความคาดหวัง หมายความว่า มีความพึงพอใจมากต่อการท่องเทียวเชิ ง
วัฒนธรรมอย่างยังยืนในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยทุกด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่ วน
ผลการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า กลุ่ มผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมอย่างยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการพัฒนาการท่องเทียว
ว่าต้องมีการอนุ รักษ์และส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ดงเดิ
ั มของท้องถิ น ซึ งทุกภาคส่ วนต้องร่ วมมือกันใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื อง โดยเฉพาะคนในท้องถินต้องเห็นคุณค่าและความสําคัญในสิ งทีตนมี จัดกิจกรรมที
นําเสนอเกียวกับวิถีชีวติ และวัฒนธรรมดังเดิม ตลอดจนสร้างความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเทียว
คําสํ าคัญ: ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน, การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืน, ความคาดหวังและการรับรู้,
กิจกรรมสังคม/สาธารณะ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to find approaches in building a competitive advantage of
sustainable cultural tourism at the Sukhothai Historical Park by analyzing social/public activities.
The quantitative research indicates that tourists have a high level of expectation and perception of
sustainable cultural tourism in the Sukhothai Historical Park in all of the following: cultural tourism
resources, community participation, development of the tourism environment, development of cultural
tourism consciousness, and socio-cultural supporting activities. Tourists’ perception of sustainable
cultural tourism is higher than the level of their expectation. They are very satisfied with
sustainable cultural tourism overall in the Sukhothai Historical Park, with a statistical significance of 0.05.
The qualitative research indicates that stakeholders have participated in tourism development and have
provided recommendations for developing cultural tourism development. For example, it has been
recommended that all sectors/stakeholders should cooperate in continuously developing, maintaining and
promoting the local culture and traditions. Particularly, the local people should recognize the value and the
importance of the park. Tourism activities such as a presentation of lifestyle and traditional culture should
be established. The hospitality of local people should be promoted.
KEYWORDS: Competitive Advantage, Sustainable Cultural Tourism, Expectation and Perception,
Social/Public Activities
บทนํา
การท่องเทียวเป็ นอุตสาหกรรมหนึ งทีสร้างรายได้ให้แก่ผปู ้ ระกอบการและประเทศไทย ธุ รกิจการ
ท่องเทียวก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 2 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทังระบบ รวมทังยังช่ วย
กระจายรายได้และการจ้างงานไปสู่ ชนบทตามแหล่งท่องเทียวต่างๆ นอกจากนี รายรับทีได้จากนักท่องเทียว
ต่างประเทศมายังประเทศไทยมีส่วนสําคัญทีช่วยชดเชยการขาดดุลการค้าในภาวะทีการส่ งออกสิ นค้าของไทย
มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากตามเศรษฐกิ จโลก (ศูนย์ศึกษาความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , 2552) สําหรับแหล่งท่องเทียวทางวัฒนธรรมเป็ นหนึงในแหล่งท่องเทียวทีได้รับความนิ ยมจาก
ทังนักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวมรดกโลกนับเป็ นแหล่ งท่องเทียวที มี
ศักยภาพในการนําเสนอคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติได้เป็ นอย่างดี
ั
องมีการประสานงานกันจากหลายฝ่ าย
การทีจะเกิดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืนได้นนจะต้
ประกอบด้วย (1) หน่วยงานรัฐทีเกียวข้องต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายทีชัดเจนด้านการอนุ รักษ์
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วัฒนธรรมด้วยการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม (2) ผูป้ ระกอบการการท่องเทียวต้องให้
ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มการท่องเทียวโดยอยูบ่ นพืนฐานของการอนุรักษ์วฒั นธรรม (3) ชุ มชนในท้องถิน
ต้องให้ความร่ วมมือและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตน (4) นักท่องเทียวต้องปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบและให้
ความสําคัญต่อวัฒนธรรมของท้องถินนัน (5) พนักงานบริ การต้องรักษาวัฒนธรรมของแหล่งท่องเทียว และ
ให้ขอ้ มูลแก่นกั ท่องเทียวด้วยอัธยาศัยไมตรี ทีดี ซึ งการใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะ (Public activities)
เป็ นเครื องมือหนึ งในการประชาสัมพันธ์เพือสร้ างภาพลักษณ์ ทีดี ให้กบั แหล่งท่องเทียว (เสรี วงษ์มณฑา,
2542, หน้า 174) ทังนี ภาครัฐจะต้องเป็ นแกนนําในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพือเป็ นการส่ งเสริ มการ
ท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมรวมทังการอนุ รักษ์โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุ มชนและดําเนิ นงานร่ วมกับภาคเอกชน (Carroll & Buchholtz, 2006, p. 118) ส่ วน
การสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันนันถือเป็ นกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าทีเหนื อกว่าในการแข่งขันโดยการ
ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็ นความสามารถในการเพิมคุณค่าด้านประสิ ทธิ ภาพ ความคิดสร้างสรรค์และ
การตอบสนองต่อลูกค้า ซึ งคุณค่านันจะต้องเป็ นคุณค่าทีเหนื อกว่าคู่แข่งขัน (Clow & Vorhies, 1993; Aaker,
2005, p. 144) สอดคล้องกับแนวคิดทีว่าความคาดหวังของลูกค้าจะนําไป สู่ การปรับปรุ งบริ การต่างๆ ให้ดีขึน
ผลการวิจยั ในด้านความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ของนักท่องเทียวต่อการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรม รวมทังการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ภาคธุ รกิจ ภาครัฐ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืนทีเกียวข้องใน
การพัฒนาการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย จะนําไปสู่ ผลลัพธ์ทีใช้
เป็ นแนวทางการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันในด้านการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนโดยใช้หลัก
กิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาความคาดหวังและการรับรู ้จริ งต่อการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนของนักท่องเทียว
ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. เพือศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ภาคธุ รกิจ ภาครัฐ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืน ในการพัฒนา
การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
3. เพือหาแนวทางในการสร้างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันในด้านการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่าง
ยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะ เพือตอบสนองความคาดหวัง
ของนักท่องเทียว
สมมติฐาน
1. นักท่องเทียวทีมีลกั ษณะส่ วนบุคคลต่างกันมีความตังใจท่องเทียวซําในอนาคตในอุทยานประวัติ
ศาสตร์ สุโขทัย แตกต่างกัน
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2. นักท่องเทียวมีความคาดหวังและการรับรู ้จริ งจากการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืนในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย แตกต่างกัน
3. การรับรู ้ ต่อการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืน ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน กิ จกรรมสังคม/
สาธารณะในแหล่งท่องเทียว มีผลต่อความตังใจท่องเทียวซําในอนาคต
กรอบแนวคิด
คณะผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที 1
ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เชิงปริมาณ

การวิจยั เชิงคุณภาพ

ความคาดหวังต่อการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืน E > P = ไม่พึงพอใจ
E = P = พึงพอใจ
การรับรู ้ต่อการท่องเทียว E < P = พึงพอใจมาก
เชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืน
ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ของแหล่งท่องเทียว
กิจกรรมสังคม/สาธารณะ
ในแหล่งท่องเทียว

ความตังใจ
ท่องเทียวซํา
ในอนาคต

ลักษณะส่วนบุคคล
ของนักท่องเทียว

การมีส่วนร่ วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน
นักท่องเทียว และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืน
ในการพัฒนาการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืนของอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
แนวทางในการสร้างข้อได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันในด้านการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืน
ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะ

ตัวแปรอิสระ ได้แก่
- ความคาดหวัง และการรับรู ้ต่อการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืน ในอุทยานประวัติศาสตร์
สุ โขทัย 5 ด้าน คือ ทรัพยากรการท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม การพัฒนาสิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียว การ
พัฒนาจิตสํานึกในการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม กิจกรรมสนับสนุ นด้านสังคมวัฒนธรรม และการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนท้องถิน
ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันของแหล่งท่องเทียว
กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว
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ลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเทียว ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ ศึกษา อาชี พ
และรายได้ครัวเรื อนต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตังใจท่องเทียวซําในอนาคต
ประโยชน์ ทได้
ี รับ
1. หน่ วยงานภาครั ฐและหน่ วยงานอื นที เกี ยวข้อง เช่ น สํานักงานการท่องเที ยวและกี ฬาจังหวัด
สุ โขทัย การท่องเทียวแห่ งประเทศไทยสํานักงานสุ โขทัย สมาคมการท่องเทียวจังหวัดสุ โขทัย สามารถนํา
ผลการวิจ ัย ไปใช้ ใ นการกํา หนดแผนปฏิ บ ัติ ก ารด้า นโครงการ/กิ จ กรรมเพื อส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรมของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. ผูป้ ระกอบการและชุมชนในพืนทีมีรายได้เพิมขึนจากการทีนักท่องเทียวเข้ามาท่องเทียวตาม
โครงการหรื อกิจกรรมสังคม/สาธารณะทีหน่วยงานและกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจัดขึน ซึ งส่ งผลทวีคูณต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
3. เกิ ดการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ เอกชน และชุ มชนในการพัฒนาการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่าง
ยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยมากยิงขึน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั แบบผสมระหว่างเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังนี
ประชากรและตัวอย่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากร คือ นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ปี 2553 จํานวน 450,259
คน (สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, 2554)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเทียวทีมาท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ปี 2553 จํานวน 400 คน
โดยใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างของ Yamane กรณี ทราบจํานวนประชากร
การวิจัยเชิ งคุณภาพ
ประชากร คือ กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีอยูใ่ นพืนทีบริ เวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จํานวน 40 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุ มชน
นักท่องเทียว และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืน
เครืองมือ
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื อมันรวมทัง
ฉบับเท่ากับ 0.9678
ตอนที 1 ลักษณะส่ วนบุคคล (7 ข้อ)
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ตอนที 2 ข้อมูลทัวไปและพฤติกรรมการท่องเทียว (7 ข้อ)
ตอนที 3 ความคาดหวังและการรับรู้ในการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยังยืน (ประเด็นละ 36 ข้อ)
(α = 0.7771 - 0.9433)
ตอนที 4 กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว (15 ข้อ) (α = 0.9311)
ตอนที 5 ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันของแหล่งท่องเทียว (13 ข้อ) (α = 0.9225)
ตอนที 6 ความตังใจท่องเทียวซํา (4 ข้อ) (α = 0.8708)
ตอนที 7 ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการท่องเทียว (2 ข้อ)
การวิจัยเชิ งคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั นี
1. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดค่าความเชือมันทีระดับ 95% ได้แก่
2.1 การวิเคราะห์ค่าที (Independent-Samples t-test) (สมมติฐานข้อ 1 ด้านเพศ และสถานภาพ)
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) (สมมติ- ฐานข้อ 1
ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ครัวเรื อนต่อเดือน)
2.3 การวิเคราะห์สถิติ Paired t-test (สมมติฐานข้อ 2)
2.4 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ แบบขันตอน (สมมติฐานข้อ 3)
การวิจัยเชิ งคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การสรุ ปวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื อศึ กษาความคาดหวังและการรั บรู้ จริ งต่ อการท่ องเที ยวเชิ ง วัฒนธรรมอย่ าง
ยังยืนของนักท่ องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณ พบว่า นักท่องเทียวมีความคาดหวังและการรับรู ้ในการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม
อย่างยังยืนในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยทุกด้านในระดับมาก ตามลําดับดังนี อันดับแรก ด้านทรัพยากร
การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม (ด้านที 1) อันดับ 2 ด้านการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถิน (ด้านที 5) อันดับ 3
ด้านการพัฒนาสิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียว (ด้านที 2) อันดับ 4 ด้านการพัฒนาจิตสํานึ กในการท่องเทียว
เชิงวัฒนธรรม (ด้านที 3) และอันดับสุ ดท้าย ด้านกิ จกรรมสนับสนุ นด้านสังคมวัฒนธรรม (ด้านที 4) โดย
นักท่องเทียวมีการรับรู ้สูงกว่าความคาดหวังในทุกด้าน ดังภาพที 2
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ภาพที 2 การเปรี ยบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ ในการท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนในอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย

ส่ ว นกิ จ กรรมสั ง คม/สาธารณะในแหล่ ง ท่ องเที ยวอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทัย เป็ น
การศึกษาทัศนคติของนักท่องเทียวทีมีต่อโครงการ/กิจกรรมซึ งหน่วยงานภาครัฐทีรับผิดชอบการจัดการแหล่ง
ท่องเทียวอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยเป็ นแกนนําในการจัด โดยมีความร่ วมมือกับชุ มชน ภาคเอกชน และผูม้ ี
ส่ วนเกี ยวข้องอืนในท้องถิ น เพื อส่ งเสริ มการท่ องเที ยวเชิ งวัฒนธรรมของอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ สุ โขทัย
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเทียวมีทศั นคติอยู่ในระดับมากทีสุ ด 5 ลําดับแรกดังนี (1) การเผยแพร่ ความรู ้ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (2) ความร่ วมมือของหน่ วยงานท้องถิ นกับในการจัดกิ จกรรมเชิ งวัฒนธรรม
(3) รณรงค์ให้บุคลากรท่องเทียวดําเนิ นงานด้วยความซื อสัตย์ คํานึ งถึ งความปลอดภัยของนักท่องเทียว (4)
จัดโปรแกรมอาสา สมัครเพือกิจกรรมสังคม เช่ น มัคคุ เทศก์น้อย ทูตท่องเทียววัฒนธรรม (5) ทุกภาคส่ วน
ควรมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการในแหล่งท่องเทียว
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) นักท่องเทียวทีมีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ครัวเรื อนต่อ
เดือนต่างกัน มีความตังใจท่องเทียวซําในอนาคตในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยแตกต่างกัน (2) นักท่องเทียว
มีความคาดหวังและการรับรู ้ จริ งแตกต่างกัน โดยมีการรับรู ้ จริ งสู งกว่าความคาดหวัง นันคือ นักท่องเทียวมี
ความพึงพอใจมากต่อการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย (3) การรับรู้
ของนักท่องเทียวด้านทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันในเรื องความสามารถ
รองรับนักท่องเทียวโดยรวม ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันในเรื องทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
โดยรวม และกิ จกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว เป็ นปั จจัยทีมี ผลต่อความตังใจท่องเทียวซําใน
อนาคตในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยของนักท่องเทียว ร้อยละ 28.5
วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพือศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครั ฐ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืน
ในการพัฒนาการท่ องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่ างยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
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ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ พบว่า (1) ชุ มชน มีส่วนร่ วมโดยให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
จัดขบวนแห่ ในงานสงกรานต์ซึงเป็ นประเพณี ประจําปี ของท้องถิ น ร่ วมตักบาตรในงานลอยกระทง อบรม
เป็ นอาสาสมัครนําเที ยวหรื อมัคคุ เทศก์น้อยเพือให้บ ริ การนําเที ยว เป็ นตํารวจบ้านดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเทียว (2) ภาคธุรกิจ โรงแรม/ทีพัก ร้านอาหาร บริ การขนส่ ง และร้านจําหน่ายสิ นค้ามีส่วนร่ วมในการ
ประชุ มร่ วมกับภาครั ฐ สนับสนุ นงบประมาณ การออกร้ า นในงานประจําปี ประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลแหล่ ง
ท่องเที ยวให้กบั นักท่ องเที ยวที มาใช้บริ การผ่า นแผ่นพับและการบอกกล่ า วด้วยตนเอง (3) ภาครั ฐ ทุ ก
หน่วยงานมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม เช่น งานประเพณี ลอยกระทง มินิไลท์แอนด์ซาวด์ งานสงกรานต์ ซึ ง
จัดขึนเป็ นประจําทุกปี สนับสนุนด้านสถานทีจัด งบประมาณ และความรับผิดชอบในการจัดงาน (4) ผู้มีส่วน
ได้ ส่วนเสี ยอืน มี ส่วนร่ วมโดยช่ วยประชาสัมพันธ์ ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเทียว ดู แลความปลอดภัยให้กบั
นักท่องเทียว การแสดงนาฏศิลป์ จากสถาบันการศึกษา เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ ข้อ 3 เพือหาแนวทางในการสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่ งขันในด้ านการท่ องเที ยวเชิ ง
วัฒ นธรรมอย่ า งยั งยื น ของอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย โดยใช้ หลั ก กิ จ กรรมสั ง คม /สาธารณะ เพื อ
ตอบสนองความคาดหวังของนักท่ องเทียว
ผลการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ พบว่า ชุ มชน ภาคธุ รกิจ ภาครัฐ นักท่องเทียว และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืน ได้
เสนอแนะไว้ดงั นี (1) ต้องสร้างกิจกรรมด้านวัฒนธรรมทีน่าสนใจ เช่น หมู่บา้ นหัตถกรรม ตลาดนํา มีอาหาร
การกินแบบเมืองโบราณ มีการใช้เงิ นด้วงหรื อเบียโบราณ (2) พัฒนาชุ มชนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มีโฮมสเตย์
เพือให้นกั ท่องเทียวได้พกั ค้างและเรี ยนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน (3) มีกิจกรรมการแสดงหรื อกิ จกรรมอืนๆ ให้
นักท่องเทียวได้ร่วมด้วย และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพิมมากขึน (4) พัฒนาสิ งแวดล้อมคู่ไปกับการ
อนุ รักษ์ทางวัฒนธรรม (5) สร้ างความพร้ อมในการต้อนรับนักท่องเทียว ให้เดิ นทางไปมาสะดวก สะอาด
ปลอดภัย (6) ชุมชนควรแสดงเอกลักษณ์วฒั นธรรมของชุมชนตนเอง (7) ไม่มีแหล่งดึงดูดให้นกั ท่องเทียวพัก
ค้างคืนได้ ขาดกิจกรรมในเวลากลางคืน (8) เพิมศูนย์บริ การข้อมูลสําหรับนักท่องเทียว
อภิปรายผล
นักท่องเที ยวมี ทศั นคติ ว่าแหล่ งท่องเที ยวอุ ท ยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยมีความได้เปรี ย บอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาโดยรวมและทุกข้อในระดับค่อนข้างเหนื อกว่า โดยใน 3 อันดับแรก คือ
ความเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยรวมของสุ โขทัย รองลงมาคือ การต้อนรับ /อัธยาศัยไมตรี ของคนใน
ท้องถิ นโดยรวม และทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมโดยรวม เป็ นเพราะสุ โขทัยเป็ นเมืองทีมี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า รวมทังการเป็ นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจึงทําให้มีการ
อนุ รักษ์โบราณสถานและประเพณี อนั ดี งามสื บทอดกันมา ผูค้ นในท้องถิ นมี วิถีชีวิตแบบเรี ยบง่ ายและมี
อัธยาศัยไมตรี ทีดีกบั ผูม้ าเยือน สอดคล้องกับงาน วิจยั ของณัฐวุฒิ วิทา (2551) ทีพบว่านักท่องเทียวมีความพึง
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พอใจผูค้ นทีให้บริ การและคนในชุมชนของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยมีความเป็ นมิตร และสอดคล้องกับ
ผลสัมภาษณ์ของนักท่องเทียวทีกล่าวถึงข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันของแหล่งท่องเทียวว่า “คนในท้ องถินมี
ความน่ ารั กและมีนาใจ
ํ เป็ นกันเองกับนักท่ องเทียว”
ทัศนคติของนักท่องเทียวต่อกิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียวอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทุกด้าน โดย 5 ลําดับแรก คือ (1) การเผยแพร่ ความรู ้ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
(2) ความร่ วมมือของหน่วยงานท้องถินกับในการจัดกิจกรรมเชิ งวัฒนธรรม (3) รณรงค์ให้บุคลากรท่องเทียว
ดําเนิ นงานด้วยความซื อสัตย์ คํานึ งถึ ง ความปลอดภัยของนัก ท่องเที ยว (4) จัดโปรแกรมอาสาสมัครเพื อ
กิ จกรรมสังคม เช่ น มัคคุ เทศก์น้อย ทูตท่องเทียววัฒนธรรม (5) ทุกภาคส่ วนควรมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการในแหล่งท่องเทียว ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดด้านกิจกรรมสังคม/สาธารณะทีเป็ นความรับผิดชอบของ
องค์การ (หน่วยงานรัฐ) โดยร่ วมมือกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง (Carroll & Buchholtz, 2006, p. 118)
โดยภาครัฐต้องเป็ นแกนนําในการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ และดําเนิ นงานร่ วมกับชุมชนและภาคเอกชน
เช่ น จัดกิ จกรรมท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมในท้องถิ น บริ หารประเด็นปั ญหาที เกิ ดขึนในแหล่ งท่องเทียว จัด
กิจกรรมสนับสนุ นความรู ้ ทางประวัติศาสตร์ สื อสารกับบุคลากรเพือให้เกิ ดความร่ วมมือในการให้บริ การ
และต้อนรับนักท่องเทียว
ในส่ วนของผลการทดสอบสมมติฐานพบว่านักท่องเทียวทีมีเพศและระดับการศึกษาต่างกันมีความ
ตังใจท่องเทียวซําในอนาคตในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย แตกต่างกัน โดยนักท่องเทียวเพศหญิงมีความ
ตังใจท่องเทียวซํามากกว่าเพศชาย เป็ นเพราะเพศหญิงเป็ นเพศทีมีความละเอียดอ่อนทางด้านอารมณ์ และ
ศิลปะจึงมีความสนใจท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมซํามากกว่า ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชิฟฟ์ แมนและคานุค (Shiffman & Kanuk, 2007, p. 50) ทีกล่าวว่า เพศหญิงและเพศชายมีแนวโน้มทีจะมี
ทัศนคติและพฤติกรรมทีแตกต่างกัน และการศึกษาเป็ นปั จจัยทีทําให้คนมีความคิด ค่านิ ยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรมแตก ต่างกัน ส่ วนนักท่องเทียวทีมีอายุ สถานภาพ และอาชี พต่างกันมีความตังใจท่องเทียวซําใน
อนาคตในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ไม่แตกต่างกัน อาจเนื องมาจากบุคคลทีเดินทางไปท่องเทียวยังแหล่ง
ท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมนันมักจะเป็ นผูท้ ีมีความสนใจศึกษาข้อมูลเกียวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมใน
อดีต และแหล่งท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมทีเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยทีได้รับการประกาศเป็ น
มรดกโลกก็มีเพียง 2 แห่ ง ดังนันไม่วา่ นักท่องเทียวจะมีอายุ สถานภาพ และอาชี พใดก็มีความตังใจท่องเทียว
ซําในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยอีกในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภาวรรณ ตรี สุวรรณ์ และ
คณะ (2554, หน้า 126-130) ทีพบว่า นักท่องเทียวทีมีอายุ อาชี พ และสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ท่องเทียวด้านอนาคตจะกลับมาท่องเทียวไม่แตกต่างกัน
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นอกจากนีนักท่องเทียวทีมีรายได้ครัวเรื อนต่อเดือนต่างกันมีความตังใจท่องเทียวซําในอนาคตใน
อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย แตกต่างกัน โดยนักท่องเทียวทีมีรายได้ครัวเรื อนตํากว่า 30,000 บาท มีความ
ตังใจท่องเทียวซําในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยมากกว่า ซึ งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของพินดิคและรู บิน
เฟลด์ (Pindyck & Rubinfeld, 2005, p.110-113) ทีกล่าวว่า เมือบุคคลมีรายได้มากขึนจะใช้จ่ายมากขึนเพราะ
มี อาํ นาจซื อมากขึ น อาจเป็ นเพราะการท่ องเที ยวในอุ ท ยานประวัติศ าสตร์ สุ โขทัย เป็ นการท่ องเที ยวเชิ ง
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเทียวดังกล่าวไม่ได้มีกิจกรรมหรื อแหล่งความบันเทิงมากนัก นักท่องเทียวจึงไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายทีสู งทําให้นกั ท่องเทียวทีมีรายได้ไม่สูงมีความสนใจท่องเทียวซํามากกว่า
นักท่องเทียวมีความคาดหวังและการรับรู ้จริ งจากการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัยแตกต่างกันในทุกด้าน โดยนักท่องเที ยวมี การรั บรู ้ จริ งสู งกว่าความคาดหวัง นันคื อ
นักท่องเที ยวมีความพึงพอใจมากต่อการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยังยืนในอุ ทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย
เนืองจากเมือนักท่องเทียวได้เดินทางไปท่องเทียวทีอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยทําให้ได้สัมผัสถึงความเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมที ทรงคุ ณค่า และได้รับ ประสบการณ์ ที ดี ใ นการบริ ก ารของบุ ค ลากรทางการ
ท่องเที ยว ทังเจ้าหน้าที หน่ วยงานภาครั ฐ ผูใ้ ห้บริ การด้านที พัก ร้ านอาหาร ร้ านจําหน่ ายของที ระลึ ก และ
อัธยาศัยไมตรี ของคนในชุ มชน จึงทําให้นกั ท่องเทียวเกิดความประทับใจและพึงพอใจมากกว่าทีคาดหวังไว้
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภาวรรณ ตรี สุวรรณ์ และคณะ (2554, หน้า 121) ทีพบว่า นักท่องเทียวมีการ
รับรู ้ จริ งต่อแหล่ งท่องเทียวอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยสู งกว่าความคาดหวัง โดยมีความพอใจต่อแหล่ ง
ท่องเทียวอยูใ่ นระดับพอใจมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของโซโลมอน (Solomon, 2007, p.49) ทีว่า ความ
คาดหวังของนักท่องเทียวเป็ นสิ งสําคัญในการวัดระดับความพึงพอใจทีมีต่อการท่องเทียวยังแหล่งท่องเทียว
นัน ถ้าผลลัพธ์จากการท่องเทียวนันเกินกว่าความคาดหวังจะทําให้นกั ท่องเทียวมีความพอใจมากขึนหรื อเกิด
ความประทับใจ
ผลการวิจยั ประการสุ ดท้ายพบว่า ปัจจัยด้านการรับรู ้ของนักท่องเทียวด้านทรัพยากรการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรม ข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขันด้านความสามารถในการรองรับโดยรวม ข้อได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันด้านทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมโดยรวม และกิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว
มีผลต่อความตังใจท่องเทียวซําในอนาคตในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยของนักท่องเทียว สอดคล้องกับ
แนวคิดของแบลคเวลล์ มิเนียด และเอ็นเจล (Blackwell, Miniard & Engel, 2006, p. 735) ทีกล่าวว่า ถ้า
ผูบ้ ริ โภคเกิดการรับรู้จริ งสู งกว่าทีคาดหวังจะเกิดความพึงพอใจในการใช้สินค้าหรื อบริ การนันก็มีแนวโน้ม
ของพฤติกรรมการซื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การนันซําอีกในอนาคต ดังนันถ้าแหล่งท่องเทียวนันมีความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเทียว จัดกิจกรรมสังคม/สาธารณะทีเกียวข้องกับการท่องเทียว ซึ งเป็ นปั จจัยทีเสริ มจาก
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ทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมทีแหล่งท่องเทียวมีอยูแ่ ล้ว จะช่วยกระตุน้ ให้นกั ท่องเทียวเกิดความ
ต้องการท่องเทียวในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยซําในอนาคตได้
ข้ อเสนอแนะ
หน่วยงานทีเกียวข้องกับการท่องเทียวของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยควรจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ ม
การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมและสร้ างข้อได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยใช้หลักกิ จกรรมสังคม/สาธารณะใน
ลักษณะของการจัดโครงการต่างๆ ดังนี
1. หมู่บา้ นวัฒนธรรม เพือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิน ซึ งนักท่องเทียว
สามารถพักและเรี ยนรู ้จากการร่ วมทํากิจกรรมไปพร้อมๆ กับคนในหมู่บา้ น
2. ศูนย์แสดงหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ น เพือเป็ นแหล่งรวมงานหัตถกรรมทีเกิ ดจากฝี มือและภูมิ
ปั ญญาของคนในท้องถิน โดยนักท่องเทียวสามารถมีส่วนร่ วมในงานศิลปหัตถกรรมนันๆ ได้
3. ประกวดร้านค้า/ทีพัก/ชุมชนต้นแบบด้านความสะอาดและอนุ รักษ์สิงแวดล้อม เพือรณรงค์ดา้ น
สิ งแวดล้อม โดยให้นกั ท่องเทียวมีส่วนร่ วมในการประเมินให้คะแนนด้วย
4. ทูตท่ องเที ยววัฒนธรรมสุ โขทัย เพื อเป็ นสื อบุ ค คลในการถ่ า ยทอดวัฒนธรรมอันดี งามไปยัง
นักท่องเทียวและบุคคลทัวไป
5. พัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งท่องเทียว เพือให้นกั ท่องเทียวสามารถเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเทียวต่างๆ ได้โดยสะดวก ทังรถสาธารณะ รถราง เลนจักรยาน
6. กิ จกรรมเชิ งอนุ รักษ์วฒั นธรรมยามคําคื น เพือให้นกั ท่องเที ยวมี กิจกรรมในเวลากลางคื น ใน
รู ปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี การแสดงหรื อการละเล่นพืนบ้านของชาวเมืองเก่าสุ โขทัย
7. เพิ มจํานวนศู น ย์บ ริ ก ารข้อมู ล การท่ อ งเที ยวและสร้ า งเครื อ ข่ า ยร่ วมกันทังหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ผูป้ ระกอบการ และชุมชน ในการเป็ นศูนย์ยอ่ ยสําหรับบริ การข้อมูลการท่องเทียว
8. เพิมการประชาสัมพันธ์ โดยปรับปรุ งป้ ายบอกทางไปแหล่งท่องเทียว แหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของชุมชน หรื อสถานทีสําคัญต่างๆ ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิงรุ กให้กิจกรรมการ
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมเป็ นทีรู ้จกั ของนักท่องเทียวมากขึนผ่านทางสื อต่างๆ
ทังนี ผูม้ ี ส่วนร่ วมในการจัดโครงการต่ างๆ ประกอบด้วย หน่ วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและ
ท้องถิ นเป็ นแกนนําหลัก ร่ วมกับหน่ วยงานอื นๆ เช่ น การท่องเที ยวแห่ งประเทศไทย สํานักงานจัง หวัด
สุ โขทัย สมาคมการท่องเทียว ชุ มชน และผูป้ ระกอบการ ซึ งสอดคล้องกับหลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะที
ภาครัฐต้องเป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนิ นงานร่ วมกับหน่ วยงานหรื อกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง
ในพืนที
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