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บทคัดย่อ 

 การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือหาแนวทางในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในดา้นการท่องเทียว
เชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนืของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัโดยใชห้ลกักิจกรรมสังคม/สาธารณะ ผลการวิจยั
เชิงปริมาณ พบว่า นักท่องเทียวมีความคาดหวงัและการรับรู้ในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืนใน
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัทุกดา้นในระดบัมาก โดยดา้นทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมมากทีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน ดา้นการพฒันาสิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียว ดา้นการ
พฒันาจิตสาํนึกในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และดา้นกิจกรรมสนบัสนุนดา้นสังคม  วฒันธรรม ตามลาํดบั 

โดยนักท่องเทียวมีการรับรู้สูงกว่าความคาดหวงั หมายความว่า มีความพึงพอใจมากต่อการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรมอยา่งยงัยืนในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัทุกดา้น อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วน
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  ได้มีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรมอยา่งยงัยืนของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั โดยให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัการพฒันาการท่องเทียว
ว่าตอ้งมีการอนุรักษ์และส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีดงัเดิมของทอ้งถิน ซึงทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัใน
การพฒันาอยา่งต่อเนือง โดยเฉพาะคนในทอ้งถินตอ้งเห็นคุณค่าและความสําคญัในสิงทีตนมี จดักิจกรรมที
นาํเสนอเกียวกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมดงัเดิม ตลอดจนสร้างความพร้อมในการตอ้นรับนกัท่องเทียว 

คําสําคัญ: ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั, การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยืน, ความคาดหวงัและการรับรู้, 
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 
 การท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมหนึงทีสร้างรายไดใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการและประเทศไทย ธุรกิจการ
ท่องเทียวก่อให้เกิดการจา้งงานกว่า 2 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของแรงงานทงัระบบ รวมทงัยงัช่วย
กระจายรายไดแ้ละการจา้งงานไปสู่ชนบทตามแหล่งท่องเทียวต่างๆ นอกจากนีรายรับทีไดจ้ากนกัท่องเทียว
ต่างประเทศมายงัประเทศไทยมีส่วนสาํคญัทีช่วยชดเชยการขาดดุลการคา้ในภาวะทีการส่งออกสินคา้ของไทย
มีแนวโน้มชะลอตวัลงมากตามเศรษฐกิจโลก (ศูนยศึ์กษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 2552) สาํหรับแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมเป็นหนึงในแหล่งท่องเทียวทีไดรั้บความนิยมจาก
ทงันกัท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเทียวมรดกโลกนบัเป็นแหล่งท่องเทียวทีมี
ศกัยภาพในการนาํเสนอคุณค่าทางวฒันธรรมและธรรมชาติไดเ้ป็นอยา่งดี  
 การทีจะเกิดการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนืไดน้นัจะตอ้งมีการประสานงานกนัจากหลายฝ่าย 
ประกอบดว้ย (1) หน่วยงานรัฐทีเกียวขอ้งตอ้งให้ความสําคญัและกาํหนดนโยบายทีชดัเจนดา้นการอนุรักษ์
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วฒันธรรมดว้ยการประชาสัมพนัธ์ และจดักิจกรรมทางวฒันธรรม (2) ผูป้ระกอบการการท่องเทียวตอ้งให้
ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเทียวโดยอยูบ่นพืนฐานของการอนุรักษว์ฒันธรรม (3) ชุมชนในทอ้งถิน
ตอ้งให้ความร่วมมือและเห็นคุณค่าในวฒันธรรมของตน (4) นกัท่องเทียวตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบและให้
ความสาํคญัต่อวฒันธรรมของทอ้งถินนนั (5) พนกังานบริการตอ้งรักษาวฒันธรรมของแหล่งท่องเทียว และ
ให้ขอ้มูลแก่นกัท่องเทียวดว้ยอธัยาศยัไมตรีทีดี ซึงการใชห้ลกักิจกรรมสังคม/สาธารณะ (Public activities) 
เป็นเครืองมือหนึงในการประชาสัมพนัธ์เพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัแหล่งท่องเทียว  (เสรี วงษ์มณฑา, 
2542, หนา้ 174) ทงันีภาครัฐจะตอ้งเป็นแกนนาํในการจดักิจกรรม/โครงการต่างๆ เพือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมรวมทงัการอนุรักษโ์บราณสถานและศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของไทย รวมถึงสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและดาํเนินงานร่วมกบัภาคเอกชน (Carroll & Buchholtz, 2006, p. 118) ส่วน
การสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันนัถือเป็นกลยทุธ์ในการสร้างคุณค่าทีเหนือกวา่ในการแข่งขนัโดยการ
ทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ เป็นความสามารถในการเพิมคุณค่าดา้นประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
การตอบสนองต่อลูกคา้ ซึงคุณค่านนัจะตอ้งเป็นคุณค่าทีเหนือกวา่คู่แข่งขนั (Clow & Vorhies, 1993; Aaker, 

2005, p. 144) สอดคลอ้งกบัแนวคิดทีวา่ความคาดหวงัของลูกคา้จะนาํไป สู่การปรับปรุงบริการต่างๆ ใหดี้ขึน  

 ผลการวจิยัในดา้นความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเทียวต่อการท่องเทียว
เชิงวฒันธรรม รวมทงัการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนทีเกียวขอ้งใน
การพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืนของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั จะนาํไปสู่ผลลพัธ์ทีใช้
เป็นแนวทางการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในดา้นการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยืนโดยใชห้ลกั
กิจกรรมสังคม/สาธารณะของนกัท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพือศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้จริงต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนืของนกัท่องเทียว
ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
 2. เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืน ในการพฒันา 
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนืของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
 3. เพือหาแนวทางในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในดา้นการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่าง
ยงัยนืของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั โดยใชห้ลกักิจกรรมสังคม/สาธารณะ เพือตอบสนองความคาดหวงั
ของนกัท่องเทียว 

สมมติฐาน 
 1. นกัท่องเทียวทีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีความตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคตในอุทยานประวติั 
ศาสตร์สุโขทยั แตกต่างกนั 
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 2. นกัท่องเทียวมีความคาดหวงัและการรับรู้จริงจากการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยืนในอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั แตกต่างกนั 

 3. การรับรู้ต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืน ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั กิจกรรมสังคม/
สาธารณะในแหล่งท่องเทียว มีผลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคต 

กรอบแนวคิด 

 คณะผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัภาพที 1 

ภาพท ี1  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่  
 -  ความคาดหวงั และการรับรู้ต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยืน ในอุทยานประวติัศาสตร์
สุโขทยั 5 ดา้น คือ ทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม การพฒันาสิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียว การ
พฒันาจิตสาํนึกในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม กิจกรรมสนบัสนุนดา้นสังคมวฒันธรรม และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถิน 

 - ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของแหล่งท่องเทียว 

 - กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว  

E > P  =  ไม่พึงพอใจ 

E = P  =  พึงพอใจ 

E < P  =  พึงพอใจมาก 

ความคาดหวงัต่อการท่องเทียว 
เชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนื 

การรับรู้ต่อการท่องเทียว 
เชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนื 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
ของนกัท่องเทียว 

ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
ของแหล่งท่องเทียว ความตงัใจ 

ท่องเทียวซาํ 
ในอนาคต กิจกรรมสงัคม/สาธารณะ 

ในแหล่งท่องเทียว 

การวจิยัเชิงปริมาณ การวจิยัเชิงคุณภาพ 

 

แนวทางในการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบ 

ทางการแข่งขนัในดา้นการท่องเทียว 

เชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนื 
ของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  

โดยใชห้ลกักิจกรรมสงัคม/สาธารณะ 

การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
นกัท่องเทียว และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืน 

ในการพฒันาการท่องเทียว 

เชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนืของอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั 
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 - ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเทียว ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการ ศึกษา อาชีพ 
และรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน 

 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ความตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคต 

ประโยชน์ทไีด้รับ 
 1. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง เช่น สํานักงานการท่องเทียวและกีฬาจงัหวดั
สุโขทยั การท่องเทียวแห่งประเทศไทยสํานกังานสุโขทยั สมาคมการท่องเทียวจงัหวดัสุโขทยั สามารถนาํ
ผลการวิจัยไปใช้ในการกําหนดแผนปฏิบัติการด้านโครงการ/กิจกรรมเพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรมของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
 2. ผูป้ระกอบการและชุมชนในพืนทีมีรายไดเ้พิมขึนจากการทีนกัท่องเทียวเขา้มาท่องเทียวตาม 

โครงการหรือกิจกรรมสังคม/สาธารณะทีหน่วยงานและกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจดัขึน ซึงส่งผลทวีคูณต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ  
 3. เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่าง
ยงัยนืของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัมากยงิขึน 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวจิยัแบบผสมระหวา่งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันี 

 ประชากรและตัวอย่าง 
 การวจัิยเชิงปริมาณ 

 ประชากร คือ นกัท่องเทียวทีมาท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ปี 2553 จาํนวน 450,259 
คน (สาํนกังานอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั, 2554) 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเทียวทีมาท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ปี 2553 จาํนวน 400 คน 

โดยใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งของ Yamane กรณีทราบจาํนวนประชากร 

 การวจัิยเชิงคุณภาพ 

 ประชากร คือ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีอยูใ่นพืนทีบริเวณโดยรอบอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จาํนวน 40 คน ประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
นกัท่องเทียว และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืน  
 เครืองมือ 

 การวจัิยเชิงปริมาณ เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชือมนัรวมทงั
ฉบบัเท่ากบั 0.9678 

 ตอนที 1 ลกัษณะส่วนบุคคล (7 ขอ้) 
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 ตอนที 2 ขอ้มูลทวัไปและพฤติกรรมการท่องเทียว (7 ขอ้) 
 ตอนที 3 ความคาดหวงัและการรับรู้ในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยนื (ประเด็นละ 36 ขอ้) 
(α = 0.7771 - 0.9433) 

 ตอนที 4 กิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว (15 ขอ้) (α = 0.9311) 

 ตอนที 5 ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของแหล่งท่องเทียว (13 ขอ้) (α = 0.9225) 

 ตอนที 6 ความตงัใจท่องเทียวซาํ (4 ขอ้) (α = 0.8708) 

 ตอนที 7 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการท่องเทียว (2 ขอ้) 

การวจัิยเชิงคุณภาพ ใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวจัิยเชิงปริมาณ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงันี  
 1. สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน โดยกาํหนดค่าความเชือมนัทีระดบั 95% ไดแ้ก่  
  2.1 การวเิคราะห์ค่าที (Independent-Samples t-test) (สมมติฐานขอ้ 1 ดา้นเพศ และสถานภาพ)  
  2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) (สมมติ- ฐานขอ้ 1 

ดา้นอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดค้รัวเรือนต่อเดือน)   
  2.3 การวิเคราะห์สถิติ Paired t-test (สมมติฐานขอ้ 2) 

  2.4 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุแบบขนัตอน (สมมติฐานขอ้ 3) 

 การวจัิยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารสรุปวิเคราะห์เนือหา (Content analysis)   
 

สรุปผลการวจัิย 

 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพือศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมอย่าง
ยงัยืนของนักท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทัย  
 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ พบวา่ นกัท่องเทียวมีความคาดหวงัและการรับรู้ในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม
อย่างยงัยืนในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัทุกดา้นในระดบัมาก ตามลาํดบัดงันี อนัดบัแรก ดา้นทรัพยากร
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม (ดา้นที 1) อนัดบั 2 ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิน (ดา้นที 5) อนัดบั 3 

ดา้นการพฒันาสิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียว (ดา้นที 2) อนัดบั 4 ดา้นการพฒันาจิตสํานึกในการท่องเทียว
เชิงวฒันธรรม (ดา้นที 3) และอนัดบัสุดทา้ย ดา้นกิจกรรมสนบัสนุนดา้นสังคมวฒันธรรม (ดา้นที 4) โดย
นกัท่องเทียวมีการรับรู้สูงกวา่ความคาดหวงัในทุกดา้น ดงัภาพที 2 



วารสารการบริการและการท่องเทียว  ปีที 7 ฉบบัที 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2555) 

9 

ภาพที 2  การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ในการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืนในอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั 

 
  ส่วนกิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทัย  เป็น
การศึกษาทศันคติของนกัท่องเทียวทีมีต่อโครงการ/กิจกรรมซึงหน่วยงานภาครัฐทีรับผิดชอบการจดัการแหล่ง
ท่องเทียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัเป็นแกนนาํในการจดั โดยมีความร่วมมือกบัชุมชน ภาคเอกชน และผูมี้
ส่วนเกียวข้องอืนในท้องถิน เพือส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเทียวมีทศันคติอยู่ในระดบัมากทีสุด 5 ลาํดบัแรกดงันี (1) การเผยแพร่ความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม (2) ความร่วมมือของหน่วยงานทอ้งถินกบัในการจดักิจกรรมเชิงวฒันธรรม 
(3) รณรงค์ให้บุคลากรท่องเทียวดาํเนินงานดว้ยความซือสัตย ์คาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเทียว (4) 
จดัโปรแกรมอาสา สมคัรเพือกิจกรรมสังคม เช่น มคัคุเทศก์น้อย ทูตท่องเทียววฒันธรรม (5) ทุกภาคส่วน
ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการในแหล่งท่องเทียว 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) นกัท่องเทียวทีมีเพศ ระดบัการศึกษา และรายไดค้รัวเรือนต่อ
เดือนต่างกนั มีความตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคตในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัแตกต่างกนั (2) นกัท่องเทียว
มีความคาดหวงัและการรับรู้จริงแตกต่างกนั โดยมีการรับรู้จริงสูงกวา่ความคาดหวงั นนัคือ นกัท่องเทียวมี
ความพึงพอใจมากต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืนในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั (3) การรับรู้
ของนกัท่องเทียวดา้นทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในเรืองความสามารถ
รองรับนกัท่องเทียวโดยรวม ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัในเรืองทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

โดยรวม และกิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว เป็นปัจจยัทีมีผลต่อความตงัใจท่องเทียวซําใน
อนาคตในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัของนกัท่องเทียว ร้อยละ 28.5  

 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน 
ในการพัฒนาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืนของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทัย 
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 ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ พบวา่ (1) ชุมชน มีส่วนร่วมโดยให้ความร่วมมือในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น 
จดัขบวนแห่ในงานสงกรานต์ซึงเป็นประเพณีประจาํปีของทอ้งถิน ร่วมตกับาตรในงานลอยกระทง อบรม
เป็นอาสาสมคัรนาํเทียวหรือมคัคุเทศก์น้อยเพือให้บริการนาํเทียว เป็นตาํรวจบา้นดูแลความปลอดภยัให้
นกัท่องเทียว (2) ภาคธุรกจิ โรงแรม/ทีพกั ร้านอาหาร บริการขนส่ง และร้านจาํหน่ายสินคา้มีส่วนร่วมในการ
ประชุมร่วมกบัภาครัฐ สนับสนุนงบประมาณ การออกร้านในงานประจาํปี ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลแหล่ง
ท่องเทียวให้กบันักท่องเทียวทีมาใช้บริการผ่านแผ่นพบัและการบอกกล่าวด้วยตนเอง (3) ภาครัฐ ทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เช่น งานประเพณีลอยกระทง มินิไลทแ์อนด์ซาวด์ งานสงกรานต ์ซึง
จดัขึนเป็นประจาํทุกปี สนบัสนุนดา้นสถานทีจดั งบประมาณ และความรับผิดชอบในการจดังาน (4) ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอืน มีส่วนร่วมโดยช่วยประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารการท่องเทียว ดูแลความปลอดภยัให้กบั
นกัท่องเทียว การแสดงนาฏศิลป์จากสถาบนัการศึกษา เป็นตน้  

 วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพือหาแนวทางในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมอย่างยังยืนของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม /สาธารณะ เพือ
ตอบสนองความคาดหวงัของนักท่องเทียว 

 ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบวา่ ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ นกัท่องเทียว และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืน ได้
เสนอแนะไวด้งันี (1) ตอ้งสร้างกิจกรรมดา้นวฒันธรรมทีน่าสนใจ เช่น หมู่บา้นหตัถกรรม ตลาดนาํ มีอาหาร
การกินแบบเมืองโบราณ มีการใช้เงินดว้งหรือเบียโบราณ (2) พฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีโฮมสเตย์
เพือให้นกัท่องเทียวไดพ้กัคา้งและเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบา้น (3) มีกิจกรรมการแสดงหรือกิจกรรมอืนๆ ให้
นกัท่องเทียวไดร่้วมดว้ย และประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมเพิมมากขึน (4) พฒันาสิงแวดลอ้มคู่ไปกบัการ
อนุรักษ์ทางวฒันธรรม (5) สร้างความพร้อมในการตอ้นรับนักท่องเทียว ให้เดินทางไปมาสะดวก สะอาด 
ปลอดภยั (6) ชุมชนควรแสดงเอกลกัษณ์วฒันธรรมของชุมชนตนเอง (7) ไม่มีแหล่งดึงดูดใหน้กัท่องเทียวพกั
คา้งคืนได ้ขาดกิจกรรมในเวลากลางคืน (8) เพิมศูนยบ์ริการขอ้มูลสาํหรับนกัท่องเทียว 

อภิปรายผล 

 นักท่องเทียวมีทศันคติว่าแหล่งท่องเทียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัมีความได้เปรียบอุทยาน
ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยรวมและทุกขอ้ในระดบัค่อนขา้งเหนือกว่า โดยใน 3 อนัดบัแรก คือ 
ความเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมโดยรวมของสุโขทยั รองลงมาคือ การตอ้นรับ /อธัยาศยัไมตรีของคนใน
ทอ้งถินโดยรวม และทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยรวม เป็นเพราะสุโขทยัเป็นเมืองทีมี
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมมายาวนานกวา่ รวมทงัการเป็นเมืองมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมจึงทาํให้มีการ
อนุรักษ์โบราณสถานและประเพณีอนัดีงามสืบทอดกนัมา ผูค้นในทอ้งถินมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและมี
อธัยาศยัไมตรีทีดีกบัผูม้าเยอืน สอดคลอ้งกบังาน วิจยัของณัฐวุฒิ วิทา (2551) ทีพบวา่นกัท่องเทียวมีความพึง
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พอใจผูค้นทีใหบ้ริการและคนในชุมชนของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัมีความเป็นมิตร และสอดคลอ้งกบั
ผลสัมภาษณ์ของนกัท่องเทียวทีกล่าวถึงขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของแหล่งท่องเทียววา่ “คนในท้องถินมี
ความน่ารักและมีนาํใจ เป็นกันเองกับนักท่องเทียว” 
 

 ทศันคติของนกัท่องเทียวต่อกิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั
อยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกดา้น โดย 5 ลาํดบัแรก คือ (1) การเผยแพร่ความรู้ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
(2) ความร่วมมือของหน่วยงานทอ้งถินกบัในการจดักิจกรรมเชิงวฒันธรรม (3) รณรงคใ์ห้บุคลากรท่องเทียว
ดาํเนินงานด้วยความซือสัตย์ คาํนึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเทียว (4) จดัโปรแกรมอาสาสมคัรเพือ
กิจกรรมสังคม เช่น มคัคุเทศก์น้อย ทูตท่องเทียววฒันธรรม (5) ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการในแหล่งท่องเทียว ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นกิจกรรมสังคม/สาธารณะทีเป็นความรับผิดชอบของ
องคก์าร (หน่วยงานรัฐ) โดยร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้ง (Carroll & Buchholtz, 2006, p. 118) 
โดยภาครัฐตอ้งเป็นแกนนาํในการจดักิจกรรม/โครงการต่างๆ และดาํเนินงานร่วมกบัชุมชนและภาคเอกชน 
เช่น จดักิจกรรมท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในทอ้งถิน บริหารประเด็นปัญหาทีเกิดขึนในแหล่งท่องเทียว จดั
กิจกรรมสนบัสนุนความรู้ทางประวติัศาสตร์ สือสารกบับุคลากรเพือให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการ
และตอ้นรับนกัท่องเทียว 

 
 ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่นกัท่องเทียวทีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนัมีความ
ตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคตในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั แตกต่างกนั โดยนกัท่องเทียวเพศหญิงมีความ
ตงัใจท่องเทียวซาํมากกว่าเพศชาย เป็นเพราะเพศหญิงเป็นเพศทีมีความละเอียดอ่อนทางด้านอารมณ์และ
ศิลปะจึงมีความสนใจท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมซาํมากกว่า ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ชิฟฟ์แมนและคานุค (Shiffman & Kanuk, 2007, p. 50) ทีกล่าววา่ เพศหญิงและเพศชายมีแนวโนม้ทีจะมี
ทศันคติและพฤติกรรมทีแตกต่างกนั และการศึกษาเป็นปัจจยัทีทาํให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และ
พฤติกรรมแตก ต่างกนั ส่วนนกัท่องเทียวทีมีอายุ สถานภาพ และอาชีพต่างกนัมีความตงัใจท่องเทียวซาํใน
อนาคตในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ไม่แตกต่างกนั อาจเนืองมาจากบุคคลทีเดินทางไปท่องเทียวยงัแหล่ง
ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมนนัมกัจะเป็นผูที้มีความสนใจศึกษาขอ้มูลเกียวกบัประวติัศาสตร์และวฒันธรรมใน
อดีต และแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีเป็นอุทยานประวติัศาสตร์ในประเทศไทยทีไดรั้บการประกาศเป็น
มรดกโลกก็มีเพียง 2 แห่ง ดงันนัไม่วา่นกัท่องเทียวจะมีอายุ สถานภาพ และอาชีพใดก็มีความตงัใจท่องเทียว
ซาํในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัอีกในอนาคตได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ และ
คณะ (2554, หน้า 126-130) ทีพบว่า นกัท่องเทียวทีมีอายุ อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ทอ่งเทียวดา้นอนาคตจะกลบัมาท่องเทียวไม่แตกต่างกนั 
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 นอกจากนีนกัท่องเทียวทีมีรายไดค้รัวเรือนต่อเดือนต่างกนัมีความตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคตใน 

อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั แตกต่างกนั โดยนกัท่องเทียวทีมีรายไดค้รัวเรือนตาํกวา่ 30,000 บาท มีความ
ตงัใจท่องเทียวซาํในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัมากกวา่ ซึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของพินดิคและรูบิน
เฟลด ์(Pindyck & Rubinfeld, 2005, p.110-113) ทีกล่าววา่ เมือบุคคลมีรายไดม้ากขึนจะใชจ่้ายมากขึนเพราะ
มีอาํนาจซือมากขึน อาจเป็นเพราะการท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัเป็นการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวดงักล่าวไม่ไดมี้กิจกรรมหรือแหล่งความบนัเทิงมากนกั นกัท่องเทียวจึงไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีสูงทาํใหน้กัท่องเทียวทีมีรายไดไ้ม่สูงมีความสนใจท่องเทียวซาํมากกวา่ 
 

 นกัท่องเทียวมีความคาดหวงัและการรับรู้จริงจากการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยงัยืนในอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยัแตกต่างกนัในทุกดา้น โดยนกัท่องเทียวมีการรับรู้จริงสูงกว่าความคาดหวงั นันคือ 
นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจมากต่อการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอย่างยงัยืนในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 

เนืองจากเมือนกัท่องเทียวไดเ้ดินทางไปท่องเทียวทีอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัทาํให้ไดส้ัมผสัถึงความเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมทีทรงคุณค่า และได้รับประสบการณ์ทีดีในการบริการของบุคลากรทางการ
ท่องเทียว ทงัเจ้าหน้าทีหน่วยงานภาครัฐ ผูใ้ห้บริการด้านทีพกั ร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของทีระลึก และ
อธัยาศยัไมตรีของคนในชุมชน จึงทาํให้นกัท่องเทียวเกิดความประทบัใจและพึงพอใจมากกวา่ทีคาดหวงัไว ้

ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ และคณะ (2554, หนา้ 121) ทีพบวา่ นกัท่องเทียวมีการ
รับรู้จริงต่อแหล่งท่องเทียวอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัสูงกว่าความคาดหวงั โดยมีความพอใจต่อแหล่ง
ท่องเทียวอยูใ่นระดบัพอใจมาก  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโซโลมอน (Solomon, 2007, p.49) ทีวา่ ความ
คาดหวงัของนกัท่องเทียวเป็นสิงสําคญัในการวดัระดบัความพึงพอใจทีมีต่อการท่องเทียวยงัแหล่งท่องเทียว
นนั ถา้ผลลพัธ์จากการท่องเทียวนนัเกินกวา่ความคาดหวงัจะทาํให้นกัท่องเทียวมีความพอใจมากขึนหรือเกิด
ความประทบัใจ 

 

 ผลการวิจยัประการสุดทา้ยพบวา่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ของนกัท่องเทียวดา้นทรัพยากรการท่องเทียวเชิง
วฒันธรรม ขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นความสามารถในการรองรับโดยรวม ขอ้ไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนัดา้นทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยรวม และกิจกรรมสังคม/สาธารณะในแหล่งท่องเทียว 

มีผลต่อความตงัใจท่องเทียวซาํในอนาคตในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัของนกัท่องเทียว สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของแบลคเวลล ์ มิเนียด และเอน็เจล (Blackwell, Miniard & Engel, 2006, p. 735) ทีกล่าววา่ ถา้
ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้จริงสูงกวา่ทีคาดหวงัจะเกิดความพึงพอใจในการใชสิ้นคา้หรือบริการนนัก็มีแนวโนม้
ของพฤติกรรมการซือสินคา้หรือใชบ้ริการนนัซาํอีกในอนาคต ดงันนัถา้แหล่งท่องเทียวนนัมีความพร้อมใน
การรองรับนกัท่องเทียว จดักิจกรรมสังคม/สาธารณะทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียว ซึงเป็นปัจจยัทีเสริมจาก 
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ทรัพยากรทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีแหล่งท่องเทียวมีอยูแ่ลว้ จะช่วยกระตุน้ให้นกัท่องเทียวเกิดความ 

ตอ้งการท่องเทียวในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัซาํในอนาคตได ้

ข้อเสนอแนะ 

 หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวของอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัควรจดักิจกรรมเพือส่งเสริม
การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยใช้หลกักิจกรรมสังคม/สาธารณะใน
ลกัษณะของการจดัโครงการต่างๆ ดงันี  
 1. หมู่บา้นวฒันธรรม เพือเป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในทอ้งถิน ซึงนกัท่องเทียว
สามารถพกัและเรียนรู้จากการร่วมทาํกิจกรรมไปพร้อมๆ กบัคนในหมู่บา้น 
 2. ศูนยแ์สดงหัตถกรรมภูมิปัญญาทอ้งถิน เพือเป็นแหล่งรวมงานหัตถกรรมทีเกิดจากฝีมือและภูมิ
ปัญญาของคนในทอ้งถิน โดยนกัท่องเทียวสามารถมีส่วนร่วมในงานศิลปหตัถกรรมนนัๆ ได ้

 3. ประกวดร้านคา้/ทีพกั/ชุมชนตน้แบบดา้นความสะอาดและอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม เพือรณรงคด์า้น
สิงแวดลอ้ม โดยใหน้กัท่องเทียวมีส่วนร่วมในการประเมินใหค้ะแนนดว้ย 

 4. ทูตท่องเทียววฒันธรรมสุโขทยั เพือเป็นสือบุคคลในการถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงามไปยงั
นกัท่องเทียวและบุคคลทวัไป  

 5. พฒันาระบบสนบัสนุนการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว เพือให้นกัท่องเทียวสามารถเดินทางไปยงัแหล่ง
ท่องเทียวต่างๆ ไดโ้ดยสะดวก ทงัรถสาธารณะ รถราง เลนจกัรยาน   
 6. กิจกรรมเชิงอนุรักษ์วฒันธรรมยามคาํคืน เพือให้นกัท่องเทียวมีกิจกรรมในเวลากลางคืน ใน
รูปแบบของการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี การแสดงหรือการละเล่นพืนบา้นของชาวเมืองเก่าสุโขทยั  
 7. เพิมจาํนวนศูนย์บริการข้อมูลการท่องเทียวและสร้างเครือข่ายร่วมกันทังหน่วยงานภาครัฐ 
ผูป้ระกอบการ และชุมชน ในการเป็นศูนยย์อ่ยสาํหรับบริการขอ้มูลการท่องเทียว  
 8. เพิมการประชาสัมพนัธ์ โดยปรับปรุงป้ายบอกทางไปแหล่งท่องเทียว แหล่งจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
ของชุมชน หรือสถานทีสาํคญัต่างๆ ใหม้องเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงประชาสัมพนัธ์เชิงรุกใหกิ้จกรรมการ
ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมเป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียวมากขึนผา่นทางสือต่างๆ  
 ทงันีผูมี้ส่วนร่วมในการจดัโครงการต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐในระดบัจงัหวดัและ
ทอ้งถินเป็นแกนนําหลกั ร่วมกบัหน่วยงานอืนๆ เช่น การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานักงานจงัหวดั
สุโขทยั สมาคมการท่องเทียว ชุมชน และผูป้ระกอบการ ซึงสอดคลอ้งกบัหลกักิจกรรมสังคม/สาธารณะที
ภาครัฐตอ้งเป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินงานร่วมกบัหน่วยงานหรือกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีเกียวขอ้ง
ในพืนที 
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