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Abstract
This research aims to study tourist behavior and trends in tourism
management elements for Khmer Civilization tourist attractions in Lop Buri province
using a research questionnaire with a random sampling technique (300 samples). The
research is conducted from October 2018 to September 2019 using qualitative
analysis (frequency, percentile, mean), and quantitative analysis (content analysis).
The result indicates that most tourists are located in Bangkok and the province in
the center of Thailand. The attractiveness of tourist attraction is the primary
motivation to travel to a particular tourist destination while friends and family are
the major references for tourist information. Private care is the main transportation
with approximate 1,000–3,000 Baht The results of the tourism management
assessment indicate that tourist satisfaction is in the medium rank; Phra Prang Sam
Yot (x̄ = 3.32), Phra Kal Shrine (x̄ = 3.23), Prang Khaek (x̄ = 3.14). In this research,
there are 5 dimensions of tourism management guideline as 1) landscape and
infrastructure development, 2) create value-added using storytelling, 3) develop
information flow of tourism supply chain, 4) develop necessary skills and expertise
of tourism staff, 5) promote proactive marketing strategies to attract new and quality
tourist also encourage the revisit intension of tourist.
Keywords: Tourist Behavior, Tourism Management, Khmer Civilization Tourist
Attraction in Lop Buri
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
ในจังหวัดลพบุรี
สยามล เทพทา1,อรุณี เจริญทรัพย์2,หนึ่งฤทัย แจ้งสุวรรณ์3,ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล4
ศรีนวล แตงภู5่ ,จ๊อกกี้ พอนเทพ6,หนูไกร สีหาเทพ7
บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมใน
จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี และเสนอแนวทางการจัดการให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น
300 ตัวอย่างในช่วงเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และภาคกลาง เดินทาง
มาเพราะความน่ า สนใจของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ได้ รั บ ข้ อ มู ล การบอกเล่ า จากเพื่ อ นและบุ ค คลใน
ครอบครัว ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 – 3,000 บาทต่อคน ในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวพบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือ พระปรางค์สามยอด (x̄ = 3.32) ศาล
พระกาฬ (x̄ = 3.23) ปรางค์แขก (x̄ = 3.14) และจากการสังเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความ
คิ ด เห็ น ของนั ก ท่ องเที่ ยว สามารถเสนอแนวทางการจัด การได้ 5 ด้ า น คื อ 1) การพั ฒ นาด้าน
กายภาพของแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม (2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเรื่องเล่า (3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ด้านการรับข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกับองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ๆ ในเขตเมืองเก่าลพบุรี (4) การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ทางการท่ อ งเที่ย วในการแนะน าแหล่งท่ อ งเที่ ยวอารยธรรมขอม และ (5) การประชาสัมพันธ์
การตลาดเชิ งรุ ก เพื่ อ ส่ งเสริ ม การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอมเพื่ อ ให้
โบราณสถานเหล่านี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สาคัญของชาติต่อไป
คาสาคัญ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมลพบุรี
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บทนา
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมจัดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึง
ประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดผ่านทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
สามารถแสดงถึงมุมมองและแนวคิดของคนในยุคนั้น ในพุทธศตวรรษที่ 16-18 อาณาจักรขอม
โบราณได้แผ่ขยายอานาจทั้งทางด้านการเมืองและศาสนามาถึงเมืองละโว้ (ลพบุรี) ซึ่งได้กลายเป็น
ศูนย์กลางการปกครองของขอมในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ต่อมาได้มีการนาชื่อ “ลพบุรี” มาใช้เป็นชื่อ
เรียกศิลปกรรมแบบขอมที่พบในพื้นที่ภาคกลาง (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตุ. 2542) ซึ่งร่องรอยของมรดกทางวัฒนธรรมขอมโบราณในลพบุรี พบว่ามีอยู่เป็นจานวนมาก
ได้แก่ (1) พระปรางค์สามยอด สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื่องในพุทธศาสนานิกาย
มหายาน (2) ศาลพระกาฬ หรือศาลสูงเป็นโบราณสถานที่สร้างในยุคขอมเรืองอานาจ และ (3)
ปรางค์แขก เป็นปรางค์อิทธิพลศิลปะเขมรแบบพะโค เป็นปรางค์แบบขอมที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด
ลพบุรี (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง. 2548) โบราณสถานทั้งสามแห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชมกันมากเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมมีค วามสาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่
สามารถใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีได้เป็นอย่างดี โดยถือว่า
พระปรางค์สามยอดเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี จุดเด่นของพระปรางค์สามยอด คือเป็นที่อยู่
อาศัยของฝูงลิงเป็นจานวนมาก ในทุก ๆ ๆ ปี จะมีการจัดงานเทศกาลโต๊ะจีนลิงที่สร้างชื่อเสียงให้
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ (สยามล เทพทา. 2559) จากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
ลพบุรีในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวจานวน 3,454,627 คน และมีอัตรานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 2.95 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2562) แสดงให้เห็นถึงความนิยมของแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรีได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า
การจัดการด้านการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพื้นที่ดังกล่าวยังขาดการบูรณาการระหว่างทุกภาค
ส่ ว นอย่ า งจริ งจัง เช่ น ขาดการเชื่ อ มโยงแหล่งท่ อ งเที่ ยว กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ยวยั งไม่สามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ตลอดจนขาดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด ลพบุ รี ใ ห้ เ กิ ด ความยั่ งยื น ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเจาะลึกโดยเฉพาะอุปสงค์ต่อการท่องเที่ ย ว
(Tourism Demand) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
(Nuttavuthisit, K. 2011) รวมทั้ ง อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Supply) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
ลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม หรือความพร้อมขององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว
(Song, H. 2012) และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561-2564 ประเด็น
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการบริ หารจัดการด้า นท่ อ งเที่ ยวแบบบูร ณาการที่ มุ่ งเน้น การพั ฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรม สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
จังหวัดลพบุรี และเกิดความประทับใจต้องการกลับมาท่องเที่ยวซ้า (กรมการท่องเที่ยว. 2561) อัน
จะเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทยอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี
2 เพื่อเป็นแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน
ระเบียบวิธวี ิจัย
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่: แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี 3 แหล่งได้แก่
พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ ปรางค์แขก
1.2 ขอบเขตด้ านเวลา: เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามจากนั ก ท่อ งเที่ ย วในช่ วงเดือน
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 กลุ่มเป้าหมาย เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี จานวน 3 แห่ง คือพระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ
และปรางค์แขก แห่งละ 100 คนรวมทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง
2.2 เครื่องมือการวิจัย แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน
องค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูล ด้านความ
สะดวกการใช้จ่ายเงิน ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม ด้านราคาในสถานที่ท่องเที่ยว และด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่มา
เยี่ยมชมในแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม จังหวัดลพบุรี โดยการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น
(Non-probability Sampling) ในแหล่งท่องเที่ยวแห่งละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตาราง และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อนาเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน
ผลการวิจัย
พฤติ ก รรมและความคิ ดเห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่อ องค์ ป ระกอบการจั ดการแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอมในจั ง หวั ด ลพบุ รี พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ จ ะเดิ น ทางมาจาก
กรุงเทพมหานครและกลุ่มจังหวัดภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง การเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวเนื่องจากความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวและได้รับข้อมูลการบอกเล่าจากเพื่อนและ
บุคคลในครอบครัว ในการเดินทางจะใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะโดยเดินทางมากับครอบครัว มี
ค่าใช้จ่ายตลอดการท่องเที่ยวประมาณ 1,000 – 3,000 บาทต่อคน และมักจะเข้าเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีมากกว่า 3 แห่งที่นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวในการศึกษาครั้งนี้ คือ
พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และปรางค์แขก
ในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในปัจจัยที่ศึกษาทุกปัจจัย
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (พระปรางค์สามยอด x̄ = 3.32, ศาลพระกาฬ x̄ = 3.23, ปรางค์แขก x̄ =
3.19) คือปัจจัยด้านกายภาพ ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูล ด้านการเงิน ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและ
กิจกรรม ด้านราคา ณ สถานที่ท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน รายละเอียด
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ องค์ ป ระกอบการจั ด การแหล่ง
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ในจังหวัดลพบุรี แสดงในตารางที่ 1 และ 2
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี
แหล่งท่องเทีย่ ว (ร้อยละ)
พระปรางค์สาม ศาลพระ ปรางค์แขก
ยอด
กาฬ

รายการ
1. ท่านได้รับข้อมูลในการท่องเที่ยวครั้งนี้จากแหล่งใด
เพื่อน/บุคคลในครอบครัว
โทรทัศน์/วิทยุ
อินเตอร์เน็ต/ออนไลน์
นิตยสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือท่องเที่ยว
2. เหตุผลหลักในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ความน่าสนใจของสถานที่
มีกิจกรรมที่น่าสนใจ
ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร
เพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวชักชวน
การเดินทางสะดวก
3. ท่านมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ลพบุรี (รวมสถานที่นี้) เป็นจานวนกีแ่ ห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
3 แห่ง
มากกว่า 3 แห่ง
4. ค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางในการท่องเที่ยว
น้อยกว่า 1,000 บาท
1,000-3,000 บาท
3,001-5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท
5. พาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถเช่า
รถประจาทาง
6. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวกับใครบ้าง
เดินทางมาคนเดียว
เดินทางมากับบุคลในครอบครัว
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แหล่งท่องเทีย่ ว (ร้อยละ)
พระปรางค์สาม ศาลพระ ปรางค์แขก
ยอด
กาฬ
30
34
30
14
20
18

รายการ
เดินทางมากับเพื่อน
เดินทางมากับกลุ่มเพือ่ นและครอบครัว
7. ท่านจะกลับมาเที่ยวซ้า หรือแนะนาผูอ้ ื่นมาเที่ยวที่นี่ใน
โอกาสต่อไปหรือไม่
กลับมาเที่ยวซ้า/แนะนา
ไม่กลับมาเที่ยวซ้า/ไม่แนะนา

96
4

98
2

92
8

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี
รายการ
ด้านกายภาพ
-ระบบการขนส่งสาธารณะสู่แหล่งท่องเที่ยว
-สภาพถนนและไฟนาทาง
-สภาพการจราจร
-ป้ายบอกทางชัดเจนและเพียงพอ
- เครื อ ข่ า ยสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ ค รอบคลุ ม และ
ทั่วถึง
เฉลี่ยภาพรวม
ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีความ สะดวกในการเข้าถึงสื่อ/ชัดเจน
-การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวมีความชัดเจน ถูกต้องและเพียงพอ
หรือสื่อการเรียนรู้มีความ แผ่นผับ คู่มือ เพียงพอ/เหมาะสม
การให้ข้อมูลการเดินทางมีความถูกต้องและ ชัดเจน
ป้ายแนะนาสถานทีแ่ ละป้ายสื่อความหมายมี เพียงพอ/ความเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น (x̄) ของนักท่องเที่ยว
พระปรางค์สาม
ศาลพระกาฬ
ปรางค์แขก
ยอด
3.16
3.22
3.16
3.32
3.50

3.02
3.18
3.00
2.96
3.44

3.00
3.06
2.88
3.06
3.24

3.27

3.12

3.05

3.36

3.26

3.22

3.40

3.32

3.20

3.36
3.38
3.28

3.14
3.18
3.18

3.10
3.20
3.16

3.26

3.30

3.00
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รายการ
การ - ให้ คาแนะนา ข้ อ ควรระวั ง เพีย งพอและ /
ชัดเจน
เฉลี่ยภาพรวม
ด้านการเงิน
- ความสะดวกในการชาระเงินเพื่อใช้จ่ายใน
แหล่งท่องเที่ยว
- การให้บริการตู้ ATM ที่สะดวกและเพียงพอ
เฉลี่ยภาพรวม
ด้านสถานที่ท่องเทีย่ วและกิจกรรม
ความสวยงามและความประทับใจของแหล่ง ท่องเที่ยว
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว -ความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมเสริมภายในแหล่งท่องเที่ยว ผู้พิการ/ความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ พหรือทุพพลภา
เฉลี่ยภาพรวม
ด้านราคา ณ สถานที่ท่องเที่ยว
ราคาบัตรเข้าชมสถานที่มีความเหมาะสม ราคาอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม ราคาของที่ระลึกมีความเหมาะสม เฉลี่ยภาพรวม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน
สถานทีจ่ อดรถมีเพียงพอและเหมาะสม สถานทีพ่ ักผ่อนมีเพียงพอและเหมาะสม ผู้พิการ/อุปกรณ์อานวยความสะดวกผู้สูงอายุ มีเพียงพอและเหมาะสม หรือทุพพลภาพ
-ห้องสุขามีความสะอาดเพียงพอ/
จุดทิ้งขยะมีเพียงพอ -

ระดับความคิดเห็น (x̄) ของนักท่องเที่ยว
พระปรางค์สาม
ศาลพระกาฬ
ปรางค์แขก
ยอด
3.34

3.23

3.15

3.48
3.40

3.24
3.12

3.28
3.36

3.44

3.18

3.32

3.86
3.88
3.80
3.54
3.26
2.70

3.88
3.86
3.44
3.54
3.26
2.92

3.62
3.50
3.30
3.18
3.18
3.14

3.51

3.48

3.32

3.32
3.34
3.22
3.29

3.38
3.40
3.28
3.35

3.32
3.36
3.34
3.34

2.92
3.18
2.70

2.78
3.06
2.74

2.74
3.02
2.84

3.32
3.38

2.98
3.08

2.92
2.86
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รายการ
ร้านจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาด เพียงพอ
ร้านจาหน่ายของที่ระลึกมีผลิตภัณย์ที่น่าสนใจ และแสดงถึงจุดเด่นหรือเอกลักษณ์
การให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมาะสม และเพียงพอ
เฉลี่ยภาพรวม
รวมค่าเฉลีย่

ระดับความคิดเห็น (x̄) ของนักท่องเที่ยว
พระปรางค์สาม
ศาลพระกาฬ
ปรางค์แขก
ยอด
3.04
3.20
3.02
3.06

3.14

3.60

3.10

3.16

2.94

3.09
322.

3.02
3.22

3.00
3.19

แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน จากข้อมูลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและข้อมูลเชิงลึก
จากการสัมภาษณ์ที่มีต่อองค์ประกอบการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี
เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้แก่
ผู้มาเยือน ตลอดจนการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและกระจายรายได้ไปยังองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี สามารถเสนอแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
ของจังหวัดลพบุรี ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ได้แก่
1.1 การยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
(Tourism for All) เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
และเด็ก โดยการทาให้แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมทุกแห่งมีสิ่งอานวยความสะดวกให้สามารถใช้
บริการและเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับทุก
คน หรือ อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งเป็นการออกแบบที่คานึงถึงคนทุกกลุ่ม ควรพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ห้องน้า ที่จอดรถ ทางเท้า ทางลาด ราวจับ เฟอร์นิเจอร์ริมทางหรืออุปกรณ์
ประกอบถนน (Street Furniture) เช่น ที่นั่งพัก ภาชนะรองรับขยะ ซุ้มบริการที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ที่จอดรถ แนวป้องกันรถยนต์ และป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ๆ ซึ่ง
เป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่จะช่วยส่งเสริมสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้มีระเบียบ สะอาด
และสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อนักท่องเที่ยว
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1.2 การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ยังมีข้อจากัดในเรื่องของมาตรการรักษาความ
ปลอดภั ย การแสดงข้ อ ควรระวั งและข้ อ ห้ ามต่ าง ๆ ๆ จึ งควรด าเนิ น การปรับ ปรุ งและพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย เช่น การจัดหาที่จอดรถ การจัดการขยะ การปรับปรุงและ
พั ฒ นาห้ อ งน้ าสาธารณะให้ ต รงตามมาตรฐานห้ อ งน้ าสาธารณะส าหรั บ การเที่ ย วชมในแหล่ ง
ท่องเที่ยว ตลอดจนด้านระบบรักษาความปลอดภัยให้แ ก่นั กท่ องเที่ย วเมื่อยามเกิดเหตุ ฉุก เฉิ น
ในขณะเดินทางท่องเที่ยว เช่น ทางเดินข้ามถนนไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งสามแห่ง ป้ายเตือน เป็นต้น
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเรื่องเล่า ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าฐานะชุมชนเมืองย่านประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายของเนื้อหา (Content) ทาง
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม การเมือง และลิง ฯลฯ ชุมชนเหล่านี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมได้โดยการสื่อความหมาย สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวจาก
เรื่องเล่า ดังนั้นภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีส่วนในการสนับสนุนและบูรณาการความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมผ่านเรื่องเล่าอย่างเป็นรูปธรรม
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ๆ ในเขต
เมืองเก่าลพบุรี จากการสอบถามนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวขาดข้อมูลเชื่อมโยงไปสถานที่อื่น ๆ
ๆ ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้มีศูนย์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อ
ความหมาย และข้อมูลองค์ประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ ๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายสินค้าที่
ระลึก ที่พักแรม และตลาดวิถีชุมชน ตลอดจนควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงในธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี ได้แก่ ผู้ประกอบการ เครือข่ายชุมชนให้
สามารถขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
4. การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยพัฒนาองค์
ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์สมัย ลพบุรี ความสัมพันธ์กับพื้นที่ต่าง ๆ ๆ ในเขตเมืองเก่าลพบุรี และ
เพิ่ มศั กยภาพของผู้ น าชมในการแนะน าแหล่ งท่ องเที่ ยว ซึ่ งจะช่ ว ยสร้ า งประสบการณ์ ที่ ดีใ ห้กับ
นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
5. ประชาสัมพันธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้แก่
แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านบล๊อคเกอร์ (Blogger) ด้านการท่องเที่ยว
และอาหาร นักเขียนสารคดี หรือหนังสือนาเที่ยวระดับนานาชาติ จะสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยตรงได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับ
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ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด ลพบุ รี ได้ มี มุ ม มองที่ แ ตกต่ า งออกไปจากเดิ ม และมี ค วาม
หลากหลายเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการกระตุ้นและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อองค์ประกอบการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว อารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี เพื่อหาแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญในการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ให้แก่
นักท่องเที่ยวและภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การดูแลรักษาโบราณสถาน จากการศึกษาพบว่าเหตุผล
หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคือความน่าสนใจของสถานที่และได้รับข้อมูลจาก
เพื่อน และบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีระดับความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวในแหล่งท่ องเที่ยวแต่ละแหล่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
กายภาพ ด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูล ด้านการเงิน ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม ด้านราคา ณ
สถานที่ท่องเที่ยว และด้านสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะมีการ
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย แผ่นผับ คู่มือ หรือสื่อการเรียนรู้
มีจานวนไม่เพียงพอ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีควรจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมข้อมูลและ
ป้ า ยสื่ อ ความหมายให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อารยธรรมขอมแก่
นักท่องเที่ยว นอกจากนี้การให้คาแนะนาหรือข้อควรระวังยังไม่เพียงพอเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องการ
ปฏิ บั ติ ต นในการชมโบราณสถาน การปฏิ บั ติ ต นต่อ ลิงที่ อ าศั ยในพื้ น ที่ โบราณสถานที่ มีจ านวน
ค่อนข้างมาก และตามแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานดังกล่าวยังขาดความพร้อมในการให้บริ การ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ทางเดิน ทางลาด ราวบันได กิจกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นรูปแบบเดิม
เป็นเพียงการเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น ควรปรับปรุงในเรื่องการเดินข้ามถนนไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวโบราณสถานแต่ละแห่ง ในด้านสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานพบว่า ควรจะต้องพัฒนา
หลายด้านได้แก่ สถานที่จอดรถในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรีที่มีจานวนน้อย การอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สูงอายุ ห้องน้าสะอาด การให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไม่เพียงพอ ซึ่งจากการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในครั้งนี้พบว่า
ปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยม
ชมมีความ พึงพอใจความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ของโบราณสถานในระดับที่มาก
และจะเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีมากกว่า 3 แห่งที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาครั้ง
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นี้ คือพระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ และปรางค์แขก น่าจะเนื่องมาจากแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3
แห่ง มีระยะทางห่างกันไม่มากนัก โดยที่ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดอยู่ในบริเวณเดียวกัน
และปรางค์แ ขกห่ างออกไปเพี ยง 300 เมตรเท่ า นั้น ถ้ า นั ก ท่ อ งเที่ย วมี ความประสงค์ จะเข้าชม
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสมัยลพบุรี ยังสามารถเข้าชมได้ที่พิพิธภัณยสถานแห่งชาติสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ที่ตั้งในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้ ซึ่งจะทาให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งปกติจะเดินทาง
มาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลประจาปีได้แก่เทศกาลโต๊ะจีนลิงที่จัดใน
เดือนพฤศจิกายน และงานเทศกาลแผ่ นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่จัดในเดือนกุมภาพันธ์
จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันเป็นจานวนมาก และเมื่อสอบถามเรื่องการเดินทางกลับมา
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว อารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 92 มี
ความเห็นว่าจะเดินทางกลับมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีก
สาหรับแนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในจังหวัดลพบุรี สามารถสรุปได้
5 ประเด็นคือ (1) การพัฒนาด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ได้แก่ การยกระดับ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว
(2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อารยธรรมขอม ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเรื่องเล่าและนามา
พั ฒ นาเป็ น กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ยวเชิ งสร้ า งสรรค์ ที่ สร้ างประสบการณ์เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเล่ าสมัยลพบุรี
สอดคล้องกับการศึกษาของ จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ. 2556) ที่พบว่าการ
เพิ่มพูนและสร้างความหลากหลายให้กับการสื่อความหมายคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมให้มี
ความประทับใจต่อผู้มาเยี่ยมชม จัดให้มีการนาเที่ยวแบบมีหัวเรื่องนาเสนอเฉพาะทาง การแสดงวิถี
ชีวิต เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวและมีบทบาทหลักในการสร้างความภาคภูมิใจ
ของชาติและท้องถิ่นของตน (3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ด้านการรับข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ๆ ในเขตเมืองเก่าลพบุรี สอดคล้องกับการศึกษาของ ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ (ประพัฒชนม์
จริยะพันธุ์. 2562) ที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงแหล่ งท่ องเที่ย วพร้ อมสิ่งอานวยความสะดวกต่ าง ๆ
สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยว และการบูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน โดยการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็ นศูนย์กลาง
เชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว (4) การพั ฒ นาทั ก ษะและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการแนะนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การสื่อ

[548]

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 7 (2) : กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University, 7 (2) : July-December 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ความหมายโดยบุคคลให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และความเข้าใจถึงความสาคัญของโบราณสถานสมัย
ลพบุรีได้มากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์.
2558) ที่พบว่าในการสื่อความหมายมรดกทางวัฒนธรรมนั้น เจ้าของกิจกรรมจาเป็นต้องมีความ
ชัดเจนในเนื้อหาหรือทักษะของความรู้ มีความชัดเจนในวิธีการถ่ายทอด เพื่อที่จะสามารถส่งต่อ
ความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเป็น ระบบ และ (5) การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารตลาดเชิ งรุ กเพื่ อ ส่งเสริม การสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางการท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมขอม โดยการเลื อ กเนื้ อ หาทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ สถาปั ต ยกรรม ศิ ล ปกรรม และวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน ซึ่ ง จะเป็ น การสื่ อ สารด้ ว ยการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม สอดคล้องกับการศึกษาของ
วุฒิไกร งามศิริจิตต์ และคณะ (วุฒิไกร งามศิริจิตต์ และคณะ. 2557) ที่พบว่าการบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกิดจากการแลกเปลี่ยนและการร่วมกันสร้ างสรรค์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
นักการตลาด นักวิชาการ ชุมชน และผู้ผลิตสื่อที่ทางานร่วมกัน สามารถทาให้เกิดการนาเสนอ
จุดเด่นทางการตลาดอย่างบูรณาการ และส่งผลให้เกิดบริการการท่องเที่ยวใหม่ที่มีความน่าสนใจ
และมีศักยภาพในเชิงการตลาด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
นาไปใช้ประกอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าในแต่
ละแหล่งท่องเที่ยวมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ ยวในปัจจุบันที่แตกต่างกันออกไป การ
จัดลาดับความสาคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยวจึงมีความจาเป็นอย่างมาก
เพื่อการนาไปใช้สนับสนุนวางแผนบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
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