
  ฉบับที่ 21/2564  วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2564 

                      การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทางมรดกทางวัฒนธรรมเพือ่การ  

              ท่องเที่ยวกรณศีึกษาอุทยาน ประวัตศิาสตรส์ุโขทัยในประเทศไทย  

        รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อสิิชัยกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง   

                                      สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แนะน างานวิจัย 

 วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ (3) จัดทำ Online Education Resources 
เรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อ
ท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานวางแผน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคชุมชน และภาควิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน และสนทนากลุ่มกับตัวแทนชุมชนในพื้นที่ จำนวน 25 คน 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 และผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคชุมชน จำนวน 104 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  

     ผลการวิจัยพบว่า 1) กรมศิลปากรกำหนดนโยบายและจัดทำแผนแม่บท
เพื่อพัฒนาเมืองโบราณสุโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 
2519 ซึ่งเป็นแผนงานสงวนรักษา อนุรักษ์และซ่อมแซมโบราณสถานอันเป็น
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน การจัดการอุทยานฯ ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนในทางบวกและส่งผลดีต่อการอนุรักษ์
และฟื้นฟูวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (M = 3.72) แต่อุทยานฯ ยังใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยและ ไม่กว้างขวางเท่าที่ควร 2) อุทยานฯ 

มีการให้ความรู้ด้านคุณค่าและความสำคัญของอุทยานเพื่อสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโบราณสถาน แต่ไม่ ได้มีนโยบายในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและจัดการอุทยานฯ ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (M = 3.21) สำหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ฯ พบว่า การมีส่วนร่วม

ในการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับ  
ปานกลาง (r= .526) อย่างไรก็ดี กรมศิลปากรกำลังปรับปรุงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการโบราณสถานมากขึ้น 3) คณะวิจัยได้ออกแบบสื่อ Open Educational  
Resource จาก ผลการวิจั ย เป็นรายการเรื่ อง  “Sustainable Heritage Tourism Management and Community  
Involvement of Sukhothai Historical Park, Thailand” มีความยาวประมาณ 20 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน  



ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป         งานวิจัยในระยะต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นต้น และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และร่วมพัฒนาและออกแบบสื่อ Open Educational Resources ชุด ASEAN  
Sustainable Heritage Tourism  

  ข่าวประชาสัมพันธ ์

    สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดา้นการศึกษาทางไกล เพื่อขอรับทุน จ านวน 14 ทนุ  

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ird.stou.ac.th หรือ โทร. 7590 - 1 



  ข่าวประชาสัมพันธ ์



  ข่าวประชาสัมพันธ ์



  

  ข่าวประชาสัมพันธ ์



         มหาวทิยาลัยรังสิต  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรือ่ง “เขียนขอทุนวิจัยอย่างไร ให้โดนใจ 

แหล่งทุนภายนอก”  โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คลา้ยหนองสรวง ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ

บริหารระบบงบประมาณวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. เพ่ือชี้แจงทุน Fundamental Fund/  

Strategic Fund รายละเอียดทุนของรัฐบาลทั้งสายวิทยาศาสตร์ และสายสังคมศาสตร ์ในวันจันทร์ที่ 9 

สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 –12.00 น. (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM APPLICATION) สมาชิกเครือข่ายวิจัย  

“ประชาช่ืน” สนใจเชิญลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3wy9i9P หรือสแกน QR code เพือ่รับ link การประชุม  

  ข่าววิจัยนอกรั้ว 

          มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคล

สุรินทร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวถิีใหม”่ Research and Innovation for  

Economic Development in the New Normal” ณ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลติ ระหว่างวันที่ 16 -17 

กันยายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา  

สู่สาธารณชน และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยน าไป 

สู่การพัฒนาสังคมและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่ https://

rd.surin.mmuti.ac.th/rsnc2021 หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 0 4451 3236 ตอ่ 1300 หรือ 08 7778 0901 

          มูลนิธสิ่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & 

The 22thSymposium on TQM Best Practices In Thailand  หัวข้อ “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ด้วย TQM” ระหว่าง

วันที่ 9 - 10 กนัยายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ซึ่งเป็น

การประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้น าไปใช้และประสบผลส าเร็จ พร้อม

น าเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและการน าเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ผู้สนใจสามารถ

ดาวน์โหลดคู่มือรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th หรือ e-mail : ftqm@ftqm.or.th , โทร. 0 2564 7000  

ต่อ 71100   

แนะน าการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   โทร. 0 2504 7581 


