
การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของปราสาทหนิพมิายและปราสาทเขาพนมรุ้ง* 

สมภพ  ชาตวนิช ** 
 

๑.  บทน า 
จากการศกึษาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวไทย (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) ได้กล่าว 

ถึงการพฒันาพืน้ท่ีทอ่งเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ในเร่ืองความต้องการของการฟืน้ฟูและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  พร้อมทัง้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเช่ือมโยงการ
ทอ่งเท่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ประวตัิศาสตร์  และมรดก
โลกท่ีเช่ือมโยงกบักลุม่ประเทศ  โดยมีแนวทางคือ  เพ่ือพฒันาโครงขา่ยการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ
ศลิปวฒันธรรมเขมร  เพ่ือปรับปรุงแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศและพฒันาศนูย์การท่องเท่ียวริมแม่น า้โขง ๑  
ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้เลือกโบราณสถานท่ีมีความส าคญัสองแห่ง  คือ  ปราสาทหินพิมาย  อ าเภอพิมาย  
จงัหวดันครราชสีมา  และปราสาทเขาพนมรุ้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดับรีุรัมย์  เป็นพืน้ท่ีท่ีจะ
ท าการศึกษา  ซึ่งปราสาทหินพิมายเป็นศาสนสถานเขมรท่ีส าคัญมากสร้างในสมัยนครวัดตอนต้น  
นกัวิชาการบางท่านเช่ือว่าอาจเป็นศนูย์กลางของแคว้นมหิธรปรุะซึ่งเป็นจุดก าเนิดของราชวงศ์มหิธร-  
ปรุะ  ท่ีมีความเก่ียวข้องกับพระเจ้าสูรยวรมันท่ี ๒  ผู้ทรงสร้างปราสาทนครวัด และในรัชสมัยของ
พระองค์นบัเป็นช่วงเวลาท่ีอารยธรรมเขมรรุ่งเรืองสูงสุด  ๒  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งนัน้ตัง้อยู่บนยอด
ภเูขาไฟท่ีดบัสนิท  และเป็นปราสาทบนภเูขาเพียงแหง่เดียวในประเทศไทยท่ีมีขนาดใหญ่  มีแผนผงัการ
สร้างท่ีสมบูรณ์ และยังคงสภาพเดิมมากท่ีสุด ๓  และปราสาททัง้สองแห่งจัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ประเภทประวัติศาสตร์  โบราณวัตถุ  และศาสนา  ท่ีมีศกัยภาพและความส าคญัสูงทัง้ในด้านพืน้ท่ี  
การเข้าถึง  และการดแูลรักษา  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ๔   
 
*  บทความนีด้ดัแปลงจากปริญญานิพนธ์เร่ือง  “การศกึษาเปรียบเทียบศกัยภาพแหลง่ทอ่งเที่ยวด้านศิลปวฒันธรรมของปราสาทหิน 

    พิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง”  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการวางแผนและการจดัการการทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์ 
    สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

** อาจารย์ประจ าภาควิชาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม 
๑ การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, รายงานฉบับสมบูรณ์แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนคราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  

   ศรีสะเกษ อบุลราชธานี, (กรุงเทพฯ : ๒๕๔๕) 
๒ หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒิุ  สขุสวสัดิ์, ปราสาทเขาพนมรุ้ง ศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย, พิมพ์ครัง้ที่ ๕  

   (สมทุรปราการ : เรือนบญุ,  ๒๕๔๙), ๑๐. 
๓ กรมศิลปากร, อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง, ออนไลน์. 
๔ การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย, เร่ืองเดียวกัน, ๓ - ๑๐. 



จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนีผู้้วิจยัมีความสงสยัในเร่ืองของการจดัการในพืน้ท่ีของทัง้สองแห่ง
ว่าสามารถจัดกระท าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี  เหมาะสมกับตวัโบราณสถาน  และ
สอดคล้องกบัความคดิเห็นของนกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาทอ่งเท่ียวหรือไม่ 

ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าเร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ศิลปวฒันธรรมของปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง  เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีได้มารวบรวมเป็น
หมวดหมูแ่ละน าไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางการจดัการ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  
และจงัหวดัอ่ืน ๆ  ในการพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัตอ่ไป 
 
๒.  ความมุ่งหมายของการวิจัย   

๑.  เพ่ือศึกษาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของปราสาทหินพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  และปราสาทเขาพนมรุ้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ จงัหวดับรีุรัมย์  

๒.  เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของปราสาทหินพิมาย  อ าเภอพิมาย  
จงัหวดันครราชสีมา  และปราสาทเขาพนมรุ้ง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ จงัหวดับรีุรัมย์ 
 
๓.  วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้เลือกวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพร่วมกบัการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณเพ่ือให้
ข้อมลูท่ีครอบคลมุเนือ้หาอย่างสมบรูณ์  สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวด้าน
ศิลปวฒันธรรม  โดยใช้เคร่ืองมือเชิงคณุภาพ  ได้แก่  แบบตรวจสอบเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวประเภท
โบราณสถาน (Heritage site) ๕  และแบบสมัภาษณ์  ส่วนเคร่ืองมือเชิงปริมาณ  ได้แก่  แบบสอบถาม  
ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้
 ๑.  ข้อมูลจากเอกสาร  เป็นข้อมูลท่ีได้จากหนงัสือวิชาการ  เอกสาร  และรายงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง 
 ๒.  ข้อมลูจากการตรวจสอบ  เป็นข้อมลูท่ีได้จากการตรวจสอบของผู้วิจยัโดยตรง  และจาก
การสอบถามเจ้าหน้าท่ีประจ าอทุยานประวตัิศาสตร์ทัง้สอง  จากนัน้น ามาสรุปตามประเด็นเนือ้หาของ
การตรวจสอบในภาพรวม  
 ๓.  ข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์  น าข้อมูลทัง้หมดท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาตรวจสอบความ
สมบรูณ์  ความถกูต้อง  จากนัน้น ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู  แล้วอธิบายเชิงพรรณนา 
 ๔.  ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว  โดยแบง่เป็นสองกลุ่ม  คือ  กลุ่ม
นกัทอ่งเท่ียวท่ีเคยทอ่งเท่ียวทัง้ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง  และอีกกลุม่เป็นนกัทอ่งเท่ียว 
 

๕ ดดัแปลงจาก Brian Goodey,  ของสถาบนัพฒันาการทอ่งเที่ยวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 



ท่ีทอ่งเท่ียวท่ีใดท่ีหนึง่ในชว่งเวลาไมเ่กินสองปี  จ านวน ๓๐ คน  น ามาวิเคราะห์และประมวลผล 
การวิจยัในครัง้นีไ้ด้ก าหนดกลุ่มนักท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า ๓๐ คน  ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างสามารถก าหนดโดยผู้ วิจัยเองและวิเคราะห์จากความเหมาะสมของงานวิจั ยในด้าน
ความส าคญั  งบประมาณ  ฯลฯ   ๖  และการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามจดุมุ่งหมายของการศกึษา 
(Purposeful sampling)  เป็นการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ียืดหยุ่นตามลกัษณะของการศกึษา  ซึ่ง
สว่นใหญ่เป็นการศกึษาเชิงลกึ  ๗ 
 
๔.  ผลการวิจัย 
 ๔.๑  ผลการศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของปราสาทหินพิมาย และปราสาทเขา
พนมรุ้ง 

๔.๑.๑  ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของปราสาทพิมาย  เป็นปราสาทหินท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย  สร้างจากหินทรายสีเหลือง  เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธนิกายมหายาน  
รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีพบเป็นแบบนครวัดตอนต้น  วางแผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  หันหน้า
ทางทิศใต้ซึง่ไมเ่หมือนกบัปราสาทหินสว่นใหญ่ท่ีหนัหน้าทางทิศตะวนัออก  ปราสาทหินพิมายตัง้อยู่ใน
ตวัอ าเภอพิมาย  เปิดให้เข้าชมทกุวนัตัง้แตเ่วลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยเสียคา่เข้าชมชาวไทยคนละ  
๒๐  บาท  สว่นชาวตา่งประเทศคนละ  ๑๐๐  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖ ทองสงา่ ผ่องแผ้ว,  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง,  ออนไลน์. 
๗ นรินทร์ น าเจริญ,  การเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย,  ออนไลน์. 

ภาพที่ ๑ ปราสาทประธานปราสาทหินพิมายสร้างจาก 
    หินทรายสีเหลือง 



๔.๑.๒  ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของปราสาทเขาพนมรุ้ง  เป็นปราสาทหินท่ี
ตัง้อยู่บนภูเขาไฟท่ีดบัสนิทแล้ว  สร้างจากหินทรายสีชมพู  เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไศว
นิกาย  รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีพบเป็นแบบนครวดัตอนต้น  ปราสาทเขาพนมรุ้งตัง้อยู่ในเขตอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ เปิดให้เข้าชมทกุวนัตัง้แตเ่วลา ๐๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยเสียคา่เข้าชมชาวไทยคนละ  
๒๐  บาท  สว่นชาวตา่งประเทศคนละ  ๑๐๐  บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๒  ผลการเปรียบเทียบศักยภาพทางการท่องเที่ยวของปราสาทหินพิมาย  และ
ปราสาทเขาพนมรุ้ง 

๔.๒.๑  ผลการเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมของปราสาทหินพิมาย  และ
ปราสาทเขาพนมรุ้ง  พบว่า  รูปแบบศิลปกรรมจดัอยู่ในสมยัเดียวกันคือสมยันครวดัตอนต้น  แต่
ปราสาทหินพิมายสร้างก่อน  และมีรายละเอียดบางอย่างท่ีแตกตา่งกนั  เช่น  ชัน้เชิงบาตรชัน้แรกของ
ปราสาทหินพิมายบริเวณกึ่งกลางจ าหลกัเป็นรูปครุฑแบกขนาดใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฎท่ีไหนในประเทศ
ไทยและประเทศกมัพชูา ๘  เป็นต้น 

๔.๒.๒  ผลการตรวจสอบจากแบบตรวจสอบเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวประเภท
โบราณสถาน 

๔.๒.๒.๑  สถานการณ์การส่งเสริมทางการท่องเที่ยว  ปราสาทหินพิมายและ
พนมรุ้ง  มีลกัษณะท่ีไม่แตกตา่งกนัมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดแูล  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ี
ในการประชาสมัพนัธ์ 
 

๘ หมอ่มราชวงศ์สริุยวฒิุ  สขุสวสัดิ์, ปราสาทหนิและทบัหลัง โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย,   

    (กรุงเทพฯ : สตาร์ปร๊ินท์, ๒๕๔๒), ๒๕๔ - ๒๕๕. 

ภาพที่ ๒ ปราสาทประธานปราสาทเขาพนมรุ้งสร้างจาก 
    หินทรายสีชมพ ู



๔.๒.๒.๒  การเข้าถึง  ปราสาทหินพิมายได้เปรียบมากกว่าปราสาทเขาพนมรุ้ง  
เน่ืองระบบขนสง่มวลชนท่ีดีกวา่  มีรถประจ าทางผา่นบริเวณหน้าปราสาท  แตท่ี่ปราสาทเขาพนมรุ้งนัน้
จ าเป็นต้องใช้รถเชา่  และรถจกัรยานยนต์รับจ้าง 

๔.๒.๒.๓  ลานจอดรถ  ปราสาทหินพิมายมีจุดด้อยในเร่ืองนีม้ากท่ีสุด  เน่ืองจาก
ลานจอดรถคับแคบจอดรถได้น้อยซึ่งแตกต่างจากท่ีปราสาทเขาพนมรุ้งท่ีมีพืน้ท่ีส าหรับจอดรถได้
มากกวา่เป็นเทา่ตวั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๒.๒.๔  สภาพของบริเวณทางเข้า  ปราสาทหินพิมายมีลักษณะเป็นทางราบ  

ปราสาทเขาพนมรุ้งมีลกัษณะเป็นทางขึน้เขา  ความสะดวกสบายแตกต่างกันไป  เฉพาะสภาพของ
ทางเข้าปราสาทหินพิมายได้เปรียบมากกวา่ท่ีปราสาทเขาพนมรุ้ง 

๔.๒.๒.๕  การบริการ  ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง  ทัง้สองแห่งมี
วิทยากรในการบรรยายโดยต้องติดต่อล่วงหน้า  มียุวคุเทศก์คอยให้บริการฟรีแต่แตกต่างตรง ยุว
มัคคุเทศก์ของปราสาทเขาพนมรุ้งสามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้  ส่วนในเร่ืองของสุขาการ
จดัการของท่ีปราสาทพนมรุ้งดีกวา่  สะอาดกวา่ท่ีปราสาทหินพิมาย 

๔.๒.๒.๖  คุณภาพของป้ายส่ือความหมาย  ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขา
พนมรุ้ง  มีคณุภาพป้ายส่ือความหมายไมแ่ตกตา่งกนั  สภาพป้ายเก่าและช ารุดทรุดโทรมเน่ืองจากตาก
แดดตากฝน 

๔.๒.๒.๗  การจัดการเร่ืองเส้นทาง  ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งมี
การจดัรูปแบบเส้นทางท่ีเหมือนกนั  แตน่กัทอ่งเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในปราสาทหินพิมายมีการกระจุกตวั
มากกว่าท่ีปราสาทเขาพนมรุ้ง  อาจด้วยเหตุผลท่ีปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นเส้นทางขึน้เขาท าให้
นกัทอ่งเท่ียวมีจดุแวะพกัมากกวา่  ดงันัน้การกระจกุตวัของนกัทอ่งเท่ียวจงึมีน้อยกวา่ 

  ภาพที่ ๓ บริเวณที่จอดรถยนต์ด้านหน้าของ 
      ปราสาทหินพิมาย 

  ภาพที่ ๔ บริเวณที่จอดรถยนต์ด้านล่างก่อน 
      เข้าบริเวณปราสาทเขาพนมรุ้ง 



๔.๒.๒.๘  สิ่งส าคัญในการส่ือความหมาย  ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขา
พนมรุ้งมีวิทยากรในการส่ือความหมายทัง้สองแห่ง  แตป่ราสาทเขาพนมรุ้งได้เปรียบกว่าตรงท่ีมีนกัส่ือ
ความหมายบางคนท่ีมีลกูเลน่ในการบรรยายมากกวา่ 

๔.๒.๒.๙  ระดับการให้ข้อมูล  ทัง้สองแห่งมีระดบัการให้ข้อมูลอยู่ระดบัเดียวกัน  
ยงัไมพ่บการให้ข้อมลูระดบัเชิงลกึ 

๔.๒.๒.๑๐  ความแตกต่างของนักท่องเที่ ยว ทัง้สองแห่งมีความแตกต่างของ
นกัท่องเท่ียวในด้าน  เพศ  ความแตกต่างทางเชือ้ชาติ  ดังนัน้ทัง้สองแห่งต้องค านึงถึงการให้ข้อมูล
ทางการทอ่งเท่ียวและควรหาเทคนิคใหมม่าใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔.๒.๒.๑๑  การปรับปรุงข้อมูล  ทัง้สองยงัไมมี่การปรับปรุงข้อมลู 
๔.๒.๒.๑๒  ระบบการท าความสะอาด  ทัง้สองแห่งมีทีมงานเจ้าหน้าท่ีดแูลในการ

ท าความสะอาด 
๔.๒.๒.๑๓  ความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ ยวของเจ้าหน้าที่   ทัง้สองแห่ง

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการบรรยายมีความรู้ในเร่ืองของแหลง่โบราณสถานเป็นอยา่งดี 
๔.๒.๒.๑๔  โอกาสเดนิย้อนกลับมาดูท่ีเดมิ  ทัง้สองแหง่นกัท่องเท่ียวสามารถเดิน

ย้อนกลบัมาดโูบราณสถานได้  และมีอิสระในการเดนิ 
๔.๒.๒.๑๕  สถานที่ ซือ้ของที่ ระลึก   ทัง้สองแห่งมีร้านค้าให้เลือกซือ้สินค้า

มากมาย  แต่การจดัการเร่ืองความเป็นระเบียบของร้านค้าท่ีปราสาทเขาพนมรุ้งมีความเป็นระเบียบ
มากกวา่ 

๔.๒.๒.๑๖  สถานที่ตัง้ร้านขายเคร่ืองดื่มและอาหาร ทัง้สองแห่งประสบปัญหา
เดียวกนัคือ  ขายของคล้าย ๆ  กนัหมดไมค่อ่ยมีเอกลกัษณ์  และท่ีส าคญัคือความแออดัของร้านค้า 

ภาพที่ ๖  ครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
    ที่บริเวณด้านหลังปราสาทเขาพนมรุ้ง 

ภาพที่ ๕  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บริเวณ 
    ด้านหน้าปราสาทหนิพิมาย 



๔.๒.๒.๑๗  คุณค่าจากการส่ือความหมาย  ทัง้สองแห่งจ าเป็นต้องสร้างคณุคา่ใน
เร่ืองของการส่ือความหมายด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่  เพ่ือสร้างจดุดงึดดูในกบันกัท่องเท่ียวและ
เพิ่มความนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

๔.๒.๒.๑๘  ความต้องการเดินทางกลับมา  ทัง้สองแห่งมีผู้ ท่ีตอบว่าจะเดินทาง
กลบัมาคล้ายกนัคือหากจะกลบัมาท่ีปราสาทหินพิมายจะกลบัมาเท่ียวงานเทศกาล  ส่วนท่ีปราสาทเขา
พนมรุ้งนกัท่องเท่ียวท่ีจะกลบัมาอีกก็เพ่ือต้องการมาชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ส่องตรงทัง้ ๑๕  ช่อง
ประต ู สว่นนกัทอ่งเท่ียวท่ีไมต้่องการเดนิทางกลบัมาอีกมกัตอบเหตผุลเดียวกนัคืออากาศร้อน 

๔.๒.๒.๑๙  การบอกต่อกันแบบปากต่อปากเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี  จาก
การสอบถามนักท่องเท่ียวและบุคคลใกล้ชิดท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียวว่าคิดเห็นอย่างไรกับแหล่ง
ท่องเท่ียวนี ้ ซึ่งผู้ วิจัยพบว่า  หากเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษามักมีความเห็นตรงกันคือไม่ค่อยชอบ
เน่ืองจากไม่เข้าใจในเร่ืองของงานศิลปะ  แตห่ากสอบถามบุคคลท่ีมีความสนใจในเร่ืองโบราณสถาน
กับพบว่าการจดัการการท่องเท่ียวของทัง้สองแห่งยงัไม่ค่อยมีการพฒันา  ทุกอย่างยงัคงเหมือนอดีต  
ไมค่อ่ยมีอะไรใหม่ๆ   การน าเสนอก็ยงัคงมีแบบเดมิๆ   

๔.๒.๒.๒๐  การเช่ือมโยงทางการท่องเที่ยว  ทัง้สองแห่งนัน้ยงัมีจดุเช่ือมตอ่การ
ท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียงกนั  ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะเดียวกันอาจต้องใช้เวลาใน
การท่องเท่ียวมากกว่าหนึ่งวนั  แตส่ าหรับในตวัปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งผู้วิจยัพบว่า  
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดนิทางทอ่งเท่ียวภายในวนัเดียวก็เพียงพอแล้ว 

๔.๒.๓  การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางวิชาการท่ีมีความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว
ด้านศิลปวัฒนธรรม  พบวา่  สถานการณ์การทางการท่องเท่ียวในปัจจบุนัของแหล่งท่องเท่ียวทัง้สอง
ยงัอยู่ในระดบัดี  โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย  แต่ผลท่ีเกิด
จากการท่องเท่ียวมีผลกระทบทัง้ด้านดีและด้านเสีย  จึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณในการดแูลรักษา  
สว่นการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวนัน้ควรมีการปรับรูปแบบเพ่ือให้ทนัสมยั  และมีความนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

ด้านสภาพที่ตัง้  พบว่า  ปราสาทหินพิมายตัง้อยู่กลางชุมชน  การจดัการด้านภูมิ
ทศัน์จึงท าได้ยากมาก  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งตัง้อยู่บนภูเขาจึงไม่มีผลกระทบในเร่ืองนี ้ แต่ทัง้สอง
แห่งมีปัญหาท่ีคล้ายกันคือในเร่ืองของงบประมาณท่ีจะใช้ในการบูรณะ  ส่วนการพัฒนาเส้นทาง
ทอ่งเท่ียวกลุม่อีสานใต้นัน้ควรให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วม  และต้องให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเข้ามา
มีบทบาทด้วยเพ่ือเป็นตวักลางท่ีคอยประสานระหวา่งชมุชนกบัภาครัฐ   

ด้านการคมนาคม  ปราสาทหินพิมายมีความได้เปรียบเพราะอยู่ในเมืองเดินทาง
สะดวก  มีรถประจ าทางผา่น  แตท่ี่ปราสาทเขาพนมรุ้งไมมี่รถประจ าทางผ่าน  ท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีไม่มี
รถยนต์สว่นตวัเดนิทางล าบาก  ส่วนท่ีเป็นข้อเสียเปรียบของปราสาทหินพิมาย  คือ บริเวณลานจอดรถ
ค่อนข้างคบัแคบ  และหาท่ีจอดรถค่อนข้างยาก  ท าให้มีความแออดับริเวณด้านหน้าปราสาท  ส่วน



ปราสาทเขาพนมรุ้งบริเวณลานจอดรถมีขนาดใหญ่กว่าจึงท าให้สามารถรองรับรถท่ีเข้ามาในพืน้ท่ีได้
คราวละมาก ๆ   

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ปราสาทหินพิมายจะพบปัญหาใหญ่คือ ห้องสุขามี
จ านวนน้อยและสกปรกแตไ่ม่เสียคา่บริการ  ด้านปราสาทเขาพนมรุ้งมีจ านวนห้องสขุาท่ีมากกว่าและ
สะอาดกว่า  แตเ่สียคา่บริการ  ส่วนเร่ืองการดแูลความสะอาดทัว่ไปในบริเวณปราสาททัง้สองแห่งทาง
อทุยานฯ เป็นผู้ดแูล  สิ่งท่ีควรปรับปรุงอยา่งเร่งดว่นของทัง้สองแหง่คือเร่ืองการบ าบดัน า้เสีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการและบริการ  ปราสาทหินพิมายศูนย์บริการนักท่องเท่ียวอยู่ใน
สภาพดี  แตมี่ขนาดเล็กเกินไป  สว่นศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียวของปราสาทเขาพนมรุ้งคอ่นข้างทรุดโทรม    
ในด้านการบริการนัน้ทางปราสาทหินพิมายมียวุมคัคเุทศก์ไว้คอยให้บริการซึ่งเป็นการร่วมมือกบัชมุชน
ในท้องถ่ิน  และปราสาทเขาพนมรุ้งอยู่ในช่วงเร่ิมต้นแต่มีการพฒันายวุมคัคเุทศก์ให้สามารถบรรยาย
เป็นภาษาองักฤษได้  ปัญหาท่ีพบคือ  การขาดแคลนบคุคลากรท่ีมีความรู้ในเร่ืองภาษาตา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ ๙  เหล่าน้องๆ ยุวมคัคุเทศก์ที่บริเวณ 

    ปราสาทหินพิมาย 
ภาพที่ ๑๐  น้องๆ ยุวมัคคุเทศก์ที่บริเวณ 
    ปราสาทเขาพนมรุ้ง 

ภาพที่ ๗  ห้องสุขาในบริเวณปราสาทหนิพิมาย 
    ในวันที่มีนักท่องเที่ยวมาก 

ภาพที่ ๘  ทางเข้าสุขาหญิงบริเวณด้านล่างของ 
    ปราสาทเขาพนมรุ้ง 



ด้านการจัดการสภาพพืน้ที่ โดยรอบ  เป็นข้อได้เปรียบของปราสาทเขาพนมรุ้ง
เพราะบริเวณโดยรอบไมมี่ชมุชนตัง้อยูท่ าให้จดัการได้ง่ายกว่า  ท าให้มีภูมิทศัน์ท่ีกลมกลืนและสวยงาม  
สว่นปราสาทหินพิมายมีชมุชนตัง้ล้อมอยูท่ าให้ภมูิทศัน์ไมส่วยงาม 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยว  คือ  ต้องให้ต้องให้ชมุชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวด้วย  และต้องมีการจดัการระบบขนส่งมวลชนขึน้เพ่ือให้เกิดการ
เดนิทางทอ่งเท่ียวมากขึน้ 

๔.๒.๔  ผลจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว  พบว่าข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งจ านวน ๓๐ คน เป็นเพศ
ชายร้อยละ  ๕๖.๗  อายรุะหว่าง  ๒๑ – ๓๐  ปี  ร้อยละ  ๔๐.๐  การศกึษาระดบัปริญญาตรีร้อยละ  
๖๖.๗  สถานภาพโสดร้อยละ  ๖๐.๐  อาชีพพนักงานเอกชนร้อยละ  ๔๐.๐  รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐  บาท  ร้อยละ  ๓๖.๗  และภมูิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพมหานครร้อยละ  ๗๓.๓ 

นกัท่องเท่ียวมีความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวด้านศิลปวฒันธรรมในระดบัปานกลาง  
มีร้อยละ  ๖๓.๓  โดยมีคะแนนเฉล่ีย  ๗.๓๓  คะแนน 

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อปราสาทหินพิมายและปราสาท
เขาพนมรุ้ง  พบว่า  เหตผุลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง  เพราะ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง  และมีความสนใจในรูปแบบของงานศิลปะ  นักท่องเท่ียวมีความ
คดิเห็นวา่ปราสาทเขาพนมรุ้งมีความนา่สนใจมากกวา่เพราะมีต าแหน่งท่ีตัง้มีความสวยงาม  ส่วนใหญ่
ไมแ่นใ่จวา่จะกลบัมาทอ่งเท่ียวอีกเพราะต้องขึน้อยูก่บัโอกาส 

ผลการศกึษาความคดิเห็นเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทัง้สอง  โดยท าการศกึษาทัง้หมด  
๕  ด้าน ผลการวิจยัพบว่า  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวทัง้สองว่าเหมือนหรือ
แตกตา่งกนัในด้านตา่ง ๆ  ดงันี ้  

๑.  ด้านการเข้าถึง  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าปราสาทหินพิมายเข้าถึงได้
สะดวกในระดบัมากมีร้อยละ  ๕๐.๐  สว่นปราสาทเขาพนมรุ้งมีท่ีจอดรถเพียงพอในระดบัมากมีร้อยละ  
๘๐.๐ 

๒.  ด้านสถานท่ี  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าปราสาทหินพิมายมีบรรยากาศ
ท่ีน่าร่ืนรมย์ในระดบัปานกลางมีร้อยละ  ๙๐.๐  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งมีความสะอาดของแหล่ง
ทอ่งเท่ียวในระดบัปานกลางมีร้อยละ  ๔๐.๐   

๓.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าปราสาทหินพิ
มายและปราสาทเขาพนมรุ้งมีถังขยะท่ีเพียงพอและมีความกลมกลืนกับสถานท่ีในระดบัปานกลางมี
ร้อยละ  ๖๐.๐  เทา่กนั 



๔.  ด้านการบริการ  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อร้านขายของท่ีระลึกของ
ปราสาทหินพิมายในระดบัต ่ามีร้อยละ  ๗๐.๐  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้ง  ร้านขายของท่ีระลึกอยู่ใน
ระดบัปานกลางมีร้อยละ  ๙๐.๐   

๕.  ด้านการจัดการโดยรอบ  นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าบริเวณโดยรอบ
ปราสาทมีความกลมกลืนกบัปราสาทหินพิมายในระดบัต ่ามีร้อยละ  ๘๐.๐  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งมี
บรรยากาศโดยรอบดีในระดบัปานกลางมีร้อยละ  ๖๐.๐   

ผลการวิเคราะห์ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา การ
ท่องเท่ียวในปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งพบว่า  นักท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถามมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจ านวน  ๑๖  คน  ข้อเสนอแนะอนัดบัท่ี ๑  คือ  ควรมีการเพิ่มจ านวนห้องสขุาให้
มากขึน้และดแูลความสะอาด  มีร้อยละ  ๕๖.๒๕  ข้อเสนอแนะอนัดบัท่ี ๒  คือ  ควรมีการขยายพืน้ท่ี
ลานจอดรถของปราสาทหินพิมายให้มากกวา่เดมิ  มีร้อยละ  ๓๗.๕๐ 
 
๕.  สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวด้านศิลปวฒันธรรมของปราสาท
หินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง  สามารถน ามาสรุปผลตามความมุง่หมายได้ดงันี ้

๑.  ผลการศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของปราสาทหนิพิมาย  และปราสาทเขา
พนมรุ้ง  

ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นโบราณสถานในศิลปะร่วมแบบเขมรสมยั
นครวดัตอนต้น  ถูกจดัตัง้ในรูปแบบของอุทยานประวตัิศาสตร์  ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร  มี
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท าหน้าท่ีช่วยประชาสมัพนัธ์  ถนนท่ีเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวทัง้
สองอยู่ในสภาพดี  มีลกัษณะการให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีเหมือนกนั  เปิดให้เข้าชมทกุวนัตัง้แต่เวลา 
๐๗.๓๐–๑๘.๐๐ น. โดยเสียคา่เข้าชมชาวไทยคนละ ๒๐ บาท  สว่นชาวตา่งประเทศคนละ ๑๐๐  บาท 

 
๒.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพทางการท่องเที่ยวของปราสาทหินพิมาย

และปราสาทเขาพนมรุ้ง 
๒.๑  ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งมีศกัยภาพท่ีมีความเหมือนหรือมีความ

ใกล้เคียงกนัในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
๒.๑.๑  เป็นโบราณสถานในศลิปะร่วมแบบเขมรสมยันครวดัตอนต้นเหมือนกนั  โดย

ดจูากปราสาทประธานเป็นหลกั  ปราสาทประธานหินพิมายถูกสร้างก่อนเล็กน้อยในช่วงต้นของสมยั
นครวดั 



๒.๑.๒  เป็นโบราณสถานท่ีถูกบูรณะและพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และแหล่ง
ทอ่งเท่ียว  ในรูปแบบของอทุยานประวตัศิาสตร์  ภายใต้การก ากบัดแูลจากกรมศลิปากร 

๒.๑.๓  รูปแบบการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ  มี
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว  มีเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า  น าบรรยายเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว  และมียุว
มคัคุเทศก์ท่ีเป็นนักเรียนในชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเท่ียวทัง้สองเข้ามาให้บริการฟรี  โดยท่ีปราสาท
หินพิมายมีการเร่ิมโครงการยุวมัคคุเทศก์ก่อน  และท่ีปราสาทเขาพนมรุ้งเพิ่งเร่ิมต้นโครงการยุว
มคัคเุทศก์ 

๒.๒  ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งมีศกัยภาพท่ีมีความแตกต่างกันใน
ประเดน็ตา่ง ๆ  ดงันี ้

๒.๒.๑  ความแตกต่างทางด้านศาสนา  ปราสาทหินพิมายเป็นศาสนสถานใน
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดลูัทธิไศวนิกาย  
โดยดจูากปราสาทประธานเป็นหลกั 

๒.๒.๒  ความแตกตา่งด้านวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง  ปราสาทประธานปราสาทหิน  
พิมายสร้างจากหินทรายสีเหลือง  สว่นปราสาทประธานปราสาทเขาพนมรุ้งสร้างจากหินทรายสีชมพ ู  

๒.๒.๓  ความแตกต่างของท่ีตัง้  ปราสาทหินพิมายตัง้อยู่ใจกลางชมุชนท าให้เกิด
ปัญหาเร่ืองภูมิทัศน์ซึ่งการจัดการเร่ืองนีท้ าได้ยาก  เน่ืองจากชุมชนมีการกระจุกตัวท่ีบริเวณรอบ
ปราสาทหินพิมายท าให้ปรับปรุงภูมิทศัน์ไม่ได้  แตกต่างจากปราสาทเขาพนมรุ้งท่ีได้เปรียบเพราะมี
ท่ีตัง้อยู่บนภูเขา  และโดยรอบไม่มีชมุชนเข้ามาอาศยัท าให้การจดัการหรือการปรับปรุงภูมิทศัน์ท าได้
ง่ายกวา่ 

๒.๒.๔  ความแตกต่างในการรองรับนกัท่องเท่ียว  ปราสาทหินพิมายเป็นปราสาท
หินท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยก็จริงแตเ่น่ืองจากมีเนือ้ท่ีจ ากดัท าให้เม่ือมีนกัท่องเท่ียวมาคราวละมากๆ  
ก็จะเกิดการกระจุกตวัของนักท่องเท่ียวในบริเวณปราสาทด้วย  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งมีบริเวณท่ี
กว้างขวาง  มีจดุพกัและจดุชมทศันียภาพหลายจดุท าให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถกระจายตามจดุตา่งๆ  ได้  
และในส่วนลานจอดรถก็มีลักษณะท่ีต่างกันคือปราสาทหินพิมายจะมีท่ีจอดรถอยู่ด้านหน้าทางเข้า
ปราสาทซึ่งจอดได้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล  แต่จอดได้ประมาณ  30  คนั  ส่วนรถบสัขนาดใหญ่ไม่
สามารถจอดได้ท าได้แค่หยุดให้นักท่องเท่ียวลง  จากนัน้ต้องน ารถไปจอดท่ีบริเวณประตูชัย  ท าให้
การจราจรตดิขดั  และเม่ือลานจอดรถเต็ม  นกัท่องเท่ียวต้องท าการวนรถเพ่ือหาท่ีจอดในท่ีอ่ืนๆ  ท าให้
การจราจรบริเวณด้านหน้าปราสาทมีความแออดั   ส่วนบริเวณลานจอดรถของปราสาทเขาพนมรุ้งมี
พืน้ท่ีขนาดใหญ่มากสามารถรองรับรถยนต์และรถบสัขนาดใหญ่พร้อม ๆ  กนัได้  และปราสาทเขาพนม
รุ้งยงัมีจอดรถด้านหลงัปราสาทด้วยซึง่ในปัจจบุนัปิดในสว่นนีแ้ล้ว 



๒.๒.๕  ความแตกตา่งในการเดินทางท่องเท่ียว  ปราสาทหินพิมายมีข้อได้เปรียบ
เน่ืองจากตัง้อยูใ่กล้เมือง  มีชมุชนขนาดใหญ่  มีรถประจ าทางให้บริการ  มีสิ่งอ านวยความสะดวก  คือ  
โรงแรมท่ีพกั  ร้านสะดวกซือ้  และตลาด  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งนัน้ไม่มีรถประจ าทางผ่านโดยตรง  
แตมี่รถผา่นท่ีอ าเภอนางรอง  และต้องใช้บริการรถในท้องถ่ินอีกตอ่หนึ่งถึงจะเดินทางมายงัปราสาทเขา
พนมรุ้งได้  และในบริเวณใกล้เคียงไมมี่โรงแรมท่ีพกั 

๒.๒.๖  ความแตกตา่งของศนูย์บริการนกัท่องเท่ียว  ท่ีปราสาทหินพิมายมีลกัษณะ
พืน้ท่ีค่อนข้างเล็กแต่มีข้อดีคืออยู่ใกล้ทางเข้า  ท าให้เป็นจุดสังเกตของนักท่องเท่ียวได้ง่าย  ส่วนท่ี
ปราสาทเขาพนมรุ้งมีขนาดใหญ่มาก  แตมี่สภาพท่ีคอ่นข้างทรุดโทรมมากกวา่ต้องมีการบรูณะเพิ่มเตมิ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒.๗  ความแตกตา่งในการให้บริการห้องสุขา  ท่ีปราสาทหินพิมายห้องน า้ตัง้อยู่

ภายในบริเวณด้านหลงัของศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียว  มีขนาดเล็กมากคอ่นข้างสกปรก  และยงัมีปัญหา

ภาพที่ ๑๑  ทางเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

    ของปราสาทหินพิมาย 
ภาพที่ ๑๒  ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

    ของปราสาทหินพิมาย 

ภาพที่๑๓  บริเวณด้านข้างและทางเข้าศูนย์บริการข้อมูลปราสาทเขาพนมรุ้ง 

    มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม 



เร่ืองน า้ภายในห้องสขุาด้วย  แตบ่ริการฟรี  สว่นด้านนอกของปราสาทนัน้ก็มีบริการห้องสขุาแตต้่องเสีย
คา่บริการด้วย  ส่วนปราสาทเขาพนมรุ้งมีห้องน า้หลายจุด  ตัง้อยู่บริเวณร้านค้าด้านล่างก่อนถึงศนูย์  
บริการนกัทอ่งเท่ียว  จดุท่ีสองตัง้อยูด้่านซ้ายมือของทางเดินตอนกลางของทางขึน้ปราสาท (บริเวณท่ีมี
เสานางเรียง)  จุดท่ีสามอยู่ด้านหลังปราสาท  แต่ละจุดมีความสะอาดมากกว่า  เพราะมีการเก็บค่า
บ ารุงรักษาด้วย 

๒.๓  ผลจากการศกึษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในปราสาทหินพิ
มายและปราสาทเขาพนมรุ้ง  สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

๒.๓.๑  ผลการศึกษาความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวด้านศิลปวัฒนธรรมของนัก 
ท่องเท่ียวอยู่ในระดับปานกลาง  เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญศึกษา
ศลิปวฒันธรรมอยา่งแท้จริง  สว่นใหญ่เห็นวา่การมาท่องเท่ียวเพ่ือเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจมากกว่าจะ
มาศกึษาหาความรู้จากแหลง่ทอ่งเท่ียว  นอกจากจะมาเรียนในสาขาวิชาท่ีมีความเก่ียวข้อง 

๒.๓.๒  ด้านการเข้าถึง  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าการเดินทางมาท่ีปราสาท
หินพิมายเข้าถึงได้สะดวกกวา่ท่ีปราสาทเขาพนมรุ้ง  แตใ่นทางกลบักบันกัท่องเท่ียวรู้สึกพอใจลานจอด
รถของปราสาทเขาพนมรุ้งมากกว่า  หากการเข้าถึงท าได้ง่าย  ก็จะเป็นแรงดงึดดูให้เกิดการท่องเท่ียว  
แตต้่องมีการปรับปรุงสภาพพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการทอ่งเท่ียวท่ีจะตามมาด้วย 

๒.๓.๓  ด้านสถานท่ี  แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวรู้สึกพอใจในบรรยากาศภายใน
แหลง่ทอ่งเท่ียว  และความสะอาดของแหลง่ทอ่งเท่ียวทัง้สอง   

๒.๓.๔  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าควรมีการ
ปรับปรุงห้องสขุาเพราะมีความสกปรก  และปรับปรุงระบบน า้ประปาท่ีปราสาทหินพิมายเป็นการดว่น   
ซึ่งในเร่ืองระบบน า้ประปานัน้สอดคล้องกับความเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อปราสาทเขาพนมรุ้งใน
ระดบัเดียวกนัด้วย 

๒.๓.๕  ด้านการบริการ  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าการบริการของเจ้าหน้าท่ีทัง้
สองแห่งมีเฉพาะในศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเท่านัน้  ซึ่งนักท่องเท่ียวต้องการให้เจ้าหน้าท่ีออกมา
อ านวยความสะดวกภายนอกศนูย์บริการนกัทอ่งเท่ียวด้วย   

๒.๓.๖  ด้านการจดัการโดยรอบ  นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นว่าบริเวณโดยรอบของ
ปราสาทเขาพนมรุ้งมีความกลมลืนกบัแหล่งท่องเท่ียวและสวยงามมากกว่าปราสาทหินพิมาย  ส่วนใน
เร่ืองยุวมัคคุเทศก์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินนัน้นักท่องเท่ียวมีความเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีดีท่ีชุมชนได้เข้ามามี
สว่นร่วมทางการทอ่งเท่ียว 

๒.๔  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง  สิ่งท่ีต้องได้รับการแก้ไขเป็นอนัดบัแรก  คือ  



ต้องมีการเพิ่มจ านวนห้องสุขา  และดูแลในเร่ืองความสะอาด  ข้อเสนอแนะในล าดับต่อมาคือ  ใน
บริเวณของปราสาทหินพิมายควรต้องขยายพืน้ท่ีส าหรับลานจอดรถให้มากขึน้กวา่เดมิ 
 
๖.  ข้อเสนอแนะ 

๑.  ควรให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและร่วมจัดการร่างแผนแม่บทกับกรมศิลปากร  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชมุชนเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนทางการท่องเท่ียว  ชมุชนจะได้เกิดความรู้สึก
หวงแหนและสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ให้กบัท้องถ่ินของตนเองได้  นอกจากนีค้วรมีการประสานงาน
เพ่ือจดัท าเส้นทางเช่ือมโยงแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ  ในกลุม่อีสานใต้อยา่งจริงจงั 

๒.  กรมศิลปากร  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยต้อง
ค านึงถึงโบราณสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งการเรียนรู้ต้องเร่งจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พฒันาและบูรณะอย่างแท้จริง  นอกจากนีค้วรปลูกฝัง  เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจทางด้านการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวด้านศิลปวฒันธรรมผ่านส่ือท้องถ่ิน  เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีดียิ่งขึน้  ฝ่ายบริการการท่องเท่ียวควรจัดพิมพ์แผ่นท่ีและข้อมูลออกแจกจ่ายตาม
จดุส าคญัในตวัเมือง  อาทิ  ร้านอาหาร  ร้านสะดวกซือ้  ร้านขายของท่ีระลึก   และสิ่งท่ีส าคญัควรสร้าง
จดุเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ  ท่ีใกล้เคียงเพ่ือเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวให้กับแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน  ๆ  
หรือการจดัแหลง่ทอ่งเท่ียวให้เป็นกลุม่ ๆ  นัน่เอง 

๓.  นกัท่องเท่ียวควรศึกษาข้อมลูทางการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจมากขึน้  เม่ือได้รับข้อมูลความรู้จากแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มเติม  ควรเคารพสถานท่ีด้วยการ
ปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะและข้อห้ามของสถานท่ี  รวมทัง้การมีจิตส านึกในการดแูลรักษาโบราณสถาน
และสิ่งแวดล้อม 

๔.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศกึษาวิจยัตอ่ไป  ควรศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัเส้นทางการ
ทอ่งเท่ียวด้านศลิปวฒันธรรม  กรณีศกึษาเส้นทางเขมรโบราณ (ราชมรรคา) 
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