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55058305 : สาขาวชิาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้ม 
คาํสาํคญั : การประเมินการใชง้าน สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สิ�งอาํนวยความสะดวก พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
                 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ยุทธนา โจมการ : การประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
กรณีศึกษา : วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดร.สุพกัตรา สุทธสุภา. 236 หนา้ 
 การวจิยัครั" งนี" มีวตัถุประสงคเ์พื�อ (1) ศึกษารูปแบบการใชพื้"นที�แหล่งท่องเที�ยว (2) ประเมินความพึง
พอใจการใชพื้"นที�แหล่งท่องเที�ยวในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและการบริการสิ�งอาํนวยความสะดวก (3) 
เสนอแนะแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว การวิจัยครั" งนี" ผูว้ิจัยได้เลือกพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวสามแห่ง ไดแ้ก่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) เป็นพื"นที�วิจยั กลุ่มตวัอย่างที�ใชมี้ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที� จาํนวน 99 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว จาํนวน 69 คน และ (3) กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว จาํนวน 
4 คน โดยเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ การสาํรวจพื"นที� การสังเกตการณ์ และการใชแ้บบสอบถาม ผลการวิจยั
พบว่า รูปแบบการใชพื้"นที�แหล่งท่องเที�ยวใน 3 พื"นที�มีลกัษณะแตกต่างกนัตามลกัษณะของประเภทของแหล่ง
ท่องเที�ยว ซึ�งวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารเป็นสถานที�ท่องเที�ยวประเภทโบราณสถานและประวติัศาสตร์ กิจกรรม
ส่วนใหญ่ที�เกิดขึ"นจึงเป็นกิจกรรมที�ไม่ไดเ้น้นดา้นการออกกาํลงั ส่วนสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวประเภทสวนสาธารณะ กิจกรรมส่วนใหญ่ที�เกิดขึ"นในพื"นที�จึงมีทั"ง
กิจกรรมที�เนน้ดา้นการออกกาํลงักายและไม่ไดเ้นน้การออกกาํลงั ผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านในดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและการบริการสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x̄  = 3.64) ส่วนสนามหน้าเมืองและสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄  = 3.26 
และ 2.92 ตามลาํดบั) จึงเสนอแนะให้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารควรมีการจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ แผง
ลอยเพื�อความเป็นระเบียบในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ส่วนสนามหนา้เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) ควรมีการปรับปรุงมาตรการดา้นการรักษาความสะอาดของพื"นที� โดยทั"งสามพื"นที�ควรมีการปรับปรุงภูมิ
ทศัน์ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวใหมี้ความสวยงามดว้ย 
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 YUTTHANA JOMKARN : THE EVALUATION OF TOURISTIC AREA USAGE IN 
NAKHON SI THAMMARAT MUNICIPALITY : CASE STUDIES OF PHRAMAHATHAT WORAMAHAWIHAN 
TEMPLE, NA MUEANG PARK AND THALAD PARK. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : 
ASST.PROF.SUPAGTRA SUTHASUPA, Ph.D. 236 pp. 
 
 
 The objectives of this research were (1) to study the usage patterns of touristic 
areas (2) to evaluate touristic areas in terms of physical environment and facilities and (3) to 
propose guidelines for developing or improving the touristic areas. Three touristic areas were 
chosen for this research : Phramahathat Woramahawihan Temple, Na Mueang Park and 
Thalad Park. Three sample groups of the sample were : (1) 99 local people (2) 69 tourists and 
(3) 4 tourism experts and developers. Research tools included a site survey, an observation 
and questionnaires. The findings were as follows. The usage patterns of the 3 areas were 
different according to the types of tourist attractions. Phramahathat Woramahawihan Temple 
is an archeological and historical tourist attraction, most of the activities here involved passive 
recreations. In Na Mueang Park and Thalad Park most of the activities were both active and 
passive recreations. The results of evaluation of the tourist areas in terms of physical 
environment and facility provision were as follows. At Phramahathat Woramahawihan 
Temple, the sample showed high level of overall satisfaction (x̄ = 3.64). At Na Mueng Park 
and Thalad Park, the sample group showed average level of overall satisfaction (x̄ = 3.26 and 
2.92 respectively). From the research findings, guidelines can be proposed as follows. At 
Phramahathat Woramahawihan Temple, shops, hawking and stalls should be reorganized to 
be in order. At Na Mueang Park and Thalad Park, cleanliness measures of the areas should 
be improved. Moreover, there should be landscape improvement for the beauty of all touristic 
areas. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 การคน้ควา้อิสระเรื�อง “การประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช : กรณีศึกษา วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” สาํเร็จลุล่วงลงไดท้ั"งนี" เนื�องจากไดรั้บเมตตาและความช่วยเหลือเป็นอยา่ง
ดีจาก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา อาจารย์ที�ปรึกษาการค้นควา้อิสระที�ได้ให้
คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อาจารย ์ดร.ธนะ จีระพิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 
รองศาสตราจารยสิ์ทธิพร ภิรมยรื์�น ประธานกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ และรวมถึงท่าน
คณาจารยภ์าควิชาการออกแบบและวางผงัชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากรทุกท่าน ที�ใหค้วามรู้ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสนี"   
 คุณศุภชยั โชติทอง ที�คอยช่วยใหค้าํปรึกษาดา้นไวยากรณ์และแปลเอกสารภาษาองักฤษ 
รวมถึงบทคดัยอ่ภาษาองักฤษในวจิยัเล่มนี"  
 คุณนูรอัยมี�  เหรนจิ คุณธิดารัตน์ ศิริรักษ์ ที�สละเวลาช่วยเก็บแบบสอบถาม สํารวจ
ภาคสนาม จนงานชิ"นนี" เสร็จสมบูรณ์ 
 ผูใ้ช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ให้ความร่วมมือและให้ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์ในการตอบ
แบบสอบถาม และอนุเคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ที�ใชใ้นการวจิยัครั" งนี"  
 สุดทา้ยนี"ขอขอบคุณทุกท่านที�ไม่ไดก้ล่าวถึง ณ ที�นี"  ที�มีส่วนทาํให้การศึกษาครั" งนี"สําเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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