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 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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บทที� 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของการวจัิย 
 การท่องเที�ยวจดัเป็นอุตสาหกรรมที�มีบทบาทสําคญัของประเทศ เพราะสามารถทาํ
รายไดจ้าํนวนมากให้แก่ประเทศและชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคม เกิดการสร้างงานและการขยายงานบริการของชุมชนที� มีการท่องเที�ยว การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวเพื�อดึงดูดนักท่องเที�ยวให้มีจาํนวนเพิ�มมากขึ"น นอกจากการพฒันาสิ�ง
อาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพื"นฐานด้านการท่องเที�ยวและปัจจยัพื"นฐานต่าง ๆ ให้มีความ
พร้อมที�จะรองรับนกัท่องเที�ยวที�มีจาํนวนเพิ�มมากขึ"นแลว้ ยงัจาํเป็นที�ตอ้งจะพฒันาทรัพยากรดา้น
การท่องเที�ยวดว้ย ทั"งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวฒันธรรมให้ควบคู่กนัไปเพื�อให้
การท่องเที�ยวในชุมชนนั"นประสบผลสาํเร็จและกา้วหนา้ยิ�งขึ"น 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ� งที�มีความสําคญัดว้ยบทบาท
การเป็นเมืองหลกัของภาคใตต้อนบน ทั"งในด้านการเป็นศูนยก์ลางทางด้านสถาบนัราชการและ
สถาบนัการศึกษาสําคญั ประกอบกบัความเป็นชุมชนเมืองเก่าที�มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนั
ยาวนาน ทาํให้เมืองนครศรีธรรมราชมีสถานที�ราชการสําคญั สถานที�ท่องเที�ยวทางศิลปวฒันธรรม
และโบราณสถานที�เป็นที�รู้จกักนัดี เช่น วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง กาํแพงเมือง 
สระลา้งดาบศรีปราชญ ์หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
และสถานที�ท่องเที�ยวอื�น ๆ ทําให้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที�ยวทาง
ประวติัศาสตร์โบราณสถาน โบราณวตัถุและเมืองท่องเที�ยวทางศิลปวฒันธรรมประเพณีที�เป็นที�รู้จกั
ของนกัท่องเที�ยวและประชาชนในทอ้งถิ�น โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาไม่กี�ปีที�ผ่านมากระแสจตุ
คามรามเทพและการจดัคาราวานท่องเที�ยวตามรอยขุนพนัธรักษ ์สามารถส่งเสริมการท่องเที�ยวทาง
ศาสนาภายในประเทศเป็นอยา่งมาก (วนชัพร จนัทรักษา, 2551:1) และการเสนอชื�อวดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารให้ขึ"นบญัชีเบื"องตน้ตามที�ประเทศไทยเสนอเพื�อเขา้สู่กระบวนการพิจารณาเป็นมรดก
โลกที�ไดจ้ดัประชุมในปี พ.ศ.2556 (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2556) ซึ� งจากการท่องเที�ยวที�เกิดขึ"นใน
พื"นที�เหล่านี"ทาํให้เกิดการปรับปรุง พฒันา ฟื" นฟูและการเพิ�มการบริการโครงสร้างพื"นฐานหลาย ๆ 
อย่างให้กบัเมืองและพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากมายที�ทาํให้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและเมืองมีความ
สวยงามและมีความน่าสนใจมากยิ�งขึ"น อีกทั"งเป็นการพฒันาและบริการโครงสร้างพื"นฐานของเมือง
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ที�จาํเป็นให้แก่ประชาชนที�อาศยัอยู่ในพื"นที�อีกดว้ย เช่น โครงการติดตั"งไฟฟ้าแสงสว่างทั"งสองฝั�ง
ถนนราชดาํเนิน โครงการการปรับปรุงภูมิทศัน์สนามหน้าเมือง (เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 
2556) (ภาพที� 1) 
 

 

ภาพที� 1 ก) และ ข) แสดงโครงการการปรับปรุงพื"นที�สนามหนา้เมือง 
 ค) และ ง) แสดงโครงการติดตั"งเสาไฟรูป 12 นกัษตัร ฐานรูปดอกบวั 
ที�มา : จากการสาํรวจ, 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 นอกจากนี" ย ังมีการเพิ�มสถานที�ท่องเที�ยวและพื"นที�นันทนาการใหม่ขึ" นมา เช่น 
สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช อุทยานประวติัศาสตร์
เจา้พระยานคร (น้อย) พิพิธภณัฑ์เมืองนครศรีธรรมราช บา้นท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (ภาพที� 2) เพื�อ
สร้างความน่าสนใจและสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน นอกจากนี"สถานที�ท่องเที�ยวเหล่านี" ยงั
มีความสําคญัในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในพื"นที�เพื�อเป็นสถานที�พกัผ่อนหย่อนใจและ
พฒันาคุณภาพชีวิตของชาวเมืองให้ดีขึ"นดว้ย รวมทั"งเป็นจุดเริ�มตน้ของโครงการพฒันาโครงสร้าง
พื"นฐานอื�น ๆ และกิจกรรมการท่องเที�ยวใหม่ เช่น โครงการปรับปรุงสะพานและสวนสาธารณะริม
สะพานราเมศวร์ โครงการปรับปรุงถนนราชดาํเนิน โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองนครฯ โครงการ
ถนนคนเดิน (ถนนธนารักษ)์ (เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2556) (ภาพที� 3) และโครงการพฒันา
พื"นที�ท่องเที�ยวอีกหลายโครงการที�จะเกิดขึ"นในอนาคต เช่น โครงการตลาดนํ" าเมืองลิกอร์ (เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช, 2556) ซึ� งโครงการเหล่านี" มีประโยชน์ต่อการสร้างทศันียภาพของเมืองให้มี
ความสวยงาม เป็นที�พกัผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนที�อาศยัในเขตเมือง กระตุน้เศรษฐกิจการ
ท่องเที�ยวภายในชุมชนและเป็นการรักษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มของเมืองดว้ย 
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ภาพที� 2 แสดงสถานที�ท่องเที�ยวและพื"นที�นนัทนาการใหม่ในเขตชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช 
ที�มา : จากการสาํรวจ, 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 จากการพฒันาการท่องเที�ยวทาํให้หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเมืองและการ
ท่องเที�ยว ไดมี้การจดัโครงการปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ ขึ"นมา ทั"งดา้นการจดัสร้างพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวและนนัทนาการใหม่ การปรับปรุงภูมิทศัน์เมือง และการเพิ�มบริการดา้นโครงสร้าง
พื"นฐานต่าง ๆ ซึ� งทาํให้แหล่งท่องเที�ยวบางพื"นที�นั"นไดรั้บความสนใจเป็นที�ชื�นชอบและนิยมจาก
ประชาชนและนกัท่องเที�ยวในพื"นที� มีผูที้�เขา้ไปใชพ้ื"นที�เพื�อทาํกิจกรรมจาํนวนมาก ไดแ้ก่ วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งถือวา่พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวทั"งสามแห่งในพื"นที�เทศบาลนครนครศรีธรรมราชนี"ไดรั้บความนิยมจากประชาชนที�
อาศยัอยู่ในพื"นที�และนักท่องเที�ยวที�มาจากพื"นที�ใกล้เคียง จึงสนใจศึกษาในเชิงลึกเกี�ยวกบัพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวทั" งสามแห่งที� มีทั" งกิจกรรมการท่องเที�ยวและกิจกรรมนันทนาการที� มีความ
หลากหลาย มีการใช้พื"นที�อย่างหนาแน่น ทาํให้มีการพฒันาและปรับปรุงอยู่เสมอ แต่จากการทาํ
กิจกรรมต่าง ๆ ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวรวมทั"งการพฒันาและปรับปรุงพื"นที�บางส่วนไดก่้อให้เกิด
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ปัญหาจากการท่องเที�ยว เช่น ปัญหาแหล่งท่องเที�ยวเสื�อมโทรม ปัญหาการขาดสิ� งอาํนวยความ
สะดวกที�จาํเป็นไวบ้ริการนักท่องเที�ยว ปัญหาการใช้ประโยชน์ที�ดินและอาคารสิ�งปลูกสร้างไม่
เหมาะสมเนื�องจากการปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ปัญหาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวบางพื"นที�ไม่ไดรั้บ
ความสนใจทาํให้ใช้ประโยชน์ไดไ้ม่คุม้ค่า ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื�น ๆ ดงันั"นการศึกษา
เรื�อง “การประเมินการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษา วดั
พระมหาธาตุวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ครั" งนี"
เป็นการศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของประชาชนและนกัท่องเที�ยวที�เขา้ใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
จริง วเิคราะห์ปัญหาของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยว และนาํ
ขอ้มูลที�ได้ไปทาํการวิเคราะห์เพื�อหาแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อนัเป็นการส่งเสริมให้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวทั"งสามพื"นที�เป็น
แหล่งท่องเที�ยวที�ทาํใหเ้ทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที�น่าอยูแ่ละน่าท่องเที�ยวต่อไป 

 

ภาพที� 3 ก) โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองนคร ฯ ข) โครงการถนนคนเดิน (ถนนธนารักษ)์ 
  ค) โครงการปรับปรุงถนนราชดาํเนิน ง) โครงการปรับปรุงสะพานราเมศวร์ 
ที�มา : จากการสาํรวจ, 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1 ความมุ่งหมายของการวจิยั 
  เพื�อประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและสิ� งอาํนวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที�ยวที�จาํเป็น เพื�อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของประชาชนและนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาใชพ้ื"นที�
และหาแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ที�มีความเหมาะสมมากที�สุด 
 2.2 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2.2.1  เพื�อศึกษารูปแบบการใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง 
และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
 2.2.2  เพื�อประเมินความพึงพอใจของประชาชนและนกัท่องเที�ยวในพื"นที�ที�มีต่อ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ในด้านความเหมาะสมของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและการบริการสิ� งอาํนวย
ความสะดวกดา้นการท่องเที�ยวที�จาํเป็น 
 2.2.3  เพื�อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ให้สามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากที�สุด 
 
3. ขอบเขตของการวจัิย 
 3.1 ขอบเขตทางดา้นพื"นที� 
  มีขอบเขตการวจิยัอยูใ่นพื"นที�เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยพิจารณาเลือก
พื"นที�แหล่งท่องเที� ยวที� ได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที�ยวในพื"นที�  โดยใช้
แบบสอบถามเบื"องตน้เพื�อเลือกพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช เพื�อเป็นพื"นที�วิจยั 
(ดูรายละเอียดการเลือกพื"นที�ดาํเนินการวิจยัในบทที� 3 การดาํเนินการวิจยั) จากการใชแ้บบสอบถาม
สามารถเลือกพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพื�อทาํการวจิยั ไดด้งันี"  
 3.1.1  วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั"งอยูที่�ถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีพื"นที� 25 ไร่ 2 งาน ลกัษณะเป็นวดัพระอารามหลวงชั"นเอก ชั"น
วรมหาวหิาร 
 3.1.2  สนามหนา้เมือง ตั"งอยู่ที�ถนนราชดาํเนิน ตาํบลคลงั อาํเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ลกัษณะเป็นพื"นที�สวนสาธารณะเปิดโล่ง มีพื"นที�ประมาณ 18.37 ไร่ 
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 3.1.3  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตั"งอยู่ที�ถนนราชดาํเนินหลงั
สนามกีฬานครศรีธรรมราช ตาํบลนาเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ลกัษณะเป็นพื"นที�
สวนสาธารณะเปิดโล่ง มีพื"นที�ประมาณ 1,257 ไร่ (แผนที�ที� 1) 
 3.2 ขอบเขตทางดา้นเนื"อหา 
  ขอบเขตดา้นเนื"อหาเป็นการศึกษาลกัษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั"งด้านองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเที�ยว เพื�อทราบถึงสภาพโดยรวมทางด้านการ
ท่องเที�ยวของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดา้นรูปแบบการใชพ้ื"นที�เพื�อการท่องเที�ยวและกิจกรรม
ดา้นนนัทนาการ ซึ� งศึกษาจากผูที้�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เพื�อประเมินความพึงพอใจการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
ประชาชนและนกัท่องเที�ยวในพื"นที� และนาํเสนอแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม 
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4. กระบวนการวจัิย 
 กระบวนการวจิยัประกอบดว้ยการทาํงาน 7 ขั"นตอน ดงันี"  
 4.1  กาํหนดหวัขอ้เรื�องและกาํหนดชื�อเรื�อง โดยไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลสํารวจภาคสนาม
เบื"องตน้และความสนใจเป็นพิเศษของผูว้จิยั 
 4.2  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งประกอบดว้ย ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบั
นนัทนาการ ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมและการ
ใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเมือง หลกัเกณฑ์การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม 
ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาดา้นการท่องเที�ยว รวมถึงเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบั
การพฒันาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 4.3  การออกแบบการวิจยัเพื�อกาํหนดกรอบการวิจยัและเป็นแนวทางในการรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนาม ประกอบดว้ย 
 4.3.1  กาํหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจยัเพื�อให้ไดม้าซึ� งขอบเขตดา้นเนื"อหา
ที�เกี�ยวขอ้ง 
 4.3.2  กาํหนดกระบวนการวจิยัการดาํเนินงาน 
 4.3.3  กาํหนดพื"นที�ดาํเนินการวจิยัสาํหรับการเก็บขอ้มูลภาคสนาม 
 4.3.4  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งซึ� งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
   1) กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   2) กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
   3) ผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการหรือผูที้� มีส่วนเกี�ยวข้องกับการพฒันาหรือ
ปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 4.3.5  การออกแบบการสํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์ แบบสอบถามที�ไดรั้บ
การทดสอบแล้วเป็นเครื�องมือวิจยั เพื�อทาํการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและโครงสร้างพื"นฐานด้านการท่องเที�ยวที�จาํเป็น ตลอดจน
สอบถามขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาและปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนาม
หนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
 4.4  ศึกษาขอ้มูลทั�วไปในภาพรวมดา้นการท่องเที�ยวของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ในดา้นสภาพทั�วไปของพื"นที� ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม รวมถึงองคป์ระกอบและ
รูปแบบการใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
84 (ทุ่งท่าลาด) โดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิซึ� งเป็นเอกสารและขอ้มูลที�เกี�ยวข้องกับ
ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที�ยวและองคป์ระกอบของทรัพยากรการท่องเที�ยว รวมถึงการสํารวจ
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ลกัษณะทางกายภาพและองคป์ระกอบที�สําคญัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว เพื�ออธิบายถึงลกัษณะการ
ใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว รูปแบบและพฤติกรรมการเดินทางเพื�อเขา้ใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และ
สภาพปัญหาที�เกิดขึ"น 
 4.5  การดาํเนินการวจิยัเพื�อรวบรวมขอ้มูลภาคสนามมีขั"นตอนดงันี"  
 4.5.1  สํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์ โดยการสํารวจลกัษณะสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ องคป์ระกอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและพฤติกรรมการใชพ้ื"นที�จากกิจกรรมประเภท
ต่าง ๆ ที�เกิดขึ"นในพื"นที� 
 4.5.2  แจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูที้�ใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว เพื�อวิเคราะห์
พฤติกรรมและกิจกรรมการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงประเมินความพึงพอใจหลงัการใชง้านที�
มีต่อพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว จากกลุ่มตวัอยา่งทั"งนกัท่องเที�ยวและประชาชนในพื"นที� 
 4.5.3  แจกแบบสอบถามผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 4.5.4  รวบรวมผลจดัระบบหมวดหมู่ สรุปผลและนําเสนอข้อมูลที�ได้จากการ
สาํรวจภาคสนามและแบบสอบถาม 
 4.6  สรุปผลการวเิคราะห์ อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
  การสรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลภาคสนามต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 4.6.1  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ทั"งหมด
ร่วมกบัขอ้มูลที�รวบรวมจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในดา้นต่างๆ เพื�อประเมินความพึงพอใจที�
มีต่อพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 4.6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 4.6.3  ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหรือพฒันาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 4.7  สรุปสาระสําคัญของการวิจัยและเสนอแนะเพื�อนําผลการวิจัยไปเผยแพร่สู่
สาธารณะ 
 4.7.1  สรุปสาระสําคญัของการวิจยั ข้อบกพร่องในการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สาํหรับการศึกษาวจิยัในครั" งต่อไป 
 4.7.2  เขียนรายงานการวจิยั 
 4.7.3  การเผยแพร่ต่อสาธารณะ ต่อชุมชน หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งใหไ้ดรั้บทราบ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 

 

5. วธีิการวจัิย 
 วธีิการวจิยัที�ใชท้าํงานในขั"นตอนที�สาํคญัมีดงันี"  
 5.1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 5.1.1  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งประกอบดว้ย แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบั
การนนัทนาการ ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมและ
การใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเมือง หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวทาง
ศิลปวฒันธรรม และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง รวบรวมเอกสารการวิจยัจากห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หอ้งสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร รวมทั"ง
การค้นคว้าจากเว็บไซต์ที� เ กี� ยวข้อง เ ช่น ข้อมูลจํานวนประชากรจากกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เป็นตน้ เพื�อนาํมากาํหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 5.1.2  การเก็บข้อมูลองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�วิจยัโดย
ใชก้ารสาํรวจภาคสนาม 
 5.1.3  การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีต่อสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ สิ� งอาํนวยความสะดวก สภาพปัญหาที�เกิดขึ" นในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ตลอดจน
แนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว โดยการใชว้ธีิการสาํรวจดว้ยแบบสอบถาม 
 5.1.4  การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการหรือผูที้�มีส่วน
เกี�ยวข้องกบัการพฒันาการท่องเที�ยวที�มีต่อการพฒันาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชโดยการใชแ้บบสอบถาม 
 5.2 วธีิดาํเนินการวจิยั 
 5.2.1  การจดัเตรียมสร้างเครื�องมือในการวิจยัคือ แบบสํารวจสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและแบบสอบถาม 
 5.2.2  การทดสอบเครื�องมือในการวิจยัคือแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายจาํนวน
นอ้ยก่อนนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งที�ไดก้าํหนดไว ้โดยนาํผลที�ไดไ้ปปรับปรุงเครื�องมือเพื�อลดปัญหา
การสื�อความหมายที�นอกเหนือไปจากประเด็นในการวจิยั 
 5.2.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามใชว้ธีิการดงันี"  
   1) สาํรวจและสังเกตการณ์สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและกิจกรรมการใช้
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว โดยวธีิการลงสาํรวจภาคสนาม เพื�อสาํรวจโครงสร้างพื"นฐานที�ปรากฏในพื"นที�
และสาํรวจพฤติกรรมและกิจกรรมการใชพ้ื"นที�ของผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
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   2) การแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู ้ที� ใช้สถานที�ท่องเที�ยว เพื�อ
วิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมการใชพ้ื"นที�ท่องเที�ยว รวมถึงการประเมินความพึงพอใจหลงัการ
ใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และนกัท่องเที�ยว โดยใชว้ิธีสุ่มแจก
แบบบงัเอิญตามที�ไดจ้าํแนกกลุ่มตวัอยา่งที�กาํหนดไว ้
   3) แจกแบบสอบถามกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวชิาการหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
การพฒันาและปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 5.2.4  การรวบรวมผลจดัระบบหมวดหมู่ สรุปและนาํเสนอข้อมูลที�ได้จากการ
สํารวจภาคสนาม และสรุปปัญหาดว้ยการพรรณนาเชิงอุปนยั (Inductive) รวมทั"งวิเคราะห์เพื�อ
ประมวลผลสรุปหลกัการที�สามารถใช้ไดท้ั�วไป ซึ� งมีการจดัหมวดหมู่โดยการลดทอนขนาดของ
ข้อมูลจดัให้เป็นระบบแสดงหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลได้และสรุปออกมาด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 5.3 วธีิการวเิคราะห์ 
 5.3.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยมีวธีิการดงันี"  
   1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและกลุ่มตัวอย่าง 
(Opinion of Public or Interest Group) การวิเคราะห์วิจารณญาณต่าง ๆ (Subjective Appraisal or Judgment) 
จากแบบสอบถามที�ตอบโดยเสรีและการวิเคราะห์ที�ตอ้งแปลความหมายเองโดยใช้วิธีพรรณนา
ความและตีความพฤติกรรม 
   2) วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการประมวลผลตวัเลขหรือขอ้มูลเชิงปริมาณ
เพื�อช่วยใหว้เิคราะห์ แปลความหมายและสรุปผลที�ถูกตอ้งและแม่นยาขึ"น คือ 
    (1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การหาค่าเฉลี�ย (Mean) 
    (2) สถิติอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่การ
วเิคราะห์สถิติอา้งอิงของกลุ่มตวัอยา่งอา้งอิงไปยงักลุ่มประชากร การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กลุ่มตวัอยา่งกบัระดบัความพึงพอใจ 
 5.3.2  การสรุปผลการวิเคราะห์ขั"นสุดทา้ยพร้อมทั"งนาํเสนอผลงานโดยใช้วิธีการ
พรรณนา 
 5.4 วธีิการสรุปผลการวจิยัอภิปรายผลและเสนอแนะใชว้ธีิการพรรณนาการประเมินการ
ใช้งานพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ความพึงพอใจที�มีต่อการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวรวมทั"งสรุปรูปแบบ
และแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
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6. ข้อตกลงเบื�องต้นในการวจัิย 
 6.1 พื"นที�วิจยัในการศึกษาครั" งนี" เป็นการศึกษาลกัษณะทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความ
สะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ปรากฏเฉพาะพื"นที�ดา้นนอกเท่านั"น ไม่รวมสิ�งอาํนวยความสะดวก
ภายในตวัอาคารหรือสิ�งปลูกสร้างในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 6.2 การวจิยัครั" งนี"กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะนกัท่องเที�ยวชาวไทยเท่านั"น ซึ� งจากขอ้มูล
สถิตินกัท่องเที�ยว พบวา่ กลุ่มนกัท่องเที�ยวหลกัของจงัหวดันครศรีธรรมราชเป็นนกัท่องเที�ยวชาว
ไทยกวา่ ร้อยละ 97 และผูที้�เดินทางมาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบ
ไปเช้าเยน็กลบัซึ� งมีกาํหนดระยะเวลา และเดินทางท่องเที�ยวเฉพาะแห่งเท่านั"น จึงเป็นขอ้จาํกดัใน
การใหข้อ้มูลและทาํแบบสอบถาม 
 
7. นิยามศัพท์ที�ใช้ในการวจัิย 
 ความพึงพอใจของประชาชนและนกัท่องเที�ยว หมายถึง ความรู้สึกที�ดี ความพอใจหรือ
ความประทบัใจในด้านการบริการ ด้านสถานที� และด้านสิ� งอาํนวยความสะดวกที�มีต่อการมา
ท่องเที�ยวในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว หมายถึง ขอบเขตของสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ แต่ละแห่งในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 นกัท่องเที�ยว หมายถึง ผูที้�เดินทางไปอยูใ่นสถานที�อนัมิใช่ที�พาํนกัถาวรของตน เป็นการ
เดินทางไปอยู่ชั�วคราวในระยะเวลาสั" น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวและพกัผ่อนรวมทั"ง
เพื�อประชุมสัมมนา อบรม ศึกษาหาความรู้ เพื�อการกีฬา ติดต่อธุรกิจและเยี�ยมญาติ 
 ประชาชนในพื"นที� หมายถึง ประชาชนที�พกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมทั"งผู ้
ที�มาศึกษาและทาํงานประจาํอยูใ่นเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  
8. ผลที�คาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 8.1 เกณฑ์การประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที� มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนและนกัท่องเที�ยวในพื"นที�ที�มีต่อโครงสร้างพื"นฐานพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงพฤติกรรม 
สภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 8.2 เสนอแนะแนวทางและวิธีการประเมินงการใช้งานแบบใหม่ที�ได้ดดัแปลงมาจาก
การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยวหลงัการใชง้านอาคารมาใชก้บัพื"นที�แบบอื�น ๆ 
 8.3 ศักยภาพและข้อจํากัดในด้านองค์ประกอบทางด้านกายภาพของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวเพื�อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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 8.4 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชที�มีความเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื"นที�และสามารถนาํไปใช้ในการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้มต่อไป 

9. การนําเสนอผลการวจัิย 
 การนาํเสนอผลการวจิยัเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ สรุปผลการศึกษาตามบณัฑิตวิทยาลยั 
อนัประกอบดว้ยขอ้มูลรายละเอียด พร้อมดว้ยรูปภาพ ภาพประกอบสัญลกัษณ์ แผนที�ประกอบคาํ
บรรยาย 
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บทที� 2 
ทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื� อง “การประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช : กรณีศึกษาวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ผูศึ้กษาไดร้วบรวมทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ อาทิ เอกสาร ตาํรา งานวิจยัและระบบสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต เพื�อนาํมากาํหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ� งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเด็นหลกั ๆ ดงันี"  
 1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการนนัทนาการ 
 2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
 3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมและการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเมือง 
 4. หลกัเกณฑก์ารประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม 
 5. ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยว 
 6. เอกสารการศึกษาและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 7. สรุป 
  
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการนันทนาการ 
 สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการนนัทนาการผูศึ้กษาไดร้วบรวมความหมายของ
นันทนาการและประโยชน์ของนันทนาการ เพื�อที�จะให้ผูอ่้านได้มีความเข้าใจพื"นฐานเกี�ยวกับ
นนัทนาการ กิจกรรมนนัทนาการ และความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเที�ยวกบักิจกรรมนนัทนาการ
เพื�อใหผู้อ่้านทราบถึงรูปแบบ พฤติกรรมและความตอ้งการในการใชพ้ื"นที�นนัทนาการและเพื�อที�จะ
สามารถนาํหลกัการนั"นไปใช้กบัการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ต่อไป 
 1.1 ความหมายของนันทนาการ 
  นนัทนาการ หรือ Recreation เป็นคาํที�มาจากคาํวา่ “สันทนาการ” ที�บญัญติัศพัท์
โดยพระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศษ) ตั"งแต่ปี พ.ศ. 2507 ซึ� งมาจากคาํวา่ “นนัทน” หมายความ
วา่ ร่าเริงสนุกสนาน ซึ� งสมาสกบัคาํวา่ “อาการ” เรียกวา่ “นนัทนาการ” หมายถึง อาการที�สนุกสนาน
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ร่าเริงและรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที�ไดเ้ขา้ร่วมแลว้ทาํให้เกิดอาการสุขและสนุกสนาน (วิศิษฏ์ ธรรม
ศรี, 2547:5-7) 
  กิจกรรมนันทนาการ คือ ลกัษณะการพกัผ่อนที�คนเราตอ้งการและเลือกพกัผ่อน
ตามความพอใจสรุปไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ (เอื"อมพร วสีมหมาย, 2539) 
  1) การพกัผ่อนในลกัษณะสงบ (Passive Recreation) เป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ
แบบไม่ใช่การออกแรงหรือออกกาํลงักาย แต่เป็นการพกัผ่อนในลกัษณะที�สงบผ่อนคลายความ
เหน็ดเหนื�อย ไดแ้ก่ การชมทิวทศัน์ของเมือง การไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ การนั�ง/เดินหรือการฟังดนตรี
ในสวนสาธารณะ การชมสัตวใ์นสวนสัตว ์เป็นตน้ 
  2) การพกัผอ่นในลกัษณะออกกาํลงั (Active Recreation) คือ การพกัผอ่นที�ตอ้ง
ออกแรงหรืออกกาํลงั ไดแ้ก่ การเดิน/วิ�งออกกาํลงักาย การขี�จกัรยาน การเล่นกีฬา เป็นตน้ 
   นอกจากนี"  กิจกรรมนนัทนาการยงัสามารถจาํแนกเป็น 3 ประเภท คือ (นิศา ชชักุล, 
2551 : 298) 
  1) นนัทนาการเพื�อความบนัเทิง เป็นกิจกรรมที�สร้างความบนัเทิง ผูท้าํกิจกรรมเกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลิน ผอ่นคลายทั"งร่างกายและจิตใจ เช่น การร้องเพลง การเล่นดนตรี 
  2) นนัทนาการเพื�อสุขภาพ เป็นกิจกรรมที�พฒันาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคน
ใหส้มบูรณ์ยิ�งขึ"น เช่น เตน้รํา กีฬาชนิดต่าง ๆ ออกกาํลงักาย เตน้แอโรบิก โยคะ เป็นตน้ 
  3) นันทนาการเพื�อการเรียนรู้และทักษะ เป็นกิจกรรมที�สามารถส่งเสริม
ความสามารถและทกัษะ ก่อให้เกิดการพฒันาทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น การอ่าน
หนงัสือ การวาดภาพ การจดัสวน การตกปลา และงานหตัถกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 
  สมบติั กาญจนกิจ (2542) ไดใ้หค้วามหมายของการนนัทนาการไว ้ดงันี"  
  1) นันทนาการ คือ การทาํให้สดชื�นเสริมสร้างพลังขึ" นมาใหม่หลังจากการใช้
พลงังานแลว้ก่อใหเ้กิดการเหนื�อยเมื�อยลา้ทางร่างกาย ทางสมองและจิตใจ กิจกรรมนนัทนาการที�เขา้
ร่วมในเวลาว่างจะช่วยขจดัหรือผ่อนคลายความเหนื�อยเมื�อยล้าทางร่างกายและจิตใจ จึงเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายและจิตใจของบุคคลและสังคม 
  2) นนัทนาการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที�บุคคลเขา้ร่วมในช่วงเวลาว่างโดยไม่มี
การบงัคบั จะเข้าร่วมด้วยความสมคัรใจแล้วเกิดการพฒันาอารมณ์สุข รวมทั"งสนุกสนานหรือ
ความสุขสงบและกิจกรรมนั"นตอ้งเป็นกิจกรรมที�สังคมยอมรับดว้ย 
  3) นนัทนาการ หมายถึง กระบวนการหรือประสบการณ์ที�ทาํให้บุคคลมีความสุข
โดยอาศยักิจกรรมนนัทนาการในช่วงเวลาที�วา่ง เป็นสื�อก่อให้เกิดการพฒันาการหรือการเจริญทาง
กายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของบุคคล 
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  4) นนัทนาการเป็นสถาบนัทางสังคมหรือแหล่งศูนยก์ลางของสังคม เพื�อให้บุคคล
เขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการแลว้ก่อให้เกิดการพฒันาทางดา้นอารมณ์ ความเจริญทางดา้นร่างกาย
จิตใจ และสังคม 
 1.2 ประโยชน์ของแหล่งนันทนาการ 
  สุรเชษฎ ์เชษฏมาสและศิริลกัษณ์ ปิ� นเกสร, 2535 (อา้งถึงใน ชยัชนะ มิตรสัมพนัธ์, 
2552:18) กล่าวว่า แหล่งนนัทนาการมีประโยชน์ทั"งในดา้นบริการทางนนัทนาการและประโยชน์
ดา้นอื�น ๆ และนอกจากนี" ยงัสามารถที�จะแยกประโยชน์และคุณค่าของนนัทนาการออกเป็น 6 ดา้น 
ดงันี"  
  1) ดา้นสุขภาพร่างกาย สุขภาพร่างกายที�ดีและความแข็งแรงของประชาชนจดัว่า
เป็นสิ�งที�สําคญัอยา่งหนึ� ง ดงันั"นการพฒันาทรัพยากรดา้นนนัทนาการเพื�อส่งเสริมให้ประชาชนใช้
เวลาวา่งไปปฏิบติักิจกรรมนนัทนาการจึงเป็นเรื�องสาํคญัและจาํเป็น 
  2) ดา้นจิตใจ ทุกวนันี" คนเราอยูใ่นสภาวะเร่งรัด ความแออดั และสภาพแวดลอ้มที�
เป็นพิษ อนัเนื�องมาจากการขยายตวัของเมือง ทาํให้เกิดความเครียด และเหนื�อยหน่ายต่อภารกิจการ
งานและชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยเหตุนี" การได้สัมผสัธรรมชาติและได้ใกล้ชิดธรรมชาติช่วยทาํให้
คนเราเกิดความรู้สึกปลอดภยั ผอ่นคลาย และมีความสุข 
  3) ด้านเศรษฐกิจ นันทนาการเป็นองค์ประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที�ยวและเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ช่วยทาํใหเ้กิดการจา้งงาน และการกระจายรายไดไ้ปสู่กลุ่มคนใน
สังคม และนนัทนาการยงัเกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจมากมาย เช่น การขนส่ง การสื�อสาร อาหารเครื�องดื�ม 
ของที�ระลึก เป็นตน้ ที�กล่าวมาทั"งหมดนี" ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในทุกระดบัอยา่งมากมาย
ทั"งทางตรงและทางออ้ม 
  4) ด้านสังคม หากภาครัฐสามารถจดัหาและพฒันาพื"นที� และสิ� งอาํนวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการก็จะส่งผลดีต่อประชาชนและสังคมโดยรวม 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวยัรุ่น ถา้ไดใ้ชเ้วลาวา่งที�มีอยูใ่นการประกอบกิจกรรมนนัทนาการอยา่ง
เตม็ที� 
  5) ด้านวฒันธรรม นันทนาการเป็นกิจกรรมที�ทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมได้มีโอกาสเรียนรู้ 
และมีประสบการณ์เกี�ยวกบัธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนสิ�งที�เป็นมรดกของชาติ 
  6) ด้านการศึกษา พื"นที�นันทนาการทุกแห่งเปรียบได้กับห้องปฏิบัติการตาม
ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้คนทุกระดบัเขา้ไปศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบัสิ�งต่าง ๆ ที�เป็นธรรมชาติไดด้ว้ย
ตนเอง นอกจากนี"พื"นที�นนัทนาการยงัเป็นสถานที�ที�ใชใ้นการศึกษาวจิยัที�สาํคญั 
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  กล่าวโดยสรุป นันทนาการเป็นการมุ่งส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนเขา้ร่วมกัน
เพื�อให้เกิดการพฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการใช้เวลาว่างเขา้ร่วม
กิจกรรมในรูปแบบที�หลากหลายตามความสมัครใจและความสนใจของแต่ละบุคคล ซึ� งจาก
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบันนัทนาการผูว้ิจยัสามารถนาํทฤษฎีและแนวความคิดดงักล่าว
ไปประยกุตใ์ชศึ้กษารูปแบบการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�เขา้มาใชพ้ื"นที� 
 
2. ทฤษฎแีละแนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
 สาํหรับทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวผูศึ้กษาไดร้วบรวม ความหมายของการ
ท่องเที�ยว ประเภทของการท่องเที�ยว องคป์ระกอบของการท่องเที�ยว ประเภทของแหล่งท่องเที�ยว 
องคป์ระกอบของแหล่งท่องเที�ยว และความสัมพนัธ์ระหวา่งการท่องเที�ยวกบักิจกรรมนนัทนาการ 
เพื�อสามารถนาํหลกัการไปใช้สําหรับวางแผนสําหรับการประเมินการใช้งานพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
เพื�อหาแนวทางการปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว โดยมีเนื"อหาทั"งหมด ดงันี"  
 2.1 ความหมายเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว 
  ความหมายของการท่องเที�ยวนกัวชิาการและหน่วยงานต่าง ๆ ไดใ้ห้ความหมายไว้
หลายลกัษณะซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี"  
  บุญเลิศ จิตตั"งวฒันา (2548:5-6) อา้งถึงในองคก์ารสหประชาชาติ (2506)ไวว้า่ การ
ท่องเที�ยว หมายถึง การเดินทาง (Travel) ที�มีเงื�อนไข 3 ประการ คือ 
  1) เป็นการเดินทางที�ไม่ได้ถูกบงัคบัหรือเพื�อรับสินจา้ง โดยการวางแผนเดินทาง
จากสถานที�หนึ�งไปยงัอีกที�หนึ�ง และใชย้านพาหนะนาํไปในระยะใกลห้รือไกลก็ได ้
  2) มีจุดหมายปลายทางที�จะไปอยู่เป็นการชั�วคราวในช่วงเวลาหนึ� งและตอ้งการ
เดินทางกลบัสู่ที�เดิม 
  3) มีความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ในการเดินทางใด ๆ ก็ได้ที�ไม่ใช่เพื�อการ
ประกอบอาชีพหรือหารายได ้
  วรรณา วงษว์าณิช (2539:7) กล่าววา่ "การท่องเที�ยว" หมายถึง การที�คนเดินทางไป
ยงัสถานที�ต่าง ๆ และตลอดระยะเวลาเหล่านั"นได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ"น เช่น การไปเที�ยวชม
สถานที�ที�สวยงามหรือทศันียภาพแปลก ๆ หรือเดินทางซื"อสิ�งของต่าง ๆ เป็นตน้ 
  จากความหมายขา้งตน้กล่าวโดยสรุปไดว้า่ การท่องเที�ยว หมายถึง การเดินทางดว้ย
ความพึงพอใจของคนจากสถานที�ที�อยูอ่าศยัอยา่งถาวร ไปยงัสถานที�อื�นในระยะเวลาหนึ� งเพื�อการ
พกัผอ่น การเยี�ยมเยอืน ความบนัเทิง ความรู้ 
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 2.2 ประเภทของการท่องเที�ยว 
  การแบ่งประเภทของการท่องเที�ยวตามวตัถุประสงค์ของการเดินทางสามารถ
แบ่งเป็นรูปแบบยอ่ยได ้3 รูปแบบ คือ (บุญเลิศ จิตตั"งวฒันา,2548:15-16) 
  1) การท่องเที�ยวเพื�อการพกัผ่อน (Leisure Tourism) เป็นการเดินทางเพื�อการ
พกัผอ่นและหาประสบการณ์แปลกใหม่ 
  2) การท่องเที�ยวเพื�อธุรกิจ (Business Tourism) เป็นการท่องเที�ยวเพื�อไปติดต่อ
ธุรกิจหรือประชุม โดยมีระยะเวลา 2-3 วนัแรกใหไ้ปท่องเที�ยว 
  3) การท่องเที�ยวเพื�อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นการ
ท่องเที�ยวที�เกิดจากความสนใจ กิจกรรมพิเศษ สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบยอ่ยได ้4 รูปแบบ 
   (1) การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ เป็นการท่องเที�ยวเพื�อพกัผ่อนหย่อนใจ 
สนุกสนาน ชื�นชม และการศึกษาในแหล่งธรรมชาติ 
   (2) การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เป็นการท่องเที�ยวเพื�อให้ได้ความรู้และ
ภาคภูมิใจที�มุ่งเนน้เสนอลกัษณะวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ โบราณคดี และสถานที�ต่าง ๆ ที�มนุษย์
สร้างขึ"น 
   (3) การท่องเที�ยวเชิงกีฬาและความบนัเทิง เป็นการท่องเที�ยวเพื�อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพึงพอใจในการพกัผ่อน สนุกสนาน การออกกาํลงักาย โดยมุ่งเน้นการได้รับ
บริการที�เหมาะสม 
   (4) การท่องเที�ยวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา เกิดจากผลพลอยไดใ้นการ
เดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือประชุมสัมมนา ซึ� งอาจมีหรือไม่มีการศึกษาดูงาน และการทศันศึกษา
รวมอยูด่ว้ยก็ได ้หรือมีเวลาวา่งจากการติดต่อธุรกิจ หรือประชุมสัมมนาก็อาจเดินทางเองก็ได ้
 2.3 องค์ประกอบของการท่องเที�ยว 
  การท่องเที�ยวก่อให้เกิดการเดินทางและกิจกรรมอื�น ๆ มากมาย เป็นการนํา
ทรัพยากรดา้นต่าง ๆ มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ก่อใหเ้กิดผลดีทางเศรษฐกิจ นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและส่งผลไปสู่การพัฒนาประเทศ Gumm (1975) ได้จ ําแนกองค์ประกอบหลักของการ
ท่องเที�ยวเป็น 5 ประเภท (บุญเลิศ จิตตั"งวฒันา,2548:15-16) 
  1) นักท่องเที�ยว คือ องค์ประกอบหลักของการท่องเที�ยว ดังนั" นองค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการท่องเที�ยวจะตอ้งทาํการศึกษาวิจยั และเก็บข้อมูลเพื�อนํามา
วางแผนในการพฒันาการท่องเที�ยว 
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  2) ตลาดการท่องเที�ยว ประกอบดว้ย การใชบ้ริการขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ 
ของการท่องเที�ยว เช่น ทรัพยากรการท่องเที�ยว การบริการการท่องเที�ยว การโฆษณา และการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวโดยผา่นสื�อต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน์ วทิย ุนิตยสาร เป็นตน้ 
  3) การคมนาคมขนส่งการท่องเที�ยว คือ การเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามที�
นักท่องเที�ยวตั" งใจด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางนํ" า และทางอากาศ การเดินทางที�มี
ประสิทธิภาพจะต้องสามารถอาํนวยความสะดวกในการเดินทางทั" งสภาพยานพาหนะ ระบบ
เส้นทางที�มีความปลอดภยัและประหยดั ซึ� งเป็นปัจจยัหนึ�งที�ก่อใหเ้กิดการเดินทางมากขึ"น 
  4) ทรัพยากรท่องเที�ยว หมายถึง สถานที�ท่องเที�ยว กิจกรรม และวฒันธรรม
ประเพณีที�สะทอ้นให้เห็นถึงอารยธรรมทอ้งถิ�นที�มีลกัษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเที�ยวได ้
  5) สิ�งอาํนวยความสะดวกทางการท่องเที�ยว เป็นสิ�งที�ให้บริการนกัท่องเที�ยวที�เดิน
ทางเขา้มาให้เกิดความประทบัใจ เพื�อทาํให้นกัท่องเที�ยวอยากจะท่องเที�ยวและใช้เวลานานวนัขึ"น 
หรือกลบัมาท่องเที�ยวซํ" าในโอกาสหนา้ 
 2.4 ประเภทของแหล่งท่องเที�ยว 
  แหล่งท่องเที�ยวหรือทรัพยากรท่องเที�ยว หมายถึง สิ�งที�เกิดขึ"นเองตามธรรมชาติ
หรือสิ�งที�มนุษยส์ร้างขึ"น ทั"งที�อยู่ในลกัษณะที�เป็นรูปธรรมสามารถสัมผสัได ้และอยู่ในลกัษณะที�
เป็นนามธรรมไม่สามารถสัมผสัไดด้ว้ยทางอื�น เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ภาษา ความเป็นชนเผ่า การ
แสดงพื"นบา้น เป็นตน้ (บุญเลิศ จิตตั"งวฒันา,2549:15-17) 
  การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไดแ้บ่งประเภทแหล่งท่องเที�ยวออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
  1) แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�เกิดขึ"นเองตามธรรมชาติ ซึ� ง
รวมถึงบริเวณที�มนุษยเ์ขา้ไปปรับปรุงเพิ�มเติมจากสภาพธรรมชาติในบางส่วน 
  2) แหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์โบราณสถานและโบราณวตัถุ เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ"นตามประโยชน์ของมนุษยเ์อง ทั"งที�เป็นมรดกในอดีตและไดส้ร้างเสริมใน
สมยัปัจจุบนั ซึ� งมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท
ยอ่ยที�สาํคญั คือ (1) ประเภทโบราณสถาน และ (2) ประเภทโบราณวตัถุ 
  3) แหล่งท่องเที�ยวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวที�มนุษย์สร้างขึ" นในรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูค้นในสังคมแต่ละกลุ่มชนที�มีความ
แตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมที�มีผลต่อการ
ดึงดูดนกัท่องเที�ยว 
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 2.5 องค์ประกอบของแหล่งท่องเที�ยว 
  แหล่งท่องเที�ยวจะตอ้งมีองคป์ระกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ หรือ 3A's ดงันี"
(บุญเลิศ จิตตั"งวฒันา, 2548:10-12) 
  1) สิ� งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที�ยว (Attraction) เป็นสิ�งดูดใจนกัท่องเที�ยวให้เดิน
ทางเขา้ไปท่องเที�ยวและเกิดความประทบัใจ อาจเป็นสิ�งที�ให้เกิดความรู้ หรือความเพลิดเพลิน ซึ� ง
แตกต่างกนัออกไปตามความตอ้งการ และความสนใจของนกัท่องเที�ยวในแต่ละกลุ่ม 
  2) การเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว (Accessibility) เป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้นกัท่องเที�ยว
สามารถเดินทางเขา้ไปในแหล่งท่องเที�ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภยั ตลอดจนสามารถติดต่อ
เชื�อมโยงกนัระหวา่งแหล่งท่องเที�ยวบริเวณใกลเ้คียง 
  3) สิ�งอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที�ยว (Amenity) เป็นปัจจยัสําคญัที�ตอ้งมี
สิ� งอาํนวยความสะดวกไวบ้ริการนักท่องเที�ยวให้ได้รับความสุข ความสะดวกสบาย และความ
ประทบัใจ โดยปกติสิ�งอาํนวยความสะดวกเหล่านี" รัฐบาลจะเป็นผูจ้ดัหา และพฒันาเพื�อบริการแก่
ประชาชนในพื"นที� ซึ� งประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 
  - สิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นอาคาร สิ�งก่อสร้างในแหล่งท่องเที�ยว 
  - สิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นป้ายในแหล่งท่องเที�ยว 
  - สิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นความปลอดภยัในแหล่งท่องเที�ยว 
  - สิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นบริการในแหล่งท่องเที�ยว 
 2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการท่องเที�ยวกับกิจกรรมนันทนาการ (สมบติั กาญ
จนกิจ, 2544:18) 
  1) การท่องเที�ยวเป็นกระบวนการนนัทนาการที�เกิดขึ"นระหวา่งเวลาว่างที�การเดิน
ทางเขา้มาเกี�ยวขอ้งโดยเป็นการเดินทางจากที�อยู่อาศยัไปยงัอีกที�หนึ� ง เพื�อเปลี�ยนบรรยากาศและ
สิ�งแวดลอ้ม โดยมีแรงกระตุน้จากความตอ้งการในดา้นกายภาพ วฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและ
การยอมรับนบัถือ 
  2) กิจกรรมนนัทนาการเป็นเครื�องมือที�สําคญัอยา่งหนึ�งของการท่องเที�ยว จากการ
พิจารณาประเภทของการท่องเที�ยวตามวตัถุประสงคก์บัรูปแบบนนัทนาการ พบวา่ 
   (1) การท่องเที�ยวเพื�อความสนุกสนานและความบนัเทิง เพื�อการพกัผ่อน
และเพื�อศึกษาวฒันธรรม เป็นรูปแบบของกิจกรรมนนัทนาการท่องเที�ยว ทศันศึกษา โดยมีสิ�งดึงดูด
ความสนใจในดา้นสถานที� การท่องเที�ยวลกัษณะนี" ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเที�ยวเป็นอย่างสูง
เพราะไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามสามารถหรือทกัษะเฉพาะทางในการทาํกิจกรรม 
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   (2) การท่องเที�ยวเพื�อการกีฬา ในลกัษณะที�เป็นการออกกาํลงัและกิจกรรม
กีฬาในหมู่คณะ ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมนันทนาการในการพฒันาจิตใจและความสงบสุข และ
กิจกรรมนนัทนาการกลางแจง้/นอกเมือง เนน้การออกกาํลงักายเพื�อสุขภาพตามความถนดัและความ
สนใจ 
   (3) การท่องเที�ยวเพื�อธุรกิจ การประชุม/อบรม/สัมมนา มกัมีกิจกรรมการ
ท่องเที�ยวนนัทนาการในลกัษณะต่าง ๆ แฝงมาดว้ย เพื�อผอ่นคลายความเคร่งเครียดจากภารกิจ โดย
กิจกรรมนนัทนาการที�มีบทบาทคือ กิจกรรมนนัทนาการท่องเที�ยวทศันศึกษา เป็นการทศันศึกษายงั
แหล่งท่องเที�ยวภายหลงัการประชุม โดยมีสิ�งดึงดูดในทอ้งถิ�นที�จดัการประชุมเป็นแหล่งท่องเที�ยว 
   (4) กิจกรรมนนัทนาการเป็นปัจจยัที�ส่งเสริมดา้นการท่องเที�ยว เนื�องจาก
ทรัพยากรการท่องเที�ยวเปรียบเสมือนวตัถุดิบที�ผา่นการแปรรูปซึ� งก็คือ กิจกรรมนนัทนาการทาํให้
การท่องเที�ยวซึ� งมีสถานะเหมือนผูบ้ริโภคสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที� 
  กล่าวโดยสรุป การท่องเที�ยวเป็นนนัทนาการรูปแบบหนึ�งที�เกิดขึ"นในช่วงเวลาวา่ง
ที�มีการเดินทางเขา้มาเกี�ยวขอ้ง โดยเป็นการเดินทางจากที�พกัอาศยัไปยงัอีกที�หนึ�งที�ถือวา่เป็นแหล่ง
ท่องเที�ยว ซึ� งการท่องเที�ยวเป็นการเดินทางเพื�อพกัผอ่น คลายความเครียด หรือแมแ้ต่การแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยมีเงื�อนไขวา่ตอ้งเป็นการเดินทางเพียงชั�วคราวและไม่ไดไ้ปเพื�อประกอบ
อาชีพ จากทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวการท่องเที�ยวนี"  ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีและแนวคิดนี" ไปประยุกต์เพื�อ
ศึกษารูปแบบการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พฤติกรรมการใช้พื"นที�ตลอดจนกิจกรรมการใชพ้ื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว 
 
3. ทฤษฎแีละแนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมและการใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยวในเมือง 
 สาํหรับทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมและการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเมือง ผู ้
ศึกษาไดร้วบรวม ความหมายเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในเมือง ประเภทของเมืองท่องเที�ยว รูปแบบและ
พฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวในการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพื�อให้ผูอ่้านได้มีความเขา้ใจพื"นฐาน
เกี�ยวกบัพฤติกรรมและการใชพ้ื"นที�ท่องเที�ยวในเมืองโดยมีเนื"อหาทั"งหมดดงันี"  
 3.1 ความหมายเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในเมือง 
  การท่องเที�ยวในเมือง (Urban Tourism) หมายถึง การท่องเที�ยวในเขตเมืองซึ� งเนน้
กิจกรรมที�มกัเกิดขึ"นในเมือง เช่น การชมพิพิธภณัฑ์ การชมเมือง การซื"อสินคา้ เป็นตน้ อย่างไรก็
ตามตอ้งมีการจดัแบ่งประเภทของเมืองตามลกัษณะเด่น 
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 3.2 ประเภทของเมืองท่องเที�ยว 
  การท่องเที�ยวในเมืองเป็นรูปแบบการท่องเที�ยวประเภทหนึ�งที�ไดรั้บความนิยมสูง
ในปัจจุบนั ซึ� งสามารถแบ่งประเภทของเมืองได ้2 ลกัษณะ คือแบ่งตามลกัษณะเด่นของเมืองและ
แบ่งตามบทบาทและหนา้ที�ของเมือง ดงันี"  (เดชา บุญคํ"า, 2538:2-4) 
  1) แบ่งตามลกัษณะเด่นของเมือง 
   (1) เมืองธรรมชาติ ไดแ้ก่ เมืองชายทะเล ตั"งอยูริ่มหาด มีกิจกรรมทางนํ" า
และทิวทศัน์ธรรมชาติที�อยูใ่นเมือง ส่วนเมืองภูเขา ตั"งอยูบ่นเทือกเขาหรือที�สูงที�มีความสวยงามเป็น
พิเศษจากสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศ 
   (2) เมืองประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ เมืองที�เคยมีความสําคญัในอดีต มีร่องรอย
ความเจริญรุ่งเรือง มีแหล่งที�ตั"งของโบราณสถานหรือศาสนสถานที�สาํคญั 
   (3) เมืองศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรม เป็นเมืองที�มีลกัษณะเด่น
อนัเนื�องมาจากศิลปะทอ้งถิ�นขนบธรรมเนียมประเพณีวถีิชีวติความเป็นอยู ่
  2) แบ่งตามบทบาทหนา้ที�ของเมือง 
   (1) เมืองที�เป็นจุดหมายของการท่องเที�ยว เป็นเมืองที�มีแหล่งท่องเที�ยวทาง
ธรรมชาติหรือมนุษยส์ร้างขึ"น เมืองจึงมีความสาํคญัและเป็นจุดหมายของการท่องเที�ยวโดยตรง 
   (2) เมืองที�เป็นเมืองบริวาร เมื�ออาจมีหรือไม่มีแหล่งท่องเที�ยวก็ได ้แต่จะ
อยูใ่กลก้บัแหล่งท่องเที�ยวที�สําคญั เมืองมีหนา้ที�ให้บริการสําหรับแหล่งท่องเที�ยวที�อยูโ่ดยรอบหรือ
ใกลเ้คียง เช่น แหล่งที�พกัและรับประทานอาหาร หรือเป็นสถานที�ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยว 
   (3) เมืองที� เป็นจุดแวะพัก เมืองตั" งอยู่ระหว่างจุดตั" งต้นและจุดหมาย
ปลายทางของการท่องเที�ยว เมืองมีหนา้ที�ใหบ้ริการแก่นกัท่องเที�ยวที�แวะพกัในระยะเวลาสั"น ๆ 
   (4) เมืองที�เป็นทางผ่าน มีลกัษณะเป็นทางผ่านของการท่องเที�ยว อาจอยู่
ในเส้นทางการท่องเที�ยว หรือใกลเ้คียงก็ได ้แต่ไม่มีแรงดึงดูดให้แวะเที�ยวชม เนื�องจากไม่มีแหล่ง
ท่องเที�ยวที�ดึงดูดมากพอหรือยงัไม่ไดรั้บการพฒันา ขาดการประชาสัมพนัธ์ทาํใหไ้ม่เป็นที�รู้จกั 
   ดงันั"นการพฒันาเมืองเพื�อการท่องเที�ยวควรรักษาลกัษณะ หรือคุณสมบติั
เด่นของเมือง เพราะเอกลกัษณ์ของเมืองคือสิ�งที�ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเที�ยวโดยตรง และดว้ย
บทบาทหนา้ที�ของเมืองที�ผสมผสานกนัทาํให้เมืองแต่ละเมืองมีแนวทางในการพฒันาที�แตกต่างกนั
ออกไป 
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 3.3 แหล่งท่องเที�ยวประเภทต่าง ๆ ในเมือง 
  การจาํแนกประเภทแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ ภายในเมืองเป็นการแบ่งลกัษณะเด่น
ของความน่าสนใจและกิจกรรมที�เป็นสิ�งดึงดูดนกัท่องเที�ยว เพื�อเป็นแนวทางเบื"องตน้สําหรับการ
กาํหนดตาํแหน่งของแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ ในเมือง (เดชา บุญคํ"า, 2538:4-5) 
  1) ประเภทโบราณสถาน เช่น สิ�งก่อสร้าง อาคารสาํคญั อนุสาวรีย ์
  2) ประเภทศาสนสถาน เช่น วดั โบสถ ์เจดีย ์ศูนยกิ์จกรรมทางศาสนา 
  3) ประเภทธรรมชาติ เช่น ทะเล ชายหาด ป่าไม ้ภูเขา ทะเลสาบ 
  4)  ป ระ เภท ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ นธ รร ม แล ะ ก า รศึ ก ษ า  เ ช่ น  พิ พิ ธ ภัณ ฑ์  ศู น ย์
ศิลปวฒันธรรมหรือยา่นที�มีสินคา้ทอ้งถิ�น ประเพณี เป็นสถานที�ที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการเขา้เยี�ยมชม 
  5) ประเภทสถานเริงรมย ์เช่น โรงละครและการแสดง ร้านอาหารที�มีชื�อเสียง ร้าน
ขายของในศูนยก์ารคา้หรือยา่นสาํหรับกิจกรรมกลางคืน 
  6) ประเภทอุตสาหกรรมหตัถกรรม เช่น อุตสาหกรรมทาํเครื�องเขิน จกัสาน ทอผา้ 
  7) ประเภทอื�น ๆ เช่น สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สนามกีฬา สวนสนุก หรือย่าน
ท่องเที�ยวอนัเกิดจากกิจกรรมของประชาชน เช่น ตลาด 
 3.4 รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที�ยวในการใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยวในเมือง 
  รูปแบบของนักท่องเที�ยวในเมืองอาจจาํแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที�ยว
ชาวต่างชาติและนักท่องเที�ยวชาวไทย ซึ� งนักท่องเที�ยวต่างชาติมกัมีความกระตือรือร้นให้ความ
สนใจต่อศิลปวฒันธรรม มีกาํลงัในการใช้จ่ายค่อนขา้งสูง มีความคาดหวงัในการกาํหนดทิศทาง 
(Orientation) ของตนเอง ตอ้งการความสะอาด สะดวกสบาย และเอกลกัษณ์มากกว่านกัท่องเที�ยว
ชาวไทย (เดชา บุญคํ"า, 2540:8-9) 
  รูปแบบของการเดินทางท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  1) นกัท่องเที�ยวที�มาโดยลาํพงั คือ นกัท่องเที�ยวที�ไม่ไดใ้ชบ้ริการจากบริษทันาํเที�ยว 
อาจได้รับคาํแนะนําจากเอกสารการท่องเที�ยว ไม่คาดหวงัในเรื� องความสะดวกสบายของการ
เดินทางมากนกั แต่คาดหวงัในเรื�องที�พกั ทิศทาง และตาํแหน่งของสถานที�ท่องเที�ยวค่อนขา้งสูง 
  2) นักท่องเที�ยวที�มาเป็นกลุ่ม คือ นักท่องเที�ยวที�ใช้บริการจากบริการบริษทันํา
เที�ยว มีความตอ้งการการบอกเล่า และความสะดวกสบาย นักท่องเที�ยวในลกัษณะนี" อาจทาํความ
รบกวนแก่นกัท่องเที�ยวกลุ่มอื�น หากจดัเตรียมสถานที�และการจดัการไม่ดีพอ 
  พฤติกรรมของนกัท่องเที�ยวในเมืองสามารถจาํแนกได ้ดงันี"  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

 

  1) การชมเมืองโดยรวม ไดแ้ก่ การนั�งรถ เดินชมเมือง หรือยานพาหนะอื�น ๆ เช่น 
รถมา้ รถสามลอ้ เป็นการสัญจรไปตามเส้นทางผ่านบริเวณสําคญัของเมือง ระหว่างทางอาจมีการ
บรรยายถึงประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การทาํมาหากินของเมืองและสถานที�สาํคญัของเมือง 
  2) การเขา้ชมสถานที�สําคญั และสถานที�น่าสนใจ มกัเป็นสถาปัตยกรรมในเชิง
วฒันธรรม บา้นบุคคลสําคญัในอดีต พิพิธภณัฑ์ โรงงานผลิตภณัฑ์พื"นเมือง ตอ้งมีการจดัเส้นทาง
เดินให้เหมาะสมกบักลุ่ม พร้อมทั"งเตรียมพื"นที�เพื�ออาํนวยความสะดวกกบัผูน้าํทาง มกัจะมีของที�
ระลึกขายในบริเวณ 
  3) การขึ"นที�สูงเพื�อชมเมือง อาจเป็นหอคอย เจดียสู์ง ความสะดวกในการเขา้ชมจะ
ขึ"นอยู่กบัการจดัสถานที� หรือจดัโปรแกรมให้สถานที�นั"น หากสถานที�มีความเหมาะสมอาจจดั
ร้านอาหารหรือจุดชมเมืองในเวลากลางคืนไดด้ว้ย 
  4) การชมการละเล่นพื"นเมืองหรืองานเทศกาล การจดัสถานที�ขึ"นอยู่กบัรูปแบบ
และขนาดของการละเล่น อาจเป็นการจดัถาวร หรือจดัเป็นครั" งคราว เช่น เทศกาลต่าง ๆ 
  5) การจบัจ่ายซื"อของ ไดแ้ก่ การขายของที�ระลึก ผลิตภณัฑ์พื"นเมืองต่าง ๆ อาจจดั
รวมเป็นบริเวณขายอาหารและจบัจ่ายซื"อของไปดว้ยกนั 
  6) การนมสัการสิ� งศกัดิ| สิทธิ|  การท่องเที�ยวในลกัษณะนี" มกัเป็นนกัท่องเที�ยวชาว
ไทย กิจกรรมที�ทาํไดแ้ก่ การซื"อธูปเทียนบูชา การไหวพ้ระปิดทอง การบริจาคเงิน การรดนํ" ามนต ์
การแกบ้น และมกัจบดว้ยการจบัจ่ายซื"อของที�นาํมาวางขายในบริเวณนั"น 
 3.5 กจิกรรมที�เกดิขึ�นตามประเภทของแหล่งท่องเที�ยว 
  1) กิจกรรมที�เกิดขึ" นตามประเภทของแหล่งท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์และ
โบราณสถาน เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ"น เพื�อแสดงถึงอารยธรรม และความกา้วหนา้ของ
ทอ้งถิ�น อนัเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที�ยวเดินทางเข้ามาเยี�ยมเยือน เช่น อนุสาวรีย์แห่งชาติ ย่าน
ประวติัศาสตร์ วดั เจดีย ์เป็นตน้ กิจกรรมที�เกิดขึ"นควรเป็นไปดว้ยความเคารพและสาํรวม การปฏิบติั
เกี�ยวกบัสัญลกัษณ์ทางศาสนา เช่น พระพุทธรูป ตอ้งไม่ดูหมิ�นดูแคลน และเขา้ใจเกี�ยวกบัการปฏิบติั
พิธีทางศาสนาอยา่งถูกตอ้ง นอกจากนี" ยงัเป็นสถานที�ให้บริการประเพณีทาํบุญต่าง ๆ ในวนัสําคญั
ทางศาสนาซึ� งมีอยูแ่ทบตลอดทั"งปี สถานที�ให้การศึกษาแก่ชุมชน ศิลปกรรม สถานที�ให้ความสงบ
เยือกเยน็ทางจิตใจและเป็นสถานที�ชุมนุมของสังคมและประกอบพิธีกรรม (บุญเลิศ จิตตั"งวฒันา, 
2549: 120) 
  2) กิจกรรมที�เกิดขึ"นตามประเภทของแหล่งท่องเที�ยวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี
และกิจกรรม เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มนุษยส์ร้างขึ"นเพื�อจูงใจเพื�อให้เกิดความตอ้งการในการเดิน
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ทางเขา้ร่วมกิจกรรมนั"นและอยูย่าวนานขึ"นจึงทาํใหเ้กิดรูปแบบกิจกรรมท่องเที�ยวที�หลากหลาย ดงันี"  
(บุญเลิศ จิตตั"งวฒันา, 2549: 150-156) 
   (1) กิจกรรมที�เกิดขึ"นตามประเภทของแหล่งท่องเที�ยวประเภทวฒันธรรม
และประเพณี เป็นการเดินทางท่องเที�ยวเพื�อชมงานประเพณีต่าง ๆ เพื�อให้ได้รับความเพลิดเพลิน 
ตื�นตาตื�นใจในสุนทรียะศิลป์ เพื�อศึกษา ความเชื�อ การยอมรับนบัถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และ
ไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์เพิ�มขึ"นบนพื"นฐานของ
รับผดิชอบและมีจิตสาํนึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทางวฒันธรรม 
   (2) กิจกรรมที�เกิดขึ"นตามประเภทของแหล่งท่องเที�ยวประเภทกิจกรรม
ท่องเที�ยว โดยมีกิจกรรมที�แตกต่าง ดงันี"  
    ก. กิจกรรมท่องเที�ยวประเภทให้ความรู้และประสบการณ์ เป็น
กิจกรรมท่องเที�ยวที�ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม อีกทั"งเน้นเรื�องการเรียนรู้และประสบการณ์ที�ไดรั้บจาก
การท่องเที�ยวเป็นหลกั หรือที�เรียกวา่กิจกรรมท่องเที�ยวเชิงนิเวศ ประกอบดว้ย 
    - กิจกรรมพกัผ่อนชมทิวทศัน์ธรรมชาติ ลกัษณะของกิจกรรม
เป็นการชื�นชมและใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ เนน้การให้ความเคารพกบัความเป็นธรรมชาติไม่ก่อให้เกิด
เสียงรบกวน และการรักษาความสะอาด 
    - กิจกรรมพกัผอ่นรับประทานอาหาร ลกัษณะของกิจกรรมเป็น
การนาํอาหารไปรับประทานหรือซื"อจากร้านคา้ใกล้เคียง การจดัพื"นที�ในบรรยากาศที�สงบ มีสิ� ง
อาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น ไม่เป็นแหล่งที�เปราะบางทางนิเวศ และไม่ไกลจากที�จอดรถ สิ�งที�ควร
ระวงัจากกิจกรรม คือ การรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอ้มของสถานที� เป็นตน้ 
    ข. กิจกรรมท่องเที�ยวประเภทให้ความบนัเทิง เป็นกิจกรรมที�ให้
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื�อเป็นการศึกษาและพกัผอ่นใจ 
  กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมและการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเมืองเป็นรูปแบบการ
ท่องเที�ยวประเภทหนึ� งที�เน้นเฉพาะการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเฉพาะในเขตเมืองเท่านั"น ซึ� งการ
ท่องเที�ยวนี"มกัมีรูปแบบที�แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะหรือหนา้ที�ของเมืองนั"น ๆ ซึ� งจากทฤษฎี
และแนวคิดเกี�ยวการท่องเที�ยวนี"  ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีและแนวคิดนี" ไปประยุกตเ์พื�อศึกษารูปแบบการ
เขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พฤติกรรมการใชพ้ื"นที� กิจกรรมการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ตลอดจน
ประเด็นดา้นการประเมินความพึงพอใจการใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่ง  
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4. หลกัเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม 
 สําหรับส่วนนี"  ผูศึ้กษาได้นาํเอาหลกัเกณฑ์การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิง
ศิลปวฒันธรรม ของสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพื�อพฒันาชนบทมหาวิทยาลยัมหิดล (อา้งถึง
ใน เศกสรรค์ ยงวณิชย์, 2536:2) มาประยุกต์ใช้เพื�อศึกษาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว โดยกําหนด
หลกัเกณฑว์ธีิการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยว ซึ� งกาํหนดตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษา 6 ตวัแปรใน
การพิจารณาไว ้ดงันี"  
  1) สภาพการเขา้ถึง หมายถึง สภาพการเดินทางเขา้สู่สถานที�ท่องเที�ยวแห่งนั"น ๆ 
ซึ� งพิจารณาในแง่ของความสะดวกว่ามีมากน้อยเพียงไร มีอุปสรรคหรือสิ�งกีดขวางการเดินทาง
หรือไม่ ลกัษณะการเดินทางเป็นอยา่งไร โดยรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เรือ หรือการเดินเทา้ ในกรณี
ที�เป็นรถยนตจ์ะพิจารณาต่อไปวา่มีการบริการสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจาํทางบริการหรือไม่ 
สภาพถนนดีไม่ดี อยา่งไร 
  2) ความสะอาดและความเป็นระเบียบ หมายถึง บริเวณแหล่งท่องเที�ยวนั"น ๆ มีขยะ
มากนอ้ยเพียงไร มีร้านคา้แผงลอยตั"งขายอยูเ่กะกะหรือไม่ มีการรักษาความสะอาดดีแค่ไหน แหล่ง
ท่องเที�ยวใดที�มีการรักษาความสะอาดไดอ้ยา่งดีจะไดค้ะแนนการประเมินสูง 
  3) ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น หมายถึง แหล่งท่องเที�ยวนั"น ๆ มีการรักษา
ความปลอดภยั บริเวณทอ้งที�นั"นเป็นอยา่งไร เพียงพอหรือไม่ มีไฟฟ้าแสงสวา่งเพียงพอหรือไม่ใน
เวลากลางคืน ป้อมตาํรวจหรือจุดตรวจอยูห่่างออกไปมากนอ้ยเพียงไร 
  4) สิ� งอาํนวยความสะดวก หมายถึง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ที�
นกัท่องเที�ยวสามารถใช้บริการได้ เช่น ร้านคา้ ร้านอาหาร ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว สภาพการใช้
ไฟฟ้า นํ"าประปา การติดต่อสื�อสาร 
  5) ทศันียภาพโดยรอบสวยงาม หมายถึง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ บริเวณโดยรอบ
แหล่งท่องเที�ยวที�จะทาํใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความประทบัใจเมื�อมาเยอืน แหล่งท่องเที�ยวในแต่ละแห่ง
มีทศันียภาพแตกต่างกนัไป แหล่งท่องเที�ยวใดที�มีบรรยากาศอนัเอื"ออาํนวยต่อการท่องเที�ยวจะได้
คะแนนประเมินสูง 
  6) ความเก่าแก่มีเอกลกัษณ์คุณค่า หมายถึง คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ศิลปกรรม 
ความประณีตบรรจง ความสวยงามของโบราณสถานแหล่งท่องเที�ยวใดที�มีประวติัศาสตร์อัน
ยาวนานและเคยเกิดเหตุการณ์สําคญัเกิดขึ"นในอดีต มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์รวมถึงมีเอกลกัษณ์ที�
โดดเด่นเก่าแก่ทรงคุณค่าจะไดค้ะแนนการประเมินสูง 
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  กล่าวโดยสรุป ผูศึ้กษาไดน้าํเอาหลกัเกณฑก์ารประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิง
ศิลปวฒันธรรมมาประยุกตใ์ชเ้พื�อเป็นเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
ในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�ในบทต่อไป 
 
5. ทฤษฎแีละแนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยว 
 สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกับการพัฒนาการท่องเที�ยว ผู ้ศึกษาได้รวบรวม 
ความหมายเกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยวและปัจจยัสําคญัในการพฒันาการท่องเที�ยว เพื�อให้
ผูอ่้านไดมี้ความเขา้ใจพื"นฐานเกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยวโดยมีเนื"อหาทั"งหมดดงันี"  
 5.1 ความหมายของการพฒันา 
  ความหมายของการพฒันา ซึ� งมีนกัวิชาการหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายไวห้ลาย
ลกัษณะซึ�งสามารถสรุปไดด้งันี"  
  บุญเลิศ จิตตั" งวฒันา (2549:31) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ"นตลอดจนการสร้างสรรคค์วามความเจริญต่าง ๆ 
  วิลาศ เตชะไพบูลย ์(2538:20) กล่าวถึง การพฒันา หมายถึง ความเจริญกา้วหน้า
โดยทั�วไป เช่น การพฒันาชุมชน พฒันาประเทศ คือการทาํสิ�งเหล่านั"นให้ดีขึ"น เจริญขึ"น อาจกล่าว
ไดว้า่ การพฒันา เป็นกระบวนการของการเคลื�อนไหวจากสภาพที�ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที�น่าพอใจ 
การพฒันาเป็นกระบวนการที�เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ ไม่หยดุนิ�ง 
  วิลเลี�ยม ซี.การ์ทเนอร์ (William C.Gartner 1996:31) กล่าววา่ การพฒันา หมายถึง
การดาํเนินการเพื�อก่อให้เกิดความเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ" น มกัมีแผนหรือกรอบสําหรับใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบติัเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย เช่น การพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันาการเกษตรและการพฒันา
ชนบท เป็นตน้  
 5.2 การพฒันาการท่องเที�ยว 
  บาเทีย เอ.เค. (Bhati,A.K, 2000:3-5) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการพฒันาการ
ท่องเที�ยวว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดงันี"  (1) การพฒันาทรัพยากรท่องเที�ยว (2) การพฒันา
สิ�งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที�ยว (3) การพฒันาธุรกิจท่องเที�ยว (4) การพฒันาการตลาดท่องเที�ยว (5) 
การพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�นทางการท่องเที�ยวและ (7) การพฒันาจิตสํานึกทางการ
ท่องเที�ยว 
  วิลาศ เตชะไพบูลย ์(2538:21-23) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาการท่องเที�ยวไวว้่า การ
พฒันาจะสําเร็จไดต้อ้งพฒันาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที�ยว 3 ประการ คือ (1) สิ�งดึงดูดใจจาก
การท่องเที�ยว (Attractions) ซึ� งอาจจะเป็นสิ� งที�มนุษย์สร้างขึ" นหรือสิ� งที�มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
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อาจจะเป็นสิ� งดึงดูดใจเกี�ยวกับสถานที� (Site) หรือสิ� งดึงดูดใจจากเหตุการณ์ (Events) (2) ความ
สําราญจากแหล่งท่องเที�ยว (Amenities) แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ (2.1) ปัจจยัพื"นฐาน อนัไดแ้ก่ 
การคมนาคม ยานพาหนะ ลานจอดรถ นํ" า ไฟฟ้า ระบบกําจัดนํ" าเสีย ระบบสื� อสาร โทรศัพท ์
ไปรษณีย ์(2.2) สิ�งอาํนวยความสะดวกสบาย ไดแ้ก่ ที�พกัแรม ร้านอาหาร ภตัตาคาร ร้านจาํหน่าย
ของที�ระลึก สถานเริงรมย์ บริการรถเช่า บริการนําเที�ยว (3) ความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility) คือ วธีิการเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที�ยว มีความหมายครอบคลุมเรื�องของยานพาหนะ 
ระยะทาง ระยะเวลา ค่าใชจ่้ายในการเดินทางซึ� งความสามารถในการเขา้ถึงนี"  มีองคป์ระกอบที�ตอ้ง
คาํนึง 2 ประการคือ (3.1) องค์ประกอบเชิงปริมาณ หมายถึง ความเพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเที�ยว เช่น ความจุและความถี�ของยานพาหนะ (3.2) องคป์ระกอบเชิงคุณภาพ หมายถึง ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ความประหยดัและความปลอดภยั 
 5.3 ปัจจัยสําคัญในการพฒันาการท่องเที�ยว 
  แนวคิดการพฒันาการท่องเที�ยวเป็นแนวคิดที�มุ่งดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องในการ
ปรับปรุงและเสริมแต่งแหล่งท่องเที�ยวจากสภาพเดิมไปสู่สภาพใหม่ที�ดีขึ" น เหมาะสมกับความ
ตอ้งการของนกัท่องเที�ยว การพฒันาแหล่งท่องเที�ยวจะตอ้งควบคู่กบัการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวดว้ย
เช่นกนั ในขณะที�ศกัยภาพของแหล่งท่องเที�ยวและการกาํหนดสิ�งอาํนวยความสะดวกทางการ
ท่องเที�ยวในแต่ละแหล่งท่องเที�ยวยอ่มมีความแตกต่างกนัตามวตัถุประสงคข์องแหล่งท่องเที�ยวนั"น ๆ  
  ทรัพยากรหรือแหล่งท่องเที�ยวที�มีอยู่แลว้ เมื�อพิจารณาความสําคญัเพื�อการพฒันา
ตามขั"นตอนโดยพิจารณาถึงศกัยภาพในการพฒันา (Development Potential) องคป์ระกอบสําคญัที�
นาํมาเป็นเครื�องชี" ใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของแหล่งท่องเที�ยว 4 ประการ คือ 
 1.  ปัจจัยจูงใจหลักของการท่องเที�ยว (Primary Attraction) พิจารณาได้จาก
ความสําคัญของสถานที�ตั" ง  และลักษณะของแหล่งท่องเที�ยวนั" น ๆ ต่อความต้องการของ
นักท่องเที�ยวในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการพกัผ่อนอย่างสงบ ความสนุกตื�นเต้น การหา
ประสบการณ์ เป็นต้น ปัจจัยหลักนี" สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านธรรมชาติ 
ประวติัศาสตร์ และกิจกรรมที�มนุษยส์ร้างขึ"น 
 2.  ปัจจยัสนบัสนุน และสิ�งอาํนวยความสะดวก (Supporting Facilities) ไดแ้ก่ สิ�ง
อาํนวยความสะดวกที�ไดรั้บมาตรฐานในดา้นบริการ ที�พกัและอาหาร การติดต่อเขา้ใจทางดา้นภาษา 
การให้ข่าวสาร การประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนสิ�งอาํนวยความสะดวกทางดา้นความบนัเทิงเริงรมย์
และร้านคา้ของที�ระลึก 
 3.  ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื" นฐานและคมนาคม (Infrastructure and 
Transportation) ไดแ้ก่ โครงข่ายการคมนาคมทั"งบกทางนํ" า และทางอากาศที�สะดวกสบาย บริการ
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สาธารณะ เช่น ไฟฟ้า นํ" าใช้ การระบายนํ" า  การกําจัดสิ� งโสโครก ตลอดจนระบบสื� อสาร
โทรคมนาคม 
 4.  ปัจจยัประกอบ (Complementary Factor) ไดแ้ก่ คุณค่าที�ดึงดูดหรือเกิดความประทบัใจ
ในสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลกัษณะที�เป็นเอกลกัษณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ� งสะทอ้นท่าที พฤติกรรมและสิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ"น ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นทั"ง
ในดา้นโจร ผูร้้าย ภยัธรรมชาติ และการเมือง 
 สําหรับคุณค่าที�ทาํให้นักท่องเที�ยวเกิดความประทบัใจสภาพแวดลอ้มของแหล่ง
ท่องเที�ยวนั"น วิวฒัน์ บุญยภกัดิ|  (2531) ไดใ้ห้ความสําคญัทางดา้นจินตภาพของพื"นที� (Image) เป็น
ปัจจัยสําคญัประการหนึ� งสําหรับการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว โดยจินตภาพของพื"นที� หมายถึง 
เอกลกัษณ์หรือลกัษณะเด่นของพื"นที�ที�แหล่งท่องเที�ยวนั"น ๆ ในความรู้สึกของนักท่องเที�ยว อาจ
เป็นไปได้ทั"งลกัษณะที�เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น จินตภาพทางดา้นกายภาพ จินตภาพทาง
ศิลปวฒันธรรม จินตภาพทางอธัยาศยัของผูค้น เป็นตน้ ดงันั"น จินตภาพของแหล่งท่องเที�ยวจึง
เปรียบเสมือนเสน่ห์ดึงดูดให้นกัท่องเที�ยวนึกถึงและพอใจที�ไดเ้ดินทางไปสัมผสัดว้ยความชื�นชม 
ฉะนั"นการพฒันาพื"นที�ใหเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยวจึงจาํเป็นตอ้งอนุรักษ ์หรือคงจินตภาพเดิมไว ้เพื�อเป็น
สิ�งที�สามารถดึงดูดใจและสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน ในทางตรงกนัขา้มหากการพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยวมิไดค้าํนึงถึงจินตภาพของพื"นที� อาจทาํให้แหล่งท่องเที�ยวนั"นสูญเสียจินตภาพเดิมไป ซึ� ง
ยอ่มมีผลต่อความรู้สึกของนกัท่องเที�ยวในแง่ลบ เมื�อนกัท่องเที�ยวเดินทางมาถึงและไม่สามารถพบ
กบัสิ�งที�เขาคาดหวงัไว ้ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจที�จะไม่มายงัแหล่งท่องเที�ยวนั"นอีก 
 แหล่งท่องเที�ยวในพื"นที�วางแผนมีประเด็นสําคญัที�ตอ้งวิเคราะห์ คือ การประเมิน
ศกัยภาพและจดักลุ่มแหล่งท่องเที�ยว ซึ� งมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ดา้น คือ คุณค่าความสําคญั
ของแหล่งท่องเที�ยวและความพร้อมในการรองรับกิจกรรมการท่องเที�ยวในขั"นตอนต่อไป จุฑา
มาตย ์นีลเซ่น(2531) ไดจ้าํแนกตวัแปรดา้นคุณค่าของแหล่งท่องเที�ยววา่ประกอบดว้ย ความสําคญั
ของแหล่งท่องเที�ยว ความสัมพนัธ์กบัสิ� งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจดัการ ทศันคติของคนใน
ทอ้งถิ�น และกิจกรรม ส่วนตวัแปรดา้นความพร้อมในการรองรับนกัท่องเที�ยว ประกอบดว้ย ความ
สะดวกในการเขา้ถึง สิ�งอาํนวยความสะดวก สภาพภูมิทศัน์ การบริการและการรักษาความสะอาด 
 กล่าวโดยสรุป การพฒันาการท่องเที�ยว คือ การทาํให้สถานที�ท่องเที�ยวหรือแหล่ง
ท่องเที�ยวนั"น ๆ มีการเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ"น เจริญขึ"น สามารถดึงดูดให้นกัท่องเที�ยวมาท่องเที�ยวมาก
ยิ�งขึ"น 
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6. เอกสารการศึกษาและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 สุดที�รัก สายปลื�มจิตต์ (2549) ได้วิจยัเรื� อง การปรับปรุงสวนสาธารณะในเขตชุมชน
เมือง กรณีศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช :การวิจัยครั" งนี" มีวตัถุประสงค์เพื�อ (1) ศึกษา
พฤติกรรมของผูม้าใชพ้ื"นที�สวนสาธารณะและปัจจยัที�มีผลต่อพฤติกรรมการมาใชส้วนสาธารณะใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (2) ศึกษาความพึงพอใจและปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของผู ้
มาใช้สวนสาธารณะทางด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสวน (3) เพื�อศึกษาลักษณะของ
สวนสาธารณะที�มีอยู่ในปัจจุบนั และ (4) เสนอแนะแนวทางการพฒันาสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกําหนดพื"นที� ศึกษาเป็นสวนสาธารณะสามแห่ง ได้แก่ 
สวนสาธารณะสนามหนา้เมือง สวนสุขภาพริมคลองหนา้เมือง และสวนศรีธรรมโศกราช การศึกษา
ในครั" งนี" ใช้วิธีการสํารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามเป็นเครื� องมือใน
การศึกษา โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนที�อาศยัอยูใ่นพื"นที�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยผล
การศึกษาในครั" งนี"พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการปรับปรุงสวนสาธารณะ โดยปัญหาที�
พบในพื"นที�สวนสาธารณะดงักล่าวคือ สภาพปัจจุบนัของสวนยงัขาดความร่มรื�นของตน้ไมแ้ละสิ�ง
อาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ม้านั�ง โคมไฟส่องสว่าง ถังขยะ จุดบริการนํ" าดื�ม พื"นที�และ
อุปกรณ์ออกกาํลงักาย ส่วนขอ้เสนอแนะเพื�อการปรับปรุงพื"นที�สวนสาธารณะ คือ ควรมีการสร้าง
ขอ้กาํหนดเป็นนโยบายดา้นการพฒันาทางดา้นกายภาพ และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงสิ�งอาํนวย
ความสะดวก ซึ� งขอ้เสนอแนะดงักล่าวจะช่วยใหส้วนสาธารณะมีประสิทธิภาพในการรองรับผูม้าใช้
บริการที�หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการสวนสาธารณะของประชาชนที�อาศยัในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 นันทนา แนมใส (2545) ไดว้ิจยัเรื�อง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ� งการวิจยัครั" งนี" มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาขอ้มูล
พื"นฐานทั�วไป ความคิดเห็น ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของประชาชนที�มาใชบ้ริการที�มีต่อสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการศึกษา ซึ� งกาํหนด
กลุ่มตวัอยา่งสําหรับการตอบแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มออกกาํลงักาย และ
กลุ่มครอบครัว แต่ละกลุ่มมีจาํนวนกลุ่มละ 100 คน รวมทั"งสิ"น 300 คน ผลการวิจยัในครั" งนี"พบว่า 
กลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่ชอบพื"นที�บริเวณศาลาพกัผ่อนริมนํ" า กลุ่มออกกาํลงักายส่วนใหญ่ชอบบริเวณ
สวนสุขภาพและหมู่เกาะสําราญ ส่วนกลุ่มครอบครัวส่วนใหญ่ชอบบริเวณหมู่เกาะสําราญ ส่วน
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 พบว่า ทั"งสามกลุ่มตวัอย่างมี
ขอ้เสนอแนะที�เหมือนกนัคือ การเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็นในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวให้
เพียงพอกบัผูที้�เขา้มาใชบ้ริการ รองลงมาคือ การเพิ�มมาตรการรักษาความปลอดภยั การดูแลรักษา
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ความสะอาด และการดูแลรักษาและการซ่อมบาํรุงโครงสร้างพื"นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า สิ�งอาํนวย
ความสะดวกในพื"นที�ใหมี้ความพร้อมและอยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
 จากเอกสารการศึกษาและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูว้ิจยัจะนาํผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ
ที�กล่าวมาขา้งตน้ไปใช้เป็นขอ้มูลประกอบเพื�อเสนอแนะในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวในบทที� 6 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะต่อไป 
 
7. สรุปทฤษฎ ีแนวคิด เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินความพึง
พอใจการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว เพื�อหาแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชที�สําคญัไดก้ล่าวถึงคือ ทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบันนัทนาการ ทฤษฎี
และแนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว พฤติกรรมและการใชพ้ื"นที�ท่องเที�ยวในเมือง ทฤษฎีและแนวคิด
เกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยว 
 จากทฤษฎี แนวคิดและเอกสาร งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ จะนาํไปสู่กรอบแนวคิดใน
การศึกษาและวจิยัในบทต่อไป 
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บทที� 3 
การออกแบบการวจัิย 

 
 การออกแบบการวจิยัเรื�อง “การประเมินการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช: กรณีศึกษาวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ในครั" งนี" มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษารูปแบบการใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
และประเมินความพึงพอใจที�มีต่อการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสิ� งอาํนวยความสะดวก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนและนกัท่องเที�ยวในพื"นที� โดยใชว้ิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื�อให้
ไดข้อ้มูลที�ครบถว้นและตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซึ� งสามารถแจกแจงตามรายละเอียดได้
ดงันี"  
  
1. การกาํหนดกรอบแนวคิดในงานวจัิย 
 จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งในบทที� 2 เพื�อนาํมา
สร้างเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาครั" งนี"  ประกอบดว้ย 
 การศึกษารูปแบบการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมที�เกิดขึ"นบน
พื"นที�โดยมีองค์ประกอบสําคญัที�เกิดจากพฤติกรรมการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่าง 
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบันนัทนาการได้จาํแนกกิจกรรมที�เกิดไว ้2 ประเภทคือ 
กิจกรรมนนัทนาการในลกัษณะการพกัผอ่นแบบสงบ (Passive Recreation Activities) และกิจกรรม
นนัทนาการที�ใชพ้ลงังานหรือการออกกาํลงั (Active Recreation Activities) ทั"งนี" กิจกรรมที�เกิดขึ"น
ในแหล่งท่องเที�ยวยอ่มเกิดขึ"นจากลกัษณะของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวแต่ละประเภทที�แตกต่างกนัดว้ย 
ซึ� งจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวนั"น พบวา่ สถานที�ท่องเที�ยวในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 2 ประเภท คือ แหล่งท่องเที�ยวทาง
ประวติัศาสตร์โบราณสถานและโบราณวตัถุและแหล่งท่องเที�ยวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี
และกิจกรรม (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, 2539) และดว้ยองคป์ระกอบของแหล่งท่องเที�ยว เช่น 
ดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ สภาพภูมิทศัน์ของพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ที�เป็นปัจจัย
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สนับสนุนทาํให้เกิดการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวนั"นๆ ซึ� งนาํไปสู่ความพึงพอใจที�มีต่อการใช้งาน
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในดา้นต่าง ๆ อนัเนื�องมาจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความ
สะดวก ตลอดจนการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวนั"น ๆ 
 การประเมินความพึงพอใจที�มีต่อการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประเด็น
การประเมินออกเป็น 7 ประเด็น โดยพฒันาจากเกณฑ์การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที�ยวเชิง
ศิลปวฒันธรรมของสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเพื�อพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล (2538) 
ซึ� งไดแ้บ่งประเด็นการประเมินพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการเขา้ถึงพื"นที� 
(2) ดา้นความสะอาดและการรักษาความสะอาด (3) ดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั 
(4) ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ (5) ดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที� 
และ (6) ดา้นความเก่าแก่ ความสาํคญัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และผูว้ิจยั
ไดเ้สนอแนะให้มีการศึกษาอีกหนึ� งดา้น คือ ดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว เพื�อวิเคราะห์และ
สรุประดบัความพึงพอใจในแต่ละด้าน และเสนอแนะแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการใชพ้ื"นที�ร่วมกนัระหวา่งประชาชนในพื"นที�และ
นกัท่องเที�ยว 
 
2. การเลอืกพื�นที�ดําเนินการวจัิย 
 การเลือกพื"นที�ดาํเนินการวจิยั มีเกณฑก์ารคดัเลือกและการกาํหนดพื"นที�วจิยั ดงัต่อไปนี"  
 2.1 เครื�องมือที�ใช้ในการเลอืกพื�นที�วจัิย 
  ในการเลือกพื"นที�เพื�อทาํการวจิยั เนื�องจากพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชหลายแห่งมีขอ้จาํกดัดา้นการท่องเที�ยว ไม่วา่จะเป็นช่วงเวลาการเขา้ใชพ้ื"นที� ขนาด
ของพื"นที� และกิจกรรมการท่องเที�ยว ดงันั"นผูว้ิจยัจึงสร้างเครื�องมือ “แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัความนิยมสถานที�ท่องเที�ยวในเขตพื"นที�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” (ดูรายละเอียด
ภาคผนวก ง) เป็นเครื�องในการเลือกพื"นที�สําหรับทาํการวิจยั โดยกลุ่มตวัอยา่งผูท้าํแบบสอบถามคือ 
กลุ่มประชาชนในพื"นที�จาํนวน 100 ตวัอยา่ง (ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสามารถดูรายละเอียดไดที้� ตอน
ที� 3.2 การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง)  
 2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัไดเ้ก็บแบบสอบถามในช่วงเวลาที� 9-16 สิงหาคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลา 8 
วนั โดยมีผูช่้วยแจกแบบสอบถาม จาํนวน 2 คน ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวทั"งหมด 18 แห่ง จากขอ้มูล
สถานที�ท่องเที�ยวของเวบ็ไซตเ์ทศบาลนครนครศรีธรรมราชและการสังเกตนกัท่องเที�ยว ซึ� งจากการ
แจกแบบสอบถามในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวบางแห่งไม่มีผูเ้ขา้มาใชพ้ื"นที� 
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ดงันั"นผูว้จิยัจึงนาํแบบสอบที�จะแจกในพื"นที�เหล่านั"นไปแจกในบริเวณชุมชนที�อยูติ่ดกบัพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวจนครบ 100 ชุด 
 2.3 เกณฑ์การคัดเลอืกพื�นที�ดําเนินวจัิย 
  ขอ้มูลดา้นความนิยมสถานที�ท่องเที�ยวในเขตพื"นที�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ผูว้ิจยัได้กาํหนดตวัเลือกออกเป็น 4 ตวัเลือก ไดแ้ก่ สูง ปานกลาง น้อย และไม่เคยไปหรือไม่รู้จกั 
โดย แต่ละตวัเลือก ผูว้ิจยัได้กาํหนดค่าคะแนนเป็น ถ้า สูง มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 ปานกลาง มีค่า
คะแนนเท่ากับ 2 น้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 และ ไม่เคยไป/หรือไม่รู้จกั มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
จากนั"นจึงนาํขอ้มูลที�ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลและลงรหัสวิเคราะห์ขอ้มูลลงในโปรแกรม 
SPSS Program for Window PC+ ในการหาค่าความถี� (Frequency) และนาํผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์
มานาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบ ค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
ค่าคะแนนเฉลี�ยความนิยมจะถูกนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ซึ� งผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนนที�พิจารณาจากคะแนนอนัตรภาคชั"น (Class interval) ในระดบัคะแนน 4 ระดบั ดงันี"  
 
  ค่าอนัตรภาคชั"น    =  
 
       =   
 
       =  0.75 
 ดงันั"น สามารถสรุประดบัค่าคะแนนเฉลี�ยกบัระดบัความนิยมไดด้งันี"  
  ระดับคะแนนเฉลี�ย  ระดับความพงึพอใจ 
      0.00 - 0.75       ไม่เป็นที�นิยม 
      0.76 - 1.50       ไดรั้บความนิยมนอ้ย 
      1.51 - 2.25       ไดรั้บความนิยมปานกลาง 
      2.26 - 3.00       ไดรั้บความนิยมมาก 
  หากคะแนนการประเมินความนิยมที�มีต่อพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งอยู่
ในระดบัแสดงให้เห็นวา่พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวนั"น ๆ เป็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีศกัยภาพดา้นการ
ท่องเที�ยว เป็นที�นิยมของคนในพื"นที�และจากภายนอกพื"นที� ผูว้ิจยักาํหนดให้เป็นพื"นที�วิจยัเพื�อศึกษา
ความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยวต่อไป 
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 2.4 ผลการเลอืกพื�นที�ดําเนินวจัิย 
  ผลจากการวิเคราะห์ “แบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกับความนิยมสถานที�
ท่องเที�ยวในเขตพื"นที�เทศบาลนครนครศรีธรรมราช” สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 1 

ตารางที� 1 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานระดบัความนิยมสถานที�ท่องเที�ยวในเขตพื"นที�
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สถานที�ท่องเที�ยว ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดบัความนิยม 

วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 2.98 0.141 มาก 
พระวิหารสูงหรือหอพระสูง 2.24 0.638 ปานกลาง 
สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติที� 11 1.54 0.642 ปานกลาง 
หอพระพทุธสิหิงค ์ 1.30 0.772 นอ้ย 
หอพระอิศวรและเสาชิงชา้ 1.31 0.581 นอ้ย 
หอพระนารายณ์ 1.14 0.652 นอ้ย 
สาํนกัวิปัสสนากรรมฐานวดัชายนา 1.19 0.825 นอ้ย 
วดัสวนป่าน 1.06 0.783 นอ้ย 
เจดียย์กัษ ์ 1.15 0.803 นอ้ย 
กุฏิทรงไทยวดัวงัตะวนัตก 1.09 0.637 นอ้ย 
สระลา้งดาบศรีปราชญ ์ 1.11 0.665 นอ้ย 
เก๋งจีนวดัประดู่และเก๋งจีนวดัแจง้ 0.98 0.710 นอ้ย 
ศาลาโดหกหรือศาลาประดู่หก 1.14 0.752 นอ้ย 
กาํแพงเมือง 1.95 0.896 ปานกลาง 
สนามหนา้เมือง 2.79 0.446 มาก 
พิพิธภณัฑบ์า้นหนงัตะลุงสุชาติ ทรัพยสิ์น 1.20 0.711 นอ้ย 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 2.79 0.518 มาก 
ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช 1.98 0.791 ปานกลาง 

  จากตารางที� 1 สามารถอธิบายผลระดบัความนิยมสถานที�ท่องเที�ยวในเขตพื"นที�
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แบ่งไดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ดงัต่อไปนี"  
  พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร (ค่าเฉลี�ย 2.98) สนามหน้าเมือง (ค่าเฉลี�ย 2.79) และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ค่าเฉลี�ย 2.79) ตามลาํดบั 
  พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย พระ
วหิารสูงหรือหอพระสูง (ค่าเฉลี�ย 2.24) ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช (ค่าเฉลี�ย 1.98) กาํแพงเมือง 
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(ค่าเฉลี�ย 1.95) และสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที� 11 (ค่าเฉลี�ย 1.54) 
ตามลาํดบั 
  พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ได้รับความนิยมอยู่ในระดับน้อย ประกอบด้วย หอพระ
อิศวรและเสาชิงช้า (ค่าเฉลี�ย 1.31) หอพระพุทธสิหิงค์ (ค่าเฉลี�ย 1.30) พิพิธภณัฑ์บา้นหนงัตะลุงสุ
ชาติ ทรัพย์สิน (ค่าเฉลี�ย 1.20) สํานักวิปัสสนากรรมฐานวดัชายนา (ค่าเฉลี�ย 1.19) เจดีย์ยกัษ ์
(ค่าเฉลี�ย 1.15) หอพระนารายณ์ (ค่าเฉลี�ย 1.14) ศาลาโดหกหรือศาลาประดู่หก (ค่าเฉลี�ย 1.14) สระ
ลา้งดาบศรีปราชญ ์(ค่าเฉลี�ย 1.11) กุฏิทรงไทยวดัวงัตะวนัตก (ค่าเฉลี�ย 1.09) วดัสวนป่าน (ค่าเฉลี�ย 
1.06) และเก๋งจีนวดัประดู่และเก๋งจีนวดัแจง้ (ค่าเฉลี�ย 0.98) ตามลาํดบั 
  สรุปผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม สามารถสรุปไดว้า่พื"นที�ที�ไดรั้บความนิยม
อยูใ่นระดบัมาก มี 3 แห่ง ไดแ้ก่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งผูว้จิยักาํหนดใหเ้ป็นพื"นที�วจิยัสาํหรับการศึกษาในครั" งนี"  
 
3. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรกลุ่มตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่างในการวิจยั มีเกณฑ์การคดัเลือกและการ
กาํหนดประชากร ดงัต่อไปนี"  
 3.1 ประชากรในการวจัิย 
  ผูว้ิจยัไดแ้ยกประชากรในการวิจยัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มประชาชนในพื"นที� 
กลุ่มนกัท่องเที�ยวและกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว 
สามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปนี"  
  กลุ่มที� 1 กลุ่มประชาชนในพื"นที� คือ ประชาชนที�พกัอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาความคิดเห็นในเชิงกวา้งและเชิงปริมาณ 
  กลุ่มที� 2 กลุ่มนกัท่องเที�ยว คือ ผูที้�เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยไม่ได้
มีที�พกัอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาความคิดเห็น
ในเชิงกวา้งและเชิงปริมาณ 
  กลุ่มที� 3 กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการ
ท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยกลุ่มประชากรนี" ใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 3.2 การกาํหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างนั"นอ้างอิงจากจาํนวนของประชากรในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี"  
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  กลุ่มที� 1 ประชาชนในพื"นที�เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจาํนวนประมาณ 
106,777 คน (กรมการปกครอง, 2556) ซึ� งการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะใช้สูตรในการ
คาํนวณของ Yamane (1970) (อา้งถึงใน ธานินทร์ เมฆินทรางกูร, 2547:91) เนื�องจากเป็นกรณีที�
ทราบจาํนวนแน่นอน (Finite Population) โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี"  
  N =   
  n = จาํนวนตวัอยา่ง, ขนาดของตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความน่าจะเป็นของความผดิพลาดที�ยอมใหเ้กิดได ้
  โดยกาํหนดให้ P = 0.1 (90% confidence Level) ที�ระดบัความเชื�อมั�น 90% และ
ยอมใหค้ลาดเคลื�อน 10% แทนค่าได ้
 
  N =   
  n = 99.90 หรือประมาณ 100 
  กลุ่มประชาชนในพื"นที�ทั"งหมดมีจาํนวน 106,777 คน สามารถคาํนวณหาขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งได ้จาํนวน 100 ตวัอยา่ง 
  เนื�องจากพื"นที� ศึกษาในครั" งนี" มี 3 แห่ง ซึ� งประกอบด้วย วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จึงแทนค่าได ้
  N =   
  n = 33.33 หรือประมาณ 33 
  ดงันั"น ในแต่ละพื"นที�ศึกษา สามารถกาํหนดกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�ได ้
จาํนวน 33 ตวัอยา่ง   
  กลุ่มที� 2 กลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทยที�เดินทางเข้ามาท่องเที�ยวในพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่เนื�องจากจาํนวนนกัท่องเที�ยวกลุ่มนี" ไม่มีการเก็บ
รวบรวมทางสถิติ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ W.G.Cochran (Cochran:1997:186) 
ในการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี"  
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  n =   
  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  P = สัดส่วนของลกัษณะที�สนใจในประชากรกาํหนดใหมี้ค่า P  = 0.5 
  Z = ระดบัความเชื�อมั�นหรือระดบันัยสําคญัที� 90% กาํหนดให้มีค่า 
1.65 
  e = ความคลาดเคลื�อนของกลุ่มตวัอย่างที�ยอมให้เกิดขึ"นได้เท่ากับ 
0.01 
  n =  
  n = 68 
  กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวชาวไทย สามารถคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างได้
จาํนวน 68 ตวัอยา่ง 
  เนื�องจากพื"นที� ศึกษาในครั" งนี" มี 3 แห่ง ซึ� งประกอบด้วย วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จึงแทนค่าได ้
  N =   
  n = 22.67 หรือประมาณ 23 
  ดงันั"น ในแต่ละพื"นที�ศึกษา สามารถกาํหนดกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวได ้จาํนวน 
23 ตวัอยา่ง 
  กลุ่มที� 3 กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการ
ท่องเที�ยว ผูว้จิยัไดก้าํหนดเป็นผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 4 ท่าน 
 3.3 วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรกลุ่มที� 1 กลุ่มประชาชนในพื"นที� และกลุ่มที� 2 กลุ่มนักท่องเที�ยว ใช้
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) คือเมื�อพบผูใ้ชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวคนใดให้
ถือวา่เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยอนุโลม โดยการแยกประเภทของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที� 1 และกลุ่มที� 2 นั"น
ให้แยกตามภูมิลาํเนาของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนประชากรกลุ่มที� 3 ผูศึ้กษาใช้การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
4. เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั" งนี" ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม และแบบสํารวจและ
สังเกตการณ์ ในประเด็นต่อไปนี"  
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 4.1 แบบสอบถาม 
  ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามสําหรับผูต้อบแบบสอบถาม 2 ชุด คือ ชุดที� 1 ใช้
สําหรับ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว และชุดที� 2 ใชส้ําหรับ กลุ่ม
ผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวชิาการหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว ซึ� งในแบบสอบถามของ
แต่ละกลุ่มตวัอยา่งสามารถอธิบายรายละเอียดในแบบสอบถามไดด้งันี"  
  4.1.1 แบบสอบถามสําหรับกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยว ซึ� งขอ้มูลจากแบบสอบถามจะให้แสดงความคิดเห็นในเชิงปริมาณโดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ (ดูภาคผนวก ก และ ข) 
   ส่วนที� 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามที�
มีความคลา้ยคลึงกนัสําหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มโดยมีขอ้ประเด็นคาํถามที�เหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม
จาํนวน 5 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่  เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และ 4 ขอ้คาํถามในประเด็นเรื�อง 
จาํนวนครั" งที� เข้ามาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราช วตัถุประสงค์หลักในการมาในเมือง
นครศรีธรรมราช ระยะเวลาที�ใช้ในเมืองนครศรีธรรมราช เหตุผลในการเดินทางมาท่องเที�ยวใน
เมืองนครศรีธรรมราช ที�เลือกถามเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
   ส่วนที� 2 รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวผูว้ิจยั
ไดส้ร้างแบบสอบถามที�มีความคลา้ยคลึงกนัสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มโดยมีขอ้ประเด็นคาํถามที�
เหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม จาํนวน 6 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่ ผูร่้วมเดินทาง วิธีที�ใชใ้นการเดินทาง เหตุผลใน
การเลือกใชพ้ื"นที� กิจกรรมที�ทาํในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ระยะเวลาที�มาใชพ้ื"นที� กิจกรรมพิเศษที�เคย
เขา้ร่วมในพื"นที� และ4 ขอ้คาํถาม ในประเด็นเรื�องความถี�ในการเขา้ใชส้ถานที�ท่องเที�ยว วนัที�เขา้มา
ใชพ้ื"นที�ช่วงเวลาที�มาใชพ้ื"นที� ที�เลือกถามเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   ส่วนที� 3 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ"น
ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ซึ� งเป็นขอ้ประเด็นคาํถามที�เหมือนกนัทั"งสองกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 3 ขอ้
คาํถาม ไดแ้ก่ สภาพปัญหาจากการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือ
ปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และความคิดเห็นต่อรูปแบบการพฒันาการท่องเที�ยวของเมือง
นครศรีธรรมราชในอนาคต 
   ส่วนที� 4 การประเมินความพึงพอใจที�มีต่อการใช้งานสภาพแวดลอ้มสิ�ง
อาํนวยความสะดวกภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวซึ� งเป็นขอ้ประเด็นคาํถามที�เหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม
ตวัอยา่ง จาํนวน 7 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ประเด็นดา้นการเขา้ถึงพื"นที� ประเด็นดา้นความสะอาดและ
การรักษาความสะอาด ประเด็นดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั ประเด็นด้านสิ�ง
อาํนวยความสะดวกและการบริการ ประเด็นด้านสภาพภูมิทัศน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที� 
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ประเด็นด้านความเก่าแก่ ความสําคญัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และ
ประเด็นดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  4.1.2 แบบสอบถามสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการหรือผูที้�มีส่วน
เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว มีลกัษณะคาํถามแสดงความคิดเห็นที�เกี�ยวกบัการพฒันาหรือ
ปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ดูภาคผนวก ค) 
 4.2 การสํารวจและสังเกตการณ์ 
  ผูว้ิจยัไดส้ํารวจสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังเกตการณ์รูปแบบการใช้พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวซึ� งขอ้มูลในส่วนนี" จะเป็นการอธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื"นที�
รวมถึงการสํารวจโครงสร้างพื"นฐานทั�วไปที�ปรากฏในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ซึ� งประกอบดว้ย การ
คมนาคมและการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว องค์ประกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว สภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบ ความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และ
กิจกรรมที�เกิดขึ"นในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  
5. การทดสอบเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 ก่อนดาํเนินงานลงพื"นที�ศึกษาเพื�อทาํการวิจยั เพื�อประเมินความพึงพอใจที�มีต่อการใช้
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวนั"น จาํเป็นตอ้งมีการทดสอบเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ� งใช้
วธีิทดสอบโดยใหค้วามสนใจดา้นสาํนวนภาษา การสื�อความหมายและความเขา้ใจ ความสอดคลอ้ง
และความเที�ยงตรงกบักลุ่มตวัอยา่งไม่ตํ�ากว่า 3 คน และกาํหนดสัดส่วนความเห็นที�สอดคลอ้งกนั 
คือ ถา้สัดส่วนเป็น 2 ใน 3 ที�มีความสอดคลอ้งกนัถือวา่ขอ้คาํถามนั"นใช้ได ้นอกจากนั"นยงัทดสอบ
เพื�อหาขอ้ผิดพลาดที�อาจจะเกิดขึ"นในการดาํเนินงานโดยนาํขอ้ผิดพลาดดงักล่าวไปปรับปรุงและ
แกไ้ขก่อนลงพื"นที�จริง 
 ผลจากการทดสอบแบบสอบถามทาํให้เห็นถึงปัญหาในการใช้ภาษาที�มีลกัษณะเป็น
วิชาการมากเกินไปและมีความเยิ�นเยอ้จนทาํให้สื�อความหมายไดย้ากที�จะเขา้ใจในบางขอ้คาํถาม 
ดงันั"น จึงไดด้าํเนินการแกไ้ขสรุปความให้กระชบัมากขึ"นและปรับสํานวนบางประโยคให้เป็นกลุ่ม
ขอ้ความเพื�อใหเ้ขา้ใจและสื�อความหมายไดง่้ายขึ"น 
 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 6.1 การเกบ็รวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
  ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการค้นควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งจากหนงัสือ ตาํรา บทความทางวชิาการ จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดจาก
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หอ้งสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร รวมทั"งการคน้ควา้จากเวบ็ไซตที์�เกี�ยวขอ้ง เช่น ขอ้มูลจาํนวนประชากรจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น นํามากําหนดขั"นตอนและกรอบแนวคิดของ
การศึกษา 
 6.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
  6.2.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในพื"นที�ศึกษาสามแห่ง ไดแ้ก่ 
วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� ง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� แห่งละ 33 คน และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว แห่งละ 23 คน 
ซึ� งในการศึกษาครั" งนี" ผูว้ิจยัไดล้งพื"นที�เพื�อแจกแบบสอบถาม ใช้ระยะเวลา 8 วนั คือ ช่วงระหว่าง
วนัที� 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงวนัที� 16 สิงหาคม พ.ศ.2557 โดยมีผูช่้วยแจกแบบสอบถามจาํนวน 2 
คน 
  6.2.2 การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยวิธีการสํารวจ (Survey Method)ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเบื"องต้นเพื�อให้เข้าใจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและกิจกรรมการใช้
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวทั" งสามแห่ง โดยใช้เครื� องมือ “แบบสํารวจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว” ซึ� งช่วงเวลาสํารวจและ
สังเกตการณ์ ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลา 3 วนั คือ ระหวา่งวนัที� 28 ธนัวาคม พ.ศ.2556 ถึงวนัที� 30 ธนัวาคม 
พ.ศ.2556 และนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจและสังเกตการณ์มาทาํการวางแผนในการลงพื"นที�แจก
แบบสอบถามเพื�อประเมินระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวต่อไป ส่วนการ
แจกแบบสอบถามสาํหรับผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวชิาการหรือผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว
นั"น ผูว้จิยัไดใ้ช ้“แบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว” 
โดยช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามใชร้ะยะเวลา 4 วนั ในระหวา่งวนัที� 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 ถึง
วนัที� 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 
 
7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 7.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
  ข้อมูลเชิงปริมาณที�ได้จากแบบสอบถามจะถูกนํามาตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์โดยการให้คะแนน ลงรหัส จดัหมวดหมู่ วิเคราะห์ บนัทึกและทาํการประมวลผลขอ้มูล 
ดงันี"   
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  7.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลดา้นรูปแบบการใช้พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว ขอ้มูลดา้นสภาพปัญหาและแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ผูว้ิจยั
ไดว้เิคราะห์และประมวลผลโดยนาํแบบสอบถามที�ผูต้อบแบบสอบถามให้คาํตอบครบทุกขอ้ มาลง
รหสัวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อหาค่าความถี� (Frequency) และนาํผลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์มานาํเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบจาํนวนและร้อยละ (Percentage) เพื�อใชว้เิคราะห์และบรรยายลกัษณะขอ้มูลในแต่ละดา้น 
  7.1.2 ขอ้มูลดา้นการประเมินความพึงพอใจการใช้งานที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ผูว้ิจยัไดก้าํหนดคะแนนเป็น1,2,3,4 
และ 5 สําหรับตอบความพึงพอใจนอ้ยที�สุด ความพึงพอใจนอ้ย ความพึงพอใจปานกลาง ความพึง
พอใจมาก และความพึงพอใจมากที�สุดตามลาํดบั และ 0 สําหรับคาํตอบที�ไม่น่าพึงพอใจ จากนั"น
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และประมวลผลมาลงรหัสวิเคราะห์ขอ้มูลลงในโปรแกรม SPSS Program for 
Window PC+ ในการหาค่าความถี� (Frequency) และนาํผลที�ไดจ้ากการวิเคราะห์มานาํเสนอขอ้มูล
ในรูปแบบค่าเฉลี�ย (Mean) ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค่าคะแนนเฉลี�ย
ความพึงพอใจจะถูกนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนน ซึ� งผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์การให้
คะแนนที�พิจารณาจากคะแนนอนัตรภาคชั"น (Class interval) ในระดบัคะแนน 6 ระดบั ดงันี"  
 
  ค่าอนัตรภาคชั"น    =    
 
       =    
  
       =  0.833 หรือประมาณ 0.83 
 ดงันั"นสามารถสรุประดบัค่าคะแนนเฉลี�ยกบัระดบัความพึงพอใจไดด้งันี"  
  ระดับคะแนนเฉลี�ย  ระดับความพงึพอใจ 
      0.00-0.83       ไม่น่าพึงพอใจ 
      0.84-1.66       นอ้ยที�สุด 
      1.67-2.49       นอ้ย 
      2.50-3.32       ปานกลาง 
      3.33-4.15       มาก 
      4.16-5.00       มากที�สุด 
  หากคะแนนการประเมินความพึงพอใจการใชง้านของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัไม่
น่าพึงพอใจ ระดบัน้อยที�สุด ระดบัน้อยและระดบัปานกลางแสดงให้เห็นว่าสิ�งนั"นอยู่ในสภาวะที�
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ขาดแคลน ผูว้ิจยักาํหนดให้เป็นความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่างสําหรับเป็นขอ้เสนอในการพฒันา
หรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 7.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ขอ้มูลเชิงคุณภาพที�ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์และการสํารวจจะถูก
นาํมาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกตอ้งของขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลตามประเด็น
การศึกษา สรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ทาํการสังเคราะห์เพื�อให้ไดข้อ้มูลใน
ภาพรวมภายใตข้ั"นตอนการศึกษาและวตัถุประสงค์ของการวิจยัและนาํเสนอผลการศึกษาในเชิง
พรรณนา (Descriptive) ในแต่ละประเด็นนั"น ๆ  
 
8. สรุปการออกแบบการวจัิย 
 การออกแบบการวิจยัในบทนี" ไดน้าํกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที�ใชใ้นการวิจยัจาก
บทที� 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจยัและเอกสารที�เกี�ยวขอ้งมาสรุป ส่วนกระบวนการวิจยัใน
ครั" งนี"ไดอ้อกแบบการดาํเนินการวจิยัไวท้ั"งหมด 5ขั"นตอน ในการออกแบบการวิจยัไดก้าํหนดกรอบ
และหลกัการสาํคญัในการดาํเนินการวจิยั คือ (1) กรอบทฤษฎีเพื�อวางแนวทางการวิจยั ไดแ้ก่ ทฤษฎี
และแนวความคิดเกี�ยวกบันนัทนาการ ทฤษฎีและแนวความคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว และทฤษฎี
และแนวความคิดเกี�ยวกบัการพฒันาการท่องเที�ยว (2) การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดประชากรที�ใช้ในการวิจยัออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที� 
จาํนวน 99 ราย กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว จาํนวน 69 ราย และกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการหรือผูมี้
ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยวจาํนวน 4 ราย (3) เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสอบถามซึ�งแบ่งออกเป็นแบบสอบถามสําหรับ 2 กลุ่ม คือ แบบสอบถามเพื�อประเมินความพึง
พอใจการใช้งานพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวสําหรับกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวและแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการเพื�อขอ้มูลในเชิงลึกเกี�ยวกบัการ
ปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว (4) การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 
แบบ คือ การเก็บรวมรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื�อนาํมากาํหนดขั"นตอนและกรอบ
แนวคิดของการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการเก็บรวบรวมใน
รูปแบบขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการ
เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการใชว้ิธีการสํารวจ (Survey method)และขอ้คิดเห็น
จากผูเ้ชี�ยวชาญ นกัวิชาการหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว และ (5) การวิเคราะห์
ขอ้มูลไดใ้ชเ้กณฑว์ดัค่าระดบัความพึงพอใจหรือใหค้วามสําคญัไว ้6 ระดบัโดยระดบัความพึงพอใจ
มากที�สุด เท่ากบั 5 พึงพอใจนอ้ยที�สุดเท่ากบั 1 และไม่น่าพึงพอใจ เท่ากบั 0 ส่วนการวดัค่าเฉลี�ยจาก
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การวเิคราะห์มี 6 ระดบั โดยค่ามากที�สุดอยูร่ะหวา่ง 4.16-5.00 คะแนน และค่านอ้ยที�สุดเท่ากบั 0.00-
0.83 คะแนน และนาํผลที�ไดม้าวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติประมวลผลโดยการเชื�อมโยง ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานร่วมกับผลจากการสํารวจและการสังเกตการณ์พื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวมาสรุปและนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบของแผนที� แผนภูมิ ตารางและการบรรยาย เมื�อไดท้าํ
การออกแบบการวิจยัดังรายละเอียดดังกล่าวแล้ว ก็เริ� มทาํการวิจัยตามกรอบที�กาํหนดไวโ้ดย
ทาํการศึกษาสภาพพื"นที�วจิยัในบทที� 4 พื"นที�ศึกษาต่อไป 
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บทที� 4 
สภาพทั�วไปของพื�นที�วจัิย 

 
 ในรายละเอียดของบทนี" จะเป็นการอธิบายลกัษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึงข้อมูลพื"นฐานและองค์ประกอบของทรัพยากรการ
ท่องเที�ยวในพื"นที�วจิยั เพื�อใหท้ราบถึงสภาพปัจจุบนัของพื"นที�ซึ� งประกอบดว้ยขอ้ต่าง ๆ ดงันี"  
 1. ขอ้มูลพื"นฐานของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  1.1 ประวติัความเป็นมา 
  1.2 สภาพทั�วไปทางกายภาพ 
  1.3 ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 
  1.4 การคมนาคมขนส่ง 
  1.5 การบริการดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1.6 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที�ยวของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
  1.7 สถานที�ท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 2. ลกัษณะทางกายภาพและองคป์ระกอบที�สาํคญัของพื"นที�ศึกษา 
 3. สรุปสภาพทั�วไปและองค์ประกอบทรัพยากรการท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 
1. ข้อมูลพื�นฐานของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 1.1 ประวตัิความเป็นมา 
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไดจ้ดัตั"งตามพระราชกฤษฎีการจดัตั"ง ตั"งแต่ ปี 
พ.ศ.2456 โดยมีรูปแบบการเปลี�ยนแปลงเทศบาลและขอบเขตพื"นที� มีดงันี"  
  - ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื�อวนัที� 13 สิงหาคม 2456 โดยมีพื"นที� 3 ตารางกิโลเมตร 
  - ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื�อวนัที� 10 ธนัวาคม 2478 เนื�องจาก
การเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั"งเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ.2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที� 52 หนา้ 1687 ลงวนัที� 10 
ธนัวาคม 2478 มีพื"นที� 3.2 ตารางกิโลเมตร 
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  - เปลี�ยนแปลงเขตเทศบาล ครั" งที� 1 ปี พ.ศ.2508 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี�ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ.2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที� 82 ตอนที� 96 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2508 มีพื"นที� 8.251 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื"นที� 11.721 
ตารางกิโลเมตร 
  - เปลี�ยนแปลงเขตเทศบาล ครั" งที� 2 ปี พ.ศ.2536 ตามราชกฤษฎีกาเปลี�ยนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที� 110 ตอนที� 207 ลงวนัที� 9 ธนัวาคม 2536 มีพื"นที�เพิ�มขึ"น 10.84 ตารางกิโลเมตร 
  - ยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื�อวนัที� 8 ตุลาคม 2537 ตามพระราช
กฤษฎีกาจดัตั"งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช พ.ศ.2537 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที� 111 ตอนที� 36ก ลงวนัที� 24 สิงหาคม 2537 
 1.2 สภาพทั�วไปทางด้านกายภาพ 
   1.2.1 ที�ตั"งและอาณาเขต 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั"งอยูใ่นทอ้งที�อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
มีพื"นที�รับผดิชอบทั"งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย ตาํบลในเมือง ตาํบลท่าวงั ตาํบลคลงั 
ตาํบลนาเคียน (บางส่วนของหมู่ที� 3 และ 4) ตาํบลโพธิ| เสด็จ (หมู่ที� 1 และบางส่วนของหมู่ที� 2,3,7 
และ 9) มีอาณาเขตดงันี"  (สาํนกังานสิ�งแวดลอ้มภาคที� 14 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี,2555)(แผนที�ที� 2) 
   ทิศเหนือ ติดต่อกบั ตาํบลปากพนู 
   ทิศใต ้  ติดต่อกบั ตาํบลท่าเรือ 
   ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลปากพนู ตาํบลปากนครและ 
       ตาํบลท่าไร่ 
   ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ตาํบลโพธิ| เสด็จ ตาํบลมะม่วงสองตน้
       และตาํบลนาเคียน 
  1.2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั"งอยู่บนสันทราย
ทอดยาวตามทิศเหนือและทิศใต ้ห่างจากเขาหลวงทางทิศตะวนัตก ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่าง
จากชายฝั�งทะเลดา้นอ่าวไทยทางทิศตะวนัออก ประมาณ 13 กิโลเมตร พื"นที�ทั�วไปเป็นที�ดอนค่อย ๆ 
ลาดตํ�าไปทางทิศตะวนัตก ที�ลาดตํ�าเหล่านี" เมื�อถึงช่วงมรสุมจะมีนํ" าท่วม สําหรับพื"นที�ด้านทิศ
ตะวนัออกส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาแต่ในปัจจุบนัความเจริญของเมืองไดข้ยายเขา้ไปครอบคลุมมากขึ"น 
เช่น การสร้างบา้นจดัสรร อาคารบา้นเรือน ส่วนพื"นที�ทางดา้นทิศตะวนัตกส่วนมากเป็นที�เกษตร 
เช่น สวนยางพารา สวนผลไม ้เป็นตน้ 
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  1.2.3 สภาพภูมิอากาศ 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั"งอยู่ใกล้เคียงกบัเส้นศูนยสู์ตรและแนว
คาบสมุทร มีลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผ่าน จึงส่งผลให้เกิด
ฤดูกาลแค่ 2 ฤดูกาลเท่านั"น คือ 
   ฤดูร้อน  ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-เดือนเมษายน อากาศร้อนตลอดฤดูกาล 
   ฤดูฝน ระหวา่งเดือนพฤษภาคม-เดือนมกราคม 
   ตั"งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม เป็นช่วงที�ได้รับอิทธิพลลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใตแ้ต่เนื�องจากมีเทือกเขานครศรีธรรมราชเป็นแนวกนัฝนจึงตกไม่มากนกั 
   ตั"งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม เป็นช่วงที�ไดรั้บอิทธิพลลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียง เหนือ ช่วงนี" มีฝนตกหนาแน่น เนื�องจากพื"นที�ส่วนใหญ่ตั"งอยู่ดา้นรับลมทาํให้เกิด
อุทกภยัเป็นประจาํทุกปี 
  1.2.4 แหล่งนํ"า 
   ในพื"นที�เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีคลองต่าง ๆ กระจายอยู ่ไดแ้ก่ 
คลองท่าวงั คลองทุ่งปรัง คลองหน้าเมือง คลองทา้ยวงั คลองป่าเหลา้ คลองเหล่านี"  เป็นคูเมือง
โบราณจึงมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ ถึงแมจ้ะมีคลองต่าง ๆ มากมาย แต่เนื�องจากปริมาณนํ" า
จากธรรมชาติซึ� งไดแ้ก่ นํ" าฝนและนํ" าจากคลองต่าง ๆ ดงักล่าวนั"น ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนั"นจึงมีการพฒันาแหล่งนํ" าจากนอกพื"นที�เขตเทศบาล 
นอกเหนือจากการระบายนํ" าแล้วยงัมีการก่อสร้างระบบชลประทานและโครงการอื�นๆ เพื�อ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
  1.2.5 ทรัพยากรดิน 
   ลกัษณะดินในพื"นที�เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นดินกลุ่มดินนา
และดินทราย ซึ� งดินกลุ่มนี" เป็นดินที�เหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นกลุ่มดินที�พบไดท้ั�วไปทั"ง
จงัหวดั เนื"อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนปนทราย มีคุณสมบติัระบายนํ" าไดดี้ ส่วน
ใหญ่ใชป้ระโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สวนยางพารา สวนผลไม ้ ไมย้ืนตน้ หรือพืช
เศรษฐกิจอื�น ๆ 
 1.3 การคมนาคมขนส่ง 
  1.3.1 ระบบการคมนาคมขนส่ง 
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีถนนสายหลกัตามแนวแกนเหนือ-ใต ้2 
สาย คือ ถนนราชดาํเนินและถนนพฒันาการคูขวาง ซึ� งเชื�อมต่อกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 401 
ทางทิศเหนือจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานี และทางหลวงหมายเลข 403 ทางทิศใตเ้ขา้สู่จงัหวดัสงขลา 
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ถนนราชดําเนินและถนนพฒันาการคูขวางสองสายนี"  เป็นถนนสายหลักในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที�ยวในเขตเทศบาลและพื"นที�ใกลเ้คียง นอกจากนี" ยงัมีถนนในแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก 
ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4016 ถนนกระโรมและถนนปากนคร ซึ� งเป็นเส้นทางสายรองในการ
เขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
   โครงสร้างถนนภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีลกัษณะเป็น
แบบตาราง (Gridrion) โดยมีถนนสายหลกัในแนวแกนเหนือ-ใตที้�สาํคญั 4 สาย ไดแ้ก่ ถนนศรีธรรม
ราช ถนนราชดาํเนิน ถนนศรีธรรมโศก และถนนพฒันาการคูขวาง เชื�อมกับถนนสายรองใน
แนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตกที�สําคญั ไดแ้ก่ ถนนบูรณาราม ถนนกระโรม ถนนบ่ออ่าง ถนนพาน
ยม และถนนพระลาน (แผนที�ที� 3) 
   นอกจากนี" เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ย ังมีสถานีรถไฟจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ� งเป็นจุดเชื�อมของทางรถไฟสายใตที้�เดินทางไปสู่ประเทศมาเลเซียดว้ย (คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2539) 
  1.3.2 การเดินทางเขา้ถึงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   โดยการขนส่งสาธารณะสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) การขนส่งสาธารณะระหวา่งภูมิภาค 
    (1) ทางอากาศ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตั"งอยูที่�ตาํบลปาก
พูน อาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช อยูห่่างจากตวัจงัหวดัไปประมาณ 17 กิโลเมตร มีบริการเที�ยวบิน
ภายในประเทศกรุงเทพมหานคร-นครศรีธรรมราชประจาํทุกวนั โดยมีสายการบินที�ให้บริการ 
ไดแ้ก่ สายการบินนกแอร์และวนั-ทู-โก โดย สายการบินโอเรียนทไ์ทยแอร์ไลน์ 
    (2) ทางรถไฟ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชมีการให้บริการวนัละ 
5 ขบวน ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร-นครศรีธรรมราช วนัละ 2 ขบวน นครศรีธรรมราช-พทัลุง วนัละ 1 
ขบวนนครศรีธรรมราช-สุไหงโก-ลก วนัละ 1 ขบวน และ ยะลา-นครศรีธรรมราช วนัละ 1 ขบวน 
    (3) รถโดยสารประจาํทาง สถานีขนส่งนครศรีธรรมราชตั"งอยู่ที�
ถนนกระโรมใกลก้บัตลาดหวัอิฐ มีรถโดยสารประจาํทางระหวา่งกรุงเทพ-นครศรีธรรมราชทุกวนั 
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   2) การขนส่งสาธารณะภายในภูมิภาค 
    การขนส่งสาธารณะจากเมืองนครศรีธรรมราชไปจงัหวดัต่าง ๆ 
นั"นสามารถเดินทางไดโ้ดยรถโดยสารปรับอากาศและรถตูป้ระจาํทุกวนั โดยผูโ้ดยสารสามารถใช้
บริการรถโดยสารปรับอากาศได้ที�สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช ซึ� งมีเส้นทางไวบ้ริการคือ จาก
จงัหวดันครศรีธรรมราช-ไปจงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัระนอง อาํเภอเมืองสงขลา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา จงัหวดัพทัลุง อาํเภอสุไหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส และท่ารถตูไ้วบ้ริการซึ� งอยู่ตรงขา้ม
สํานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดาํเนินซึ� งมีเส้นทางไวบ้ริการคือ จากจงัหวดั
นครศรีธรรมราชไปจงัหวดักระบี� จงัหวดัภูเก็ต อาํเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี อาํเภอเมืองสงขลา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ส่วนการขนส่งสาธารณะภายในจงัหวดัมีทั"ง
รถโดยสารประจาํทางปรับอากาศ รถโดยสารประจาํทางและรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) ที�
ใหบ้ริการระหวา่งอาํเภอภายในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 1.4 ลกัษณะทางเศรษฐกจิและสังคม 
  1.4.1 ประชากร 
   ปี พ.ศ.2556 ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจาํนวน 
106,777 คน แยกเป็นเพศชาย 50,772 คน เพศหญิง 56,277 คน จาํนวนครัวเรือน 43,084 ครัวเรือน 
โดยแยกจาํนวนประชากรตามตาํบลไดด้งันี"  (ตารางที� 2) 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนประชากรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชโดยแยกรายตาํบล 

ตําบล ชาย (คน) หญิง (คน) บ้าน (คน) รวม (คน) 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 51,204 56,939 43,084 106,777 

ตาํบลในเมือง 20,772 23,748 17,472 44,520 
ตาํบลท่าวงั 8,521 9,297 7,062 17,818 
ตาํบลคลงั 9,035 9,527 8,023 19,211 
ตาํบลนาเคียน 560 585 382 1,145 
ตาํบลโพธิ| เสด็จ 11,612 13,120 10,145 24,732 

ที�มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที� 4 มิถุนายน 2557 

   เมื�อพิจารณาจาํนวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั"งแต่ 
ปี พ.ศ.2551 - 2556 (ตารางที� 2) พบวา่ ในปี พ.ศ.2551 มีจาํนวนประชากร 108,757 คน พ.ศ.2552 มี
จาํนวน 108,507 คน พ.ศ.2553 มีจาํนวน 108,907 คน พ.ศ.2554 มีจาํนวน 108,143 คน พ.ศ.2555 มี
จาํนวน 107,480 คน และ พ.ศ.2556 มีจาํนวน 106,777 ซึ� งแสดงให้เห็นวา่จาํนวนประชากรในเขต
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เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีจาํนวนลดลงเรื�อย ๆ ยกเวน้ในปี พ.ศ.2553 ที�มีจาํนวนประชากร
เพิ�มขึ"นจากปี พ.ศ.2552 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนประชากรในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชตั"งแต่ ปี พ.ศ.2551-2556 

ปี พ.ศ. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
2551 51,746 57,011 108,757 
2552 51,539 56,968 108,507 
2553 51,579 57,328 108,907 
2554 51,204 56,939 108,143 
2555 51,905 56,575 107,480 
2556 51,204 56,939 106,777 

ที�มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วนัที� 4 มิถุนายน 2557 

  1.4.2 อาชีพ 
   โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ� งสามารถแบ่งตาม
ลกัษณะการประกอบอาชีพของประชากร ดงันี"  (นพกร ผลาวรรณ์, 2555:66) 
   1) กลุ่มพอ่คา้ จะอยูใ่นการยา่นการคา้ท่าวงัและอาคารพาณิชยติ์ดถนนสาย
หลกั เช่น ถนนราชดาํเนิน ถนนศรีปราชญ์ ถนนพฒันาการคูขวาง ถนนปากนคร ซึ� งคนกลุ่มนี" จะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีและปานกลาง 
   2) กลุ่มขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะกระจายอยูท่ ั�วไปในบริเวณบา้นจดัสรร 
และบา้นพกัขา้ราชการ ตาํบลในเมือง และกระจายอยูใ่นตรอก ซอย มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
   3) ก ลุ่มอาชีพอิสระกระจายอยู่ทั�วไป เช่น ตามตึกแถวที� ไม่ มีการ
ประกอบการการคา้ มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง 
   4) กลุ่มผูใ้ชแ้รงงานรวมถึงผูว้า่งงาน จะอยูต่ามแหล่งชุมชนแออดัทา้ยซอย
ดา้นหลงัอาคารพาณิชย ์ยา่นการคา้ มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนขา้งตํ�า 
 1.5 การบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  1.5.1 การไฟฟ้า การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ดาํเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครศรีธรรมราช จากโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานไอนํ" า
อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีสถานีไฟฟ้าขนาด 115 กิโลวตัต์ กระจายการผลิต
กระแสไฟฟ้า 230 และ 115 กิโลวตัต ์ให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมพื"นที�ทั"งหมด ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
2,173,418 หน่วย ในปัจจุบัน ระบบการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ได้มอบหมายให้เอกชน
ดาํเนินงาน ปัจจุบนัมีจาํนวนหลงัคาเรือนที�ใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 31,286 หลงัคาเรือน 
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  1.5.2 การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นผูด้าํเนินการ โดยมีโรงกรอง
นํ"า 2 แห่ง คือ โรงกรองนํ"าที�ถนนชลวิถี รับนํ" ามาจากชลประทานคลองท่าดี โดยอาศยัคลองป่าเหลา้
ผลิตนํ" าประปามีอตัราการผลิต 31,680-32,800 ลูกบาศก์เมตร/วนั และโรงกรองนํ" าที�บา้นทวดทอง 
ตาํบลโพธิ| เสด็จ โดยให้บริการทั"งในเขตเทศบาลและพื"นที�ใกลเ้คียง โดยเขตการบริการทั"งหมด 16 
เขต ครอบคลุมพื"นที�ตาํบลท่าวงั ตาํบลคลงั ตาํบลในเมือง ตาํบลท่าเรือ ตาํบลปากพูนบางส่วน ตาํบล
ท่าซกั ตาํบลโพธิ| เสด็จ ตาํบลนาเคียน และตาํบลมะม่วงสองตน้ นอกจากนี"ยงัให้บริการนํ" าประปาแก่
กองทพัภาคที�  4 ดว้ย รวมผูใ้ชน้ํ" าประปา 22,026 ครัวเรือน ในดา้นคุณภาพนํ" าประปาของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์โดยฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
และกองอนามยัสิ�งแวดลอ้ม กรมอนามยั พบวา่คุณภาพนํ"าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
  1.5.3 การกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกูล เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีการกาํจดัขยะ
แบบฝังกลบ ในพื"นที� 200 ไร่ ตั"งอยูบ่ริเวณดา้นเหนือของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 การเก็บ
และกาํจดัขยะมูลฝอยอยูใ่นความผดิชอบของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย
ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร้อยละ 81.90 จะใชบ้ริการการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่วนที�เหลือจะกาํจดัเองโดยวิธีการเผา สภาพปัจจุบนัรถเก็บขยะมูล
ฝอยจะเก็บมูลฝอยไดว้นัละ 46.70 ตนั หรือประมาณร้อยละ 85.00 ของมูลฝอยทั"งหมด ครอบคลุม
พื"นที� 11.72 ตารางกิโลเมตร พื"นที�กาํจดัขยะ 18 ไร่ อยูบ่ริเวณขา้งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
เส้นทางผ่านของรถขยะใช้ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 4012 ขา้งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
แยกซ้ายไปตามถนนเลียบสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ในปีงบประมาณ 2538 ซึ� งปัจจุบนัมี
ปริมาณขยะและสิ�งปฏิกูลที�เกิดขึ"น 33,871 ตนั/ปี และสามารถจดัเก็บไดห้มดโดยมีจาํนวนหลงัคา
เรือนที�ไดรั้บบริการจดัเก็บขยะและสิ�งปฏิกลู 20,156 ครัวเรือน 
  1.5.4 การบาํบดันํ" าเสียและการระบายนํ" า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชใช้ระบบ
ท่อรวมโดยนํ"าทิ"งจากบา้นเรือนจะไหลลงสู่ท่อระบายนํ"าใหญ่ตามแนวขา้งถนน ท่อดงักล่าวนอกจาก
เป็นที�รองรับนํ" าแลว้ ยงัช่วยระบายนํ" าฝนดว้ย หลงัจากนั"นนํ" าจากท่อระบายนํ" าจะไหลลงสู่คลองท่า
วงั และคลองหน้าเมือง ซึ� งบางส่วนไม่ได้ผ่านการบําบัดนํ" าเสีย ซึ� งในอนาคตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมีโครงการจะจดัระบบบาํบดันํ" าเสียรวมโดยคาดวา่จะใชพ้ื"นที�ริมถนนพฒันาการคู
ขวางระหว่างคลองท่าวงัและคลองหน้าเมือง โดยพื"นที�ที�มีความเป็นไปไดสู้งสุด คือ บริเวณพื"นที�
โล่งศูนยเ์ยาวชน พื"นที�ดงักล่าวเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดจ้ดัซื"อเตรียมไวเ้ป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
  1.5.5 สถาบนัราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นที�ตั" งของหน่วยงานที�
สําคญั มีหน้าที�ดูแลพื"นที�จงัหวดันครศรีธรรมราชและพื"นที�ใกล้เคียงหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ กอง
บงัคบัการตาํรวจภูธร สํานกังานตรวจเงินแผน่ดิน 8 เป็นตน้ ซึ� งหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่ตั"งอยูใ่น
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อาคารบริเวณศาลากลาง ที�ว่าการอาํเภอ และสํานกังานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นอกจากนี" ยงักระจาย
ทั�วไปภายในพื"นที� 
  1.5.6 ศาสนสถาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีวดัทางพุทธศาสนา โบสถ์ทาง
ศาสนาคริสต ์มสัยิด และศาลเจา้กระจายทั�วไปตามเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะตามแนวถนนราช
ดาํเนิน ซึ� งสามารถให้บริการประชาชนและบริเวณใกลเ้คียงในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้
อยา่งเพียงพอ 
  1.5.7 สวนสาธารณะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีพื"นที�จดัเป็นสวนสาธารณะ
และสวนหย่อมจาํนวน 8 แห่ง รวมเนื"อที� 73,081 ตารางเมตรหรือประมาณ 45.68 ไร่ เป็น
สวนสาธารณะ 3 แห่ง ไดแ้ก่ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง สวนสาธารณะริมกาํแพงเมืองเก่า 
สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช และสวนหยอ่ม 5 แห่ง ไดแ้ก่ สวนหยอ่มนํ" าพุ สวนหยอ่มพระเงิน 
สวนศาลาประดู่หก สวนหยอ่มเชิงสะพานราเมศวร์ สวนหยอ่มหอนาฬิกา 
  1.5.8 สถานบริการสาธารณสุข เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีสถานพยาบาล 
จาํนวน 7 แห่ง จาํแนกไดด้งันี"  โรงพยาบาลสังกดัเทศบาล จาํนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช) ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล จาํนวน 5 แห่ง โรงพยาบาลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข จาํนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช) และโรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 
3 แห่ง (โรงพยาบาลนครคริสเตียน โรงพยาบาลนครพฒัน์ และโรงพยาบาลนครินทร์) (แผนที�ที� 4) 
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 1.6 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที�ยวของจังหวดันครศรีธรรมราช 
  สถานการณ์การเดินทางท่องเที�ยวของจงัหวดันครศรีธรรมราชในปี พ.ศ.2550 
พบว่า มีอตัราการขยายตวัเพิ�มขึ"นเล็กน้อยจากปีที�ผ่านมาในอตัราร้อยละ 1.11 โดยการเดินทาง
ท่องเที�ยวแบบวนัเดียวของผูเ้ยี�ยมเยอืนชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ�มขึ"นคิดเป็นร้อยละ 6.99 และ 
39.43 ตามลาํดบั ขณะที�กลุ่มที�เดินทางแบบพกัคา้งคืนในนครศรีธรรมราชมีแนวโนม้ลดลง  แมว้่า
การพกัแรมตามบา้นญาติ/เพื�อนและที�พกัในอุทยานมีการขยายตวัเพิ�มขึ"นก็ตาม อย่างไรก็ตามจาก
การไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนหลายดา้น ไดแ้ก่ การเปิดให้บริการของสายการบินตน้ทุนตํ�า (Low Cost 
Airline) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที�ยว อาทิ กิจกรรมวิวาห์ในม่านเมฆ (วนัที� 14-15 กุมภาพนัธ์),
งานมาฆบูชา ประเพณีแห่ผา้ขึ"นธาตุ (วนัที� 23 กุมภาพนัธ์),พิธีแห่นางดาน (วนัที� 13 เมษายน) และ
กิจกรรมปั�นจกัรยานตามรอยอารยธรรม รวมทั"งไดรั้บผลจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิฝั�งอนัดามนั 
ทาํให้นักท่องเที�ยวเปลี�ยนเส้นทางเดินทางมาท่องเที�ยวฝั�งอ่าวไทย ส่งผลให้กระแสการเดินทาง
ท่องเที�ยวในจังหวดันี" ยงัคงมีแนวโน้มที� ดีขึ" น โดยนักท่องเที�ยวที� เป็นตลาดหลักของจังหวดั
นครศรีธรรมราชยงัคงเป็นคนไทยที�นิยมเดินทางมาเองในลักษณะกลุ่มครอบครัวและสัมมนา 
ขณะที�นกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศที�เดินทางเขา้มามีสัดส่วนไม่มากนักประมาณร้อยละ 5 ซึ� ง
นกัท่องเที�ยวทั"งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะนิยมเดินทางในแหล่งท่องเที�ยววฒันธรรม ท่องเที�ยว
ศาสนาและอุทยานแห่งชาติเขาหลวง  พาหนะที�นิยมใช้ในการเดินทางมากที�สุด คือ รถส่วนตวั 
แมว้่าจะมีการเติบโตลดลงเมื�อเทียบกบัปีก่อน ๆ ส่วนที�มีอตัราการขยายตวัเพิ�มขึ"นคือ รถโดยสาร
ประจาํทาง ทั"งนี" เป็นผลมาจากการปรับขึ"นของราคานํ" ามนัดีเซลและเบนซิน ทาํให้นกัท่องเที�ยวหัน
มาใชร้ถโดยสารประจาํทางมากขึ"น 
  จากการศึกษาของการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ.2550 พบวา่ ในการเดินทางท่องเที�ยวแต่ละครั" งนกัท่องเที�ยวมีระยะเวลา
พาํนกัเฉลี�ย 2.07 วนั เพิ�มขึ"นเล็กน้อยและจากจาํนวนนักท่องเที�ยว วนัพกัและการใช้จ่ายแต่ละวนั
ประมาณ 1,358.88 บาท เมื�อนํามาคาํนวณหารายได้ที� เกิดจากการท่องเที�ยวคิดเป็นเงินทั"งสิ"น 
2,583.08 ลา้นบาท ส่วนนกัทศันาจรมีค่าใชจ่้ายเฉลี�ยต่อคนประมาณ 1,076.52 บาท ก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในแหล่งท่องเที�ยวรวมเป็นเงิน 339.21 ลา้นบาท เมื�อรวมรายได้ทั"งหมดที�เกิดจากการ
ท่องเที�ยวภายในจงัหวดันครศรีธรรมราชจะเท่ากบั 2,922.29 ล้านบาท ดังนั"น ผูเ้ยี�ยมเยือนจะมี
ค่าใชจ่้ายเฉลี�ยประมาณ 1,318.22 บาท 
  สําหรับสถานการณ์ดา้นการพกัแรม พบว่า ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีจาํนวน
ห้องพกัเพิ�มขึ"นเป็น 2,305 ห้อง เพิ�มขึ"นเพียงเล็กน้อยในอตัราร้อยละ 3.41 และมีอตัราการเขา้พกั
เฉลี�ยทั"งปีคิดเป็นร้อยละ 44.94 เพิ�มขึ"นจากปีที�แลว้คิดเป็นร้อยละ 3.43 โดยนกัท่องเที�ยวมีระยะเวลา
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พาํนักเฉลี�ยในสถานพักแรมเท่ากับ 1.70 ว ัน (ตารางที�  4) (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช, 2551) 

ตารางที� 4 แสดงสรุปขอ้มูลผูเ้ยี�ยมเยอืน ปี พ.ศ.2550 จงัหวดันครศรีธรรมราช 

รายการข้อมูล ไทย ต่างประเทศ รวม 

จํานวนผู้เยี�ยมเยอืน (คน) 1,608,615 30,431 1,639,046 

นกัท่องเที�ยว 1,133,103 22,035 1,155,138 
นกัทศันาจร 475,512 8,396 483,908 

ระยะเวลาพํานักเฉลี�ยของ
นักท่องเที�ยว 

2.35 1.89 2.34 

ค่าใช้จ่าย/คน/วนั(บาท) 1,365.64 1,730.17 1.371.35 
นกัท่องเที�ยว 1,414.21 1,881.12 1.421.41 
นกัทศันาจร 1,093.79 982.61 1.091.57 

รายได้ (ล้านบาท) 4,283.86 86.46 4.370.37 
นกัท่องเที�ยว 3,763.75 78.21 3841.96 
นกัทศันาจร 520.11 8.25 526.36 

จํานวนครั�งเฉลี�ยของการ
เดนิทางในรอบปี 

2.95 1.86 2.93 

นกัท่องเที�ยว 2.94 1.78 2.92 
นกัทศันาจร 2.98 2.10 2.97 

ที�มา : การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา, 2552 

 1.7 สถานที�ท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  การศึกษาขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยว ซึ� งผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลและ
นาํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยวที�สาํคญัในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ� งมีจาํนวน 18 
แห่ง จากการสํารวจเบื"องต้นพบว่ามีสถานที�ท่องเที�ยวที�มีผูไ้ปใช้มากที�สุด 3 แห่ง คือ วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จึงใชเ้ป็น
กรณีศึกษาของการวิจยันี"  ซึ� งสถานที�ท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทั"ง 18 แห่ง 
ประกอบดว้ย (แผนที�ที� 5) 
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  1.7.1 วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร ตั"งอยูริ่มถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง มีเนื"อที� 
25 ไร่ 2 งาน วดัพระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั"นเอก ชั"นวรมหาวิหาร เดิมชื�อ วดัพระบรมธาตุ 
ปัจจุบนักรมศิลปากรได้ประกาศขึ" นทะเบียนวดัพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนีย
สถานที�สาํคญัที�สุดแห่งหนึ�งของภาคใต ้
  1.7.2 พระวิหารสูงหรือหอพระสูง ตั" งอยู่ในพื"นที�โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
ถนนท่าชา้ง ตาํบลคลงั ตั"งอยูน่อกกาํแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชดา้นทิศเหนือในบริเวณสนาม
หนา้เมือง เรียกชื�อตามลกัษณะของการก่อสร้างของพระวิหารซึ� งสร้างบนเนินดินที�สูงกวา่ พื"นปกติ
ถึง 2.10 เมตร ซึ� งไม่ปรากฏหลกัฐานแสดงประวติัภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั" น
แกนดินเหนียว สันนิษฐานวา่สร้างในสมยัพุทธศตวรรษที� 23–24 หรือในสมยัอยธุยาตอนปลาย 
  1.7.3 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที� 11 นครศรีธรรมราช 
ตั"งอยูที่�ถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง ตวัอาคารพิพิธภณัฑเ์ปิดเมื�อปี พ.ศ.2517 จดัแสดงโบราณวตัถุ
ที�คน้พบในแถบภาคใต ้4 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
และจงัหวดัชุมพร มีหอ้งแสดงศิลปหตัถกรรมของใชพ้ื"นบา้น ส่วนสาขาหอสมุดแห่งชาติเปิดบริการ
ให้ประชาชนเมื�อ พ.ศ.2519 มีหนังสือเก่าที�หายากและหนังสือสําคญัอื�น ๆ ส่งมาจากหอสมุด
แห่งชาติส่วนกลางไวศึ้กษา 
  1.7.4 หอพระพุทธสิหิงค ์ตั"งอยูร่ะหวา่งศาลากลางจงัหวดันครศรีธรรมราชและศาล
จงัหวดันครศรีธรรมราช ถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง เป็นที�ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค ์เดิม
เป็นหอพระประจาํวงัของเจา้พระยานคร สร้างใหม่แทนหอเดิมใน พ.ศ.2457 เป็นวิหารก่ออิฐถือปูน
หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก แบ่งออกเป็นสองตอน มีผนงัก่ออิฐกั"น ตอนหน้าเป็นที�ประดิษฐาน
พระพุทธสิหิงคแ์ละมีพระพุทธรูปยืนปางอุม้บาตรบุดว้ยทองคาํและเงินอยา่งละองค ์ส่วนดา้นหลงั
เป็นที�เก็บอฐิัของตระกลู ณ นคร  
  1.7.5 หอพระอิศวรและเสาชิงชา้ ตั"งอยูบ่นถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง ตรงขา้ม
หอพระนารายณ์ หอพระอิศวรเป็นที�ประดิษฐานรูปเคารพพระอิศวร สันนิษฐานว่าสร้างในสมยั
อยุธยา ทางดา้นใตเ้ป็นเสาชิงชา้ โดยจาํลองแบบมาจากเสาชิงชา้ในกรุงเทพมหานครแต่มีขนาดเล็ก
กวา่และเพิ�งเลิกไปเมื�อ พ.ศ. 2468  
  1.7.6 หอพระนารายณ์ ตั"งอยูถ่นนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง ตรงขา้มหอพระอิศวร 
เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ สิ�งที�พบภายในหอพระนารายณ์ ไดแ้ก่ เทวรูปพระนารายณ์
สลกัจากหินทรายสีเทาทรงหมวกรูปกระบอกปลายสอบและพระหตัถ์ขวาทรงสังข ์มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที� 10–11 โบราณวตัถุที�ตั"งแสดงอยูใ่นหอพระนารายณ์ขณะนี" คือ เทวรูปพระนารายณ์จาํลอง
จากองคจ์ริงที�พบในแหล่งโบราณคดีแถบอาํเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 1.7.7 สํานกัวิปัสสนากรรมฐานวดัชายนา ตั"งอยู่ที�ถนนพฒันาการทุ่งปรังหลงัวดั
ท้าวโคตร ตําบลในเมือง เป็นสถานที� ที� มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ โดยท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผูเ้ริ� มดําเนินการ เพื�อให้เป็นสาขาของวดัสวนโมกข ์
บรรยากาศในวดัร่มรื�นดว้ยตน้ไมใ้หญ่ 
  1.7.8 วดัสวนป่าน สร้างเมื�อปี พ.ศ.2442 ภายในวดัมีสถานที�สําคญัปรากฏเด่นเป็น
สง่าอยู ่ 2 อยา่งคือ 1 ศาลาการเปรียญ (ศาลาพระหมิด) ตั"งอยู่ทางทิศเหนือ ภายในมีพระพุทธรูป
ศกัดิ| สิทธิ| คู่วดัคือ “พระหมิด” เป็นพระพุทธรูปสําริดปางประทบัยืนที�ชาวบา้นแถบวดัสวนป่าน 
ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนังดงามผลงานของแนบ ชินพงศ์ ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นศิลปะของ
นครศรีธรรมราช วาดเสร็จตั"งแต่ปี พ.ศ.2525 แสดงภาพพุทธประวติัของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ภาพ
ประวติัเรื�องราวแสดงถึงความเป็นอยูข่องชาวเมืองนครศรีธรรมราชในสมยั 
  1.7.9 เจดียย์กัษ ์ตั"งอยูข่า้งสํานกังานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนศรีปราชญ ์
ตาํบลคลงั เป็นเจดียสู์งใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเจดียพ์ระบรมธาตุ เดิมเป็นวดัซึ� งร้างไปแล้ว 
ปัจจุบนัทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไดป้รับสภาพให้เป็นสวนสาธารณะสําหรับไวกิ้จกรรม
พกัผอ่นหยอ่นใจของชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช 
  1.7.10 กุฏิทรงไทยวดัวงัตะวนัตก หรือกุฏิร้อยปีตั"งอยู่ในบริเวณวดัวงัตะวนัตก 
ถนนราชดาํเนิน ตาํบลท่าวงั เป็นกุฏิไมท้รงไทยเรือนเครื�องสับ 3 หลงั มีหลงัคาจั�วแต่ละหลงัคาคลุม
เชื�อมต่อกนั ตวัเรือนฝาปะกนตามประตู หนา้ต่างและช่องลม ประดบัดว้ยลวดลายที�เป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองนคร ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 13 ปี พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถมัภ์คดัเลือกกุฏิวดัวงัตะวนัตกให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประเภทปูชนียสถานและวดัวา
อาราม โดยปกติกุฏิทรงไทยแห่งนี" จะไม่มีการเปิดไวบ้ริการนกัท่องเที�ยวอยูต่ลอดเวลา หากตอ้งการ
เยี�ยมชมภายในกุฏิสามารถขอกุญแจเขา้กุฏิไดจ้ากเจา้อาวาสวดัวงัตะวนัตก 
  1.7.11 สระล้างดาบศรีปราชญ์ ตั"งอยู่ในโรงเรียนกลัยาณีศรีธรรมราช ถนนราช
ดาํเนิน ตาํบลคลงั เป็นสระนํ" าเก่าแก่ เชื�อว่าเป็นสระนํ" าที�ใชล้า้งดาบเล่มที�ใชป้ระหารศรีปราชญ์กวี
เอกสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ� งทาํความผดิจึงถูกเนรเทศมายงัเมืองนครศรีธรรมราช เมื�อศรี
ปราชญท์าํความผดิอีกครั" งหนึ�ง พระยานครศรีธรรมราชจึงสั�งประหารชีวติ 
  1.7.12 เก๋งจีนวดัประดู่และเก๋งจีนวดัแจง้ เก๋งจีนวดัประดู่ตั"งอยูใ่นเขตวิทยาลยัสงฆ์
ภาคทกัษิณซึ� งอยูใ่นวดัประดู่พฒันาราม ถนนราชดาํเนิน ตาํบลท่าวงั ตวัอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือ
ปูนรูปทรงอย่างอาคารจีนภายในประดิษฐานบวับรรจุอฐิัของเจา้พระยานคร (หนู) และหม่อมทอง
เหนี�ยวผูเ้ป็นชายา ส่วนเก๋งจีนวดัแจง้ตั"งอยู่ในบริเวณวดัแจง้ ถนนราชดาํเนิน ตาํบลท่าวงั ใกลก้บั
สนามกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช สร้างสมยัตน้รัตนโกสินทร์ มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็น
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แบบจีนเช่นเดียวกับเก๋งจีนวดัแจ้ง โดยเป็นที�ประดิษฐานอัฐิเจ้าพระยานคร (น้อย) บุตรของ
เจา้พระยานคร (หนู) 
  1.7.13 ศาลาโดหกหรือศาลาประดู่หก ตั"งอยู่บนถนนราชดาํเนินใกลก้บัโรงเรียน
กลัยาณีศรีธรรมราช เดิมเป็นศาลานอกกาํแพงเมืองตรงประตูชยัเหนือ อนัเป็นที�พกัของคนเดินทาง
ซึ� งเขา้เมืองไม่ทนั เพราะประตูเมืองปิดเสียก่อน ศาลาแห่งนี"ตั"งอยูร่ะหวา่งตน้ประดู่ (ตน้โด) หกตน้ 
ชาวนครเรียกวา่ “หลาโดหก” 
  1.7.14 กาํแพงเมืองโบราณ ตั"งอยูบ่นถนนราชดาํเนิน ตาํบลในเมือง ใกลก้บัสนาม
หน้าเมือง เป็นกาํแพงที�ซ่อมขึ"นใหม่ตามรูปเดิมในสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์และไดรั้บการบูรณะ
เพิ�มเติมขึ"นอีกในปี พ.ศ.2533 เป็นแนวขนานไปกบัคูเมือง ตั"งแต่ป้อมประตูชยัเหนือหรือประตูชยั
ศกัดิ| ไปทางตะวนัออก ยาวประมาณ 100 เมตร และในปี พ.ศ.2548 ไดบู้รณะเพิ�มเติมเป็นแนวขนาน
กบัคูเมืองทางทิศตะวนัตก ยาวประมาณ 150 เมตร 
  1.7.15 สนามหน้าเมือง ตั" งอยู่ถนนราชดําเนิน ตาํบลในเมือง ตรงข้ามกับ
ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช นอกกาํแพงเมืองทางตะวนัตกเฉียงเหนือ เป็นสนามรบในอดีต 
ต่อมากลายเป็นสถานที�ใช้ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทั"งของรัฐและราษฎร เช่น เคยใช้เป็นที�
สร้างพลบัพลารับเสด็จพระเจา้แผ่นดินรัชกาลต่าง ๆ เป็นที�ประกอบพิธีสงกรานต์ ฝึกทหารและ
ยวุชนทหาร และจดังานประเพณีที�สาํคญัของชาวนครรวมทั"งงานรื�นเริงอื�น ๆ 
  1.7.16 พิพิธภณัฑ์บา้นหนงัตะลุงสุชาติ ทรัพยสิ์น ตั"งอยูเ่ลขที� 10/18 ถนนศรีธรรม
โศก ซอย 3 ตาํบลคลงั ซึ� งเป็นพิพิธภณัฑ์หนงัตะลุงแห่งแรกของไทย เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทาง
วฒันธรรมทอ้งถิ�นภาคใตที้�สําคญัของประเทศ จดัแสดงรูปหนงัตะลุงโบราณในภาคใตอ้ายุมากกวา่ 
100 ปี รวมถึงรูปหนงัตะลุงในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย รูปหนงัตะลุงนานาชาติโดยนายหนงัตะลุงสุ
ชาติ ทรัพยสิ์น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื"นบา้น) พ.ศ.2549 เป็นผูก่้อตั"งเพื�อ
เป็นพิพิธภณัฑ์หนงัตะลุงมีชีวิต และแหล่งเรียนรู้ซึ� งจะเป็นสมบติัของโลกสืบไป นอกจากนี" มีห้อง
จดัแสดงขา้วของเครื�องใชใ้นพื"นบา้นภาคใต ้มีเวทีสาธิตเชิดหนงัตะลุงอยา่งครบวงจร การสาธิตการ
แกะตวัหนงัตะลุง และสินคา้ที�ระลึกตวัหนงั 
  1.7.17 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตั"งอยูที่�ถนนราชดาํเนินหลงั
สนามกีฬาจงัหวดันครศรีธรรมราช ตาํบลนาเคียน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีเนื"อที�ประมาณ 
1,257 ไร่ พื"นที�แห่งนี" เคยเป็นส่วนหนึ�งของ “สวนราชฤดี” ในสมยั รัชกาลที� 5 ภายในสวนมีสวน
สัตวเ์ปิด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ รวมทั"งทะเลสาบซึ� งเป็นที�อาศยัของนกเป็ดนํ" าที�อพยพมา
จากถิ�นอื�นในช่วงมกราคมถึงมีนาคม ของทุกปี 
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  1.7.18 ศาลหลกัเมืองนครศรีธรรมราช ตั"งอยู่บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง 
ตาํบลคลงั มีเนื"อที� 2 ไร่ ประกอบดว้ยอาคาร 5 หลงั หลงักลางเป็นที�ประดิษฐานหลกัเมืองออกแบบ
ใหมี้ลกัษณะคลา้ยศิลปะศรีวชิยั เรียกวา่ทรงเหมราชลีลา วางศิลาฤกษเ์มื�อวนัที� 4 สิงหาคม พ.ศ.2532 
 
2. ลกัษณะทางกายภาพและองค์ประกอบที�สําคัญของพื�นที�วจัิย 
 ในส่วนนี" ผู ้วิจ ัยได้เ ลือกพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวสามแห่ง ได้แก่  ว ัดพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นพื"นที�วิจยัในเชิง
ลึก ซึ� งในส่วนนี"ผูว้จิยัไดก้ล่าวถึงการศึกษาลกัษณะสภาพแวดลอ้มกายภาพของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
ซึ� งมาจาการสํารวจและสังเกตการณ์ตามกรอบความคิดที�ได้จากทฤษฎีและแนวความคิด 
ประกอบดว้ยการสาํรวจและสังเกตการณ์ในดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึง ดา้นองคป์ระกอบและ
สิ�งอาํนวยความสะดวก ดา้นสภาพภูมิทศัน์ ดา้นความปลอดภยั และดา้นกิจกรรมที�เกิดขึ"น เพื�อให้
ทราบถึงสภาพโดยทั�วไปของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในปัจจุบนั ซึ� งขอ้มูลจากสํารวจและสังเกตการณ์
ที�ไดม้าอาจนาํขอ้มูลบางส่วนไปใชใ้นการประกอบการวเิคราะห์ในบทต่อไป 
 2.1 ผลการสํารวจและสังเกตการณ์วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  ผลจากการสาํรวจภาคสนามและสังเกตการณ์พื"นที�บริเวณวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  2.1.1 ดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึง พบวา่ พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมี
ความสะดวกและมีความปลอดภยัสูงในการเดินทาง เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวตั"งอยู่บนถนนสาย
หลกั คือ ถนนราชดาํเนิน สามารถเดินทางไดง่้าย มีป้ายแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยวอย่างชดัเจนและมี
ความต่อเนื�อง ทาํให้ไม่เกิดความสับสนในการเดินทาง ถึงแม้ว่าการจราจรบนถนนเส้นนี" บาง
ช่วงเวลามีสภาพการจราจรติดขดับา้ง เช่น ในเวลาเร่งด่วนก็ตาม 
  2.1.2 ดา้นองค์ประกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวก พบวา่ พื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารเป็นพื"นที�อาคารปิดลอ้ม เป็นวดัขนาดใหญ่และสําคญัที�สุดในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ซึ� งภายในบริเวณวดัมีโบราณสถานและโบราณวตัถุที�สําคญัมากมาย เช่น พระบรมธาตุเจดีย ์วิหาร
หลวง วิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงมา้) พระศรีธรรมาโศกราชซึ� งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื�อง
อย่างกษตัริยป์ระดิษฐานอยู่ วิหารทบัเกษตร วิหารเขียน และวิหารโพธิ| ลงักาเป็นสถานที�แสดง
โบราณวตัถุที�พุทธศาสนิกชนถวายเป็นพุทธบูชา และนอกจากนี" ภายในวดัยงัมีสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช ภายในวดัมีที�
สาํหรับจอดรถแต่ค่อนขา้งจาํกดั มีความพร้อมดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการสูง ไดแ้ก่ ที�นั�ง
พกัผอ่น หอ้งสุขา ป้ายบอกเล่าเรื�องราวและประวติัของสถานที�ท่องเที�ยว เจา้หนา้ที�ให้บริการขอ้มูล
เอกสาร ดอกไมธู้ปเทียนสาํหรับผูที้�มาสักการะองคพ์ระบรมธาตุ มีการบริการสถานที�จาํหน่ายสินคา้
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ที�ระลึก ร้านอาหาร การรักษาความปลอดภยั และมีการกาํหนดผงัการใชบ้ริเวณวดัอยา่งชดัเจน (ภาพ
ที� 4) 
  2.1.3 ดา้นสภาพภูมิทศัน์ พบว่า เนื�องจากพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็น
พื"นที�ปิดล้อมทาํให้ง่ายต่อการดูแลรักษา ทั"งในด้านความสะอาดและความสวยงาม ซึ� งภูมิทศัน์
โดยรอบมีความสวยงาม สะอาด และไดรั้บการดูแลอยา่งสมํ�าเสมอ 
  2.1.4 ด้านความปลอดภยั พบว่า พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีเจา้หน้าที�
รักษาความปลอดภยัประจาํและกาํหนดช่วงเวลาในการใหบ้ริการอยา่งแน่นอน โดยจะเปิดให้บริการ
เฉพาะในช่วงเวลากลางวนั ทาํใหมี้การเคลื�อนไหวของกิจกรรมของกลุ่มคนภายในพื"นที�และบริเวณ
โดยรอบ จึงไม่ส่งผลต่อความรู้สึกของผูใ้ชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  2.1.5 ดา้นกิจกรรมที�เกิดขึ"น พบวา่ เนื�องจากพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็น
พื"นที�สําคญัทางศาสนา ซึ� งกิจกรรมที�เกิดขึ"นในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะเป็นการใช้พื"นที�
เพื�อการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น การนมสัการสิ� งศกัดิ| สิทธิ|  การนั�งพกัผ่อน นั�งเล่นและถ่ายรูป การ
พบปะพูดคุย ซึ� งมีการใช้พื"นที�อยา่งหนาแน่นตลอดทั"งวนัและทุกวนั รวมทั"งการใชพ้ื"นที�แบบอื�น ๆ 
เช่น การใชพ้ื"นที�เพื�อการคา้ขายและใหบ้ริการแก่ผูม้าใชพ้ื"นที� ไม่วา่จะเป็นการจาํหน่ายสินคา้ที�ระลึก 
ของฝาก การจาํหน่ายอาหาร เครื�องดื�ม เป็นตน้ การจดังานประเพณีทอ้งถิ�น เช่น เทศกาลประเพณีวดั
สารทเดือนสิบ ประเพณีแห่ผา้ขึ"นธาตุ ซึ� งจดัขึ"นอยา่งใหญ่โตเป็นประจาํทุกปี ประเพณีสวดพระดา้น 
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวนัสําคญัทางศาสนา นอกจากนี" ยงัมีการจดักิจกรรมพิเศษทาง
ศาสนา เช่น การจดักิจกรรมเพื�อการทศันศึกษาหาความรู้ของโรงเรียนหรือมหาวทิยาลยั 
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 2.2 ผลการสํารวจและสังเกตการณ์พื�นที�สนามหน้าเมือง 
  ผลจากการสาํรวจภาคสนามและสังเกตการณ์พื"นที�สนามหนา้เมือง 
  2.2.1 ดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึง พบวา่ พื"นที�สนามหนา้เมืองมีความสะดวก
และมีความปลอดภยัสูงในการเดินทาง เนื�องจากสถานที�ท่องเที�ยวตั"งอยูบ่นถนนสายหลกั คือ ถนน
ราชดาํเนิน สามารถเดินทางไดง่้าย มีป้ายแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยวอยา่งชดัเจนและมีความต่อเนื�อง 
ทาํให้ไม่เกิดความสับสนในการเดินทาง ถึงแม้ว่าสนามหน้าเมืองเป็นพื"นที�ว่างอยู่กลางใจเมือง
นครศรีธรรมราชซึ� งลอ้มรอบไปดว้ยสถานที�ราชการและสถานศึกษา แต่การจราจรบนถนนเส้นนี"ก็
ถือวา่มีความสะดวกเกือบตลอดทั"งวนั ยกเวน้บางช่วงเวลามีสภาพการจราจรติดขดับา้ง เช่น ในเวลา
เร่งด่วนในตอนเชา้และตอนเยน็ ซึ� งมีรถโดยสารสาธารณะหรือรถยนตผ์ูป้กครองที�รอรับบุตรหลาน
กลบับา้น ผูที้�ตอ้งการใช้พื"นที�ก็สามารถเลี�ยงใช้เส้นทางถนนสายหลกัไปใชถ้นนสายรอง คือ ถนน
ท่าชา้งได ้
  2.2.2 ดา้นองค์ประกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวก พบว่า สนามหน้าเมืองมี
ลกัษณะเป็นพื"นที�โล่งสาธารณะ ประกอบด้วย พื"นที�ลานคอนกรีตทางด้านทิศใตภ้ายในบริเวณมี
พระราชานุสาวรียรั์ชกาลที� 5 ตั"งอยู่ พื"นที�ด้านทิศเหนือเป็นลานสนามหญา้ และพื"นที�ทางด้าน
ตะวนัตกเป็นหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ สํานกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราช 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครศรีธรรมราช ศาลาประชาคมและ
โรงละครนครศรีธรรมราช และอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึง สนามกีฬา 
โรงพละศึกษา ที�จอดรถ และห้องนํ" า สําหรับไวบ้ริการคนในพื"นที� ภายในพื"นที�มีที�สําหรับจอดรถ
แต่ค่อนขา้งจาํกดั ซึ� งผูเ้ขา้มาใช้พื"นที�ส่วนใหญ่นิยมจอดรถไวริ้มถนน มีความพร้อมดา้นสิ�งอาํนวย
ความสะดวกและบริการสูง ได้แก่ ที�นั�งพกัผ่อน ห้องสุขา ป้ายบอกเล่าเรื� องราวและประวติัของ
สถานที�ท่องเที�ยว มีสถานที�จาํหน่ายอาหารทั"งแบบถาวรและแบบชั�วคราวบริการผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�
ตลอดทั"งวนั และมีรถจาํหน่ายอาหารเคลื�อนที�ไวบ้ริการผูที้�มาใชพ้ื"นที�เฉพาะในช่วงเยน็ (ภาพที� 5) 
  2.2.3 ดา้นสภาพภูมิทศัน์ พบวา่ สนามหนา้เมืองเป็นพื"นที�โล่งสาธารณะไดรั้บการ
ตกแต่งภูมิทศัน์ที�สวยงาม และมีสภาพแวดลอ้มที�ดีที�เหมาะสมกบัรูปแบบกิจกรรมในพื"นที� แต่ยงัคง
มีปัญหาดา้นขยะและความสกปรกจากการใชพ้ื"นที� 
  2.2.4 ดา้นความปลอดภยั พบวา่ สนามหนา้เมืองไม่มีเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั
แต่เนื�องจากลกัษณะของพื"นที�เป็นพื"นที�โล่งสาธารณะ และมีผูใ้ช้พื"นที�อย่างหนาแน่นในช่วงเวลา
กลางวนั ทาํใหมี้การเคลื�อนไหวของกิจกรรมของกลุ่มคนภายในพื"นที�และบริเวณโดยรอบ ผูใ้ชพ้ื"นที�
จึงมีความรู้สึกปลอดภยัในการใชพ้ื"นที� 
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  2.2.5 ดา้นกิจกรรมที�เกิดขึ"น พบวา่ การใชพ้ื"นที�ส่วนใหญ่เพื�อการออกกาํลงั ไดแ้ก่ 
เดินเล่น เดิน/วิ�งออกกาํลงักาย หรือแมแ้ต่กิจกรรมที�ไม่ใช่เป็นการออกกาํลงั เช่น ปิกนิก อ่านหนงัสือ 
ถ่ายรูป เล่นดนตรี ฟังเพลง พบปะ พูดคุย มีการใช้พื"นที�ค่อนขา้งเบาบางในช่วงเวลากลางวนัและ
หนาแน่นมากที�สุดในช่วงตอนบ่ายและตอนเยน็ รวมถึงการใชพ้ื"นที�เพื�อการคา้ขายและให้บริการแก่
ผูม้าใชพ้ื"นที� เช่น รถจาํหน่ายอาหารเคลื�อนที� หาบเร่ แผงลอย 
 2.3 ผลการสํารวจและสังเกตการณ์พื�นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
  ผลจากการสาํรวจภาคสนามและสังเกตการณ์พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
(ทุ่งท่าลาด) 
  2.3.1 ดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึง พบวา่ พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
(ทุ่งท่าลาด) มีความสะดวกและมีความปลอดภยัปานกลางในการเดินทาง เนื�องจากการเขา้ถึงพื"นที�
จาํเป็นตอ้งใช้ถนนสายรอง คือ ถนนมะขามชุม ที�แยกออกจากถนนสายหลกั (ถนนราชดาํเนินซึ� ง
เป็นถนนสายหลกัที�ใชใ้นการสัญจร) มีป้ายแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยวและบอกเส้นทางทาํให้มีความ
สะดวกไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนแก่ผูที้�ตอ้งการไปใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  3.3.2 ดา้นองค์ประกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวก พบว่า สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 85 (ทุ่งท่าลาด) มีลกัษณะเป็นสวนสาธารณะเปิดโล่ง ซึ� งมีพื"นที�ถึง 1,257 ไร่ ภายในบริเวณ
ประกอบดว้ย  พื"นที�สวนสุขภาพ สวนสัตวเ์ปิด (สวนสัตวเ์ปิดท่าลาด) สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ 
(สวนญี� ปุ่น)  แดนพุ ทธิ ภู มิจ ําล อง  รวมถึง สถ านที� รา ชกา รข องสํ านักงา นเทศบ าล นค ร
นครศรีธรรมราช ได้แก่ หอประชุมเมือง และพิพิธภณัฑ์เมืองนครศรีธรรมราช มีพื"นที�จอดรถซึ� ง
สามารถจอดรถไดเ้ป็นจาํนวนมากทั"งรถประจาํทาง (รถทวัร์) และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ� งผูเ้ขา้มาใช้
พื"นที�ส่วนใหญ่นิยมจอดรถไวริ้มถนน มีความพร้อมด้านสิ�งอาํนวยความสะดวกสูง ได้แก่ ที�นั�ง
พกัผ่อน ลานจดักิจกรรม เจา้หน้าที�ให้บริการขอ้มูลเอกสารและรักษาความปลอดภยั ป้ายบอกเล่า
ประวติั/อธิบายสถานที�ต่าง ๆ ร้านจาํหน่ายสินคา้ ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย และกิจกรรมเสริม 
(วาดรูป ระบายสี นั�งสามลอ้ชมบรรยากาศ) (ภาพที� 6-7) 
  3.3.3 ดา้นสภาพภูมิทศัน์ พบวา่ เนื�องจากมีลกัษณะเป็นสวนสาธารณะเปิดโล่งมี
เนื"อที�กวา้งขวางได้รับการตกแต่งภูมิทศัน์เป็นระยะ ทาํให้บางพื"นที�ขาดการดูแลอย่างทั�วถึง บาง
พื"นที�ขาดความสวยงาม และยงัคงมีปัญหาดา้นขยะและความสกปรกจากการใชพ้ื"นที� 
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ภาพที� 7 แสดงภาพสถานที�ต่าง ๆ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
ที�มา : จากการสาํรวจ, 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

  3.3.4 ดา้นความปลอดภยั พบว่า เจา้หน้าที�รักษาความปลอดภยัภายในสถานที�
ท่องเที�ยวยงัมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีขนาดกวา้ง ทาํให้การดูแลยงัไม่ทั�วถึง ส่งผล
ต่อความรู้สึกและความมั�นใจของผูใ้ชพ้ื"นที�ทั"งในดา้นความรู้สึกและระยะเวลา ซึ� งทาํให้ในบางพื"นที�
ที�ค่อนขา้งมีความลบัตาจากผูค้น มีผูใ้ชพ้ื"นที�นอ้ยเพราะไม่มั�นใจในความปลอดภยั เช่น บริเวณพื"นที�
สวนญี�ปุ่น และหลาย ๆ ครั" ง ในพื"นที�ยงัเกิดปัญหาอนาจารและลกัขโมยอยูบ่่อยครั" ง 
  3.3.5 ดา้นกิจกรรมที�เกิดขึ"น พบวา่ การใชพ้ื"นที�ส่วนใหญ่เพื�อการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ไม่ว่าจะเป็น เพื�อการพกัผ่อน ไดแ้ก่ การนั�งเล่น ชมสัตว ์มีการใช้พื"นที�ตลอดทั"งวนัโดยคนที�มาใช้
พื"นที�ค่อนขา้งหลากหลาย หรือ เพื�อออกกาํลงั เช่น เดินเล่น เดิน วิ�งออกกาํลงักาย ปิกนิก วาดรูป 
ระบายสี อ่านหนงัสือ ถ่ายรูป เล่นดนตรี ซึ� งการใช้พื"นที�ค่อนขา้งเบาบางในช่วงเวลากลางวนัและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 

 

หนาแน่นมากที�สุดในช่วงตอนบ่ายและตอนเยน็ รวมถึงกิจกรรมการคา้ขายและให้บริการแก่ผูม้าใช้
พื"นที� เช่น รถจาํหน่ายอาหารเคลื�อนที� หาบเร่ แผงลอย เป็นตน้ 
 
3. สรุปสภาพทั�วไปและองค์ประกอบทรัพยากรท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั" งอยู่ในอาํเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลักษณะทาง
กายภาพเป็นที�ดอนและค่อย ๆ ลาดตํ�าลงจากทางทิศตะวนัตกไปยงัทางทิศตะวนัออก การใช้
ประโยชน์ที�ดินส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที�ดินประเภทที�พกัอาศัยกึ� งพาณิชยกรรม โดย
ศูนยก์ลางดา้นการคา้และพาณิชยกรรมอยู่ในเขตพื"นที�ตาํบลท่าวงั รองลงมา คือ การใชป้ระโยชน์
ที�ดินประเภทที�พกัอาศยั 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบทบาทเป็นศูนยก์ลางของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชและบริเวณโดยรอบและมีแนวโน้มขยายตวัขึ"นจากการเพิ�มขึ"นจากการ
ลงทุนภาคเศรษฐกิจและบทบาทความเป็นจงัหวดัศูนยก์ลางภาคใตต้อนบน ซึ� งสามารถแบ่งออกได้
เป็นดา้นพาณิชยกรรมและบริการและดา้นการท่องเที�ยว ส่งผลให้อาชีพของประชากรส่วนใหญ่เป็น
อาชีพรับจา้ง คา้ขายและบริการ รองลงมาคือรับราชการซึ� งมีความสอดคลอ้งกบับทบาทความเป็น
ชุมชนเมืองหลกั 
 ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 มีจาํนวน 106,777 คน เป็นเพศ
ชาย 51,204 คน เพศหญิง 56,939 คน ส่วนดา้นบริการทางสังคมภายในเมืองนครศรีธรรมราชมีความ
พร้อมในการรองรับสูง เช่น สถาบนัราชการ สถาบนัการศึกษา สถานบริการสาธารณสุข เป็นตน้ 
เนื�องจากบทบาทความเป็นเมืองศูนยก์ลางราชการทั"งในส่วนทอ้งถิ�นและส่วนภูมิภาค 
 ด้านสถานการณ์การท่องเที�ยวพบว่า เมืองนครศรีธรรมธรรมราชเป็นชุมชนที�มีการ
ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เพราะเมืองนครศรีธรรมราชเป็นชุมชนเมืองเก่าและมีความสําคญัทาง
ประวติัศาสตร์ ทาํให้สถานที�ท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน โดยใน
ระยะเวลาไม่กี�ปีที�ผ่านมาวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารไดเ้สนอชื�อเพื�อเขา้สู่กระบวนการพิจารณา
เป็นมรดกโลกทาํใหก้ารท่องเที�ยวมีอตัราเติบโตขึ"น นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเที�ยวชาวไทย 
 สําหรับความพร้อมดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการเพื�อการท่องเที�ยว โดย
ภาพรวมเมืองนครศรีธรรมราชมีความพร้อมในการรองรับและให้บริการ ซึ� งองคป์ระกอบเหล่านี" จะ
เป็นขอ้มูลในการประเมินศกัยภาพของแหล่งท่องเที�ยว ประกอบกบัการสํารวจและสังเกตการณ์
ภาคสนามเกี�ยวกบัลกัษณะทางกายภาพและองค์ประกอบที�สําคญัของสถานที�ท่องเที�ยวที�ทาํให้
ทราบถึงองคป์ระกอบดา้นสิ�งอาํนวยความความสะดวกและการบริการ และเอกลกัษณ์ของสถานที�
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ท่องเที�ยวแต่ละแห่ง องคป์ระกอบเหล่านี"จะเป็นขอ้มูลประกอบในการประเมินความพึงพอใจการใช้
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในบทต่อไป 
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บทที� 5 
ผลการศึกษา 

 
 โดยการศึกษาแบบสอบถามผูใ้ช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวนี" ได ้รวบรวมขอ้มูลผลการศึกษา
จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 3 แห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) รวมจาํนวน 168 ตวัอยา่ง แบ่งเป็น
กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที� จาํนวน 99 ตวัอย่าง และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยว จาํนวน 69 
ตวัอย่าง และแบบสอบถามจากผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการ/ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาด้านการ
ท่องเที�ยว จาํนวน 4 ท่าน ซึ� งผลการศึกษานาํมาสู่การวิเคราะห์เพื�อประกอบการพิจารณาให้ทราบ
ประเด็นต่าง ๆ ซึ� งสามารถแจกแจงรายละเอียดไดด้งันี"  
 1. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
 2. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 
 3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
(ทุ่งท่าลาด) 
 4. ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการ/ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันา
ดา้นการท่องเที�ยวของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
 5. สรุปผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื�นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
 1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิาร แบ่งออกเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และขอ้มูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สามารถแสดงผล
การศึกษาไดด้งัตารางที� 5 -6 
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ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�
วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

(n = 33) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 13 39.39 
    หญิง 20 60.61 

2. อายุ 
    ต ํ�ากวา่ 18 ปี 5 15.15 
    19-23 ปี 6 18.18 
    24-35 ปี 10 30.30 
    36-45 ปี 7 21.21 
    46-60 ปี 5 15.15 

3. อาชีพ 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 9 27.27 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 12.12 
    พนกังานบริษทั 11 33.33 
    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3 9.09 
    รับจา้ง 4 12.12 
    เกษตรกร 2 6.06 

4. ระดบัการศึกษา 

    ประถมศึกษา 1 3.03 
    มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 12 36.36 
    อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 3 9.09 
    ปริญญาตรี 15 45.45 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 2 6.06 

5. รายได้ 

    ต ํ�ากวา่ 5,000 บาท 8 24.24 
    5,001-10,000 บาท 5 15.15 
    10,001-15,000 บาท 8 24.24 
    15,001-20,000 บาท 5 15.15 
    20,001-30,000 บาท 5 15.15 
    มากกวา่ 30,000 บาท 2 6.06 

  จากตารางที� 5 สามารถอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารไดว้า่ 
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  เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 และเป็นเพศชาย 
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 
  อายุ พบวา่ มีอายุระหวา่ง 24-35 ปีมากที�สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 
รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 อายุระหวา่ง 24-35 ปี จาํนวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 อายุระหวา่ง 19-23 ปี จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 อายุต ํ�ากวา่ 18 
ปีและอายรุะหวา่ง 46-60 ปี จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 15.15 ตามลาํดบั 
  อาชีพ พบวา่ เป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากที�สุด จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 รองลงมาคือ เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 รับราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจและรับจา้งทั�วไป จาํนวน 4 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 12.12 คา้ขายหรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และเป็นเกษตรกร จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามลาํดบั 
  ระดับการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที�สุด จาํนวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาหรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 
12 คน คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ระดบัอนุปริญญาหรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 และ
ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
  รายได้ พบวา่ มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-15,000 บาท และตํ�ากวา่ 5,000 บาท จาํนวน 
8 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 24.24 รองลงมาคือ มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 
บาท,15,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท จาํนวน 5 คน เท่ากนั 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
15.15 และมากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามลาํดบั 
  เมื�อวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที�  พบว่า 
ประชาชนที�ใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวยัทาํงานมีการใช้พื"นที�มาก
ที�สุด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 24-35 ปี โดยอาชีพที� มีความโดดเด่นมากที�สุดคือ พนักงาน
บริษทัเอกชน รองลงมาคือ นกัเรียนและนกัศึกษา ส่วนกลุ่มวยัผูสู้งอายุมีการใชพ้ื"นที�นอ้ยที�สุด ทั"งนี"
ผูใ้ช้พื"นที�มีระดับรายได้ระหว่าง 5,000-30,000 บาทต่อเดือน และมีวุฒิการศึกษาอยู่ในช่วง
มธัยมศึกษาถึงระดบัปริญญาตรีคละเคา้กนัไป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิาร 

(n = 23) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที�ยว จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 9 39.13 
    หญิง 14 60.87 

2. ที�พกัอาศัยปัจจุบัน 

    จ.นครศรีธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) 13 56.52 
    จ.อื�น ๆ 10 43.48 

3. อายุ 
    ต ํ�ากวา่ 18 ปี 3 13.04 
    19-23 ปี 6 26.09 
    24-35 ปี 7 30.43 
    36-45 ปี 6 26.09 
    46-60 ปี 1 4.35 

4. อาชีพ 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 5 21.74 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 17.39 
    พนกังานบริษทั 9 39.13 
    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3 13.04 
    รับจา้ง 2 8.70 

5. ระดบัการศึกษา 

    ประถมศึกษา 1 4.35 
    มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 5 21.74 
    อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 5 21.74 
    ปริญญาตรี 8 34.78 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 4 17.39 

6. รายได้ 

    ต ํ�ากวา่ 5,000 บาท 3 13.04 
    5,001-10,000 บาท 6 26.09 
    10,001-15,000 บาท 8 34.78 
    15,001-20,000 บาท 1 4.35 
    20,001-30,000 บาท 2 8.70 
    มากกวา่ 30,001 บาท 3 13.04 
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ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิาร (ต่อ) 

(n = 23) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที�ยว จํานวน ร้อยละ 

7. จํานวนครั�งที�เข้ามาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    2-5 ครั" ง 2 8.70 
    มากกวา่ 10 ครั" ง 21 91.30 

8. วตัถุประสงค์หลักในการเดนิทางมาท่องเที�ยว* 
    พกัผอ่น/ท่องเที�ยว 20 86.96 
    เยี�ยมญาติ/เพื�อน 3 13.04 

9. ระยะเวลาที�ใช้ในเมืองนครศรีธรรมราช 
    มาเชา้กลบัเยน็เพราะอยูใ่กลที้�พกั 21 91.30 
    พกัคา้งคืนบา้นญาติ/คนรู้จกั 2 8.70 

10. เหตุผลในการมาท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช* 
    สนใจ/ตอ้งการมาดว้ยตนเอง 22 95.65 
    คาํบอกเล่าของเพื�อน/ญาติ 4 17.39 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

  จากตารางที� 6 สามารถอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใช้
พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารไดว้า่ 
  เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 และเป็นเพศชาย 
จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 
  ที�พักอาศัยปัจจุบัน พบว่า เป็นชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชที�พกัอาศยันอกเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 และมาจากจงัหวดัอื�น ๆ จาํนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 โดยเป็นจงัหวดัพทัลุง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 จงัหวดั
ระยอง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.04 
  อายุ พบว่า มีอายุระหวา่ง 24-35 ปีมากที�สุด จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 
รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 19-23 ปี และอายุระหวา่ง 46-60 ปี จาํนวน 6 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 26.09 อายุระหวา่ง 19-23 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และอายุระหวา่ง 46-60 ปี 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  อาชีพ พบวา่ เป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากที�สุด จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.13 รองลงมาคือ เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 รับราชการหรือ
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รัฐวสิาหกิจ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 คา้ขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.04 และรับจา้งทั�วไป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลาํดบั 
  ระดับการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที�สุด จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.78 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาหรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบั
อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
21.74 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และระดบัประถมศึกษา  จาํนวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  รายได้ พบวา่ มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-15,000 บาทมากที�สุด จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.78 รองลงมาคือ รายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 
รายไดต้ ํ�ากวา่ 5,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 3 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
13.04 รายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และรายไดร้ะหวา่ง 
15,001-20,000 บาท จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  จํานวนครั�งที�มาท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช พบวา่ เดินทางมาท่องเที�ยว
มากกวา่ 10 ครั" ง จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และ 2-5 ครั" ง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.70 
  วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบวา่ เดินทางมาเพื�อพกัผ่อนหรือท่องเที�ยว จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และเพื�อมาเยี�ยมญาติหรือกลุ่มเพื�อน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  ระยะเวลาที�ใช้ในเมืองนครศรีธรรมราช พบวา่ เดินทางมาเชา้กลบัเยน็เพราะอยูใ่กล้
ที�พกั จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 และพกัคา้งคืนบา้นญาติหรือคนรู้จกั จาํนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.70 
  เหตุผลในการมาท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช (สามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1 เหตุผล) พบว่า มีความสนใจหรือเดินทางมาดว้ยตนเอง จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
95.65 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และมาท่องเที�ยวตามคาํบอกเล่าของเพื�อนหรือญาติ จาํนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  เมื�อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว พบว่า นกัท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เป็นชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกลุ่มวยัทาํงานเป็นกลุ่มที�มีการใชพ้ื"นที�มากที�สุด โดย
อาชีพที�มีความโดดเด่นที�สุดคือ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซึ� งเป็นกลุ่มที�มีกาํลงัทางการเงินใน
การเดินทางมาท่องเที�ยว ส่วนกลุ่มผู ้สูงอายุเป็นกลุ่มที�มีการใช้พื"นที�น้อยที� สุด โดยภาพรวม
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นกัท่องเที�ยวมีระดบัรายไดที้�หลากหลาย คือตั"งแต่ 5,000-15,000 บาทต่อเดือนและมีวุฒิการศึกษาที�
คละเคา้กนัไป 
 1.2 รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  การวิเคราะห์แบบสอบถามรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอย่างที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ� งแบ่งออกเป็น รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการ
ใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว สามารถแสดงผล
การศึกษาไดด้งัตารางที� 7-8 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

(n = 33) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. ผู้ร่วมเดนิทาง 
    มาคนเดียว 11 33.33 
    2 คน 8 24.24 
    3-5 คน 12 36.36 
    มากกวา่ 5 คน 2 6.06 

2. วธีิที�ใช้ในการเดนิทาง 
    จกัรยานยนต ์ 11 33.33 
    รถยนตส่์วนบุคคล 14 42.42 
    รถโดยสารสาธารณะ 9 27.27 

3. เหตุผลในการเลอืกใช้พื�นที�* 
    ชอบบรรยากาศ/ทศันียภาพสวยงาม 19 57.58 
    เดินทางไดส้ะดวก/เขา้ถึงไดง่้าย 17 51.52 
    พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื�อนมาเที�ยว 13 39.39 
    ใกลที้�พกัอาศยั 11 33.33 
    บรรยากาศร่มรื�น 8 24.24 
    นดัพบเพื�อน/สมาคม 6 18.18 
    ชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวก 6 18.18 
    พื"นที�อาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�ตอ้งการทาํ 5 15.15 
    ใกลที้�ทาํงาน/สถาบนัการศึกษา 2 6.06 

4. ความถี�ในการเข้าใช้สถานที�ท่องเที�ยว 
    1-2 ครั" ง/สปัดาห์ 25 75.76 
    3-5 ครั" ง/สปัดาห์ 2 6.06 
    มากกวา่ 5 ครั" ง/สปัดาห์ 6 18.18 
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ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร (ต่อ) 

(n = 33) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

5. วนัที�เข้ามาใช้พื�นที� 
    จนัทร์-ศุกร์ 1 3.03 
    เสาร์-อาทิตย ์ 12 36.36 
    วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 10 30.30 

6.ช่วงเวลาที�มาใช้พื�นที� 
    05.00-08.00 น. 1 3.03 
    08.00-12.00 น. 12 36.36 
    12.00-18.00 น. 13 39.39 
    ไม่แน่นอน 7 21.21 

7. กจิกรรมการใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว* 

    นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ|  33 100.00 
    ถ่ายรูป 27 81.82 
    ซื"อสินคา้/ของที�ระลึก/ 18 54.55 
    เดินชมเมือง/ยา่น/สถาปัตยกรรม/วิถีชีวิต 17 51.52 
    ศึกษาประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรม 15 45.45 
    นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม 12 36.36 
    เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตัว ์ 9 27.27 
    ฟังธรรม/ปฏิบติัธรรม/นั�งสมาธิ 5 15.15 
    อ่านหนงัสือ/เล่นอินเตอร์เน็ต 2 6.06 
    ทานอาหาร/ปิกนิก/สงัสรรค ์ 2 6.06 

8. ระยะเวลาที�มาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว 
    ไม่เกิน 30 นาที 2 6.06 
    30 นาที-1 ชั�วโมง 7 21.21 
    1-2 ชั�วโมง 20 60.61 
    มากกวา่ 2 ชั�วโมง 4 12.12 

9. กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�* 
    เคยร่วม 33 100.00 
       -เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ 33 100.00 
      -แห่ผา้ขึ"นธาตุ 30 90.91 
       -เทศกาลสงกรานต ์ 17 51.52 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 
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  จากตารางที� 7 สามารถอธิบายรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารไดว้า่ 
  ผู้ร่วมเดินทาง พบวา่ เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คนมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ เดินทางมาคนเดียว จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เดินทางมา 2 คน 
จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 และเดินทางมาเป็นกลุ่มมากกวา่ 5 คน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.06 ตามลาํดบั 
  วิธีที�ใช้ในการเดินทาง พบวา่ เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคลมากที�สุด จาํนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.42 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ตามลาํดบั 
  เหตุผลในการเลือกใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบวา่ เพราะชอบบรรยากาศของพื"นที�หรือแหล่งท่องเที�ยวมีทศันียภาพที�สวยงามมากที�สุด 
จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 57.58 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ เดินทางไดส้ะดวกพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวสามารถเขา้ถึงไดง่้าย จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
พาบุตรหลานหรือญาติ/เพื�อนมาเที�ยว จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอยู่ใกลที้�พกั จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีบรรยากาศร่มรื�น จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง
นัดพบเพื�อนเพื�อสังสรรค์และชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที� จาํนวน 6 คน 
เท่ากนั 2 เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเอื"ออาํนวยต่อ
การทาํกิจกรรมที�อยากจะทาํ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และใกลที้�
ทาํงานหรือสถาบนัการศึกษา จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งตามลาํดบั 
  ความถี�ในการเข้ามาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า เดินทางเขา้มาใช้พื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว 1-2 ครั" ง/สัปดาห์มากที�สุด จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 รองลงมาคือ มากกวา่ 5 
ครั" ง/สัปดาห์ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และ 3-5 ครั" ง/สัปดาห์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.06 ตามลาํดบั 
  วนัที�เข้ามาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวใน
วนัเสาร์และวนัอาทิตยม์ากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ มาในวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 และมาในวนัจนัทร์-วนัศุกร์ จาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
  ช่วงเวลาที�มาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ มาในช่วงเวลา 12.00-18.00 น.มาก
ที�สุด จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. จาํนวน 12 คน คิด
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เป็นร้อยละ 36.36 ช่วงเวลาที�ไม่แน่นอน จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 และช่วงเวลา 05.00-
08.00 น. จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
  กิจกรรมที�ทําในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล) 
พบวา่ นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ| ในพื"นที�วดัมากที�สุด จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ กิจกรรมการถ่ายรูป จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซื"อสินคา้หรือของที�ระลึก จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
เดินชมสถาปัตยกรรมภายในวดั จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ศึกษา
ประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรมภายในวดั จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เดิน
เล่น/ชมวิว จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ฟังธรรม/ปฏิบติัธรรม/นั�ง
สมาธิ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง และอ่านหนังสือ/เล่น
อินเตอร์เน็ต ทานอาหาร/ปิกนิก จาํนวน 2 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  ระยะเวลาที�ใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ ใชเ้วลา 1-2 ชั�วโมงมากที�สุด จาํนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือ 30 นาที – 1 ชั�วโมง จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 
มากกวา่ 2 ชั�วโมง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 และไม่เกิน 30 นาที จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.06 ตามลาํดบั 
  กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 เหตุผล) พบวา่ ทั"งหมดเคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที� 
โดย เคยเขา้ร่วม/เที�ยวงานเทศกาลวนัสารทเดือนสิบมากที�สุด จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ประเพณีแห่ผา้ขึ"นธาตุ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง และเทศกาลสงกรานต ์จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

(n = 23) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. ผู้ร่วมเดนิทาง 
    มาคนเดียว 2 8.70 
    2 คน 9 39.13 
    3-5 คน 12 52.17 
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ตารางที� 8 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร (ต่อ) 

(n = 23) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

2. วธีิที�ใช้ในการเดนิทาง 
    เดินเทา้ 1 4.35 
    จกัรยานยนต ์ 2 8.70 
    รถยนตส่์วนบุคคล 18 78.26 
    รถโดยสารสาธารณะ 2 8.70 

3. เหตุผลในการเลอืกใช้พื�นที�* 
    ชอบบรรยากาศ/ทศันียภาพสวยงาม 15 65.22 
    พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื�อนมาเที�ยว 12 52.17 
    เดินทางไดส้ะดวก/เขา้ถึงไดง่้าย 5 21.74 
    พื"นที�อาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�ตอ้งการทาํ 4 17.39 
    บรรยากาศร่มรื�น 2 8.70 

4. กจิกรรมที�ทําในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว* 
    นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ|  23 100.00 
    ถ่ายรูป 17 73.91 
    เดินชมเมือง/ยา่น/สถาปัตยกรรม/วิถีชีวิต 12 52.17 
    ซื"อสินคา้/ของที�ระลึก/ 12 52.17 
    ศึกษาประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรม 8 34.78 
    นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม 3 13.04 
    ฟังธรรม/ปฏิบติัธรรม/นั�งสมาธิ 2 8.70 

5. ระยะเวลาที�มาใช้พื�นที� 
    30 นาที-1 ชั�วโมง 2 8.70 
    1-2 ชั�วโมง 14 60.87 
    มากกวา่ 2 ชั�วโมง 7 30.43 

6. กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�* 
    ไม่เคยร่วม 2 8.70 
    เคยร่วม 21 91.30 
       -เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ 21 91.30 
       -เทศกาลสงกรานต ์ 18 78.26 
      -แห่ผา้ขึ"นธาตุ 10 43.48 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

  จากตารางที� 8 สามารถอธิบายรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารไดว้า่ 
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  ผู้ร่วมเดินทาง พบวา่ เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คนมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ เดินทางมา 2 คน จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 และเดินทางมาคน
เดียว จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลาํดบั 
  วิธีที�ใช้ในการเดินทาง พบวา่ เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคลมากที�สุด จาํนวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจกัรยานยนต์และรถโดยสารสารธารณะ 
จาํนวน 2 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 8.70 และเดินเทา้ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
ตามลาํดบั 
  เหตุผลในการเลือกใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบวา่ เดินทางมาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพราะชอบบรรยากาศและพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมี
ทศันียภาพที�สวยงามมากที�สุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
รองลงมาคือ พาบุตรหลานหรือญาติหรือเพื�อนมาท่องเที�ยว จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง เดินทางไดส้ะดวกพื"นที�สามารถเขา้ถึงไดง่้าย จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.74 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง พื"นที�เอื"ออาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�อยากจะทาํ จาํนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง และบรรยากาศในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความร่มรื�น 
จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  กิจกรรมที�ทําในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล) 
พบวา่ นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ| มากที�สุด จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
รองลงมาคือ กิจกรรมถ่ายรูป จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ซื"อ
สินคา้หรือของที�ระลึก จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง เดินชม
สถาปัตยกรรมภายในวดั จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ศึกษา
ประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรมภายในวดั จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
ตามลาํดบั 
  ระยะเวลาที�ใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ ใชเ้วลา 1-2 ชั�วโมงมากที�สุด จาํนวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 รองลงมาคือ มากกวา่ 2 ชั�วโมง จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 และ 30 
นาที – 1 ชั�วโมง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลาํดบั 
  กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 เหตุผล) พบวา่ เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที� โดย 
เคยเขา้ร่วม/เที�ยวงานเทศกาลวนัสารทเดือนสิบมากที�สุด จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ประเพณีแห่ผา้ขึ"นธาตุ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจาํนวนกลุ่ม
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ตวัอยา่ง และเทศกาลสงกรานต ์จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ส่วน
ไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที� จาํนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.3 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิาร 
  จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ"น
ในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 9-11 

ตารางที� 9 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

(n = 56) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที�* จํานวน ร้อยละ 

    ปัญหาความแออดัของพื"นที� 23 41.07 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 20 35.71 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 13 23.21 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 11 19.64 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 10 17.86 
    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 9 16.07 
    ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 7 12.50 
    ไม่มีปัญหา 7 12.50 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคารไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 4 7.14 
    อื�น ๆ 3 5.36 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

 

แผนภูมิที� 1 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
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  จากตารางที� 9 และแผนภูมิที� 1 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"งประชาชนในพื"นที�และ
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว แสดงความคิดเห็นวา่ปัญหาความแออดัของพื"นที�เป็นปัญหาที�สําคญัที�สุด 
จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคือ ปัญหาความไม่เป็น
ระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสกบันกัท่องเที�ยว จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาสถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล จาํนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.64 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�
นั�งพกั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/
สิ�งรบกวน จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาความไม่ปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นและไม่มีปัญหา จาํนวน 7 คน เท่ากนั 2 คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ปัญหาการใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคาร/สิ�งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกบัพื"นที� จาํนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ตามลาํดบั หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดู
รายละเอียดไดใ้นตารางที� 10-11 

ตารางที� 10 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิารเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

(n = 33) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที�* จํานวน ร้อยละ 

    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 17 51.52 
    ปัญหาความแออดัของพื"นที� 16 48.48 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 11 33.33 
    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 7 21.21 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 7 21.21 
    ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 7 21.21 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 5 15.15 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคารไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 4 12.12 
    ไม่มีปัญหา 4 12.12 
    อื�น ๆ 1 3.03 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 
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แผนภูมิที� 2 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

  จากตารางที� 10 และแผนภูมิที� 2 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� (สามารถเลือกตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�แสดงความคิดเห็นวา่ ปัญหาความไม่
เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอยเป็นปัญหาที�สาํคญัที�สุด จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ ปัญหาความแออดัของพื"นที�เป็นปัญหาที�สําคญัที�สุด จาํนวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบหรือฉวยโอกาส
กบันกัท่องเที�ยว จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/
มลพิษ/สิ�งรบกวน ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�งพกั ปัญหาความ
ไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและไม่มีปัญหาใดในพื"นที� จาํนวน 7 คน เท่ากนั 3 ปัญหา คิดเป็น
ร้อยละ 21.21 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาสถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล  จาํนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาการใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคาร/สิ�งปลูก
สร้างไม่เหมาะสมกบัพื"นที�และไม่มีปัญหา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง และปัญหาอื�น ๆ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
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ตารางที� 11 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิารเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

(n = 23) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที�* จํานวน ร้อยละ 

    ปัญหาความแออดัของพื"นที�  7 30.43 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 6 26.09 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 3 13.04 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 3 13.04 
    ไม่มีปัญหา 3 13.04 
    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 2 8.70 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 2 8.70 
    อื�น ๆ 2 8.70 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 

 

แผนภูมิที� 3 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

  จากตารางที� 11 และแผนภูมิที� 3 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้
มากกวา่ 1 ปัญหา) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาความแออดัของ
พื"นที�เป็นปัญหาที�สาํคญัที�สุด จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมา
คือ ปัญหาสิ� งแวดล้อม/มลพิษ/สิ� งรบกวน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�
จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�งพกั และไม่มีปัญหา จาํนวน 3 คน เท่ากนั 2 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 8.70 
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ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสกับนักท่องเที�ยว ปัญหา
สิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวนและปัญหาอื�น ๆ จาํนวน 2 คน เท่ากนั 3 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 8.70 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
 จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 12-14 

ตารางที� 12 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิาร 

(n = 56) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง* จํานวน ร้อยละ 

    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 19 33.93 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 17 30.36 
    การรักษาความสะอาด 17 30.36 
    การรักษาความปลอดภยั 14 25.00 
    การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 12 21.43 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 9 16.07 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 8 14.29 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 8 14.29 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 7 12.50 
    ที�พกัแรม 6 10.71 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 

 

แผนภูมิที� 4 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
 วรมหาวหิาร 
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  จากตารางที� 12 และแผนภูมิที�  4 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"งประชาชน
ในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย
มากที�สุด จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ การรักษาความ
สะอาดและการเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที� จาํนวน 17 คน เท่ากนั 2 แนวทาง คิดเป็น
ร้อยละ 30.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง การรักษาความปลอดภยั จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เพิ�มการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปรับปรุงเส้นทางการจราจร จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอย่าง เพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลายและจดัภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม 
จาํนวน 8 คน เท่ากนั 2 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปรับปรุงมาตรฐาน
ขนส่งสาธารณะ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เพิ�มที�พกัแรม จาํนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถ
ดูรายละเอียดไดใ้นตารางที� 13-14 

ตารางที� 13 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิารเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

(n = 33) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง* จํานวน ร้อยละ 

    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 15 45.45 
    การรักษาความปลอดภยั 14 42.42 
    การรักษาความสะอาด 12 36.36 
    การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 10 30.30 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 8 24.24 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 7 21.21 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 6 18.18 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 6 18.18 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 5 15.15 
    ที�พกัแรม 5 15.15 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 
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แผนภูมิที� 5 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
 วรมหาวหิารเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

  จากตารางที� 13 และแผนภูมิที� 5 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� (สามารถ
เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�แสดงความคิดเห็นวา่ ควรมี
การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอยมากที�สุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง รองลงมาคือการักษาความปลอดภยั จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง การรักษาความสะอาด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง การ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง การปรับ
เส้นทางจราจรและป้ายบอกเส้นทาง จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
การเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลาย จดัภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม 
จาํนวน 6 คน เท่ากนั 2 เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง และปรับปรุง
มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
ตามลาํดบั 
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ตารางที� 14 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิารเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

(n = 23) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง* จํานวน ร้อยละ 

    สิ�งอาํนวยความสะดวก 10 43.48 
    การรักษาความสะอาด 5 21.74 
    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 4 17.39 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 2 8.70 
    การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 2 8.70 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 2 8.70 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 2 8.70 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 1 4.35 
    ที�พกัแรม 1 4.35 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 

 

แผนภูมิที� 6 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
 วรมหาวหิารเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

  จากตารางที� 14 และแผนภูมิที� 6 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยว (สามารถ
เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นวา่ ควรเพิ�มสิ�ง
อาํนวยความสะดวก เช่น ที�นั�งพกั มากที�สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง รองลงมาคือ การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง ปรับปรุงมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์พื"นที�แหล่ง
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ท่องเที�ยว เพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลาย และจดัภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยวให้มี
ความสวยงามมากยิ�งขึ"น จาํนวน 2 คน เท่ากนั 4 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง และการปรับเส้นทางจราจรและป้ายบอกเส้นทาง จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อรูปแบบการพัฒนาการ
ท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 15 

ตารางที� 15 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อรูปแบบการพฒันาการท่องเที�ยวของเมือง
นครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

ความคาดหวังต่อการพฒันาด้านการท่องเที�ยวในอนาคต 

ประชาชน 
( n=33 ) 

นักท่องเที�ยว 
( n=23 ) 

รวม 
( n=56 ) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
    เมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีที�เงียบสงบ 16 48.48 11 47.83 27 48.21 
    เมืองท่องเที�ยวซึ�งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมยัใหม่ภาคใตต้อนบน 12 36.36 4 13.04 16 28.57 
    เมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอยา่งคึกคกัและครบครันความบนัเทิง 6 18.18 3 17.39 9 16.07 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

 

แผนภูมิที�  7 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อรูปแบบการพัฒนาการท่องเที�ยวของเมือง
 นครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

  จากตารางที� 15 และแผนภูมิที� 7 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อ
รูปแบบการพฒันาการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนใน
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พื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า ทั"งกลุ่ม
ตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยว แสดงความคิดเห็นว่า ควรพฒันาแหล่ง
ท่องเที�ยวไปในรูปแบบเมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีที�เงียบสงบมาก
ที�สุด จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 48.21 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ เมืองท่องเที�ยวซึ� ง
รวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมยัใหม่ประจาํภาคใตต้อนบน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.57 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และเมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอยา่งคึกคกัและครบครันความบนัเทิง 
จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่างตามลาํดบั หากพิจารณาเฉพาะกลุ่ม 
พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความคิดเห็นที�ตรงกนั คือ 
ควรพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวไปในรูปแบบเมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/
โบราณคดีที�เงียบสงบมากที�สุด จาํนวน 16 และ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 และ 47.83 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอย่างตามลาํดบั รองลงมาคือ เมืองท่องเที�ยวซึ� งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมยัใหม่
ประจาํภาคใตต้อนบน จาํนวน 12 และ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 และ 17.39 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่างตามลาํดบั และเมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอยา่งคึกคกัและครบครันความบนัเทิง จาํนวน 6 
และ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และ 13.04 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
 1.4 ความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายใน
พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  ผลจากการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวย
ความสะดวกภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัต่อไปนี"  

ตารางที� 16 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

   สภาพถนน/เส้นทาง 4.06 0.788 มาก 3.96 0.706 มาก 4.02 0.751 มาก

   ป้ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ชดัเจน/ไม่สับสน 4.00 0.866 มาก 3.91 0.596 มาก 3.96 0.762 มาก

   มีรถโดยสารสาธารณะเพยีงพอ/สม ํ�าเสมอ 4.06 0.899 มาก 2.83 1.642 ปานกลาง 3.55 1.387 มาก
X̅ 4.04 0.851 มาก 3.57 0.981 มาก 3.84 0.967 มาก

รวม 2 กลุ่ม

(n = 56)ด้านการเข้าถงึพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน

(n = 33)

นักท่องเที�ยว

(n = 23)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 8 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้
 พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

  จากตารางที� 16 และแผนภูมิที� 8 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึง
พอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.84 และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.967 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 4.04 และ 3.57 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.851 
และ0.981 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นสภาพถนน/เส้นทาง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 4.02 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.751 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 4.06 และ 3.96 ตามลาํดบั และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.788 และ 0.706 ตามลาํดบั 
  ประเด็นป้ายบอกเส้นทาง/สัญลกัษณ์ชดัเจน/ไม่สับสน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.96 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.762 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 4.00 และ 
3.91 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.866 และ0.596 ตามลาํดบั 
  ประเด็นรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมํ�าเสมอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.55 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.387 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 4.06 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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เท่ากบั 0.899 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.84 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.967 ซึ� งแตกต่างจากกลุ่ม
ตวัอย่างประชาชนในพื"นที� อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้จกัรถ
โดยสารสาธารณะที�ให้บริการในพื"นที�เท่ากบักลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�ทาํให้กลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวจึงมีความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

ตารางที� 17 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจดา้นความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

   ความสะอาด  สะดวกสบาย/เป็นระเบียบ 3.79 0.96 มาก 3.91 0.515 มาก 3.84 0.848 มาก

   เจ้าหน้าที�รักษาความสะอาดเพยีงพอ 3.45 0.971 มาก 3.57 0.736 มาก 3.50 0.915 มาก

   ถังขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดี/เพยีงพอ 3.67 0.854 มาก 3.61 0.515 มาก 3.64 0.819 มาก
X̅ 3.64 0.928 มาก 3.70 0.589 มาก 3.66 0.861 มาก

ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 9 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่ม
 ตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

  จากตารางที� 17 และแผนภูมิที� 9 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึง
พอใจดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.66 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.861 หากแยกพิจารณาเฉพาะ
กลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.64 และ 3.70 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.928 และ0.589 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถ
อธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นความสะอาด สะดวกสบาย/เป็นระเบียบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.84 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.848 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.79 และ 
3.91 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.960 และ0.515 ตามลาํดบั 
  ประเด็นเจา้หนา้ที�รักษาความสะอาดเพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.50 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.915 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.45 และ 
3.57 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.971 และ0.736 ตามลาํดบั 
  ประเด็นถงัขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยูใ่นสภาพดี/เพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 3.64 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.819 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 3.67 และ 3.61 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.854 และ 0.515 ตามลาํดบั 

ตารางที� 18 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั
และการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภัย/ไม่น่ากลัว 4.12 1.023 มาก 3.91 0.515 มาก 4.04 0.852 มาก

    เจ้าหน้าที�และระบบรักษาความปลอดภัยเพยีงพอ 3.39 0.966 มาก 3.78 0.736 มาก 3.55 0.893 มาก

    ไฟฟ้าส่องสว่าง/แสงธรรมชาตเิพยีงพอ 3.91 1.071 มาก 3.91 0.515 มาก 3.91 0.88 มาก

    มีถังดับเพลิงเพยีงพอ/ป้ายเตอืนชดัเจน 3.39 1.029 มาก 3.61 0.722 มาก 3.48 0.914 มาก
X̅ 3.70 1.022 มาก 3.80 0.622 มาก 3.75 0.885 มาก

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 18 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
 ของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

  จากตารางที� 18 และแผนภูมิที� 10 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  มีค่าเฉลี�ย  ( x̄ ) เท่ากบั 3.75 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.885 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.70 และ 3.80 ตามลาํดบั และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.022 และ 0.622 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็น
สามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภยั/ไม่น่ากลวั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.04 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.852 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 4.12 และ 3.91 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.023 และ 0.515 ตามลาํดบั 
  ประเด็นเจา้หน้าที�และระบบรักษาความปลอดภยัเพียงพอ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 3.55 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.893 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 3.39 และ 3.78 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.966 และ 0.736 ตามลาํดบั 
  ประเด็นไฟฟ้าส่องสว่าง/แสงธรรมชาติเพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.91 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.880 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
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ตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.91 
เท่ากนัทั"ง 2 กลุ่ม และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.071 และ 0.515 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีถงัดบัเพลิงเพียงพอหรือป้ายเตือนชดัเจน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.48 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.914 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.39 และ 
3.61 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.029 และ 0.722 ตามลาํดบั 

ตารางที� 19 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความ
สะดวกและการบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�สาํหรับจอดรถ 3.48 1.176 มาก 2.91 1.041 ปานกลาง 3.25 1.148 ปานกลาง

    พื"นที�สาํหรับพกัผ่อน/พื"นที�สาํหรับทาํกิจกรรม 3.64 0.783 มาก 3.22 0.600 ปานกลาง 3.46 0.738 มาก

    จุดบริการนักท่องเที�ยว/พื"นที�สอบถามขอ้มูล 3.30 1.045 ปานกลาง 3.04 0.638 ปานกลาง 3.20 0.903 ปานกลาง

    พื"นที�บริการด้านเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์ 2.58 1.393 ปานกลาง 2.87 0.920 ปานกลาง 2.70 1.220 ปานกลาง

    โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานที�ท่องเที�ยว 2.73 1.376 ปานกลาง 3.00 0.739 ปานกลาง 2.84 1.156 ปานกลาง

    พื"นที�สาํหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น 2.55 1.641 ปานกลาง 3.13 0.626 ปานกลาง 2.79 1.345 ปานกลาง

    ธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงนิ/ตูก้ดเงนิอัตโนมัติ 2.42 1.640 น้อย 2.70 0.822 ปานกลาง 2.54 1.361 ปานกลาง

    ร้านอาหาร/ร้านขายของที�ระลึก 3.73 1.098 มาก 3.87 1.100 มาก 3.79 1.091 มาก

    ห้องนํ"าสาธารณะเพยีงพอ/สะอาด 3.21 1.193 ปานกลาง 3.48 0.947 มาก 3.32 1.097 ปานกลาง
X̅ 3.07 1.261 ปานกลาง 3.14 0.826 ปานกลาง 3.10 1.118 ปานกลาง

ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก/การบริการของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 11 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

  จากตารางที� 19 และแผนภูมิที� 11 สามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.10 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.118 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.07 และ 3.14 ตามลาํดบั และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.261 และ 0.826 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับจอดรถ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.25 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.148 
หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.48 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.176 ส่วน
กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 2.91 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.041 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับพกัผอ่น/พื"นที�สาํหรับทาํกิจกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.46 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.738 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.64 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.783 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.22 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.600 
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  ประเด็นจุดบริการนกัท่องเที�ยว/พื"นที�สอบถามขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.20 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.903 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.30 และ 3.04 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.045 
และ 0.638 ตามลาํดบั 
  ประเด็นพื"นที�บริการดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.70 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.220 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"น
และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 2.58 และ 2.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.393 และ 0.920 
ตามลาํดบั  
  ประเด็นโทรศพัทส์าธารณะภายในสถานที�ท่องเที�ยว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.84 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.156 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย  
( x̄ ) เท่ากบั 2.73 และ 3.00 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.376 และ 0.739 
ตามลาํดบั 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.79 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.345 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
2.55 และ 3.13 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.641 และ 0.822 ตามลาํดบั 
  ประเด็นธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงิน/ตูก้ดเงินอตัโนมติั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.54 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.361 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.42 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.640 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.70 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.822 
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  ประเด็นร้านอาหาร/ร้านขายของที�ระลึก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.79 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.091 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.73 และ 3.87 
ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.098 และ 0.947 ตามลาํดบั 
  ประเด็นห้องนํ" าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.32 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.118 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
3.07 และ 3.14 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.261 และ 0.826 ตามลาํดบั 

ตารางที� 20 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์
และทัศนียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงาม/ร่มรื�น 4.09 1.100 มาก 3.87 0.694 มาก 4.00 0.953 มาก

     มีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�ท่องเที�ยวอย่างชดัเจน 3.48 1.302 มาก 3.70 0.703 มาก 3.57 1.093 มาก

     สิ�งปลูกสร้าง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์เดิม 3.64 1.141 มาก 3.83 0.650 มาก 3.71 0.967 มาก

     มีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กับพื"นที� 3.39 1.248 มาก 3.61 0.783 มาก 3.48 1.079 มาก
X̅ 3.65 1.198 มาก 3.75 0.708 มาก 3.69 1.023 มาก

ด้านของสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 12 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
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  จากตารางที� 20 และแผนภูมิที� 12 สามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.69 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.023 หากแยกพิจารณา
เฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.65 และ 3.75 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.198 และ 0.708 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถ
อธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงาม/ร่มรื�น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 4.00 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.953 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 4.09 และ 
3.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.100 และ 0.694 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�ท่องเที�ยวอยา่งชดัเจน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.57 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.093 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.48 และ 3.70 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.302 
และ 0.703 ตามลาํดบั 
  ประเด็นสิ�งปลูกสร้าง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกบัสภาพภูมิทศัน์เดิม พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.71 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.967 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.64 และ 3.83 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.141 
และ 0.650 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กบักิจกรรมของพื"นที� 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.48 และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.079 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.39 และ 3.61 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.248 
และ 0.783 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 21 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจด้านความเก่าแก่/
ความสําคญั/ความเป็นเอกลักษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิาร 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

       มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชวีิต/ภูมิปัญญา/พบเห็นได้ที�เดียว 3.58 1.275 มาก 4.04 0.706 มาก 3.77 1.095 มาก

       มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทาํให้เกิดความประทับใจ 3.82 1.158 มาก 3.87 0.694 มาก 3.84 0.987 มาก

       มีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี 3.91 1.128 มาก 3.87 0.694 มาก 3.89 0.966 มาก
X̅ 3.77 1.187 มาก 3.93 0.698 มาก 3.83 1.016 มาก

ด้านความเก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 13 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความเก่าแก่/ความสาํคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
 พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

  จากตารางที� 21 และแผนภูมิที� 13 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความเก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.83 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.016 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.77 และ 3.93 ตามลาํดบั และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.187 และ 0.698 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็น
สามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นมีความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวถีิชีวติ/ภูมิปัญญา/พบเห็นไดที้�เดียว พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.77 และส่วน
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เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.095 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.58 และ 4.04 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.275 
และ 0.706 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีความงดงามดา้นศิลปวฒันธรรมทาํให้เกิดความประทบัใจ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.84 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.987 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.82 และ 3.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.158 
และ 0.694 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 3.89 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.966 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 3.91 และ 3.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.128 และ 0.694 
ตามลาํดบั 

ตารางที� 22 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

     ระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 3.79 1.111 มาก 3.83 0.576 มาก 3.80 0.923 มาก

     มีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลักษณะการใชง้าน 3.58 1.173 มาก 3.57 0.590 มาก 3.57 0.970 มาก

     มีกิจกรรมที�เหมาะสมกับผูใ้ชบ้ริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 3.67 1.080 มาก 3.61 0.722 มาก 3.64 0.943 มาก

     มีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถิ�น/สร้างสรรคใ์ห้มีความแปลกใหม่ 3.42 1.251 มาก 3.52 0.593 มาก 3.46 1.026 มาก

    ให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รื�นรมย์/ตอบสนองการใชบ้ริการ 3.61 1.116 มาก 3.65 0.714 มาก 3.63 0.964 มาก

    มีการเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยวในระดับท้องถิ�นหรือประเทศ 3.42 1.370 มาก 3.83 0.576 มาก 3.59 1.125 มาก
X̅ 3.58 1.184 มาก 3.67 0.629 มาก 3.62 0.992 มาก

ด้านการจัดการพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 14 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
    พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

  จากตารางที� 22 และแผนภูมิที� 14 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.62 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.992 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.58 และ 3.67 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.184 และ 0.629 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 3.80 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.923 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 3.79 และ 3.83 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.111 และ 0.576 
ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลักษณะการใช้งาน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.57 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.970 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.58 และ 3.57 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.173 
และ 0.590 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีกิจกรรมที�เหมาะสมกับผูใ้ช้บริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.64 และส่วน
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เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.943 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.67 และ 3.61 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.080 
และ 0.722 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น/สร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.46 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.026 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.42 และ 3.52 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.251 
และ 0.593 ตามลาํดบั 
  ประเด็นให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รื�นรมย/์ตอบสนองการใช้บริการ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.63 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.964 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.61 และ 3.65 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.116 
และ 0.714 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีการเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�นหรือประเทศ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.62 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.992 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.42 และ 3.83 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.184 
และ 0.576 ตามลาํดบั 

2. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื�นที�สนามหน้าเมือง 
 2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 
  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้
เมืองซึ� งแบ่งออกเป็น ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และขอ้มูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สามารถแสดงผลการศึกษาได้
ดงัตารางที� 23-24 
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ตารางที� 23 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�
สนามหนา้เมือง 

(n = 33) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 22 66.67 
    หญิง 11 33.33 

2. อายุ 
    ต ํ�ากวา่ 18 ปี 6 18.18 
    19-23 ปี 6 18.18 
    24-35 ปี 12 36.36 
    36-45 ปี 5 15.15 
    46-60 ปี 4 12.12 
   

3. อาชีพ 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 11 33.33 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 15.15 
    พนกังานบริษทั 4 12.12 
    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 9 27.27 
    รับจา้ง 3 9.09 
    เกษตรกร 1 3.03 

4. ระดบัการศึกษา 
    ประถมศึกษา 2 6.06 
    มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 10 30.30 
    อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 5 15.15 
    ปริญญาตรี 13 39.39 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 3 9.09 

5. รายได้ 
    ต ํ�ากวา่ 5,000 บาท 8 24.24 
    5,001-10,000 บาท 4 12.12 
    10,001-15,000 บาท 7 21.21 
    15,001-20,000 บาท 5 15.15 
    20,001-30,000 บาท 6 18.18 
    มากกวา่ 30,001 บาท 3 9.09 

  จากตารางที� 23 สามารถอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมืองไดว้า่ 
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  เพศ พบว่า เป็นเพศชาย จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเป็นเพศหญิง 
จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
  อายุ พบวา่ มีอายุระหวา่ง 24-35 ปีมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
รองลงมาคือ อายตุ ํ�ากวา่ 18 ปี และอายุระหวา่ง 19-23 ปี จาํนวน 6 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
18.18 อายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และอายุระหวา่ง 46-60 ปี จาํนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ตามลาํดบั   
  อาชีพ พบว่า เป็นนักเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
รองลงมาคือ มีอาชีพคา้ขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 รับ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 รับจา้งทั�วไป จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และมีอาชีพเป็น
เกษตรกร จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
  ระดับการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที�สุด จาํนวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.39 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 10 
คน คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ระดบัอนุปริญญาหรือระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ระดบัสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
และระดบัประถมศึกษา จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามลาํดบั 
  รายได้ พบว่า มีรายไดต้ ํ�ากว่า 5,000 บาทมากที�สุด จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.24 รองลงมาคือ รายไดร้ะหวา่ง 10,000-15,000 บาท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 รายได้
ระหวา่ง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 รายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000 
บาท จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 รายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.12 และมากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลาํดบั 
  เมื�อวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที�  พบว่า 
ประชาชนที�ใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มคนวยัทาํงานมีการใชพ้ื"นที�มาก
ที�สุด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 24-35 ปี โดยอาชีพที�มีความโดดเด่นมากที�สุดคือ นักเรียนและ
นกัศึกษา ส่วนกลุ่มวยัผูสู้งอายุมีการใช้พื"นที�น้อยที�สุด ทั"งนี" ผูใ้ช้พื"นที�มีระดบัรายไดต้ ํ�ากว่า 5,000 
บาทต่อเดือน และมีวฒิุการศึกษาอยูใ่นช่วงมธัยมศึกษาถึงระดบัปริญญาตรีคละเคา้กนัไป 
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ตารางที� 24 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สนาม
หนา้เมือง 

(n = 23) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที�ยว จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 14 60.87 
    หญิง 9 39.13 

2. ที�พกัอาศัยปัจจุบัน 

    จ.นครศรีธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) 16 69.57 
    จ.อื�น ๆ 7 30.43 

3. อายุ 
    ต ํ�ากวา่ 18 ปี 1 4.35 
    19-23 ปี 4 17.39 
    24-35 ปี 12 52.17 
    36-45 ปี 5 21.74 
    46-60 ปี 1 4.35 

4. อาชีพ 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 5 21.74 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 43.48 
    พนกังานบริษทั 2 8.70 
    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3 13.04 
    รับจา้ง 3 13.04 

5. ระดบัการศึกษา 

    มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 1 4.35 
    อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 8 34.78 
    ปริญญาตรี 14 60.87 

6. รายได้ 
    ต ํ�ากวา่ 5,000 บาท 3 13.04 
    5,001-10,000 บาท 2 8.70 
    10,001-15,000 บาท 12 52.17 
    15,001-20,000 บาท 4 17.39 
    20,001-30,000 บาท 1 4.35 
    มากกวา่ 30,001 บาท 1 4.35 

7. ความถี� 
    2-5 ครั" ง 3 13.04 
    มากกวา่ 10 ครั" ง 20 86.96 
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ตารางที� 24 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สนาม
หนา้เมือง (ต่อ) 

(n = 23) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที�ยว จํานวน ร้อยละ 

8. วตัถุประสงค์หลักในการเดนิทางมาท่องเที�ยว* 
    พกัผอ่น/ท่องเที�ยว 21 91.30 
    ประชุม/สมัมนา 2 8.70 
    ติดต่อธุรกิจ 2 8.70 

9. ระยะเวลาที�ใช้ในเมืองนครศรีธรรมราช 
    มาเชา้กลบัเยน็เพราะอยูใ่กลที้�พกั 16 69.57 
    มาเชา้กลบัเยน็เพราะมีกาํหนดพกัที�อื�น 2 8.70 
    พกัคา้งคืนบา้นญาติ/คนรู้จกั 5 21.74 

10. เหตุผลในการมาท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช* 

    สนใจ/ตอ้งการมาดว้ยตนเอง 19 82.61 
    คาํบอกเล่าของเพื�อน/ญาติ 2 8.70 
    สื�อออนไลน์ 1 4.35 
    หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 1 4.35 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

  จากตารางที� 24 สามารถอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�
ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมืองไดว้า่ 
  เพศ พบว่า เป็นเพศชาย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 และเป็นเพศหญิง 
จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 
  ที�พักอาศัยปัจจุบัน พบว่า เป็นชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชที�พกัอาศยันอกเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 และมาจากจงัหวดัอื�น ๆ จาํนวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 โดยเป็นจงัหวดักระบี� จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 จงัหวดัสงขลา 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 
  อายุ พบวา่ มีอายุระหวา่ง 24-35 ปีมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 
รองลงมาคือ อายรุะหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 อายุระหวา่ง 19-23 ปี จาํนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และตํ�ากวา่ 18 ปี และอายุระหวา่ง 46-60 ปี จาํนวน 1 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม
คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  อาชีพ พบว่า รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 
รองลงมาคือ เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 คา้ขายและรับจา้งทั�วไป 
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จาํนวน 3 คน เท่ากนั 2 อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 13.04 และเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.70 ตามลาํดบั 
  ระดับการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที�สุด จาํนวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.87 รองลงมาคือ ระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) จาํนวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78 และระดบัมธัยมศึกษาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  รายได้ พบว่า มีรายไดร้ะหว่าง 10,000-15,000 บาท จาํนวน 12 คนมากที�สุด คิด
เป็นร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ มีรายไดร้ะหวา่ง 15,001-20,000 บาท จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.39 มีรายไดต้ ํ�ากวา่ 5,000 บาท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 มีรายได ้5,001-10,000 บาท
จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 และมีรายได ้20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท 
จาํนวน 1 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  จํานวนครั�งที�มาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า เดินทางมาท่องเที�ยว
มากกวา่ 10 ครั" ง จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96 และจาํนวน 2-5 ครั" ง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.04 
  วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาเพื�อพกัผ่อนหรือท่องเที�ยว จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และเพื�อมาเยี�ยมญาติหรือกลุ่มเพื�อนและเพื�อติดต่อธุรกิจ จาํนวน 2 คน เท่ากนั 2 
เหตุผลคิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  ระยะเวลาที�ใช้ในเมืองนครศรีธรรมราช พบวา่ เดินทางมาเชา้กลบัเยน็เพราะอยูใ่กล้
ที�พกั จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 รองลงมาคือ พกัคา้งคืนบา้นญาติหรือคนรู้จกั จาํนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 และไปเชา้กลบัเยน็เนื�องจากมีกาํหนดพกัที�อื�น จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.70 ตามลาํดบั 
  เหตุผลในการมาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราช (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 เหตุผล) พบวา่ มีความสนใจหรือเดินทางมาดว้ยตนเอง จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ มาท่องเที�ยวตามคาํบอกเล่าของเพื�อนหรือญาติ จาํนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รู้ผา่นสื�อออนไลน์และหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร จาํนวน 
1 คน เท่ากนั 2 เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  เมื�อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว พบว่า นกัท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เป็นชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกลุ่มวยัทาํงานเป็นกลุ่มที�มีการใชพ้ื"นที�มากที�สุด โดย
อาชีพที�มีความโดดเด่นที�สุดคือ รับราชการหรือเป็นพนกังานในหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ซึ� งเป็นกลุ่มที�
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มีกาํลงัทางการเงินในการเดินทางมาท่องเที�ยว ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุ่มที�มีการใช้พื"นที�นอ้ยที�สุด 
โดยภาพรวมนกัท่องเที�ยวมีระดบัรายไดที้�หลากหลายส่วน คือตั"งแต่ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน
และมีวฒิุการศึกษาที�คละเคา้กนัไป 
 2.2 รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 
  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอย่างที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมืองซึ� งแบ่งออกเป็น รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของ
กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งั
ตารางที� 25-26 

ตารางที� 25 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

(n = 33) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. ผู้ร่วมเดนิทาง 

    มาคนเดียว 11 33.33 
    2 คน 14 42.42 
    3-5 คน 7 21.21 
    มากกวา่ 5 คน 1 3.03 

2. วธีิที�ใช้ในการเดนิทาง 
    เดินเทา้ 4 12.12 
    จกัรยาน 2 6.06 
    จกัรยานยนต ์ 11 33.33 
    รถยนตส่์วนบุคคล 12 36.36 
    รถโดยสารสาธารณะ 4 12.12 
   

3. เหตุผลในการเลอืกใช้พื�นที�* 
    ชอบบรรยากาศ/ทศันียภาพสวยงาม 13 39.39 
    ใกลที้�พกัอาศยั 13 39.39 
    นดัพบเพื�อน/สมาคม 12 36.36 
    เดินทางไดส้ะดวก/เขา้ถึงไดง่้าย 12 36.36 
    พื"นที�อาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�ตอ้งการทาํ 8 24.24 
    ชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวก 7 21.21 
    พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื�อนมาเที�ยว 6 18.18 
    บรรยากาศร่มรื�น 4 12.12 
    ใกลที้�ทาํงาน/สถาบนัการศึกษา 3 9.09 
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ตารางที� 25 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง (ต่อ) 

(n = 33) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

4. ความถี�ในการเข้าใช้สถานที�ท่องเที�ยว 
    ประจาํทุกวนั 2 6.06 
    1-2 ครั" ง/สปัดาห์ 16 48.48 
    3-5 ครั" ง/สปัดาห์ 9 27.27 
    มากกวา่ 5 ครั" ง/สปัดาห์ 6 18.18 

5. วนัที�เข้ามาใช้พื�นที� 
    จนัทร์-ศุกร์ 6 18.18 
    เสาร์-อาทิตย ์ 11 33.33 
    วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 4 12.12 
    ไม่แน่นอน 12 36.36 

6.ช่วงเวลาที�มาใช้พื�นที� 
    05.00-08.00 น. 1 3.03 
    08.00-12.00 น. 3 9.09 
    12.00-18.00 น. 11 33.33 
    หลงั 18.00 น. 12 36.36 
    ไม่แน่นอน 6 18.18 

7. ระยะเวลาที�มาใช้พื�นที� 
    30 นาที-1 ชั�วโมง 15 45.45 
    1-2 ชั�วโมง 8 24.24 
    มากกวา่ 2 ชั�วโมง 9 27.27 

8. กจิกรรมที�ทําพื�นที�* 
    เดิน/วิ�งออกกาํลงักาย 24 72.73 
    ถ่ายรูป 18 54.55 
    ทานอาหาร/ปิกนิก/สงัสรรค ์ 13 39.39 
    ซื"อสินคา้/ของที�ระลึก/ 13 21.21 
    นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ|  12 36.36 
    เดินชมเมือง/ยา่น/สถาปัตยกรรม/วิถีชีวิต 11 33.33 
    นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม 11 33.33 
    ศึกษาประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรม 10 30.30 
    เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตัว ์ 10 30.30 
    อ่านหนงัสือ/เล่นอินเตอร์เน็ต 8 24.24 
    ปั�นจกัรยาน 4 12.12 
    เตน้แอโรบิก 4 12.12 
    วาดรูประบายสี 2 6.06 
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ตารางที� 25 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง (ต่อ) 

(n = 33) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

9. กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�* 
    ไม่เคยร่วม 4 12.12 
    เคยร่วม 29 87.88 
       -เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ 28 84.85 
       -เทศกาลสงกรานต ์ 22 66.67 
      -แห่ผา้ขึ"นธาตุ 8 24.24 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

  จากตารางที� 25 สามารถอธิบายรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง ไดว้า่ 
  ผู้ร่วมเดินทาง พบวา่ เดินทางมา 2 คนมากที�สุด จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.42 รองลงมาคือ เดินทางมาคนเดียว จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 
คน จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 และเดินทางมาเป็นกลุ่มมากกวา่ 5 คน จาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
  วิธีที�ใช้ในการเดินทาง พบวา่ เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคลมากที�สุด จาํนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เดินทางโดย
รถโดยสารสาธารณะและเดินเทา้ จาํนวน 4 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 12.12 ตามลาํดบั 
  เหตุผลในการเลือกใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพราะชอบบรรยากาศและอยู่ใกลที้�พกัอาศยั  
จาํนวน 13 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ นดัพบ
เพื�อนและพื"นที�ท่องเที�ยวสามารถเดินทางไดส้ะดวกและเขา้ถึงง่าย จาํนวน 12 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิด
เป็นร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง พื"นที�เอื"ออาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�จะทาํ จาํนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวก จาํนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง พาบุตรหลานหรือญาติหรือเพื�อนมาท่องเที�ยว 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง บรรยากาศร่มรื�น จาํนวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.12 และอยู่ใกลที้�ทาํงานหรือสถาบนัการศึกษา จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
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  ความถี�ในการเข้ามาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า เดินทางเขา้มาใช้พื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว 1-2 ครั" ง/สัปดาห์มากที�สุด จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ 3-5 ครั" ง/
สัปดาห์ จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 มากกว่า 5 ครั" ง/สัปดาห์ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.18 ประจาํทุกวนั จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามลาํดบั 
  วนัที�เข้ามาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวใน
วนัที�ไม่แน่นอนมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ ช่วงวนัเสาร์และวนั
อาทิตย ์จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
และช่วงวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ตามลาํดบั 
  ช่วงเวลาที�มาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
หลงัเวลา 18.00 จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. จาํนวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ช่วงเวลาที�ไม่แน่นอน จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ18.18 ช่วงเวลา 
08.00-12.00 น. จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และช่วงเวลา 05.00-08.00 น. จาํนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
  ระยะเวลาที�ใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ ใชเ้วลาไม่เกิน 30 นาทีมากที�สุด จาํนวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ มากกวา่ 2 ชั�วโมง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ
1-2 ชั�วโมง จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 ตามลาํดบั 
  กิจกรรมที�ทําในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล) 
พบวา่ เดิน/วิ�งออกกาํลงักายมากที�สุด จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
รองลงมาคือ การถ่ายรูป จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ซื"อสินคา้ของ
ที�ระลึกและเพื�อทานอาหารหรือปิกนิก จาํนวน 13 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง นมสัการศาลหลกัเมือง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปัตยกรรมหรือวิถีชีวิตและนั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม จาํนวน 11 คน 
เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวนกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาประวติัศาสตร์
ศิลปวฒันธรรมและเพื�อเดินเล่นหรือเดินชมวิว จาํนวน 10 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 30.30 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง อ่านหนงัสือหรือเล่นอินเตอร์เน็ต จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง ปั�นจกัรยานและเตน้แอโรบิค จาํนวน 4 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง และวาดรูประบายสี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 เหตุผล) พบวา่ เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที� จาํนวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 87.88 โดย เคยเขา้ร่วม/เที�ยวงานเทศกาลวนัสารทเดือนสิบมากที�สุด จาํนวน 
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28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ เทศกาลสงกรานต ์จาํนวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง งานวนัพ่อหรือวนัแม่แห่งชาติ จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.24 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษ 
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ตามลาํดบั 

ตารางที� 26 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

(n = 23) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. ผู้ร่วมเดนิทาง 
    มาคนเดียว 6 26.09 
    2 คน 6 26.09 
    3-5 คน 10 43.48 
    มากกวา่ 5 คน 1 4.35 

2. วธีิที�ใช้ในการเดนิทาง 

    จกัรยานยนต ์ 12 52.17 
    รถยนตส่์วนบุคคล 8 34.78 
    รถโดยสารสาธารณะ 3 13.04 

3. เหตุผลในการเลอืกใช้พื�นที�* 
    เดินทางไดส้ะดวก/เขา้ถึงไดง่้าย 12 52.17 
    พื"นที�อาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�ตอ้งการทาํ 10 43.48 
    ชอบบรรยากาศ/ทศันียภาพสวยงาม 5 21.74 
    พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื�อนมาเที�ยว 5 21.74 
    บรรยากาศร่มรื�น 3 13.04 
    นดัพบเพื�อน/สมาคม 3 13.04 

4. กจิกรรมการใช้พื�นที�* 
    เดิน/วิ�งออกกาํลงักาย 12 52.17 
    ทานอาหาร/ปิกนิก/สงัสรรค ์ 8 34.78 
    นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม 8 34.78 
    ถ่ายรูป 6 26.09 
    เดินชมเมือง/ยา่น/สถาปัตยกรรม/วิถีชีวิต 5 21.74 
    เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตัว ์ 5 21.74 
    นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ|  3 13.04 
    ซื"อสินคา้/ของที�ระลึก/ 3 13.04 
    อ่านหนงัสือ/เล่นอินเตอร์เน็ต 3 13.04 
    วาดรูประบายสี 2 8.70 
    เตน้แอโรบิค 1 4.35 
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ตารางที� 26 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง (ต่อ) 

(n = 23) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

5. ระยะเวลาที�มาใช้พื�นที� 
    ไม่เกิน 30 นาที 1 4.35 
    30 นาที-1 ชั�วโมง 5 21.74 
    1-2 ชั�วโมง 4 17.39 
    มากกวา่ 2 ชั�วโมง 13 56.52 

6. กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�* 
    ไม่เคยร่วม 5 21.74 
    เคยร่วม 18 78.26 
       -เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ 15 65.22 
       -เทศกาลสงกรานต ์ 6 26.09 
      -แห่ผา้ขึ"นธาตุ 5 21.74 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

  จากตารางที� 26 สามารถอธิบายรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมืองไดว้า่ 
  ผู้ร่วมเดินทาง พบวา่ เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คนมากที�สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.48 รองลงมาคือ เดินทางมาคนเดียวและเดินทางมาดว้ยกนั 2 คน จาํนวน 6 คน เท่ากนั 2 
กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 26.09 และเดินทางมาเป็นกลุ่มมากกวา่ 5 คน จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
ตามลาํดบั 
  วธีิที�ใช้ในการเดินทาง พบวา่ เดินทางโดยรถจกัรยานยนตม์ากที�สุด จาํนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล  จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.78 และรถโดยสารสารธารณะ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ตามลาํดบั 
  เหตุผลในการเลือกใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบว่า เดินทางไดส้ะดวกสามารถเขา้ถึงไดง่้ายมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.17 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ พื"นที�เอื"ออาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�จะทาํ จาํนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ชอบบรรยากาศและพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมี
ทศันียภาพที�สวยงามและพาบุตรหลาน/ญาติ/เพื�อนมาเที�ยว จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 เหตุผล คิดเป็น
ร้อยละ 21.74 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง นดัพบเพื�อนและบรรยากาศร่มรื�น จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.04 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
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  กิจกรรมที�ทําในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล) 
พบวา่ เดินวิ�งออกกาํลงักายมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
รองลงมาคือ ทานอาหาร/ปิกนิก/สังสรรคแ์ละนั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม จาํนวน 8 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม 
คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ซื"อสินคา้ของที�ระลึกและเพื�อทานอาหารหรือปิกนิก 
ถ่ายรูป จาํนวน 6 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เดินชมเมือง/
ยา่น/สถาปัตยกรรม/วถีิชีวติ และเดินเล่น จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง นมสัการศาลหลกัเมือง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง วาดรูป จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เตน้แอโรบิค จาํนวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  ระยะเวลาที�ใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า ใช้เวลามากกว่า 2 ชั�วโมงมากที�สุด 
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมาคือ ใชเ้วลา 30 นาที – 1 ชั�วโมง จาํนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.74 ใชเ้วลา 1-2 ชั�วโมง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และใชเ้วลาไม่เกิน 30 นาที 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
  กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 เหตุผล) พบวา่ เคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที�สนาม
หนา้เมือง จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง โดยเคยเขา้ร่วม/เที�ยวงาน
เทศกาลวนัสารทเดือนสิบมากที�สุด จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
เทศกาลสงกรานต ์จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และวนัพ่อหรือวนั
แม่แห่งชาติ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม
ทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที� จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 

 2.3 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหน้า
เมือง 
  จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ"น
ในพื"นที�สนามหนา้เมือง สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 27-32 
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ตารางที� 27 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหนา้เมือง 
(n = 56) 

สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที�* จํานวน ร้อยละ 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 23 41.07 
    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 17 30.36 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 17 30.36 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 14 25.00 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคารไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 13 23.21 
    ปัญหาความแออดัของพื"นที�  12 21.43 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 8 14.29 
    ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 4 7.14 
    อื�น ๆ 3 5.36 
    ไม่มีปัญหา 2 3.57 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 

 

แผนภูมิที� 15 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 27 และแผนภูมิที� 15 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหน้าเมืองของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว 
(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเที�ยว แสดงความคิดเห็นวา่ ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�ง
พกัเป็นปัญหาที�สําคญัที�สุด จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมา
คือ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอยและปัญหาสิ� งแวดล้อม/มลพิษ/
สิ�งรบกวน จาํนวน 17 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 30.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง สถานที�
ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
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ปัญหาการใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคาร/สิ�งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกบัพื"นที� จาํนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.21 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาความแออดัของพื"นที�จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.43 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสกับนักท่องเที�ยว 
จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาอื�น ๆ จาํนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และไม่มีปัญหา จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม สามารถดูรายละเอียดไดใ้นตารางที� 27-28 

ตารางที� 28 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหนา้เมือง
เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

(n = 33) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 17 51.52 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 12 36.36 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 9 27.27 
    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 8 24.24 
    ปัญหาความแออดัของพื"นที�  8 24.24 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคารไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 7 21.21 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 6 18.18 
    ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 4 12.12 
    อื�น ๆ 3 9.09 
    ไม่มีปัญหา 2 6.06 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 

 
แผนภูมิที� 16 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหนา้เมืองเฉพาะกลุ่ม
   ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
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  จากตารางที� 28 และแผนภูมิที� 16 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหนา้เมืองของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 
ปัญหา) พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที� แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความ
สะดวกที�จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�งพกัเป็นปัญหาที�สําคญัที�สุด จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.52 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย 
จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาสถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรม
ขาดการดูแล จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/
สิ�งรบกวนและปัญหาความแออดัของพื"นที� จาํนวน 8 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที�ดินและอาคาร/สิ�งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 
จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบหรือฉวย
โอกาสกบันกัท่องเที�ยว จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาความไม่
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหา
อื�น ๆ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และไม่มีปัญหา จาํนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.06 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 

ตารางที� 29 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหนา้เมือง
เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

(n = 23) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที�* จํานวน ร้อยละ 

    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 9 39.13 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคารไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 6 26.09 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 6 26.09 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 5 21.74 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 5 21.74 
    ปัญหาความแออดัของพื"นที�  4 17.39 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 2 8.70 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 
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แผนภูมิที� 17 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหนา้เมืองเฉพาะกลุ่ม
   ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

  จากตารางที� 29 และแผนภูมิที� 17 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�สนามหน้าเมืองของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
ปัญหา) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นวา่ ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน
เป็นปัญหาที�สําคญัที�สุด จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ 
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที�ดินและอาคาร/สิ�งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกบัพื"นที� จาํนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.09 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาสถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแลและปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 21.74 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาความแออดัของพื"นที� จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง และปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสกบันกัท่องเที�ยว จาํนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 

  จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหน้า
เมือง สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 30-32 
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ตารางที� 30 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนาม
หนา้เมือง 

(n = 56) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว จํานวน ร้อยละ 

    การรักษาความสะอาด 20 35.71 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 19 33.93 
    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 16 28.57 
    การรักษาความปลอดภยั 16 28.57 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 12 21.43 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 12 21.43 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 11 19.64 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 7 12.50 
    การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 6 10.71 
    ที�พกัแรม 1 1.79 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 

 

แผนภูมิที� 18 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 30 และแผนภูมิที� 18 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหน้าเมืองของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"งประชาชนในพื"นที�
และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการรักษาความสะอาดในพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวมากที�สุด จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคือ 
ปรับปรุงเส้นทางการจราจร จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง จดั
ระเบียบร้านคา้แผงลอยและการรักษาความปลอดภยั จาํนวน 16 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 
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28.57 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวใหมี้ความหลากหลาย การจดัภูมิทศัน์ให้มี
ความสวยงาม จาํนวน 12 คน เท่ากนั 2 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เพิ�ม
สิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที� จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ปรับปรุงมาตรฐานขนส่งสาธารณะ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
เพิ�มการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง
และเพิ�มที�พกัแรม จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดูรายละเอียดไดใ้นตารางที� 31-32 

ตารางที� 31 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนาม
หนา้เมืองเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

(n = 33) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว* จํานวน ร้อยละ 

    การรักษาความสะอาด 12 36.36 
    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 11 33.33 
    การรักษาความปลอดภยั 10 30.30 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 9 27.27 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 9 27.27 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 9 27.27 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 9 27.27 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 5 15.15 
    การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 5 15.15 
    ที�พกัแรม 1 3.03 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 

 

แผนภูมิที� 19 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหน้าเมือง
    เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
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สมุดกลาง
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  จากตารางที� 31 และแผนภูมิที� 19 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหนา้เมืองเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� (สามารถเลือกตอบ
ไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�แสดงความคิดเห็นวา่ ควรมีการรักษา
ความสะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง รองลงมาคือ จดัระเบียบร้านคา้แผงลอย จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่งการรักษาความปลอดภยั จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ30.30 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
ปรับปรุงเส้นทางการจราจร เพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลาย การจดัภูมิทศัน์ให้มี
ความสวยงาม เพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที� จาํนวน 9 คน เท่ากนั 4 เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 
27.27 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปรับปรุงมาตรฐานขนส่งสาธารณะและเพิ�มการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง
ตามลาํดบั 

ตารางที� 32 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนาม
หนา้เมืองเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

(n = 23) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง* จํานวน ร้อยละ 

    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 10 43.48 
    การรักษาความสะอาด 8 34.78 
    การรักษาความปลอดภยั 6 26.09 
    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 5 21.74 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 3 13.04 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 3 13.04 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 2 8.70 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 2 8.70 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 
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แผนภูมิที� 20 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหน้าเมือง
    เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

  จากตารางที� 32 และแผนภูมิที� 20 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหน้าเมืองของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้
มากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นวา่ ควรมีแกไ้ขเรื�องเส้นทาง
การจราจร จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ การรักษา
ความสะอาด จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.78 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง การรักษาความปลอดภยั 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จดัระเบียบร้านคา้แผงลอย จาํนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลาย 
จดัภูมิทศัน์ใหมี้ความสวยงาม จาํนวน 3 คน เท่ากนั 2 เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่างปรับปรุงมาตรฐานขนส่งสาธารณะ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง และเพิ�มการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์แก่พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว จาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.35 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 

  จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อรูปแบบการพัฒนาการ
ท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง สามารถ
แสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 33 
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ตารางที� 33 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อการรูปแบบการพฒันาการ
ท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

ความคาดหวังต่อการพฒันารูปแบบการท่องเที�ยวของ
เมืองนครศรีธรรมราช 

ประชาชน 
( n=33 ) 

นักท่องเที�ยว 
( n=23 ) 

รวม 
( n=56 ) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
    เมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีที�เงียบ
สงบ 27 81.82 23 100.00 50 89.29 
    เมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอยา่งคึกคกัและครบครันความบนัเทิง 2 6.06 1  4.35 3 5.36 
    เมืองท่องเที�ยวซึ� งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมยัใหม่ภาคใต้
ตอนบน 6 18.18 2 8.70 8 14.29 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

 

แผนภูมิที� 21 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อรูปแบบการพฒันาการท่องเที�ยวของ
    เมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 33 และแผนภูมิที� 21 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อ
การรูปแบบการพัฒนาการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ 
ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว แสดงความคิดเห็นวา่ ควรพฒันา
แหล่งท่องเที�ยวไปในรูปแบบเมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีที�เงียบ
สงบมากที�สุด จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคือ เมือง
ท่องเที�ยวซึ� งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมยัใหม่ประจาํภาคใตต้อนบน จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ14.29 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และเมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอยา่งคึกคกัและครบครันความ
บนัเทิง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ5.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ตามลาํดบั หากพิจารณาเฉพาะ
กลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความคิดเห็นที�ตรงกนั 
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คือ ควรพฒันาแหล่งท่องเที�ยวไปในรูปแบบเมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/
โบราณคดีที�เงียบสงบมากที�สุด จาํนวน 27 และ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 และ 100.00 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ตามลาํดบั รองลงมาคือ เมืองท่องเที�ยวซึ� งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการ
สมยัใหม่ประจาํภาคใตต้อนบน จาํนวน 6 และ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และ 8.70 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอย่าง ตามลาํดับ และเมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอย่างคึกคกัและครบครันความบนัเทิง 
จาํนวน 2 และ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 และ 4.35 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 

 2.4 ความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายใน
พื"นที�สนามหนา้เมือง 
  ผลจากการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวย
ความสะดวกภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัต่อไปนี"  

ตารางที� 34 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

   สภาพถนน/เส้นทาง 3.55 0.938 มาก 3.87 0.757 มาก 3.68 0.876 มาก

   ป้ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ชดัเจน/ไม่สับสน 3.33 0.854 มาก 3.87 0.968 มาก 3.55 0.933 มาก

   มีรถโดยสารสาธารณะเพยีงพอ/สม ํ�าเสมอ 3.82 0.846 มาก 4.09 0.9 มาก 3.93 0.871 มาก
X̅ 3.57 0.879 มาก 3.94 0.875 มาก 3.72 0.893 มาก

ด้านการเข้าถงึพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 22 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้
    พื"นที�สนามหนา้เมือง 
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  จากตารางที� 34 และแผนภูมิที� 22 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.72 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.893 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.57 และ 3.94 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.879 
และ 0.875 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นสภาพถนน/เส้นทาง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.68 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.876 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.55 และ 3.87 ตามลาํดบั และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.938 และ 0.757 ตามลาํดบั 
  ประเด็นป้ายบอกเส้นทาง/สัญลกัษณ์ชดัเจน/ไม่สับสน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.55 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.933 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.33 และ 
3.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.854 และ 0.968 ตามลาํดบั 
  ประเด็นรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมํ�าเสมอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.93 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.871 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.82 และ 
4.09 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.846 และ 0.900 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 35 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลระดบัความพึงพอใจดา้นความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

   ความสะอาด  สะดวกสบาย/เป็นระเบียบ 3.30 0.984 ปานกลาง 3.70 1.105 มาก 3.46 1.044 มาก

   เจ้าหน้าที�รักษาความสะอาดเพยีงพอ 2.91 0.843 ปานกลาง 2.87 1.180 ปานกลาง 2.89 0.985 ปานกลาง

   ถังขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดี/เพยีงพอ 2.88 0.82 ปานกลาง 2.87 1.254 ปานกลาง 2.87 1.010 ปานกลาง
X̅ 3.03 0.882 ปานกลาง 3.15 1.18 ปานกลาง 3.07 1.013 ปานกลาง

ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 23 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
     กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 35 และแผนภูมิที� 23 สามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.07 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.013 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.03 และ 3.15 ตามลาํดบั และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.882 และ 1.180 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นความสะอาด  สะดวกสบาย/เป็นระเบียบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.46 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.044 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึง
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พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.30 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.984 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.70 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.105 
  ประเด็นเจา้หนา้ที�รักษาความสะอาดเพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.89 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.985 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
2.91 และ 2.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.843 และ 1.180 ตามลาํดบั 
  ประเด็นถงัขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยูใ่นสภาพดี/เพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.87 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.010 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย  
( x̄ ) เท่ากบั 2.88 และ 2.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.820 และ 1.254 
ตามลาํดบั 

ตารางที� 36 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
ปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนาม
หนา้เมือง 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภัย/ไม่น่ากลัว 3.45 1.092 มาก 3.39 0.783 มาก 3.43 0.97 มาก

    เจ้าหน้าที�และระบบรักษาความปลอดภัยเพยีงพอ 3.21 1.053 ปานกลาง 3.04 0.976 ปานกลาง 3.14 1.017 ปานกลาง

    ไฟฟ้าส่องสว่าง/แสงธรรมชาตเิพยีงพอ 3.36 0.962 มาก 3.30 0.703 มาก 3.34 0.859 มาก

     มีถังดับเพลิงเพยีงพอ/ป้ายเตอืนชดัเจน 2.33 1.555 น้อย 2.78 1.38 ปานกลาง 2.52 1.489 ปานกลาง
X̅ 3.09 1.116 ปานกลาง 3.13 0.961 ปานกลาง 3.11 1.084 ปานกลาง

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 24 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�
    แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 36 และแผนภูมิที� 24 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.11 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.084 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.09 และ 3.13 ตามลาํดบั 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.116 และ 0.961 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภยั/ไม่น่ากลวั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 3.43 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.970 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 3.45 และ 3.39 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.092 และ 0.783 
ตามลาํดบั 
  ประเด็นเจา้หน้าที�และระบบรักษาความปลอดภยัเพียงพอ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.14 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.017 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย  
( x̄ ) เท่ากบั 3.21 และ 3.04 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.053 และ 0.976 
ตามลาํดบั 
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  ประเด็นไฟฟ้าส่องสว่าง/แสงธรรมชาติเพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.34 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.859 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นและกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.36 และ 3.30 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.962 และ 1.38  ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีถงัดบัเพลิงเพียงพอหรือป้ายเตือนชดัเจน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.52 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.1.489 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.33 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.555 ส่วนกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.78 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.380 

ตารางที� 37 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวย
ความสะดวก/การบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�สาํหรับจอดรถ 2.85 1.202 ปานกลาง 3.39 0.891 มาก 3.07 1.110 ปานกลาง

    พื"นที�สาํหรับพกัผ่อน/พื"นที�สาํหรับทาํกิจกรรม 3.39 0.933 มาก 4.09 0.793 มาก 3.68 0.936 มาก

    จุดบริการนักท่องเที�ยว/พื"นที�สอบถามขอ้มูล 2.82 0.950 ปานกลาง 3.30 1.105 ปานกลาง 3.02 1.036 ปานกลาง

    พื"นที�บริการด้านเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์ 2.79 1.216 ปานกลาง 3.13 1.140 ปานกลาง 2.93 1.189 ปานกลาง

    โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานที�ท่องเที�ยว 2.73 1.353 ปานกลาง 3.09 1.411 ปานกลาง 2.87 1.376 ปานกลาง

    พื"นที�สาํหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น 3.00 1.118 ปานกลาง 3.83 0.778 มาก 3.34 1.066 มาก

    ธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงนิ/ตูก้ดเงนิอัตโนมัติ 2.33 0.957 น้อย 3.43 1.237 มาก 2.79 1.202 ปานกลาง

    ร้านอาหาร/ร้านขายของที�ระลึก 2.76 1.119 ปานกลาง 3.74 0.864 มาก 3.16 1.125 ปานกลาง

    ห้องนํ"าสาธารณะเพยีงพอ/สะอาด 2.52 1.302 ปานกลาง 2.87 1.140 ปานกลาง 2.66 1.240 ปานกลาง
X̅ 2.80 1.128 ปานกลาง 3.43 1.040 ปานกลาง 3.06 1.142 ปานกลาง

ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก/การบริการของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



134 

 

 

แผนภูมิที� 25 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 37 และแผนภูมิที� 25 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.06 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.142 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.80 และ 3.43 ตามลาํดบั และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.128 และ 1.040 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับจอดรถ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.07 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.110 
หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.85 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.202 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
3.39 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.891 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับพกัผอ่น/พื"นที�สาํหรับทาํกิจกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.68 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.936 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.39 และ 
4.09 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.933 และ 0.793 ตามลาํดบั 
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  ประเด็นจุดบริการนกัท่องเที�ยว/พื"นที�สอบถามขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.02 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.036 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
2.82 และ 3.30 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.950 และ 1.105 ตามลาํดบั 
  ประเด็นพื"นที�บริการดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.93 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.189 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย  
( x̄ ) เท่ากบั 2.79 และ 3.13 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.216 และ 1.140 
ตามลาํดบั  
  ประเด็นโทรศพัทส์าธารณะภายในสถานที�ท่องเที�ยว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.87 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.376 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
2.73 และ 3.09 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.353 และ 1.411 ตามลาํดบั 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.34 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.066 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.00 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.118 
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
3.83 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.778 
  ประเด็นธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงิน/ตูก้ดเงินอตัโนมติั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.79 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.202 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.33 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.957  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.43 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.237 
  ประเด็นร้านอาหาร/ร้านขายของที�ระลึก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.16 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
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1.125 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.76 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.119  
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
3.74 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.864 
  ประเด็นห้องนํ" าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.66 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.240 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นและกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.52 และ 
2.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.302 และ 0.140 ตามลาํดบั 

ตารางที� 38 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิ
ทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงาม/ร่มรื�น 3.48 0.755 มาก 3.74 0.964 มาก 3.59 0.848 มาก

     มีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�ท่องเที�ยวอย่างชดัเจน 3.12 0.927 ปานกลาง 3.91 0.996 มาก 3.45 1.025 มาก

     สิ�งปลูกสร้าง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์เดิม 3.24 0.902 ปานกลาง 3.52 0.994 มาก 3.36 0.943 มาก

     มีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กับพื"นที� 3.12 0.893 ปานกลาง 3.39 0.783 มาก 3.23 0.853 ปานกลาง
X̅ 3.24 0.869 ปานกลาง 3.64 0.934 มาก 3.41 0.917 มาก

ด้านของสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 26 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 
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  จากตารางที� 38 และแผนภูมิที� 26 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.41 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.917 หากแยกพิจารณา
เฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.24 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.869 ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง
นักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 3.64 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.934 และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงาม/ร่มรื�น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.59 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.848 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.48 และ 
3.74 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.755 และ 0.964 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�ท่องเที�ยวอยา่งชดัเจน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.45 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.025 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.12 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.927  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.91 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.996 
  ประเด็นสิ�งปลูกสร้าง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกบัสภาพภูมิทศัน์เดิม พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.36 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.943 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.24 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.902  ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.52 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.994 
  ประเด็นมีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กบักิจกรรมของพื"นที� 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.23 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.853 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.12 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.893 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.39 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.853
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ตารางที� 39 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
เก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนาม
หนา้เมือง 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

       มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชวีิต/ภูมิปัญญา/พบเห็นได้ที�เดียว 2.85 1.202 ปานกลาง 3.43 1.441 มาก 3.06 1.325 ปานกลาง

       มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทาํให้เกิดความประทับใจ 2.91 1.100 ปานกลาง 3.39 0.988 มาก 3.11 1.073 ปานกลาง

       มีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี 2.82 1.014 ปานกลาง 3.61 1.158 มาก 3.14 1.135 ปานกลาง
X̅ 2.86 1.105 ปานกลาง 3.48 1.196 มาก 3.10 1.178 ปานกลาง

ด้านความเก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 27 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความเก่าแก่/ความสาํคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
  พื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 39 และแผนภูมิที� 27 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความเก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.10 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.178 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.86 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.105 ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.48 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.196 และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นมีความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวถีิชีวติ/ภูมิปัญญา/พบเห็นไดที้�เดียว พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.06 และส่วน
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เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.325 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.85 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.202 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.43 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.441 
  ประเด็นมีความงดงามดา้นศิลปวฒันธรรมทาํให้เกิดความประทบัใจ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.11 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.073 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.91 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.100 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.39 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.988 
  ประเด็นมีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.14 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.135 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.82 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.014 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.61 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.158 

ตารางที� 40 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการจดัการ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

     ระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 3.45 1.092 มาก 3.96 1.022 มาก 3.66 1.083 มาก

     มีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลักษณะการใชง้าน 3.27 0.911 ปานกลาง 3.78 0.798 มาก 3.48 0.894 มาก

     มีกิจกรรมที�เหมาะสมกับผูใ้ชบ้ริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 3.58 0.936 มาก 3.52 0.994 มาก 3.55 0.952 มาก

     มีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถิ�น/สร้างสรรคใ์ห้มีความแปลกใหม่ 2.82 1.158 ปานกลาง 3.13 1.100 ปานกลาง 2.95 1.135 ปานกลาง

    ให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รื�นรมย์/ตอบสนองการใชบ้ริการ 3.24 1.173 ปานกลาง 3.57 0.945 มาก 3.37 1.088 มาก

    มีการเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยวในระดับท้องถิ�นหรือประเทศ 2.79 1.409 ปานกลาง 3.17 0.984 ปานกลาง 2.95 1.257 ปานกลาง
X̅ 3.19 1.113 ปานกลาง 3.52 0.974 มาก 3.33 1.068 มาก

ด้านการจัดการพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 28 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
    พื"นที�สนามหนา้เมือง 

  จากตารางที� 40 และแผนภูมิที� 28 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.33 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.068 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.19 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.113 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.52 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.974 
และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.66 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.083 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.45 และ 
3.43 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.092 และ 1.022 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลักษณะการใช้งาน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.48 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.894 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.27 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.911 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.78 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.798 
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  ประเด็นมีกิจกรรมที�เหมาะสมกับผูใ้ช้บริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.55 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.952 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.58 และ 3.52 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.936 
และ 0.994 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น/สร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.95 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.135 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.82 และ 3.13 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.158 และ 1.100 ตามลาํดบั 
  ประเด็นให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รื�นรมย/์ตอบสนองการใช้บริการ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.37 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.088 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.24 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.173 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.57 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.945 
  ประเด็นมีการเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�นหรือประเทศ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.95 และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.257 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.79 และ 3.17 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.409 และ 0.984 ตามลาํดบั 

3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื�นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
 3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งแบ่งออกเป็น ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
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พื"นที�และขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวที�เดินทางเขา้มาใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 40-41 

ตารางที� 41 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

(n = 33) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 12 36.36 
    หญิง 21 63.64 

2. อายุ 
    ต ํ�ากวา่ 18 ปี 5 15.15 
    19-23 ปี 3 9.09 
    24-35 ปี 19 57.58 
    36-45 ปี 8 24.24 

3. อาชีพ 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 8 24.24 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 9.09 
    พนกังานบริษทั 10 30.30 
    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 5 15.15 
    รับจา้ง 4 12.12 
    แม่บา้น/ไม่ไดท้าํงาน 2 6.06 
    เกษตรกร 1 3.03 

4. ระดบัการศึกษา 
    ประถมศึกษา 3 9.09 
    มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 7 21.21 
    อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 3 9.09 
    ปริญญาตรี 19 57.58 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 1 3.03 

5. รายได้ 
    ต ํ�ากวา่ 5,000 บาท 8 24.24 
    5,001-10,000 บาท 10 30.30 
    10,001-15,000 บาท 7 21.21 
    15,001-20,000 บาท 6 18.18 
    20,001-30,000 บาท 2 6.06 
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  จากตารางที� 41 สามารถอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ไดว้า่ 
  เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และเป็นเพศชาย 
จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 
  อายุ พบวา่ มีอายุระหวา่ง 24-35 ปีมากที�สุด จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 57.58
รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 ,อายุต ํ�ากวา่ 18 ปี จาํนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 และอายรุะหวา่ง 19-23 ปี จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลาํดบั 
  อาชีพ พบว่า เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 
รองลงมาคือ เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 คา้ขายหรือประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15รับจา้งทั�วไป จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 แม่บา้นหรือไม่ไดท้าํงาน จาํนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 และเกษตรกร จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลาํดบั 
  ระดับการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที�สุด จาํนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.58 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 7 คน 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ระดบัประถมศึกษาและระดบัอนุปริญญาหรือระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพขั"นสูง (ปวส.) จาํนวน 3 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 9.09 และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั  
  รายได้ พบวา่ มีรายไดร้ะหวา่ง 5,001-10,000 บาทมากที�สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.30 รองลงมาคือ รายไดต้ ํ�ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 รายได้
ระหวา่ง 10,000-15,000 บาท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 รายไดร้ะหว่าง 15,001-20,000 
บาท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 และรายไดร้ะหวา่ง 20,001-30,000 บาท จาํนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.06 ตามลาํดบั 
  เมื�อวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที�  พบว่า 
ประชาชนที�ใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวยัทาํงานมีการใช้พื"นที�มาก
ที�สุด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 24-35 ปี โดยอาชีพที� มีความโดดเด่นมากที�สุดคือ พนักงาน
บริษทัเอกชน รองลงมาคือ นกัเรียนและนกัศึกษา ส่วนกลุ่มวยัผูสู้งอายุมีการใชพ้ื"นที�นอ้ยที�สุด ทั"งนี"
ผูใ้ช้พื"นที� มีระดับรายได้ระหว่าง 5,000-20,000 บาทต่อเดือน และมีวุฒิการศึกษาอยู่ในช่วง
มธัยมศึกษาถึงระดบัปริญญาตรีคละเคา้กนัไป 
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ตารางที� 42 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

(n = 23) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที�ยว จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 12 52.17 
    หญิง 11 47.83 

2. ที�พกัอาศัยปัจจุบัน 

    จ.นครศรีธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) 18 78.26 
    จ.อื�น ๆ 5 21.74 

3. อายุ 
    ต ํ�ากวา่ 18 ปี 3 13.04 
    19-23 ปี 2 8.70 
    24-35 ปี 5 21.74 
    36-45 ปี 10 43.48 
    46-60 ปี 3 13.04 

4. อาชีพ 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 4 17.39 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 13.04 
    พนกังานบริษทั 2 8.70 
    คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 10 43.48 
    รับจา้ง 2 8.70 
    แม่บา้น/ไม่ไดท้าํงาน 2 8.70 

5. ระดบัการศึกษา 
    ประถมศึกษา 1 4.35 
    มธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 8 34.78 
    อนุปริญญา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.) 5 21.74 
    ปริญญาตรี 9 39.13 

6. รายได้ 

    ต ํ�ากวา่ 5,000 บาท 4 17.39 
    5,001-10,000 บาท 5 21.74 
    10,001-15,000 บาท 8 34.78 
    15,001-20,000 บาท 2 8.70 
    20,001-30,000 บาท 2 8.70 
    มากกวา่ 30,001 บาท 2 8.70 
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ตารางที� 42 แสดงจาํนวนและร้อยละขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ต่อ) 

(n = 23) 
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในพื�นที� จํานวน ร้อยละ 

7. ความถี� 
    ครั" งแรก 1 4.35 
    มากกวา่ 10 ครั" ง 22 95.65 

8. วตัถุประสงค์หลักในการเดนิทางมาท่องเที�ยว 

    พกัผอ่น/ท่องเที�ยว 22 95.65 
    เยี�ยมญาติ/เพื�อน 1 4.35 

9. ระยะเวลาที�ใช้ในเมืองนครศรีธรรมราช 
    มาเชา้กลบัเยน็เพราะอยูใ่กลที้�พกั 21 91.30 
    พกัคา้งคืนบา้นญาติ/คนรู้จกั 2 8.70 

10. เหตุผลในการมาท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช* 
    คาํบอกเล่าของเพื�อน/ญาติ 5 21.74 
    สนใจ/ตอ้งการมาดว้ยตนเอง 18 78.26 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

  จากตารางที� 42 สามารถอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�
ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)ไดว้า่ 
  เพศ พบว่า เป็นเพศชาย จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 และเป็นเพศหญิง 
จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 
  ที�พักอาศัยปัจจุบัน พบว่า เป็นชาวจงัหวดันครศรีธรรมราชที�พกัอาศยันอกเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 และมาจากจงัหวดัอื�น ๆ จาํนวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 โดยเป็นจงัหวดักระบี� จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 จงัหวดัสงขลา 
จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 
  อายุ พบวา่ มีอายุระหวา่ง 36-45 ปีมากที�สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 
รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 24-35 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 อายุต ํ�ากวา่ 18 ปี และอายุ
ระหวา่ง 46-60 ปี จาํนวน 3 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 13.04 อายุระหวา่ง 19-23 ปี จาํนวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ตามลาํดบั 
  อาชีพ พบวา่ มีอาชีพคา้ขายและรับจา้งทั�วไป จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 
รองลงมาคือ เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 รับราชการหรือ
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รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รับจา้งทั�วไป 
แม่บา้นหรือไม่ไดท้าํงาน จาํนวน 2 คน เท่ากนั 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลาํดบั 
  ระดับการศึกษา พบวา่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที�สุด จาํนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.13 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จาํนวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.78 ระดบัอนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพขั"นสูง (ปวส.) จาํนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.74 และระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  รายได้ พบวา่ มีรายไดร้ะหวา่ง 10,000-15,000 บาท จาํนวน 8 คนมากที�สุด คิดเป็น
ร้อยละ 37.78 รองลงมาคือ รายได ้5,001-10,000 บาทจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ตํ�ากว่า 
5,000 บาท จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 และระหว่าง 15,001-20,000 บาท รายได ้20,001-
30,000 บาท และมากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 2 คน เท่ากนั 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลาํดบั 
  จํานวนครั�งที�มาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า เดินทางมาท่องเที�ยว
มากกวา่ 10 ครั" ง จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65  และมาเป็นครั" งแรก จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.35 
  วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที�ยว พบวา่ เดินทางมาเพื�อพกัผอ่นหรือ
ท่องเที�ยว จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 และเพื�อมาเยี�ยมญาติหรือกลุ่มเพื�อน จาํนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.35 
  ระยะเวลาที�ใช้ในเมืองนครศรีธรรมราช พบวา่ เดินทางมาเชา้กลบัเยน็เพราะอยูใ่กล้
ที�พกั จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30 รองลงมาคือ พกัคา้งคืนบา้นญาติหรือคนรู้จกั จาํนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
  เหตุผลในการมาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราช (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 เหตุผล) พบวา่ มีความสนใจหรือเดินทางมาดว้ยตนเอง จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ มาท่องเที�ยวตามคาํบอกเล่าของเพื�อนหรือญาติ จาํนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.74 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  เมื�อวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว พบว่า นกัท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เป็นชาวจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกลุ่มวยัทาํงานเป็นกลุ่มที�มีการใชพ้ื"นที�มากที�สุด โดย
อาชีพที�มีความโดดเด่นที�สุดคือ คา้ขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั ซึ� งเป็นกลุ่มที�มีกาํลงัทางการเงิน
ในการเดินทางมาท่องเที�ยว ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุเป็นกลุ่มที�มีการใช้พื"นที�น้อยที�สุด โดยภาพรวม
นกัท่องเที�ยวมีระดบัรายไดที้�หลากหลาย คือตั"งแต่ 10,000-15,000 บาทต่อเดือนและมีวุฒิการศึกษาที�
คละเคา้กนัไป 
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 3.2 รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอย่างที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งแบ่งออกเป็น รูปแบบการเขา้ถึง
และลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยว 
สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 43-44 

ตารางที� 43 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

(n = 33) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. ผู้ร่วมเดนิทาง 
    มาคนเดียว 3 9.09 
    2 คน 9 27.27 
    3-5 คน 18 54.55 
    มากกวา่ 5 คน 3 9.09 

2. วธีิที�ใช้ในการเดนิทาง 
    เดินเทา้ 1 3.03 
    จกัรยาน 1 3.03 
    จกัรยานยนต ์ 13 39.39 
    รถยนตส่์วนบุคคล 16 48.48 
    รถโดยสารสาธารณะ 2 6.06 

3. เหตุผลในการเลอืกใช้พื�นที�* 
    ชอบบรรยากาศ/ทศันียภาพสวยงาม 19 57.58 
    พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื�อนมาเที�ยว 14 42.42 
    บรรยากาศร่มรื�น 13 39.39 
    เดินทางไดส้ะดวก/เขา้ถึงไดง่้าย 11 33.33 
    ใกลที้�พกัอาศยั 6 18.18 
    นดัพบเพื�อน/สมาคม 3 9.09 
    ชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวก 3 9.09 
    พื"นที�อาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�ตอ้งการทาํ 3 9.09 

4. ความถี�ในการเข้าใช้สถานที�ท่องเที�ยว 
    1-2 ครั" ง/สปัดาห์ 20 60.61 
    3-5 ครั" ง/สปัดาห์ 5 15.15 
    มากกวา่ 5 ครั" ง/สปัดาห์ 8 24.24 
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ตารางที� 43 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่มประชาชน
ในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ต่อ) 

(n = 33) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

5. วนัที�เข้ามาใช้พื�นที� 
    จนัทร์-ศุกร์ 3 9.09 
    เสาร์-อาทิตย ์ 16 48.48 
    วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 5 15.15 
    ไม่แน่นอน 8 24.24 

6.ช่วงเวลาที�มาใช้พื�นที� 
    05.00-08.00 น. 1 3.03 
    08.00-12.00 น. 4 12.12 
    12.00-18.00 น. 25 75.76 
    ไม่แน่นอน 3 9.09 

7. กจิกรรมการใช้พื�นที�* 
    เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตัว ์ 26 78.79 
    ถ่ายรูป 26 78.79 
    ทานอาหาร/ปิกนิก/สงัสรรค ์ 19 57.58 
    เดิน/วิ�งออกกาํลงักาย 17 51.52 
    นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม 17 51.52 
    ซื"อสินคา้/ของที�ระลึก/ 12 36.36 
    ปั�นจกัรยาน 10 30.30 
    ศึกษาประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรม 7 21.21 
    เดินชมเมือง/ยา่น/สถาปัตยกรรม/วิถีชีวิต 7 21.21 
    อ่านหนงัสือ/เล่นอินเตอร์เน็ต 6 18.18 
    เล่นดนตรี 5 15.15 
    วาดรูป 5 15.15 
    นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ|  5 15.15 

8. ระยะเวลาที�มาใช้พื�นที� 

    ไม่เกิน 30 นาที 2 6.06 
    30 นาที-1 ชั�วโมง 7 21.21 
    1-2 ชั�วโมง 20 60.61 
    มากกวา่ 2 ชั�วโมง 4 12.12 

9. กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�* 

    เคยร่วม 33 100.00 
       -เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ 33 100.00 
       -เทศกาลสงกรานต ์ 30 90.91 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 
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  จากตารางที� 43 สามารถอธิบายรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ไดว้า่ 
  ผู้ร่วมเดินทาง พบวา่ เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คนมากที�สุด จาํนวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ เดินทางมา 2 คน จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และเดินทางมาคน
เดียวและมาเป็นกลุ่มมากกวา่ 5 คน จาํนวน 3 คน เท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลาํดบั 
  วิธีที�ใช้ในการเดินทาง พบวา่ เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคลมากที�สุด จาํนวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.39 เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ,เดินเทา้และจกัรยาน 
จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
  เหตุผลในการเลือกใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพราะชอบบรรยากาศและทศันียภาพ จาํนวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.58 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ พาบุตรหลานหรือญาติหรือเพื�อนมา
ท่องเที�ยว จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง บรรยากาศร่มรื�น จาํนวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เดินทางไดส้ะดวกและเขา้ถึงง่าย จาํนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ใกลที้�พกัอาศยั จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง นดัพบเพื�อน ชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวกและพื"นที�เอื"ออาํนวย
ต่อการทาํกิจกรรมที�ตอ้งการทาํ จาํนวน 3 คน เท่ากนั 3 เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  ความถี�ในการเข้ามาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า เดินทางเขา้มาใช้พื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว 1-2 ครั" ง/สัปดาห์มากที�สุด จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือ มากกวา่ 5 
ครั" ง/สัปดาห์ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 และ 3-5 ครั" ง/สัปดาห์ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.15 ตามลาํดบั 
  วนัที�เข้ามาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวใน
วนัที�ช่วงวนัเสาร์และวนัอาทิตยม์ากที�สุด จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ ช่วงเวลา
ที�ไม่แน่นอน จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.24 ช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.15 และช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ตามลาํดบั 
  ช่วงเวลาที�มาใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.76 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. 
จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 ช่วงเวลาที�ไม่แน่นอน จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และ
ช่วงเวลา 05.00-08.00 น. จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามลาํดบั 
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  กิจกรรมที�ทําในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล) 
พบวา่ เดินเล่น/เดินชมววิ/ดูสัตว ์และถ่ายรูปมากที�สุด จาํนวน 26 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 78.79 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ ทานอาหารหรือปิกนิก จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.57 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เดิน/วิ�งออกกาํลงักายและนั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม จาํนวน 17 คน 
เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.52 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ซื"อสินคา้ของที�ระลึก จาํนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปั�นจกัรยาน จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปวฒันธรรม เดินชมเมือง/ยา่น/สถาปัตยกรรมหรือ
วถีิชีวติ จาํนวน 7 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง อ่านหนงัสือ/
เล่นอินเตอร์เน็ต จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง นมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ|  
เล่นดนตรี และวาดรูป จาํนวน 5 คน เท่ากนั 3 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  ระยะเวลาที�ใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ ใชเ้วลา 1-2 ชั�วโมงมากที�สุด จาํนวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือ ใชเ้วลา 30 นาที – 1 ชั�วโมง จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.21 ใชเ้วลามากกวา่ 2 ชั�วโมง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 และใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที 
จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามลาํดบั 
  กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 
1 เหตุผล) พบวา่ ทุกคนเคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที� 
จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง โดยเคยเขา้ร่วม/เที�ยวงานเทศกาลวนั
สารทเดือนสิบมากที�สุด จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ 
เทศกาลสงกรานต ์จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ตารางที� 44 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

(n = 23) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

1. ผู้ร่วมเดนิทาง 
    มาคนเดียว 3 13.04 
    2 คน 10 43.48 
    3-5 คน 8 34.78 
    มากกวา่ 5 คน 2 8.70 
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ตารางที� 44 แสดงจาํนวนและร้อยละรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�ของกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ต่อ) 

(n = 23) 
รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

2. วธีิที�ใช้ในการเดนิทาง 
    เดินเทา้ 1 4.35 
    จกัรยานยนต ์ 10 43.48 
    รถยนตส่์วนบุคคล 12 52.17 

3. เหตุผลในการเลอืกใช้พื�นที�* 
    ชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวก 13 56.52 
    ชอบบรรยากาศ/ทศันียภาพสวยงาม 10 43.48 
    พื"นที�อาํนวยต่อการทาํกิจกรรมที�ตอ้งการทาํ 5 21.74 
    เดินทางไดส้ะดวก/เขา้ถึงไดง่้าย 4 17.39 
    พาบุตรหลาน/ญาติ/เพื�อนมาเที�ยว 4 17.39 
    บรรยากาศร่มรื�น 1 4.35 
    นดัพบเพื�อน/สมาคม 1 4.35 

4. กจิกรรมการใช้พื�นที�* 

    ซื"อสินคา้/ของที�ระลึก/ 5 21.74 
    ทานอาหาร/ปิกนิก/สงัสรรค ์ 17 73.91 
    เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตัว ์ 15 65.22 
    ถ่ายรูป 12 52.17 
    นั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม 5 21.74 
    ซื"อสินคา้/ของที�ระลึก/ 5 21.74 
    เดิน/วิ�งออกกาํลงักาย 2 8.70 

5. ระยะเวลาที�มาใช้พื�นที� 
    30 นาที-1 ชั�วโมง 4 17.39 
    1-2 ชั�วโมง 13 56.52 
    มากกวา่ 2 ชั�วโมง 6 26.09 

6. กจิกรรมพเิศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�* 
    เคยร่วม 23 100.00 
       -เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ 23 100.00 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

  จากตารางที� 44 สามารถอธิบายรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�ของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)ไดว้า่ 
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  ผู้ร่วมเดินทาง พบวา่ เดินทางมาดว้ยกนั 2 คนมากที�สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.48 รองลงมาคือ มาเป็นกลุ่ม 3-5 คน จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 มาคนเดียว จาํนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 มาเป็นกลุ่มมากกวา่ 5 คน จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามลาํดบั 
  วิธีที�ใช้ในการเดินทาง พบวา่ เดินทางโดยรถยนตส่์วนบุคคลมากที�สุด จาํนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.48 และเดินเทา้ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ตามลาํดบั 
  เหตุผลในการเลือกใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 
เหตุผล) พบวา่ ชอบกิจกรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวกมากที�สุด จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.52 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ ชอบบรรยากาศและพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีทศันียภาพที�
สวยงาม จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง พื"นที�เอื"ออาํนวยต่อการทาํ
กิจกรรมที�จะทาํ จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง พาบุตรหลาน/ญาติ/
เพื�อนมาเที�ยวและเดินทางไดส้ะดวกพื"นที�สามารถเขา้ถึงไดง่้าย จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 17.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง นดัพบเพื�อนและบรรยากาศร่มรื�น จาํนวน 1 คน เท่ากนั 
2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
  กิจกรรมที�ทําในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
พบวา่ ทานอาหาร/ปิกนิก/สังสรรคม์ากที�สุด จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง รองลงมาคือ เดินเล่น/ดูสัตว/์ชมวิว จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ถ่ายรูป จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ซื"อสินคา้ของที�ระลึก
และนั�งมองผูอื้�นทาํกิจกรรม จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง และเดินวิ�งออกกาํลงักาย จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
ตามลาํดบั 
  ระยะเวลาที�ใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ ใชเ้วลา 1-2 ชั�วโมงมากที�สุด จาํนวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 รองลงมาคือ ใช้เวลา 30 นาที – 1 ชั�วโมง จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.09 ใชเ้วลามากกวา่ 2 ชั�วโมง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ตามลาํดบั 
  กิจกรรมพิเศษที�เคยเข้าร่วมในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว (สามารถตอบได้มากกว่า 1 
กิจกรรม) พบวา่ ทุกคนเคยเขา้ร่วมกิจกรรมทางประเพณีหรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที�จดัขึ"นในพื"นที� 
จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง โดยทุกคนเคยเขา้ร่วม/เที�ยวงาน
เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
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 3.3 ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
  จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ"น
ในพื"นที�พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 
45-50 

ตารางที� 45 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

(n = 56) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 34 60.71 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 23 41.07 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 18 32.14 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 14 25.00 
    ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 12 21.43 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 10 17.86 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคารไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 7 12.50 
    อื�น ๆ 4 7.14 
    ปัญหาความแออดัของพื"นที�  3 5.36 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 

 
แผนภูมิที� 29 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระศรี 
    นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 45 และแผนภูมิที� 29 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และ
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กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"งประชาชน
ในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว แสดงความคิดเห็นวา่ ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 
เช่น ปัญหาขยะมากที�สุด จาํนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ 
ปัญหาสถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�งพกั จาํนวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.14 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย  
จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาการแอบอา้งเอา
เปรียบหรือฉวยโอกาสกบันักท่องเที�ยว จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ปัญหาการใช้ประโยชน์ที�ดินและอาคาร/สิ�งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกบัพื"นที� จาํนวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาอื�น ๆ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และปัญหาความแออดัของพื"นที� จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดูรายละเอียดไดใ้นตารางที� 46-47 

ตารางที� 46 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

(n = 33) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที� จํานวน ร้อยละ 

    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 24 72.73 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 16 48.48 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 14 42.42 
    ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 11 33.33 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 9 27.27 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 9 27.27 
    การใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคารไม่เหมาะสมกบัพื"นที� 7 21.21 
    ปัญหาความแออดัของพื"นที�  3 9.09 
    อื�น ๆ 2 6.06 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 
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แผนภูมิที� 30 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระศรี 
    นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

  จากตารางที� 46 และแผนภูมิที� 30 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที� 
(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�แสดงความคิดเห็น
ว่า ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ� งรบกวน เช่น ปัญหาขยะมากที�สุด จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.73 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคือ ปัญหาสถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 
จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�
จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�งพกั จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอยและปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบ
หรือฉวยโอกาสกบันกัท่องเที�ยว  จาํนวน 9 คน เท่ากนั 2 ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาการใชป้ระโยชน์ที�ดินและอาคาร/สิ�งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกบัพื"นที� จาํนวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาความแออดัของพื"นที� จาํนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และอื�น ๆ จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
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ตารางที� 47 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

(n = 23) 
สภาพปัญหาจากการใช้พื�นที�* จํานวน ร้อยละ 

    ปัญหาสิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน 10 43.48 
    สถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 7 30.43 
    ความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้/หาบเร่/แผงลอย 5 21.74 
    ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น 4 17.39 
    อื�น ๆ 2 8.70 
    ความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 1 4.35 
    ปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบกบันกัท่องเที�ยว 1 4.35 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา 

 

แผนภูมิที� 31 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระศรี 
    นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

  จากตารางที� 47 และแผนภูมิที� 31 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที�
เกิดขึ"นในพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว (สามารถ
เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ปัญหา) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นวา่ ปัญหาปัญหา
สิ�งแวดลอ้ม/มลพิษ/สิ�งรบกวน เช่น ปัญหาขยะมากที�สุด จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ ปัญหาสถานที�ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล จาํนวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.43 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย 
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�
จาํเป็น เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�งพกั จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง อื�น ๆ 
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จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นและปัญหาการแอบอา้งเอาเปรียบหรือฉวยโอกาสกบันกัท่องเที�ยว จาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.35ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 

 จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 48-50 

ตารางที� 48 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)  

(n = 56) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง* จํานวน ร้อยละ 

    การรักษาความสะอาด 26 46.43 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 23 41.07 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 18 32.14 
    การรักษาความปลอดภยั 18 32.14 
    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 14 25.00 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 9 16.07 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 8 14.29 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 8 14.29 
    การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 5 8.93 
    ที�พกัแรม 2 3.57 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 

 

แผนภูมิที� 32 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
   นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
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  จากตารางที� 48 และแผนภูมิที� 32 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทั"งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นวา่ ควรเพิ�มมาตรการ
รักษาความสะอาดมากที�สุด จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมา
คือ ควรปรับภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 41.07 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ควรเพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวใหมี้ความหลากหลายและเพิ�มมาตรการรักษาความปลอดภยั 
จาํนวน 18 คน เท่ากนั 2 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 32.14 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ควรมีการจดั
ระเบียบร้านคา้แผงลอย จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ควรปรับปรุง
เส้นทางการจราจร จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ควรปรับปรุง
มาตรฐานขนส่งสาธารณะและควรเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที� จาํนวน 8 คน เท่ากนั 2 
แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง เพิ�มการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์  
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.93 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และเพิ�มที�พกัแรม จาํนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดูรายละเอียด
ไดใ้นตารางที� 49-50 

ตารางที� 49 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

(n = 33) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง* จํานวน ร้อยละ 

    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 17 51.52 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 17 51.52 
    การรักษาความปลอดภยั 17 51.52 
    การรักษาความสะอาด 13 39.39 
    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 10 30.30 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 8 24.24 
    มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ 8 24.24 
    การโฆษณา/ประชาสมัพนัธ์ 5 15.15 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 5 15.15 
    ที�พกัแรม 2 6.06 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 
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แผนภูมิที� 33 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�พื"นที�สวนสมเด็จ
    พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 

  จากตารางที� 49 และแผนภูมิที� 33 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที� (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�แสดง
ความคิดเห็นว่า ควรเพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลาย ปรับภูมิทศัน์ให้มีความ
สวยงามและเพิ�มมาตรการรักษาความปลอดภยัมากที�สุด จาํนวน 17 คน เท่ากนั 3 เหตุผล คิดเป็น
ร้อยละ 51.52 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาคือ ควรเพิ�มมาตรการรักษาความสะอาด จาํนวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.39 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ควรมีการจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย จาํนวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ควรปรับปรุงเส้นทางการจราจร ควรปรับปรุง
มาตรฐานขนส่งสาธารณะ จาํนวน 8 คน เท่ากนั 2 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 24.24 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพิ�มการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์และสิ�งอาํนวยความสะดวก จาํนวน 5 คน เท่ากนั 2 
แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และเพิ�มที�พกัแรม จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.06 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
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ตารางที� 50 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

(n = 23) 
แนวทางการพฒันาหรือปรับปรุง จํานวน ร้อยละ 

    การรักษาความสะอาด 13 56.52 
    ภูมิทศัน์และความสวยงาม 6 26.09 
    การจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย 4 17.39 
    สิ�งอาํนวยความสะดวก 3 13.04 
    เส้นทางสญัจร/ป้ายบอกเส้นทาง 1 4.35 
    กิจกรรมการท่องเที�ยวที�หลากหลาย 1 4.35 
    การรักษาความปลอดภยั 1 4.35 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง 

 

แผนภูมิที� 34 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
   นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 

  จากตารางที� 50 และแผนภูมิที� 34 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
(สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นว่า 
ควรเพิ�มมาตรการรักษาความสะอาดมากที�สุด จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง รองลงมาคือ ปรับภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ควรมีการจดัระเบียบร้านคา้แผงลอย  จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง เพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวก จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง ควรปรับปรุงเส้นทางการจราจร ควรเพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลายและ
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ควรเพิ�มมาตรการรักษาความสะอาด จาํนวน 1 คน เท่ากนั 3 แนวทาง คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของ
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 

  จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อการรูปแบบการพฒันาการ
ท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัตารางที� 50 

ตารางที� 51 แสดงจาํนวนและร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อรูปแบบการพฒันาการ
ท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

ข้อมูลทั�วไปส่วนบุคคล 
ประชาชน 
( n=33 ) 

นักท่องเที�ยว 
( n=23 ) 

รวม 
( n=56 ) 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
    เมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีที�เงียบ
สงบ 21 63.64 14 60.87 35 62.50 
    เมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอยา่งคึกคกัและครบครันความบนัเทิง 1 3.03 1 4.35 2 3.57 
    เมืองท่องเที�ยวซึ� งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมยัใหม่ภาคใต้
ตอนบน 13 39.39 3 13.04 16 28.57 

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล 

 

แผนภูมิที� 35 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อรูปแบบการพฒันาการท่องเที�ยวของ
   เมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรี 
   นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
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  จากตารางที� 51 และแผนภูมิที� 35 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อความคาดหวงัต่อ
การรูปแบบการพัฒนาการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่า
ลาด) (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 รูปแบบ) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเที�ยวแสดงความคิดเห็นวา่ ควรพฒันาแหล่งท่องเที�ยวไปในรูปแบบเมืองท่องเที�ยว
ทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีที�เงียบสงบมากที�สุด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง รองลงมาคือ เมืองท่องเที�ยวซึ� งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการ
สมยัใหม่ประจาํภาคใตต้อนบน จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง และ
เมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรมอย่างคึกคกัและครบครันความบนัเทิง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง ตามลาํดบั หากพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีความคิดเห็นที�ตรงกนั คือ ควรพฒันาแหล่งท่องเที�ยวไปใน
รูปแบบเมืองท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีที�เงียบสงบมากที�สุด จาํนวน 21 
และ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และ 60.87 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั รองลงมาคือ เมือง
ท่องเที�ยวซึ� งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมยัใหม่ประจาํภาคใตต้อนบน จาํนวน 13 และ 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.39 และ 13.04 ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั และเมืองท่องเที�ยวที�มีกิจกรรม
อยา่งคึกคกัและครบครันความบนัเทิง จาํนวน 1 คนเท่ากนั 2 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 3.03 และ 4.35 
ของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
 3.4 ความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายใน
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  ผลจากการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวย
ความสะดวกภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัต่อไปนี"  

ตารางที� 52 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

   สภาพถนน/เส้นทาง 3.36 0.994 มาก 3.35 0.714 มาก 3.36 0.883 มาก

   ป้ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ชดัเจน/ไม่สับสน 3.39 0.747 มาก 3.22 0.85 ปานกลาง 3.32 0.789 ปานกลาง

   มีรถโดยสารสาธารณะเพยีงพอ/สม ํ�าเสมอ 2.73 0.944 ปานกลาง 2.87 0.757 ปานกลาง 2.79 0.868 ปานกลาง
X̅ 3.16 0.895 ปานกลาง 3.15 0.774 ปานกลาง 3.16 0.847 ปานกลาง

ด้านการเข้าถงึพื�นท ี�แหล่งท่องเท ี�ยว

ประชาชน นักท่องเท ี�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 36 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้
    พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 52 และแผนภูมิที� 36 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
3.16 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.847 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย  ( x̄ ) เท่ากบั 3.16 และ 3.15 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.895 และ0.774 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นสภาพถนน/เส้นทาง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.36 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.883 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.36 และ 3.35 ตามลาํดบั และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.994 และ 0.714 ตามลาํดบั 
  ประเด็นป้ายบอกเส้นทาง/สัญลกัษณ์ชดัเจน/ไม่สับสน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.32 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.789 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.39 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.747 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.22 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.850 
  ประเด็นรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมํ�าเสมอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.79 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.) เท่ากบั 0.868 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 2.73 และ 2.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.944 และ 0.757 
ตามลาํดบั 

ตารางที� 53 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
สะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

   ความสะอาด  สะดวกสบาย/เป็นระเบียบ 2.73 1.039 ปานกลาง 2.96 0.706 ปานกลาง 2.82 0.917 ปานกลาง

   เจ้าหน้าที�รักษาความสะอาดเพยีงพอ 2.30 1.185 น้อย 2.83 0.887 ปานกลาง 2.52 1.095 ปานกลาง

   ถังขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพดี/เพยีงพอ 2.55 1.301 ปานกลาง 2.87 0.92 ปานกลาง 2.68 1.162 ปานกลาง
X̅ 2.53 1.175 ปานกลาง 2.89 0.838 ปานกลาง 2.67 1.058 ปานกลาง

ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 37 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้
    พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 53 และแผนภูมิที� 37 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.67 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.058 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.53 และ 2.89 ตามลาํดบั และ
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ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.175 และ 0.838 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นความสะอาด สะดวกสบาย/เป็นระเบียบ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.82 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.917 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และ
กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 2.73 และ 2.96 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.039 และ 0.706 
ตามลาํดบั 
  ประเด็นเจา้หนา้ที�รักษาความสะอาดเพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.52 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.095 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.30 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.185 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย 
( x̄ ) เท่ากบั 2.83 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.887 
  ประเด็นถงัขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยูใ่นสภาพดี/เพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.68 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.162 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย  
( x̄ ) เท่ากบั 2.55 และ 2.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.305 และ 0.920 
ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



166 

 

ตารางที� 54 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
ปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภัย/ไม่น่ากลัว 2.94 1.059 ปานกลาง 2.78 0.759 ปานกลาง 2.88 0.955 ปานกลาง

    เจ้าหน้าที�และระบบรักษาความปลอดภัยเพยีงพอ 2.30 1.185 น้อย 2.61 0.941 ปานกลาง 2.43 1.093 น้อย

    ไฟฟ้าส่องสว่าง/แสงธรรมชาตเิพยีงพอ 2.79 0.992 ปานกลาง 2.87 0.694 ปานกลาง 2.82 0.876 ปานกลาง

     มีถังดับเพลิงเพยีงพอ/ป้ายเตอืนชดัเจน 2.24 1.251 น้อย 2.35 1.071 น้อย 2.29 1.171 น้อย
X̅ 2.57 1.122 ปานกลาง 2.65 0.866 ปานกลาง 2.61 1.024 ปานกลาง

ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 38 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�
    แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 54 และแผนภูมิที� 38 สามารถอธิบายไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.61 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.024 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.57 และ 2.65 ตามลาํดบั 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.122 และ 0.866 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
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  ประเด็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภยั/ไม่น่ากลวั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.88 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.955 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย  
( x̄ ) เท่ากบั 2.94 และ 2.78 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.059 และ 0.759 
ตามลาํดบั 
  ประเด็นเจา้หน้าที�และระบบรักษาความปลอดภยัเพียงพอ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 2.43 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.093 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.30 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.185 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.61 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.941 
  ประเด็นไฟฟ้าส่องสว่าง/แสงธรรมชาติเพียงพอ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.82 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.876 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 
2.79 และ 2.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.992 และ 0.694 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีถงัดบัเพลิงเพียงพอหรือป้ายเตือนชดัเจน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.29 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.171 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.24 
และ 2.35 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.251 และ 1.071 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 55 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวย
ความสะดวก/การบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�สาํหรับจอดรถ 3.61 1.144 มาก 3.64 0.647 มาก 3.62 0.964 มาก

    พื"นที�สาํหรับพกัผ่อน/พื"นที�สาํหรับทาํกิจกรรม 3.82 1.044 มาก 3.87 0.344 มาก 3.84 0.826 มาก

    จุดบริการนักท่องเที�ยว/พื"นที�สอบถามขอ้มูล 2.97 1.185 ปานกลาง 1.91 1.345 น้อย 2.54 1.348 ปานกลาง

    พื"นที�บริการด้านเทคโนโลยีและคอมพวิเตอร์ 2.00 1.392 น้อย 1.13 1.140 น้อยที�สุด 1.64 1.354 น้อยที�สุด

    โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานที�ท่องเที�ยว 1.82 1.310 น้อย 0.74 0.964 น้อยที�สุด 1.38 1.287 น้อยที�สุด

    พื"นที�สาํหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น 3.55 0.971 มาก 4.00 0.739 มาก 3.73 0.904 มาก

    ธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงนิ/ตูก้ดเงนิอัตโนมัติ 1.79 1.495 น้อย 0.87 1.058 น้อยที�สุด 1.41 0.904 น้อยที�สุด

    ร้านอาหาร/ร้านขายของที�ระลึก 2.30 1.357 น้อย 3.30 0.703 ปานกลาง 2.71 1.398 ปานกลาง

    ห้องนํ"าสาธารณะเพยีงพอ/สะอาด 1.79 1.023 น้อย 1.61 0.891 น้อยที�สุด 1.71 1.232 น้อย
X̅ 2.63 1.213 ปานกลาง 2.34 0.870 น้อย 2.51 1.135 ปานกลาง

ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก/การบริการของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
        2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 39 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 55 และแผนภูมิที� 39 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.51 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.135 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.63 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.231 ส่วนกลุ่ม
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ตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.34 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.870 และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับจอดรถ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.62 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.964 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.61 และ 3.64 ตามลาํดบั และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.144 และ 0.647 ตามลาํดบั 
  ประเด็นพื"นที�สาํหรับพกัผอ่น/พื"นที�สาํหรับทาํกิจกรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.84 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.826 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.82 และ 
3.87 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.044 และ 0.344 ตามลาํดบั 
  ประเด็นจุดบริการนกัท่องเที�ยว/พื"นที�สอบถามขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.54 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.348 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.97 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.185 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 1.91 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.345 
  ประเด็นพื"นที�บริการดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที�สุด มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 1.64 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.354 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.00 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.392 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย
ที�สุด  มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 1.13 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.140  
  ประเด็นโทรศพัทส์าธารณะภายในสถานที�ท่องเที�ยว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที�สุด มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 1.38 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.287 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 1.82 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.310 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย
ที�สุด  มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 0.74 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.964 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



170 

 

  ประเด็นพื"นที�สาํหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.73 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
0.904 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นและกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.55 และ 4.00 
ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.971 และ 0.739 ตามลาํดบั 
  ประเด็นธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงิน/ตูก้ดเงินอตัโนมติั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที�สุด มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 1.41 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.904 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 1.79 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 1.495 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย
ที�สุด  มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 0.87 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.058 
  ประเด็นร้านอาหาร/ร้านขายของที�ระลึก พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.71 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.398 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.30 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.357 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย 
( x̄ ) เท่ากบั 3.30 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.703 
  ประเด็นห้องนํ" าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 1.71 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.232 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 1.79 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.023 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย 
( x̄ ) เท่ากบั 1.61 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.891 
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ตารางที� 56 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิ
ทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

    พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงาม/ร่มรื�น 3.21 1.053 ปานกลาง 3.43 0.896 มาก 3.30 0.989 ปานกลาง

     มีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�ท่องเที�ยวอย่างชดัเจน 3.30 0.918 ปานกลาง 3.52 0.790 มาก 3.39 0.867 มาก

     สิ�งปลูกสร้าง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์เดิม 3.21 1.053 ปานกลาง 3.22 1.043 ปานกลาง 3.21 1.039 ปานกลาง

     มีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กับพื"นที� 2.91 1.011 ปานกลาง 3.26 0.752 ปานกลาง 3.05 0.923 ปานกลาง
X̅ 3.16 1.009 ปานกลาง 3.36 0.870 มาก 3.24 0.955 ปานกลาง

ด้านของสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 40 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของ
 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 56 และแผนภูมิที� 40 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี�ย   ( x̄ ) เท่ากบั 3.24 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.955 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.16 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.009 ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.36 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.870 และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงาม/ร่มรื�น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบั
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.30 และส่วนเบี�ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.989 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.21 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.053 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.43 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.896 
  ประเด็นมีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�ท่องเที�ยวอยา่งชดัเจน พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.39 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.867 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.30 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.918 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.52 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.790 
  ประเด็นสิ�งปลูกสร้าง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกบัสภาพภูมิทศัน์เดิม พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.21 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.039 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.21 และ 3.22 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.053 และ 1.043 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กบักิจกรรมของพื"นที� 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.05 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.923 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.91 และ 3.26 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.011 และ 0.752 ตามลาํดบั 
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ตารางที� 57 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
เก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

       มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชวีิต/ภูมิปัญญา/พบเห็นได้ที�เดียว 3.03 1.075 ปานกลาง 3.09 0.896 ปานกลาง 3.05 0.883 ปานกลาง

       มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทาํให้เกิดความประทับใจ 3.03 1.045 ปานกลาง 3.04 0.79 ปานกลาง 3.04 0.808 ปานกลาง

       มีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี 3.06 1.144 ปานกลาง 3.04 1.043 ปานกลาง 3.05 0.883 ปานกลาง
X̅ 3.04 1.088 ปานกลาง 3.06 0.91 ปานกลาง 3.05 0.858 ปานกลาง

ด้านความเก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของ

พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 

 

แผนภูมิที� 41 แสดงระดบัความพึงพอใจดา้นความเก่าแก่/ความสาํคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้
 พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 57 และแผนภูมิที� 41 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นความเก่าแก่/ความสําคญั/ความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.05 และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.883 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.04 และ 3.06 ตามลาํดบั และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.088 และ 0.910 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นราย
ประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นมีความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวถีิชีวติ/ภูมิปัญญา/พบเห็นไดที้�เดียว พบวา่ กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.05 และส่วน
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เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.095 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.03 และ 3.09 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.075 และ 0.896 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีความงดงามดา้นศิลปวฒันธรรมทาํให้เกิดความประทบัใจ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.04 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.808 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.03 และ 3.04 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 
1.045 และ 0.790 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.05 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.883 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 3.06 และ 3.04 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.144 และ 1.043 
ตามลาํดบั 

ตารางที� 58 แสดงค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจดา้นการจดัการ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ X̅ S.D. ระดับ

     ระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 3.64 0.603 มาก 3.65 0.647 มาก 3.64 0.616 มาก

     มีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลักษณะการใชง้าน 3.61 0.609 มาก 3.39 0.583 มาก 3.52 0.603 มาก

     มีกิจกรรมที�เหมาะสมกับผูใ้ชบ้ริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 3.36 0.822 มาก 3.22 0.518 ปานกลาง 3.30 0.711 ปานกลาง

     มีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถิ�น/สร้างสรรคใ์ห้มีความแปลกใหม่ 2.33 1.190 น้อย 2.87 0.920 ปานกลาง 2.55 1.111 ปานกลาง

    ให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รื�นรมย์/ตอบสนองการใชบ้ริการ 3.27 0.977 ปานกลาง 3.35 0.714 มาก 3.30 0.872 ปานกลาง

    มีการเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยวในระดับท้องถิ�นหรือประเทศ 2.48 1.176 น้อย 3.22 0.671 ปานกลาง 2.79 1.057 ปานกลาง
X̅ 3.12 0.896 ปานกลาง 3.28 0.676 ปานกลาง 3.18 0.828 ปานกลาง

ด้านการจัดการพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว

ประชาชน นักท่องเที�ยว รวม 2 กลุ่ม

(n = 33) (n = 23) (n = 56)

 
หมายเหตุ ถา้  0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ   0.84-1.66 = พึงพอใจนอ้ยที�สุด       1.67-2.49 = พึงพอใจนอ้ย 
 2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง   3.33-4.15 = พึงพอใจมาก       4.16-5.00 = พึงพอใจมากที�สุด 
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แผนภูมิที� 42 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการใช้งานด้านการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวของแต่ละกลุ่ม
 ตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

  จากตารางที� 58 และแผนภูมิที� 42 สามารถอธิบายไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
พึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.18 
และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.828 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.12 และ 3.28 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 1.176 และ 0.676 ตามลาํดบั และหากพิจารณาเป็นรายประเด็นสามารถอธิบายไดว้า่ 
  ประเด็นระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากับ 3.64 และส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.616 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ ทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนใน
พื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) 
เท่ากบั 3.64 และ 3.65 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.603 และ 0.647 
ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลักษณะการใช้งาน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.52 และส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.603 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั" งกลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.61 และ 3.39 ตามลาํดบั และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.609 
และ 0.583 ตามลาํดบั 
  ประเด็นมีกิจกรรมที�เหมาะสมกับผูใ้ช้บริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.30 และส่วน
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เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.711 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.36 ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.822 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.22 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.518 
  ประเด็นมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น/สร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.55 และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.111 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.33 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.190 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.87 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.920 
  ประเด็นให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รื�นรมย/์ตอบสนองการใช้บริการ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.30 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.872 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชน
ในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.27 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.977 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.35 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.714 
  ประเด็นมีการเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�นหรือประเทศ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.79 และ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.057 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 2.48 ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.176 ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี�ย ( x̄ ) เท่ากบั 3.22 ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.671 

4. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามผู้เชี�ยวชาญ/นักวิชาการ/ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องกับการพัฒนาด้านการ
ท่องเที�ยวของจังหวดันครศรีธรรมราช 
 ผลจากแบบสอบถามผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการพฒันาการ
ท่องเที�ยวของจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยประเด็นหลกัที�สอบถาม คือ ปัญหาที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
พฒันาและการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวตาม
บทบาทหน้าที�ของแต่ละหน่วยงาน ผูว้ิจยัสามารถสรุปรายละเอียดคาํตอบจากแบบสอบถามได ้
ดงัต่อไปนี"  
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 นายสุจินต์ พิมเสน ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้
เสนอความคิดเห็นคือ สํานกังานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบทบาทหนา้ที�ในการส่งเสริมและ
อนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวให้เป็นที�รู้จกั พฒันาและปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงการให้ขอ้มูล
และประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว ปัญหาของสถานที�ท่องเที�ยวในพื"นที�ส่วนใหญ่ คือ พื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวที�สร้างขึ" นใหม่ในเขตเมืองนครศรีธรรมราชยงัขาดความโดดเด่นที�สามารถดึงดูด
นกัท่องเที�ยว ซึ� งต่างจากสถานที�ท่องเที�ยวทางประวติัศาสตร์ เช่น วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ� ง
เป็นสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัของจงัหวดันครศรีธรรมราชและไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เป็นอย่างดี 
ดงันั"นจึงควรให้ความสําคญัในการส่งเสริมและจดักิจกรรมให้เป็นที�รู้จกัมากขึ" น ควบคู่กับการ
พฒันาแหล่งท่องเที�ยวเดิม รวมถึงการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยวและเพิ�มพื"นที�เพื�อรองรับ
นกัท่องเที�ยวและประชาชนในพื"นที�สําหรับทาํกิจกรรมการท่องเที�ยวและนนัทนาการให้มากยิ�งขึ"น 
(แจกแบบสอบถาม ณ วนัที� 9 สิงหาคม พ.ศ.2557) 
  นายพิศิษฐ์ นาคครูบัว เจ้าของธุรกิจท่องเที�ยว ไดเ้สนอความคิดเห็นวา่ สนามหนา้เมือง
และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวประเภทสวนสาธารณะระดบั
เมือง มีสภาพเสื�อมโทรมซึ� งเป็นผลจากอุทกภยัที�เกิดขึ"นในเมืองนครศรีธรรมราช และปัญหาดา้น
สิ�งแวดลอ้ม เช่น ปัญหาขยะซึ� งเป็นปัญหาสําคญัที�เกิดขึ"นในพื"นที�จากกิจกรรมการท่องเที�ยว และ
ปัญหาความไม่ปลอดภยัในการใช้พื"นที�ซึ� งเนื�องจากบางพื"นที�เป็นที�ลบัตาคน ดงันั"น การปรับปรุง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�เหมาะสมมากที�สุด คือ การเพิ�มมาตรการรักษาความปลอดภยัให้กบัพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว เช่น การเพิ�มเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัให้มีความทั�วถึง ตลอดจนการออกแบบ
พื"นที�ให้มีการใช้ประโยชน์ในทุก ๆ จุด โดยการปรับภูมิทศัน์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวให้มีความ
ปลอดภยั หรือแมแ้ต่การเพิ�มสิ� งอาํนวยความสะดวกด้านการท่องเที�ยว เช่น ที�นั�งพกัผ่อนนั�งเล่น 
พื"นที�ร่มเงาและแสงสว่าง ซึ� งไม่เพียงแต่ช่วยให้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงามและปลอดภยั
สร้างความมั�นใจให้แก่ผูที้�ใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว แต่เป็นการสร้างความโดดเด่นให้กบัพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวดว้ย ส่วนพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ� งเป็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยม
จากประชาชนในพื"นที�และนกัท่องเที�ยวจากภายนอกนั"นปัญหาที�สําคญัที�สุดของพื"นที� คือ ปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบของผูป้ระกอบการร้านคา้ แผงลอย บริเวณหนา้วดัและปัญหานกัท่องเที�ยวถูก
เอารัดเอาเปรียบจากผูป้ระกอบการ ดังนั"นการจดัระเบียบผูป้ระกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ
นกัท่องเที�ยวตลอดจนการสอดส่องดูแลจึงเป็นสิ�งเร่งด่วนสําหรับการแกไ้ขปัญหาในพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวนี"  (แจกแบบสอบถาม ณ วนัที� 11 สิงหาคม พ.ศ.2557) 
 นายวาที ทรัพย์สิน เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ไดเ้สนอความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหา การพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช โดย
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พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ เป็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวประเภทวดั ทาํ
ให้ค่อนขา้งมีขอ้จาํกดัดา้นการใช้ประโยชน์ดา้นการท่องเที�ยวและระยะเวลาในการใช้พื"นที� ส่วน
พื"นที�ท่องเที�ยวประเภทศิลปวฒันธรรม เช่น พิพิธภณัฑ์จดัแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ยงัไม่ค่อยไดรั้บ
ความนิยมจากประชาชนในพื"นที�เองและนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาในพื"นที� ดงันั"นจึงควรให้ความสําคญั
ในการส่งเสริมและจดักิจกรรมการท่องเที�ยวและการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวให้
เป็นที�รู้จกัมากขึ"น ควบคู่กบัการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เพื�อทาํให้แหล่งท่องเที�ยว
เป็นที�รู้จกัมากยิ�งขึ"นและสามารถดึงดูดให้นกัท่องเที�ยวจากภายนอกเขา้มาใชพ้ื"นที�มากยิ�งขึ"น (แจก
แบบสอบถาม ณ วนัที� 12 สิงหาคม พ.ศ.2557) 
 อาจารย์วนัวสิา องัศุธารา อาจารย์ประจํามหาวทิยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช ไดเ้สนอ
ความคิดเห็นว่า ปัญหาที�สําคญัของสถานที�ท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช คือ ปัญหาการ
ขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการขั"นพื"นฐานที�จาํเป็น เช่น ห้องนํ" า พื"นที�สําหรับจอดรถ ร้านคา้
หรือร้านจาํหน่ายอาหารถาวร หรือแมสิ้�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ ซึ� งไม่เพียงพอสําหรับ
ผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�ในแต่ละวนั หรือแมแ้ต่ปัญหาดา้นความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นสําหรับ
นกัท่องเที�ยวในช่วงเวลากลางคืน สําหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ ควรให้หน่วยงานที�มีความ
เกี�ยวขอ้งหรือหน่วยงานที�รับผิดชอบโดยตรงเขา้มาสํารวจสิ�งอาํนวยความสะดวกที�ยงัขาดแคลน 
และเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกเหล่านั"นให้มีความเพียงพอกบัจาํนวนผูใ้ช้พื"นที�และควรจดัพื"นที�
สําหรับคนพิการให้สามารถเขา้มาใช้พื"นที�ได้เหมือนกบัคนปกติ รวมถึงการเพิ�มมาตรการรักษา
ความปลอดภยัประจาํสถานที�ท่องเที�ยว เช่น การจดัให้มีเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัประจาํพื"นที� 
การติดตั" งไฟตามทางเดินหรือพื"นที�ลับตาคนเพื�อเพิ�มความมั�นใจในเรื� องความปลอดภัยแก่
นกัท่องเที�ยวดว้ย (แจกแบบสอบถาม ณ วนัที� 11 สิงหาคม พ.ศ.2557) 
 ดงันั"น ผลจากการแบบสอบถามทั"งในด้านปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
พฒันาหรือปรับปรุงการท่องเที�ยวในประเด็นต่างๆ ที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์สามารถนาํมาประกอบ
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในบทที� 6 (สรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ) ต่อไป 
 
5. สรุป 
 การดาํเนินการวิจยัเพื�อประเมินความพึงพอใจพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ซึ� งพื"นที�ที�ผูว้จิยัเลือกในการวิจยัครั" งนี" คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้
เมือง และสวนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งเป็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บ
ความนิยมจากประชาชนในพื"นที�และเป็นสถานที�ที�มีความสําคญัด้านการท่องเที�ยวของเมือง
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นครศรีธรรมราชเป็นอยา่งมาก วธีิการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามโดยการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 168 ตวัอยา่ง กบักลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มโดยแบ่งออกเป็น กลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที� จาํนวน 99 ตวัอย่าง และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว จาํนวน 69 ตวัอย่าง และ
ขอ้เสนอแนะการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวจากผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการหรือผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งดา้นการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราช จาํนวน 4 ท่าน ซึ� งประเด็นการประเมินความ
พึงพอใจการใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวทั"งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวก 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดประเด็นการประเมินออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
(2) ดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว (3) ดา้นความปลอดภยัและการ
รักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว (4) ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการของ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว (5) ดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว (6) ดา้น
ความเก่าแก่ ความสําคญั และความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และ (7) การจดัการ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ซึ� งผลการประเมินพบวา่ พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารไดรั้บการประเมิน
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการที�ไดรั้บ
การประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง พื"นที�สนามหนา้เมืองส่วนใหญ่ไดรั้บการประเมินความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลางเกือบทุกขอ้ ยกเวน้ดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ดา้นสภาพภูมิทศัน์และ
ทศันียภาพโดยรอบพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและด้านการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ได้รับการ
ประเมินอยูใ่นระดบัมาก ส่วนพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ไดรั้บการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางในทุกดา้น ส่วนแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวนั" น กลุ่มตัวอย่างได้เสนอความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว คือ พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารควรมีการจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ หรือแผงลอย 
พื"นที�สนามหนา้เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ควรเพิ�มมาตรการรักษาความ
สะอาดใหพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี�ยวชาญส่วนใหญ่ไดเ้สนอแนะให้มีการเพิ�ม
สิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยวที�จาํเป็นในพื"นที�และการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยว
ให้มีความสวยงามควบคู่กับการประชาสัมพนัธ์ให้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นที� รู้จักมากยิ�งขึ" น 
สามารถดึงดูดให้ประชาชนในพื"นที�และนักท่องเที�ยวเข้ามาใช้พื"นที�มากยิ�งขึ" นและเกิดความ
ประทบัใจในการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ซึ� งจากผลคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวรวมถึงขอ้เสนอแนะ
ทั"งจากกลุ่มตวัอยา่งและจากผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการท่องเที�ยวในบทนี"  สามารถนาํไปสู่การวิเคราะห์ใน
บทต่อไป 
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บทที� 6 
   สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรื� อง “การประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาถึงรูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว ทศันคติต่อสภาพปัญหาในพื"นที�แหล่งเที�ยวในปัจจุบนั และประเมินความพึงพอใจ
เพื�อให้ทราบถึงระดบัค่าความพึงพอใจของผูใ้ช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ทั"งด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวและการบริการสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยวที�จาํเป็น 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว การวิจยัเชิงสํารวจครั" ง
นี" ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสํารวจและสังเกตการณ์ แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มประชาชนในพื"นที�และกลุ่มนักท่องเที�ยวชาวไทย พื"นที�วิจ ัย คือ พื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จาํนวน 168 ตวัอยา่ง 
จากนั"นจึงนาํขอ้มูลที�ไดไ้ปวิเคราะห์โดยการคาํนวณหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี�ย และความคิดเห็น
เพิ�มเติมจากผูเ้ชี�ยวชาญ นกัวิชาการหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว จาํนวน 4 คน 
ซึ� งในบทนี" เป็นการสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล ซึ� งสามารถแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี"  
 1. สรุปผลการศึกษา 
 2. อภิปรายผลที�ไดจ้ากการวจิยั 
 3. ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 4. สรุป 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 1.1 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื�นที�วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร 
  1.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 24-35 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน วุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดบัปริญญาตรี และมีรายได้อยู่ในช่วง 5,000-15,000 บาท ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง 24-35 ปี มีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดันครศรีธรรมราช (นอกเขตเทศบาล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



181 

 

นครนครศรีธรรมราช) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน วุฒิการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มี
รายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท เคยเดินทางมายงัเมืองนครศรีธรรมราชมากกวา่ 10 ครั" ง โดย
วตัถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราชครั" งนี" เพื�อต้องการมา
ท่องเที�ยวหรือพกัผอ่น ไปเชา้เยน็กลบัเพราะพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอยูใ่กลที้�พกั โดยเหตุผลในการมา
ท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราชครั" งนี" เพราะมีความสนใจอยากมาท่องเที�ยวดว้ยตนเอง 
  1.1.2 รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเป็นพาหนะ ซึ� งนิยมเขา้มาใชท้่องเที�ยวในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์สัปดาห์ละประมาณ 1-2 ครั" ง 
ในช่วงเวลา 12.00-18.00 น. เวลาที�ใชใ้นพื"นที�ประมาณ 1-2 ชั�วโมงโดยกิจกรรมที�ทาํส่วนใหญ่คือ 
นมสัการสักการะพระมหาธาตุหรือสิ� งศกัดิ| สิทธิ| อื�น ๆ ภายในวดั โดยเหตุผลในการเดินทางมา
ท่องเที�ยวเพราะชอบบรรยากาศและทศันียภาพโดยรวมของพื"นที� ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะ เวลาที�ใช้ในพื"นที�
ประมาณ 1-2 ชั�วโมงโดยกิจกรรมที�ทาํส่วนใหญ่คือ นมสัการสักการะพระมหาธาตุหรือสิ�งศกัดิ| สิทธิ|
อื�น ๆ โดยเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที�ยวเพราะชอบบรรยากาศและทศันียภาพโดยรวมของพื"นที�
ภายในวดัซึ� งเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� และนอกจากนี"แลว้กลุ่มตวัอยา่งทั"งสองกลุ่ม 
เคยมาท่องเที�ยวในงานเทศกาลสําคญั คือ เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ ซึ� งเป็นเทศกาลประเพณีที�
ยิ�งใหญ่ที�จดัขึ"นเป็นประจาํทุกปีในพื"นที�วดัมหาธาตุวรมหาวหิารแห่งนี"ดว้ย 
  1.1.3 สภาพปัญหาและแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาวา่ ปัญหาความแออดัของ
พื"นที�เป็นปัญหาในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด ส่วนแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว คือ ควรมีการจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ หรือแผงลอย หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มีความคิดเห็นวา่ปัญหาไม่เป็นระเบียบร้านคา้ หาบเร่ หรือแผงลอย 
เป็นปัญหาที�มากที�สุดซึ� งต่างจากกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�คิดวา่ ปัญหาความแออดัของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวเป็นปัญหามากที�สุด แนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�มีความคิดเห็นวา่ควรมีการจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ หรือแผงลอย มากที�สุด ส่วน
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวกลบัคิดวา่ ควรมีการเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวก เช่น ที�นั�งพกั ร้านจาํหน่าย
อาหาร การเพิ�มสุขามากที�สุด ส่วนแนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเที�ยวนั"นทั"งสองกลุ่ม ไดเ้สนอ
ความคิดเห็นวา่ควรพฒันาการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตเป็นไปในรูปแบบการ
เป็นเมืองท่องเที�ยวที�ยงัคงเน้นความเป็นเมืองประวติัศาสตร์ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



182 

 

โบราณคดีที�ยงัคงรูปแบบเมืองที�เงียบสงบซึ� งตรงกบัความเป็นเมืองเก่าแก่และประวติัศาสตร์ที�มีมา
อยา่งยาวนานของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
  1.1.4 การประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ� ง
อาํนวยความสะดวก ซึ� งจากการวเิคราะห์ความพึงพอใจต่อพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 7 ดา้น 
โดยพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละดา้น พบวา่ (ตารางที� 59) 

ตารางที� 59 แสดงค่าเฉลี�ยผลการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

ประเด็นการประเมินความพงึพอใจทีHมีต่อสภาพแวดล้อมทาง เปรียบเทยีบค่าเฉลีHย
กายภาพและสิHงอํานวยความสะดวก ค่าเฉลีHย ระดับ ค่าเฉลีHย ระดับ ค่าเฉลีHย ระดับ 2 กลุ่ม

    สภาพการเขา้ถึงพื%นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว 4.04 มาก 3.57 มาก 3.84 มาก 0.47
    ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 3.64 มาก 3.70 มาก 3.66 มาก 0.06
    ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั 3.70 มาก 3.80 มาก 3.75 มาก 0.10
    สิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ 3.07 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 3.10 ปานกลาง 0.07
    สภาพภูมทิศัน์และทศันียภาพโดยรอบ 3.65 มาก 3.75 มาก 3.69 มาก 0.10
    ความเกา่แก/่ความสําคญั/และความเป็นเอกลกัษณ์ 3.77 มาก 3.93 มาก 3.83 มาก 0.16
    การจดัการพื%นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว 3.58 มาก 3.67 มาก 3.62 มาก 0.09

รวม 3.64 มาก 3.65 มาก 3.64 มาก 0.01

ประชาชนในพืUนทีH นักท่องเทีHยว รวม 2 กลุ่ม

 

 

 

แผนภูมิที� 43 แสดงระดบัความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวก
    ของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
   จากตารางที�  59 และแผนภูมิที�  43 สามารถสรุปความพึงพอใจที�มีต่อ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกของกลุ่มตวัอย่างที�ใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุ
วหิาร ไดว้า่ 
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   1) ดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.84) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดใน
เรื�องสภาพถนนและเส้นทางการเขา้ถึงพื"นที�วดัที�มีความสะดวก สามารถเขา้ถึงพื"นที�ไดง่้าย และมี
ความพึงพอใจรองลงมาในเรื�องป้ายบอกเส้นทางที�สามารถนาํเขา้สู่พื"นที� และรถโดยสารสาธารณะที�
มีอย่างสมํ�าเสมอสําหรับไวบ้ริการผูที้�สนใจเขา้มาท่องเที�ยว โดยกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มี
ความพึงพอใจต่อรถโดยสารสาธารณะมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
   2) ดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.66) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ
มากที�สุดในเรื�องพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสะอาดและมีความเป็นระเบียบทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิด
ความประทบัใจ และมีความพึงพอใจรองลงมาตามลาํดบัในเรื�องมีภาชนะรองรับมูลฝอยที�อยู่ใน
สภาพดีและเพียงพอสําหรับไวบ้ริการในพื"นที�วดัและการมีเจา้หนา้ที�รักษาความสะอาดที�คอยดูแล
รักษาความสะอาดอยา่งเพียงพอ  
   3) ดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.75) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�อง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภยัเนื�องจากพื"นที�วดัเป็นพื"นที�อาคารปิดมีรั" วรอบขอบชิดและมี
เจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัคอยดูแล รวมถึงมีการใชป้ระโยชน์ดา้นการท่องเที�ยวเกือบทั�วทั"งวดั 
ประกอบกบัมีผูค้นเขา้มาใช้พื"นที�ตลอดทั"งวนั ซึ� งสามารถสร้างความมั�นใจดา้นความปลอดภยักบั
ผูใ้ช้พื"นที�เอง และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื�องเจา้หน้าที�รักษาความปลอดภยัที�คอยดูแลความ
ปลอดภยัภายในพื"นที�วดัอยา่งเพียงพอ ไฟฟ้าหรือแสงธรรมชาติและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณะภยัที�
สามารถมองเห็นไดช้ดัสามารถใชไ้ดเ้มื�อเกิดภยัยามจาํเป็น โดยกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความพึง
พอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   4) ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ กลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 3.10) ซึ� งกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากที�สุดใน
เรื�องร้านจาํหน่ายอาหารหรือร้านขายของที�ระลึกที�มีอยู่เพียงพอสําหรับไวบ้ริการผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�
วดั และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื� องพื"นที�พกัผ่อนและพื"นที�สําหรับทาํกิจกรรมด้านการ
ท่องเที�ยวหรือนนัทนาการ 
   5) ดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที� กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.69) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�อง
พื"นที�วดัมีความร่มรื�นและมีความสวยงาม และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื�องสิ�งปลูกสร้างหรือ
สิ�งปรุงแต่งที�สร้างขึ"นเพิ�มเติมมีความกลมกลืนกบัสภาพภูมิทศัน์เดิมของวดั มีการกาํหนดเขตการใช้
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ประโยชน์ที�ดินในวดัอยา่งชดัเจน และมีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกไวบ้ริการผูเ้ขา้
มาใช้พื"นที�เขา้กบัสภาพพื"นที�ของวดั โดยกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจสภาพภูมิทศัน์
และทศันียภาพโดยรอบพื"นที�มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   6) ดา้นความเก่าแก่ ความสําคญัและความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.83) ซึ� งกลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความงดงามดา้นสถาปัตยกรรม ศิลปะ และ
โบราณคดี และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื� องพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความงดงามด้าน
ศิลปวฒันธรรมทาํใหผู้ที้�เขา้มาในพื"นที�เกิดความประทบัใจเมื�อไดเ้ขา้มาและพื"นที�วดันั"นมีความเป็น
เอกลกัษณ์ที�สามารถบ่งบอกไดถึ้งวถีิชีวติของเมืองนครศรีธรรมราช สามารถพบไดเ้พียงที�เดียว โดย
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจดา้นความเก่าแก่ ความสําคญัและความเป็นเอกลกัษณ์ของ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   7) ดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.62) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องระยะเวลาการ
เปิดและปิดใชง้านพื"นที�วดัที�ที�มีความเหมาะสมกบัเวลาการใชง้าน และมีความพึงพอใจรองลงมาใน
เรื�องพื"นที�วดัมีกิจกรรมที�เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ให้ความเพลิดเพลินสามารถ
ตอบสนองการใช้บริการ พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที�ยวในระดับ
ทอ้งถิ�นหรือระดบัประเทศทาํให้เป็นที�รู้จกัของบุคคลทั�วไปและทาํให้เกิดความน่าสนใจที�สามารถ
ทาํใหผู้ค้นที�ไดรั้บข่าวสารมีความตอ้งการที�จะเดินทางเขา้มาท่องเที�ยว พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความ
เหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลกัษณะการใช้งาน และสามารถบ่งบอกได้ถึงภูมิปัญหาทอ้งถิ�น 
สามารถแสดงความสร้างสรรคใ์หมี้ความแปลกใหม่ได ้
 1.2 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื�นที�สนามหน้าเมือง 
  1.2.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี และมีรายไดต้ ํ�ากว่า 5,000 บาท ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุระหว่าง 24-35 ปี  มี ภูมิลํา เนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช) อาชีพรับราชการหรือเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญา
ตรี มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,001-15,000 บาท เคยเดินทางมายงัเมืองนครศรีธรรมราชมากกวา่ 10 ครั" ง 
โดยวตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราชครั" งนี" เพื�อตอ้งการมา
ท่องเที�ยวหรือพกัผอ่น ไปเชา้เยน็กลบัเพราะพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอยูใ่กลที้�พกั โดยเหตุผลในการมา
ท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราชครั" งนี" เพราะมีความสนใจอยากมาท่องเที�ยวดว้ยตนเอง 
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  1.2.2 รูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�สนามหน้าเมือง พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นคู่ โดยใชร้ถยนตส่์วนบุคคลเป็นพาหนะ ซึ� งนิยม
เขา้มาใชท้่องเที�ยวในวนัที�ไม่แน่นอน สัปดาห์ละประมาณ 1-2 ครั" ง ในช่วงเวลาหลงั 18.00 น. เวลาที�
ใชใ้นพื"นที�ประมาณไม่เกิน 30 นาทีโดยกิจกรรมที�ทาํส่วนใหญ่คือ เดินวิ�ง โดยเหตุผลในการเดินทาง
มาท่องเที�ยวเพราะชอบบรรยากาศและทศันียภาพโดยรวมของพื"นที� ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คน โดยใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ เวลาที�ใชใ้นพื"นที�ประมาณ
มากกว่า 2 ชั�วโมงโดยกิจกรรมที�ทาํส่วนใหญ่คือ เดินหรือวิ�งออกกาํลังกาย โดยเหตุผลในการ
เดินทางมาท่องเที�ยวเพราะเดินทางไดส้ะดวก พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเขา้ถึงไดง่้าย และนอกจากนี"แลว้
กลุ่มตวัอยา่งทั"ง 2 กลุ่ม เคยมาท่องเที�ยวในงานเทศกาลสําคญั คือ เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ ซึ� งเป็น
เทศกาลประเพณีที�ยิ�งใหญ่ที�จดัขึ"นเป็นประจาํทุกปีในพื"นที�สนามหนา้เมืองดว้ย 
  1.2.3 สภาพปัญหาและแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สนามหน้าเมือง กลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้สดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาวา่ ปัญหาการขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น 
ที�นั�งพกั สุขา เป็นปัญหาที�เกิดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด ส่วนแนวทางพฒันาหรือปรับปรุง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว คือ ควรเพิ�มมาตรการรักษาความสะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มีความคิดเห็นวา่ปัญหาการขาดสิ�งอาํนวย
ความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ที�นั�งพกั สุขา เป็นปัญหาที�เกิดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุดซึ� งต่าง
จากกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวที�คิดวา่ ปัญหาขยะเป็นปัญหามากที�สุด แนวทางพฒันาหรือปรับปรุง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบว่า กลุ่มประชาชนในพื"นที�มีความคิดเห็นวา่ควรเพิ�มมาตรการรักษาความ
สะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด ส่วนกลุ่มนักท่องเที�ยวกลับคิดว่า แก้ไขหรือปรับปรุง
เส้นทางจราจรทั"งในพื"นที�และเส้นทางการเขา้ถึงพื"นที�มากที�สุด รองลงมาคือการเพิ�มมาตรการรักษา
ความสะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ส่วนแนวทางการพฒันารูปแบบการท่องเที�ยวนั"น ทั"งสองกลุ่ม
ได้เสนอความคิดเห็นว่าควรพฒันาการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตเป็นไปใน
รูปแบบการเป็นเมืองท่องเที�ยวที�ยงัคงเนน้ความเป็นเมืองประวติัศาสตร์ การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม
ไทยและโบราณคดีที�ย ังคงรูปแบบเมืองที� เ งียบสงบซึ� งตรงกับความเป็นเมืองเก่าแก่และ
ประวติัศาสตร์ที�มีมาอยา่งยาวนานของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
  1.2.4 การประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวย
ความสะดวก ซึ� งจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อพื"นที�สนามหนา้เมือง 7 ดา้น โดยพิจารณาความ
พึงพอใจในแต่ละดา้น พบวา่ (ตารางที� 60) 
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ตารางที� 60 แสดงค่าเฉลี�ยผลการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

ประเด็นการประเมินความพงึพอใจทีHมีต่อสภาพแวดล้อมทาง เปรียบเทยีบค่าเฉลีHย
กายภาพและสิHงอํานวยความสะดวก ค่าเฉลีHย ระดับ ค่าเฉลีHย ระดับ ค่าเฉลีHย ระดับ 2 กลุ่ม

    สภาพการเขา้ถึงพื%นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว 3.57 มาก 3.94 มาก 3.72 มาก 0.37
    ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 3.03 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 0.12
    ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั 3.09 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง 0.04
    สิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ 2.80 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 0.63
    สภาพภูมทิศัน์และทศันียภาพโดยรอบ 3.24 ปานกลาง 3.64 มาก 3.41 มาก 0.40
    ความเกา่แก/่ความสําคญั/และความเป็นเอกลกัษณ์ 2.86 ปานกลาง 3.48 มาก 3.10 ปานกลาง 0.62
    การจดัการพื%นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว 3.19 ปานกลาง 3.52 มาก 3.33 มาก 0.33

รวม 3.11 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 0.36

ประชาชนในพืUนทีH นักท่องเทีHยว รวม 2 กลุ่ม

 

 

 

แผนภูมิที� 44 แสดงระดบัความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวก
    ของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 

   จากตารางที�  60 และแผนภูมิที�  44 สามารถสรุปความพึงพอใจที�มีต่อ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สนามหนา้เมือง 
ไดว้า่ 
   1) ดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.72) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดใน
เรื�องมีรถโดยสารสาธารณะในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอย่างสมํ�าเสมอและเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของผูที้�ตอ้งการเขา้ไปใช้พื"นที�สนามหน้าเมือง และมีความพึงพอใจ รองลงมาในเรื�องสภาพถนน
และเส้นทางการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีความสะดวก สามารถเขา้ถึงพื"นที�ไดง่้ายและป้ายบอก
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เส้นทางที�สามารถนาํเขา้สู่พื"นที� โดยกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจดา้นการคมนาคมและ
การเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   2) ดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 3.07) ซึ� งกลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจมากที�สุดในเรื�องความสะอาด ความสะดวกและมีความเป็นระเบียบทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิด
ความประทบัใจ โดยกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจด้านความสะอาดและความเป็น
ระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   3) ดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 3.11) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดใน
เรื�องพื"นที�สนามหนา้เมืองมีความปลอดภยัเนื�องจากสภาพพื"นที�เป็นพื"นที�โล่งวา่งสาธารณะและมีผูที้�
เขา้มาใช้พื"นที�จาํนวนมากในช่วงเวลาตอนเยน็ ซึ� งทาํให้ผูที้�เขา้มาใช้พื"นที�มีความมั�นใจดา้นความ
ปลอดภยักบัผูใ้ชพ้ื"นที�เอง และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื�องไฟฟ้าส่องสวา่งหรือแสงธรรมชาติ
ที�มีอยา่งเพียงพอ 
   4) ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ กลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 3.06) ซึ� งกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากที�สุดใน
เรื�องพื"นที�สําหรับการพกัผ่อนหรือการทาํกิจกรรมการท่องเที�ยวหรือนันทนาการ และมีความพึง
พอใจในระดบัมากในเรื�องพื"นที�สาํหรับเด็กหรือสนามเด็กเล่น โดยกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความ
พึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   5) ดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที� กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.41) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�อง
พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความร่มรื�นและมีความสวยงาม และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื�องสิ� ง
ปลูกสร้างหรือสิ�งปรุงแต่งที�สร้างขึ"นเพิ�มเติมมีความกลมกลืนกบัสภาพภูมิทศัน์เดิมของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว และมีการกาํหนดเขตการใช้ประโยชน์ที�ดินในสนามหนา้เมืองไวอ้ย่างชดัเจน โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที�มากกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   6) ดา้นความเก่าแก่ ความสาํคญัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ย 3.10) ซึ� งกลุ่ม
ตวัอย่างมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องพื"นที�สนามหน้าเมือง มีความงดงามดา้นสถาปัตยกรรม 
ศิลปะและวฒันธรรม โดยกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจดา้นความเก่าแก่ ความสําคญั
และมีความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
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   7) ดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี�ย 3.33) ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องระยะเปิดและ
ปิดใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีความเหมาะสมกบัเวลาการใชง้าน และมีความพึงพอใจรองลงมา
ในเรื�องพื"นที�สนามหน้าเมืองมีกิจกรรมที�เหมาะสมกบัผูใ้ช้บริการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ให้ความ
เพลิดเพลินสามารถตอบสนองการใชบ้ริการ พื"นที�สนามหนา้เมืองมีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�
ตามลกัษณะการใชง้าน โดยกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
 1.3 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื�นที�สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
  1.3.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 24-35 ปี เป็นพนกังานบริษทัเอกชน วุฒิการศึกษาสูงสุดระดบั
ปริญญาตรี และมีรายไดร้ะหวา่ง 5,000-10,000 บาท ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็น
เพศชายอายุระหว่าง 36-45 ปี มีภูมิลาํเนาอยู่ในจงัหวดันครศรีธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช) อาชีพคา้ขายหรือรับจา้งทั�วไป วุฒิการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีรายไดอ้ยู่
ในช่วง 10,001-15,000 บาท เคยเดินทางมายงัเมืองนครศรีธรรมราชมากกว่า 10 ครั" ง โดย
วตัถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราชครั" งนี" เพื�อต้องการมา
ท่องเที�ยวหรือพกัผอ่น ไปเชา้เยน็กลบัเพราะพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอยูใ่กลที้�พกั โดยเหตุผลในการมา
ท่องเที�ยวในเมืองนครศรีธรรมราชครั" งนี" เพราะมีความสนใจอยากมาท่องเที�ยวดว้ยตนเอง 
  1.3.2 รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
84 (ทุ่งท่าลาด) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้
รถยนตส่์วนบุคคลเป็นพาหนะ ซึ� งนิยมเขา้มาใชท้่องเที�ยวในช่วงวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์สัปดาห์ละ
ประมาณ 1-2 ครั" ง ในช่วงเวลาหลงั 12.00-18.00 น. เวลาที�ใช้ในพื"นที�ประมาณ 1-2 ชั�วโมง โดย
กิจกรรมที�ทาํส่วนใหญ่คือ การเดินเล่น ชมววิ หรือเดินดูสัตว ์โดยเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที�ยว
เพราะชอบบรรยากาศและทศันียภาพโดยรวมของพื"นที� ส่วนกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาเป็นคู่ โดยใช้รถยนตส่์วนบุคคลเป็นพาหนะ เวลาที�ใชใ้นพื"นที�ประมาณ 1-2 ชั�วโมงโดย
กิจกรรมที�ทาํส่วนใหญ่คือ ทานอาหาร ปิกนิก สังสรรค ์โดยเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที�ยวเพราะ
ชอบกิจกรรมพื"นที�และสิ�งอาํนวยความสะดวก และนอกจากนี"แลว้กลุ่มตวัอยา่งทั"งสองกลุ่ม เคยมา
ท่องเที�ยวในงานเทศกาลสาํคญั คือ เทศกาลวนัสารทเดือนสิบ ซึ� งเป็นเทศกาลประเพณีที�ยิ�งใหญ่ที�จดั
ขึ"นเป็นประจาํทุกปีในพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ดว้ย 
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  1.3.3 สภาพปัญหาและแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาว่า ปัญหาขยะเป็น
ปัญหาที�เกิดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด ส่วนแนวทางพัฒนาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว คือ ควรเพิ�มมาตรการรักษาความสะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม ทั"งสองกลุ่มมีความคิดที�ตรงกนัว่าเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที�เกิดในพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด ส่วนแนวทางพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�ได้เสนอว่าควรเพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวให้มีความหลากหลายร่วมกบัการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวไดเ้สนอความ
คิดเห็นวา่ควรเพิ�มมาตรการรักษาความสะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากที�สุด ส่วนแนวทางการ
พฒันารูปแบบการท่องเที�ยวนั"น ทั"งสองกลุ่มไดเ้สนอความคิดเห็นว่าควรพฒันาการท่องเที�ยวของ
เมืองนครศรีธรรมราชในอนาคตเป็นไปในรูปแบบการเป็นเมืองท่องเที�ยวที�ยงัคงเนน้ความเป็นเมือง
ประวติัศาสตร์ การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมไทยและโบราณคดีที�ยงัคงรูปแบบเมืองที�เงียบสงบซึ� งตรง
กบัความเป็นเมืองเก่าแก่และประวติัศาสตร์ที�มีมาอยา่งยาวนานของจงัหวดันครศรีธรรมราช 
  1.3.4 การประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวย
ความสะดวก ซึ� งจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่า
ลาด) 7 ดา้น โดยพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละดา้น พบวา่ (ตารางที� 61) 

ตารางที� 61 แสดงค่าเฉลี�ยผลการประเมินความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

ประเด็นการประเมินความพงึพอใจทีHมีต่อสภาพแวดล้อมทาง เปรียบเทยีบค่าเฉลีHย
กายภาพและสิHงอํานวยความสะดวก ค่าเฉลีHย ระดับ ค่าเฉลีHย ระดับ ค่าเฉลีHย ระดับ 2 กลุ่ม

    สภาพการเขา้ถึงพื%นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว 3.16 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง 0.01
    ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 2.53 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง 0.36
    ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั 2.57 ปานกลาง 2.65 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง 0.08
    สิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ 2.63 ปานกลาง 2.34 น้อย 2.51 ปานกลาง 0.29
    สภาพภูมทิศัน์และทศันียภาพโดยรอบ 3.16 ปานกลาง 3.36 มาก 3.24 ปานกลาง 0.20
    ความเกา่แก/่ความสําคญั/และความเป็นเอกลกัษณ์ 3.04 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 0.02
    การจดัการพื%นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว 3.12 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 0.16

รวม 2.89 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 2.92 ปานกลาง 0.07

ประชาชนในพืUนทีH นักท่องเทีHยว รวม 2 กลุ่ม
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แผนภูมิที� 45 แสดงระดบัความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวก
    ของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 

   จากตารางที�  61 และแผนภูมิที�  45 สามารถสรุปความพึงพอใจที�มีต่อ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ไดว้า่ 
   1) ดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�อง
สภาพถนนและเส้นทางการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีความสะดวก สามารถเขา้ถึงพื"นที�ไดง่้าย  
   2) ดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดใน
เรื�องความสะอาดและมีความเป็นระเบียบทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความประทบัใจ โดยกลุ่มตวัอยา่ง
นักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   3) ดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องพื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีความปลอดภยัและไม่น่ากลวั 
   4) ด้านสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ กลุ่มตวัอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องพื"นที�สําหรับ
การพกัผ่อนหรือการทาํกิจกรรมการท่องเที�ยวหรือนันทนาการ และมีความพึงพอใจรองลงมาใน
เรื�องพื"นที�สําหรับเด็กหรือสนามเด็กเล่น พื"นที�สําหรับจอดรถและร้านจาํหน่ายอาหารหรือสินคา้ที�
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ระลึกที�มีไวบ้ริการอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีความพึงพอใจดา้นดา้นสิ�ง
อาํนวยความสะดวกและการบริการมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
   5) ดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที� กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องพื"นที�สวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวไว้
อย่างชัดเจน โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที�ยวมีความพึงพอใจด้านสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพ
โดยรอบพื"นที�มากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
   6) ดา้นความเก่าแก่ ความสาํคญัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจมากที�สุดในเรื�องพื"นที�สนามหนา้เมือง มีความงดงามดา้นสถาปัตยกรรม ศิลปะและวฒันธรรม
และมีความเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวถีิชีวติชุมชน 
   7) ดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากที�สุดในเรื�องระยะเปิดและปิดใชง้าน
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีความเหมาะสมกบัเวลาการใชง้าน และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื�อง
พื"นที�สวนมีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที�ตามลกัษณะการใชง้าน โดยกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมี
ความพึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
 1.4 ความคิดเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ นักวิชาการหรือผู้มีส่วนเกี�ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราช 
  ผูเ้ชี�ยวชาญนกัวิชาการหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยวของเมือง
นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะสําหรับการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
รวมถึงพฒันาการท่องเที�ยวไวว้่า ควรส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เกี�ยวกบัแหล่ง
ท่องเที�ยว ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที�ยวให้มีความโดดเด่นที�สามารถดึงดูด
นกัท่องเที�ยว การเพิ�มมาตรการรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภยั การเพิ�มสิ�งอาํนวยความ
สะดวกที�จาํเป็น เช่น ที�นั�งพกั ร้านจาํหน่ายอาคาร ห้องนํ" าที�มีความสะอาด ตลอดจนพื"นที�หรือสิ� ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และรวมถึงการเพิ�มพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพื�อรองรับ
นกัท่องเที�ยวและประชาชนในพื"นที�สาํหรับทาํกิจกรรมการท่องเที�ยวและนนัทนาการใหม้ากยิ�งขึ"น 
 
2. อภิปรายผลที�ได้จากการวจัิย 
 การศึกษาครั" งนี"ไดน้าํเอาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาประมวลผลพร้อมกบัผล
การศึกษารูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ผลการประเมินความพึงพอใจ
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ต่อการใช้งานพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และความคิดเห็นเพิ�มเติมในเรื�องสภาพปัญหาและแนวทาง
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สามารถนาํมาอภิปรายผลไดถึ้งนยัสําคญัของขอ้เท็จจริงที�
แสดงใหเ้ห็นไดด้งันี"  
 2.1 อภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็น
คนในพื"นที�จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ� งเคยเดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากกว่า 10 ครั" ง 
ซึ� งไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�เคยเดินทางมาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมากกวา่ 10 
ครั" ง เช่นกนั สรุปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งทั"งสองกลุ่มมีความคุน้เคยกบัพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นอยา่งดี ทาํ
ให้การศึกษาความคิดเห็นในรายประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีความน่าเชื�อถือ
เทียบเท่ากบักลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� 
 2.2 อภิปรายผลรูปแบบการเข้าถึงและลกัษณะการใช้พื�นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  รูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั"ง
กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มีรูปแบบการเขา้ถึงพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวที�เหมือนกนัทั"งสามพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว คือ การใชร้ถยนตส่์วนบุคคลเป็นพาหนะ
ในการเดินทางและเขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ� งแสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งทั"ง
สองกลุ่มในทั" งสามพื"นที� คิดว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะในการเดินทางมีความ
สะดวกสบายมากกวา่การใชว้ธีิการเดินทางแบบอื�น ไม่วา่จะเป็นการใชบ้ริการรถโดยสารสาธารณะ
หรือการใช้จกัรยานยนต์หรืออาจเป็นเพราะการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผูเ้ดินทางสามารถกาํหนด
ระยะเวลาไปกลบัไดด้ว้ยตนเองหรือใช้เวลาในพื"นที�เท่าไหร่ก็ไดต้ามความตอ้งการ ส่วนกิจกรรม
การท่องเที�ยวและนันทนาการที�กลุ่มตวัอย่างทั"งสองกลุ่มทาํในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวนั"นมีความ
แตกต่างกนัเนื�องมาจากพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวลกัษณะของแหล่งท่องเที�ยวที�ไม่เหมือนกนัแต่การทาํ
กิจกรรมการท่องเที�ยวหรือนนัทนาการของกลุ่มตวัอยา่งทั"งสองกลุ่มนั"นเหมือนกนั โดยพื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารจดัเป็นแหล่งท่องเที�ยวประเภทประวติัศาสตร์และโบราณคดี ทาํให้ลกัษณะ
การใช้พื"นที�ที� เกิดขึ" นส่วนใหญ่เป็นการใช้พื"นที�ประเภทการพกัผ่อนในลักษณะสงบ (Passive 
Recreation) เช่น การนมสัการสิ�งศกัดิ| สิทธิ|  การศึกษาประวติัศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรม รวมถึง
การจบัจ่ายซื"อของ ส่วนพื"นที�สนามหนา้เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ที�มี
ลกัษณะของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นสวนสาธารณะ ทาํให้กิจกรรมการที�เกิดขึ"นในพื"นที�นั"นจะมีทั"ง
กิจกรรมที�เนน้การออกกาํลงั (Active Recreation) เช่น การเดินวิ�งออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา และ
การพกัผอ่นในลกัษณะสงบ (Passive Recreation) เช่น การชมววิ นั�งพกัผอ่น หากแต่มีความแตกต่าง
กนับางรายประเด็น เช่น ระยะเวลาที�ใชใ้นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวหรือช่วงเวลาที�เขา้มาใชพ้ื"นที�นั"นมี
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ความแตกต่างกนับา้ง เช่น กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวมีระยะการใช้พื"นที�ที�น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่าง
ประชาชนในพื"นที�หรือช่วงเวลาบางช่วงไม่มีกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที�ยวเข้ามาใช้พื"นที�  อาจ
เนื�องมาจากที�พกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวที�อยูไ่กลกวา่จึงมีความจาํเป็นตอ้งรีบกลบัที�พกั
อาศยัหรือไม่สะดวกในการเดินทางเขา้มาในบางช่วงเวลาเพราะตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางที�มากกวา่
หรืออาจไม่มีความจาํเป็นที�ตอ้งเขา้มาใชพ้ื"นที�ในช่วงเวลานั"น ๆ 
 2.3 อภิปรายผลสภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความเกี�ยวคิดเห็นเกี�ยวกบั
ปัญหาในแหล่งท่องเที�ยวแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�ส่วนใหญ่คิดว่าปัญหา
ความไม่เป็นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที�มีอยู่ในพื"นที�เป็นปัญหามากที�สุด ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่กลบัคิดว่าปัญหาความแออดัของพื"นที�เป็นปัญหาในพื"นที�มากที�สุด 
ซึ� งจากการสาํรวจและสังเกตการณ์พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารของผูศึ้กษา พบวา่ พื"นที�วดันั"น
ค่อนขา้งมีพื"นที�จาํกดั มีรั" วรอบขอบชิด แต่กลบัมีการใชป้ระโยชน์ทั"งดา้นการท่องเที�ยว ดา้นศาสนา 
ดา้นการคา้ขาย และนนัทนาการที�มีอยา่งหนาแน่นตลอดทั"งวนัทาํให้ผูที้�ใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอาจ
มีความรู้สึกอึดอดั อนัเนื�องมาจากมีผูเ้ขา้มาใชพ้ื"นที�จาํนวนมากซึ� งสังเกตไดว้า่กลุ่มตวัอย่างทั"งสอง
กลุ่มมีความรู้สึกคลา้ยกนัคือปัญหาทั"งสองอยา่งนั"นเป็นปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านคา้ หาบ
เร่ แผงลอยเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ� งที�ทาํให้เกิดปัญหาความแออดัของพื"นที�ภายในวดัด้วย ส่วน
แนวทางปรับปรุงแกไ้ขปัญหาภายในพื"นที� ทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มนกัท่องเที�ยว
ส่วนใหญ่ได้เสนอแนะให้มีการจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย ที�มีอยู่จาํนวนมากและไม่เป็น
ระเบียบ ซึ� งสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาที�เกิดในพื"นที�ในดา้นการแกไ้ขปัญหาความเป็นระเบียบของ
พื"นที�  และการแก้ไขปัญหานี" อาจทาํให้ผูที้� เข้ามาใช้พื"นที�วดัรู้สึกได้ว่าหากพื"นที�วดัมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทาํให้กลุ่มตวัอย่างเกิดความรู้สึกไม่อึดอดัในการเขา้มาใช้พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวดว้ย  
  กลุ่มตัวอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัญหาในแหล่ง
ท่องเที�ยวแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ส่วนใหญ่คิดวา่ปัญหาการขาดสิ�งอาํนวย
ความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ที�นั�งพกั สุขา เป็นปัญหามากที�สุด ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัแนวทางปรับปรุง
หรือแกไ้ขปัญหาซึ� งกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่กลบัเสนอแนะให้มีการแกไ้ขปัญหาดา้นการรักษาความ
สะอาดมากที�สุด ซึ� งจากการสาํรวจและสังเกตการณ์ของผูศึ้กษา พบวา่ ในพื"นที�สนามหนา้เมืองเป็น
พื"นที�โล่งวา่งสาธารณะซึ� งมีการใชป้ระโยชน์เฉพาะในบางช่วงเวลาของวนัเท่านั"น ช่วงเวลาที�มีผูที้�
เข้ามาใช้พื"นที�มากที�สุดคือในช่วงเวลาตอนเย็น ภายในพื"นที�สนามหน้าเมืองเองนั" นมีการใช้
ประโยชน์พื"นที�หลายแบบไม่วา่จะเป็นกิจกรรมการออกกาํลงักายหรือนั�งพกัผอ่นหยอ่นใจ จากการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



194 

 

ทาํกิจกรรมเหล่านั"นผูใ้ช้พื"นที�อาจมีความตอ้งการสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็นบางอย่างสําหรับ
ใชเ้พื�อการพกัผอ่นและจากการทาํกิจกรรมเหล่านั"นก็อาจทาํใหเ้กิดขยะที�เกิดการจากการใชพ้ื"นที�ดว้ย
ซึ� งปัญหาขยะก็เป็นปัญหาหนึ�งที�สามารถพบเห็นไดบ้่อยในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวแห่งนี"  กลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�ซึ� งอาศยัอยูใ่นพื"นที�ใกลเ้คียง ซึ� งอาจเดินทางผา่นพื"นที�สนามหนา้เมืองอยูบ่่อยครั" ง
อาจเคยชินกบัภาพขยะที�เกลื�อนกลาดในบริเวณพื"นที�จึงไม่คิดวา่ปัญหาขยะควรไดรั้บการแกไ้ขก่อน
ปัญหาอื�น ๆ ส่วนกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่คิดว่าปัญหาขยะเป็นปัญหามากที�สุดซึ� งไม่
สอดคลอ้งกบัแนวทางปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาซึ� งกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กลบัเสนอแนะให้มีการ
แก้ไขปัญหาด้านปรับปรุงเส้นทางจราจรในพื"นที�และการเข้าถึงพื"นที�  ซึ� งจากการสํารวจและ
สังเกตการณ์ของผูศึ้กษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื"นที�ไกลและไม่
สะดวกสบายเท่ากับกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที� ซึ� งเหตุผลดังกล่าวอาจทาํให้กลุ่มตวัอย่าง
นักท่องเที�ยวคิดว่าควรปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาด้านการจราจรก่อน ส่วนปัญหาขยะนั"นกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเที�ยวอาจเคยกบัภาพขยะที�มีอยูใ่นพื"นที�ที�มีอยู่อยา่งประจาํ จึงไม่คิดวา่ควรเป็นสิ�งที�
จาํเป็นเร่งด่วนที�จะแกไ้ขปัญหาก่อนปัญหาอื�น ๆ 
  กลุ่มตวัอยา่งที�ใชพ้ื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัปัญหาในแหล่งท่องเที�ยวที�เหมือนกันคือ ปัญหาขยะเป็นปัญหาที�เกิดขึ" นในพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว ซึ� งสอดคล้องกบักลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ได้เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาดา้นการรักษาความสะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ส่วนกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�ได้
เสนอแนะวา่ควรมีการเพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยวที�มีความหลากหลายและการปรับภูมิทศัน์ภายใน
แหล่งท่องเที�ยวให้มีความสวยงามมากยิ�งขึ"นซึ� งไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นดา้นสภาพปัญหา จาก
การสํารวจและสังเกตการณ์ของผูศึ้กษา พบว่า พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
ยงัคงมีปัญหาที�เกิดขึ" นในพื"นที�มากมายอนัเนื�องมาจากพื"นที�ขนาดใหญ่ และมีผูที้�เขา้มาใช้พื"นที�
จาํนวนมาก แต่กลบัมีจาํนวนเจา้หน้าที�ดูแลรักษาพื"นที�น้อย ทาํให้พื"นที�บางแห่งอาจไม่ไดรั้บการ
ดูแลอย่างทั�วถึง สภาพพื"นที�ปัจจุบนัมีความเสื�อมโทรมไปมากอนัเนื�องมาจากการเกิดอุทกภยัครั" ง
ใหญ่ เมื�อปี พ.ศ.2554 ประกอบกบัการที�มีผูเ้ขา้มาใชพ้ื"นที�จาํนวนมากในแต่ละวนัทาํให้เกิดปัญหา
ขยะซึ�งทาํใหภู้มิทศัน์ของพื"นที�ดูไม่ดี ดงันั"นการปรับปรุงภูมิทศัน์และการเพิ�มกิจกรรมการท่องเที�ยว
ใหมี้ความหลากหลายจึงน่าจะเป็นวธีิแกไ้ขปัญหาในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
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 2.4 อภิปรายผลความพึงพอใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ�งอํานวยความสะดวก
ในพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  ผลจากการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความ
สะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวทั"งสามแห่งนั"น ทาํให้มีขอ้สังเกตและมีนัยสําคญัของขอ้เท็จจริง 
ดงัต่อไปนี"  
  2.4.1 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งดา้นการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
พบวา่ 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากในทุกรายประเด็นยอ่ย หากพิจารณาเฉพาะรายประเด็นยอ่ย พบวา่ ในประเด็น
เรื�องมีรถโดยสารสาธารณะเพียงพอและสมํ�าเสมอ กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเกิดจากที�กลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่นั"นใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเขา้มายงัในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวจึงไม่ได้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประกอบกบัการ
เดินทางมาจากต่างทอ้งที�อาจมีความลาํบากกว่าการเดินทางภายในเขตพื"นที�เทศบาลฯ มีการใช้รถ
โดยสารที�เดินทางมาแหล่งท่องเที�ยวจาํนวนนอ้ย ดงันั"นกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวจึงความพึงพอใจ
น้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�ที�ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเข้ามาในพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากในทุกรายประเด็นย่อย ซึ� งผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานไม่สอดคล้องกับ
ขอ้เสนอแนะด้านการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในพื"นที�ของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเที�ยวที�มีความ
คิดเห็นวา่ควรมีการปรับปรุงเส้นทางจราจรทั"งในพื"นที�และเส้นทางการเขา้ถึงพื"นที� ซึ� งกลุ่มตวัอยา่ง
พึงพอใจแต่อยากใหมี้การปรับปรุงใหดี้ยิ�งขึ"น 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ประเด็นดา้นสภาพถนนและเส้นทางการเขา้ถึง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอยา่งทั"งกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนประเด็นดา้นป้ายบอกเส้นทาง/สัญลกัษณ์บอกทางที�ไม่
สับสนกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มี
ระดบัความพึงพอใจระดบัมาก ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
ซึ� งอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวอาจไม่คุน้ชินกบัป้ายบอกเส้นทางที�มีอยูใ่นพื"นที�เท่ากบั
กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ที�มีความคุน้ชินกบัป้ายบอกเส้นทางมากกวา่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



196 

 

  2.4.2 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างด้านความสะอาดและความเป็น
ระเบียบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีความระดบัความพึงพอใจในระดบัมากเหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ประเด็นด้านความสะอาด ความสะดวกสบายและความเป็นระเบียบของ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งกลุ่มตวัอย่างทั"ง
สองกลุ่มยงัมีระดบัความพึงพอใจที�แตกต่างกนัด้วย โดยกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึ"นกบัแหล่ง
ท่องเที�ยว ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากซึ� งมีความขดัแยง้กนั
กบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึ"นกบัแหล่งท่องเที�ยว โดยกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวไดแ้สดง
ความคิดเห็นวา่ปัญหาดา้นขยะเป็นปัญหาที�สําคญัที�สุดของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ซึ� งอาจเป็นเพราะ
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวเขา้มาใชเ้วลาในช่วงตอนเยน็ ซึ� งมีผูเ้ขา้มาใชพ้ื"นที�จาํนวนมาก ทาํให้เกิด
ขยะ จึงอยากใหมี้การปรับปรุงดา้นความสะอาด 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณาในแต่ละรายประเด็นย่อยพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งทั"งสองกลุ่มมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั ยกเวน้ประเด็นดา้นเจา้หนา้ที�รักษา
ความสะอาดกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งแสดงว่าความสะอาดและความเป็นระเบียบ
ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีสภาวะขาดแคลนและตอ้งการปรับปรุงสอดคล้องกบัความคิดเห็นต่อ
แนวทางแก้ไขปัญหาในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�เสนอแนะว่า ควรปรับปรุงมาตรฐานด้านความ
สะอาด 
  2.4.3 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างดา้นความปลอดภยัและการรักษา
ความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีความระดบัความพึงพอใจในระดบัมากเหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ประเด็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความปลอดภยัไม่น่ากลวัและไฟฟ้าส่องสวา่ง
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ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพียงพอกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมาก จากผลการประเมินแสดง
ใหเ้ห็นวา่มีความสอดคลอ้งกนัโดยพื"นที�สนามหนา้เมืองมีแสงไฟฟ้าส่องสวา่งที�เพียงพอทาํให้พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวไม่น่ากลวั ผูใ้ชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเกิดความรู้สึกปลอดภยัในการเขา้ใชพ้ื"นที� หาก
พิจารณาในรายประเด็นยอ่ยพบวา่ ประเด็นถงัดบัเพลิงและป้ายเตือนภยักลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึง
พอใจแตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มีระดบัความพึงพอใจในระดบันอ้ย ส่วนกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจในระดบัปานกลางแสดงใหเ้ห็นวา่ถงัดบัเพลิงและป้ายเตือนภยั
ยงัเป็นสิ�งที�มีความขาดแคลนอยา่งมากในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณาในรายประเด็นย่อยพบว่า พื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวมีความปลอดภยัไม่น่ากลวัและไฟฟ้าส่องสวา่งในพื"นที�กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจระดบั
ปานกลาง ส่วนประเด็นดา้นเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยั ประเด็นถงัดบัเพลิงและป้ายเตือนภยักลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจระดบันอ้ย กลุ่มตวัอยา่งทั"งสองกลุ่มมีความคิดเห็นที�สอดคลอ้งกนั ซึ� งแสดง
ว่าความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีสภาวะขาดแคลนและ
ตอ้งการปรับปรุงพื"นที� 
  2.4.4 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างด้านสิ�งอาํนวยความสะดวก/การ
บริการของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ประเด็นดา้นพื"นที�สําหรับพกัผ่อนหรือพื"นที�สําหรับทาํกิจกรรม
และประเด็นร้านอาหารและร้านจาํหน่ายของที�ระลึก กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่ง ประเด็นที�กลุ่มตวัอยา่งทั"งสองมีความระดบัความ
พึงพอใจแตกต่างกนั คือ ประเด็นดา้นพื"นที�สําหรับจอดรถ ประเด็นพื"นที�สําหรับพกัผอ่นหรือพื"นที�
สําหรับทาํกิจกรรม กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีระดับความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยว อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�บางคนอาจโดยสารมากบัรถโดยสาร
สาธารณะจึงไม่จาํเป็นตอ้งใช้พื"นที�จอดรถซึ� งต่างจากกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเที�ยวที�มีที�พกัอาศยัไกล
กวา่จึงนิยมนาํรถยนตส่์วนบุคคลเขา้มาในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว อาจเกิดความไม่สะดวกสําหรับการ
จอดรถ ส่วนประเด็นดา้นธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงิน/ตูก้ดเงินสาธารณะและห้องนํ" าสาธารณะกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที� อาจเป็นเพราะ
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวอาจมีความพร้อมดา้นการเงินอยูแ่ลว้เพราะจาํเป็นตอ้งเดินทางไกล ดงันั"น
อาจไม่มีความจาํเป็นที�ตอ้งใชบ้ริการตูก้ดเงินสาธารณะก็ได ้
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   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ยกเวน้ประเด็นดา้นพื"นที�สําหรับพกัผ่อนและพื"นที�สําหรับเด็กหรือสนามเด็กเล่น 
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการประเมินสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�คิดวา่ปัญหาการขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็นเป็น
ปัญหาที�รุนแรงมากที�สุด หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มมีความ
พึงพอใจแตกต่างกนัในประเด็น ธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงิน/ตูก้ดเงินอตัโนมติัและร้านอาหาร/ร้าน
จาํหน่ายสินคา้ที�ระลึกโดยกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มีความพึงพอใจในระดบัที�ต ํ�ากว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวทั"งสองประเด็น 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หากพิจารณาในแต่ละรายประเด็นกลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจในระดบัมากในดา้นพื"นที�สําหรับจอดรถ ประเด็นพื"นที�สําหรับพกัผอ่นหยอ่นใจและพื"นที�
สําหรับเด็กและสนามเด็กเล่น จากประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการสํารวจและสังเกตการณ์
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพซึ�งพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีพื"นที�กวา้งมาก มี
พื"นที�จอดรถที�สามารถรองรับจํานวนรถยนต์ได้เป็นจํานวนมาก และมีพื"นที�ท่องเที�ยวและ
นนัทนาการหลายแบบ เช่น สวนสัตวเ์ปิด สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ที�สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการพกัผ่อนของกลุ่มตวัอย่างได้เป็นอย่างดี ส่วนประเด็นด้านพื"นที�บริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โทรศพัทส์าธารณะ ตูก้ดเงินอตัโนมติั และห้องนํ" าสาธารณะประเด็นเหล่านี"
กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดับน้อยและน้อยที�สุด ซึ� งจากการสํารวจและสังเกตการณ์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพพบว่าสิ� งอํานวยความสะดวกดังกล่าวมีน้อยแห่ง เช่น โทรศัพท์
สาธารณะ ส่วนตูก้ดเงินสาธารณะก็ไม่มีบริการในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และห้องนํ" าสาธารณะมี
สภาพเก่าและสกปรก สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งที�เสนอแนะใหมี้การปรับปรุงและ
แกไ้ขดา้นมาตรการรักษาความสะอาดของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว  
  2.4.5 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพ
โดยรอบของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีความระดบัความพึงพอใจในระดบัมากเหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ยกเวน้ประเด็นมีการวางตาํแหน่งของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กบัพื"นที�กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจระดบัปานกลาง ประเด็นดา้นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงามและร่มรื�น กลุ่ม
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ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในระดบัมากเหมือนกนั ส่วนดา้นอื�น ๆ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจ
แตกต่างกนัโดยกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มีความพึงพอใจตํ�ากวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ประเด็นดา้นมีการกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์
พื"นที�ท่องเที�ยวอย่างชดัเจน กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมาก หากพิจารณาในแต่ละราย
ประเด็นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวมีความพึงพอใจมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ใน
ประเด็นด้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความสวยงาม และมีการกาํหนดเขตการใช้ประโยชน์พื"นที�
ท่องเที�ยวอยา่งชดัเจน ส่วนประเด็นสิ�งปลูกสร้างมีความกลมกลืนกบัสภาพภูมิทศัน์เดิมและตาํแหน่ง
ของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กบัพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างทั"งสองกลุ่มมีระดบัความพึง
พอใจเท่ากนั 
  2.4.6 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งดา้นความเก่าแก่/ความสําคญั/ความ
เป็นเอกลกัษณ์ของพื%นที�แหล่งท่องเที�ยว พบวา่ 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีความระดบัความพึงพอใจในระดบัมากเหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซึ� งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�มี
ความพึงพอใจตํ�ากวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ� งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นย่อยพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�มีความพึงพอใจเท่ากนักบักลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยว 
  2.4.7 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
พบวา่ 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตวัอย่างประชาชนในพื"นที�และกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเที�ยวมีความระดบัความพึงพอใจในระดบัมากเหมือนกนัทั"งสองกลุ่ม 
   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สนามหน้าเมืองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ยกเวน้ประเด็นดา้นมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสร้างสรรคแ์ละมีความแปลกใหม่กบั
การเผยแพร่ขอ้มูลการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�นหรือระดบัประเทศ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง 
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   กลุ่มตวัอย่างที�ใช้พื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หากพิจารณาในประเด็นที�น่าสนใจพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ประชาชนในพื"นที�มีความพึงพอใจในระดับน้อยในประเด็นด้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวมีความ
สร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่ และมีการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที�ยวในระดับประเทศ ซึ� ง
ประเด็นดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวชิาการและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง
กบัการท่องเที�ยวในเรื�องอยากให้มีการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลดา้นการท่องเที�ยวเพื�อให้พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นที�รู้จกัของนกัท่องเที�ยวและสามารถดึงดูด
นกัท่องเที�ยวใหเ้ขา้มาใชพ้ื"นที�มากขึ"น 

ตารางที� 62 แสดงสรุประดบัความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความ
สะดวกของกลุ่มตวัอยา่งในพื"นที�ศึกษา 

ระดับความพงึพอใจทีHมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สิHงอํานวยความสะดวกของพืUนทีHแหล่งท่องเทีHยว ประชาชน นักท่องเทีHยว รวม 2 กลุ่ม ประชาชน นักท่องเทีHยว รวม 2 กลุ่ม ประชาชน นักท่องเทีHยว รวม 2 กลุ่ม

ด้านการเข้าถึงพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
   สภาพถนน/เส้นทาง มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก
   ป้ายบอกเส้นทาง/สัญลกัษณ์ชดัเจน/ไมส่ับสน มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง
   มรีถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมํ�าเสมอ มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบ มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
   ความสะอาด  สะดวกสบาย/เป็นระเบียบ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
   เจา้หน้าที�รักษาความสะอาดเพียงพอ มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง
   ถงัขยะ/ภาชนะรองรับมลูฝอยอยูใ่นสภาพดี/เพียงพอ มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
    พื%นที�แหลง่ทอ่งเที�ยวมคีวามปลอดภยั/ไมน่า่กลวั มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
    เจา้หน้าที�และระบบรักษาความปลอดภยัเพียงพอ มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง น้อย
    ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง/แสงธรรมชาติเพียงพอ มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
    มถีงัดบัเพลิงเพียงพอ/ป้ายเตือนชดัเจน มาก มาก มาก น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย
ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก/การบริการ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง
    พื"นที�สําหรับจอดรถ มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก มาก
    พื"นที�สําหรับพกัผอ่น/พื"นที�สําหรับทํากจิกรรม มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก
    จุดบริการนักทอ่งเที�ยว/พื"นที�สอบถามขอ้มลู ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง
    พื"นที�บริการดา้นเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด น้อยที�สุด
    โทรศพัท์สาธารณะภายในสถานที�ทอ่งเที�ยว ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด น้อยที�สุด
    พื"นที�สําหรับเด็ก/สนามเด็กเลน่ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก
    ธนาคาร/จุดแลกเปลี�ยนเงิน/ตูก้ดเงินอตัโนมติั น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด น้อยที�สุด
    ร้านอาหาร/ร้านขายของที�ระลึก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง
    ห้องนํ" าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อยที�สุด น้อย
ด้านของสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง
    พื"นที�แหลง่ทอ่งเที�ยวมคีวามสวยงาม/รม่รื�น มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง
     มกีารกาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์พื"นที�ทอ่งเที�ยวอยา่งชดัเจน มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง มาก มาก
     สิ�งปลูกสร้าง/ปรุงแตง่มคีวามกลมกลืนกบัสภาพภูมทิศัน์เดิม มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
     มกีารวางตาํแหนง่ของสิ�งอาํนวยความสะดวกเขา้กบัพื"นที� มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็นเอกลักษณ์ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
       มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวถีิชีวติ/ภูมปัิญญา/พบเห็นไดที้�เดียว มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
       มคีวามงดงามดา้นศิลปวฒันธรรมทําให้เกดิความประทบัใจ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
       มคีวามงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี มาก มาก มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ด้านการจัดการพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
     ระยะเวลาในการเปิด-ปิดใชง้านพื"นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก
     มคีวามเหมาะสมในการแบง่พื"นที�ตามลกัษณะการใชง้าน มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก
     มกีจิกรรมที�เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการพื"นที�แหลง่ทอ่งเที�ยว มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง
     มเีทคโนโลยี/ภูมปัิญญาทอ้งถิ�น/สร้างสรรค์ให้มคีวามแปลกใหม ่ มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง
     ให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รื�นรมย์/ตอบสนองการใชบ้ริการ มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
     มกีารเผยแพรข่อ้มลูการทอ่งเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�นหรือประเทศ มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84สนามหน้าเมืองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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 จากตารางที� 62 สามารถสรุประดบัความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
สิ�งอาํนวยความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งในพื"นที�ศึกษาทั"งสามแห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ไดว้า่.(1) ประเด็นดา้นการเขา้ถึง
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 2 แห่ง คือ วดัพระมหาธาตุ
วรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง ส่วนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) ประเด็นดา้นความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 1 แห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ส่วนสนามหนา้เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (3) ประเด็นดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยั กลุ่มตวัอย่างมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 1 แห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ส่วนสนามหน้าเมืองและ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (4) 
ประเด็นดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลางทั"ง 3 แห่ง (5) ประเด็นดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที� กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 2 แห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร และสนามหนา้เมือง ส่วนสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (6) ประเด็น
ดา้นความเก่าแก่ ความสาํคญัและความเป็นเอกลกัษณ์ของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอยา่งมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 1 แห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ส่วนสนามหน้าเมืองและสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และ (7) 
ประเด็นดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 2 แห่ง 
คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสนามหนา้เมือง ส่วนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่า
ลาด) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จากตารางสรุประดบัความพึงพอใจที�มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ�งอาํนวย
ความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่งในพื"นที�ศึกษา สามารถนาํไปสู่ขอ้เสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหรือ
พฒันาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว โดยสรุปจากการอภิปรายผล การสํารวจและสังเกตการณ์ รวมทั"งการ
อภิปรายขอ้คิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญและจากทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 
 2.5 อภิปรายผลความคิดเห็นจากผู้ เชี�ยวชาญ นักวิชาการหรือผู้มีส่วนเกี�ยวข้องกับการ
พฒันาการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราช 
  จากขอ้เสนอแนะสําหรับการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวรวมถึงการ
พฒันาการท่องเที�ยวของผูเ้ชี�ยวชาญ นกัวชิาการหรือผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยวไว้
ว่า ควรส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้เกี�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยว สอดคล้องกบัผลการ
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ประเมินความพึงพอใจการใชง้านของกลุ่มตวัอยา่งที�อยากใหมี้การพฒันาและเผยแพร่ขอ้มูลดา้นการ
ท่องเที�ยวใหม้ากยิ�งขึ"น ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยว การเพิ�มมาตรการรักษาความ
สะอาด การรักษาความปลอดภยั การเพิ�มสิ� งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น ตลอดจนพื"นที�หรือสิ� ง
อาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ ประเด็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั"งกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวและกลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�ไดเ้สนอแนะไวใ้นแนวทางพฒันา
หรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 กล่าวโดยสรุป จากผลการประเมินความพึงพอใจการใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทั"งสามแห่ง ไดแ้ก่ วดัพระมหาวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมที�แตกต่างกันอนั
เนื�องมาจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาพสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที� ขอ้เสนอแนะจึงแตกต่างกนั
ทั"งนี" ผูรั้บผิดชอบหรือหน่วยงานที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยตรง ควรเร่งแกไ้ข
ปัญหา พฒันา หรือปรับปรุงเพื�อให้แหล่งท่องเที�ยวทั"ง 3 แห่งเป็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีความ
พร้อมดา้นการท่องเที�ยว ซึ� งผูว้ิจยัจึงเสนอ สรุปเป็นขอ้เสนอแนะในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวต่อไป 
 
3. ข้อเสนอแนะในการพฒันาหรือปรับปรุงพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 จากการประเมินความพึงพอใจการใชพ้ื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง 
และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) การศึกษาทศันคติเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึ"นจากการ
ใชพ้ื"นที� รวมถึงการศึกษารูปแบบการเขา้ถึงและลกัษณะการใชง้านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ซึ� งผลจาก
การประเมินความพึงพอใจการใชง้านในรายประเด็นต่าง ๆ ผูว้ิจยัสามารถนาํมากาํหนดแนวทางการ
พฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวรวมกบัความคิดเห็นของจากผูเ้ชี�ยวชาญ นกัวิชาการหรือผู ้
ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการท่องเที�ยว และแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ไดแ้นวทางที�มี
ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที�สุด สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในพื"นที�และ
นกัท่องเที�ยว เพื�อส่งเสริมให้พื"นที�ดงักล่าวเป็นพื"นที�ที�มีศกัยภาพและสามารถทาํให้เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที�น่าท่องเที�ยวมากยิ�งขึ"น โดยทั"งนี" ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันา
หรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในภาพรวมออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ แนวทางการพฒันาและ
ปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจร แนวทางการจดัการทรัพยากรการท่องเที�ยวและ
สิ�งแวดลอ้ม แนวทางการจดัการดา้นการรักษาความปลอดภยั แนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบ
และสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยว และ
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ข้อเสนอแนะจากผูว้ิจ ัยที�ได้จากการสํารวจและสังเกตการณ์จากพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี"  
 3.1 แนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจร 
  3.1.1 เส้นทางคมนาคมและการเขา้ถึง 
   1) ควรจดัให้มีป้ายบอกเส้นทางและแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยว สถานที�
สาํคญัต่าง ๆ ภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอยา่งต่อเนื�องและมีตาํแหน่งที�ตั"งเหมาะสม 
   2) แยกพื"นที�สําหรับจอดรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เพิ�มการตีเส้นที�เป็น
ระเบียบอยา่งชดัเจน 
  3.1.2 รถบริการขนส่งสาธารณะ เพิ�มบริการรถโดยสารสาธารณะเพื�อการท่องเที�ยว 
และกําหนดอัตราค่าบริการที�มีมาตรฐาน เพื�อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะมากขึ"นในพื"นที� 
  3.1.3 เส้นทางสัญจรทางเทา้  
   1) จดัระเบียบทางเทา้ให้มีความสะดวกในการสัญจร ควบคุมการตั"งวาง
สินคา้ หาบเร่ แผงลอย และป้ายโฆษณาที�กีดขวางการจราจร 
   2) ปรับปรุงผิวทางเดินเทา้ให้มีสภาพที�ดีและมีความต่อเนื�อง จดัให้มีร่ม
เงาจากตน้ไมต้ลอดแนวทางสัญจร 
  3.1.4 พื"นที�จอดรถ จดัหาพื"นที�วา่งสาํหรับจอดรถและเป็นจุดพกั รวมถึงการจดัป้าย
สัญลกัษณ์ที�แสดงทางเขา้ออก ป้ายสัญลกัษณ์ลานจอดบริเวณแหล่งท่องเที�ยว 
 3.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที�ยวและสิ�งแวดล้อม 
   3.2.1 สถานที�ท่องเที�ยวประเภทวดั คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การ
พฒันาและปรับปรุงนั"นควรมีการจดัผงับริเวณใช้ที�ดินภายในวดัอย่างเหมาะสม ประกอบดว้ย เขต
บริการ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส หากจาํเป็นตอ้งมีสิ�งก่อสร้างใหม่ให้ยึดหลกัสถาปัตยกรรม
ดั"งเดิมเพื�อให้ในพื"นที�มีความกลมกลืนและสวยงาม รวมทั"งการจดัป้ายชี" แจงแผนผงั และควรจดัสิ�ง
อาํนวยความสะดวกพื"นฐาน เช่น ห้องนํ" า ที�นั�งพกัผอ่น แสงสวา่ง ให้แก่ผูที้�เขา้มาใช้พื"นที�ให้ไดรั้บ
ความสะดวก 
   3.2.2 สถานที�ท่องเที�ยวประเภทสวนสาธารณะ ควรมีการจดัแบ่งพื"นที�และ
เพิ�มองค์ประกอบด้านการท่องเที�ยวเพื�อให้เกิดการใช้งานในช่วงอื�น ๆ การเพิ�มสิ� งอาํนวยความ
สะดวกและบริการบางประเภท เช่น อุปกรณ์เครื�องออกกาํลงักาย เครื�องเด็กเล่น ลานคอนกรีตและ
สนามหญา้ที�สามารถทาํกิจกรรมไดห้ลากหลาย การปรับภูมิทศัน์และการเพิ�มร่มเงาให้พื"นที� เพื�อ
รองรับการใชบ้ริการของประชาชนในพื"นที�และเกิดกลุ่มผูใ้ชใ้หม่ ๆ 
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 3.3 แนวทางการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย 
  ควรเพิ�มจุดบริการรักษาความปลอดภยัให้มีความครอบคลุมและทั�วถึงในพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว รวมทั"งการติดกลอ้งวงจรปิดในบริเวณที�เหมาะสม เพื�อเป็นการสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 3.4 แนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการ 
  3.4.1 ดา้นการดูแลรักษาความสะอาด ควรเพิ�มถงัขยะให้กระจายและทั�วถึงภายใน
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัการขยะรวมถึงการรณรงคใ์ห้มีการรักษา
ความสะอาดและปลูกจิตสาํนึกใหผู้ที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�และผูป้ระกอบการมีส่วนในการรับผิดชอบดูแล
รักษาความสะอาดในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอยา่งมีระบบ 
  3.4.2 ดา้นการรักษาความปลอดภยั ควรเพิ�มจุดบริการรักษาความปลอดภยัให้
ครอบคลุมและทั�วถึง รวมทั"งการติดกลอ้งวงจรปิดในบริเวณที�เหมาะสม เพื�อเป็นการสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภยัใหแ้ก่ผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
  3.4.3 ควรตั"งสิ�งอาํนวยความสะดวกในจุดที�มีผูใ้ชส้ัญจรผา่นและสามารถมองเห็น
ไดง่้าย 
  3.4.4 องคป์ระกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวก 
   1) ห้องนํ" าสาธารณะ ควรเพิ�มห้องนํ" าสาธารณะให้เพียงพอและกระจาย
ตามจุดต่าง ๆ ในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวตามความเหมาะสม และมีรูปแบบที�มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดลอ้มของพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงจดัใหมี้เจา้หนา้ที�รักษาความสะอาดอยา่งสมํ�าเสมอ 
   2) ที�นั�งพกัผอ่น พื"นที�พกัผอ่น พื"นที�ร่มเงาและแสงสวา่ง ควรจดัให้มีที�นั�ง
พกัผ่อนให้เพียงพอกบัจาํนวนนกัท่องเที�ยว และสอดส่องดูแลอย่างสมํ�าเสมอไม่ให้อุปกรณ์ชาํรุด
ทรุดโทรม การปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื�อเพิ�มร่มเงาในพื"นที� หรือแมแ้ต่การเพิ�มแสงสวา่งเพื�อป้องกนัไม่ให้
พื"นที�ที�เป็นจุดอบัแสงเป็นพื"นที�เสี�ยงอนัตรายและการจบัจองพื"นที�เพื�อทาํกิจกรรมที�ไม่เหมาะสมของ
กลุ่มวยัรุ่นและคนเร่ร่อน 
   3) แผนที�และป้ายบอกทาง ควรเพิ�มแผนที�หรือป้ายบอกเส้นทางแสดง
ตาํแหน่งสถานที�สาํคญัในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว โดยแผนที�หรือป้ายจะตอ้งสามารถสื�อความหมายให้
สามารถเขา้ใจไดง่้าย รวมทั"งการแนะนาํวิธีการเดินชมสถานที�ท่องเที�ยวหรือเส้นทางท่องเที�ยว เพื�อ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที� 
   4) การจัดระเบียบร้านค้า ร้านอาหารและหาบเร่แผงลอย โดยกาํหนด
รูปแบบร้านคา้ ร้านอาหาร เพื�อสร้างความเป็นเอกลกัษณ์และมาตรฐานที�ดีในดา้นราคาและความ
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สะอาด กาํหนดพื"นที�หาบเร่ แผงลอย และรถจาํหน่ายอาหารเคลื�อนที� เพื�อลดการกีดขวางการสัญจร
และพื"นที�ทางเดินเทา้ 
 3.5 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการท่องเที�ยว 
  3.5.1 การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล เช่น การเพิ�มสื� อสาร
ประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อออนไลน์ ใหม้ากยิ�งขึ"น เช่น เวบ็ไซตข์องการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย หรือ
ส่งขอ้มูลการท่องเที�ยวไปยงัเวบ็มาสเตอร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว เช่น www.taluitour.com เป็น
ตน้ หรือจดัทาํเวบ็ไซตเ์พื�อการท่องเที�ยวของเมืองนครศรีธรรมราชเอง 
  3.5.2 การส่งเสริมกิจกรรมดา้นท่องเที�ยว เช่น จดักิจกรรมนั�งรถรางนาํเที�ยวภายใน
เขตเมืองนครศรีธรรมราช เพื�อเป็นแนวทางให้นกัท่องเที�ยวรู้จกัสถานที�ท่องเที�ยวอื�น ๆ ในเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชมากขึ"น ซึ� งกิจกรรมดงักล่าวนอกจากจะเป็นการยืดระยะเวลาการท่องเที�ยวใน
เมืองนครศรีธรรมราชแลว้ยงัเป็นกิจกรรมที�ทาํใหผู้ป้ระกอบการนั"นมีรายไดจ้ากค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ของ
นกัท่องเที�ยวและผูใ้ชบ้ริการ 
 3.6 ข้อเสนอแนะจากผู้วจัิยที�ได้จากการสํารวจและสังเกตการณ์จากพื�นที�แหล่งท่องเที�ยว 

  จากการสํารวจและสังเกตการณ์พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ผูวิ้จัยได้เสนอแนวทาง
ปรับปรุงองคป์ระกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ตามสภาพปัญหาที�เกิดขึ"น
เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที�ยวที�ไดท้าํการวิจยั ประกอบดว้ย 
  3.6.1 แนวทางปรับปรุงองค์ประกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร (ภาพที� 8) 
   1) ควรปรับปรุงพื"นที�ริมถนนหลงัวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นที�จอดรถ 
เพื�อรองรับนกัท่องเที�ยวที�มีจาํนวนเพิ�มขึ"นในอนาคต หรือเสนอแนะใหน้กัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเป็นกลุ่ม
คณะเดินทางมาโดยรถบสั เพื�อความสะดวกสาํหรับการหาพื"นที�จอดรถ 
   2) ควรปรับปรุงพื"นที�ทางเดินเทา้ดา้นหนา้วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้มี
ความสะดวกในการสญัจร ควบคุมการตั"งวางสินคา้ หาบเร่ แผงลอยไม่ใหกี้ดขวางการสญัจร ตลอดจนคอย
สอดส่องดูแลผูป้ระกอบการไม่ใหเ้อารัดเอาเปรียบนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาใชพื้"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
   3) เพิ�มจุดบริการนกัท่องเที�ยว จาํนวนเจา้หนา้ที�ที�คอยใหบ้ริการนกัท่องเที�ยวให้
มากขึ" น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ตลอดเวลา เพื�ออาํนวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือ
นกัท่องเที�ยวไดใ้นยามที�นกัท่องเที�ยวตอ้งการ ตลอดจนการติดตั"งป้ายแนะนาํสถานที�ท่องเที�ยว ป้ายบอก
เสน้ทาง แผนที�ท่องเที�ยวภายในวดั เพื�ออาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาใชพื้"นที�วดั 
   4) ควรปรับปรุงภูมิทศัน์ในพื"นที�วดัให้มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นการปลูก
ตน้ไมใ้หญ่เพิ�มเติม ตลอดจนการเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ที�นั�งพกัผอ่น พื"นที�พกัผอ่น 
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   5) ควรมีร้านจาํหน่ายอาหารในพื"นที�พาณิชยกรรมของวดั นอกเหนือจากร้าน
จาํหน่ายของฝากหรือของที�ระลึก และจาํกดัพื"นที�จาํหน่ายสินคา้ให้อยู่ในพื"นที�เดียวกนั เพื�อเป็นการจดั
ระเบียบไม่ใหร้ถจาํหน่ายอาหารเคลื�อนที� หาบเร่ แผงลอย สร้างความไม่เป็นระเบียบในพื"นที�วดั ตลอดจน
การลดปัญหาการกีดขวางทางสญัจรภายในรอบ ๆ บริเวณวดั 
   6) จาํกดัไม่ใหมี้การใชป้ระโยชน์ดา้นการท่องเที�ยวในพื"นที�สังฆาวาส เพื�อเป็น
การลดการรบกวนสาํหรับพระภิกษุสงฆที์�ทาํกิจวตัรประจาํอยูใ่นวดั 
  3.6.2 แนวทางปรับปรุงองคป์ระกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที�สนามหนา้
เมือง (ภาพที� 9) 
   1) ควรปรับปรุงผิวถนน ตลอดจนทางเดินเท้าให้มีสภาพที� ดีและมีความ
ต่อเนื�อง และการจดัใหมี้ร่มเงาจากตน้ไมต้ลอดแนวสญัจร 
   2) ควรปรับปรุงสนามหญา้ให้มีความเขียวชอุ่ม และการเพิ�มมาตรการรักษา
ความสะอาด การเพิ�มถงัขยะใหก้ระจายและทั�วถึงภายในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
   3) ควรเพิ�มพื"นที�จอดรถ สําหรับรองรับผูที้� เข้ามาใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
สาํหรับเพื�อการพกัผ่อน หรือเพื�อการออกกาํลงักาย ตลอดจนผูที้�มาติดต่อสถานที�ราชการที�ตั"งติดกบัพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยว 
   4) ควรเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ที�นั�งพกั อุปกรณ์ออกกาํลงักาย 
จุดบริการนํ"าดื�มสาธารณะสาํหรับผูที้�เขา้มาใชพื้"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพื�อการออกกาํลงักาย 
   5) ควรเพิ�มหอ้งนํ"าสาธารณะใหเ้พียงพอและสะอาดในบริเวณจุดในพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวตามความเหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดโดยมีการจดัให้มีเจา้หนา้ที�รักษาความ
สะอาดอยา่งสมํ�าเสมอ 
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  3.6.3 แนวทางปรับปรุงองค์ประกอบและสิ�งอาํนวยความสะดวกภายในพื"นที�สวน
สมเดจ็พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ภาพที� 10) 
   1) ควรปรับปรุงผิวถนน ตลอดจนเส้นทางท่องเที�ยวใหมี้สภาพที�ดีและมีความ
ต่อเนื�อง รวมการติดตั"งกลอ้งวงจรปิดในพื"นที�ที�มีความเหมาะสม เช่น ในพื"นที�สวนญี�ปุ่น สวนกวาง สวน
นกยงู ซึ� งเป็นพื"นที�ที�มีผูเ้ขา้ไปใชพื้"นที�อยา่งเบาบาง รวมทั"งเป็นพื"นที�ค่อนขา้งลบัตาคน เพื�อเป็นการป้องกนั
ปัญหาและสร้างมาตรฐานความปลอดภยัสาํหรับผูที้�เขา้มาใชพื้"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
   2) ควรปรับปรุงภูมิทศันภ์ายในสวนสตัวท่์าลาดใหมี้ความสวยงาม และมีความ
พร้อมสาํหรับรองรับนกัท่องเที�ยวที�เขา้มาใชพื้"นที�นี"  
   3) ควรปรับปรุงพื"นที�จอดรถใหไ้ดม้าตรฐาน สาํหรับรองรับผูที้�เขา้มาใชพื้"นที�
แหล่งท่องเที�ยวสาํหรับเพื�อการพกัผอ่น หรือการเพื�อออกกาํลงักาย  
   4) ควรเพิ�มสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็น เช่น ที�นั�งพกั อุปกรณ์ออกกาํลงักาย 
จุดบริการนํ" าดื�มสาธารณะสําหรับผูที้�เขา้มาใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเพื�อการออกกาํลงักายในพื"นที�สวน
สุขภาพ สนามเดก็เล่น หรือบริเวณอื�น ๆ ตามความเหมาะสม  
   5) ควรเพิ�มห้องนํ" าสาธารณะให้เพียงพอและมีความสะอาดในบริเวณพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวตามความเหมาะสม และรูปแบบที�มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยว รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดโดยการจดัใหมี้เจา้หนา้ที�รักษาความสะอาดอยา่งสมํ�าเสมอ 
   6) ควรตั" งสิ� งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ในจุดที� มีผูใ้ช้สัญจรผ่านสามารถ
มองเห็นไดง่้ายและไม่เป็นที�ลบัตาคน ซึ�งสามารถสร้างความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชพื้"นที�แหล่งท่องเที�ยวได ้
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4. สรุป 

 ผลการประเมินความพึงพอใจพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ไดแ้ก่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) และขอ้เสนอแนะสําหรับนาํไปเป็นแนวทางการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�นั"น เป็นการ
สรุปผลในเรื�องความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความ
สะดวก รูปแบบเขา้ถึงและลกัษณะการใชพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยว สภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะ จาก
การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ� งแสดงให้เห็นวา่พื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวนั"นควรมีการพฒันาหรือปรับปรุง โดยการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�จาํเป็นตอ้ง
กลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์เดิมหรือเน้นรูปแบบสถาปัตยกรรมดั" งเดิมที� เน้นเรื� องราวทาง
ประวติัศาสตร์ให้สมกบัเป็นเมืองสําคญัของภาคใต ้ตลอดจนการเพิ�มช่องทางการประชาสัมพนัธ์
และการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นที�รู้จกัมากยิ�งขึ" น เพื�อให้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวดังกล่าวเป็นพื"นที�ที�
สามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นการท่องเที�ยวแก่คนที�อาศยัอยูใ่นเมืองนครศรีธรรมราชหรือ
แมแ้ต่พื"นที�ใกลเ้คียงไดม้ากที�สุด 
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บทที� 7 
บทสรุป 

 
 การศึกษาเรื� อง “การประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ในบทสรุปนี" ไดส้รุปสาระสําคญัของการวิจยั ขอ้จาํกดัในงานวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัขั"นต่อไป สามารถแจกแจงตามรายละเอียดต่าง ๆ ไดด้งันี"  
 1. สรุปสาระสาํคญัและผลการวจิยั 
 2. ขอ้จาํกดัในงานวจิยั 
 3. ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัครั" งต่อไป 
 
1. สรุปสาระสําคัญของการวจัิย 
 ในการวิจยัครั" งนี" มีผลสรุปสาระสําคญัตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื�อประเมินความ
พึงพอใจการใชง้านที�มีต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
ในเขตเมืองนครศรีธรรมราชไดด้งัต่อไปนี"  
 1.1 รูปแบบการเข้าใช้พื�นที�และลักษณะการใช้งานพื�นที�วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
 สถานที�ท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�
ถือวา่มีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และประวติัความเป็นมาที�ยาวนาน การวิจยัในครั" งนี"  ผูว้ิจยัไดเ้ลือก
พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 
เป็นพื"นที�วิจยั โดยจากการศึกษาเบื"องตน้ ทาํให้ทราบว่าสถานที�ท่องเที�ยวทั"งสามแห่งมีลกัษณะที�มี
ความแตกต่างกันในลักษณะของพื"นที� คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นสถานที�ท่องเที�ยว
ประเภทประวติัศาสตร์และโบราณสถาน ประเภทวดั ส่วนสนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที�ท่องเที�ยวประเภทศิลปวฒันธรรมและกิจกรรมประเภท
สวนสาธารณะ จากการที�สถานที�ท่องเที�ยวมีความแตกต่างกนัทั"งดา้นองคป์ระกอบทางกายภาพและ
ทรัพยากรดา้นท่องเที�ยวทาํให้รูปแบบการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวย่อมแตกต่างกนัไปตามลกัษณะ
ของสถานที�ท่องเที�ยวด้วย ซึ� งจากการศึกษารูปแบบการใช้งานพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวทั"งสามแห่ง 
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 วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นสถานที�แหล่งท่องเที�ยวที�ผูที้�เขา้มาใชพ้ื"นที�นิยมมาเพื�อ
เคารพ สักการะสิ�งศกัดิ| สิทธิ| มากที�สุด การซื"อสินคา้ ของฝากหรือสินคา้ที�ระลึกที�มีจาํหน่ายในพื"นที�
วดัก็ไดรั้บความนิยมจากผูที้�มาใช้พื"นที�เช่นกนั หรือแมแ้ต่การมานั�งพกัผ่อน เดินเล่น พบปะพูดคุย 
การใชพ้ื"นที�ภายในวดันั"นจะมีการใชพ้ื"นที�ตลอดทั"งวนั โดยช่วงเวลาที�มีการใชพ้ื"นที�อยา่งหนาแน่น 
คือ ช่วงเวลาเที�ยงถึงตอนบ่ายและในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์หรือ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์นกัท่องเที�ยวที�
เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�มีหลายกลุ่มคน หลายกลุ่มช่วงอายุ และมาจากหลากหลายพื"นที� ไม่วา่จะเป็น
ประชาชนที�อาศยัอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราชเองหรือมาจากจงัหวดัใกล้เคียง ซึ� งเหตุผลในการ
ตดัสินใจมาท่องเที�ยวที�แห่งนี" เพราะชอบบรรยากาศภายในวดัหรือแมแ้ต่การพาบุตรหลาน ญาติ หรือ
เพื�อนมาท่องเที�ยว 
 สนามหน้าเมืองเป็นสถานที�แห่งท่องเที�ยวที�ผูที้�เขา้มาใช้พื"นที�นิยมมาเพื�อการพกัผ่อน
หย่อนใจ โดยกิจกรรมที�ผูใ้ช้พื"นที�นิยมมากที�สุด คือ การเดิน วิ�ง หรือการออกกาํลงักายประเภทอื�น ๆ 
เช่น การเตน้แอโรบิค การเล่นกีฬากลางแจง้ เช่น ฟุตบอล เซปักตระกร้อ การปั�นจกัรยานรอบพื"นที�
สนามหนา้เมือง หรือแมแ้ต่การมานั�งเล่น พบปะพูดคุยกนั การใชพ้ื"นที�ภายในสนามหนา้เมืองนั"นจะ
มีการใชพ้ื"นที�ตลอดทั"งวนั โดยมีการใชพ้ื"นที�หนาแน่นที�สุดคือในช่วงเวลาตอนเยน็ โดยในช่วงเวลา
ตอนเชา้ส่วนใหญ่นิยมมาเพื�อ เดิน หรือวิ�งออกกาํลงักาย ซึ� งผูที้�มาใชพ้ื"นที�จะเป็นกลุ่มผูสู้งอายุหรือผู ้
ที�อาศยัในละแวกนั"น ส่วนในเวลาตอนสายจนถึงตอนบ่ายจะมีการใช้พื"นที�ค่อนขา้งเบาบาง เพราะ
ลกัษณะของพื"นที�สนามหญา้และเป็นพื"นที�เปิดโล่ง ทาํใหผู้ใ้ชพ้ื"นที�ไม่นิยมเขา้มาใชพ้ื"นที�ในช่วงเวลา
นี" เพราะสภาพอากาศที�ค่อนขา้งร้อน นกัท่องเที�ยวที�เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�มีหลายกลุ่มคน หลายกลุ่ม
ช่วงอายุ ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูอ้ยู่อาศัยในเมืองนครศรีธรรมราชเอง ซึ� งเหตุผลส่วนใหญ่ในการ
ตดัสินใจมาท่องเที�ยวที�แห่งนี" เพราะพื"นที�สนามหนา้เมืองเป็นพื"นที�เอื"ออาํนวยในการทาํกิจกรรมและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการในการทาํกิจกรรมได ้
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นสถานที�แห่งท่องเที�ยวที�ผูที้�เขา้มาใช้
พื"นที�นิยมมาเพื�อการพกัผอ่นหยอ่นใจ  เนื�องจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีพื"นที�
มากและมีสถานที�ท่องเที�ยวหลายแห่งอยู่ในพื"นที�สวน เช่น พิพิธภณัฑ์เมืองนครศรีธรรมราช สวน
สัตว์เปิดท่าลาด สวนสุขภาพ แดนพุทธภูมิจาํลอง ทาํให้กิจกรรมการท่องเที�ยวหรือกิจกรรม
นันทนาการในพื"นที�มีความหลากหลาย เช่น การเที�ยวชมสัตว์ การชมพิพิธภณัฑ์ ปิกนิก พบปะ
สังสรรคก์ลุ่มเพื�อน การเดินเล่น ชมวิว หรือแมกิ้จกรรมเพื�อการออกกาํลงั เช่น เดินวิ�งออกกาํลงักาย 
ปั�นจกัรยาน ขบัรถเล่น ซึ� งการใชพ้ื"นที�ภายในสวนนั"นจะมีการใชพ้ื"นที�ตลอดทั"งวนั ซึ� งค่อนขา้งมีการ
ใชพ้ื"นที�หนาแน่นในช่วงตอนบ่ายถึงตอนเยน็ โดยนกัท่องเที�ยวที�เดินทางเขา้มาใชพ้ื"นที�มีหลายกลุ่ม
คน หลายกลุ่มช่วงอายุ และหลายพื"นที� ไม่วา่จะเป็นประชาชนที�อาศยัอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช
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เองหรือมาจากอาํเภอใกลเ้คียง ซึ� งเหตุผลในการตดัสินใจมาท่องเที�ยวที�แห่งนี" เพราะชอบบรรยากาศ
ภายในสวนที�มีบรรยากาศและทศันียภาพที�สวยงามหรือแมแ้ต่การพาบุตรหลาน ญาติ หรือเพื�อนมา
ท่องเที�ยว 
 1.2 การประเมินความพงึพอใจเพื�อให้ทราบถึงระดับค่าความพงึพอใจของกลุ่มผู้ใช้พื�นที�
ที�มีต่อแหล่งท่องเที�ยว ทั�งด้านความเหมาะสมของพื�นที�แหล่งท่องเที�ยวและการบริการสิ�งอํานวย
ความสะดวกด้านการท่องเที�ยวที�จําเป็น 
  ผลการประเมินความพึงพอใจพื" นที� แหล่งท่องเที� ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง หาก
พิจารณาแยกพื"นที�วิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสิ�ง
อาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมากต่อพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร ส่วนพื"นที�สนามหนา้เมือง
และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง โดย
สามารถอภิปรายผลการวจิยัในแต่ละประเด็นไดด้งัต่อไปนี"  
  1.2.1 ความพึงพอใจดา้นการคมนาคมและการเขา้ถึงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวโดยรวม
อยู่ในระดบัมาก หากพิจารณาในรายพื"นที� พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากใน
พื"นที�สองแห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสนามหน้าเมือง ส่วนการคมนาคมและการ
เขา้ถึงพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง ซึ� งจากการสํารวจเส้นทางการคมนาคมเพื�อเข้าสู่พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว พื"นที�วดัพระ
มหาธาตุวรมหาวหิารและสนามหนา้เมือง ตั"งอยูบ่นถนนราชดาํเนินซึ� งเป็นถนนสายหลกัที�ใชส้ัญจร
ภายในเมืองนครศรีธรรมราช ประกอบกบัพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวทั"งสองตั"งอยูก่ลางใจเมืองและมีรถ
โดยสารสาธารณะผ่านพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกวา่พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว
ทั"งสองนั"นสามารถเดินทางไดส้ะดวกและเขา้ถึงไดง่้าย ซึ� งต่างกบัพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งตั"งอยูบ่นถนนสายยอ่ย (ถนนมะขามชุม) และการบริการรถโดยสารสาธารณะที�
ไปไม่ถึงพื"นที�สวน ประกอบกับพื"นที�ดังกล่าวตั"งอยู่นอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผูที้�
เดินทางไปท่องเที�ยวมีความรู้สึกวา่สามารถเดินทางยากกวา่พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอื�น 
  1.2.2 ความพึงพอใจด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นที� พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากหนึ�งแห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลางสองแห่ง คือ สนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งจากการ
สาํรวจและสังเกตการณ์พื"นที�ดงักล่าวทาํให้ทราบวา่ การที�กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
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มากในพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพราะพื"นที�ดงักล่าวไดรั้บการดูแลดา้นความสะอาดเป็น
อยา่งดีและสมํ�าเสมอตลอดทั"งวนั สภาพทั�วไปภายในวดัจึงมีความสะอาดมากกวา่ซึ� งต่างจากพื"นที�
สนามหนา้เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งเป็นพื"นที�สวนสาธารณะมีพื"นที�
กวา้งและการทาํความสะอาดค่อนขา้งมีอย่างจาํกดั คือในช่วงเช้ามืดเท่านั"น ดงันั"นการใช้พื"นที�ใน
ช่วงเวลากลางวนันั"นอาจทาํให้เกิดความไม่สะอาดในพื"นที�ได ้กลุ่มตวัอยา่งจึงมีความพึงพอใจนอ้ย
กวา่พื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  1.2.3 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภยัในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นที�พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากหนึ� งแห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางสองแห่ง 
คือ สนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งจากการสํารวจและ
สังเกตการณ์พื"นที�ดังกล่าวทาํให้ทราบว่า วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีเจ้าหน้าที�รักษาความ
ปลอดภยัและมีการกาํหนดเวลาการให้บริการอยา่งแน่นอน เปิดเฉพาะเวลาช่วงกลางวนัทาํให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความรู้สึกว่า พื"นที�วดัมีความปลอดภยัสูงกวา่อีกสองที�เป็นพื"นที�สวนสาธารณะ ถึงแมว้่า
สนามหน้าเมืองจะสามารถเขา้ไปใช้พื"นที�ได้ตลอด 24 ชั�วโมง แต่จะมีการใช้พื"นที�อย่างหนาแน่น
เฉพาะในช่วงตอนเยน็เท่านั"น พื"นที�เป็นพื"นที�เปิดโล่งจึงทาํกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกปลอดภยัถึงแมว้า่
จะไม่มีเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัคอยดูแลก็ตาม ส่วนพื"นที�สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) ถึงแมว้า่ภายในพื"นที�สวนจะมีเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัคอยดูแล และมีเวลาการเปิดปิด
ใช้งานอยา่งแน่นอน แต่เนื�องจากสวนมีพื"นที�กวา้งและมีส่วนการใชพ้ื"นที�หลายส่วน ซึ� งอาจทาํให้
เจา้หนา้ที�ดูแลอยา่งไม่ทั�วถึง และภายในพื"นที�ยงัมีตน้ไมใ้หญ่หรือสิ�งก่อสร้างจาํนวนมาก ซึ� งทาํให้
บางพื"นที�อาจกลายเป็นพื"นที�ล่อแหลม ลบัตาคน ซึ� งอาจก่อใหเ้กิดความรู้สึกไม่ปลอดภยั ดงันั"นความ
พึงพอใจดา้นความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัอาจนอ้ยกวา่ที�อื�น ๆ  
  1.2.4 ความพึงพอใจดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและการบริการในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นที�พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง
ทั"งสามแห่ง ซึ� งจากการสํารวจและสังเกตการณ์พื"นที�ดงักล่าวทาํให้ทราบว่า ทั"งสามพื"นที�มีความ
พร้อมดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวกและบริการสูง แต่จากสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างทาํให้ทราบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างยงัมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยถึงปานกลางอาจเป็นเพราะ สิ�งอาํนวยความสะดวกใน
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอาจมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช้ของกลุ่มผูใ้ช้พื"นที� หรือสิ�งอาํนวยความ
สะดวกเหล่านั"นอาจตั"งอยู่ในพื"นที�ลบัตาคน ทาํให้ผูใ้ช้พื"นที�อาจมองไม่เห็น หรือแมแ้ต่สิ�งอาํนวย
ความสะดวกเหล่านั"นมีสภาพที�ค่อนขา้งเก่าและเสื�อมโทรม เช่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
(ทุ่งท่าลาด) ที�สิ�งอาํนวยความสะดวกค่อนขา้งเสื�อมโทรมและหายากเนื�องจากความกวา้งของพื"นที�
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ทาํให้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจน้อยกว่าที�อื�นที�มีพื"นที�น้อยกว่า ทาํให้การดูแลสิ�งอาํนวยความ
สะดวกและการบริการค่อนขา้งทั�วถึงกวา่  
  1.2.5 ความพึงพอใจดา้นสภาพภูมิทศัน์และทศันียภาพโดยรอบพื"นที�ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก หากพิจารณาในรายพื"นที�พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากสอง
แห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารและสนามหนา้เมือง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางหนึ�ง
แห่ง คือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งจากการสํารวจและสังเกตการณ์พื"นที�
ดงักล่าวทาํใหท้ราบวา่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารเป็นพื"นที�อาคารปิดลอ้มและเนื"อที�ค่อนขา้งจาํกดั
และสนามหนา้เมืองที�เป็นพื"นที�ที�อยูก่ลางใจเมืองมีการดูแลรักษาความสะอาดอยา่งทั�วถึงทาํให้ง่าย
ในการดูแลรักษา สภาพภูมิทศัน์โดยรอบไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอยา่งดีและมีการปรับปรุงอยูอ่ยา่ง
สมํ�าเสมอและสวยงาม ส่วนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นพื"นที�สวนสาธารณะที�
ไดรั้บการปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดลอ้มเช่นกนั แต่เนื�องจากความกวา้งของพื"นที�ทาํให้ไม่
สามารถดูแลไดอ้ยา่งทั�วถึง จึงอาจทาํให้บางพื"นที�อาจไม่ไดรั้บการดูแลดา้นภูมิทศัน์และปัญหาขยะ 
ดงันั"นอาจทาํให้กลุ่มตวัอย่างอาจมองว่า พื"นที�ดงักล่าวมีสภาพภูมิทศัน์ที�ไม่สวยงาม ทาํให้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจค่อนขา้งนอ้ยกวา่วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  1.2.6 ความพึงพอใจดา้นความเก่าแก่ ความสําคญัและมีความเป็นเอกลกัษณ์ของ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นที� พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากหนึ�งแห่ง คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร และความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลางสองแห่ง คือ สนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� ง
จากการสาํรวจและสังเกตการณ์พื"นที�ดงักล่าวทาํใหท้ราบวา่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวดัที�มี
ความเก่าแก่และมีความสําคญัทางประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมที�มีความโดดเด่น เป็นศูนยร์วม
จิตใจของประชาชนในพื"นที�และมีความเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอยา่งจึงมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ซึ� งต่างจากพื"นที�สนามหนา้เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 
(ทุ่งท่าลาด) ลกัษณะของพื"นที�ไม่ค่อยมีความโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรม ความเก่าแก่และความ
เป็นเอกลกัษณ์ ดงันั"นกลุ่มตวัอยา่งจึงมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.2.7 ความพึงพอใจดา้นการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นที�พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากหนึ� งแห่ง 
คือ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางสองแห่ง คือ สนามหน้า
เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งจากการสํารวจและสังเกตการณ์พื"นที�
ดงักล่าวทาํใหท้ราบวา่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิารมีการจดัการพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�สามารถดูแล
ไดอ้ย่างทั�วถึง ไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิดปิดใช้งาน การแบ่งพื"นที�ใช้งาน กิจกรรมที�สามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการผูที้�มาใชแ้หล่งท่องเที�ยว รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ ดงันั"น กลุ่มตวัอยา่งจึงมีความพึง
พอใจมากกวา่พื"นที�สนามหนา้เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ� งอาจมีจุดดอ้ย
ในเรื�องการประชาสัมพนัธ์และการจดัการในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
 1.3 สภาพปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงพื�นที�วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากที�สุด 
 จากการประเมินทัศนคติด้านสภาพปัญหาที�เกิดขึ" นในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) พบวา่ วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร มีปัญหาความแออดัของ
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นปัญหาที�รุนแรงมากที�สุด รองลงมาคือ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของหาบ
เร่ แผงลอย สนามหนา้เมืองมีปัญหาการขาดสิ�งอาํนวยความสะดวกที�จาํเป็นในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว 
เช่น ไฟฟ้า สุขา ที�นั�งพกัเป็นปัญหาที�รุนแรงมากที�สุด รองลงมาคือ ปัญหาขยะและความไม่เป็น
ระเบียบของหาบเร่ แผงลอย ส่วนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ประเด็นปัญหา
สิ�งแวดล้อม/มลพิษ เช่น ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที�รุนแรงมากที�สุด รองลงมาคือ ปัญหา สถานที�
ท่องเที�ยวเสื�อมโทรมขาดการดูแล 
 ดา้นขอ้เสนอแนะ โดยสิ�งที�กลุ่มตวัอย่างอยากให้มีการปรับปรุงและแก้ไขมากที�สุด
สําหรับวดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร คือ การจดัระเบียบร้านคา้ หาบเร่ แผงลอย ส่วนสนามหน้า
เมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตวัอยา่งอยากใหมี้การปรับปรุงและแกไ้ข
มากที�สุด คือ การรักษาความสะอาด ส่วนกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ/นกัวิชาการไดเ้สนอแนะให้มีการเพิ�มสิ�ง
อาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเที�ยวที�จาํเป็นในพื"นที�และการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยวให้
มีความสวยงามควบคู่กบัการประชาสัมพนัธ์ใหพ้ื"นที�แหล่งท่องเที�ยวเป็นที�รู้จกัมากยิ�งขึ"น 
 โดยสรุป วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเมืองนครศรีธรรมราชที�มีศกัยภาพดา้นการ
ท่องเที�ยวที�สามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์และเชิงศิลปวฒันธรรม ทั"งนี"
เพราะพื"นที�ดงักล่าวเป็นสถานท่องเที�ยวที�ไม่เพียงแต่มีสภาพแวดลอ้มและสิ�งอาํนวยความสะดวกที�มี
ศกัยภาพทั"งมีความเป็นเอกลกัษณ์และมีความโดดเด่นดา้นประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรม หรือ
กิจกรรมการท่องเที�ยวที�มีความหลากหลาย และเป็นพื"นที�ที�มีความสําคญัต่อคนในชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นอยา่งมาก ทั"งดา้นเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�สามารถนาํเงินและรายไดเ้ขา้มาสู่คน
ในทอ้งถิ�นเอง หรือเป็นพื"นที�นันทนาการสําหรับคนในเมืองได้เขา้มาใช้พื"นที�เพื�อเป็นที�พกัผ่อน
หย่อนใจ ถึงแมว้่าในปัจจุบนัพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ ในเขตเมืองนครศรีธรรมราชยงัมีปัญหา
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ดา้นโครงสร้างพื"นฐานและสิ�งอาํนวยความสะดวกและกิจกรรมการท่องเที�ยวที�เกิดขึ"นในพื"นที� แต่
หากภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพื"นที�ร่วมมือกนัพฒันาพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ไม่ว่าจะเป็นด้าน
กิจกรรมการท่องเที�ยว ด้านสิ� งอาํนวยความสะดวก ด้านสภาพภูมิทัศน์และด้านการจัดการ
สิ�งแวดลอ้ม พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะกลายเป็นสถานที�
ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียงและสามารถรองรับนกัท่องเที�ยวอีกแห่งหนึ�งของภาคใต ้
 
2. ข้อจํากดัในงานวจัิย 
 การประเมินความพึงพอใจพื"นที�วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหนา้เมือง และสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ที�มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ�งอาํนวยความ
สะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยงัมีขอ้บกพร่องที�อาจทาํให้ผล
การศึกษาไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ 
 2.1 ขอ้จาํกดัดา้นกลุ่มตวัอยา่ง การสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามซึ� งไดก้าํหนด
เป็นกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที� จาํนวน 99 ตวัอยา่ง และกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเที�ยว จาํนวน 69 ตวัอย่าง ซึ� งผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในบางเรื�องแตกต่างกนัมาก ดงันั"นควรเพิ�มกลุ่มตวัอยา่งทั"งสองให้มีจาํนวน
ที�เท่ากนัเพื�อผลการประเมินที�มีความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ"น 
 2.2 ข้อจํากัดด้านพื"นที� เพื�อเก็บข้อมูล ในการแจกแบบสอบถามผู ้วิจ ัยไม่ได้เก็บ
แบบสอบถามในทุกช่วงเวลาของวนั ดังนั"นผลจากแบบสอบถามอาจมีความคลาดเคลื�อนด้าน
คาํตอบที�ได ้เช่น กิจกรรมที�ทาํในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ระยะเวลาที�ใชใ้นพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และ
ความพึงพอใจต่อการใชง้านแหล่งท่องเที�ยวในช่วงเวลาต่าง ๆ  
 
3. ข้อเสนอแนะในงานวจัิยครั�งต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัครั" งนี"  ผูว้ิจยัพบวา่ยงัมีประเด็นศึกษาเพิ�มเติม
อีกหลายประเด็นจากรายละเอียดที�ศึกษา 
 3.1 ควรเพิ�มกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาทั"งสองกลุ่ม คือ กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในพื"นที�
และกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเที�ยวใหมี้จาํนวนที�เท่ากนัเพื�อทาํใหผ้ลศึกษามีความน่าเชื�อถือมากยิ�งขึ"น 
 3.2 ควรมีการแจกแบบสอบถามในทุกช่วงเวลาของวนั ซึ� งจะทาํให้ผลการศึกษามี
ความครอบคลุม ครบถว้น ไม่วา่จะเป็นเรื�องกิจกรรมที�ทาํในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว ระยะเวลาที�ใชใ้น
พื"นที�แหล่งท่องเที�ยว และความพึงพอใจต่อการใชง้านแหล่งท่องเที�ยวในช่วงเวลาต่าง ๆ 
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 3.3 ควรมีการศึกษาเพิ�มเติมในด้านการจดัการและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื"นที�ในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวอื�น ๆ ที�สามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 
 3.4 ควรมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที�ยวของพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวแต่ละแห่ง เพื�อใหผ้ลที�ไดส้ามารถนาํไปหาแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงพื"นที�แหล่ง
ท่องเที�ยวที�มีความเหมาะสมมากยิ�งขึ"น 
 3.5 ควรมีการศึกษาเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการอนุรักษ์องค์ประกอบของเมืองที�มีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ที�สามารถบ่งบอกความเป็นเมืองนครศรีธรรมราชควบคู่ไปกับการพฒันาหรือ
ปรับปรุงพื"นที�แหล่งท่องเที�ยวที�มีความเหมาะสมมากที�สุด 
 
 การศึกษาเรื� อง “การประเมินการใช้พื"นที�แหล่งท่องเที�ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : วดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร สนามหนา้เมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” นี"  เป็นการศึกษาในรายวิชาสุดทา้ยของหลกัสูตรการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู ้วิจ ัยได้
ดาํเนินการตามระเบียบวธีิวจิยั และสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์อยา่งไรก็ตามการวิจยัในครั" งนี" ยงัมี
ขอ้บกพร่องของการศึกษาที�อาจทาํให้ผลการวิจยัไม่อาจนาํเสนอให้ชดัเจนในบางประเด็นได ้เช่น 
ความแตกต่างระหว่างประชาชนในพื" นที�กับนักท่องเ ที� ยวในด้านความพึงพอใจที� มี ต่อ
สภาพแวดลอ้มและสิ�งอาํนวยความสะดวกในพื"นที�แหล่งท่องเที�ยว เป็นตน้ ทั"งนี" ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะ
หวัขอ้สําหรับผูที้�สนใจจะทาํวิจยัต่อไป และคงทาํให้การวิจยัเกี�ยวกบัการประเมินการใชง้านพื"นที�
แหล่งท่องเที�ยวในรูปแบบอื�น ๆ ที�นอกเหนือจากนี" มีความหลากหลายและสามารถนาํไปใชใ้นการ
พฒันาการดา้นท่องเที�ยวในพื"นที�ไดจ้ริง สมดงัเจตนารมณ์ของการวจิยั
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



233 

 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



234 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัความนิยมสถานที�ท่องเที�ยวในเขตพื�นที�เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
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