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เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ยุทธนา โจมการ : การประเมิ นการใช้พ"ืนที แหล่งท่องเที ยวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
กรณี ศึกษา : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมื อง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่ าลาด)
อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ : ผศ.ดร.สุพกั ตรา สุทธสุภา. 236 หน้า
การวิจยั ครั"งนี"มีวตั ถุประสงค์เพือ (1) ศึกษารู ปแบบการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว (2) ประเมินความพึง
พอใจการใช้พ"ืนที แหล่งท่องเที ยวในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริ การสิ งอํานวยความสะดวก (3)
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งพื" นที แหล่งท่ องเที ยว การวิจัยครั" งนี" ผูว้ ิจัยได้เ ลื อกพื"น ที แหล่ ง
ท่องเทียวสามแห่ ง ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) เป็ นพื"นที วิจยั กลุ่มตัวอย่างทีใช้มี 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที จํานวน 99 คน กลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียว จํานวน 69 คน และ (3) กลุ่มผูเ้ ชียวชาญ/ผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว จํานวน
4 คน โดยเครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ การสํารวจพื"นที การสังเกตการณ์ และการใช้แบบสอบถาม ผลการวิจยั
พบว่า รู ปแบบการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวใน 3 พื"นที มีลกั ษณะแตกต่างกันตามลักษณะของประเภทของแหล่ง
ท่องเทียว ซึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ นสถานทีท่องเทียวประเภทโบราณสถานและประวัติศาสตร์ กิจกรรม
ส่ วนใหญ่ทีเกิ ดขึ"นจึ งเป็ นกิ จกรรมที ไม่ได้เน้นด้านการออกกําลัง ส่ วนสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็ นสถานทีท่องเทียวประเภทสวนสาธารณะ กิจกรรมส่วนใหญ่ทีเกิดขึ"นในพื"นทีจึงมีท" งั
กิจกรรมทีเน้นด้านการออกกําลังกายและไม่ได้เน้นการออกกําลัง ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานในด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการบริ การสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 3.64) ส่ วนสนามหน้าเมืองและสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( xˉ = 3.26
และ 2.92 ตามลําดับ) จึงเสนอแนะให้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารควรมีการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผง
ลอยเพือความเป็ นระเบียบในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ส่ วนสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) ควรมีการปรับปรุ งมาตรการด้านการรักษาความสะอาดของพื"นที โดยทั"งสามพื"นทีควรมีการปรับปรุ งภูมิ
ทัศน์ในพื"นทีแหล่งท่องเทียวให้มีความสวยงามด้วย
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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 (xˉ = 3.64). At Na Mueng Park
and Thalad Park, the sample group showed average level of overall satisfaction (xˉ = 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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ณ โอกาสนี"
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