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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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บทที 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการวิจัย
การท่องเที ยวจัดเป็ นอุ ตสาหกรรมทีมี บ ทบาทสําคัญของประเทศ เพราะสามารถทํา
รายได้จาํ นวนมากให้แก่ประเทศและชุ มชนต่าง ๆ ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จและ
สั ง คม เกิ ด การสร้ า งงานและการขยายงานบริ การของชุ ม ชนที มี ก ารท่ อ งเที ยว การพัฒ นา
อุตสาหกรรมการท่องเทียวเพือดึงดูดนักท่องเทียวให้มีจาํ นวนเพิมมากขึ"น นอกจากการพัฒนาสิ ง
อํานวยความสะดวกและโครงสร้างพื"นฐานด้านการท่องเทียวและปั จจัยพื"นฐานต่าง ๆ ให้มีความ
พร้อมทีจะรองรับนักท่องเทียวทีมีจาํ นวนเพิมมากขึ"นแล้ว ยังจําเป็ นทีต้องจะพัฒนาทรัพยากรด้าน
การท่องเทียวด้วย ทั"งทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมให้ควบคู่กนั ไปเพือให้
การท่องเทียวในชุมชนนั"นประสบผลสําเร็ จและก้าวหน้ายิงขึ"น
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเป็ นชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ งทีมีความสําคัญด้วยบทบาท
การเป็ นเมืองหลักของภาคใต้ตอนบน ทั"งในด้านการเป็ นศูนย์กลางทางด้านสถาบันราชการและ
สถาบันการศึกษาสําคัญ ประกอบกับความเป็ นชุ มชนเมืองเก่าทีมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาอัน
ยาวนาน ทําให้เมืองนครศรี ธรรมราชมีสถานทีราชการสําคัญ สถานทีท่องเทียวทางศิลปวัฒนธรรม
และโบราณสถานทีเป็ นทีรู้จกั กันดี เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง กําแพงเมือง
สระล้างดาบศรี ปราชญ์ หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
และสถานที ท่ อ งเที ยวอื น ๆ ทํา ให้ เ ทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเป็ นเมื อ งท่ อ งเที ยวทาง
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุและเมืองท่องเทียวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี ทีเป็ นทีรู้จกั
ของนักท่องเทียวและประชาชนในท้องถิ น โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาไม่กีปี ทีผ่านมากระแสจตุ
คามรามเทพและการจัดคาราวานท่องเทียวตามรอยขุนพันธรักษ์ สามารถส่ งเสริ มการท่องเทียวทาง
ศาสนาภายในประเทศเป็ นอย่างมาก (วนัชพร จันทรักษา, 2551:1) และการเสนอชือวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารให้ข" ึนบัญชีเบื"องต้นตามทีประเทศไทยเสนอเพือเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาเป็ นมรดก
โลกทีได้จดั ประชุมในปี พ.ศ.2556 (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี , 2556) ซึ งจากการท่องเทียวทีเกิดขึ"นใน
พื"นทีเหล่านี"ทาํ ให้เกิดการปรับปรุ ง พัฒนา ฟื" นฟูและการเพิมการบริ การโครงสร้างพื"นฐานหลาย ๆ
อย่างให้กบั เมืองและพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากมายทีทําให้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวและเมืองมีความ
สวยงามและมีความน่าสนใจมากยิงขึ"น อีกทั"งเป็ นการพัฒนาและบริ การโครงสร้างพื"นฐานของเมือง
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ทีจําเป็ นให้แก่ประชาชนทีอาศัยอยู่ในพื"นทีอีกด้วย เช่น โครงการติดตั"งไฟฟ้ าแสงสว่างทั"งสองฝัง
ถนนราชดําเนิ น โครงการการปรับปรุ งภูมิทศั น์สนามหน้าเมือง (เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช,
2556) (ภาพที 1)
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ภาพที 1 ก) และ ข) แสดงโครงการการปรับปรุ งพื"นทีสนามหน้าเมือง
ค) และ ง) แสดงโครงการติดตั"งเสาไฟรู ป 12 นักษัตร ฐานรู ปดอกบัว
ทีมา : จากการสํารวจ, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
นอกจากนี" ยัง มี ก ารเพิ มสถานที ท่ อ งเที ยวและพื" น ที นัน ทนาการใหม่ ข" ึ นมา เช่ น
สวนสาธารณะศรี ธรรมโศกราช อุทยานการเรี ยนรู้ เมืองนครศรี ธรรมราช อุทยานประวัติศาสตร์
เจ้าพระยานคร (น้อย) พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรี ธรรมราช บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ (ภาพที 2) เพือ
สร้างความน่าสนใจและสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน นอกจากนี" สถานทีท่องเทียวเหล่านี"ยงั
มีค วามสําคัญในด้า นการให้บ ริ ก ารแก่ป ระชาชนในพื"นที เพือเป็ นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเมืองให้ดีข" ึนด้วย รวมทั"งเป็ นจุดเริ มต้นของโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื"นฐานอืน ๆ และกิจกรรมการท่องเทียวใหม่ เช่น โครงการปรับปรุ งสะพานและสวนสาธารณะริ ม
สะพานราเมศวร์ โครงการปรับปรุ งถนนราชดําเนิน โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เมืองนครฯ โครงการ
ถนนคนเดิน (ถนนธนารักษ์) (เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช, 2556) (ภาพที 3) และโครงการพัฒนา
พื"นทีท่องเทียวอีกหลายโครงการทีจะเกิดขึ"นในอนาคต เช่น โครงการตลาดนํ"าเมืองลิกอร์ (เทศบาล
นครนครศรี ธรรมราช, 2556) ซึ งโครงการเหล่านี"มีประโยชน์ต่อการสร้างทัศนียภาพของเมืองให้มี
ความสวยงาม เป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนทีอาศัยในเขตเมือง กระตุน้ เศรษฐกิจการ
ท่องเทียวภายในชุมชนและเป็ นการรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อมของเมืองด้วย
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ภาพที 2 แสดงสถานทีท่องเทียวและพื"นทีนันทนาการใหม่ในเขตชุมชนเมืองนครศรี ธรรมราช
ทีมา : จากการสํารวจ, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จากการพัฒนาการท่องเที ยวทําให้หน่ วยงานที เกี ยวข้องกับ การพัฒนาเมื องและการ
ท่องเทียว ได้มีการจัดโครงการปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ขึ"นมา ทั"งด้านการจัดสร้างพื"นที
แหล่งท่องเทียวและนันทนาการใหม่ การปรับปรุ งภูมิทศั น์เมือง และการเพิมบริ การด้านโครงสร้าง
พื"นฐานต่าง ๆ ซึ งทําให้แหล่งท่องเทียวบางพื"นทีนั"นได้รับความสนใจเป็ นทีชื นชอบและนิ ยมจาก
ประชาชนและนักท่องเทียวในพื"นที มีผทู้ ีเข้าไปใช้พ"ืนทีเพือทํากิจกรรมจํานวนมาก ได้แก่ วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งถือว่าพื"นที
แหล่งท่องเทียวทั"งสามแห่งในพื"นทีเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชนี"ได้รับความนิยมจากประชาชนที
อาศัยอยู่ในพื"นที และนักท่องเทียวทีมาจากพื"นทีใกล้เคียง จึงสนใจศึกษาในเชิ ง ลึ กเกี ยวกับพื"นที
แหล่ ง ท่ อ งเที ยวทั"ง สามแห่ ง ที มี ท" ัง กิ จ กรรมการท่ อ งเที ยวและกิ จ กรรมนัน ทนาการที มี ค วาม
หลากหลาย มีการใช้พ"ืนทีอย่างหนาแน่ น ทําให้มีการพัฒนาและปรับปรุ งอยู่เสมอ แต่จากการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในพื"นทีแหล่งท่องเทียวรวมทั"งการพัฒนาและปรับปรุ งพื"นทีบางส่ วนได้ก่อให้เกิด
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ปั ญหาจากการท่องเทียว เช่ น ปั ญหาแหล่ งท่องเที ยวเสื อมโทรม ปั ญหาการขาดสิ งอํา นวยความ
สะดวกทีจําเป็ นไว้บริ การนักท่องเทียว ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดิ นและอาคารสิ งปลูกสร้ างไม่
เหมาะสมเนืองจากการปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว ปั ญหาพื"นทีแหล่งท่องเทียวบางพื"นทีไม่ได้รับ
ความสนใจทําให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่คุม้ ค่า ปั ญหาอาชญากรรมและปั ญหาอืน ๆ ดังนั"นการศึกษา
เรื อง “การประเมินการใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช : กรณี ศึกษา วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ครั"งนี"
เป็ นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเทียวทีเข้าใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว
จริ ง วิเคราะห์ปัญหาของพื"นทีแหล่งท่องเทียวและสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียว และนํา
ข้อมูลทีได้ไปทําการวิเคราะห์เพือหาแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ อันเป็ นการส่ งเสริ มให้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวทั"งสามพื"นทีเป็ น
แหล่งท่องเทียวทีทําให้เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเป็ นเมืองทีน่าอยูแ่ ละน่าท่องเทียวต่อไป
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ภาพที 3 ก) โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์เมืองนคร ฯ ข) โครงการถนนคนเดิน (ถนนธนารักษ์)
ค) โครงการปรับปรุ งถนนราชดําเนิน ง) โครงการปรับปรุ งสะพานราเมศวร์
ทีมา : จากการสํารวจ, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 ความมุ่งหมายของการวิจยั
เพื อประเมิ น การใช้พ"ืน ที แหล่ ง ท่ องเที ยวและสิ งอํา นวยความสะดวกด้า นการ
ท่องเทียวทีจําเป็ น เพือทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเทียวทีเข้ามาใช้พ"ืนที
และหาแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ทีมีความเหมาะสมมากทีสุ ด
2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.2.1 เพือศึกษารู ปแบบการใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง
และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
2.2.2 เพือประเมินความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเทียวในพื"นทีทีมีต่อ
พื"นทีแหล่งท่องเทียว ในด้านความเหมาะสมของพื"นทีแหล่งท่องเทียวและการบริ การสิ งอํานวย
ความสะดวกด้านการท่องเทียวทีจําเป็ น
2.2.3 เพือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรื อปรั บ ปรุ ง พื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมมากทีสุ ด
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3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตทางด้านพื"นที
มีขอบเขตการวิจยั อยูใ่ นพื"นทีเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดยพิจารณาเลือก
พื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวที ได้ รั บ ความนิ ย มจากประชาชนและนั ก ท่ อ งเที ยวในพื" น ที โดยใช้
แบบสอบถามเบื"องต้นเพือเลือกพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเมืองนครศรี ธรรมราช เพือเป็ นพื"นทีวิจยั
(ดูรายละเอียดการเลือกพื"นทีดําเนินการวิจยั ในบทที 3 การดําเนินการวิจยั ) จากการใช้แบบสอบถาม
สามารถเลือกพื"นทีแหล่งท่องเทียวเพือทําการวิจยั ได้ดงั นี"
3.1.1 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั"งอยูท่ ีถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีพ"ืนที 25 ไร่ 2 งาน ลักษณะเป็ นวัดพระอารามหลวงชั"นเอก ชั"น
วรมหาวิหาร
3.1.2 สนามหน้าเมือง ตั"งอยู่ทีถนนราชดําเนิ น ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ลักษณะเป็ นพื"นทีสวนสาธารณะเปิ ดโล่ง มีพ"นื ทีประมาณ 18.37 ไร่
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3.1.3 สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตั"งอยูท่ ีถนนราชดําเนิ นหลัง
สนามกีฬานครศรี ธรรมราช ตําบลนาเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ลักษณะเป็ นพื"นที
สวนสาธารณะเปิ ดโล่ง มีพ"ืนทีประมาณ 1,257 ไร่ (แผนทีที 1)
3.2 ขอบเขตทางด้านเนื"อหา
ขอบเขตด้านเนื" อหาเป็ นการศึกษาลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม
รวมทั"งด้า นองค์ป ระกอบของทรั พ ยากรการท่องเที ยว เพือทราบถึ ง สภาพโดยรวมทางด้า นการ
ท่องเทียวของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ด้านรู ปแบบการใช้พ"ืนทีเพือการท่องเทียวและกิจกรรม
ด้านนันทนาการ ซึ งศึกษาจากผูท้ ีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เพือประเมินความพึงพอใจการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวของ
ประชาชนและนักท่องเทียวในพื"นที และนําเสนอแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความเหมาะสม
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4. กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจยั ประกอบด้วยการทํางาน 7 ขั"นตอน ดังนี"
4.1 กําหนดหัวข้อเรื องและกําหนดชือเรื อง โดยได้จากการศึกษาข้อมูลสํารวจภาคสนาม
เบื"องต้นและความสนใจเป็ นพิเศษของผูว้ จิ ยั
4.2 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทีเกี ยวข้อง ซึ งประกอบด้วย ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับ
นันทนาการ ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการท่องเทียว ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมและการ
ใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวในเมือง หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการพัฒนาด้านการท่องเทียว รวมถึงเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
การพัฒนาพื"นทีแหล่งท่องเทียว
4.3 การออกแบบการวิจยั เพือกําหนดกรอบการวิจยั และเป็ นแนวทางในการรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม ประกอบด้วย
4.3.1 กําหนดกรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจยั เพือให้ได้มาซึ งขอบเขตด้านเนื"อหา
ทีเกียวข้อง
4.3.2 กําหนดกระบวนการวิจยั การดําเนินงาน
4.3.3 กําหนดพื"นทีดําเนินการวิจยั สําหรับการเก็บข้อมูลภาคสนาม
4.3.4 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างซึงสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
2) กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
3) ผูเ้ ชี ยวชาญ/นัก วิช าการหรื อ ผูท้ ี มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งกับ การพัฒ นาหรื อ
ปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
4.3.5 การออกแบบการสํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์ แบบสอบถามทีได้รับ
การทดสอบแล้วเป็ นเครื องมือวิจยั เพือทํา การประเมินความพึง พอใจทีมี ต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพื" นที แหล่ ง ท่องเที ยวและโครงสร้ า งพื"นฐานด้า นการท่องเที ยวที จํา เป็ น ตลอดจน
สอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนาม
หน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
4.4 ศึกษาข้อมูลทัวไปในภาพรวมด้านการท่องเทียวของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ในด้านสภาพทัวไปของพื"นที ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงองค์ประกอบและ
รู ปแบบการใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
84 (ทุ่งท่า ลาด) โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซึ งเป็ นเอกสารและข้อมูลทีเกี ยวข้องกับ
ภาพรวมสถานการณ์การท่องเทียวและองค์ประกอบของทรัพยากรการท่องเทียว รวมถึงการสํารวจ
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ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทีสําคัญของพื"นทีแหล่งท่องเทียว เพืออธิ บายถึงลักษณะการ
ใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว รู ปแบบและพฤติกรรมการเดิ นทางเพือเข้าใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว และ
สภาพปัญหาทีเกิดขึ"น
4.5 การดําเนินการวิจยั เพือรวบรวมข้อมูลภาคสนามมีข"นั ตอนดังนี"
4.5.1 สํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์ โดยการสํารวจลักษณะสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ องค์ประกอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวและพฤติกรรมการใช้พ"ืนทีจากกิจกรรมประเภท
ต่าง ๆ ทีเกิดขึ"นในพื"นที
4.5.2 แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี ใช้พ"ืนทีแหล่ งท่องเทียว เพือวิเคราะห์
พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว รวมถึงประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานที
มีต่อพื"นทีแหล่งท่องเทียว จากกลุ่มตัวอย่างทั"งนักท่องเทียวและประชาชนในพื"นที
4.5.3 แจกแบบสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญ/นักวิช าการหรื อผูท้ ีมีส่วนเกี ยวข้องกับการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
4.5.4 รวบรวมผลจัดระบบหมวดหมู่ สรุ ป ผลและนํา เสนอข้อ มูล ที ได้จากการ
สํารวจภาคสนามและแบบสอบถาม
4.6 สรุ ปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การสรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามต่าง ๆ ได้แก่
4.6.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ท" งั หมด
ร่ วมกับข้อมูลทีรวบรวมจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในด้านต่างๆ เพือประเมินความพึงพอใจที
มีต่อพื"นทีแหล่งท่องเทียวตลอดจนแนวทางในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาพื"นทีแหล่งท่องเทียว
4.6.2 อภิปรายผลการศึกษา
4.6.3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาพื"นทีแหล่งท่องเทียว
4.7 สรุ ปสาระสํ า คัญ ของการวิ จ ัย และเสนอแนะเพื อนํา ผลการวิ จ ัย ไปเผยแพร่ สู่
สาธารณะ
4.7.1 สรุ ป สาระสํา คัญของการวิจยั ข้อบกพร่ องในการวิจยั และข้อเสนอแนะ
สําหรับการศึกษาวิจยั ในครั"งต่อไป
4.7.2 เขียนรายงานการวิจยั
4.7.3 การเผยแพร่ ต่อสาธารณะ ต่อชุมชน หน่วยงานทีเกียวข้องให้ได้รับทราบ
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5. วิธีการวิจัย
วิธีการวิจยั ทีใช้ทาํ งานในขั"นตอนทีสําคัญมีดงั นี"
5.1. การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1.1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับ
การนันทนาการ ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการท่องเทียว ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมและ
การใช้ พ"ื น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในเมื อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ศัก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม และงานวิจยั ทีเกียวข้อง รวบรวมเอกสารการวิจยั จากห้องสมุดคณะสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั"ง
การค้ น คว้า จากเว็ บ ไซต์ ที เกี ยวข้ อ ง เช่ น ข้ อ มู ล จํา นวนประชากรจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น เพือนํามากําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา
5.1.2 การเก็บ ข้อมูล องค์ป ระกอบทรั พ ยากรการท่องเที ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นทีวิจยั โดย
ใช้การสํารวจภาคสนาม
5.1.3 การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวทีมีต่อสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ สิ งอํา นวยความสะดวก สภาพปั ญหาที เกิ ด ขึ" น ในพื"น ที แหล่ ง ท่อ งเที ยว ตลอดจน
แนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว โดยการใช้วธิ ีการสํารวจด้วยแบบสอบถาม
5.1.4 การสํา รวจความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผูเ้ ชี ยวชาญ/นัก วิช าการหรื อ ผูท้ ี มี ส่ ว น
เกี ยวข้องกับ การพัฒนาการท่องเทียวที มีต่อการพัฒนาพื"นที แหล่ง ท่องเทียวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชโดยการใช้แบบสอบถาม
5.2 วิธีดาํ เนินการวิจยั
5.2.1 การจัดเตรี ยมสร้างเครื องมือในการวิจยั คือ แบบสํารวจสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพพื"นทีแหล่งท่องเทียวและแบบสอบถาม
5.2.2 การทดสอบเครื องมือในการวิจยั คือแบบสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายจํานวน
น้อยก่อนนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีได้กาํ หนดไว้ โดยนําผลทีได้ไปปรับปรุ งเครื องมือเพือลดปั ญหา
การสื อความหมายทีนอกเหนือไปจากประเด็นในการวิจยั
5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามใช้วธิ ีการดังนี"
1) สํารวจและสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมการใช้
พื"นทีแหล่งท่องเทียว โดยวิธีการลงสํารวจภาคสนาม เพือสํารวจโครงสร้างพื"นฐานทีปรากฏในพื"นที
และสํารวจพฤติกรรมและกิจกรรมการใช้พ"นื ทีของผูท้ ีเข้ามาใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียว
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2) การแจกแบบสอบถามกลุ่ ม ตัว อย่า งผู้ที ใช้ ส ถานที ท่ อ งเที ยว เพื อ
วิเคราะห์พฤติกรรมและกิจกรรมการใช้พ"ืนทีท่องเทียว รวมถึงการประเมินความพึงพอใจหลังการ
ใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและนักท่องเทียว โดยใช้วิธีสุ่มแจก
แบบบังเอิญตามทีได้จาํ แนกกลุ่มตัวอย่างทีกําหนดไว้
3) แจกแบบสอบถามกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับ
การพัฒนาและปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยการเลือกแบบเจาะจง
5.2.4 การรวบรวมผลจัดระบบหมวดหมู่ สรุ ปและนํา เสนอข้อมูลที ได้จากการ
สํารวจภาคสนาม และสรุ ปปั ญหาด้วยการพรรณนาเชิ งอุปนัย (Inductive) รวมทั"งวิเคราะห์เพือ
ประมวลผลสรุ ปหลักการทีสามารถใช้ได้ทวไป
ั ซึ งมีการจัดหมวดหมู่โดยการลดทอนขนาดของ
ข้อ มูล จัด ให้เป็ นระบบแสดงหลัก ฐานและตรวจสอบข้อมู ล ได้แ ละสรุ ป ออกมาด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
5.3 วิธีการวิเคราะห์
5.3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ดว้ ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยมีวธิ ีการดังนี"
1) วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ข ้อ มู ล จากเอกสารและกลุ่ ม ตัว อย่า ง
(Opinion of Public or Interest Group) การวิเคราะห์วิจารณญาณต่าง ๆ (Subjective Appraisal or Judgment)
จากแบบสอบถามทีตอบโดยเสรี และการวิเคราะห์ทีต้องแปลความหมายเองโดยใช้วิธีพรรณนา
ความและตีความพฤติกรรม
2) วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการประมวลผลตัวเลขหรื อข้อมูลเชิงปริ มาณ
เพือช่วยให้วเิ คราะห์ แปลความหมายและสรุ ปผลทีถูกต้องและแม่นยาขึ"น คือ
(1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การหาค่าเฉลีย (Mean)
(2) สถิติอนุมานหรื อสถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) ได้แก่การ
วิเคราะห์สถิติอา้ งอิงของกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างกับระดับความพึงพอใจ
5.3.2 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ข" นั สุ ดท้ายพร้อมทั"งนําเสนอผลงานโดยใช้วิธีการ
พรรณนา
5.4 วิธีการสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผลและเสนอแนะใช้วธิ ีการพรรณนาการประเมินการ
ใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว ความพึงพอใจทีมีต่อการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวรวมทั"งสรุ ปรู ปแบบ
และแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว
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6. ข้ อตกลงเบืองต้ นในการวิจัย
6.1 พื"นทีวิจยั ในการศึกษาครั"งนี"เป็ นการศึกษาลักษณะทางกายภาพและสิ งอํานวยความ
สะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีปรากฏเฉพาะพื"นทีด้านนอกเท่านั"น ไม่รวมสิ งอํานวยความสะดวก
ภายในตัวอาคารหรื อสิ งปลูกสร้างในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
6.2 การวิจยั ครั"งนี"กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักท่องเทียวชาวไทยเท่านั"น ซึ งจากข้อมูล
สถิตินกั ท่องเทียว พบว่า กลุ่มนักท่องเทียวหลักของจังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นนักท่องเทียวชาว
ไทยกว่า ร้อยละ 97 และผูท้ ีเดินทางมาท่องเทียวในเมืองนครศรี ธรรมราชส่ วนใหญ่จะมาในรู ปแบบ
ไปเช้าเย็นกลับซึ งมีกาํ หนดระยะเวลา และเดินทางท่องเทียวเฉพาะแห่ งเท่านั"น จึงเป็ นข้อจํากัดใน
การให้ขอ้ มูลและทําแบบสอบถาม
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7. นิยามศัพท์ทใช้
ี ในการวิจัย
ความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเทียว หมายถึง ความรู้สึกทีดี ความพอใจหรื อ
ความประทับ ใจในด้า นการบริ ก าร ด้า นสถานที และด้า นสิ งอํา นวยความสะดวกที มี ต่อการมา
ท่องเทียวในพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
พื"นทีแหล่งท่องเทียว หมายถึง ขอบเขตของสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ แต่ละแห่ งในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
นักท่องเทียว หมายถึง ผูท้ ีเดินทางไปอยูใ่ นสถานทีอันมิใช่ทีพํานักถาวรของตน เป็ นการ
เดินทางไปอยู่ชวคราวในระยะเวลาสั
ั
" น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพือการท่องเทียวและพักผ่อนรวมทั"ง
เพือประชุมสัมมนา อบรม ศึกษาหาความรู้ เพือการกีฬา ติดต่อธุรกิจและเยียมญาติ
ประชาชนในพื"นที หมายถึง ประชาชนทีพักอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช รวมทั"งผู้
ทีมาศึกษาและทํางานประจําอยูใ่ นเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
8. ผลทีคาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
8.1 เกณฑ์ ก ารประเมิ น การใช้ พ"ื น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวที มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนและนักท่องเทียวในพื"นทีทีมีต่อโครงสร้างพื"นฐานพื"นทีแหล่งท่องเทียว รวมถึงพฤติกรรม
สภาพปัญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
8.2 เสนอแนะแนวทางและวิธีการประเมินงการใช้งานแบบใหม่ทีได้ดดั แปลงมาจาก
การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวหลังการใช้งานอาคารมาใช้กบั พื"นทีแบบอืน ๆ
8.3 ศัก ยภาพและข้อ จํา กัด ในด้า นองค์ป ระกอบทางด้า นกายภาพของพื" น ที แหล่ ง
ท่องเทียวเพือเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
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8.4 แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธ รรมราชทีมีความเหมาะสมกับ ศักยภาพของพื"นทีและสามารถนําไปใช้ในการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมต่อไป
9. การนําเสนอผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจยั เป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ สรุ ปผลการศึกษาตามบัณฑิตวิทยาลัย
อันประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด พร้อมด้วยรู ปภาพ ภาพประกอบสัญลักษณ์ แผนทีประกอบคํา
บรรยาย
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บทที 2
ทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
การศึ ก ษาเรื อง “การประเมิ น การใช้ พ"ื น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช : กรณี ศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เอกสาร ตํารา งานวิจยั และระบบสื บค้นทางอินเตอร์ เน็ต เพือนํามากําหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึงสามารถแบ่งออกได้เป็ นประเด็นหลัก ๆ ดังนี"
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการนันทนาการ
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการท่องเทียว
3. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมและการใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวในเมือง
4. หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรม
5. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการพัฒนาการท่องเทียว
6. เอกสารการศึกษาและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
7. สรุ ป
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1. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการนันทนาการ
สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการนันทนาการผูศ้ ึกษาได้รวบรวมความหมายของ
นันทนาการและประโยชน์ของนันทนาการ เพือที จะให้ผูอ้ ่า นได้มี ความเข้า ใจพื"นฐานเกี ยวกับ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเทียวกับกิจกรรมนันทนาการ
เพือให้ผอู้ ่านทราบถึงรู ปแบบ พฤติกรรมและความต้องการในการใช้พ"ืนทีนันทนาการและเพือทีจะ
สามารถนําหลักการนั"นไปใช้กบั การพัฒนาแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ต่อไป
1.1 ความหมายของนันทนาการ
นันทนาการ หรื อ Recreation เป็ นคําทีมาจากคําว่า “สันทนาการ” ทีบัญญัติศพั ท์
โดยพระยาอนุมานราชธน (เสถียรโกเศษ) ตั"งแต่ปี พ.ศ. 2507 ซึ งมาจากคําว่า “นันทน” หมายความ
ว่า ร่ าเริ งสนุกสนาน ซึงสมาสกับคําว่า “อาการ” เรี ยกว่า “นันทนาการ” หมายถึง อาการทีสนุกสนาน
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ร่ าเริ งและรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ทีได้เข้าร่ วมแล้วทําให้เกิดอาการสุ ขและสนุกสนาน (วิศิษฏ์ ธรรม
ศรี , 2547:5-7)
กิจกรรมนันทนาการ คือ ลักษณะการพักผ่อนทีคนเราต้องการและเลื อกพักผ่อน
ตามความพอใจสรุ ปได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ (เอื"อมพร วีสมหมาย, 2539)
1) การพักผ่อนในลักษณะสงบ (Passive Recreation) เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจ
แบบไม่ใช่ การออกแรงหรื อออกกําลังกาย แต่เป็ นการพักผ่อนในลักษณะทีสงบผ่อนคลายความ
เหน็ดเหนือย ได้แก่ การชมทิวทัศน์ของเมือง การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ การนัง/เดินหรื อการฟังดนตรี
ในสวนสาธารณะ การชมสัตว์ในสวนสัตว์ เป็ นต้น
2) การพักผ่อนในลักษณะออกกําลัง (Active Recreation) คือ การพักผ่อนทีต้อง
ออกแรงหรื ออกกําลัง ได้แก่ การเดิน/วิงออกกําลังกาย การขีจักรยาน การเล่นกีฬา เป็ นต้น
นอกจากนี" กิจกรรมนันทนาการยังสามารถจําแนกเป็ น 3 ประเภท คือ (นิศา ชัชกุล,
2551 : 298)
1) นันทนาการเพือความบันเทิง เป็ นกิจกรรมทีสร้างความบันเทิง ผูท้ าํ กิจกรรมเกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลิน ผ่อนคลายทั"งร่ างกายและจิตใจ เช่น การร้องเพลง การเล่นดนตรี
2) นันทนาการเพือสุ ขภาพ เป็ นกิจกรรมทีพัฒนาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตของคน
ให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ " น เช่น เต้นรํา กีฬาชนิดต่าง ๆ ออกกําลังกาย เต้นแอโรบิก โยคะ เป็ นต้น
3) นั น ทนาการเพื อการเรี ยนรู้ แ ละทัก ษะ เป็ นกิ จ กรรมที สามารถส่ ง เสริ ม
ความสามารถและทักษะ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น การอ่าน
หนังสื อ การวาดภาพ การจัดสวน การตกปลา และงานหัตถกรรมต่าง ๆ เป็ นต้น
สมบัติ กาญจนกิจ (2542) ได้ให้ความหมายของการนันทนาการไว้ ดังนี"
1) นันทนาการ คื อ การทํา ให้ส ดชื นเสริ ม สร้ า งพลัง ขึ" นมาใหม่หลัง จากการใช้
พลังงานแล้วก่อให้เกิดการเหนือยเมือยล้าทางร่ างกาย ทางสมองและจิตใจ กิจกรรมนันทนาการทีเข้า
ร่ วมในเวลาว่างจะช่ วยขจัดหรื อผ่อนคลายความเหนื อยเมือยล้าทางร่ างกายและจิตใจ จึงเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการทางร่ างกายและจิตใจของบุคคลและสังคม
2) นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีบุคคลเข้าร่ วมในช่วงเวลาว่างโดยไม่มี
การบัง คับ จะเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจแล้วเกิ ดการพัฒนาอารมณ์ สุ ข รวมทั"ง สนุ ก สนานหรื อ
ความสุ ขสงบและกิจกรรมนั"นต้องเป็ นกิจกรรมทีสังคมยอมรับด้วย
3) นันทนาการ หมายถึง กระบวนการหรื อประสบการณ์ทีทําให้บุคคลมีความสุ ข
โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาทีว่าง เป็ นสื อก่อให้เกิดการพัฒนาการหรื อการเจริ ญทาง
กายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของบุคคล
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4) นันทนาการเป็ นสถาบันทางสังคมหรื อแหล่งศูนย์กลางของสังคม เพือให้บุคคล
เข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการแล้วก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์ ความเจริ ญทางด้านร่ างกาย
จิตใจ และสังคม
1.2 ประโยชน์ ของแหล่งนันทนาการ
สุ รเชษฎ์ เชษฏมาสและศิริลกั ษณ์ ปิ นเกสร, 2535 (อ้างถึงใน ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์,
2552:18) กล่าวว่า แหล่งนันทนาการมีประโยชน์ท" งั ในด้านบริ การทางนันทนาการและประโยชน์
ด้านอืน ๆ และนอกจากนี" ยงั สามารถทีจะแยกประโยชน์และคุณค่าของนันทนาการออกเป็ น 6 ด้าน
ดังนี"
1) ด้านสุ ขภาพร่ างกาย สุ ขภาพร่ างกายทีดีและความแข็งแรงของประชาชนจัดว่า
เป็ นสิ งทีสําคัญอย่างหนึ ง ดังนั"นการพัฒนาทรัพยากรด้านนันทนาการเพือส่ งเสริ มให้ประชาชนใช้
เวลาว่างไปปฏิบตั ิกิจกรรมนันทนาการจึงเป็ นเรื องสําคัญและจําเป็ น
2) ด้านจิตใจ ทุกวันนี" คนเราอยูใ่ นสภาวะเร่ งรัด ความแออัด และสภาพแวดล้อมที
เป็ นพิษ อันเนืองมาจากการขยายตัวของเมือง ทําให้เกิดความเครี ยด และเหนือยหน่ายต่อภารกิจการ
งานและชี วิตความเป็ นอยู่ ด้วยเหตุน" ี การได้สัมผัสธรรมชาติและได้ใกล้ชิ ดธรรมชาติช่วยทําให้
คนเราเกิดความรู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลาย และมีความสุ ข
3) ด้า นเศรษฐกิ จ นัน ทนาการเป็ นองค์ป ระกอบสํ า คัญ ของอุ ต สาหกรรมการ
ท่องเทียวและเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ช่วยทําให้เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปสู่ กลุ่มคนใน
สังคม และนันทนาการยังเกียวข้องกับธุ รกิจมากมาย เช่น การขนส่ ง การสื อสาร อาหารเครื องดืม
ของทีระลึก เป็ นต้น ทีกล่าวมาทั"งหมดนี"ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในทุกระดับอย่างมากมาย
ทั"งทางตรงและทางอ้อม
4) ด้า นสัง คม หากภาครั ฐสามารถจัด หาและพัฒ นาพื" นที และสิ งอํา นวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนได้เพียงพอกับความต้องการก็จะส่ งผลดี ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่ น ถ้าได้ใช้เวลาว่างทีมีอยูใ่ นการประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่าง
เต็มที
5) ด้านวัฒนธรรม นันทนาการเป็ นกิ จกรรมทีทําให้ผูเ้ ข้าร่ วมได้มีโอกาสเรี ยนรู้
และมีประสบการณ์เกียวกับธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนสิ งทีเป็ นมรดกของชาติ
6) ด้า นการศึ ก ษา พื" น ที นัน ทนาการทุ ก แห่ ง เปรี ย บได้กับ ห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารตาม
ธรรมชาติ เปิ ดโอกาสให้คนทุกระดับเข้าไปศึกษาค้นคว้าเกียวกับสิ งต่าง ๆ ทีเป็ นธรรมชาติได้ดว้ ย
ตนเอง นอกจากนี"พ"นื ทีนันทนาการยังเป็ นสถานทีทีใช้ในการศึกษาวิจยั ทีสําคัญ
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กล่ าวโดยสรุ ป นันทนาการเป็ นการมุ่ง ส่ ง เสริ มให้บุค คลและชุ ม ชนเข้า ร่ วมกัน
เพือให้เกิ ดการพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการใช้เวลาว่างเข้าร่ วม
กิ จ กรรมในรู ป แบบที หลากหลายตามความสมัค รใจและความสนใจของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ งจาก
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับนันทนาการผูว้ ิจยั สามารถนําทฤษฎีและแนวความคิดดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ศึกษารู ปแบบการใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีเข้ามาใช้พ"นื ที
2. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการท่องเทียว
สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการท่องเทียวผูศ้ ึกษาได้รวบรวม ความหมายของการ
ท่องเทียว ประเภทของการท่องเทียว องค์ประกอบของการท่องเทียว ประเภทของแหล่งท่องเทียว
องค์ประกอบของแหล่งท่องเทียว และความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเทียวกับกิจกรรมนันทนาการ
เพือสามารถนําหลักการไปใช้สําหรับวางแผนสําหรับการประเมินการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว
เพือหาแนวทางการปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว โดยมีเนื"อหาทั"งหมด ดังนี"
2.1 ความหมายเกียวกับการท่องเทียว
ความหมายของการท่องเทียวนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความหมายไว้
หลายลักษณะซึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี"
บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา (2548:5-6) อ้างถึงในองค์การสหประชาชาติ (2506)ไว้วา่ การ
ท่องเทียว หมายถึง การเดินทาง (Travel) ทีมีเงือนไข 3 ประการ คือ
1) เป็ นการเดินทางทีไม่ได้ถูกบังคับหรื อเพือรับสิ นจ้าง โดยการวางแผนเดินทาง
จากสถานทีหนึงไปยังอีกทีหนึง และใช้ยานพาหนะนําไปในระยะใกล้หรื อไกลก็ได้
2) มีจุดหมายปลายทางทีจะไปอยู่เป็ นการชัวคราวในช่วงเวลาหนึ งและต้องการ
เดินทางกลับสู่ ทีเดิม
3) มี ค วามมุ่ง หมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการเดิ นทางใด ๆ ก็ไ ด้ที ไม่ใช่ เพือการ
ประกอบอาชีพหรื อหารายได้
วรรณา วงษ์วาณิ ช (2539:7) กล่าวว่า "การท่องเทียว" หมายถึง การทีคนเดินทางไป
ยังสถานทีต่าง ๆ และตลอดระยะเวลาเหล่ านั"นได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิ ดขึ"น เช่ น การไปเที ยวชม
สถานทีทีสวยงามหรื อทัศนียภาพแปลก ๆ หรื อเดินทางซื"อสิ งของต่าง ๆ เป็ นต้น
จากความหมายข้างต้นกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การท่องเทียว หมายถึง การเดินทางด้วย
ความพึงพอใจของคนจากสถานทีทีอยูอ่ าศัยอย่างถาวร ไปยังสถานทีอืนในระยะเวลาหนึ งเพือการ
พักผ่อน การเยียมเยือน ความบันเทิง ความรู้
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2.2 ประเภทของการท่องเทียว
การแบ่ง ประเภทของการท่องเที ยวตามวัตถุ ป ระสงค์ข องการเดิ นทางสามารถ
แบ่งเป็ นรู ปแบบย่อยได้ 3 รู ปแบบ คือ (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา,2548:15-16)
1) การท่องเที ยวเพือการพัก ผ่อน (Leisure Tourism) เป็ นการเดิ นทางเพือการ
พักผ่อนและหาประสบการณ์แปลกใหม่
2) การท่องเทียวเพือธุ รกิ จ (Business Tourism) เป็ นการท่องเทียวเพือไปติดต่อ
ธุรกิจหรื อประชุม โดยมีระยะเวลา 2-3 วันแรกให้ไปท่องเทียว
3) การท่องเที ยวเพือความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็ นการ
ท่องเทียวทีเกิดจากความสนใจ กิจกรรมพิเศษ สามารถแบ่งออกเป็ นรู ปแบบย่อยได้ 4 รู ปแบบ
(1) การท่องเทียวเชิ งธรรมชาติ เป็ นการท่องเทียวเพือพักผ่อนหย่อนใจ
สนุกสนาน ชืนชม และการศึกษาในแหล่งธรรมชาติ
(2) การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม เป็ นการท่องเทียวเพือให้ได้ความรู้ และ
ภาคภูมิใจทีมุ่งเน้นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานทีต่าง ๆ ทีมนุษย์
สร้างขึ"น
(3) การท่องเทียวเชิงกีฬาและความบันเทิง เป็ นการท่องเทียวเพือตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจในการพักผ่อน สนุ ก สนาน การออกกําลังกาย โดยมุ่งเน้นการได้รับ
บริ การทีเหมาะสม
(4) การท่องเทียวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา เกิดจากผลพลอยได้ในการ
เดินทางไปติดต่อธุ รกิจหรื อประชุ มสัมมนา ซึ งอาจมีหรื อไม่มีการศึกษาดูงาน และการทัศนศึกษา
รวมอยูด่ ว้ ยก็ได้ หรื อมีเวลาว่างจากการติดต่อธุรกิจ หรื อประชุมสัมมนาก็อาจเดินทางเองก็ได้
2.3 องค์ ประกอบของการท่องเทียว
การท่ อ งเที ยวก่ อ ให้ เ กิ ด การเดิ น ทางและกิ จ กรรมอื น ๆ มากมาย เป็ นการนํา
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ นําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต และส่ ง ผลไปสู่ ก ารพัฒ นาประเทศ Gumm (1975) ได้จ ํา แนกองค์ป ระกอบหลัก ของการ
ท่องเทียวเป็ น 5 ประเภท (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา,2548:15-16)
1) นัก ท่ อ งเที ยว คื อ องค์ป ระกอบหลัก ของการท่ อ งเที ยว ดัง นั"น องค์ก รและ
หน่ วยงานต่า ง ๆ ที เกี ยวข้องกับ การท่องเที ยวจะต้องทํา การศึ ก ษาวิจยั และเก็บข้อมูล เพือนํา มา
วางแผนในการพัฒนาการท่องเทียว
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2) ตลาดการท่องเทียว ประกอบด้วย การใช้บริ การข้อมูลข่าวสารเกียวกับเรื องต่าง ๆ
ของการท่องเที ยว เช่ น ทรัพ ยากรการท่องเที ยว การบริ ก ารการท่องเที ยว การโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวโดยผ่านสื อต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร เป็ นต้น
3) การคมนาคมขนส่ งการท่องเทียว คือ การเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามที
นัก ท่ อ งเที ยวตั"ง ใจด้ว ยวิธี ต่ า ง ๆ ไม่ ว่า จะเป็ นทางบก ทางนํ"า และทางอากาศ การเดิ น ทางที มี
ประสิ ท ธิ ภาพจะต้องสามารถอํา นวยความสะดวกในการเดิ นทางทั"ง สภาพยานพาหนะ ระบบ
เส้นทางทีมีความปลอดภัยและประหยัด ซึงเป็ นปัจจัยหนึงทีก่อให้เกิดการเดินทางมากขึ"น
4) ทรั พ ยากรท่ อ งเที ยว หมายถึ ง สถานที ท่ อ งเที ยว กิ จ กรรม และวัฒ นธรรม
ประเพณี ทีสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถินทีมีลกั ษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเทียวได้
5) สิ งอํานวยความสะดวกทางการท่องเทียว เป็ นสิ งทีให้บริ การนักท่องเทียวทีเดิน
ทางเข้ามาให้เกิดความประทับใจ เพือทําให้นกั ท่องเทียวอยากจะท่องเทียวและใช้เวลานานวันขึ"น
หรื อกลับมาท่องเทียวซํ"าในโอกาสหน้า
2.4 ประเภทของแหล่งท่องเทียว
แหล่งท่องเทียวหรื อทรัพยากรท่องเทียว หมายถึ ง สิ งทีเกิดขึ"นเองตามธรรมชาติ
หรื อสิ งทีมนุ ษย์สร้างขึ"น ทั"งทีอยู่ในลักษณะทีเป็ นรู ปธรรมสามารถสัมผัสได้ และอยู่ในลักษณะที
เป็ นนามธรรมไม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยทางอืน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิน ภาษา ความเป็ นชนเผ่า การ
แสดงพื"นบ้าน เป็ นต้น (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา,2549:15-17)
การท่องเทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้แบ่งประเภทแหล่งท่องเทียวออกเป็ น 3
ประเภท คือ
1) แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติเป็ นแหล่งท่องเทียวทีเกิดขึ"นเองตามธรรมชาติ ซึ ง
รวมถึงบริ เวณทีมนุษย์เข้าไปปรับปรุ งเพิมเติมจากสภาพธรรมชาติในบางส่ วน
2) แหล่ง ท่องเทียวทางประวัติศ าสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ เป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ"นตามประโยชน์ของมนุษย์เอง ทั"งทีเป็ นมรดกในอดีตและได้สร้างเสริ มใน
สมัยปัจจุบนั ซึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ย่อยทีสําคัญ คือ (1) ประเภทโบราณสถาน และ (2) ประเภทโบราณวัตถุ
3) แหล่ ง ท่ อ งเที ยวประเภทศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี และกิ จ กรรม เป็ นแหล่ ง
ท่องเทียวที มนุ ษ ย์ส ร้ างขึ" นในรู ป แบบการดํา เนิ นชี วิตของผูค้ นในสัง คมแต่ล ะกลุ่ ม ชนทีมี ค วาม
แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมทีมีผลต่อการ
ดึงดูดนักท่องเทียว
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2.5 องค์ ประกอบของแหล่งท่องเทียว
แหล่งท่องเทียวจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบ หรื อ 3A's ดังนี"
(บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา, 2548:10-12)
1) สิ งดึงดูดใจของแหล่งท่องเทียว (Attraction) เป็ นสิ งดูดใจนักท่องเทียวให้เดิ น
ทางเข้าไปท่องเทียวและเกิดความประทับใจ อาจเป็ นสิ งทีให้เกิดความรู้ หรื อความเพลิดเพลิน ซึ ง
แตกต่างกันออกไปตามความต้องการ และความสนใจของนักท่องเทียวในแต่ละกลุ่ม
2) การเข้าถึงแหล่งท่องเทียว (Accessibility) เป็ นปั จจัยสําคัญทีทําให้นกั ท่องเทียว
สามารถเดิ นทางเข้าไปในแหล่งท่องเทียวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนสามารถติดต่อ
เชือมโยงกันระหว่างแหล่งท่องเทียวบริ เวณใกล้เคียง
3) สิ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเทียว (Amenity) เป็ นปั จจัยสําคัญทีต้องมี
สิ งอํานวยความสะดวกไว้บ ริ ก ารนัก ท่องเทียวให้ไ ด้รับความสุ ข ความสะดวกสบาย และความ
ประทับใจ โดยปกติสิงอํานวยความสะดวกเหล่านี" รัฐบาลจะเป็ นผูจ้ ดั หา และพัฒนาเพือบริ การแก่
ประชาชนในพื"นที ซึงประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
- สิ งอํานวยความสะดวกด้านอาคาร สิ งก่อสร้างในแหล่งท่องเทียว
- สิ งอํานวยความสะดวกด้านป้ ายในแหล่งท่องเทียว
- สิ งอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเทียว
- สิ งอํานวยความสะดวกด้านบริ การในแหล่งท่องเทียว
2.6 ความสั มพันธ์ ระหว่ างกิจกรรมการท่ องเทียวกับกิจกรรมนันทนาการ (สมบัติ กาญ
จนกิจ, 2544:18)
1) การท่องเทียวเป็ นกระบวนการนันทนาการทีเกิดขึ"นระหว่างเวลาว่างทีการเดิน
ทางเข้ามาเกียวข้องโดยเป็ นการเดิ นทางจากทีอยู่อาศัยไปยังอีกทีหนึ ง เพือเปลี ยนบรรยากาศและ
สิ งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุน้ จากความต้องการในด้านกายภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และ
การยอมรับนับถือ
2) กิจกรรมนันทนาการเป็ นเครื องมือทีสําคัญอย่างหนึงของการท่องเทียว จากการ
พิจารณาประเภทของการท่องเทียวตามวัตถุประสงค์กบั รู ปแบบนันทนาการ พบว่า
(1) การท่องเทียวเพือความสนุ กสนานและความบันเทิง เพือการพักผ่อน
และเพือศึกษาวัฒนธรรม เป็ นรู ปแบบของกิจกรรมนันทนาการท่องเทียว ทัศนศึกษา โดยมีสิงดึงดูด
ความสนใจในด้านสถานที การท่องเทียวลักษณะนี" ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเทียวเป็ นอย่างสู ง
เพราะไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความสามารถหรื อทักษะเฉพาะทางในการทํากิจกรรม
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(2) การท่องเทียวเพือการกีฬา ในลักษณะทีเป็ นการออกกําลังและกิจกรรม
กี ฬาในหมู่คณะ ซึ งเกี ยวข้องกับ กิ จกรรมนันทนาการในการพัฒนาจิตใจและความสงบสุ ข และ
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง เน้นการออกกําลังกายเพือสุ ขภาพตามความถนัดและความ
สนใจ
(3) การท่องเทียวเพือธุ รกิจ การประชุม/อบรม/สัมมนา มักมีกิจกรรมการ
ท่องเทียวนันทนาการในลักษณะต่าง ๆ แฝงมาด้วย เพือผ่อนคลายความเคร่ งเครี ยดจากภารกิจ โดย
กิจกรรมนันทนาการทีมีบทบาทคือ กิจกรรมนันทนาการท่องเทียวทัศนศึกษา เป็ นการทัศนศึกษายัง
แหล่งท่องเทียวภายหลังการประชุม โดยมีสิงดึงดูดในท้องถินทีจัดการประชุมเป็ นแหล่งท่องเทียว
(4) กิจกรรมนันทนาการเป็ นปั จจัยทีส่ งเสริ มด้านการท่องเทียว เนื องจาก
ทรัพยากรการท่องเทียวเปรี ยบเสมือนวัตถุดิบทีผ่านการแปรรู ปซึ งก็คือ กิจกรรมนันทนาการทําให้
การท่องเทียวซึงมีสถานะเหมือนผูบ้ ริ โภคสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที
กล่าวโดยสรุ ป การท่องเทียวเป็ นนันทนาการรู ปแบบหนึงทีเกิดขึ"นในช่วงเวลาว่าง
ทีมีการเดินทางเข้ามาเกียวข้อง โดยเป็ นการเดินทางจากทีพักอาศัยไปยังอีกทีหนึงทีถือว่าเป็ นแหล่ง
ท่องเทียว ซึ งการท่องเทียวเป็ นการเดินทางเพือพักผ่อน คลายความเครี ยด หรื อแม้แต่การแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยมีเงือนไขว่าต้องเป็ นการเดินทางเพียงชัวคราวและไม่ได้ไปเพือประกอบ
อาชี พ จากทฤษฎีและแนวคิดเกียวการท่องเทียวนี" ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีและแนวคิดนี"ไปประยุกต์เพือ
ศึกษารู ปแบบการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว พฤติกรรมการใช้พ"ืนทีตลอดจนกิจกรรมการใช้พ"ืนที
แหล่งท่องเทียว
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3. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมและการใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียวในเมือง
สําหรับทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับพฤติกรรมและการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวในเมือง ผู้
ศึกษาได้รวบรวม ความหมายเกียวกับการท่องเทียวในเมือง ประเภทของเมืองท่องเทียว รู ปแบบและ
พฤติกรรมของนักท่องเทียวในการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเพือให้ผูอ้ ่านได้มีความเข้าใจพื"นฐาน
เกียวกับพฤติกรรมและการใช้พ"นื ทีท่องเทียวในเมืองโดยมีเนื"อหาทั"งหมดดังนี"
3.1 ความหมายเกียวกับการท่องเทียวในเมือง
การท่องเทียวในเมือง (Urban Tourism) หมายถึง การท่องเทียวในเขตเมืองซึ งเน้น
กิจกรรมทีมักเกิดขึ"นในเมือง เช่น การชมพิพิธภัณฑ์ การชมเมือง การซื" อสิ นค้า เป็ นต้น อย่างไรก็
ตามต้องมีการจัดแบ่งประเภทของเมืองตามลักษณะเด่น
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3.2 ประเภทของเมืองท่องเทียว
การท่องเทียวในเมืองเป็ นรู ปแบบการท่องเทียวประเภทหนึงทีได้รับความนิยมสู ง
ในปั จจุบนั ซึ งสามารถแบ่งประเภทของเมืองได้ 2 ลักษณะ คือแบ่งตามลักษณะเด่นของเมืองและ
แบ่งตามบทบาทและหน้าทีของเมือง ดังนี" (เดชา บุญคํ"า, 2538:2-4)
1) แบ่งตามลักษณะเด่นของเมือง
(1) เมืองธรรมชาติ ได้แก่ เมืองชายทะเล ตั"งอยูร่ ิ มหาด มีกิจกรรมทางนํ"า
และทิวทัศน์ธรรมชาติทีอยูใ่ นเมือง ส่ วนเมืองภูเขา ตั"งอยูบ่ นเทือกเขาหรื อทีสู งทีมีความสวยงามเป็ น
พิเศษจากสภาพภูมิประเทศหรื อภูมิอากาศ
(2) เมืองประวัติศาสตร์ ได้แก่ เมืองทีเคยมีความสําคัญในอดีต มีร่องรอย
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง มีแหล่งทีตั"งของโบราณสถานหรื อศาสนสถานทีสําคัญ
(3) เมืองศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกิจกรรม เป็ นเมืองทีมีลกั ษณะเด่น
อันเนืองมาจากศิลปะท้องถินขนบธรรมเนียมประเพณี วถิ ีชีวติ ความเป็ นอยู่
2) แบ่งตามบทบาทหน้าทีของเมือง
(1) เมืองทีเป็ นจุดหมายของการท่องเทียว เป็ นเมืองทีมีแหล่งท่องเทียวทาง
ธรรมชาติหรื อมนุษย์สร้างขึ"น เมืองจึงมีความสําคัญและเป็ นจุดหมายของการท่องเทียวโดยตรง
(2) เมืองทีเป็ นเมืองบริ วาร เมืออาจมีหรื อไม่มีแหล่งท่องเทียวก็ได้ แต่จะ
อยูใ่ กล้กบั แหล่งท่องเทียวทีสําคัญ เมืองมีหน้าทีให้บริ การสําหรับแหล่งท่องเทียวทีอยูโ่ ดยรอบหรื อ
ใกล้เคียง เช่น แหล่งทีพักและรับประทานอาหาร หรื อเป็ นสถานทีให้บริ การแก่นกั ท่องเทียว
(3) เมื อ งที เป็ นจุ ด แวะพัก เมื อ งตั"ง อยู่ร ะหว่า งจุ ด ตั"ง ต้น และจุ ด หมาย
ปลายทางของการท่องเทียว เมืองมีหน้าทีให้บริ การแก่นกั ท่องเทียวทีแวะพักในระยะเวลาสั"น ๆ
(4) เมืองทีเป็ นทางผ่าน มีลกั ษณะเป็ นทางผ่านของการท่องเทียว อาจอยู่
ในเส้นทางการท่องเทียว หรื อใกล้เคียงก็ได้ แต่ไม่มีแรงดึงดูดให้แวะเทียวชม เนื องจากไม่มีแหล่ง
ท่องเทียวทีดึงดูดมากพอหรื อยังไม่ได้รับการพัฒนา ขาดการประชาสัมพันธ์ทาํ ให้ไม่เป็ นทีรู้จกั
ดังนั"นการพัฒนาเมืองเพือการท่องเทียวควรรักษาลักษณะ หรื อคุณสมบัติ
เด่นของเมือง เพราะเอกลักษณ์ของเมืองคือสิ งทีดึงดูดความสนใจของนักท่องเทียวโดยตรง และด้วย
บทบาทหน้าทีของเมืองทีผสมผสานกันทําให้เมืองแต่ละเมืองมีแนวทางในการพัฒนาทีแตกต่างกัน
ออกไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

23
3.3 แหล่งท่องเทียวประเภทต่ าง ๆ ในเมือง
การจําแนกประเภทแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ภายในเมืองเป็ นการแบ่งลักษณะเด่น
ของความน่าสนใจและกิจกรรมทีเป็ นสิ งดึงดูดนักท่องเทียว เพือเป็ นแนวทางเบื"องต้นสําหรับการ
กําหนดตําแหน่งของแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ในเมือง (เดชา บุญคํ"า, 2538:4-5)
1) ประเภทโบราณสถาน เช่น สิ งก่อสร้าง อาคารสําคัญ อนุสาวรี ย ์
2) ประเภทศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ เจดีย ์ ศูนย์กิจกรรมทางศาสนา
3) ประเภทธรรมชาติ เช่น ทะเล ชายหาด ป่ าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ
4) ประเภทศิ ล ปะและวัฒ นธรรมและการศึ ก ษา เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมหรื อย่านทีมีสินค้าท้องถิน ประเพณี เป็ นสถานทีทีนักท่องเทียวต้องการเข้าเยียมชม
5) ประเภทสถานเริ งรมย์ เช่น โรงละครและการแสดง ร้านอาหารทีมีชือเสี ยง ร้าน
ขายของในศูนย์การค้าหรื อย่านสําหรับกิจกรรมกลางคืน
6) ประเภทอุตสาหกรรมหัตถกรรม เช่น อุตสาหกรรมทําเครื องเขิน จักสาน ทอผ้า
7) ประเภทอืน ๆ เช่ น สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สนามกี ฬา สวนสนุ ก หรื อย่าน
ท่องเทียวอันเกิดจากกิจกรรมของประชาชน เช่น ตลาด
3.4 รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเทียวในการใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียวในเมือง
รู ปแบบของนัก ท่องเที ยวในเมืองอาจจําแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเทียว
ชาวต่างชาติ และนักท่องเทียวชาวไทย ซึ งนักท่องเทียวต่างชาติมกั มีความกระตือรื อร้ นให้ความ
สนใจต่อศิลปวัฒนธรรม มีกาํ ลังในการใช้จ่ายค่อนข้างสู ง มีความคาดหวังในการกําหนดทิศทาง
(Orientation) ของตนเอง ต้องการความสะอาด สะดวกสบาย และเอกลักษณ์มากกว่านักท่องเทียว
ชาวไทย (เดชา บุญคํ"า, 2540:8-9)
รู ปแบบของการเดินทางท่องเทียวของนักท่องเทียวแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1) นักท่องเทียวทีมาโดยลําพัง คือ นักท่องเทียวทีไม่ได้ใช้บริ การจากบริ ษทั นําเทียว
อาจได้รับ คํา แนะนํา จากเอกสารการท่องเที ยว ไม่ค าดหวัง ในเรื องความสะดวกสบายของการ
เดินทางมากนัก แต่คาดหวังในเรื องทีพัก ทิศทาง และตําแหน่งของสถานทีท่องเทียวค่อนข้างสู ง
2) นักท่องเที ยวทีมาเป็ นกลุ่ม คือ นักท่องเทียวที ใช้บริ การจากบริ การบริ ษทั นํา
เทียว มีความต้องการการบอกเล่า และความสะดวกสบาย นักท่องเทียวในลักษณะนี" อาจทําความ
รบกวนแก่นกั ท่องเทียวกลุ่มอืน หากจัดเตรี ยมสถานทีและการจัดการไม่ดีพอ
พฤติกรรมของนักท่องเทียวในเมืองสามารถจําแนกได้ ดังนี"
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1) การชมเมืองโดยรวม ได้แก่ การนังรถ เดินชมเมือง หรื อยานพาหนะอืน ๆ เช่น
รถม้า รถสามล้อ เป็ นการสัญจรไปตามเส้นทางผ่านบริ เวณสําคัญของเมือง ระหว่างทางอาจมีการ
บรรยายถึงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การทํามาหากินของเมืองและสถานทีสําคัญของเมือง
2) การเข้าชมสถานทีสําคัญ และสถานทีน่ าสนใจ มักเป็ นสถาปั ตยกรรมในเชิ ง
วัฒนธรรม บ้านบุคคลสําคัญในอดีต พิพิธภัณฑ์ โรงงานผลิตภัณฑ์พ"ืนเมือง ต้องมีการจัดเส้นทาง
เดินให้เหมาะสมกับกลุ่ม พร้อมทั"งเตรี ยมพื"นทีเพืออํานวยความสะดวกกับผูน้ าํ ทาง มักจะมีของที
ระลึกขายในบริ เวณ
3) การขึ"นทีสู งเพือชมเมือง อาจเป็ นหอคอย เจดียส์ ู ง ความสะดวกในการเข้าชมจะ
ขึ"นอยู่กบั การจัดสถานที หรื อจัดโปรแกรมให้ส ถานทีนั"น หากสถานทีมี ค วามเหมาะสมอาจจัด
ร้านอาหารหรื อจุดชมเมืองในเวลากลางคืนได้ดว้ ย
4) การชมการละเล่นพื"นเมืองหรื องานเทศกาล การจัดสถานทีขึ"นอยู่กบั รู ปแบบ
และขนาดของการละเล่น อาจเป็ นการจัดถาวร หรื อจัดเป็ นครั"งคราว เช่น เทศกาลต่าง ๆ
5) การจับจ่ายซื" อของ ได้แก่ การขายของทีระลึก ผลิตภัณฑ์พ"ืนเมืองต่าง ๆ อาจจัด
รวมเป็ นบริ เวณขายอาหารและจับจ่ายซื"อของไปด้วยกัน
6) การนมัสการสิ งศักดิ| สิ ทธิ| การท่องเทียวในลักษณะนี" มกั เป็ นนักท่องเทียวชาว
ไทย กิจกรรมทีทําได้แก่ การซื" อธู ปเทียนบูชา การไหว้พระปิ ดทอง การบริ จาคเงิน การรดนํ"ามนต์
การแก้บน และมักจบด้วยการจับจ่ายซื"อของทีนํามาวางขายในบริ เวณนั"น
3.5 กิจกรรมทีเกิดขึนตามประเภทของแหล่งท่องเทียว
1) กิ จ กรรมที เกิ ด ขึ" น ตามประเภทของแหล่ ง ท่ องเที ยวทางประวัติ ศ าสตร์ แ ละ
โบราณสถาน เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมนุษย์สร้างขึ"น เพือแสดงถึงอารยธรรม และความก้าวหน้าของ
ท้องถิ น อันเป็ นจุ ดดึ งดู ดให้นัก ท่องเทียวเดิ นทางเข้ามาเยียมเยือน เช่ น อนุ ส าวรี ย ์แห่ งชาติ ย่า น
ประวัติศาสตร์ วัด เจดีย ์ เป็ นต้น กิจกรรมทีเกิดขึ"นควรเป็ นไปด้วยความเคารพและสํารวม การปฏิบตั ิ
เกียวกับสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น พระพุทธรู ป ต้องไม่ดูหมินดูแคลน และเข้าใจเกียวกับการปฏิบตั ิ
พิธีทางศาสนาอย่างถูกต้อง นอกจากนี"ยงั เป็ นสถานทีให้บริ การประเพณี ทาํ บุญต่าง ๆ ในวันสําคัญ
ทางศาสนาซึ งมีอยูแ่ ทบตลอดทั"งปี สถานทีให้การศึกษาแก่ชุมชน ศิลปกรรม สถานทีให้ความสงบ
เยือกเย็นทางจิตใจและเป็ นสถานทีชุ มนุ มของสังคมและประกอบพิธีกรรม (บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา,
2549: 120)
2) กิจกรรมทีเกิดขึ"นตามประเภทของแหล่งท่องเทียวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และกิ จกรรม เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมนุ ษย์สร้ างขึ"นเพือจูงใจเพือให้เกิ ดความต้องการในการเดิ น
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ทางเข้าร่ วมกิจกรรมนั"นและอยูย่ าวนานขึ"นจึงทําให้เกิดรู ปแบบกิจกรรมท่องเทียวทีหลากหลาย ดังนี"
(บุญเลิศ จิตตั"งวัฒนา, 2549: 150-156)
(1) กิจกรรมทีเกิดขึ"นตามประเภทของแหล่งท่องเทียวประเภทวัฒนธรรม
และประเพณี เป็ นการเดินทางท่องเทียวเพือชมงานประเพณี ต่าง ๆ เพือให้ได้รับความเพลิดเพลิ น
ตืนตาตืนใจในสุ นทรี ยะศิลป์ เพือศึกษา ความเชือ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ และ
ได้รับความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณ์เพิมขึ"นบนพื"นฐานของ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรม
(2) กิ จกรรมทีเกิ ดขึ"นตามประเภทของแหล่งท่องเทียวประเภทกิ จกรรม
ท่องเทียว โดยมีกิจกรรมทีแตกต่าง ดังนี"
ก. กิจกรรมท่องเทียวประเภทให้ความรู้และประสบการณ์ เป็ น
กิจกรรมท่องเทียวทีไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม อีกทั"งเน้นเรื องการเรี ยนรู้และประสบการณ์ทีได้รับจาก
การท่องเทียวเป็ นหลัก หรื อทีเรี ยกว่ากิจกรรมท่องเทียวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย
- กิจกรรมพักผ่อนชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ลักษณะของกิ จกรรม
เป็ นการชืนชมและใกล้ชิดกับธรรมชาติ เน้นการให้ความเคารพกับความเป็ นธรรมชาติไม่ก่อให้เกิด
เสี ยงรบกวน และการรักษาความสะอาด
- กิจกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร ลักษณะของกิจกรรมเป็ น
การนําอาหารไปรับประทานหรื อซื" อจากร้ านค้าใกล้เคียง การจัดพื"นทีในบรรยากาศทีสงบ มีสิง
อํานวยความสะดวกทีจําเป็ น ไม่เป็ นแหล่งทีเปราะบางทางนิเวศ และไม่ไกลจากทีจอดรถ สิ งทีควร
ระวังจากกิจกรรม คือ การรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมของสถานที เป็ นต้น
ข. กิจกรรมท่องเทียวประเภทให้ความบันเทิง เป็ นกิจกรรมทีให้
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพือเป็ นการศึกษาและพักผ่อนใจ
กล่าวโดยสรุ ป พฤติกรรมและการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวในเมืองเป็ นรู ปแบบการ
ท่องเทียวประเภทหนึ งทีเน้นเฉพาะการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเฉพาะในเขตเมืองเท่านั"น ซึ งการ
ท่องเทียวนี"มกั มีรูปแบบทีแตกต่างกันออกไปตามลักษณะหรื อหน้าทีของเมืองนั"น ๆ ซึ งจากทฤษฎี
และแนวคิดเกียวการท่องเทียวนี" ผูว้ ิจยั ได้นาํ ทฤษฎีและแนวคิดนี"ไปประยุกต์เพือศึกษารู ปแบบการ
เข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว พฤติกรรมการใช้พ"ืนที กิจกรรมการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว ตลอดจน
ประเด็นด้านการประเมินความพึงพอใจการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่าง
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4. หลักเกณฑ์ การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิงศิลปวัฒนธรรม
สําหรับ ส่ วนนี" ผูศ้ ึก ษาได้นาํ เอาหลัก เกณฑ์การประเมิ นศักยภาพแหล่ งท่องเที ยวเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยมหิ ดล (อ้างถึง
ใน เศกสรรค์ ยงวณิ ช ย์, 2536:2) มาประยุก ต์ใ ช้เ พือศึ ก ษาพื"น ที แหล่ ง ท่อ งเที ยว โดยกํา หนด
หลักเกณฑ์วธิ ีการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียว ซึงกําหนดตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 6 ตัวแปรใน
การพิจารณาไว้ ดังนี"
1) สภาพการเข้าถึง หมายถึง สภาพการเดินทางเข้าสู่ สถานทีท่องเทียวแห่ งนั"น ๆ
ซึ งพิจารณาในแง่ของความสะดวกว่ามีมากน้อยเพียงไร มีอุปสรรคหรื อสิ งกี ดขวางการเดิ นทาง
หรื อไม่ ลักษณะการเดินทางเป็ นอย่างไร โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรื อ หรื อการเดินเท้า ในกรณี
ทีเป็ นรถยนต์จะพิจารณาต่อไปว่ามีการบริ การสาธารณะ เช่น รถโดยสารประจําทางบริ การหรื อไม่
สภาพถนนดีไม่ดี อย่างไร
2) ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ หมายถึง บริ เวณแหล่งท่องเทียวนั"น ๆ มีขยะ
มากน้อยเพียงไร มีร้านค้าแผงลอยตั"งขายอยูเ่ กะกะหรื อไม่ มีการรักษาความสะอาดดีแค่ไหน แหล่ง
ท่องเทียวใดทีมีการรักษาความสะอาดได้อย่างดีจะได้คะแนนการประเมินสู ง
3) ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน หมายถึง แหล่งท่องเทียวนั"น ๆ มีการรักษา
ความปลอดภัย บริ เวณท้องทีนั"นเป็ นอย่างไร เพียงพอหรื อไม่ มีไฟฟ้ าแสงสว่างเพียงพอหรื อไม่ใน
เวลากลางคืน ป้ อมตํารวจหรื อจุดตรวจอยูห่ ่างออกไปมากน้อยเพียงไร
4) สิ งอํานวยความสะดวก หมายถึ ง สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการต่าง ๆ ที
นักท่องเทียวสามารถใช้บริ การได้ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์บริ การนักท่องเทียว สภาพการใช้
ไฟฟ้ า นํ"าประปา การติดต่อสื อสาร
5) ทัศนี ยภาพโดยรอบสวยงาม หมายถึ ง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ บริ เวณโดยรอบ
แหล่งท่องเทียวทีจะทําให้นกั ท่องเทียวเกิดความประทับใจเมือมาเยือน แหล่งท่องเทียวในแต่ละแห่ง
มีทศั นี ยภาพแตกต่างกันไป แหล่งท่องเทียวใดทีมีบรรยากาศอันเอื"ออํานวยต่อการท่องเทียวจะได้
คะแนนประเมินสู ง
6) ความเก่าแก่มีเอกลักษณ์คุณค่า หมายถึ ง คุ ณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
ความประณี ตบรรจง ความสวยงามของโบราณสถานแหล่ ง ท่องเที ยวใดที มี ป ระวัติ ศ าสตร์ อ ัน
ยาวนานและเคยเกิดเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ"นในอดีต มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงมีเอกลักษณ์ที
โดดเด่นเก่าแก่ทรงคุณค่าจะได้คะแนนการประเมินสู ง
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กล่าวโดยสรุ ป ผูศ้ ึกษาได้นาํ เอาหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้เพือเป็ นเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว
ในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นทีในบทต่อไป
5. ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการพัฒนาการท่องเทียว
สํ า หรั บ ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี ยวกับ การพัฒ นาการท่ อ งเที ยว ผู้ศึ ก ษาได้ร วบรวม
ความหมายเกี ยวกับการพัฒนาการท่องเทียวและปั จจัยสําคัญในการพัฒนาการท่องเทียว เพือให้
ผูอ้ ่านได้มีความเข้าใจพื"นฐานเกียวกับการพัฒนาการท่องเทียวโดยมีเนื"อหาทั"งหมดดังนี"
5.1 ความหมายของการพัฒนา
ความหมายของการพัฒนา ซึ งมีนกั วิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายไว้หลาย
ลักษณะซึงสามารถสรุ ปได้ดงั นี"
บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั"ง วัฒ นา (2549:31) กล่ า วว่า การพัฒ นา หมายถึ ง การปรั บ ปรุ ง
เปลียนแปลงในทางทีดีข" ึนตลอดจนการสร้างสรรค์ความความเจริ ญต่าง ๆ
วิลาศ เตชะไพบูลย์ (2538:20) กล่าวถึง การพัฒนา หมายถึง ความเจริ ญก้าวหน้า
โดยทัวไป เช่น การพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ คือการทําสิ งเหล่านั"นให้ดีข" ึน เจริ ญขึ"น อาจกล่าว
ได้วา่ การพัฒนา เป็ นกระบวนการของการเคลือนไหวจากสภาพทีไม่น่าพอใจไปสู่ สภาพทีน่าพอใจ
การพัฒนาเป็ นกระบวนการทีเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ ไม่หยุดนิง
วิลเลียม ซี .การ์ ทเนอร์ (William C.Gartner 1996:31) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง
การดํา เนิ นการเพือก่ อให้เกิ ดความเปลี ยนแปลงที ดี ข" ึ น มัก มีแผนหรื อกรอบสํา หรั บ ใช้เป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิเพือให้บรรลุเป้ าหมาย เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนา
ชนบท เป็ นต้น
5.2 การพัฒนาการท่องเทียว
บาเทีย เอ.เค. (Bhati,A.K, 2000:3-5) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการพัฒนาการ
ท่องเทียวว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี" (1) การพัฒนาทรัพยากรท่องเทียว (2) การพัฒนา
สิ งแวดล้อมในแหล่งท่องเทียว (3) การพัฒนาธุ รกิจท่องเทียว (4) การพัฒนาการตลาดท่องเทียว (5)
การพัฒนาการมีส่วนร่ วมของชุ มชนท้องถินทางการท่องเทียวและ (7) การพัฒนาจิตสํานึกทางการ
ท่องเทียว
วิลาศ เตชะไพบูลย์ (2538:21-23) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเทียวไว้ว่า การ
พัฒนาจะสําเร็ จได้ตอ้ งพัฒนาองค์ประกอบของแหล่งท่องเทียว 3 ประการ คือ (1) สิ งดึงดูดใจจาก
การท่องเที ยว (Attractions) ซึ งอาจจะเป็ นสิ งที มนุ ษ ย์ส ร้ า งขึ" นหรื อสิ งที มี อยู่แ ล้วตามธรรมชาติ
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อาจจะเป็ นสิ งดึ ง ดูดใจเกี ยวกับสถานที (Site) หรื อสิ งดึ งดู ดใจจากเหตุ การณ์ (Events) (2) ความ
สําราญจากแหล่งท่องเทียว (Amenities) แยกออกเป็ น 2 ประเภท คือ (2.1) ปั จจัยพื"นฐาน อันได้แก่
การคมนาคม ยานพาหนะ ลานจอดรถ นํ"า ไฟฟ้ า ระบบกํา จัดนํ"า เสี ย ระบบสื อสาร โทรศัพ ท์
ไปรษณี ย ์ (2.2) สิ งอํานวยความสะดวกสบาย ได้แก่ ทีพักแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านจําหน่าย
ของที ระลึ ก สถานเริ งรมย์ บริ การรถเช่ า บริ การนํา เที ยว (3) ความสามารถในการเข้า ถึ ง
(Accessibility) คือ วิธีการเดินทางเข้าสู่ แหล่งท่องเทียว มีความหมายครอบคลุมเรื องของยานพาหนะ
ระยะทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ งความสามารถในการเข้าถึงนี" มีองค์ประกอบทีต้อง
คํานึ ง 2 ประการคือ (3.1) องค์ประกอบเชิ งปริ มาณ หมายถึ ง ความเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเทียว เช่น ความจุและความถีของยานพาหนะ (3.2) องค์ประกอบเชิงคุณภาพ หมายถึง ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ความประหยัดและความปลอดภัย
5.3 ปัจจัยสํ าคัญในการพัฒนาการท่องเทียว
แนวคิดการพัฒนาการท่องเทียวเป็ นแนวคิดทีมุ่งดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องในการ
ปรับ ปรุ งและเสริ ม แต่งแหล่ง ท่องเที ยวจากสภาพเดิ ม ไปสู่ สภาพใหม่ทีดี ข" ึ น เหมาะสมกับความ
ต้องการของนักท่องเทียว การพัฒนาแหล่งท่องเทียวจะต้องควบคู่กบั การอนุรักษ์แหล่งท่องเทียวด้วย
เช่ นกัน ในขณะที ศักยภาพของแหล่ง ท่องเที ยวและการกํา หนดสิ งอํา นวยความสะดวกทางการ
ท่องเทียวในแต่ละแหล่งท่องเทียวย่อมมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแหล่งท่องเทียวนั"น ๆ
ทรัพยากรหรื อแหล่งท่องเทียวทีมีอยู่แล้ว เมือพิจารณาความสําคัญเพือการพัฒนา
ตามขั"นตอนโดยพิจารณาถึงศักยภาพในการพัฒนา (Development Potential) องค์ประกอบสําคัญที
นํามาเป็ นเครื องชี"ให้เห็นถึงศักยภาพของแหล่งท่องเทียว 4 ประการ คือ
1. ปั จ จัย จู ง ใจหลัก ของการท่ อ งเที ยว (Primary Attraction) พิจ ารณาได้จ าก
ความสํ า คัญ ของสถานที ตั"ง และลัก ษณะของแหล่ ง ท่ อ งเที ยวนั"น ๆ ต่ อ ความต้อ งการของ
นัก ท่ องเที ยวในหลาย ๆ ด้า น เช่ น ความต้อ งการพัก ผ่อ นอย่า งสงบ ความสนุ ก ตื นเต้น การหา
ประสบการณ์ เป็ นต้น ปั จ จัย หลัก นี" สามารถแบ่ ง ออกได้เ ป็ น 3 ลัก ษณะ คื อ ด้า นธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมทีมนุษย์สร้างขึ"น
2. ปั จจัยสนับสนุน และสิ งอํานวยความสะดวก (Supporting Facilities) ได้แก่ สิ ง
อํานวยความสะดวกทีได้รับมาตรฐานในด้านบริ การ ทีพักและอาหาร การติดต่อเข้าใจทางด้านภาษา
การให้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสิ งอํานวยความสะดวกทางด้านความบันเทิงเริ งรมย์
และร้านค้าของทีระลึก
3. ปั จ จัย ทางด้ า นโครงสร้ า งพื" น ฐานและคมนาคม (Infrastructure
and
Transportation) ได้แก่ โครงข่ายการคมนาคมทั"งบกทางนํ"า และทางอากาศทีสะดวกสบาย บริ การ
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สาธารณะ เช่ น ไฟฟ้ า นํ"าใช้ การระบายนํ"า การกํา จัด สิ งโสโครก ตลอดจนระบบสื อสาร
โทรคมนาคม
4. ปัจจัยประกอบ (Complementary Factor) ได้แก่ คุณค่าทีดึงดูดหรื อเกิดความประทับใจ
ในสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะทีเป็ นเอกลักษณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ซึงสะท้อนท่าที พฤติกรรมและสิ งแวดล้อมทีมนุษย์สร้างขึ"น ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินทั"ง
ในด้านโจร ผูร้ ้าย ภัยธรรมชาติ และการเมือง
สําหรับคุณค่าทีทําให้นักท่องเทียวเกิ ดความประทับใจสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเทียวนั"น วิวฒั น์ บุญยภักดิ| (2531) ได้ให้ความสําคัญทางด้านจินตภาพของพื"นที (Image) เป็ น
ปั จ จัย สํา คัญ ประการหนึ งสํา หรั บ การพัฒ นาแหล่ ง ท่ องเที ยว โดยจิ น ตภาพของพื" น ที หมายถึ ง
เอกลักษณ์ หรื อลักษณะเด่นของพื"นทีทีแหล่งท่องเทียวนั"น ๆ ในความรู้สึกของนักท่องเทียว อาจ
เป็ นไปได้ท" งั ลักษณะทีเป็ นรู ปธรรมและนามธรรม เช่ น จินตภาพทางด้านกายภาพ จินตภาพทาง
ศิลปวัฒนธรรม จินตภาพทางอัธ ยาศัยของผูค้ น เป็ นต้น ดังนั"น จินตภาพของแหล่ง ท่องเทียวจึ ง
เปรี ยบเสมือนเสน่ห์ดึงดูดให้นกั ท่องเทียวนึ กถึงและพอใจทีได้เดินทางไปสัมผัสด้วยความชื นชม
ฉะนั"นการพัฒนาพื"นทีให้เป็ นแหล่งท่องเทียวจึงจําเป็ นต้องอนุรักษ์ หรื อคงจินตภาพเดิมไว้ เพือเป็ น
สิ งทีสามารถดึงดูดใจและสร้างความประทับใจแก่ผมู้ าเยือน ในทางตรงกันข้ามหากการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวมิได้คาํ นึ งถึงจินตภาพของพื"นที อาจทําให้แหล่งท่องเทียวนั"นสู ญเสี ยจินตภาพเดิมไป ซึ ง
ย่อมมีผลต่อความรู้สึกของนักท่องเทียวในแง่ลบ เมือนักท่องเทียวเดินทางมาถึงและไม่สามารถพบ
กับสิ งทีเขาคาดหวังไว้ ย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจทีจะไม่มายังแหล่งท่องเทียวนั"นอีก
แหล่งท่องเทียวในพื"นทีวางแผนมีประเด็นสําคัญทีต้องวิเคราะห์ คือ การประเมิน
ศักยภาพและจัดกลุ่มแหล่งท่องเทียว ซึ งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน คือ คุณค่าความสําคัญ
ของแหล่งท่องเทียวและความพร้ อมในการรองรับกิ จกรรมการท่องเที ยวในขั"นตอนต่อไป จุฑ า
มาตย์ นี ลเซ่น(2531) ได้จาํ แนกตัวแปรด้านคุณค่าของแหล่งท่องเทียวว่าประกอบด้วย ความสําคัญ
ของแหล่งท่องเทียว ความสัมพันธ์ กบั สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดการ ทัศ นคติของคนใน
ท้องถิน และกิจกรรม ส่ วนตัวแปรด้านความพร้อมในการรองรับนักท่องเทียว ประกอบด้วย ความ
สะดวกในการเข้าถึง สิ งอํานวยความสะดวก สภาพภูมิทศั น์ การบริ การและการรักษาความสะอาด
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาการท่องเทียว คือ การทําให้สถานทีท่องเทียวหรื อแหล่ง
ท่องเทียวนั"น ๆ มีการเปลียนแปลงทีดีข" ึน เจริ ญขึ"น สามารถดึงดูดให้นกั ท่องเทียวมาท่องเทียวมาก
ยิงขึ"น
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6. เอกสารการศึกษาและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
สุ ดทีรั ก สายปลืมจิตต์ (2549) ได้วิจยั เรื อง การปรับปรุ งสวนสาธารณะในเขตชุ มชน
เมื อ ง กรณี ศึ ก ษา เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช :การวิจ ัย ครั" งนี" มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื อ (1) ศึ ก ษา
พฤติกรรมของผูม้ าใช้พ"นื ทีสวนสาธารณะและปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้สวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (2) ศึกษาความพึงพอใจและปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้
มาใช้ส วนสาธารณะทางด้า นสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสวน (3) เพือศึ ก ษาลัก ษณะของ
สวนสาธารณะที มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ นั และ (4) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดยกํา หนดพื" น ที ศึ ก ษาเป็ นสวนสาธารณะสามแห่ ง ได้แ ก่
สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง สวนสุ ขภาพริ มคลองหน้าเมือง และสวนศรี ธรรมโศกราช การศึกษา
ในครั" งนี" ใช้วิธี ก ารสํา รวจภาคสนาม การสัม ภาษณ์ และการใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื องมื อใน
การศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นพื"นทีเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดยผล
การศึกษาในครั"งนี"พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุ งสวนสาธารณะ โดยปั ญหาที
พบในพื"นทีสวนสาธารณะดังกล่าวคือ สภาพปั จจุบนั ของสวนยังขาดความร่ มรื นของต้นไม้และสิ ง
อํา นวยความสะดวกที จํา เป็ น เช่ น ม้า นัง โคมไฟส่ อ งสว่า ง ถัง ขยะ จุ ดบริ ก ารนํ"า ดื ม พื"น ที และ
อุปกรณ์ออกกําลังกาย ส่ วนข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุ งพื"นทีสวนสาธารณะ คือ ควรมีการสร้าง
ข้อกําหนดเป็ นนโยบายด้านการพัฒนาทางด้านกายภาพ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งสิ งอํานวย
ความสะดวก ซึงข้อเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยให้สวนสาธารณะมีประสิ ทธิ ภาพในการรองรับผูม้ าใช้
บริ การทีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการสวนสาธารณะของประชาชนทีอาศัยในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
นันทนา แนมใส (2545) ได้วิจยั เรื อง สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 ความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ซึ งการวิจยั ครั"งนี" มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาข้อมูล
พื"นฐานทัวไป ความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนทีมาใช้บริ การทีมีต่อสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการศึกษา ซึ งกําหนด
กลุ่มตัวอย่างสําหรับการตอบแบบสอบถามออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มออกกําลังกาย และ
กลุ่มครอบครัว แต่ละกลุ่มมีจาํ นวนกลุ่มละ 100 คน รวมทั"งสิ" น 300 คน ผลการวิจยั ในครั"งนี" พบว่า
กลุ่มวัยรุ่ นส่ วนใหญ่ชอบพื"นทีบริ เวณศาลาพักผ่อนริ มนํ"า กลุ่มออกกําลังกายส่ วนใหญ่ชอบบริ เวณ
สวนสุ ขภาพและหมู่เกาะสําราญ ส่ วนกลุ่มครอบครัวส่ วนใหญ่ชอบบริ เวณหมู่เกาะสําราญ ส่ วน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 พบว่า ทั"งสามกลุ่มตัวอย่างมี
ข้อเสนอแนะทีเหมือนกันคือ การเพิมสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นในพื"นทีแหล่งท่องเทียวให้
เพียงพอกับผูท้ ีเข้ามาใช้บริ การ รองลงมาคือ การเพิมมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษา
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ความสะอาด และการดูแลรักษาและการซ่ อมบํารุ งโครงสร้างพื"นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้ า สิ งอํานวย
ความสะดวกในพื"นทีให้มีความพร้อมและอยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ
จากเอกสารการศึกษาและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูว้ ิจยั จะนําผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ทีกล่าวมาข้างต้นไปใช้เป็ นข้อมูลประกอบเพือเสนอแนะในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวในบทที 6 สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อไป
7. สรุปทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการประเมินความพึง
พอใจการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว เพือหาแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชทีสําคัญได้กล่าวถึงคือ ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับนันทนาการ ทฤษฎี
และแนวคิดเกียวกับการท่องเทียว พฤติกรรมและการใช้พ"ืนทีท่องเทียวในเมือง ทฤษฎีและแนวคิด
เกียวกับการพัฒนาการท่องเทียว
จากทฤษฎี แนวคิดและเอกสาร งานวิจยั ทีเกียวข้องต่าง ๆ จะนําไปสู่ กรอบแนวคิดใน
การศึกษาและวิจยั ในบทต่อไป
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บทที 3
การออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจยั เรื อง “การประเมินการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช: กรณี ศึกษาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ในครั"งนี"มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารู ปแบบการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว
และประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสิ งอํา นวยความสะดวก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง พื"น ที แหล่ ง
ท่องเทียว ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนักท่องเทียวในพื"นที โดยใช้วิธีการวิจยั
เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพือให้
ได้ขอ้ มูลทีครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ งสามารถแจกแจงตามรายละเอียดได้
ดังนี"
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1. การกําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย
จากการทบทวนทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องในบทที 2 เพือนํามา
สร้างเป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษาครั"งนี" ประกอบด้วย
การศึกษารู ปแบบการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว เป็ นการศึกษาถึ งกิ จกรรมทีเกิ ดขึ"นบน
พื"นทีโดยมีองค์ประกอบสําคัญทีเกิ ดจากพฤติกรรมการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี ยวกับนันทนาการได้จาํ แนกกิ จกรรมทีเกิ ดไว้ 2 ประเภทคือ
กิจกรรมนันทนาการในลักษณะการพักผ่อนแบบสงบ (Passive Recreation Activities) และกิจกรรม
นันทนาการทีใช้พลังงานหรื อการออกกําลัง (Active Recreation Activities) ทั"งนี"กิจกรรมทีเกิดขึ"น
ในแหล่งท่องเทียวย่อมเกิดขึ"นจากลักษณะของพื"นทีแหล่งท่องเทียวแต่ละประเภททีแตกต่างกันด้วย
ซึงจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการท่องเทียวนั"น พบว่า สถานทีท่องเทียวในเขตเทศบาล
นครนครศรี ธรรมราช ประกอบด้วย พื"นทีแหล่งท่องเที ยว 2 ประเภท คือ แหล่ งท่องเทียวทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุและแหล่งท่องเทียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และกิจกรรม (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2539) และด้วยองค์ประกอบของแหล่งท่องเทียว เช่น
ด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว สิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ สภาพภูมิทศั น์ของพื"นที
แหล่ ง ท่องเที ยว รวมถึ ง การจัด การพื"นที แหล่ ง ท่ องเที ยวของหน่ วยงานที เกี ยวข้อง ที เป็ นปั จจัย
32
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สนับสนุ นทําให้เกิดการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวนั"นๆ ซึ งนําไปสู่ ความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งาน
พื"นทีแหล่งท่องเทียวในด้านต่าง ๆ อันเนืองมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความ
สะดวก ตลอดจนการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวนั"น ๆ
การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดประเด็น
การประเมินออกเป็ น 7 ประเด็น โดยพัฒนาจากเกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทียวเชิ ง
ศิลปวัฒนธรรมของสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิ ดล (2538)
ซึงได้แบ่งประเด็นการประเมินพื"นทีแหล่งท่องเทียว ออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเข้าถึงพื"นที
(2) ด้านความสะอาดและการรักษาความสะอาด (3) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
(4) ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ (5) ด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบพื"นที
และ (6) ด้านความเก่าแก่ ความสําคัญและมีความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียว และผูว้ ิจยั
ได้เสนอแนะให้มีการศึกษาอีกหนึ งด้าน คือ ด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียว เพือวิเคราะห์และ
สรุ ประดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นที
แหล่งท่องเทียวทีสอดคล้องกับความต้องการในการใช้พ"ืนทีร่ วมกันระหว่างประชาชนในพื"นทีและ
นักท่องเทียว
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2. การเลือกพืนทีดําเนินการวิจัย
การเลือกพื"นทีดําเนินการวิจยั มีเกณฑ์การคัดเลือกและการกําหนดพื"นทีวิจยั ดังต่อไปนี"
2.1 เครืองมือทีใช้ ในการเลือกพืนทีวิจัย
ในการเลือกพื"นทีเพือทําการวิจยั เนืองจากพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชหลายแห่งมีขอ้ จํากัดด้านการท่องเทียว ไม่วา่ จะเป็ นช่วงเวลาการเข้าใช้พ"ืนที ขนาด
ของพื"นที และกิจกรรมการท่องเทียว ดังนั"นผูว้ ิจยั จึงสร้างเครื องมือ “แบบสอบถามความคิดเห็ น
เกี ยวกับ ความนิ ย มสถานที ท่องเทียวในเขตพื"นทีเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช” (ดู รายละเอีย ด
ภาคผนวก ง) เป็ นเครื องในการเลือกพื"นทีสําหรับทําการวิจยั โดยกลุ่มตัวอย่างผูท้ าํ แบบสอบถามคือ
กลุ่มประชาชนในพื"นทีจํานวน 100 ตัวอย่าง (ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถดูรายละเอียดได้ที ตอน
ที 3.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง)
2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บแบบสอบถามในช่วงเวลาที 9-16 สิ งหาคม พ.ศ.2556 รวมระยะเวลา 8
วัน โดยมีผชู้ ่วยแจกแบบสอบถาม จํานวน 2 คน ในพื"นทีแหล่งท่องเทียวทั"งหมด 18 แห่ง จากข้อมูล
สถานทีท่องเทียวของเว็บไซต์เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชและการสังเกตนักท่องเทียว ซึ งจากการ
แจกแบบสอบถามในพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า พื"นทีแหล่งท่องเทียวบางแห่งไม่มีผเู้ ข้ามาใช้พ"ืนที
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ดังนั"นผูว้ จิ ยั จึงนําแบบสอบทีจะแจกในพื"นทีเหล่านั"นไปแจกในบริ เวณชุมชนทีอยูต่ ิดกับพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวจนครบ 100 ชุด
2.3 เกณฑ์ การคัดเลือกพืนทีดําเนินวิจัย
ข้อมูลด้านความนิ ยมสถานทีท่องเทียวในเขตพื"นทีเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดตัวเลือกออกเป็ น 4 ตัวเลือก ได้แก่ สู ง ปานกลาง น้อย และไม่เคยไปหรื อไม่รู้จกั
โดย แต่ละตัวเลื อก ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดค่า คะแนนเป็ น ถ้า สู ง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 ปานกลาง มีค่า
คะแนนเท่า กับ 2 น้อย มี ค่า คะแนนเท่า กับ 1 และ ไม่เคยไป/หรื อไม่รู้จกั มี ค่า คะแนนเท่า กับ 0
จากนั"นจึงนําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลและลงรหัสวิเคราะห์ขอ้ มูลลงในโปรแกรม
SPSS Program for Window PC+ ในการหาค่าความถี (Frequency) และนําผลทีได้จากการวิเคราะห์
มานําเสนอข้อมูลในรู ปแบบ ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
ค่าคะแนนเฉลียความนิยมจะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ซึงผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเกณฑ์
การให้คะแนนทีพิจารณาจากคะแนนอันตรภาคชั"น (Class interval) ในระดับคะแนน 4 ระดับ ดังนี"
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ค่าอันตรภาคชั"น

=
=

=
0.75
ดังนั"น สามารถสรุ ประดับค่าคะแนนเฉลียกับระดับความนิยมได้ดงั นี"
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับความพึงพอใจ
0.00 - 0.75
ไม่เป็ นทีนิยม
0.76 - 1.50
ได้รับความนิยมน้อย
1.51 - 2.25
ได้รับความนิยมปานกลาง
2.26 - 3.00
ได้รับความนิยมมาก
หากคะแนนการประเมินความนิยมทีมีต่อพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับแสดงให้เห็นว่าพื"นทีแหล่งท่องเทียวนั"น ๆ เป็ นพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีมีศกั ยภาพด้านการ
ท่องเทียว เป็ นทีนิยมของคนในพื"นทีและจากภายนอกพื"นที ผูว้ ิจยั กําหนดให้เป็ นพื"นทีวิจยั เพือศึกษา
ความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียวต่อไป
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2.4 ผลการเลือกพืนทีดําเนินวิจัย
ผลจากการวิเ คราะห์ “แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ ความนิ ย มสถานที
ท่องเทียวในเขตพื"นทีเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช” สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 1
ตารางที 1 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานระดับความนิยมสถานทีท่องเทียวในเขตพื"นที
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
สถานทีท่ องเทียว

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
0.141
0.638
0.642
0.772
0.581
0.652
0.825
0.783
0.803
0.637
0.665
0.710
0.752
0.896
0.446
0.711
0.518
0.791
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วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระวิหารสูงหรื อหอพระสูง
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที 11
หอพระพุทธสิ หิงค์
หอพระอิศวรและเสาชิงช้า
หอพระนารายณ์
สํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา
วัดสวนป่ าน
เจดียย์ กั ษ์
กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก
สระล้างดาบศรี ปราชญ์
เก๋ งจีนวัดประดู่และเก๋ งจีนวัดแจ้ง
ศาลาโดหกหรื อศาลาประดู่หก
กําแพงเมือง
สนามหน้าเมือง
พิพิธภัณฑ์บา้ นหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ศาลหลักเมืองนครศรี ธรรมราช

ส

ค่าเฉลีย ( xˉ )
2.98
2.24
1.54
1.30
1.31
1.14
1.19
1.06
1.15
1.09
1.11
0.98
1.14
1.95
2.79
1.20
2.79
1.98

ระดับความนิยม
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
มาก
ปานกลาง

จากตารางที 1 สามารถอธิ บายผลระดับความนิ ยมสถานทีท่องเทียวในเขตพื"นที
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช แบ่งได้ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี"
พื"นทีแหล่งท่องเทียวทีได้รับความนิ ยมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย วัดพระ
มหาธาตุ วรมหาวิหาร (ค่า เฉลี ย 2.98) สนามหน้า เมื อง (ค่าเฉลี ย 2.79) และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ค่าเฉลีย 2.79) ตามลําดับ
พื"นทีแหล่งท่องเทียวทีได้รับความนิ ยมอยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบด้วย พระ
วิหารสู งหรื อหอพระสู ง (ค่าเฉลีย 2.24) ศาลหลักเมืองนครศรี ธรรมราช (ค่าเฉลีย 1.98) กําแพงเมือง
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(ค่า เฉลี ย 1.95) และสํา นัก งานโบราณคดี และพิพิธ ภัณฑ์ส ถานแห่ ง ชาติ ที 11 (ค่า เฉลี ย 1.54)
ตามลําดับ
พื"นที แหล่ง ท่องเทียวทีได้รับความนิ ยมอยู่ใ นระดับน้อย ประกอบด้วย หอพระ
อิศวรและเสาชิ งช้า (ค่าเฉลีย 1.31) หอพระพุทธสิ หิงค์ (ค่าเฉลีย 1.30) พิพิธภัณฑ์บา้ นหนังตะลุงสุ
ชาติ ทรั พ ย์สิ น (ค่า เฉลี ย 1.20) สํา นัก วิปั ส สนากรรมฐานวัด ชายนา (ค่ า เฉลี ย 1.19) เจดี ย ์ย กั ษ์
(ค่าเฉลีย 1.15) หอพระนารายณ์ (ค่าเฉลีย 1.14) ศาลาโดหกหรื อศาลาประดู่หก (ค่าเฉลีย 1.14) สระ
ล้างดาบศรี ปราชญ์ (ค่าเฉลีย 1.11) กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก (ค่าเฉลีย 1.09) วัดสวนป่ าน (ค่าเฉลีย
1.06) และเก๋ งจีนวัดประดู่และเก๋ งจีนวัดแจ้ง (ค่าเฉลีย 0.98) ตามลําดับ
สรุ ปผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม สามารถสรุ ปได้วา่ พื"นทีทีได้รับความนิยม
อยูใ่ นระดับมาก มี 3 แห่ง ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึงผูว้ จิ ยั กําหนดให้เป็ นพื"นทีวิจยั สําหรับการศึกษาในครั"งนี"
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3. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่ม ตัวอย่า งและการสุ่ มตัวอย่า งในการวิจยั มี เกณฑ์ก ารคัดเลื อกและการ
กําหนดประชากร ดังต่อไปนี"
3.1 ประชากรในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้แยกประชากรในการวิจยั ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนในพื"นที
กลุ่มนักท่องเทียวและกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว
สามารถจําแนกได้ดงั ต่อไปนี"
กลุ่มที 1 กลุ่มประชาชนในพื"นที คือ ประชาชนทีพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็นในเชิงกว้างและเชิงปริ มาณ
กลุ่มที 2 กลุ่มนักท่องเทียว คือ ผูท้ ีเดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวโดยไม่ได้
มีทีพักอาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ใช้ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาความคิดเห็น
ในเชิงกว้างและเชิงปริ มาณ
กลุ่มที 3 กลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญ/นักวิชาการหรื อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเทียวในเขตเมืองนครศรี ธรรมราชโดยกลุ่มประชากรนี" ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
3.2 การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง
การกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งนั"นอ้า งอิ ง จากจํา นวนของประชากรในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี"
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กลุ่มที 1 ประชาชนในพื"นทีเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มีจาํ นวนประมาณ
106,777 คน (กรมการปกครอง, 2556) ซึ งการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรในการ
คํานวณของ Yamane (1970) (อ้างถึงใน ธานินทร์ เมฆินทรางกูร, 2547:91) เนื องจากเป็ นกรณี ที
ทราบจํานวนแน่นอน (Finite Population) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี"
N
=
n
=
จํานวนตัวอย่าง, ขนาดของตัวอย่าง
N
=
ขนาดของประชากร
e
=
ความน่าจะเป็ นของความผิดพลาดทียอมให้เกิดได้
โดยกําหนดให้ P = 0.1 (90% confidence Level) ทีระดับความเชือมัน 90% และ
ยอมให้คลาดเคลือน 10% แทนค่าได้
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N
=
n
=
99.90 หรื อประมาณ 100
กลุ่มประชาชนในพื"นทีทั"งหมดมีจาํ นวน 106,777 คน สามารถคํานวณหาขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างได้ จํานวน 100 ตัวอย่าง
เนื องจากพื" น ที ศึ ก ษาในครั" งนี" มี 3 แห่ ง ซึ งประกอบด้ว ย วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จึงแทนค่าได้
N
=
n
=
33.33 หรื อประมาณ 33
ดังนั"น ในแต่ละพื"นทีศึ กษา สามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่า งประชาชนในพื"นทีได้
จํานวน 33 ตัวอย่าง
กลุ่ ม ที 2 กลุ่ ม นัก ท่องเที ยวชาวไทยที เดิ นทางเข้า มาท่องเที ยวในพื"นที แหล่ ง
ท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช แต่เนื องจากจํานวนนักท่องเทียวกลุ่มนี" ไม่มีการเก็บ
รวบรวมทางสถิติ ผูว้ ิจยั จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ W.G.Cochran (Cochran:1997:186)
ในการหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีไม่ทราบค่าสัดส่ วนของประชากร โดยมีสูตรการคํานวณดังนี"
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n
n
P
Z

=
=
=
=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่ วนของลักษณะทีสนใจในประชากรกําหนดให้มีค่า P = 0.5
ระดับความเชื อมันหรื อระดับนัยสําคัญที 90% กําหนดให้มีค่า

e

=

ความคลาดเคลื อนของกลุ่ มตัวอย่างที ยอมให้เกิ ดขึ"นได้เท่า กับ

1.65
0.01
n
=
n
=
68
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวชาวไทย สามารถคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้
จํานวน 68 ตัวอย่าง
เนื องจากพื" น ที ศึ ก ษาในครั" งนี" มี 3 แห่ ง ซึ งประกอบด้ว ย วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จึงแทนค่าได้
N
=
n
=
22.67 หรื อประมาณ 23
ดังนั"น ในแต่ละพื"นทีศึกษา สามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวได้ จํานวน
23 ตัวอย่าง
กลุ่มที 3 กลุ่มผูเ้ ชี ยวชาญ/นักวิชาการหรื อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเทียว ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดเป็ นผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 4 ท่าน
3.3 วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่ม ที 1 กลุ่ ม ประชาชนในพื"นที และกลุ่ม ที 2 กลุ่ มนัก ท่องเที ยว ใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) คือเมือพบผูใ้ ช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวคนใดให้
ถือว่าเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยอนุโลม โดยการแยกประเภทของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 นั"น
ให้แยกตามภูมิล าํ เนาของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนประชากรกลุ่ มที 3 ผูศ้ ึก ษาใช้ก ารเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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4. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครั"งนี" ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม และแบบสํารวจและ
สังเกตการณ์ ในประเด็นต่อไปนี"
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4.1 แบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้สร้ างแบบสอบถามสําหรับผูต้ อบแบบสอบถาม 2 ชุ ด คือ ชุ ดที 1 ใช้
สําหรับ กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว และชุดที 2 ใช้สําหรับ กลุ่ม
ผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการหรื อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว ซึ งในแบบสอบถามของ
แต่ละกลุ่มตัวอย่างสามารถอธิบายรายละเอียดในแบบสอบถามได้ดงั นี"
4.1.1 แบบสอบถามสําหรับกลุ่ม ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ มตัวอย่า ง
นักท่องเทียว ซึ งข้อมูลจากแบบสอบถามจะให้แสดงความคิดเห็นในเชิงปริ มาณโดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ (ดูภาคผนวก ก และ ข)
ส่ วนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามที
มีความคล้ายคลึงกันสําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มโดยมีขอ้ ประเด็นคําถามทีเหมือนกันทั"งสองกลุ่ม
จํานวน 5 ข้อคําถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ และ 4 ข้อคําถามในประเด็นเรื อง
จํา นวนครั" งที เข้า มาท่ อ งเที ยวในเมื อ งนครศรี ธ รรมราช วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการมาในเมื อ ง
นครศรี ธรรมราช ระยะเวลาทีใช้ในเมืองนครศรี ธรรมราช เหตุผลในการเดิ นทางมาท่องเทียวใน
เมืองนครศรี ธรรมราช ทีเลือกถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
ส่ วนที 2 รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวผูว้ ิจยั
ได้สร้างแบบสอบถามทีมีความคล้ายคลึงกันสําหรับกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มโดยมีขอ้ ประเด็นคําถามที
เหมือนกันทั"งสองกลุ่ม จํานวน 6 ข้อคําถาม ได้แก่ ผูร้ ่ วมเดินทาง วิธีทีใช้ในการเดินทาง เหตุผลใน
การเลือกใช้พ"ืนที กิจกรรมทีทําในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ระยะเวลาทีมาใช้พ"ืนที กิจกรรมพิเศษทีเคย
เข้าร่ วมในพื"นที และ4 ข้อคําถาม ในประเด็นเรื องความถีในการเข้าใช้สถานทีท่องเทียว วันทีเข้ามา
ใช้พ"นื ทีช่วงเวลาทีมาใช้พ"นื ที ทีเลือกถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
ส่ วนที 3 ความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ"น
ในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ซึ งเป็ นข้อประเด็นคําถามทีเหมือนกันทั"งสองกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 3 ข้อ
คําถาม ได้แก่ สภาพปัญหาจากการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อ
ปรั บ ปรุ ง พื" นที แหล่ ง ท่อ งเที ยว และความคิ ดเห็ น ต่อ รู ป แบบการพัฒ นาการท่ องเที ยวของเมื อ ง
นครศรี ธรรมราชในอนาคต
ส่ วนที 4 การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้งานสภาพแวดล้อมสิ ง
อํานวยความสะดวกภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียวซึ งเป็ นข้อประเด็นคําถามทีเหมือนกันทั"งสองกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นด้านการเข้าถึงพื"นที ประเด็นด้านความสะอาดและ
การรักษาความสะอาด ประเด็นด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ประเด็นด้านสิ ง
อํา นวยความสะดวกและการบริ ก าร ประเด็ นด้า นสภาพภูมิ ท ัศ น์แ ละทัศ นี ย ภาพโดยรอบพื"น ที
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ประเด็นด้า นความเก่ าแก่ ความสํา คัญและมีค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ ของพื"นที แหล่ งท่องเที ยว และ
ประเด็นด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียว
4.1.2 แบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการหรื อผูท้ ีมีส่วน
เกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว มีลกั ษณะคําถามแสดงความคิดเห็นทีเกียวกับการพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช (ดูภาคผนวก ค)
4.2 การสํ ารวจและสั งเกตการณ์
ผูว้ ิจยั ได้สํารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังเกตการณ์รูปแบบการใช้พ"ืนที
แหล่ งท่องเที ยวซึ งข้อมูลในส่ วนนี" จะเป็ นการอธิ บ ายลัก ษณะสภาพแวดล้อมโดยรวมของพื"นที
รวมถึงการสํารวจโครงสร้างพื"นฐานทัวไปทีปรากฏในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ซึ งประกอบด้วย การ
คมนาคมและการเข้าถึ งพื"นทีแหล่ งท่องเทียว องค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นที
แหล่งท่องเทียว สภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบ ความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียว และ
กิจกรรมทีเกิดขึ"นในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
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5. การทดสอบเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ก่อนดําเนิ นงานลงพื"นทีศึกษาเพือทําการวิจยั เพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อการใช้
พื"นทีแหล่งท่องเทียวนั"น จําเป็ นต้องมีการทดสอบเครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ งใช้
วิธีทดสอบโดยให้ความสนใจด้านสํานวนภาษา การสื อความหมายและความเข้าใจ ความสอดคล้อง
และความเทียงตรงกับกลุ่มตัวอย่างไม่ตากว่
ํ า 3 คน และกําหนดสัดส่ วนความเห็นทีสอดคล้องกัน
คือ ถ้าสัดส่ วนเป็ น 2 ใน 3 ทีมีความสอดคล้องกันถือว่าข้อคําถามนั"นใช้ได้ นอกจากนั"นยังทดสอบ
เพือหาข้อผิดพลาดทีอาจจะเกิ ดขึ"นในการดําเนิ นงานโดยนําข้อผิดพลาดดังกล่าวไปปรับปรุ งและ
แก้ไขก่อนลงพื"นทีจริ ง
ผลจากการทดสอบแบบสอบถามทําให้เห็ นถึ งปั ญหาในการใช้ภาษาทีมีลกั ษณะเป็ น
วิชาการมากเกิ นไปและมีความเยินเย้อจนทําให้สือความหมายได้ยากทีจะเข้าใจในบางข้อคําถาม
ดังนั"น จึงได้ดาํ เนินการแก้ไขสรุ ปความให้กระชับมากขึ"นและปรับสํานวนบางประโยคให้เป็ นกลุ่ม
ข้อความเพือให้เข้าใจและสื อความหมายได้ง่ายขึ"น
6. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
6.1 การเก็บรวมรวมข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจยั ทีเกียวข้องจากหนังสื อ ตํารา บทความทางวิชาการ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดจาก
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ห้องสมุดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั"งการค้นคว้าจากเว็บไซต์ทีเกียวข้อง เช่น ข้อมูลจํานวนประชากรจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น นํา มากํา หนดขั"น ตอนและกรอบแนวคิ ด ของ
การศึกษา
6.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
6.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative data) ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ในพื"นทีศึกษาสามแห่ ง ได้แก่
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ ง
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที แห่งละ 33 คน และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว แห่งละ 23 คน
ซึ งในการศึกษาครั"งนี" ผวู้ ิจยั ได้ลงพื"นทีเพือแจกแบบสอบถาม ใช้ระยะเวลา 8 วัน คือ ช่วงระหว่าง
วันที 9 สิ งหาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที 16 สิ งหาคม พ.ศ.2557 โดยมีผชู้ ่วยแจกแบบสอบถามจํานวน 2
คน
6.2.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล โดยวิ ธี ก ารสํ า รวจ (Survey Method)ในพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวเบื" อ งต้น เพื อให้ เ ข้า ใจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ งอํานวยความสะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียวและกิจกรรมการใช้
พื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวทั"ง สามแห่ ง โดยใช้ เ ครื องมื อ “แบบสํ า รวจ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิ จกรรมการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว” ซึ งช่ วงเวลาสํารวจและ
สังเกตการณ์ ผูว้ จิ ยั ใช้ระยะเวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที 28 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที 30 ธันวาคม
พ.ศ.2556 และนําข้อมูลทีได้จากการสํารวจและสังเกตการณ์มาทําการวางแผนในการลงพื"นทีแจก
แบบสอบถามเพือประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียวต่อไป ส่ วนการ
แจกแบบสอบถามสําหรับผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการหรื อผูท้ ีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว
นั"น ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ “แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว”
โดยช่วงเวลาในการเก็บแบบสอบถามใช้ระยะเวลา 4 วัน ในระหว่างวันที 9 สิ งหาคม พ.ศ.2557 ถึง
วันที 12 สิ งหาคม พ.ศ.2557
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7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
7.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
ข้อมูล เชิ ง ปริ ม าณที ได้จากแบบสอบถามจะถู ก นํา มาตรวจสอบความครบถ้ว น
สมบูรณ์โดยการให้คะแนน ลงรหัส จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ บันทึกและทําการประมวลผลข้อมูล
ดังนี"
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7.1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลด้านรู ปแบบการใช้พ"ืนที
แหล่งท่องเทียว ข้อมูลด้านสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว ผูว้ ิจยั
ได้วเิ คราะห์และประมวลผลโดยนําแบบสอบถามทีผูต้ อบแบบสอบถามให้คาํ ตอบครบทุกข้อ มาลง
รหัสวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือหาค่าความถี (Frequency) และนําผลทีได้จากการวิเคราะห์มานําเสนอข้อมูล
ในรู ปแบบจํานวนและร้อยละ (Percentage) เพือใช้วเิ คราะห์และบรรยายลักษณะข้อมูลในแต่ละด้าน
7.1.2 ข้อมูลด้านการประเมินความพึงพอใจการใช้งานทีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคะแนนเป็ น1,2,3,4
และ 5 สําหรับตอบความพึงพอใจน้อยทีสุ ด ความพึงพอใจน้อย ความพึงพอใจปานกลาง ความพึง
พอใจมาก และความพึงพอใจมากทีสุ ดตามลําดับ และ 0 สําหรับคําตอบทีไม่น่าพึงพอใจ จากนั"น
ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และประมวลผลมาลงรหัสวิเคราะห์ขอ้ มูลลงในโปรแกรม SPSS Program for
Window PC+ ในการหาค่าความถี (Frequency) และนําผลทีได้จากการวิเคราะห์มานําเสนอข้อมูล
ในรู ปแบบค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค่าคะแนนเฉลีย
ความพึงพอใจจะถูกนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การให้
คะแนนทีพิจารณาจากคะแนนอันตรภาคชั"น (Class interval) ในระดับคะแนน 6 ระดับ ดังนี"
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ค่าอันตรภาคชั"น

=
=

=
0.833 หรื อประมาณ 0.83
ดังนั"นสามารถสรุ ประดับค่าคะแนนเฉลียกับระดับความพึงพอใจได้ดงั นี"
ระดับคะแนนเฉลีย
ระดับความพึงพอใจ
0.00-0.83
ไม่น่าพึงพอใจ
0.84-1.66
น้อยทีสุ ด
1.67-2.49
น้อย
2.50-3.32
ปานกลาง
3.33-4.15
มาก
4.16-5.00
มากทีสุ ด
หากคะแนนการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับไม่
น่าพึงพอใจ ระดับน้อยทีสุ ด ระดับน้อยและระดับปานกลางแสดงให้เห็ นว่าสิ งนั"นอยู่ในสภาวะที
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ขาดแคลน ผูว้ ิจยั กําหนดให้เป็ นความต้องการของกลุ่มตัวอย่างสําหรับเป็ นข้อเสนอในการพัฒนา
หรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว
7.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพทีได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสํารวจจะถูก
นํามาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็น
การศึกษา สรุ ปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ทําการสังเคราะห์เพือให้ได้ขอ้ มูลใน
ภาพรวมภายใต้ข" นั ตอนการศึกษาและวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และนําเสนอผลการศึกษาในเชิ ง
พรรณนา (Descriptive) ในแต่ละประเด็นนั"น ๆ
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8. สรุปการออกแบบการวิส
จัยำ

การออกแบบการวิจยั ในบทนี" ได้นาํ กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทีใช้ในการวิจยั จาก
บทที 2 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจยั และเอกสารทีเกียวข้องมาสรุ ป ส่ วนกระบวนการวิจยั ใน
ครั"งนี"ได้ออกแบบการดําเนินการวิจยั ไว้ท"งั หมด 5ขั"นตอน ในการออกแบบการวิจยั ได้กาํ หนดกรอบ
และหลักการสําคัญในการดําเนินการวิจยั คือ (1) กรอบทฤษฎีเพือวางแนวทางการวิจยั ได้แก่ ทฤษฎี
และแนวความคิดเกียวกับนันทนาการ ทฤษฎีและแนวความคิดเกียวกับการท่องเทียว และทฤษฎี
และแนวความคิดเกียวกับการพัฒนาการท่องเทียว (2) การกําหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดประชากรทีใช้ในการวิจยั ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
จํานวน 99 ราย กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว จํานวน 69 ราย และกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการหรื อผูม้ ี
ส่ วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียวจํานวน 4 ราย (3) เครื องมือทีใช้ในการศึกษาผูว้ ิจยั ได้ใช้
แบบสอบถามซึงแบ่งออกเป็ นแบบสอบถามสําหรับ 2 กลุ่ม คือ แบบสอบถามเพือประเมินความพึง
พอใจการใช้ง านพื"นที แหล่ ง ท่องเที ยวสําหรั บกลุ่ม ตัวอย่างประชาชนในพื"นที และกลุ่ มตัวอย่า ง
นักท่องเทียวและแบบสอบถามความคิดเห็นผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการเพือข้อมูลในเชิงลึกเกียวกับการ
ปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2
แบบ คือ การเก็บรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพือนํามากําหนดขั"นตอนและกรอบ
แนวคิดของการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)โดยการเก็บรวบรวมใน
รู ปแบบข้อมูลเชิ งปริ มาณ (Quantitative Data)โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) โดยการใช้วิธีการสํารวจ (Survey method)และข้อคิดเห็น
จากผูเ้ ชียวชาญ นักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว และ (5) การวิเคราะห์
ข้อมูลได้ใช้เกณฑ์วดั ค่าระดับความพึงพอใจหรื อให้ความสําคัญไว้ 6 ระดับโดยระดับความพึงพอใจ
มากทีสุ ด เท่ากับ 5 พึงพอใจน้อยทีสุ ดเท่ากับ 1 และไม่น่าพึงพอใจ เท่ากับ 0 ส่ วนการวัดค่าเฉลียจาก
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การวิเคราะห์มี 6 ระดับ โดยค่ามากทีสุ ดอยูร่ ะหว่าง 4.16-5.00 คะแนน และค่าน้อยทีสุ ดเท่ากับ 0.000.83 คะแนน และนําผลทีได้มาวิเคราะห์โดยใช้วธิ ีการทางสถิติประมวลผลโดยการเชือมโยง ค่าร้อย
ละ ค่ า เฉลี ย ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐานร่ ว มกับ ผลจากการสํา รวจและการสั ง เกตการณ์ พ"ืน ที แหล่ ง
ท่องเทียวมาสรุ ปและนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบของแผนที แผนภูมิ ตารางและการบรรยาย เมือได้ทาํ
การออกแบบการวิจยั ดัง รายละเอี ย ดดัง กล่ า วแล้ว ก็ เ ริ มทํา การวิจ ัย ตามกรอบที กํา หนดไว้โ ดย
ทําการศึกษาสภาพพื"นทีวิจยั ในบทที 4 พื"นทีศึกษาต่อไป
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บทที 4
สภาพทัวไปของพืนทีวิจัย
ในรายละเอียดของบทนี" จะเป็ นการอธิ บายลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิ จ และสังคม
ของเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช รวมถึ ง ข้อ มูล พื"น ฐานและองค์ป ระกอบของทรั พ ยากรการ
ท่องเทียวในพื"นทีวิจยั เพือให้ทราบถึงสภาพปัจจุบนั ของพื"นทีซึงประกอบด้วยข้อต่าง ๆ ดังนี"
1. ข้อมูลพื"นฐานของเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
1.1 ประวัติความเป็ นมา
1.2 สภาพทัวไปทางกายภาพ
1.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
1.4 การคมนาคมขนส่ ง
1.5 การบริ การด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.6 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเทียวของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.7 สถานทีท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
2. ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบทีสําคัญของพื"นทีศึกษา
3. สรุ ป สภาพทัวไปและองค์ป ระกอบทรั พ ยากรการท่ อ งเที ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1. ข้ อมูลพืนฐานของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
1.1 ประวัติความเป็ นมา
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ได้จดั ตั"งตามพระราชกฤษฎีการจัดตั"ง ตั"งแต่ ปี
พ.ศ.2456 โดยมีรูปแบบการเปลียนแปลงเทศบาลและขอบเขตพื"นที มีดงั นี"
- ยกฐานะเป็ นสุ ขาภิบาล เมือวันที 13 สิ งหาคม 2456 โดยมีพ"นื ที 3 ตารางกิโลเมตร
- ยกฐานะเป็ นเทศบาลเมืองนครศรี ธรรมราช เมือวันที 10 ธันวาคม 2478 เนืองจาก
การเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั"งเทศบาลเมืองนครศรี ธรรมราช
จังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ.2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที 52 หน้า 1687 ลงวันที 10
ธันวาคม 2478 มีพ"นื ที 3.2 ตารางกิโลเมตร
45
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- เปลียนแปลงเขตเทศบาล ครั"งที 1 ปี พ.ศ.2508 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลียนแปลง
เขตเทศบาลเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ.2508 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที 82 ตอนที 96 ลงวันที 9 ธันวาคม 2508 มีพ"ืนที 8.251 ตารางกิโลเมตร รวมเป็ นพื"นที 11.721
ตารางกิโลเมตร
- เปลียนแปลงเขตเทศบาล ครั"งที 2 ปี พ.ศ.2536 ตามราชกฤษฎีกาเปลียนแปลงเขต
เทศบาลเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ.2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที 110 ตอนที 207 ลงวันที 9 ธันวาคม 2536 มีพ"นื ทีเพิมขึ"น 10.84 ตารางกิโลเมตร
- ยกฐานะเป็ นเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เมือวันที 8 ตุลาคม 2537 ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั"งเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช พ.ศ.2537 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที 111 ตอนที 36ก ลงวันที 24 สิ งหาคม 2537
1.2 สภาพทัวไปทางด้ านกายภาพ
1.2.1 ทีตั"งและอาณาเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตั"งอยูใ่ นท้องทีอําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช
มีพ"นื ทีรับผิดชอบทั"งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตําบลในเมือง ตําบลท่าวัง ตําบลคลัง
ตําบลนาเคียน (บางส่ วนของหมู่ที 3 และ 4) ตําบลโพธิ| เสด็จ (หมู่ที 1 และบางส่ วนของหมู่ที 2,3,7
และ 9) มีอาณาเขตดังนี" (สํานักงานสิ งแวดล้อมภาคที 14 จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี,2555)(แผนทีที 2)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตําบลปากพูน
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตําบลท่าเรื อ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตําบลปากพูน ตําบลปากนครและ
ตําบลท่าไร่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ตําบลโพธิ| เสด็จ ตําบลมะม่วงสองต้น
และตําบลนาเคียน
1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชตั"ง อยู่บนสันทราย
ทอดยาวตามทิศเหนือและทิศใต้ ห่างจากเขาหลวงทางทิศตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่าง
จากชายฝังทะเลด้านอ่าวไทยทางทิศตะวันออก ประมาณ 13 กิโลเมตร พื"นทีทัวไปเป็ นทีดอนค่อย ๆ
ลาดตําไปทางทิศตะวันตก ทีลาดตําเหล่านี" เมือถึงช่ วงมรสุ มจะมีน" าํ ท่วม สําหรับพื"นทีด้านทิศ
ตะวันออกส่ วนใหญ่เป็ นทุ่งนาแต่ในปั จจุบนั ความเจริ ญของเมืองได้ขยายเข้าไปครอบคลุมมากขึ"น
เช่น การสร้างบ้านจัดสรร อาคารบ้านเรื อน ส่ วนพื"นทีทางด้านทิศตะวันตกส่ วนมากเป็ นทีเกษตร
เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เป็ นต้น
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1.2.3 สภาพภูมิอากาศ
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชตั"งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและแนว
คาบสมุทร มีลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้และลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนือพัดผ่าน จึงส่ งผลให้เกิด
ฤดูกาลแค่ 2 ฤดูกาลเท่านั"น คือ
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน อากาศร้อนตลอดฤดูกาล
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนมกราคม
ตั"งแต่เดื อนพฤษภาคม-เดื อนตุลาคม เป็ นช่ วงทีได้รับ อิท ธิ พลลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้แต่เนืองจากมีเทือกเขานครศรี ธรรมราชเป็ นแนวกันฝนจึงตกไม่มากนัก
ตั"งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม เป็ นช่วงทีได้รับอิทธิ พลลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยง เหนื อ ช่วงนี" มีฝนตกหนาแน่น เนื องจากพื"นทีส่ วนใหญ่ต" งั อยู่ดา้ นรับลมทําให้เกิด
อุทกภัยเป็ นประจําทุกปี
1.2.4 แหล่งนํ"า
ในพื"นทีเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีคลองต่าง ๆ กระจายอยู่ ได้แก่
คลองท่าวัง คลองทุ่งปรัง คลองหน้าเมือง คลองท้ายวัง คลองป่ าเหล้า คลองเหล่านี" เป็ นคูเมือง
โบราณจึงมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ถึงแม้จะมีคลองต่าง ๆ มากมาย แต่เนืองจากปริ มาณนํ"า
จากธรรมชาติซึงได้แก่ นํ"าฝนและนํ"าจากคลองต่าง ๆ ดังกล่าวนั"น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อุป โภคและบริ โภคของประชาชน ดัง นั"นจึ ง มี ก ารพัฒนาแหล่ ง นํ"า จากนอกพื"นที เขตเทศบาล
นอกเหนื อจากการระบายนํ"า แล้วยัง มี ก ารก่ อสร้ า งระบบชลประทานและโครงการอื นๆ เพื อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
1.2.5 ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินในพื"นทีเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช เป็ นดินกลุ่มดินนา
และดินทราย ซึ งดินกลุ่มนี"เป็ นดินทีเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็ นกลุ่มดินทีพบได้ทวไปทั
ั
"ง
จังหวัด เนื" อดินเป็ นดินร่ วน ดินร่ วนเหนียวหรื อดินร่ วนปนทราย มีคุณสมบัติระบายนํ"าได้ดี ส่ วน
ใหญ่ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สวนยางพารา สวนผลไม้ ไม้ยืนต้น หรื อพืช
เศรษฐกิจอืน ๆ
1.3 การคมนาคมขนส่ ง
1.3.1 ระบบการคมนาคมขนส่ ง
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีถนนสายหลักตามแนวแกนเหนื อ-ใต้ 2
สาย คือ ถนนราชดําเนินและถนนพัฒนาการคูขวาง ซึ งเชือมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401
ทางทิศเหนื อจากจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และทางหลวงหมายเลข 403 ทางทิศใต้เข้าสู่ จงั หวัดสงขลา
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ถนนราชดํา เนิ น และถนนพัฒ นาการคู ข วางสองสายนี" เป็ นถนนสายหลัก ในการเข้า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเทียวในเขตเทศบาลและพื"นทีใกล้เคียง นอกจากนี" ยงั มีถนนในแนวแกนตะวันออก-ตะวันตก
ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4016 ถนนกระโรมและถนนปากนคร ซึ งเป็ นเส้นทางสายรองในการ
เข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว
โครงสร้ างถนนภายในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีลกั ษณะเป็ น
แบบตาราง (Gridrion) โดยมีถนนสายหลักในแนวแกนเหนือ-ใต้ทีสําคัญ 4 สาย ได้แก่ ถนนศรี ธรรม
ราช ถนนราชดํา เนิ น ถนนศรี ธ รรมโศก และถนนพัฒนาการคู ข วาง เชื อมกับ ถนนสายรองใน
แนวแกนตะวันออก-ตะวันตกทีสําคัญ ได้แก่ ถนนบูรณาราม ถนนกระโรม ถนนบ่ออ่าง ถนนพาน
ยม และถนนพระลาน (แผนทีที 3)
นอกจากนี" เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ยัง มี ส ถานี ร ถไฟจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช ซึ งเป็ นจุดเชื อมของทางรถไฟสายใต้ทีเดินทางไปสู่ ประเทศมาเลเซี ยด้วย (คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539)
1.3.2 การเดินทางเข้าถึงเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
โดยการขนส่ งสาธารณะสามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การขนส่ งสาธารณะระหว่างภูมิภาค
(1) ทางอากาศ ท่าอากาศยานนครศรี ธรรมราช ตั"งอยูท่ ีตําบลปาก
พูน อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช อยูห่ ่างจากตัวจังหวัดไปประมาณ 17 กิโลเมตร มีบริ การเทียวบิน
ภายในประเทศกรุ ง เทพมหานคร-นครศรี ธรรมราชประจํา ทุก วัน โดยมีส ายการบิ นที ให้บ ริ ก าร
ได้แก่ สายการบินนกแอร์และวัน-ทู-โก โดย สายการบินโอเรี ยนท์ไทยแอร์ไลน์
(2) ทางรถไฟ สถานีรถไฟนครศรี ธรรมราชมีการให้บริ การวันละ
5 ขบวน ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร-นครศรี ธรรมราช วันละ 2 ขบวน นครศรี ธรรมราช-พัทลุง วันละ 1
ขบวนนครศรี ธรรมราช-สุ ไหงโก-ลก วันละ 1 ขบวน และ ยะลา-นครศรี ธรรมราช วันละ 1 ขบวน
(3) รถโดยสารประจําทาง สถานี ขนส่ งนครศรี ธรรมราชตั"งอยู่ที
ถนนกระโรมใกล้กบั ตลาดหัวอิฐ มีรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุ งเทพ-นครศรี ธรรมราชทุกวัน
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2) การขนส่ งสาธารณะภายในภูมิภาค
การขนส่ งสาธารณะจากเมืองนครศรี ธรรมราชไปจังหวัดต่าง ๆ
นั"นสามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารปรับอากาศและรถตูป้ ระจําทุกวัน โดยผูโ้ ดยสารสามารถใช้
บริ การรถโดยสารปรับอากาศได้ทีสถานี ขนส่ งนครศรี ธรรมราช ซึ งมีเส้นทางไว้บริ การคือ จาก
จังหวัดนครศรี ธรรมราช-ไปจังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา จังหวัดพัทลุ ง อําเภอสุ ไหงโก-ลก จังหวัดนราธิ วาส และท่ารถตูไ้ ว้บริ การซึ งอยู่ตรงข้าม
สํานัก งานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ถนนราชดํา เนิ นซึ งมี เส้นทางไว้บริ การคื อ จากจังหวัด
นครศรี ธรรมราชไปจังหวัดกระบี จังหวัดภูเก็ต อําเภอเมืองสุ ราษฎร์ ธานี เกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี อําเภอเมืองสงขลา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่ วนการขนส่ งสาธารณะภายในจังหวัดมีท" งั
รถโดยสารประจําทางปรับอากาศ รถโดยสารประจําทางและรถโดยสารขนาดเล็ก (รถสองแถว) ที
ให้บริ การระหว่างอําเภอภายในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสั งคม
1.4.1 ประชากร
ปี พ.ศ.2556 ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช มี จาํ นวน
106,777 คน แยกเป็ นเพศชาย 50,772 คน เพศหญิง 56,277 คน จํานวนครัวเรื อน 43,084 ครัวเรื อน
โดยแยกจํานวนประชากรตามตําบลได้ดงั นี" (ตารางที 2)
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ตารางที 2 แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครศรี ธรรมราชโดยแยกรายตําบล
ตําบล
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ตําบลในเมือง
ตําบลท่าวัง
ตําบลคลัง
ตําบลนาเคียน
ตําบลโพธิ|เสด็จ

ชาย (คน)
51,204
20,772
8,521
9,035
560
11,612

หญิง (คน)
56,939
23,748
9,297
9,527
585
13,120

บ้ าน (คน)
43,084
17,472
7,062
8,023
382
10,145

รวม (คน)
106,777
44,520
17,818
19,211
1,145
24,732

ทีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที 4 มิถุนายน 2557
เมือพิจารณาจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ตั"งแต่
ปี พ.ศ.2551 - 2556 (ตารางที 2) พบว่า ในปี พ.ศ.2551 มีจาํ นวนประชากร 108,757 คน พ.ศ.2552 มี
จํานวน 108,507 คน พ.ศ.2553 มีจาํ นวน 108,907 คน พ.ศ.2554 มีจาํ นวน 108,143 คน พ.ศ.2555 มี
จํานวน 107,480 คน และ พ.ศ.2556 มีจาํ นวน 106,777 ซึ งแสดงให้เห็นว่าจํานวนประชากรในเขต
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เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช มีจาํ นวนลดลงเรื อย ๆ ยกเว้นในปี พ.ศ.2553 ทีมีจาํ นวนประชากร
เพิมขึ"นจากปี พ.ศ.2552
ตารางที 3 แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลนครศรี ธรรมราชตั"งแต่ ปี พ.ศ.2551-2556
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556

ชาย (คน)
51,746
51,539
51,579
51,204
51,905
51,204

หญิง (คน)
57,011
56,968
57,328
56,939
56,575
56,939
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ทีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ณ วันที 4 มิถุนายน 2557

รวม (คน)
108,757
108,507
108,907
108,143
107,480
106,777

1.4.2 อาชีพ
โครงสร้างทางเศรษฐกิ จของเมืองนครศรี ธรรมราช ซึ งสามารถแบ่งตาม
ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากร ดังนี" (นพกร ผลาวรรณ์, 2555:66)
1) กลุ่มพ่อค้า จะอยูใ่ นการย่านการค้าท่าวังและอาคารพาณิ ชย์ติดถนนสาย
หลัก เช่น ถนนราชดําเนิน ถนนศรี ปราชญ์ ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนปากนคร ซึ งคนกลุ่มนี" จะมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีและปานกลาง
2) กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะกระจายอยูท่ วไปในบริ
ั
เวณบ้านจัดสรร
และบ้านพักข้าราชการ ตําบลในเมือง และกระจายอยูใ่ นตรอก ซอย มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
3) กลุ่ ม อาชี พ อิ ส ระกระจายอยู่ ท ัวไป เช่ น ตามตึ ก แถวที ไม่ มี ก าร
ประกอบการการค้า มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
4) กลุ่มผูใ้ ช้แรงงานรวมถึงผูว้ า่ งงาน จะอยูต่ ามแหล่งชุมชนแออัดท้ายซอย
ด้านหลังอาคารพาณิ ชย์ ย่านการค้า มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํา
1.5 การบริการด้ านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.5.1 การไฟฟ้ า การให้ บ ริ การไฟฟ้ าในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ดําเนิ นการโดยการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคนครศรี ธรรมราช จากโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าพลังงานไอนํ"า
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีสถานี ไฟฟ้ าขนาด 115 กิ โลวัตต์ กระจายการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า 230 และ 115 กิโลวัตต์ ให้บริ การไฟฟ้ าครอบคลุมพื"นทีทั"งหมด ปริ มาณการใช้ไฟฟ้ า
2,173,418 หน่ ว ย ในปั จ จุ บ ัน ระบบการซ่ อ มแซมไฟฟ้ าสาธารณะ ได้ม อบหมายให้เ อกชน
ดําเนินงาน ปัจจุบนั มีจาํ นวนหลังคาเรื อนทีใช้ไฟฟ้ า จํานวน 31,286 หลังคาเรื อน
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1.5.2 การประปา เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ โดยมีโรงกรอง
นํ"า 2 แห่ง คือ โรงกรองนํ"าทีถนนชลวิถี รับนํ"ามาจากชลประทานคลองท่าดี โดยอาศัยคลองป่ าเหล้า
ผลิตนํ"าประปามีอตั ราการผลิต 31,680-32,800 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโรงกรองนํ"าทีบ้านทวดทอง
ตําบลโพธิ| เสด็จ โดยให้บริ การทั"งในเขตเทศบาลและพื"นทีใกล้เคียง โดยเขตการบริ การทั"งหมด 16
เขต ครอบคลุมพื"นทีตําบลท่าวัง ตําบลคลัง ตําบลในเมือง ตําบลท่าเรื อ ตําบลปากพูนบางส่ วน ตําบล
ท่าซัก ตําบลโพธิ|เสด็จ ตําบลนาเคียน และตําบลมะม่วงสองต้น นอกจากนี"ยงั ให้บริ การนํ"าประปาแก่
กองทัพภาคที 4 ด้วย รวมผูใ้ ช้น" าํ ประปา 22,026 ครัวเรื อน ในด้านคุณภาพนํ"าประปาของเทศบาล
นครนครศรี ธรรมราช จากการวิเคราะห์โดยฝ่ ายพยาธิ วิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
และกองอนามัยสิ งแวดล้อม กรมอนามัย พบว่าคุณภาพนํ"าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
1.5.3 การกําจัดขยะและสิ งปฏิกูล เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีการกําจัดขยะ
แบบฝังกลบ ในพื"นที 200 ไร่ ตั"งอยูบ่ ริ เวณด้านเหนือของสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 การเก็บ
และกําจัดขยะมูลฝอยอยูใ่ นความผิดชอบของกองช่างสุ ขาภิบาล เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช โดย
ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชร้อยละ 81.90 จะใช้บริ การการเก็บขนขยะมูลฝอยจาก
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ส่ วนทีเหลือจะกําจัดเองโดยวิธีการเผา สภาพปั จจุบนั รถเก็บขยะมูล
ฝอยจะเก็บมูลฝอยได้วนั ละ 46.70 ตัน หรื อประมาณร้อยละ 85.00 ของมูลฝอยทั"งหมด ครอบคลุม
พื"นที 11.72 ตารางกิโลเมตร พื"นทีกําจัดขยะ 18 ไร่ อยูบ่ ริ เวณข้างสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84
เส้นทางผ่านของรถขยะใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4012 ข้างสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84
แยกซ้ายไปตามถนนเลียบสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 ในปี งบประมาณ 2538 ซึ งปั จจุบนั มี
ปริ มาณขยะและสิ งปฏิกูลทีเกิดขึ"น 33,871 ตัน/ปี และสามารถจัดเก็บได้หมดโดยมีจาํ นวนหลังคา
เรื อนทีได้รับบริ การจัดเก็บขยะและสิ งปฏิกลู 20,156 ครัวเรื อน
1.5.4 การบําบัดนํ"าเสี ยและการระบายนํ"า เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชใช้ระบบ
ท่อรวมโดยนํ"าทิ"งจากบ้านเรื อนจะไหลลงสู่ ท่อระบายนํ"าใหญ่ตามแนวข้างถนน ท่อดังกล่าวนอกจาก
เป็ นทีรองรับนํ"าแล้ว ยังช่วยระบายนํ"าฝนด้วย หลังจากนั"นนํ"าจากท่อระบายนํ"าจะไหลลงสู่ คลองท่า
วัง และคลองหน้า เมื อ ง ซึ งบางส่ ว นไม่ ไ ด้ผ่า นการบํา บัด นํ"า เสี ย ซึ งในอนาคตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชมีโครงการจะจัดระบบบําบัดนํ"าเสี ยรวมโดยคาดว่าจะใช้พ"ืนทีริ มถนนพัฒนาการคู
ขวางระหว่างคลองท่าวังและคลองหน้าเมือง โดยพื"นทีทีมีความเป็ นไปได้สูงสุ ด คือ บริ เวณพื"นที
โล่งศูนย์เยาวชน พื"นทีดังกล่าวเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชได้จดั ซื"อเตรี ยมไว้เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.5 สถาบันราชการ เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชเป็ นที ตั"ง ของหน่ วยงานที
สําคัญ มีหน้าทีดูแลพื"นทีจังหวัดนครศรี ธรรมราชและพื"นทีใกล้เคียงหลายหน่วยงาน ได้แก่ กอง
บังคับการตํารวจภูธร สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 8 เป็ นต้น ซึ งหน่วยงานของรัฐส่ วนใหญ่ต" งั อยูใ่ น
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อาคารบริ เวณศาลากลาง ทีว่าการอําเภอ และสํานักงานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช นอกจากนี" ยงั กระจาย
ทัวไปภายในพื"นที
1.5.6 ศาสนสถาน เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีวดั ทางพุทธศาสนา โบสถ์ทาง
ศาสนาคริ สต์ มัสยิด และศาลเจ้ากระจายทัวไปตามเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะตามแนวถนนราช
ดําเนิน ซึงสามารถให้บริ การประชาชนและบริ เวณใกล้เคียงในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาได้
อย่างเพียงพอ
1.5.7 สวนสาธารณะ เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีพ"ืนทีจัดเป็ นสวนสาธารณะ
และสวนหย่อมจํา นวน 8 แห่ ง รวมเนื" อที 73,081 ตารางเมตรหรื อประมาณ 45.68 ไร่ เป็ น
สวนสาธารณะ 3 แห่ ง ได้แก่ สวนสาธารณะสนามหน้าเมือง สวนสาธารณะริ มกําแพงเมืองเก่า
สวนสาธารณะศรี ธรรมโศกราช และสวนหย่อม 5 แห่ง ได้แก่ สวนหย่อมนํ"าพุ สวนหย่อมพระเงิน
สวนศาลาประดู่หก สวนหย่อมเชิงสะพานราเมศวร์ สวนหย่อมหอนาฬิกา
1.5.8 สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชมีส ถานพยาบาล
จํานวน 7 แห่ง จําแนกได้ดงั นี" โรงพยาบาลสังกัดเทศบาล จํานวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช) ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาล จํานวน 5 แห่ ง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข จํานวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช) และโรงพยาบาลเอกชน จํานวน
3 แห่ง (โรงพยาบาลนครคริ สเตียน โรงพยาบาลนครพัฒน์ และโรงพยาบาลนคริ นทร์) (แผนทีที 4)
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1.6 ภาพรวมสถานการณ์ท่องเทียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานการณ์ ก ารเดิ นทางท่องเที ยวของจังหวัดนครศรี ธรรมราชในปี พ.ศ.2550
พบว่า มี อตั ราการขยายตัวเพิมขึ"นเล็กน้อยจากปี ทีผ่านมาในอัตราร้ อยละ 1.11 โดยการเดิ นทาง
ท่องเทียวแบบวันเดียวของผูเ้ ยียมเยือนชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิมขึ"นคิดเป็ นร้อยละ 6.99 และ
39.43 ตามลําดับ ขณะทีกลุ่มทีเดินทางแบบพักค้างคืนในนครศรี ธรรมราชมีแนวโน้มลดลง แม้ว่า
การพักแรมตามบ้านญาติ/เพือนและทีพักในอุทยานมีการขยายตัวเพิมขึ"นก็ตาม อย่างไรก็ตามจาก
การได้รับปั จจัยสนับสนุนหลายด้าน ได้แก่ การเปิ ดให้บริ การของสายการบินต้นทุนตํา (Low Cost
Airline) กิจกรรมส่ งเสริ มการท่องเทียว อาทิ กิจกรรมวิวาห์ในม่านเมฆ (วันที 14-15 กุมภาพันธ์),
งานมาฆบูชา ประเพณี แห่ผา้ ขึ"นธาตุ (วันที 23 กุมภาพันธ์),พิธีแห่ นางดาน (วันที 13 เมษายน) และ
กิจกรรมปั นจักรยานตามรอยอารยธรรม รวมทั"งได้รับผลจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิฝังอันดามัน
ทําให้นัก ท่องเที ยวเปลี ยนเส้นทางเดิ นทางมาท่องเที ยวฝั งอ่าวไทย ส่ งผลให้กระแสการเดิ นทาง
ท่ อ งเที ยวในจัง หวัด นี" ยัง คงมี แ นวโน้ม ที ดี ข" ึ น โดยนัก ท่ อ งเที ยวที เป็ นตลาดหลัก ของจัง หวัด
นครศรี ธ รรมราชยัง คงเป็ นคนไทยที นิ ย มเดิ นทางมาเองในลัก ษณะกลุ่ ม ครอบครั วและสัม มนา
ขณะทีนักท่องเทียวชาวต่างประเทศทีเดิ นทางเข้ามามีสัดส่ วนไม่มากนักประมาณร้ อยละ 5 ซึ ง
นักท่องเทียวทั"งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะนิยมเดินทางในแหล่งท่องเทียววัฒนธรรม ท่องเทียว
ศาสนาและอุทยานแห่ งชาติเขาหลวง พาหนะทีนิ ยมใช้ในการเดิ นทางมากทีสุ ด คือ รถส่ วนตัว
แม้ว่าจะมีการเติบโตลดลงเมือเทียบกับปี ก่อน ๆ ส่ วนทีมีอตั ราการขยายตัวเพิมขึ"นคือ รถโดยสาร
ประจําทาง ทั"งนี"เป็ นผลมาจากการปรับขึ"นของราคานํ"ามันดีเซลและเบนซิ น ทําให้นกั ท่องเทียวหัน
มาใช้รถโดยสารประจําทางมากขึ"น
จากการศึกษาของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย เกียวกับการท่องเทียวในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช ในปี พ.ศ.2550 พบว่า ในการเดินทางท่องเทียวแต่ละครั"งนักท่องเทียวมีระยะเวลา
พํานักเฉลีย 2.07 วัน เพิมขึ"นเล็กน้อยและจากจํานวนนักท่องเทียว วันพักและการใช้จ่ายแต่ละวัน
ประมาณ 1,358.88 บาท เมื อนํา มาคํา นวณหารายได้ที เกิ ด จากการท่อ งเที ยวคิ ด เป็ นเงิ น ทั"ง สิ" น
2,583.08 ล้านบาท ส่ วนนักทัศนาจรมีค่าใช้จ่ายเฉลียต่อคนประมาณ 1,076.52 บาท ก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนในแหล่งท่องเทียวรวมเป็ นเงิ น 339.21 ล้านบาท เมือรวมรายได้ท" งั หมดทีเกิ ดจากการ
ท่องเทียวภายในจังหวัดนครศรี ธ รรมราชจะเท่า กับ 2,922.29 ล้า นบาท ดัง นั"น ผูเ้ ยียมเยือนจะมี
ค่าใช้จ่ายเฉลียประมาณ 1,318.22 บาท
สําหรับสถานการณ์ดา้ นการพักแรม พบว่า ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีจาํ นวน
ห้องพักเพิมขึ"นเป็ น 2,305 ห้อง เพิมขึ"นเพียงเล็กน้อยในอัตราร้ อยละ 3.41 และมีอตั ราการเข้าพัก
เฉลียทั"งปี คิดเป็ นร้อยละ 44.94 เพิมขึ"นจากปี ทีแล้วคิดเป็ นร้อยละ 3.43 โดยนักท่องเทียวมีระยะเวลา
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พํา นัก เฉลี ยในสถานพัก แรมเท่ า กับ 1.70 วัน
นครศรี ธรรมราช, 2551)

(ตารางที 4) (องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด

ตารางที 4 แสดงสรุ ปข้อมูลผูเ้ ยียมเยือน ปี พ.ศ.2550 จังหวัดนครศรี ธรรมราช
รายการข้ อมูล
จํานวนผู้เยียมเยือน (คน)
นักท่องเทียว
นักทัศนาจร
ระยะเวลาพํานักเฉลียของ
นักท่ องเทียว
ค่าใช้ จ่าย/คน/วัน(บาท)
นักท่องเทียว
นักทัศนาจร
รายได้ (ล้านบาท)
นักท่องเทียว
นักทัศนาจร
จํานวนครังเฉลียของการ
เดินทางในรอบปี
นักท่องเทียว
นักทัศนาจร

ไทย

ต่ างประเทศ

รวม

1,608,615
1,133,103
475,512
2.35

30,431
22,035
8,396
1.89

1,639,046
1,155,138
483,908
2.34

1,365.64
1,414.21
1,093.79
4,283.86
3,763.75
520.11
2.95

1,730.17
1,881.12
982.61
86.46
78.21
8.25
1.86

1.371.35
1.421.41
1.091.57
4.370.37
3841.96
526.36
2.93

2.94
2.98

1.78
2.10

2.92
2.97
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ทีมา : การท่องเทียวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา, 2552
1.7 สถานทีท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การศึกษาข้อมูลทัวไปเกียวกับสถานทีท่องเทียว ซึ งผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลและ
นําเสนอข้อมูลเกียวกับสถานทีท่องเทียวทีสําคัญในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชซึ งมีจาํ นวน 18
แห่ ง จากการสํารวจเบื"องต้นพบว่า มีสถานทีท่องเทียวทีมี ผูไ้ ปใช้มากทีสุ ด 3 แห่ ง คือ วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จึงใช้เป็ น
กรณี ศึกษาของการวิจยั นี" ซึ งสถานทีท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชทั"ง 18 แห่ ง
ประกอบด้วย (แผนทีที 5)
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1.7.1 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั"งอยูร่ ิ มถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง มีเนื" อที
25 ไร่ 2 งาน วัดพระมหาธาตุเป็ นพระอารามหลวงชั"นเอก ชั"นวรมหาวิหาร เดิมชือ วัดพระบรมธาตุ
ปั จจุ บ นั กรมศิ ล ปากรได้ป ระกาศขึ" นทะเบี ย นวัดพระมหาธาตุ เป็ นโบราณสถาน นับ เป็ นปูช นี ย
สถานทีสําคัญทีสุ ดแห่งหนึงของภาคใต้
1.7.2 พระวิหารสู งหรื อหอพระสู ง ตั"งอยู่ใ นพื"นที โรงเรี ย นกัล ยาณี ศ รี ธ รรมราช
ถนนท่าช้าง ตําบลคลัง ตั"งอยูน่ อกกําแพงเมืองโบราณนครศรี ธรรมราชด้านทิศเหนือในบริ เวณสนาม
หน้าเมือง เรี ยกชือตามลักษณะของการก่อสร้างของพระวิหารซึ งสร้างบนเนินดินทีสู งกว่า พื"นปกติ
ถึง 2.10 เมตร ซึ งไม่ปรากฏหลักฐานแสดงประวัติภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ปปูนปั" น
แกนดินเหนียว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที 23–24 หรื อในสมัยอยุธยาตอนปลาย
1.7.3 สํานักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติที 11 นครศรี ธรรมราช
ตั"งอยูท่ ีถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เปิ ดเมือปี พ.ศ.2517 จัดแสดงโบราณวัตถุ
ทีค้นพบในแถบภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
และจังหวัดชุมพร มีหอ้ งแสดงศิลปหัตถกรรมของใช้พ"นื บ้าน ส่ วนสาขาหอสมุดแห่งชาติเปิ ดบริ การ
ให้ป ระชาชนเมื อ พ.ศ.2519 มี หนัง สื อเก่ า ที หายากและหนัง สื อ สํา คัญ อื น ๆ ส่ ง มาจากหอสมุ ด
แห่งชาติส่วนกลางไว้ศึกษา
1.7.4 หอพระพุทธสิ หิงค์ ตั"งอยูร่ ะหว่างศาลากลางจังหวัดนครศรี ธรรมราชและศาล
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง เป็ นทีประดิษฐานของพระพุทธสิ หิงค์ เดิม
เป็ นหอพระประจําวังของเจ้าพระยานคร สร้างใหม่แทนหอเดิมใน พ.ศ.2457 เป็ นวิหารก่ออิฐถือปูน
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แบ่งออกเป็ นสองตอน มีผนังก่ออิฐกั"น ตอนหน้าเป็ นทีประดิษฐาน
พระพุทธสิ หิงค์และมีพระพุทธรู ปยืนปางอุม้ บาตรบุดว้ ยทองคําและเงินอย่างละองค์ ส่ วนด้านหลัง
เป็ นทีเก็บอัฐิของตระกูล ณ นคร
1.7.5 หอพระอิศวรและเสาชิงช้า ตั"งอยูบ่ นถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง ตรงข้าม
หอพระนารายณ์ หอพระอิศวรเป็ นทีประดิ ษฐานรู ปเคารพพระอิศวร สันนิ ษฐานว่าสร้ างในสมัย
อยุธยา ทางด้านใต้เป็ นเสาชิงช้า โดยจําลองแบบมาจากเสาชิงช้าในกรุ งเทพมหานครแต่มีขนาดเล็ก
กว่าและเพิงเลิกไปเมือ พ.ศ. 2468
1.7.6 หอพระนารายณ์ ตั"งอยูถ่ นนราชดําเนิ น ตําบลในเมือง ตรงข้ามหอพระอิศวร
เป็ นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ สิ งทีพบภายในหอพระนารายณ์ ได้แก่ เทวรู ปพระนารายณ์
สลักจากหิ นทรายสี เทาทรงหมวกรู ปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที 10–11 โบราณวัตถุทีตั"งแสดงอยูใ่ นหอพระนารายณ์ขณะนี"คือ เทวรู ปพระนารายณ์จาํ ลอง
จากองค์จริ งทีพบในแหล่งโบราณคดีแถบอําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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1.7.7 สํานักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา ตั"งอยู่ทีถนนพัฒนาการทุ่งปรังหลังวัด
ท้า วโคตร ตํา บลในเมื อ ง เป็ นสถานที ที มี ก ารสอนวิ ปั ส สนากรรมฐานแก่ ช าวไทยและชาว
ต่ า งประเทศ โดยท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุเ ป็ นผูเ้ ริ มดํา เนิ น การ เพื อให้เ ป็ นสาขาของวัด สวนโมกข์
บรรยากาศในวัดร่ มรื นด้วยต้นไม้ใหญ่
1.7.8 วัดสวนป่ าน สร้างเมือปี พ.ศ.2442 ภายในวัดมีสถานทีสําคัญปรากฏเด่นเป็ น
สง่าอยู่ 2 อย่างคือ 1 ศาลาการเปรี ยญ (ศาลาพระหมิด) ตั"งอยู่ทางทิศเหนือ ภายในมีพระพุทธรู ป
ศักดิ| สิ ทธิ| คู่วดั คือ “พระหมิด” เป็ นพระพุท ธรู ปสําริ ดปางประทับยืนทีชาวบ้านแถบวัดสวนป่ าน
ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามผลงานของแนบ ชิ นพงศ์ ผูม้ ีผลงานดี เด่นด้านศิลปะของ
นครศรี ธรรมราช วาดเสร็ จตั"งแต่ปี พ.ศ.2525 แสดงภาพพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาพ
ประวัติเรื องราวแสดงถึงความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองนครศรี ธรรมราชในสมัย
1.7.9 เจดียย์ กั ษ์ ตั"งอยูข่ า้ งสํานักงานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ถนนศรี ปราชญ์
ตําบลคลัง เป็ นเจดี ยส์ ู งใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากเจดี ยพ์ ระบรมธาตุ เดิ มเป็ นวัดซึ งร้ างไปแล้ว
ปั จจุบนั ทางเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชได้ปรับสภาพให้เป็ นสวนสาธารณะสําหรับไว้กิจกรรม
พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.7.10 กุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก หรื อกุฏิร้อยปี ตั"งอยู่ในบริ เวณวัดวังตะวันตก
ถนนราชดําเนิน ตําบลท่าวัง เป็ นกุฏิไม้ทรงไทยเรื อนเครื องสับ 3 หลัง มีหลังคาจัวแต่ละหลังคาคลุม
เชือมต่อกัน ตัวเรื อนฝาปะกนตามประตู หน้าต่างและช่องลม ประดับด้วยลวดลายทีเป็ นเอกลักษณ์
ของเมืองนคร ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 13 ปี พ.ศ. 2535 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชู ป ถัมภ์คดั เลื อกกุฏิวดั วังตะวันตกให้เป็ นอาคารอนุ รัก ษ์ดีเด่นประเภทปูช นี ยสถานและวัดวา
อาราม โดยปกติกุฏิทรงไทยแห่งนี"จะไม่มีการเปิ ดไว้บริ การนักท่องเทียวอยูต่ ลอดเวลา หากต้องการ
เยียมชมภายในกุฏิสามารถขอกุญแจเข้ากุฏิได้จากเจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
1.7.11 สระล้างดาบศรี ปราชญ์ ตั"งอยู่ในโรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช ถนนราช
ดําเนิ น ตําบลคลัง เป็ นสระนํ"าเก่าแก่ เชื อว่าเป็ นสระนํ"าทีใช้ลา้ งดาบเล่มทีใช้ประหารศรี ปราชญ์กวี
เอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึงทําความผิดจึงถูกเนรเทศมายังเมืองนครศรี ธรรมราช เมือศรี
ปราชญ์ทาํ ความผิดอีกครั"งหนึง พระยานครศรี ธรรมราชจึงสังประหารชีวติ
1.7.12 เก๋ งจีนวัดประดู่และเก๋ งจีนวัดแจ้ง เก๋ งจีนวัดประดู่ต" งั อยูใ่ นเขตวิทยาลัยสงฆ์
ภาคทักษิณซึ งอยูใ่ นวัดประดู่พฒั นาราม ถนนราชดําเนิน ตําบลท่าวัง ตัวอาคารเป็ นอาคารก่ออิฐถือ
ปูนรู ปทรงอย่างอาคารจีนภายในประดิษฐานบัวบรรจุอฐั ิของเจ้าพระยานคร (หนู) และหม่อมทอง
เหนี ยวผูเ้ ป็ นชายา ส่ วนเก๋ งจีนวัดแจ้งตั"งอยู่ในบริ เวณวัดแจ้ง ถนนราชดําเนิ น ตําบลท่าวัง ใกล้กบั
สนามกีฬาจังหวัดนครศรี ธรรมราช สร้างสมัยต้นรัตนโกสิ นทร์ มีลกั ษณะทางสถาปั ตยกรรมเป็ น
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แบบจี น เช่ น เดี ย วกับ เก๋ งจี น วัด แจ้ง โดยเป็ นที ประดิ ษ ฐานอัฐิ เ จ้า พระยานคร (น้อ ย) บุ ต รของ
เจ้าพระยานคร (หนู)
1.7.13 ศาลาโดหกหรื อศาลาประดู่หก ตั"งอยู่บนถนนราชดําเนินใกล้กบั โรงเรี ยน
กัลยาณี ศรี ธรรมราช เดิมเป็ นศาลานอกกําแพงเมืองตรงประตูชยั เหนือ อันเป็ นทีพักของคนเดินทาง
ซึ งเข้าเมืองไม่ทนั เพราะประตูเมืองปิ ดเสี ยก่อน ศาลาแห่งนี"ต" งั อยูร่ ะหว่างต้นประดู่ (ต้นโด) หกต้น
ชาวนครเรี ยกว่า “หลาโดหก”
1.7.14 กําแพงเมืองโบราณ ตั"งอยูบ่ นถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง ใกล้กบั สนาม
หน้าเมือง เป็ นกําแพงทีซ่ อมขึ"นใหม่ตามรู ปเดิมในสมัยต้นกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และได้รับการบูรณะ
เพิมเติมขึ"นอีกในปี พ.ศ.2533 เป็ นแนวขนานไปกับคูเมือง ตั"งแต่ป้อมประตูชยั เหนือหรื อประตูชยั
ศักดิ|ไปทางตะวันออก ยาวประมาณ 100 เมตร และในปี พ.ศ.2548 ได้บูรณะเพิมเติมเป็ นแนวขนาน
กับคูเมืองทางทิศตะวันตก ยาวประมาณ 150 เมตร
1.7.15 สนามหน้า เมื อ ง ตั"ง อยู่ถ นนราชดํา เนิ น ตํา บลในเมื อ ง ตรงข้า มกับ
ศาลหลัก เมืองนครศรี ธรรมราช นอกกําแพงเมืองทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อ เป็ นสนามรบในอดี ต
ต่อมากลายเป็ นสถานทีใช้ประกอบพิธีกรรมและกิ จกรรมทั"งของรัฐและราษฎร เช่น เคยใช้เป็ นที
สร้ างพลับพลารับเสด็จพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลต่าง ๆ เป็ นทีประกอบพิธีสงกรานต์ ฝึ กทหารและ
ยุวชนทหาร และจัดงานประเพณี ทีสําคัญของชาวนครรวมทั"งงานรื นเริ งอืน ๆ
1.7.16 พิพิธภัณฑ์บา้ นหนังตะลุงสุ ชาติ ทรัพย์สิน ตั"งอยูเ่ ลขที 10/18 ถนนศรี ธรรม
โศก ซอย 3 ตําบลคลัง ซึ งเป็ นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่ งแรกของไทย เป็ นแหล่งเรี ยนรู้มรดกทาง
วัฒนธรรมท้องถินภาคใต้ทีสําคัญของประเทศ จัดแสดงรู ปหนังตะลุงโบราณในภาคใต้อายุมากกว่า
100 ปี รวมถึงรู ปหนังตะลุงในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย รู ปหนังตะลุงนานาชาติโดยนายหนังตะลุงสุ
ชาติ ทรัพย์สิน ศิลปิ นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื"นบ้าน) พ.ศ.2549 เป็ นผูก้ ่อตั"งเพือ
เป็ นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงมีชีวิต และแหล่งเรี ยนรู้ซึงจะเป็ นสมบัติของโลกสื บไป นอกจากนี"มีห้อง
จัดแสดงข้าวของเครื องใช้ในพื"นบ้านภาคใต้ มีเวทีสาธิตเชิดหนังตะลุงอย่างครบวงจร การสาธิ ตการ
แกะตัวหนังตะลุง และสิ นค้าทีระลึกตัวหนัง
1.7.17 สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ตั"งอยูท่ ีถนนราชดําเนินหลัง
สนามกีฬาจังหวัดนครศรี ธรรมราช ตําบลนาเคียน เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีเนื" อทีประมาณ
1,257 ไร่ พื"นทีแห่งนี"เคยเป็ นส่ วนหนึงของ “สวนราชฤดี” ในสมัย รัชกาลที 5 ภายในสวนมีสวน
สัตว์เปิ ด สวนนกนานาชนิด สวนสุ ขภาพ รวมทั"งทะเลสาบซึ งเป็ นทีอาศัยของนกเป็ ดนํ"าทีอพยพมา
จากถินอืนในช่วงมกราคมถึงมีนาคม ของทุกปี
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1.7.18 ศาลหลักเมืองนครศรี ธรรมราช ตั"งอยู่บริ เวณทิศเหนื อของสนามหน้าเมือง
ตําบลคลัง มีเนื"อที 2 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็ นทีประดิษฐานหลักเมืองออกแบบ
ให้มีลกั ษณะคล้ายศิลปะศรี วชิ ยั เรี ยกว่าทรงเหมราชลีลา วางศิลาฤกษ์เมือวันที 4 สิ งหาคม พ.ศ.2532
2. ลักษณะทางกายภาพและองค์ ประกอบทีสํ าคัญของพืนทีวิจัย
ในส่ ว นนี" ผู้วิ จ ัย ได้ เ ลื อ กพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวสามแห่ ง ได้ แ ก่ วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็ นพื"นทีวิจยั ในเชิง
ลึก ซึงในส่ วนนี"ผวู้ จิ ยั ได้กล่าวถึงการศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมกายภาพของพื"นทีแหล่งท่องเทียว
ซึ งมาจาการสํ า รวจและสั ง เกตการณ์ ต ามกรอบความคิ ด ที ได้จ ากทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด
ประกอบด้วยการสํารวจและสังเกตการณ์ในด้านการคมนาคมและการเข้าถึง ด้านองค์ประกอบและ
สิ งอํานวยความสะดวก ด้านสภาพภูมิทศั น์ ด้านความปลอดภัย และด้านกิจกรรมทีเกิดขึ"น เพือให้
ทราบถึงสภาพโดยทัวไปของพื"นทีแหล่งท่องเทียวในปั จจุบนั ซึ งข้อมูลจากสํารวจและสังเกตการณ์
ทีได้มาอาจนําข้อมูลบางส่ วนไปใช้ในการประกอบการวิเคราะห์ในบทต่อไป
2.1 ผลการสํ ารวจและสั งเกตการณ์วดั พระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผลจากการสํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์พ"นื ทีบริ เวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
2.1.1 ด้านการคมนาคมและการเข้าถึง พบว่า พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมี
ความสะดวกและมีความปลอดภัยสู งในการเดินทาง เนื องจากสถานทีท่องเทียวตั"งอยู่บนถนนสาย
หลัก คือ ถนนราชดําเนิน สามารถเดินทางได้ง่าย มีป้ายแนะนําสถานทีท่องเทียวอย่างชัดเจนและมี
ความต่อเนื อง ทํา ให้ไ ม่เกิ ดความสั บ สนในการเดิ นทาง ถึ ง แม้ว่า การจราจรบนถนนเส้ น นี" บ าง
ช่วงเวลามีสภาพการจราจรติดขัดบ้าง เช่น ในเวลาเร่ งด่วนก็ตาม
2.1.2 ด้านองค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวก พบว่า พื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารเป็ นพื"นทีอาคารปิ ดล้อม เป็ นวัดขนาดใหญ่และสําคัญทีสุ ดในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ซึ งภายในบริ เวณวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทีสําคัญมากมาย เช่น พระบรมธาตุเจดีย ์ วิหาร
หลวง วิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงม้า) พระศรี ธรรมาโศกราชซึ งเป็ นพระพุทธรู ปทรงเครื อง
อย่า งกษัตริ ยป์ ระดิ ษ ฐานอยู่ วิหารทับ เกษตร วิหารเขีย น และวิหารโพธิ| ลัง กาเป็ นสถานทีแสดง
โบราณวัตถุ ทีพุทธศาสนิ กชนถวายเป็ นพุทธบูชา และนอกจากนี" ภายในวัดยังมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี ธรรมโศกราช ภายในวัดมีที
สําหรับจอดรถแต่ค่อนข้างจํากัด มีความพร้อมด้านสิ งอํานวยความสะดวกและบริ การสู ง ได้แก่ ทีนัง
พักผ่อน ห้องสุ ขา ป้ ายบอกเล่าเรื องราวและประวัติของสถานทีท่องเทียว เจ้าหน้าทีให้บริ การข้อมูล
เอกสาร ดอกไม้ธูปเทียนสําหรับผูท้ ีมาสักการะองค์พระบรมธาตุ มีการบริ การสถานทีจําหน่ายสิ นค้า
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ทีระลึก ร้านอาหาร การรักษาความปลอดภัย และมีการกําหนดผังการใช้บริ เวณวัดอย่างชัดเจน (ภาพ
ที 4)
2.1.3 ด้านสภาพภูมิทศั น์ พบว่า เนื องจากพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ น
พื"นทีปิ ดล้อมทํา ให้ง่า ยต่อการดูแลรั กษา ทั"ง ในด้า นความสะอาดและความสวยงาม ซึ งภูมิ ทศั น์
โดยรอบมีความสวยงาม สะอาด และได้รับการดูแลอย่างสมําเสมอ
2.1.4 ด้านความปลอดภัย พบว่า พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีเจ้าหน้าที
รักษาความปลอดภัยประจําและกําหนดช่วงเวลาในการให้บริ การอย่างแน่นอน โดยจะเปิ ดให้บริ การ
เฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ทําให้มีการเคลือนไหวของกิจกรรมของกลุ่มคนภายในพื"นทีและบริ เวณ
โดยรอบ จึงไม่ส่งผลต่อความรู้สึกของผูใ้ ช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียว
2.1.5 ด้านกิจกรรมทีเกิดขึ"น พบว่า เนืองจากพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ น
พื"นทีสําคัญทางศาสนา ซึ งกิจกรรมทีเกิดขึ"นในพื"นทีแหล่งท่องเทียวส่ วนใหญ่จะเป็ นการใช้พ"ืนที
เพือการพักผ่อนหย่อนใจ เช่ น การนมัสการสิ งศักดิ| สิ ทธิ| การนังพักผ่อน นังเล่นและถ่ายรู ป การ
พบปะพูดคุย ซึ งมีการใช้พ"ืนทีอย่างหนาแน่นตลอดทั"งวันและทุกวัน รวมทั"งการใช้พ"ืนทีแบบอืน ๆ
เช่น การใช้พ"นื ทีเพือการค้าขายและให้บริ การแก่ผมู้ าใช้พ"นื ที ไม่วา่ จะเป็ นการจําหน่ายสิ นค้าทีระลึก
ของฝาก การจําหน่ายอาหาร เครื องดืม เป็ นต้น การจัดงานประเพณี ทอ้ งถิน เช่น เทศกาลประเพณี วดั
สารทเดือนสิ บ ประเพณี แห่ผา้ ขึ"นธาตุ ซึงจัดขึ"นอย่างใหญ่โตเป็ นประจําทุกปี ประเพณี สวดพระด้าน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนา นอกจากนี" ยงั มีการจัดกิจกรรมพิเศษทาง
ศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมเพือการทัศนศึกษาหาความรู้ของโรงเรี ยนหรื อมหาวิทยาลัย
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2.2 ผลการสํ ารวจและสั งเกตการณ์พนที
ื สนามหน้ าเมือง
ผลจากการสํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
2.2.1 ด้านการคมนาคมและการเข้าถึง พบว่า พื"นทีสนามหน้าเมืองมีความสะดวก
และมีความปลอดภัยสู งในการเดินทาง เนืองจากสถานทีท่องเทียวตั"งอยูบ่ นถนนสายหลัก คือ ถนน
ราชดําเนิ น สามารถเดินทางได้ง่าย มีป้ายแนะนําสถานทีท่องเทียวอย่างชัดเจนและมีความต่อเนือง
ทํา ให้ไม่เกิ ดความสับสนในการเดิ นทาง ถึ งแม้ว่า สนามหน้าเมืองเป็ นพื"นทีว่างอยู่กลางใจเมื อง
นครศรี ธรรมราชซึ งล้อมรอบไปด้วยสถานทีราชการและสถานศึกษา แต่การจราจรบนถนนเส้นนี" ก็
ถือว่ามีความสะดวกเกือบตลอดทั"งวัน ยกเว้นบางช่วงเวลามีสภาพการจราจรติดขัดบ้าง เช่น ในเวลา
เร่ งด่วนในตอนเช้าและตอนเย็น ซึงมีรถโดยสารสาธารณะหรื อรถยนต์ผปู้ กครองทีรอรับบุตรหลาน
กลับบ้าน ผูท้ ีต้องการใช้พ"ืนทีก็สามารถเลียงใช้เส้นทางถนนสายหลักไปใช้ถนนสายรอง คือ ถนน
ท่าช้างได้
2.2.2 ด้านองค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวก พบว่า สนามหน้าเมืองมี
ลักษณะเป็ นพื"นทีโล่งสาธารณะ ประกอบด้วย พื"นทีลานคอนกรี ตทางด้านทิศใต้ภายในบริ เวณมี
พระราชานุ สาวรี ยร์ ัชกาลที 5 ตั"งอยู่ พื"นทีด้านทิศเหนื อเป็ นลานสนามหญ้า และพื"นทีทางด้า น
ตะวันตกเป็ นหน่วยงานราชการ ได้แก่ สํานักงานการท่องเทียวแห่ งประเทศไทยนครศรี ธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรี ธรรมราช ศาลาประชาคมและ
โรงละครนครศรี ธรรมราช และอุทยานการเรี ยนรู้เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช รวมถึง สนามกีฬา
โรงพละศึกษา ทีจอดรถ และห้องนํ"า สําหรับไว้บริ การคนในพื"นที ภายในพื"นทีมีทีสําหรับจอดรถ
แต่ค่อนข้างจํากัด ซึ งผูเ้ ข้ามาใช้พ"ืนทีส่ วนใหญ่นิยมจอดรถไว้ริมถนน มีความพร้อมด้านสิ งอํานวย
ความสะดวกและบริ การสู ง ได้แก่ ทีนังพักผ่อน ห้องสุ ขา ป้ ายบอกเล่ าเรื องราวและประวัติของ
สถานทีท่องเทียว มีสถานทีจําหน่ายอาหารทั"งแบบถาวรและแบบชัวคราวบริ การผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนที
ตลอดทั"งวัน และมีรถจําหน่ายอาหารเคลือนทีไว้บริ การผูท้ ีมาใช้พ"นื ทีเฉพาะในช่วงเย็น (ภาพที 5)
2.2.3 ด้านสภาพภูมิทศั น์ พบว่า สนามหน้าเมืองเป็ นพื"นทีโล่งสาธารณะได้รับการ
ตกแต่งภูมิทศั น์ทีสวยงาม และมีสภาพแวดล้อมทีดีทีเหมาะสมกับรู ปแบบกิจกรรมในพื"นที แต่ยงั คง
มีปัญหาด้านขยะและความสกปรกจากการใช้พ"นื ที
2.2.4 ด้านความปลอดภัย พบว่า สนามหน้าเมืองไม่มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
แต่เนื องจากลักษณะของพื"นทีเป็ นพื"นทีโล่งสาธารณะ และมีผใู้ ช้พ"ืนทีอย่างหนาแน่นในช่วงเวลา
กลางวัน ทําให้มีการเคลือนไหวของกิจกรรมของกลุ่มคนภายในพื"นทีและบริ เวณโดยรอบ ผูใ้ ช้พ"ืนที
จึงมีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้พ"นื ที
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2.2.5 ด้านกิจกรรมทีเกิดขึ"น พบว่า การใช้พ"ืนทีส่ วนใหญ่เพือการออกกําลัง ได้แก่
เดินเล่น เดิน/วิงออกกําลังกาย หรื อแม้แต่กิจกรรมทีไม่ใช่เป็ นการออกกําลัง เช่น ปิ กนิก อ่านหนังสื อ
ถ่ายรู ป เล่นดนตรี ฟั งเพลง พบปะ พูดคุย มีการใช้พ"ืนทีค่อนข้างเบาบางในช่วงเวลากลางวันและ
หนาแน่นมากทีสุ ดในช่วงตอนบ่ายและตอนเย็น รวมถึงการใช้พ"ืนทีเพือการค้าขายและให้บริ การแก่
ผูม้ าใช้พ"นื ที เช่น รถจําหน่ายอาหารเคลือนที หาบเร่ แผงลอย
2.3 ผลการสํ ารวจและสั งเกตการณ์พนที
ื สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ผลจากการสํารวจภาคสนามและสังเกตการณ์พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84
(ทุ่งท่าลาด)
2.3.1 ด้านการคมนาคมและการเข้าถึง พบว่า พื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84
(ทุ่งท่าลาด) มีความสะดวกและมีความปลอดภัยปานกลางในการเดินทาง เนืองจากการเข้าถึงพื"นที
จําเป็ นต้องใช้ถนนสายรอง คือ ถนนมะขามชุ ม ทีแยกออกจากถนนสายหลัก (ถนนราชดําเนิ นซึ ง
เป็ นถนนสายหลักทีใช้ในการสัญจร) มีป้ายแนะนําสถานทีท่องเทียวและบอกเส้นทางทําให้มีความ
สะดวกไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผทู้ ีต้องการไปใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียว
3.3.2 ด้านองค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวก พบว่า สวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 85 (ทุ่งท่าลาด) มีลกั ษณะเป็ นสวนสาธารณะเปิ ดโล่ง ซึงมีพ"นื ทีถึง 1,257 ไร่ ภายในบริ เวณ
ประกอบด้วย พื"นทีสวนสุ ขภาพ สวนสัตว์เปิ ด (สวนสัตว์เปิ ดท่าลาด) สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ
(สวนญี ปุ่ น) แดนพุ ท ธิ ภู มิ จ ํ า ลอง รวมถึ ง สถานที ราชการของสํ า นั ก งานเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ได้แก่ หอประชุ มเมือง และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรี ธรรมราช มีพ"ืนทีจอดรถซึ ง
สามารถจอดรถได้เป็ นจํานวนมากทั"งรถประจําทาง (รถทัวร์ ) และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ งผูเ้ ข้ามาใช้
พื"นที ส่ วนใหญ่นิยมจอดรถไว้ริม ถนน มีค วามพร้ อมด้า นสิ งอํานวยความสะดวกสู ง ได้แก่ ทีนัง
พักผ่อน ลานจัดกิจกรรม เจ้าหน้าทีให้บริ การข้อมูลเอกสารและรักษาความปลอดภัย ป้ ายบอกเล่า
ประวัติ/อธิ บายสถานทีต่าง ๆ ร้ านจําหน่ายสิ นค้า ร้ านอาหาร หาบเร่ แผงลอย และกิ จกรรมเสริ ม
(วาดรู ป ระบายสี นังสามล้อชมบรรยากาศ) (ภาพที 6-7)
3.3.3 ด้านสภาพภูมิทศั น์ พบว่า เนืองจากมีลกั ษณะเป็ นสวนสาธารณะเปิ ดโล่งมี
เนื" อทีกว้างขวางได้รับการตกแต่งภูมิทศั น์เป็ นระยะ ทําให้บางพื"นทีขาดการดูแลอย่างทัวถึ ง บาง
พื"นทีขาดความสวยงาม และยังคงมีปัญหาด้านขยะและความสกปรกจากการใช้พ"นื ที
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ภาพที 7 แสดงภาพสถานทีต่าง ๆ ภายในสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ทีมา : จากการสํารวจ, 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556
3.3.4 ด้านความปลอดภัย พบว่า เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยภายในสถานที
ท่องเทียวยังมีอยูอ่ ย่างจํากัด และพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีขนาดกว้าง ทําให้การดูแลยังไม่ทวถึ
ั ง ส่ งผล
ต่อความรู้สึกและความมันใจของผูใ้ ช้พ"นื ทีทั"งในด้านความรู้สึกและระยะเวลา ซึ งทําให้ในบางพื"นที
ทีค่อนข้างมีความลับตาจากผูค้ น มีผใู้ ช้พ"นื ทีน้อยเพราะไม่มนใจในความปลอดภั
ั
ย เช่น บริ เวณพื"นที
สวนญีปุ่ น และหลาย ๆ ครั"ง ในพื"นทียังเกิดปัญหาอนาจารและลักขโมยอยูบ่ ่อยครั"ง
3.3.5 ด้านกิจกรรมทีเกิดขึ"น พบว่า การใช้พ"ืนทีส่ วนใหญ่เพือการพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ว่าจะเป็ น เพือการพักผ่อน ได้แก่ การนังเล่น ชมสัตว์ มีการใช้พ"ืนทีตลอดทั"งวันโดยคนทีมาใช้
พื"นทีค่อนข้างหลากหลาย หรื อ เพือออกกําลัง เช่ น เดินเล่น เดิ น วิงออกกําลังกาย ปิ กนิ ก วาดรู ป
ระบายสี อ่านหนังสื อ ถ่ายรู ป เล่นดนตรี ซึ งการใช้พ"ืนทีค่อนข้างเบาบางในช่วงเวลากลางวันและ
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หนาแน่นมากทีสุ ดในช่วงตอนบ่ายและตอนเย็น รวมถึงกิจกรรมการค้าขายและให้บริ การแก่ผมู้ าใช้
พื"นที เช่น รถจําหน่ายอาหารเคลือนที หาบเร่ แผงลอย เป็ นต้น
3. สรุปสภาพทัวไปและองค์ ประกอบทรัพยากรท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรี ธ รรมราชตั"ง อยู่ใ นอํา เภอเมื อ งนครศรี ธ รรมราช ลัก ษณะทาง
กายภาพเป็ นที ดอนและค่ อย ๆ ลาดตําลงจากทางทิ ศ ตะวันตกไปยัง ทางทิ ศ ตะวันออก การใช้
ประโยชน์ ที ดิ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการใช้ป ระโยชน์ที ดิ น ประเภทที พัก อาศัย กึ งพาณิ ช ยกรรม โดย
ศูนย์กลางด้านการค้าและพาณิ ชยกรรมอยู่ในเขตพื"นทีตําบลท่าวัง รองลงมา คือ การใช้ประโยชน์
ทีดินประเภททีพักอาศัย
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีบทบาทเป็ นศูนย์กลางของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชและบริ เวณโดยรอบและมีแนวโน้มขยายตัวขึ"นจากการเพิมขึ"นจากการ
ลงทุนภาคเศรษฐกิจและบทบาทความเป็ นจังหวัดศูนย์กลางภาคใต้ตอนบน ซึ งสามารถแบ่งออกได้
เป็ นด้านพาณิ ชยกรรมและบริ การและด้านการท่องเทียว ส่ งผลให้อาชีพของประชากรส่ วนใหญ่เป็ น
อาชีพรับจ้าง ค้าขายและบริ การ รองลงมาคือรับราชการซึ งมีความสอดคล้องกับบทบาทความเป็ น
ชุมชนเมืองหลัก
ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช พ.ศ.2556 มีจาํ นวน 106,777 คน เป็ นเพศ
ชาย 51,204 คน เพศหญิง 56,939 คน ส่ วนด้านบริ การทางสังคมภายในเมืองนครศรี ธรรมราชมีความ
พร้อมในการรองรับสู ง เช่น สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถานบริ การสาธารณสุ ข เป็ นต้น
เนืองจากบทบาทความเป็ นเมืองศูนย์กลางราชการทั"งในส่ วนท้องถินและส่ วนภูมิภาค
ด้า นสถานการณ์ ก ารท่องเทียวพบว่า เมื องนครศรี ธ รรมธรรมราชเป็ นชุ ม ชนที มีก าร
ท่องเที ยวเชิ ง วัฒนธรรม เพราะเมืองนครศรี ธรรมราชเป็ นชุ ม ชนเมื องเก่า และมีค วามสํา คัญทาง
ประวัติศาสตร์ ทําให้สถานทีท่องเทียวส่ วนใหญ่เป็ นแหล่งท่องเทียวประเภทโบราณสถาน โดยใน
ระยะเวลาไม่กีปี ทีผ่านมาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้เสนอชื อเพือเข้าสู่ กระบวนการพิจารณา
เป็ นมรดกโลกทําให้การท่องเทียวมีอตั ราเติบโตขึ"น นักท่องเทียวส่ วนใหญ่เป็ นนักท่องเทียวชาวไทย
สําหรับความพร้อมด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การเพือการท่องเทียว โดย
ภาพรวมเมืองนครศรี ธรรมราชมีความพร้อมในการรองรับและให้บริ การ ซึ งองค์ประกอบเหล่านี"จะ
เป็ นข้อมูลในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทียว ประกอบกับการสํารวจและสังเกตการณ์
ภาคสนามเกี ยวกับลัก ษณะทางกายภาพและองค์ป ระกอบทีสําคัญของสถานทีท่องเทียวทีทําให้
ทราบถึงองค์ประกอบด้านสิ งอํานวยความความสะดวกและการบริ การ และเอกลักษณ์ของสถานที
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ท่องเทียวแต่ละแห่ง องค์ประกอบเหล่านี"จะเป็ นข้อมูลประกอบในการประเมินความพึงพอใจการใช้
พื"นทีแหล่งท่องเทียวในบทต่อไป
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บทที 5
ผลการศึกษา
โดยการศึกษาแบบสอบถามผูใ้ ช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวนี" ได้ รวบรวมข้อมูลผลการศึกษา
จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในพื"นทีแหล่งท่องเทียว 3 แห่ ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) รวมจํานวน 168 ตัวอย่าง แบ่งเป็ น
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที จํานวน 99 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว จํานวน 69
ตัวอย่าง และแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยวชาญ/นักวิชาการ/ผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องกับ การพัฒนาด้านการ
ท่องเทียว จํานวน 4 ท่าน ซึ งผลการศึกษานํามาสู่ การวิเคราะห์เพือประกอบการพิจารณาให้ทราบ
ประเด็นต่าง ๆ ซึงสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงั นี"
1. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
2. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84
(ทุ่งท่าลาด)
4. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการ/ผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนา
ด้านการท่องเทียวของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
5. สรุ ปผลการศึกษา
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1. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีใช้ พนที
ื วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุค คลกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร แบ่งออกเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและข้อมูล
ส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว สามารถแสดงผล
การศึกษาได้ดงั ตารางที 5 -6
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ตารางที 5 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"ืนที
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
(n = 33)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืนที
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํากว่า 18 ปี
19-23 ปี
24-35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี
3. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกร
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. รายได้
ตํากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

จํานวน

ร้ อยละ

13
20

39.39
60.61

5
6
10
7
5

15.15
18.18
30.30
21.21
15.15

9
4
11
3
4
2

27.27
12.12
33.33
9.09
12.12
6.06

1
12
3
15
2

3.03
36.36
9.09
45.45
6.06

8
5
8
5
5
2

24.24
15.15
24.24
15.15
15.15
6.06
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จากตารางที 5 สามารถอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้วา่
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เพศ พบว่า เป็ นเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.61 และเป็ นเพศชาย
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.39
อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 24-35 ปี มากทีสุ ด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 อายุระหว่าง 24-35 ปี จํานวน
7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 อายุระหว่าง 19-23 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 อายุตากว่
ํ า 18
ปี และอายุระหว่าง 46-60 ปี จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 15.15 ตามลําดับ
อาชี พ พบว่า เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากทีสุ ด จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.33 รองลงมาคือ เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 รับราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจและรับจ้างทัวไป จํานวน 4 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ค้าขายหรื อประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 และเป็ นเกษตรกร จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด จํานวน 15 คน คิด
เป็ นร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน
12 คน คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ระดับอนุปริ ญญาหรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสู ง (ปวส.)
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 และ
ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
รายได้ พบว่า มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท และตํากว่า 5,000 บาท จํานวน
8 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 24.24 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000
บาท,15,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท จํานวน 5 คน เท่ากัน 3 กลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ
15.15 และมากกว่า 30,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ตามลําดับ
เมื อวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า งประชาชนในพื" น ที พบว่ า
ประชาชนทีใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวมีความหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มวัยทํางานมีการใช้พ"ืนทีมาก
ที สุ ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ 24-35 ปี โดยอาชี พ ที มี ค วามโดดเด่ น มากที สุ ด คื อ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ นักเรี ยนและนักศึกษา ส่ วนกลุ่มวัยผูส้ ู งอายุมีการใช้พ"ืนทีน้อยทีสุ ด ทั"งนี"
ผูใ้ ช้พ"ื น ที มี ร ะดับ รายได้ร ะหว่า ง 5,000-30,000 บาทต่ อ เดื อ น และมี วุฒิ ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นช่ ว ง
มัธยมศึกษาถึงระดับปริ ญญาตรี คละเค้ากันไป
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ตารางที 6 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"ืนทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร
(n = 23)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่ องเทียว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ทีพักอาศัยปัจจุบัน
จ.นครศรี ธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช)
จ.อืน ๆ
3. อายุ
ตํากว่า 18 ปี
19-23 ปี
24-35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
5. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
6. รายได้
ตํากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท

จํานวน

ร้ อยละ

9
14

39.13
60.87

13
10

56.52
43.48

3
6
7
6
1

13.04
26.09
30.43
26.09
4.35

5
4
9
3
2

21.74
17.39
39.13
13.04
8.70

1
5
5
8
4

4.35
21.74
21.74
34.78
17.39

3
6
8
1
2
3

13.04
26.09
34.78
4.35
8.70
13.04
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ตารางที 6 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"ืนทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร (ต่อ)
(n = 23)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่ องเทียว
7. จํานวนครังทีเข้ ามาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2-5 ครั"ง
มากกว่า 10 ครั"ง
8. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่ องเทียว*
พักผ่อน/ท่องเทียว
เยียมญาติ/เพือน
9. ระยะเวลาทีใช้ ในเมืองนครศรีธรรมราช
มาเช้ากลับเย็นเพราะอยูใ่ กล้ทีพัก
พักค้างคืนบ้านญาติ/คนรู้จกั
10. เหตุผลในการมาท่ องเทียวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช*
สนใจ/ต้องการมาด้วยตนเอง
คําบอกเล่าของเพือน/ญาติ

จํานวน

ร้ อยละ

2
21

8.70
91.30

20
3

86.96
13.04

21
2

91.30
8.70

22
4

95.65
17.39

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล
จากตารางที 6 สามารถอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้
พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้วา่
เพศ พบว่า เป็ นเพศหญิง จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.87 และเป็ นเพศชาย
จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.13
ทีพัก อาศั ยปั จจุ บัน พบว่า เป็ นชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราชทีพัก อาศัยนอกเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.52 และมาจากจังหวัดอืน ๆ จํานวน
10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 โดยเป็ นจังหวัดพัทลุง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 จังหวัด
ระยอง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
13.04
อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 24-35 ปี มากทีสุ ด จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.43
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 19-23 ปี และอายุระหว่าง 46-60 ปี จํานวน 6 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ น
ร้อยละ 26.09 อายุระหว่าง 19-23 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 และอายุระหว่าง 46-60 ปี
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
อาชี พ พบว่า เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากทีสุ ด จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.13 รองลงมาคือ เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 รับราชการหรื อ
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รัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ค้าขายหรื อประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 13.04 และรับจ้างทัวไป จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.78 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรื อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
อนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสู ง (ปวส.) จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ
21.74 สู งกว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 และระดับประถมศึกษา จํานวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
รายได้ พบว่า มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาทมากทีสุ ด จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.78 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.09
รายได้ตากว่
ํ า 5,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท จํานวน 3 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ
13.04 รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 และรายได้ระหว่าง
15,001-20,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
จํานวนครังทีมาท่องเทียวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า เดินทางมาท่องเทียว
มากกว่า 10 ครั"ง จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 และ 2-5 ครั"ง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
8.70
วัตถุประสงค์ หลักในการเดินทางมาท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ ม ากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาเพือพักผ่อนหรื อท่องเทียว จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.96 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง และเพือมาเยียมญาติหรื อกลุ่มเพือน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาทีใช้ ในเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า เดินทางมาเช้ากลับเย็นเพราะอยูใ่ กล้
ทีพัก จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 และพักค้างคืนบ้านญาติหรื อคนรู้จกั จํานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.70
เหตุผลในการมาท่ องเทียวในเขตเมือ งนครศรี ธ รรมราช (สามารถเลือกตอบได้
มากกว่ า 1 เหตุผล) พบว่า มีความสนใจหรื อเดินทางมาด้วยตนเอง จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
95.65 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และมาท่องเทียวตามคําบอกเล่าของเพือนหรื อญาติ จํานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
เมือวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว พบว่า นักท่องเทียว
ส่ วนใหญ่เป็ นชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยกลุ่มวัยทํางานเป็ นกลุ่มทีมีการใช้พ"ืนทีมากทีสุ ด โดย
อาชี พทีมีความโดดเด่นทีสุ ดคือ อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ซึ งเป็ นกลุ่มทีมีกาํ ลังทางการเงินใน
การเดิ น ทางมาท่ อ งเที ยว ส่ ว นกลุ่ ม ผู้สู ง อายุ เ ป็ นกลุ่ ม ที มี ก ารใช้พ"ื น ที น้อ ยที สุ ด โดยภาพรวม
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นักท่องเทียวมีระดับรายได้ทีหลากหลาย คือตั"งแต่ 5,000-15,000 บาทต่อเดือนและมีวุฒิการศึกษาที
คละเค้ากันไป
1.2 รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
การวิเคราะห์แบบสอบถามรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ งแบ่งออกเป็ น รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการ
ใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว สามารถแสดงผล
การศึกษาได้ดงั ตารางที 7-8
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ตารางที 7 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
(n = 33)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
1. ผู้ร่วมเดินทาง
มาคนเดียว
2 คน
3-5 คน
มากกว่า 5 คน
2. วิธีทีใช้ ในการเดินทาง
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสารสาธารณะ
3. เหตุผลในการเลือกใช้ พนที
ื *
ชอบบรรยากาศ/ทัศนียภาพสวยงาม
เดินทางได้สะดวก/เข้าถึงได้ง่าย
พาบุตรหลาน/ญาติ/เพือนมาเทียว
ใกล้ทีพักอาศัย
บรรยากาศร่ มรื น
นัดพบเพือน/สมาคม
ชอบกิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวก
พื"นทีอํานวยต่อการทํากิจกรรมทีต้องการทํา
ใกล้ทีทํางาน/สถาบันการศึกษา
4. ความถีในการเข้ าใช้ สถานทีท่ องเทียว
1-2 ครั"ง/สัปดาห์
3-5 ครั"ง/สัปดาห์
มากกว่า 5 ครั"ง/สัปดาห์

จํานวน

ร้ อยละ

11
8
12
2

33.33
24.24
36.36
6.06

11
14
9

33.33
42.42
27.27

19
17
13
11
8
6
6
5
2

57.58
51.52
39.39
33.33
24.24
18.18
18.18
15.15
6.06

25
2
6

75.76
6.06
18.18
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ตารางที 7 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ต่อ)
(n = 33)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
5. วันทีเข้ ามาใช้ พนที
ื
จันทร์ -ศุกร์
เสาร์ -อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
6.ช่ วงเวลาทีมาใช้ พนที
ื
05.00-08.00 น.
08.00-12.00 น.
12.00-18.00 น.
ไม่แน่นอน
7. กิจกรรมการใช้ พนที
ื แหล่ งท่ องเทียว*
นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ|
ถ่ายรู ป
ซื"อสิ นค้า/ของทีระลึก/
เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปั ตยกรรม/วิถีชีวิต
ศึกษาประวัติศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรม
นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม
เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตั ว์
ฟังธรรม/ปฏิบตั ิธรรม/นังสมาธิ
อ่านหนังสื อ/เล่นอินเตอร์เน็ต
ทานอาหาร/ปิ กนิก/สังสรรค์
8. ระยะเวลาทีมาใช้ พนที
ื แหล่งท่ องเทียว
ไม่เกิน 30 นาที
30 นาที-1 ชัวโมง
1-2 ชัวโมง
มากกว่า 2 ชัวโมง
9. กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนที*
เคยร่ วม
-เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ
-แห่ผา้ ขึ"นธาตุ
-เทศกาลสงกรานต์

ส

จํานวน

ร้ อยละ

1
12
10

3.03
36.36
30.30
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล

1
12
13
7

3.03
36.36
39.39
21.21

33
27
18
17
15
12
9
5
2
2

100.00
81.82
54.55
51.52
45.45
36.36
27.27
15.15
6.06
6.06

2
7
20
4

6.06
21.21
60.61
12.12

33
33
30
17

100.00
100.00
90.91
51.52
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จากตารางที 7 สามารถอธิ บายรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้วา่
ผู้ร่วมเดินทาง พบว่า เดินทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คนมากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ เดินทางมาคนเดียว จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 เดินทางมา 2 คน
จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 และเดินทางมาเป็ นกลุ่มมากกว่า 5 คน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.06 ตามลําดับ
วิธีทีใช้ ในการเดินทาง พบว่า เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากทีสุ ด จํานวน 14
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.42 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.33 และเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 ตามลําดับ
เหตุ ผลในการเลือกใช้ พืนทีแหล่ งท่ อ งเทียว (สามารถเลือ กตอบได้ ม ากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า เพราะชอบบรรยากาศของพื"นทีหรื อแหล่งท่องเทียวมีทศั นียภาพทีสวยงามมากทีสุ ด
จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.58 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ เดินทางได้สะดวกพื"นที
แหล่งท่องเทียวสามารถเข้าถึงได้ง่าย จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.52 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
พาบุตรหลานหรื อญาติ/เพือนมาเทียว จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
พื"นทีแหล่งท่องเทียวอยู่ใกล้ทีพัก จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
พื"นทีแหล่งท่องเทียวมีบรรยากาศร่ มรื น จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
นัดพบเพือนเพือสังสรรค์และชอบกิ จกรรมและสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นที จํา นวน 6 คน
เท่ากัน 2 เหตุผล คิดเป็ นร้อยละ 18.18 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง พื"นทีแหล่งท่องเทียวเอื"ออํานวยต่อ
การทํากิจกรรมทีอยากจะทํา จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และใกล้ที
ทํางานหรื อสถาบันการศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามลําดับ
ความถีในการเข้ ามาใช้ พืนทีแหล่ งท่ องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่ง
ท่องเทียว 1-2 ครั"ง/สัปดาห์มากทีสุ ด จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.76 รองลงมาคือ มากกว่า 5
ครั"ง/สัปดาห์ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และ 3-5 ครั"ง/สัปดาห์ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.06 ตามลําดับ
วันทีเข้ ามาใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวใน
วันเสาร์ และวันอาทิตย์มากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ มาในวันหยุด
นักขัตฤกษ์ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30 และมาในวันจันทร์ -วันศุกร์ จํานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
ช่ วงเวลาทีมาใช้ พืนทีแหล่ งท่ องเทียว พบว่า มาในช่วงเวลา 12.00-18.00 น.มาก
ทีสุ ด จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.39 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. จํานวน 12 คน คิด
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เป็ นร้อยละ 36.36 ช่วงเวลาทีไม่แน่นอน จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 และช่วงเวลา 05.0008.00 น. จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
กิจกรรมทีทําในพืนทีแหล่ งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า 1 เหตุผล)
พบว่า นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ| ในพื"นทีวัดมากทีสุ ด จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ กิจกรรมการถ่ายรู ป จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.82 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ซื" อสิ นค้าหรื อของทีระลึก จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.55 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
เดินชมสถาปัตยกรรมภายในวัด จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.52 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ศึกษา
ประวัติศาสตร์ /ศิลปวัฒนธรรมภายในวัด จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เดิน
เล่น/ชมวิว จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ฟั งธรรม/ปฏิบตั ิธรรม/นัง
สมาธิ จํา นวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.15 ของจํา นวนกลุ่ ม ตัวอย่า ง และอ่า นหนัง สื อ/เล่ น
อินเตอร์ เน็ต ทานอาหาร/ปิ กนิ ก จํานวน 2 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
ระยะเวลาทีใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า ใช้เวลา 1-2 ชัวโมงมากทีสุ ด จํานวน 20
คน คิดเป็ นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือ 30 นาที – 1 ชัวโมง จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21
มากกว่า 2 ชัวโมง จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 และไม่เกิน 30 นาที จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.06 ตามลําดับ
กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนทีแหล่งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า
1 เหตุผล) พบว่า ทั"งหมดเคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นที
โดย เคยเข้าร่ วม/เทียวงานเทศกาลวันสารทเดือนสิ บมากทีสุ ด จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ประเพณี แห่ผา้ ขึ"นธาตุ จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง และเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.52 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที 8 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
(n = 23)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
1. ผู้ร่วมเดินทาง
มาคนเดียว
2 คน
3-5 คน

จํานวน

ร้ อยละ

2
9
12

8.70
39.13
52.17
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ตารางที 8 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ต่อ)
(n = 23)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
2. วิธีทีใช้ ในการเดินทาง
เดินเท้า
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสารสาธารณะ
3. เหตุผลในการเลือกใช้ พนที
ื *
ชอบบรรยากาศ/ทัศนียภาพสวยงาม
พาบุตรหลาน/ญาติ/เพือนมาเทียว
เดินทางได้สะดวก/เข้าถึงได้ง่าย
พื"นทีอํานวยต่อการทํากิจกรรมทีต้องการทํา
บรรยากาศร่ มรื น
4. กิจกรรมทีทําในพืนทีแหล่งท่ องเทียว*
นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ|
ถ่ายรู ป
เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปั ตยกรรม/วิถีชีวิต
ซื"อสิ นค้า/ของทีระลึก/
ศึกษาประวัติศาสตร์ /ศิลปวัฒนธรรม
นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม
ฟังธรรม/ปฏิบตั ิธรรม/นังสมาธิ
5. ระยะเวลาทีมาใช้ พนที
ื
30 นาที-1 ชัวโมง
1-2 ชัวโมง
มากกว่า 2 ชัวโมง
6. กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนที*
ไม่เคยร่ วม
เคยร่ วม
-เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ
-เทศกาลสงกรานต์
-แห่ผา้ ขึ"นธาตุ

จํานวน

ร้ อยละ

1
2
18
2

4.35
8.70
78.26
8.70

15
12
5
4
2

65.22
52.17
21.74
17.39
8.70

23
17
12
12
8
3
2

100.00
73.91
52.17
52.17
34.78
13.04
8.70

2
14
7

8.70
60.87
30.43

2
21
21
18
10

8.70
91.30
91.30
78.26
43.48
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล
จากตารางที 8 สามารถอธิ บายรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้วา่
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ผู้ร่วมเดินทาง พบว่า เดินทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คนมากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ เดินทางมา 2 คน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.13 และเดินทางมาคน
เดียว จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ
วิธีทีใช้ ในการเดินทาง พบว่า เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากทีสุ ด จํานวน 18
คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.26 รองลงมาคือ เดิ นทางโดยรถจักรยานยนต์และรถโดยสารสารธารณะ
จํานวน 2 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 8.70 และเดินเท้า จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35
ตามลําดับ
เหตุ ผลในการเลือกใช้ พืนทีแหล่ งท่ อ งเทียว (สามารถเลือ กตอบได้ ม ากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเพราะชอบบรรยากาศและพื"นทีแหล่งท่องเทียวมี
ทัศนี ยภาพทีสวยงามมากทีสุ ด จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.22 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
รองลงมาคือ พาบุตรหลานหรื อญาติหรื อเพือนมาท่องเทียว จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง เดินทางได้สะดวกพื"นทีสามารถเข้าถึงได้ง่าย จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.74 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง พื"นทีเอื"ออํานวยต่อการทํากิจกรรมทีอยากจะทํา จํานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 17.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และบรรยากาศในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความร่ มรื น
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
กิจกรรมทีทําในพืนทีแหล่ งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า 1 เหตุผล)
พบว่า นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ| มากทีสุ ด จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
รองลงมาคือ กิจกรรมถ่ายรู ป จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.91 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซื" อ
สิ นค้าหรื อของทีระลึ ก จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.17 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เดิ นชม
สถาปั ตยกรรมภายในวัด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ศึกษา
ประวัติศาสตร์ /ศิลปวัฒนธรรมภายในวัด จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.78 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ตามลําดับ
ระยะเวลาทีใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า ใช้เวลา 1-2 ชัวโมงมากทีสุ ด จํานวน 14
คน คิดเป็ นร้อยละ 60.87 รองลงมาคือ มากกว่า 2 ชัวโมง จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.43 และ 30
นาที – 1 ชัวโมง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ
กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนทีแหล่งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า
1 เหตุผล) พบว่า เคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นที โดย
เคยเข้าร่ วม/เทียวงานเทศกาลวันสารทเดือนสิ บมากทีสุ ด จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ประเพณี แห่ผา้ ขึ"นธาตุ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 ของจํานวนกลุ่ม
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ตัวอย่าง และเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ส่ วน
ไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นที จํานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ความคิดเห็ นต่อสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ"น
ในพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 9-11
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ตารางที 9 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
(n = 56)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื *
ปัญหาความแออัดของพื"นที
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ไม่มีปัญหา
การใช้ประโยชน์ทีดินและอาคารไม่เหมาะสมกับพื"นที
อืน ๆ

จํานวน
23
20
13
11
10
9
7
7
4
3

ร้ อยละ
41.07
35.71
23.21
19.64
17.86
16.07
12.50
12.50
7.14
5.36

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล

แผนภูมิที 1 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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จากตารางที 9 และแผนภูมิ ที 1 สามารถอธิ บ ายความคิ ดเห็ นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั"งประชาชนในพื"นทีและ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว แสดงความคิดเห็นว่าปั ญหาความแออัดของพื"นทีเป็ นปั ญหาทีสําคัญทีสุ ด
จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.07 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ปั ญหาความไม่เป็ น
ระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ปั ญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบหรื อฉวยโอกาสกับนักท่องเทียว จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.21
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาสถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล จํานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 19.64 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปัญหาขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ไฟฟ้ า สุ ขา ที
นังพัก จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.86 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/
สิ งรบกวน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.07 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและไม่มีปัญหา จํานวน 7 คน เท่ากัน 2 คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร/สิ งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกับพื"นที จํานวน 4 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 7.14 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดู
รายละเอียดได้ในตารางที 10-11
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ตารางที 10 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
(n = 33)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื *
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
ปัญหาความแออัดของพื"นที
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
การใช้ประโยชน์ทีดินและอาคารไม่เหมาะสมกับพื"นที
ไม่มีปัญหา
อืน ๆ

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา

จํานวน
17
16
11
7
7
7
5
4
4
1

ร้ อยละ
51.52
48.48
33.33
21.21
21.21
21.21
15.15
12.12
12.12
3.03
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ง "นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
แผนภูมิที 2 แสดงร้อยละความคิ
ด
เห็
น
ต่
อ
สภาพปั
ญ
หาที
เกิ
ำ
ส
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที

จากตารางที 10 และแผนภูมิที 2 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที (สามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ปั ญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีแสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหาความไม่
เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอยเป็ นปัญหาทีสําคัญทีสุ ด จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.52
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ปั ญหาความแออัดของพื"นทีเป็ นปั ญหาทีสําคัญทีสุ ด จํานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบหรื อฉวยโอกาส
กับนักท่องเทียว จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาสิ งแวดล้อม/
มลพิษ/สิ งรบกวน ปัญหาขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนังพัก ปั ญหาความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและไม่มีปัญหาใดในพื"นที จํานวน 7 คน เท่ากัน 3 ปั ญหา คิดเป็ น
ร้อยละ 21.21 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาสถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล จํานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร/สิ งปลูก
สร้างไม่เหมาะสมกับพื"นทีและไม่มีปัญหา จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง และปัญหาอืน ๆ จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
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ตารางที 11 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(n = 23)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื *
ปัญหาความแออัดของพื"นที
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
ไม่มีปัญหา
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว
อืน ๆ
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จํานวน
7
6
3
3
3
2
2
2

ร้ อยละ
30.43
26.09
13.04
13.04
13.04
8.70
8.70
8.70

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา

แผนภูมิที 3 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
จากตารางที 11 และแผนภูมิที 3 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถเลือกตอบได้
มากกว่า 1 ปั ญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว แสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหาความแออัดของ
พื"นทีเป็ นปัญหาทีสําคัญทีสุ ด จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.43 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา
คื อ ปั ญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ /สิ งรบกวน จํา นวน 6 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 26.09 ของจํา นวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง ปัญหาความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ปัญหาขาดสิ งอํานวยความสะดวกที
จําเป็ น เช่น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนังพัก และไม่มีปัญหา จํานวน 3 คน เท่ากัน 2 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 8.70
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ของจํานวนกลุ่ม ตัวอย่า ง ปั ญหาการแอบอ้า งเอาเปรี ยบหรื อฉวยโอกาสกับนักท่องเทียว ปั ญหา
สิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวนและปั ญหาอืน ๆ จํานวน 2 คน เท่ากัน 3 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 8.70
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
จากแบบสอบถามความคิดเห็ นต่อแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 12-14
ตารางที 12 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร
(n = 56)
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แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง*
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
สิ งอํานวยความสะดวก
การรักษาความสะอาด
การรักษาความปลอดภัย
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
มาตรฐานการขนส่งสาธารณะ
ทีพักแรม

จํานวน
19
17
17
14
12
9
8
8
7
6

ร้ อยละ
33.93
30.36
30.36
25.00
21.43
16.07
14.29
14.29
12.50
10.71

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

แผนภูมิที 4 แสดงร้ อยละความคิดเห็ นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
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จากตารางที 12 และแผนภูมิ ที 4 สามารถอธิ บ ายความคิ ดเห็ นต่ อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั"งประชาชน
ในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
มากทีสุ ด จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.93 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ การรักษาความ
สะอาดและการเพิมสิ งอํานวยความสะดวกภายในพื"นที จํานวน 17 คน เท่ากัน 2 แนวทาง คิดเป็ น
ร้อยละ 30.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง การรักษาความปลอดภัย จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุ งเส้นทางการจราจร จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.07 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง เพิมกิ จกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลายและจัดภูมิทศั น์ให้มีความสวยงาม
จํานวน 8 คน เท่ากัน 2 แนวทาง คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุ งมาตรฐาน
ขนส่ งสาธารณะ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิมทีพักแรม จํานวน
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.71 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถ
ดูรายละเอียดได้ในตารางที 13-14
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ตารางที 13 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
(n = 33)
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง*
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความสะอาด
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
สิ งอํานวยความสะดวก
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
มาตรฐานการขนส่ งสาธารณะ
ทีพักแรม

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

จํานวน
15
14
12
10
8
7
6
6
5
5

ร้ อยละ
45.45
42.42
36.36
30.30
24.24
21.21
18.18
18.18
15.15
15.15
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ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลฒนาหรื
ก
ั
าง อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุ
น
แผนภูมิที 5 แสดงร้ อยละความคิ
ด
เห็
น
ต่
อ
แนวทางการพั
ำ
ส
วรมหาวิหารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที

จากตารางที 13 และแผนภู มิ ที 5 สามารถอธิ บ ายความคิ ด เห็ น ต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที (สามารถ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีแสดงความคิดเห็นว่า ควรมี
การจัดระเบียบร้ านค้าแผงลอยมากทีสุ ด จํา นวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.45 ของจํานวนกลุ่ ม
ตัวอย่าง รองลงมาคือการักษาความปลอดภัย จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.42 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง การรักษาความสะอาด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง การปรับ
เส้นทางจราจรและป้ ายบอกเส้นทาง จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
การเพิมสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียว จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิมกิจกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลาย จัดภูมิทศั น์ให้มีความสวยงาม
จํานวน 6 คน เท่า กัน 2 เหตุผล คิดเป็ นร้ อยละ 18.18 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และปรั บปรุ ง
มาตรฐานรถโดยสารสาธารณะจํา นวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.15 ของจํา นวนกลุ่ ม ตัวอย่า ง
ตามลําดับ
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ตารางที 14 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(n = 23)
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง*
สิ งอํานวยความสะดวก
การรักษาความสะอาด
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
มาตรฐานการขนส่ งสาธารณะ
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
ทีพักแรม
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จํานวน
10
5
4
2
2
2
2
1
1

ร้ อยละ
43.48
21.74
17.39
8.70
8.70
8.70
8.70
4.35
4.35

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

แผนภูมิที 6 แสดงร้ อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
จากตารางที 14 และแผนภู มิ ที 6 สามารถอธิ บ ายความคิ ด เห็ น ต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรั บปรุ งพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของกลุ่ม ตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า ควรเพิมสิ ง
อํานวยความสะดวก เช่น ทีนังพัก มากทีสุ ด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง รองลงมาคือ การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.09 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุ งมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์พ"ืนทีแหล่ง
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ท่องเทียว เพิมกิ จกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลาย และจัดภูมิทศั น์แหล่งท่องเทียวให้มี
ความสวยงามมากยิงขึ"น จํานวน 2 คน เท่ากัน 4 แนวทาง คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง และการปรับเส้นทางจราจรและป้ ายบอกเส้นทาง จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ ความคาดหวัง ต่ อ รู ป แบบการพัฒ นาการ
ท่ อ งเที ยวของเมื อ งนครศรี ธ รรมราชในอนาคตของกลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้พ"ื น ที วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 15
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ตารางที 15 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อรู ปแบบการพัฒนาการท่องเทียวของเมือง
นครศรี ธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ประชาชน
( n=33 )
ความคาดหวังต่ อการพัฒนาด้านการท่ องเทียวในอนาคต
จํานวน ร้ อยละ
เมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ /สถาปัตยกรรม/โบราณคดีทีเงียบสงบ
16
48.48
เมืองท่องเทียวซึงรวบรวมความรู ้/ศิลปะ/วิทยาการสมัยใหม่ภาคใต้ตอนบน
12
36.36
เมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรมอย่างคึกคักและครบครันความบันเทิง
6
18.18

นักท่ องเทียว
( n=23 )
จํานวน ร้ อยละ
11
47.83
4
13.04
3
17.39

รวม
( n=56 )
จํานวน ร้ อยละ
27
48.21
16
28.57
9
16.07

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล

แผนภู มิ ที 7 แสดงร้ อยละความคิ ดเห็ นต่ อความคาดหวังต่ อรู ปแบบการพัฒนาการท่ องเที ยวของเมื อง
นครศรี ธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากตารางที 15 และแผนภูมิที 7 สามารถอธิ บายความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อ
รู ปแบบการพัฒนาการท่องเทียวของเมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
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พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถเลื อกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า ทั"งกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว แสดงความคิดเห็นว่า ควรพัฒนาแหล่ง
ท่องเทียวไปในรู ปแบบเมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ /สถาปั ตยกรรม/โบราณคดีทีเงียบสงบมาก
ทีสุ ด จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.21 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ เมืองท่องเทียวซึ ง
รวบรวมความรู้ /ศิลปะ/วิทยาการสมัยใหม่ประจําภาคใต้ตอนบน จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ
28.57 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และเมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรมอย่างคึกคักและครบครันความบันเทิง
จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.07 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามลําดับ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่ ม
พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความคิดเห็นทีตรงกัน คือ
ควรพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที ยวไปในรู ป แบบเมื อ งท่ อ งเที ยวทางประวัติ ศ าสตร์ / สถาปั ต ยกรรม/
โบราณคดีทีเงียบสงบมากทีสุ ด จํานวน 16 และ 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 และ 47.83 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่างตามลําดับ รองลงมาคือ เมืองท่องเทียวซึ งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมัยใหม่
ประจําภาคใต้ตอนบน จํานวน 12 และ 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 และ 17.39 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างตามลําดับ และเมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรมอย่างคึกคักและครบครันความบันเทิง จํานวน 6
และ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และ 13.04 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
1.4 ความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกภายใน
พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผลจากการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวย
ความสะดวกภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียว สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี"
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ตารางที 16 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านการเข้าถึงพื"นที
แหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สภาพถนน/เส้นทาง
ป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ ชดั เจน/ไม่ สับสน

ประชาชน
(n = 33)
S.D. ระดับ
X̅
4.06 0.788 มาก
4.00 0.866 มาก

นักท่องเทียว
(n = 23)
S.D. ระดับ
X̅
3.96 0.706 มาก
3.91 0.596 มาก

มีรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมําเสมอ

4.06 0.899

มาก

2.83 1.642 ปานกลาง 3.55 1.387

มาก

4.04 0.851

มาก

3.57 0.981

มาก

ด้ า นการเข้ าถึงพืนทีแหล่งท่องเทียว

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)
S.D. ระดับ
X̅
4.02 0.751 มาก
3.96 0.762 มาก
3.84 0.967

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด
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แผนภูมิที 8 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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จากตารางที 16 และแผนภูมิที 8 สามารถอธิบายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.84 และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.967 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 4.04 และ 3.57 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.851
และ0.981 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นสภาพถนน/เส้นทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 4.02 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.751 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 4.06 และ 3.96 ตามลําดับ และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.788 และ 0.706 ตามลําดับ
ประเด็นป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ชดั เจน/ไม่สับสน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.96 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.762 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 4.00 และ
3.91 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.866 และ0.596 ตามลําดับ
ประเด็นรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมําเสมอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.55 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.387 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 4.06 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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เท่ากับ 0.899 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.84 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.967 ซึ งแตกต่างจากกลุ่ม
ตัวอย่า งประชาชนในพื"นที อาจเป็ นเพราะกลุ่ม ตัวอย่า งนักท่องเทียวส่ วนใหญ่อาจจะไม่รู้จกั รถ
โดยสารสาธารณะทีให้บริ การในพื"นทีเท่ากับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทําให้กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวจึงมีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
ตารางที 17 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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ความสะอาด สะดวกสบาย/เป็ นระเบียบ
เจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดเพียงพอ

ประชาชน
(n = 33)
S.D. ระดับ
X̅
3.79 0.96 มาก
3.45 0.971 มาก

นักท่องเทียว
(n = 23)
S.D. ระดับ
X̅
3.91 0.515 มาก
3.57 0.736 มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)
S.D. ระดับ
X̅
3.84 0.848 มาก
3.50 0.915 มาก

ถังขยะ/ภาชนะรองรับมู ลฝอยอยู่ในสภาพดี/เพียงพอ

3.67 0.854

มาก

3.61 0.515

มาก

3.64 0.819

มาก

3.64 0.928

มาก

3.70 0.589

มาก

3.66 0.861

มาก

ด้ า นความสะอาดและความเป็ นระเบียบของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 9 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากตารางที 17 และแผนภูมิที 9 สามารถอธิบายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.66 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.861 หากแยกพิจารณาเฉพาะ
กลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.64 และ 3.70 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.928 และ0.589 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถ
อธิบายได้วา่
ประเด็นความสะอาด สะดวกสบาย/เป็ นระเบียบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.84 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.848 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.79 และ
3.91 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.960 และ0.515 ตามลําดับ
ประเด็นเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.50 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.915 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.45 และ
3.57 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.971 และ0.736 ตามลําดับ
ประเด็นถังขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยูใ่ นสภาพดี/เพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.64 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.819 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx )
เท่ากับ 3.67 และ 3.61 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.854 และ 0.515 ตามลําดับ
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ตารางที 18 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านความปลอดภัย
และการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
ด้ า นความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

พืน" ทีแหล่ งท่ องเทียวมีความปลอดภัย /ไม่ น่ากลัว
เจ้าหน้าทีและระบบรักษาความปลอดภัยเพีย งพอ

S.D.
X̅
4.12 1.023
3.39 0.966

ระดับ
มาก
มาก

S.D.
X̅
3.91 0.515
3.78 0.736

ระดับ
มาก
มาก

S.D.
X̅
4.04 0.852
3.55 0.893

ระดับ
มาก
มาก

ไฟฟ้ าส่ องสว่ า ง/แสงธรรมชาติเพีย งพอ

3.91 1.071

มาก

3.91 0.515

มาก

3.91

0.88

มาก

มีถังดับเพลิงเพียงพอ/ป้ ายเตือนชัดเจน

3.39 1.029

มาก

3.61 0.722

มาก

3.48 0.914

มาก

3.70 1.022

มาก

3.80 0.622

มาก

3.75 0.885

มาก

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด
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แผนภูมิที 18 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียว
ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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จากตารางที 18 และแผนภูมิที 10 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.75 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.885 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.70 และ 3.80 ตามลําดับ และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.022 และ 0.622 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็น
สามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความปลอดภัย/ไม่น่ากลัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 4.04 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.852 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx )
เท่ากับ 4.12 และ 3.91 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.023 และ 0.515 ตามลําดับ
ประเด็นเจ้าหน้าทีและระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.55 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.893 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx )
เท่ากับ 3.39 และ 3.78 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.966 และ 0.736 ตามลําดับ
ประเด็นไฟฟ้ าส่ องสว่าง/แสงธรรมชาติเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.91 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.880 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
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ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.91
เท่ากันทั"ง 2 กลุ่ม และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.071 และ 0.515 ตามลําดับ
ประเด็นมีถงั ดับเพลิ งเพียงพอหรื อป้ ายเตือนชัดเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.48 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.914 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.39 และ
3.61 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.029 และ 0.722 ตามลําดับ
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ตารางที 19 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านสิ งอํานวยความ
สะดวกและการบริ ก ารของพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวของกลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้พ"ื น ที วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก/การบริการของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

พืน" ทีสําหรับจอดรถ

S.D.
3.48 1.176

พืน" ทีสําหรับพักผ่อน/พืน" ทีสําหรับทํา กิจกรรม
จุดบริการนักท่ องเทียว/พืน" ทีสอบถามข้อมู ล

3.64 0.783 มาก 3.22 0.600 ปานกลาง 3.46 0.738 มาก
3.30 1.045 ปานกลาง 3.04 0.638 ปานกลาง 3.20 0.903 ปานกลาง

พืน" ทีบริการด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานทีท่ องเทียว

2.58 1.393 ปานกลาง 2.87 0.920 ปานกลาง 2.70 1.220 ปานกลาง
2.73 1.376 ปานกลาง 3.00 0.739 ปานกลาง 2.84 1.156 ปานกลาง

พืน" ทีสําหรับเด็ก/สนามเด็กเล่ น
ธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินอัตโนมัต ิ

2.55 1.641 ปานกลาง 3.13 0.626 ปานกลาง 2.79 1.345 ปานกลาง
2.42 1.640 น้อย
2.70 0.822 ปานกลาง 2.54 1.361 ปานกลาง

ร้า นอาหาร/ร้า นขายของทีระลึก
ห้องนํา" สาธารณะเพีย งพอ/สะอาด

3.73 1.098 มาก 3.87 1.100
3.21 1.193 ปานกลาง 3.48 0.947

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

X̅

ระดับ
มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

X̅
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
2.91 1.041 ปานกลาง 3.25 1.148 ปานกลาง
X̅

มาก
มาก

3.79 1.091 มาก
3.32 1.097 ปานกลาง

3.07 1.261 ปานกลาง 3.14 0.826 ปานกลาง 3.10 1.118 ปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด
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แผนภูมิที 11 แสดงระดับความพึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากตารางที 19 และแผนภูมิที 11 สามารถอธิ บายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.10 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.118 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.07 และ 3.14 ตามลําดับ และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.261 และ 0.826 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีสําหรับจอดรถ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.25 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.148
หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่า งประชาชนในพื"นที มี ระดับ ความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.48 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.176 ส่ วน
กลุ่ ม ตัวอย่า งนัก ท่องเที ยวมี ระดับ ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ )
เท่ากับ 2.91 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.041
ประเด็นพื"นทีสําหรับพักผ่อน/พื"นทีสําหรับทํากิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.46 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.738 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.64 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.783 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.22 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.600
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ประเด็นจุดบริ การนักท่องเทียว/พื"นทีสอบถามข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.20 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.903 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นที และกลุ่ ม ตัวอย่า งนัก ท่องเที ยวมี ระดับ ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.30 และ 3.04 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.045
และ 0.638 ตามลําดับ
ประเด็นพื"นทีบริ การด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 2.70 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.220 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"น
และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ )
เท่ากับ 2.58 และ 2.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.393 และ 0.920
ตามลําดับ
ประเด็นโทรศัพท์สาธารณะภายในสถานทีท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 2.84 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.156 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 2.73 และ 3.00 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.376 และ 0.739
ตามลําดับ
ประเด็นพื"นทีสําหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( ˉx ) เท่ากับ 2.79 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.345 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
2.55 และ 3.13 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.641 และ 0.822 ตามลําดับ
ประเด็นธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินอัตโนมัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 2.54 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.361 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.42 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.640 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.70 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.822
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ประเด็นร้านอาหาร/ร้านขายของทีระลึก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.79 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.091 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.73 และ 3.87
ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.098 และ 0.947 ตามลําดับ
ประเด็นห้องนํ"าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.32 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.118 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
3.07 และ 3.14 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.261 และ 0.826 ตามลําดับ
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ตารางที 20 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์
และทัศ นี ย ภาพโดยรอบของพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวของกลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้พ"ื น ที วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
ด้ า นของสภาพภู มิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

พืน" ทีแหล่ งท่ องเทียวมีความสวยงาม/ร่ มรืน
มีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พนื" ทีท่ องเทียวอย่ างชัดเจน

X̅
S.D.
4.09 1.100
3.48 1.302

ระดับ
มาก
มาก

X̅
S.D.
3.87 0.694
3.70 0.703

ระดับ
มาก
มาก

X̅
S.D.
4.00 0.953
3.57 1.093

ระดับ
มาก
มาก

สิงปลูกสร้า ง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภู มิทัศน์เดิม

3.64 1.141

มาก

3.83 0.650

มาก

3.71 0.967

มาก

มีการวางต ําแหน่ งของสิงอํานวยความสะดวกเข้า กับพืน" ที

3.39 1.248

มาก

3.61 0.783

มาก

3.48 1.079

มาก

3.65 1.198

มาก

3.75 0.708

มาก

3.69 1.023

มาก

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 12 แสดงระดับความพึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

102
จากตารางที 20 และแผนภูมิที 12 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนี ยภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.69 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.023 หากแยกพิจารณา
เฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.65 และ 3.75 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.198 และ 0.708 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถ
อธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความสวยงาม/ร่ มรื น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 4.00 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.953 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 4.09 และ
3.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.100 และ 0.694 ตามลําดับ
ประเด็นมีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พ"ืนทีท่องเทียวอย่างชัดเจน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.57 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 1.093 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.48 และ 3.70 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.302
และ 0.703 ตามลําดับ
ประเด็นสิ งปลูกสร้าง/ปรุ งแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทศั น์เดิม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.71 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.967 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.64 และ 3.83 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.141
และ 0.650 ตามลําดับ
ประเด็นมีการวางตําแหน่ งของสิ งอํานวยความสะดวกเข้ากับกิจกรรมของพื"นที
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.48 และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.079 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.39 และ 3.61 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.248
และ 0.783 ตามลําดับ
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ตารางที 21 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านความเก่าแก่/
ความสํา คัญ /ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องพื"น ที แหล่ ง ท่ องเที ยวของกลุ่ ม ตัว อย่า งที ใช้พ"ื นที วัด พระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร

มีความเป็ นเอกลักษณ์ ด้านวิถีชวี ิต/ภู มิปัญญา/พบเห็นได้ทีเดีย ว
มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทํา ให้เกิดความประทับใจ

ประชาชน
(n = 33)
S.D. ระดับ
X̅
3.58 1.275 มาก
3.82 1.158 มาก

นักท่องเทียว
(n = 23)
S.D. ระดับ
X̅
4.04 0.706 มาก
3.87 0.694 มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)
S.D. ระดับ
X̅
3.77 1.095 มาก
3.84 0.987 มาก

มีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี

3.91 1.128

มาก

3.87 0.694

มาก

3.89 0.966

มาก

3.77 1.187

มาก

3.93 0.698

มาก

3.83 1.016

มาก

ด้ านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

X̅
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หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

ส

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 13 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากตารางที 21 และแผนภูมิที 13 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.83 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.016 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.77 และ 3.93 ตามลําดับ และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.187 และ 0.698 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็น
สามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นมีความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวิถีชีวติ /ภูมิปัญญา/พบเห็นได้ทีเดียว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.77 และส่ วน
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เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 1.095 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.58 และ 4.04 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.275
และ 0.706 ตามลําดับ
ประเด็นมีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความประทับใจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.84 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.987 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.82 และ 3.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.158
และ 0.694 ตามลําดับ
ประเด็นมีความงดงามของสถาปั ตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.89 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.966 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx )
เท่ากับ 3.91 และ 3.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.128 และ 0.694
ตามลําดับ
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ตารางที 22 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านการจัดการพื"นที
แหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

ด้ านการจัดการพืนทีแหล่งท่องเทียว

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานพืน" ทีแหล่ งท่ องเทียว
มีความเหมาะสมในการแบ่ งพืน" ทีตามลักษณะการใช้งาน

S.D.
3.79 1.111
3.58 1.173

ระดับ
มาก
มาก

S.D.
3.83 0.576
3.57 0.590

ระดับ
มาก
มาก

S.D.
3.80 0.923
3.57 0.970

ระดับ
มาก
มาก

มีกิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการพืน" ทีแหล่ งท่ องเทียว
มีเทคโนโลยี/ภู มิปัญญาท้องถิน/สร้า งสรรค์ให้มีความแปลกใหม่

3.67 1.080
3.42 1.251

มาก
มาก

3.61 0.722
3.52 0.593

มาก
มาก

3.64 0.943
3.46 1.026

มาก
มาก

ให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รืนรมย์/ตอบสนองการใช้บริการ
มีการเผยแพร่ ขอ้ มู ลการท่ องเทียวในระดับท้องถินหรือประเทศ

3.61 1.116
3.42 1.370

มาก
มาก

3.65 0.714
3.83 0.576

มาก
มาก

3.63 0.964
3.59 1.125

มาก
มาก

X̅

3.58 1.184

มาก

3.67 0.629

มาก

3.62 0.992

มาก

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

X̅

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

X̅

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

105

แผนภูมิที 14 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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จากตารางที 22 และแผนภูมิที 14 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.62
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.992 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.58 และ 3.67 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.184 และ 0.629 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.80 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.923 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx )
เท่ากับ 3.79 และ 3.83 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.111 และ 0.576
ตามลําดับ
ประเด็นมี ค วามเหมาะสมในการแบ่งพื"นที ตามลักษณะการใช้ง าน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.57 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.970 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.58 และ 3.57 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.173
และ 0.590 ตามลําดับ
ประเด็นมี กิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การพื" นที แหล่ งท่องเที ยว พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.64 และส่ วน
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เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.943 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.67 และ 3.61 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.080
และ 0.722 ตามลําดับ
ประเด็นมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถิน/สร้ างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.46 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 1.026 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.42 และ 3.52 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.251
และ 0.593 ตามลําดับ
ประเด็นให้ความเพลิดเพลิน/สนุ กสนาน/รื นรมย์/ตอบสนองการใช้บริ การ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.63 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.964 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.61 และ 3.65 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.116
และ 0.714 ตามลําดับ
ประเด็นมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลการท่องเทียวในระดับ ท้องถิ นหรื อประเทศ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.62 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.992 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.42 และ 3.83 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.184
และ 0.576 ตามลําดับ
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2. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีใช้ พนที
ื สนามหน้ าเมือง
2.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนามหน้า
เมืองซึ งแบ่งออกเป็ น ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและข้อมูลส่ วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียว สามารถแสดงผลการศึกษาได้
ดังตารางที 23-24
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ตารางที 23 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"ืนที
สนามหน้าเมือง
(n = 33)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืนที
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํากว่า 18 ปี
19-23 ปี
24-35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี

จํานวน

ร้ อยละ

22
11

66.67
33.33

6
6
12
5
4

18.18
18.18
36.36
15.15
12.12

11
5
4
9
3
1

33.33
15.15
12.12
27.27
9.09
3.03

2
10
5
13
3

6.06
30.30
15.15
39.39
9.09

8
4
7
5
6
3

24.24
12.12
21.21
15.15
18.18
9.09
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3. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกร
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. รายได้
ตํากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท

จากตารางที 23 สามารถอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมืองได้วา่
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เพศ พบว่า เป็ นเพศชาย จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และเป็ นเพศหญิง
จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 24-35 ปี มากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36
รองลงมาคือ อายุตากว่
ํ า 18 ปี และอายุระหว่าง 19-23 ปี จํานวน 6 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ
18.18 อายุระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 และอายุระหว่าง 46-60 ปี จํานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ตามลําดับ
อาชี พ พบว่า เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33
รองลงมาคือ มีอาชี พค้าขายหรื อประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27.27 รับ
ราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 รับจ้างทัวไป จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 และมีอาชีพเป็ น
เกษตรกร จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด จํานวน 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 39.39 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) จํานวน 10
คน คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30 ระดับอนุ ปริ ญญาหรื อระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พขั"นสู ง (ปวส.)
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 ระดับสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09
และระดับประถมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ตามลําดับ
รายได้ พบว่า มีรายได้ตากว่
ํ า 5,000 บาทมากทีสุ ด จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.24 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 รายได้
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000
บาท จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.12 และมากกว่า 30,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ
เมื อวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า งประชาชนในพื" น ที พบว่ า
ประชาชนทีใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวมีความหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มคนวัยทํางานมีการใช้พ"ืนทีมาก
ที สุ ด ส่ วนใหญ่อ ยู่ใ นช่ วงอายุ 24-35 ปี โดยอาชี พ ที มี ค วามโดดเด่ นมากที สุ ดคื อ นัก เรี ย นและ
นักศึกษา ส่ วนกลุ่มวัยผูส้ ู งอายุมีการใช้พ"ืนทีน้อยทีสุ ด ทั"งนี" ผูใ้ ช้พ"ืนทีมีระดับรายได้ตากว่
ํ า 5,000
บาทต่อเดือน และมีวฒ
ุ ิการศึกษาอยูใ่ นช่วงมัธยมศึกษาถึงระดับปริ ญญาตรี คละเค้ากันไป
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ตารางที 24 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"ืนทีสนาม
หน้าเมือง
(n = 23)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่ องเทียว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ทีพักอาศัยปัจจุบัน
จ.นครศรี ธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช)
จ.อืน ๆ
3. อายุ
ตํากว่า 18 ปี
19-23 ปี
24-35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
5. ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
6. รายได้
ตํากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท
7. ความถี
2-5 ครั"ง
มากกว่า 10 ครั"ง

จํานวน

ร้ อยละ

14
9

60.87
39.13

16
7

69.57
30.43

1
4
12
5
1

4.35
17.39
52.17
21.74
4.35

5
10
2
3
3

21.74
43.48
8.70
13.04
13.04

1
8
14

4.35
34.78
60.87

3
2
12
4
1
1

13.04
8.70
52.17
17.39
4.35
4.35

3
20

13.04
86.96
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ตารางที 24 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"ืนทีสนาม
หน้าเมือง (ต่อ)
(n = 23)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่ องเทียว
8. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่ องเทียว*
พักผ่อน/ท่องเทียว
ประชุม/สัมมนา
ติดต่อธุรกิจ
9. ระยะเวลาทีใช้ ในเมืองนครศรีธรรมราช
มาเช้ากลับเย็นเพราะอยูใ่ กล้ทีพัก
มาเช้ากลับเย็นเพราะมีกาํ หนดพักทีอืน
พักค้างคืนบ้านญาติ/คนรู้จกั
10. เหตุผลในการมาท่ องเทียวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช*
สนใจ/ต้องการมาด้วยตนเอง
คําบอกเล่าของเพือน/ญาติ
สื อออนไลน์
หนังสื อพิมพ์/นิตยสาร

ส

จํานวน

ร้ อยละ

21
2
2

91.30
8.70
8.70
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อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
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16
2
5

69.57
8.70
21.74

19
2
1
1

82.61
8.70
4.35
4.35

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล
จากตารางที 24 สามารถอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวที
ใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมืองได้วา่
เพศ พบว่า เป็ นเพศชาย จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.87 และเป็ นเพศหญิง
จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.13
ทีพัก อาศั ยปั จจุ บัน พบว่า เป็ นชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราชทีพัก อาศัยนอกเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.87 และมาจากจังหวัดอืน ๆ จํานวน
9 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 โดยเป็ นจังหวัดกระบี จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 จังหวัดสงขลา
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 และจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70
อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 24-35 ปี มากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 อายุระหว่าง 19-23 ปี จํานวน
4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 และตํากว่า 18 ปี และอายุระหว่าง 46-60 ปี จํานวน 1 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม
คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
อาชี พ พบว่า รับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48
รองลงมาคือ เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ค้าขายและรับจ้างทัวไป
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จํานวน 3 คน เท่ากัน 2 อาชีพ คิดเป็ นร้อยละ 13.04 และเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด จํานวน 14 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60.87 รองลงมาคือ ระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสู ง (ปวส.) จํานวน
8 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.78 และระดับมัธยมศึกษาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
รายได้ พบว่า มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จํานวน 12 คนมากทีสุ ด คิด
เป็ นร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.39 มีรายได้ตากว่
ํ า 5,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 มีรายได้ 5,001-10,000 บาท
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 และมีรายได้ 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท
จํานวน 1 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
จํานวนครั งทีมาท่ องเทียวในเมืองนครศรี ธรรมราช พบว่า เดินทางมาท่องเทียว
มากกว่า 10 ครั"ง จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.96 และจํานวน 2-5 ครั"ง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.04
วัตถุประสงค์ หลักในการเดินทางมาท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาเพือพักผ่อนหรื อท่องเทียว จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง และเพือมาเยียมญาติหรื อกลุ่มเพือนและเพือติดต่อธุ รกิจ จํานวน 2 คน เท่ากัน 2
เหตุผลคิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ระยะเวลาทีใช้ ในเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า เดินทางมาเช้ากลับเย็นเพราะอยูใ่ กล้
ทีพัก จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.57 รองลงมาคือ พักค้างคืนบ้านญาติหรื อคนรู้จกั จํานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 และไปเช้ากลับเย็นเนืองจากมีกาํ หนดพักทีอืน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 8.70 ตามลําดับ
เหตุผลในการมาท่องเทียวในเมืองนครศรีธรรมราช (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า
1 เหตุผล) พบว่า มีความสนใจหรื อเดินทางมาด้วยตนเอง จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.61 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ มาท่องเทียวตามคําบอกเล่าของเพือนหรื อญาติ จํานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รู้ผา่ นสื อออนไลน์และหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสาร จํานวน
1 คน เท่ากัน 2 เหตุผล คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
เมือวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว พบว่า นักท่องเทียว
ส่ วนใหญ่เป็ นชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยกลุ่มวัยทํางานเป็ นกลุ่มทีมีการใช้พ"ืนทีมากทีสุ ด โดย
อาชีพทีมีความโดดเด่นทีสุ ดคือ รับราชการหรื อเป็ นพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ งเป็ นกลุ่มที
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มีกาํ ลังทางการเงินในการเดินทางมาท่องเทียว ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มทีมีการใช้พ"ืนทีน้อยทีสุ ด
โดยภาพรวมนักท่องเทียวมีระดับรายได้ทีหลากหลายส่ วน คือตั"งแต่ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน
และมีวฒ
ุ ิการศึกษาทีคละเค้ากันไป
2.2 รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมือง
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมืองซึ งแบ่งออกเป็ น รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั
ตารางที 25-26
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ตารางที 25 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
(n = 33)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
1. ผู้ร่วมเดินทาง
มาคนเดียว
2 คน
3-5 คน
มากกว่า 5 คน
2. วิธีทีใช้ ในการเดินทาง
เดินเท้า
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสารสาธารณะ
3. เหตุผลในการเลือกใช้ พนที
ื *
ชอบบรรยากาศ/ทัศนียภาพสวยงาม
ใกล้ทีพักอาศัย
นัดพบเพือน/สมาคม
เดินทางได้สะดวก/เข้าถึงได้ง่าย
พื"นทีอํานวยต่อการทํากิจกรรมทีต้องการทํา
ชอบกิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวก
พาบุตรหลาน/ญาติ/เพือนมาเทียว
บรรยากาศร่ มรื น
ใกล้ทีทํางาน/สถาบันการศึกษา

จํานวน

ร้ อยละ

11
14
7
1

33.33
42.42
21.21
3.03

4
2
11
12
4

12.12
6.06
33.33
36.36
12.12

13
13
12
12
8
7
6
4
3

39.39
39.39
36.36
36.36
24.24
21.21
18.18
12.12
9.09

113
ตารางที 25 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง (ต่อ)
(n = 33)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
4. ความถีในการเข้ าใช้ สถานทีท่ องเทียว
ประจําทุกวัน
1-2 ครั"ง/สัปดาห์
3-5 ครั"ง/สัปดาห์
มากกว่า 5 ครั"ง/สัปดาห์
5. วันทีเข้ ามาใช้ พนที
ื
จันทร์ -ศุกร์
เสาร์ -อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่แน่นอน
6.ช่ วงเวลาทีมาใช้ พนที
ื
05.00-08.00 น.
08.00-12.00 น.
12.00-18.00 น.
หลัง 18.00 น.
ไม่แน่นอน
7. ระยะเวลาทีมาใช้ พนที
ื
30 นาที-1 ชัวโมง
1-2 ชัวโมง
มากกว่า 2 ชัวโมง
8. กิจกรรมทีทําพืนที*
เดิน/วิงออกกําลังกาย
ถ่ายรู ป
ทานอาหาร/ปิ กนิก/สังสรรค์
ซื"อสิ นค้า/ของทีระลึก/
นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ|
เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปั ตยกรรม/วิถีชีวิต
นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม
ศึกษาประวัติศาสตร์ /ศิลปวัฒนธรรม
เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตั ว์
อ่านหนังสื อ/เล่นอินเตอร์เน็ต
ปันจักรยาน
เต้นแอโรบิก
วาดรู ประบายสี

จํานวน

ร้ อยละ

2
16
9
6

6.06
48.48
27.27
18.18

6
11
4
12

18.18
33.33
12.12
36.36

1
3
11
12
6

3.03
9.09
33.33
36.36
18.18

15
8
9

45.45
24.24
27.27

24
18
13
13
12
11
11
10
10
8
4
4
2

72.73
54.55
39.39
21.21
36.36
33.33
33.33
30.30
30.30
24.24
12.12
12.12
6.06
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ตารางที 25 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง (ต่อ)
(n = 33)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
9. กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนที*
ไม่เคยร่ วม
เคยร่ วม
-เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ
-เทศกาลสงกรานต์
-แห่ผา้ ขึ"นธาตุ

จํานวน

ร้ อยละ

4
29
28
22
8

12.12
87.88
84.85
66.67
24.24
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล

จากตารางที 25 สามารถอธิบายรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"นื ทีของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง ได้วา่
ผู้ร่วมเดินทาง พบว่า เดินทางมา 2 คนมากทีสุ ด จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.42 รองลงมาคือ เดินทางมาคนเดียว จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 เดินทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5
คน จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 และเดินทางมาเป็ นกลุ่มมากกว่า 5 คน จํานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
วิธีทีใช้ ในการเดินทาง พบว่า เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากทีสุ ด จํานวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 เดินทางโดย
รถโดยสารสาธารณะและเดินเท้า จํานวน 4 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ตามลําดับ
เหตุ ผ ลในการเลือ กใช้ พืนทีแหล่ ง ท่ อ งเทียว (สามารถเลือ กตอบได้ ม ากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเพราะชอบบรรยากาศและอยู่ใกล้ทีพักอาศัย
จํานวน 13 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 39.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ นัดพบ
เพือนและพื"นทีท่องเทียวสามารถเดินทางได้สะดวกและเข้าถึงง่าย จํานวน 12 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิด
เป็ นร้อยละ 36.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง พื"นทีเอื"ออํานวยต่อการทํากิจกรรมทีจะทํา จํานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ชอบกิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวก จํานวน 7
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง พาบุตรหลานหรื อญาติหรื อเพือนมาท่องเทียว
จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง บรรยากาศร่ มรื น จํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.12 และอยู่ใกล้ทีทํางานหรื อสถาบันการศึกษา จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
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ความถีในการเข้ ามาใช้ พืนทีแหล่ งท่ องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่ง
ท่องเทียว 1-2 ครั"ง/สัปดาห์มากทีสุ ด จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ 3-5 ครั"ง/
สัปดาห์ จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 มากกว่า 5 ครั"ง/สัปดาห์ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.18 ประจําทุกวัน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ตามลําดับ
วันทีเข้ ามาใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวใน
วันทีไม่แน่นอนมากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.36 รองลงมาคือ ช่วงวันเสาร์ และวัน
อาทิตย์ จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
และช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ตามลําดับ
ช่ วงเวลาทีมาใช้ พืนทีแหล่ งท่ องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว
หลังเวลา 18.00 จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. จํานวน
11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ช่วงเวลาทีไม่แน่นอน จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ18.18 ช่วงเวลา
08.00-12.00 น. จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 และช่วงเวลา 05.00-08.00 น. จํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
ระยะเวลาทีใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีมากทีสุ ด จํานวน
15 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.45 รองลงมาคือ มากกว่า 2 ชัวโมง จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 และ
1-2 ชัวโมง จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ตามลําดับ
กิจกรรมทีทําในพืนทีแหล่ งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า 1 เหตุผล)
พบว่า เดิน/วิงออกกําลังกายมากทีสุ ด จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.73 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
รองลงมาคือ การถ่ายรู ป จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.55 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซื" อสิ นค้าของ
ทีระลึกและเพือทานอาหารหรื อปิ กนิก จํานวน 13 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 39.39 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง นมัสการศาลหลักเมือง จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปั ตยกรรมหรื อวิถีชีวิตและนังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม จํานวน 11 คน
เท่ า กัน 2 กิ จ กรรม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 33.33 ของจํา นวนกลุ่ ม ตัว อย่า ง ศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและเพือเดินเล่นหรื อเดินชมวิว จํานวน 10 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 30.30 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง อ่านหนังสื อหรื อเล่นอินเตอร์ เน็ต จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ปั นจักรยานและเต้นแอโรบิค จํานวน 4 คน เท่ากัน 2 กิ จกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 12.12 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง และวาดรู ประบายสี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนทีแหล่งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า
1 เหตุผล) พบว่า เคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นที จํานวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.88 โดย เคยเข้าร่ วม/เทียวงานเทศกาลวันสารทเดือนสิ บมากทีสุ ด จํานวน
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28 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.85 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 22 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง งานวันพ่อหรื อวันแม่แห่งชาติ จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.24 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษ
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ตามลําดับ
ตารางที 26 แสดงจํานวนและร้ อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
(n = 23)
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รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
1. ผู้ร่วมเดินทาง
มาคนเดียว
2 คน
3-5 คน
มากกว่า 5 คน
2. วิธีทีใช้ ในการเดินทาง
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสารสาธารณะ
3. เหตุผลในการเลือกใช้ พนที
ื *
เดินทางได้สะดวก/เข้าถึงได้ง่าย
พื"นทีอํานวยต่อการทํากิจกรรมทีต้องการทํา
ชอบบรรยากาศ/ทัศนียภาพสวยงาม
พาบุตรหลาน/ญาติ/เพือนมาเทียว
บรรยากาศร่ มรื น
นัดพบเพือน/สมาคม
4. กิจกรรมการใช้ พนที
ื *
เดิน/วิงออกกําลังกาย
ทานอาหาร/ปิ กนิก/สังสรรค์
นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม
ถ่ายรู ป
เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปั ตยกรรม/วิถีชีวิต
เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตั ว์
นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ|
ซื"อสิ นค้า/ของทีระลึก/
อ่านหนังสื อ/เล่นอินเตอร์เน็ต
วาดรู ประบายสี
เต้นแอโรบิค

จํานวน

ร้ อยละ

6
6
10
1

26.09
26.09
43.48
4.35

12
8
3

52.17
34.78
13.04

12
10
5
5
3
3

52.17
43.48
21.74
21.74
13.04
13.04

12
8
8
6
5
5
3
3
3
2
1

52.17
34.78
34.78
26.09
21.74
21.74
13.04
13.04
13.04
8.70
4.35
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ตารางที 26 แสดงจํานวนและร้ อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง (ต่อ)
(n = 23)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
5. ระยะเวลาทีมาใช้ พนที
ื
ไม่เกิน 30 นาที
30 นาที-1 ชัวโมง
1-2 ชัวโมง
มากกว่า 2 ชัวโมง
6. กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนที*
ไม่เคยร่ วม
เคยร่ วม
-เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ
-เทศกาลสงกรานต์
-แห่ผา้ ขึ"นธาตุ

จํานวน

ร้ อยละ

1
5
4
13

4.35
21.74
17.39
56.52

5
18
15
6
5

21.74
78.26
65.22
26.09
21.74
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล
จากตารางที 26 สามารถอธิบายรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"นื ทีของกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมืองได้วา่
ผู้ร่วมเดินทาง พบว่า เดินทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คนมากทีสุ ด จํานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 43.48 รองลงมาคือ เดินทางมาคนเดียวและเดินทางมาด้วยกัน 2 คน จํานวน 6 คน เท่ากัน 2
กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 26.09 และเดินทางมาเป็ นกลุ่มมากกว่า 5 คน จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35
ตามลําดับ
วิธีทีใช้ ในการเดินทาง พบว่า เดินทางโดยรถจักรยานยนต์มากทีสุ ด จํานวน 12 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.78 และรถโดยสารสารธารณะ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 ตามลําดับ
เหตุ ผลในการเลือกใช้ พืนทีแหล่ งท่ อ งเทียว (สามารถเลือ กตอบได้ ม ากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า เดินทางได้สะดวกสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
52.17 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ พื"นทีเอื"ออํานวยต่อการทํากิจกรรมทีจะทํา จํานวน 10
คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.48 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ชอบบรรยากาศและพื"นทีแหล่งท่องเทียวมี
ทัศนียภาพทีสวยงามและพาบุตรหลาน/ญาติ/เพือนมาเทียว จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 เหตุผล คิดเป็ น
ร้อยละ 21.74 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง นัดพบเพือนและบรรยากาศร่ มรื น จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 13.04 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
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กิจกรรมทีทําในพืนทีแหล่ งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า 1 เหตุผล)
พบว่า เดินวิงออกกําลังกายมากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
รองลงมาคือ ทานอาหาร/ปิ กนิก/สังสรรค์และนังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม จํานวน 8 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม
คิดเป็ นร้อยละ 34.78 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซื" อสิ นค้าของทีระลึกและเพือทานอาหารหรื อปิ กนิก
ถ่ายรู ป จํานวน 6 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 26.09 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เดินชมเมือง/
ย่าน/สถาปัตยกรรม/วิถีชีวติ และเดินเล่น จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง นมัสการศาลหลักเมือง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง วาดรู ป จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เต้นแอโรบิค จํานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
ระยะเวลาทีใช้ พืนทีแหล่ งท่ องเทียว พบว่า ใช้เวลามากกว่า 2 ชัวโมงมากทีสุ ด
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.52 รองลงมาคือ ใช้เวลา 30 นาที – 1 ชัวโมง จํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.74 ใช้เวลา 1-2 ชัวโมง จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 และใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35
กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนทีแหล่งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า
1 เหตุผล) พบว่า เคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นทีสนาม
หน้าเมือง จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.26 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยเคยเข้าร่ วม/เทียวงาน
เทศกาลวันสารทเดือนสิ บมากทีสุ ด จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.22 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.09 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และวันพ่อหรื อวัน
แม่แห่งชาติ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรม
ทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นที จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74
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2.3 ความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้า
เมือง
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ"น
ในพื"นทีสนามหน้าเมือง สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 27-32
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ตารางที 27 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมือง
(n = 56)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื *
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
การใช้ประโยชน์ทีดินและอาคารไม่เหมาะสมกับพื"นที
ปัญหาความแออัดของพื"นที
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อืน ๆ
ไม่มีปัญหา
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จํานวน
23
17
17
14
13
12
8
4
3
2

ร้ อยละ
41.07
30.36
30.36
25.00
23.21
21.43
14.29
7.14
5.36
3.57

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา

แผนภูมิที 15 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 27 และแผนภูมิที 15 สามารถอธิ บายความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมืองของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั"งประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียว แสดงความคิดเห็นว่า ปัญหาขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนัง
พักเป็ นปัญหาทีสําคัญทีสุ ด จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.07 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา
คื อ ปั ญ หาความไม่ เ ป็ นระเบี ย บของร้ า นค้า หาบเร่ แผงลอยและปั ญ หาสิ งแวดล้อ ม/มลพิ ษ /
สิ งรบกวน จํานวน 17 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 30.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง สถานที
ท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
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ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร/สิ งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกับพื"นที จํานวน 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 23.21 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความแออัดของพื"นทีจํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.43 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบหรื อฉวยโอกาสกับนักท่องเทียว
จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาอืน ๆ จํานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และไม่มีปัญหา จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.57 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม สามารถดูรายละเอียดได้ในตารางที 27-28
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ตารางที 28 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมือง
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
(n = 33)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
ปัญหาความแออัดของพื"นที
การใช้ประโยชน์ทีดินและอาคารไม่เหมาะสมกับพื"นที
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อืน ๆ
ไม่มีปัญหา

จํานวน
17
12
9
8
8
7
6
4
3
2

ร้ อยละ
51.52
36.36
27.27
24.24
24.24
21.21
18.18
12.12
9.09
6.06

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา

แผนภูมิที 16 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมืองเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นที
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จากตารางที 28 และแผนภูมิที 16 สามารถอธิ บายความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมืองของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1
ปั ญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที แสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหาขาดสิ งอํานวยความ
สะดวกทีจําเป็ น เช่น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนังพักเป็ นปั ญหาทีสําคัญทีสุ ด จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ
51.52 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ปัญหาความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาสถานทีท่องเทียวเสื อมโทรม
ขาดการดูแล จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/
สิ งรบกวนและปั ญหาความแออัดของพื"นที จํานวน 8 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดิ นและอาคาร/สิ งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกับพื"นที
จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบหรื อฉวย
โอกาสกับนักท่องเทียว จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหา
อืน ๆ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และไม่มีปัญหา จํานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.06 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
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ตารางที 29 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมือง
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(n = 23)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื *
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
การใช้ประโยชน์ทีดินและอาคารไม่เหมาะสมกับพื"นที
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
ปัญหาความแออัดของพื"นที
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา

จํานวน
9
6
6
5
5
4
2

ร้ อยละ
39.13
26.09
26.09
21.74
21.74
17.39
8.70
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แผนภูมิที 17 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสนามหน้าเมืองเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียว
จากตารางที 29 และแผนภูมิที 17 สามารถอธิ บายความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาที
เกิ ดขึ" นในพื"นทีสนามหน้าเมื องของกลุ่ม ตัวอย่า งนัก ท่องเที ยว (สามารถเลื อกตอบได้มากกว่า 1
ปัญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
เป็ นปั ญหาทีสําคัญทีสุ ด จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.13 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ
ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร/สิ งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกับพื"นที จํานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.09 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาสถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแลและปั ญหา
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 21.74
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความแออัดของพื"นที จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.39 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง และปั ญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบหรื อฉวยโอกาสกับนักท่องเทียว จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนามหน้า
เมือง สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 30-32
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ตารางที 30 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนาม
หน้าเมือง
(n = 56)
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงพืนทีแหล่งท่ องเทียว
การรักษาความสะอาด
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
การรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
สิ งอํานวยความสะดวก
มาตรฐานการขนส่ งสาธารณะ
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ทีพักแรม
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จํานวน
20
19
16
16
12
12
11
7
6
1

ร้ อยละ
35.71
33.93
28.57
28.57
21.43
21.43
19.64
12.50
10.71
1.79

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

แผนภูมิที 18 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 30 และแผนภูมิที 18 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรั บปรุ งพื"นทีสนามหน้า เมืองของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที และกลุ่ม ตัวอย่า ง
นักท่องเทียว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั"งประชาชนในพื"นที
และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็ นว่า ควรมีการรักษาความสะอาดในพื"นทีแหล่ ง
ท่องเทียวมากทีสุ ด จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.71 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ
ปรับปรุ งเส้นทางการจราจร จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.93 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จัด
ระเบียบร้านค้าแผงลอยและการรักษาความปลอดภัย จํานวน 16 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ
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28.57 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิมกิจกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลาย การจัดภูมิทศั น์ให้มี
ความสวยงาม จํานวน 12 คน เท่ากัน 2 แนวทาง คิดเป็ นร้อยละ 21.43 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิม
สิ งอํานวยความสะดวกภายในพื"นที จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.64 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ปรับปรุ งมาตรฐานขนส่ งสาธารณะ จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
เพิมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.71 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
และเพิมทีพักแรม จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.79 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดูรายละเอียดได้ในตารางที 31-32
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ตารางที 31 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนาม
หน้าเมืองเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
(n = 33)
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงพืนทีแหล่งท่ องเทียว*
การรักษาความสะอาด
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
การรักษาความปลอดภัย
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
สิ งอํานวยความสะดวก
มาตรฐานการขนส่ งสาธารณะ
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ทีพักแรม

จํานวน
12
11
10
9
9
9
9
5
5
1

ร้ อยละ
36.36
33.33
30.30
27.27
27.27
27.27
27.27
15.15
15.15
3.03

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

แผนภูมิที 19 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนามหน้าเมือง
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
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จากตารางที 31 และแผนภูมิ ที 19 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนามหน้าเมืองเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที (สามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีการรักษา
ความสะอาดในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากทีสุ ด จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง รองลงมาคือ จัดระเบียบร้านค้าแผงลอย จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่างการรักษาความปลอดภัย จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ30.30 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ปรับปรุ งเส้นทางการจราจร เพิมกิจกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลาย การจัดภูมิทศั น์ให้มี
ความสวยงาม เพิมสิ งอํานวยความสะดวกภายในพื"นที จํานวน 9 คน เท่ากัน 4 เหตุผล คิดเป็ นร้อยละ
27.27 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุ งมาตรฐานขนส่ งสาธารณะและเพิมการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 เหตุผล คิดเป็ นร้อยละ 15.15 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ตามลําดับ
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ตารางที 32 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนาม
หน้าเมืองเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(n = 23)
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง*
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
การรักษาความสะอาด
การรักษาความปลอดภัย
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
มาตรฐานการขนส่ งสาธารณะ
สิ งอํานวยความสะดวก

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

จํานวน
10
8
6
5
3
3
2
2

ร้ อยละ
43.48
34.78
26.09
21.74
13.04
13.04
8.70
8.70
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แผนภูมิที 20 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนามหน้าเมือง
เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
จากตารางที 32 และแผนภูมิที 20 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ ง พื"นที สนามหน้าเมืองของกลุ่มตัวอย่างนัก ท่องเทียว (สามารถเลื อกตอบได้
มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า ควรมีแก้ไขเรื องเส้นทาง
การจราจร จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ การรักษา
ความสะอาด จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.78 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง การรักษาความปลอดภัย
จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.09 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง จัดระเบียบร้านค้าแผงลอย จํานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิมกิจกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลาย
จัดภูมิทศั น์ให้มีความสวยงาม จํานวน 3 คน เท่ากัน 2 เหตุผล คิดเป็ นร้อยละ 13.04 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างปรับปรุ งมาตรฐานขนส่ งสาธารณะ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง และเพิมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์แก่พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว จํานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.35 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ อ ความคาดหวัง ต่ อ รู ป แบบการพัฒ นาการ
ท่องเทียวของเมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมือง สามารถ
แสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 33
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ตารางที 33 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อการรู ปแบบการพัฒนาการ
ท่องเทียวของเมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
ความคาดหวังต่ อการพัฒนารู ปแบบการท่ องเทียวของ
เมืองนครศรีธรรมราช
เมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ /สถาปัตยกรรม/โบราณคดีทีเงียบ
สงบ
เมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรมอย่างคึกคักและครบครันความบันเทิง
เมืองท่องเทียวซึ งรวบรวมความรู้ /ศิลปะ/วิทยาการสมัยใหม่ภาคใต้
ตอนบน

ประชาชน
( n=33 )
จํานวน ร้ อยละ
27
2

นักท่ องเทียว
( n=23 )
จํานวน ร้ อยละ

81.82
6.06
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้
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18.18

รวม
( n=56 )
จํานวน ร้ อยละ

23
1

100.00
4.35

50
3

89.29
5.36

2

8.70

8

14.29

แผนภูมิที 21 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อรู ปแบบการพัฒนาการท่องเทียวของ
เมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตของแต่ละกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 33 และแผนภูมิที 21 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อ
การรู ป แบบการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวของเมื อ งนครศรี ธ รรมราชในอนาคตของกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า
ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว แสดงความคิดเห็นว่า ควรพัฒนา
แหล่งท่องเทียวไปในรู ปแบบเมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ /สถาปั ตยกรรม/โบราณคดีทีเงียบ
สงบมากทีสุ ด จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.29 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ เมือง
ท่องเทียวซึ งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมัยใหม่ประจําภาคใต้ตอนบน จํานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ14.29 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และเมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรมอย่างคึกคักและครบครันความ
บันเทิง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ5.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากพิจารณาเฉพาะ
กลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความคิดเห็นทีตรงกัน
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คือ ควรพัฒนาแหล่ง ท่องเที ยวไปในรู ป แบบเมื องท่องเที ยวทางประวัติศ าสตร์ /สถาปั ตยกรรม/
โบราณคดีทีเงียบสงบมากทีสุ ด จํานวน 27 และ 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.81 และ 100.00 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ รองลงมาคือ เมืองท่องเทียวซึ งรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการ
สมัยใหม่ประจําภาคใต้ตอนบน จํานวน 6 และ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และ 8.70 ของจํานวน
กลุ่ ม ตัวอย่า ง ตามลํา ดับ และเมื องท่องเที ยวที มี กิ จกรรมอย่า งคึ ก คัก และครบครั นความบันเทิ ง
จํานวน 2 และ 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 และ 4.35 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
2.4 ความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกภายใน
พื"นทีสนามหน้าเมือง
ผลจากการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวย
ความสะดวกภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียว สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี"
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ตารางที 34 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านการเข้าถึง
พื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง

สภาพถนน/เส้นทาง
ป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ ชดั เจน/ไม่ สับสน

ประชาชน
(n = 33)
S.D. ระดับ
X̅
3.55 0.938 มาก
3.33 0.854 มาก

นักท่องเทียว
(n = 23)
S.D. ระดับ
X̅
3.87 0.757 มาก
3.87 0.968 มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)
S.D. ระดับ
X̅
3.68 0.876 มาก
3.55 0.933 มาก

มีรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมําเสมอ

3.82 0.846

มาก

4.09

มาก

3.93 0.871

มาก

3.57 0.879

มาก

3.94 0.875

มาก

3.72 0.893

มาก

ด้ า นการเข้ าถึงพืนทีแหล่งท่องเทียว

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

0.9

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 22 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีสนามหน้าเมือง
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จากตารางที 34 และแผนภูมิที 22 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.72
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.893 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.57 และ 3.94 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.879
และ 0.875 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นสภาพถนน/เส้นทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.68 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.876 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.55 และ 3.87 ตามลําดับ และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.938 และ 0.757 ตามลําดับ
ประเด็นป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ชดั เจน/ไม่สับสน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.55 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.933 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.33 และ
3.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.854 และ 0.968 ตามลําดับ
ประเด็นรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมําเสมอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.93 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.871 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.82 และ
4.09 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.846 และ 0.900 ตามลําดับ
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ตารางที 35 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลระดับความพึงพอใจด้านความสะอาดและ
ความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง

ความสะอาด สะดวกสบาย/เป็ นระเบียบ
เจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดเพียงพอ

ประชาชน
นกั ท่องเทียว
รวม 2 กลุ่ม
(n = 33)
(n = 23)
(n = 56)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
X̅
X̅
X̅
3.30 0.984 ปานกลาง 3.70 1.105 มาก 3.46 1.044 มาก
2.91 0.843 ปานกลาง 2.87 1.180 ปานกลาง 2.89 0.985 ปานกลาง

ถังขยะ/ภาชนะรองรับมู ลฝอยอยู่ในสภาพดี/เพียงพอ

2.88

ด้ า นความสะอาดและความเป็ นระเบียบของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

0.82 ปานกลาง 2.87 1.254 ปานกลาง 2.87 1.010 ปานกลาง

3.03 0.882 ปานกลาง 3.15

X̅
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หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.18 ปานกลาง 3.07 1.013 ปานกลาง

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 23 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 35 และแผนภูมิที 23 สามารถอธิ บายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.07 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.013 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.03 และ 3.15 ตามลําดับ และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.882 และ 1.180 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นความสะอาด สะดวกสบาย/เป็ นระเบียบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.46 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.044 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึง
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พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.30 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.984 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.70 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.105
ประเด็นเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.89 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.985 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
2.91 และ 2.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.843 และ 1.180 ตามลําดับ
ประเด็นถังขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยูใ่ นสภาพดี/เพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.87 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.010 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 2.88 และ 2.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.820 และ 1.254
ตามลําดับ
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ตารางที 36 แสดงค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนาม
หน้าเมือง
ด้ า นความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

พืน" ทีแหล่ งท่ องเทียวมีความปลอดภัย /ไม่ น่ากลัว
เจ้าหน้าทีและระบบรักษาความปลอดภัยเพีย งพอ

S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
X̅
X̅
X̅
3.45 1.092 มาก 3.39 0.783 มาก 3.43 0.97 มาก
3.21 1.053 ปานกลาง 3.04 0.976 ปานกลาง 3.14 1.017 ปานกลาง

ไฟฟ้ าส่ องสว่ า ง/แสงธรรมชาติเพีย งพอ

3.36 0.962

มาก

3.30 0.703

มีถังดับเพลิงเพียงพอ/ป้ ายเตือนชัดเจน

2.33 1.555

น้อย

2.78

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

มาก

3.34 0.859

มาก

1.38 ปานกลาง 2.52 1.489 ปานกลาง

3.09 1.116 ปานกลาง 3.13 0.961 ปานกลาง 3.11 1.084 ปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด
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แผนภูมิที 24 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นที
แหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 36 และแผนภูมิที 24 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.11 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.084 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.09 และ 3.13 ตามลําดับ
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.116 และ 0.961 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความปลอดภัย/ไม่น่ากลัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.43 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.970 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ )
เท่ากับ 3.45 และ 3.39 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.092 และ 0.783
ตามลําดับ
ประเด็นเจ้าหน้าทีและระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.14 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.017 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 3.21 และ 3.04 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.053 และ 0.976
ตามลําดับ
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ประเด็นไฟฟ้ าส่ องสว่าง/แสงธรรมชาติเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.34 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.859 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.36 และ 3.30
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.962 และ 1.38 ตามลําดับ
ประเด็นมีถงั ดับเพลิ งเพียงพอหรื อป้ ายเตือนชัดเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 2.52 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.1.489 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.33 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.555 ส่ วนกลุ่มกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.78 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.380
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ตารางที 37 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ งอํานวย
ความสะดวก/การบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก/การบริการของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

ประชาชน
(n = 33)

นักท่องเทียว
(n = 23)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

พืน" ทีสําหรับจอดรถ

X̅
X̅
S.D. ระดับ
S.D.
2.85 1.202 ปานกลาง 3.39 0.891

พืน" ทีสําหรับพักผ่อน/พืน" ทีสําหรับทํา กิจกรรม
จุดบริการนักท่ องเทียว/พืน" ทีสอบถามข้อมู ล

3.39 0.933 มาก 4.09 0.793 มาก 3.68 0.936 มาก
2.82 0.950 ปานกลาง 3.30 1.105 ปานกลาง 3.02 1.036 ปานกลาง

พืน" ทีบริการด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานทีท่ องเทียว

2.79 1.216 ปานกลาง 3.13 1.140 ปานกลาง 2.93 1.189 ปานกลาง
2.73 1.353 ปานกลาง 3.09 1.411 ปานกลาง 2.87 1.376 ปานกลาง

พืน" ทีสําหรับเด็ก/สนามเด็กเล่ น
ธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินอัตโนมัต ิ

3.00 1.118 ปานกลาง 3.83 0.778
2.33 0.957 น้อย
3.43 1.237

ร้า นอาหาร/ร้า นขายของทีระลึก
ห้องนํ"าสาธารณะเพีย งพอ/สะอาด

2.76 1.119 ปานกลาง 3.74 0.864 มาก 3.16 1.125 ปานกลาง
2.52 1.302 ปานกลาง 2.87 1.140 ปานกลาง 2.66 1.240 ปานกลาง

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

ระดับ
มาก

มาก
มาก

X̅
S.D. ระดับ
3.07 1.110 ปานกลาง

3.34 1.066 มาก
2.79 1.202 ปานกลาง

2.80 1.128 ปานกลาง 3.43 1.040 ปานกลาง 3.06 1.142 ปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด
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แผนภูมิที 25 แสดงระดับความพึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 37 และแผนภูมิที 25 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.06 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.142 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.80 และ 3.43 ตามลําดับ และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.128 และ 1.040 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีสําหรับจอดรถ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.07 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.110
หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่ม ตัวอย่า งประชาชนในพื"นที มี ระดับ ความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.85 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.202
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ
3.39 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.891
ประเด็นพื"นทีสําหรับพักผ่อน/พื"นทีสําหรับทํากิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.68 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.936 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.39 และ
4.09 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.933 และ 0.793 ตามลําดับ
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ประเด็นจุดบริ การนักท่องเทียว/พื"นทีสอบถามข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.02 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.036 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
2.82 และ 3.30 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.950 และ 1.105 ตามลําดับ
ประเด็นพื"นทีบริ การด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 2.93 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.189 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 2.79 และ 3.13 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.216 และ 1.140
ตามลําดับ
ประเด็นโทรศัพท์สาธารณะภายในสถานทีท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.87 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.376 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
2.73 และ 3.09 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.353 และ 1.411 ตามลําดับ
ประเด็นพื"นทีสําหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.34 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.066 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.00 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.118
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
3.83 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.778
ประเด็นธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินอัตโนมัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 2.79 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.202 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.33 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.957 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.43 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.237
ประเด็นร้านอาหาร/ร้านขายของทีระลึก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.16 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
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1.125 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.76 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.119
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ
3.74 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.864
ประเด็นห้องนํ"าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.66 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.240 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.52 และ
2.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.302 และ 0.140 ตามลําดับ
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ตารางที 38 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพภูมิ
ทัศน์และทัศนียภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
ด้ า นของสภาพภู มิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

ประชาชน
(n = 33)

นักท่องเทียว
(n = 23)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

พืน" ทีแหล่ งท่ องเทียวมีความสวยงาม/ร่ มรืน
มีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พนื" ทีท่ องเทียวอย่ างชัดเจน

X̅
S.D. ระดับ
S.D.
3.48 0.755 มาก 3.74 0.964
3.12 0.927 ปานกลาง 3.91 0.996

ระดับ
มาก
มาก

S.D.
3.59 0.848
3.45 1.025

ระดับ
มาก
มาก

สิงปลูกสร้า ง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภู มิทัศน์เดิม

3.24 0.902 ปานกลาง 3.52 0.994

มาก

3.36 0.943

มาก

มีการวางต ําแหน่ งของสิงอํานวยความสะดวกเข้า กับพืน" ที

3.12 0.893 ปานกลาง 3.39 0.783

มาก

3.23 0.853 ปานกลาง

3.24 0.869 ปานกลาง 3.64 0.934

มาก

3.41 0.917

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

X̅

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

X̅

มาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 26 แสดงระดับความพึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมือง
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จากตารางที 38 และแผนภูมิที 26 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนี ยภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.41 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.917 หากแยกพิจารณา
เฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.24 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.869 ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที ยวมีระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.64 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.934 และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความสวยงาม/ร่ มรื น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.59 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.848 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.48 และ
3.74 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.755 และ 0.964 ตามลําดับ
ประเด็นมีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พ"ืนทีท่องเทียวอย่างชัดเจน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.45 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.025 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.12 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.927 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.91 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.996
ประเด็นสิ งปลูกสร้าง/ปรุ งแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทศั น์เดิม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.36 และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.943 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.24 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.902 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.52 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.994
ประเด็นมีการวางตําแหน่ งของสิ งอํานวยความสะดวกเข้ากับกิจกรรมของพื"นที
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.23
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.853 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.12
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.893 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.39 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.853
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ตารางที 39 แสดงค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
เก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนาม
หน้าเมือง

มีความเป็ นเอกลักษณ์ ด้านวิถีชวี ิต/ภู มิปัญญา/พบเห็นได้ทีเดีย ว
มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทํา ให้เกิดความประทับใจ

ประชาชน
นกั ท่องเทียว
(n = 33)
(n = 23)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
X̅
X̅
2.85 1.202 ปานกลาง 3.43 1.441 มาก
2.91 1.100 ปานกลาง 3.39 0.988 มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)
S.D. ระดับ
X̅
3.06 1.325 ปานกลาง
3.11 1.073 ปานกลาง

มีความงดงามของสถาปัตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี

2.82 1.014 ปานกลาง 3.61 1.158

มาก

3.14 1.135 ปานกลาง

2.86 1.105 ปานกลาง 3.48 1.196

มาก

3.10 1.178 ปานกลาง

ด้ านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

X̅
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หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

ส

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 27 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 39 และแผนภูมิที 27 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.10 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.178 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.86 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.105 ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.48
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.196 และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นมีความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวิถีชีวติ /ภูมิปัญญา/พบเห็นได้ทีเดียว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.06 และส่ วน
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เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.325 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.85 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.202 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.43 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.441
ประเด็นมีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความประทับใจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.11 และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.073 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.91 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.100 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.39 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.988
ประเด็นมีความงดงามของสถาปั ตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.14 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.135 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.82 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.014 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.61 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.158
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ตารางที 40 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการ
พื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
ประชาชน
(n = 33)

ด้ านการจัดการพืนทีแหล่งท่องเทียว

นักท่องเทียว
(n = 23)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานพืน" ทีแหล่ งท่ องเทียว
มีความเหมาะสมในการแบ่ งพืน" ทีตามลักษณะการใช้งาน

X̅
S.D. ระดับ
S.D.
3.45 1.092 มาก 3.96 1.022
3.27 0.911 ปานกลาง 3.78 0.798

มีกิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการพืน" ทีแหล่ งท่ องเทียว
มีเทคโนโลยี/ภู มิปัญญาท้องถิน/สร้า งสรรค์ให้มีความแปลกใหม่

3.58 0.936 มาก 3.52 0.994 มาก 3.55 0.952 มาก
2.82 1.158 ปานกลาง 3.13 1.100 ปานกลาง 2.95 1.135 ปานกลาง

ให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รืนรมย์/ตอบสนองการใช้บริการ
มีการเผยแพร่ ขอ้ มู ลการท่ องเทียวในระดับท้องถินหรือประเทศ

3.24 1.173 ปานกลาง 3.57 0.945 มาก 3.37 1.088 มาก
2.79 1.409 ปานกลาง 3.17 0.984 ปานกลาง 2.95 1.257 ปานกลาง

X̅

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

3.19 1.113 ปานกลาง 3.52 0.974

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

ระดับ
มาก
มาก

มาก

S.D.
3.66 1.083
3.48 0.894
X̅

ระดับ
มาก
มาก

3.33 1.068

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

มาก
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แผนภูมิที 28 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 40 และแผนภูมิที 28 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.33
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.068 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.19
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.113 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.52 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.974
และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.66 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.083 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.45 และ
3.43 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.092 และ 1.022 ตามลําดับ
ประเด็นมี ค วามเหมาะสมในการแบ่งพื"นที ตามลักษณะการใช้ง าน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.48 และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.894 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.27 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.911 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.78 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.798
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ประเด็นมี กิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การพื" นที แหล่ งท่องเที ยว พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.55 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.952 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.58 และ 3.52 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.936
และ 0.994 ตามลําดับ
ประเด็นมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถิน/สร้ างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.95 ส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 1.135 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.82 และ 3.13 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.158 และ 1.100 ตามลําดับ
ประเด็นให้ความเพลิดเพลิน/สนุ กสนาน/รื นรมย์/ตอบสนองการใช้บริ การ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.37 และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.088 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.24 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.173 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.57 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.945
ประเด็นมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลการท่องเทียวในระดับ ท้องถิ นหรื อประเทศ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.95 และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.257 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.79 และ 3.17 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.409 และ 0.984 ตามลําดับ
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3. ผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีใช้ พนที
ื สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
3.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จ
พระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งแบ่งออกเป็ น ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
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พื"นทีและข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว
สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 40-41
ตารางที 41 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"ืนที
สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
(n = 33)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืนที
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํากว่า 18 ปี
19-23 ปี
24-35 ปี
36-45 ปี
3. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
แม่บา้ น/ไม่ได้ทาํ งาน
เกษตรกร
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
5. รายได้
ตํากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท

จํานวน

ร้ อยละ

12
21

36.36
63.64

5
3
19
8

15.15
9.09
57.58
24.24

8
3
10
5
4
2
1

24.24
9.09
30.30
15.15
12.12
6.06
3.03

3
7
3
19
1

9.09
21.21
9.09
57.58
3.03

8
10
7
6
2

24.24
30.30
21.21
18.18
6.06
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จากตารางที 41 สามารถอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ได้วา่
เพศ พบว่า เป็ นเพศหญิง จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.64 และเป็ นเพศชาย
จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36
อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 24-35 ปี มากทีสุ ด จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.58
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ,อายุตากว่
ํ า 18 ปี จํานวน 5
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15 และอายุระหว่าง 19-23 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ
อาชี พ พบว่า เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.30
รองลงมาคือ เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ค้าขายหรื อประกอบ
ธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.15รับจ้างทัวไป จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12
รับราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 แม่บา้ นหรื อไม่ได้ทาํ งาน จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 และเกษตรกร จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด จํานวน 19 คน คิด
เป็ นร้อยละ 57.58 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 7 คน
คน คิดเป็ นร้ อยละ 21.21 ระดับ ประถมศึกษาและระดับอนุ ปริ ญญาหรื อระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพขั"นสู ง (ปวส.) จํานวน 3 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 9.09 และสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
รายได้ พบว่า มีรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาทมากทีสุ ด จํานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.30 รองลงมาคือ รายได้ตากว่
ํ า 5,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 รายได้
ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000
บาท จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 และรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 6.06 ตามลําดับ
เมื อวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า งประชาชนในพื" น ที พบว่ า
ประชาชนทีใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวมีความหลากหลาย โดยเป็ นกลุ่มวัยทํางานมีการใช้พ"ืนทีมาก
ที สุ ด ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นช่ ว งอายุ 24-35 ปี โดยอาชี พ ที มี ค วามโดดเด่ น มากที สุ ด คื อ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน รองลงมาคือ นักเรี ยนและนักศึกษา ส่ วนกลุ่มวัยผูส้ ู งอายุมีการใช้พ"ืนทีน้อยทีสุ ด ทั"งนี"
ผูใ้ ช้พ"ื น ที มี ร ะดับ รายได้ร ะหว่า ง 5,000-20,000 บาทต่ อ เดื อ น และมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นช่ ว ง
มัธยมศึกษาถึงระดับปริ ญญาตรี คละเค้ากันไป

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

144
ตารางที 42 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"ืนทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
(n = 23)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักท่ องเทียว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ทีพักอาศัยปัจจุบัน
จ.นครศรี ธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช)
จ.อืน ๆ
3. อายุ
ตํากว่า 18 ปี
19-23 ปี
24-35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
แม่บา้ น/ไม่ได้ทาํ งาน
5. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
อนุปริ ญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสูง (ปวส.)
ปริ ญญาตรี
6. รายได้
ตํากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,001 บาท

จํานวน

ร้ อยละ

12
11

52.17
47.83

18
5

78.26
21.74

3
2
5
10
3

13.04
8.70
21.74
43.48
13.04

4
3
2
10
2
2

17.39
13.04
8.70
43.48
8.70
8.70

1
8
5
9

4.35
34.78
21.74
39.13

4
5
8
2
2
2

17.39
21.74
34.78
8.70
8.70
8.70
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ตารางที 42 แสดงจํานวนและร้อยละข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"ืนทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ต่อ)
(n = 23)
ข้ อมูลส่ วนบุคคลของประชาชนในพืนที
7. ความถี
ครั"งแรก
มากกว่า 10 ครั"ง
8. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่ องเทียว
พักผ่อน/ท่องเทียว
เยียมญาติ/เพือน
9. ระยะเวลาทีใช้ ในเมืองนครศรีธรรมราช
มาเช้ากลับเย็นเพราะอยูใ่ กล้ทีพัก
พักค้างคืนบ้านญาติ/คนรู้จกั
10. เหตุผลในการมาท่ องเทียวในเขตเมืองนครศรีธรรมราช*
คําบอกเล่าของเพือน/ญาติ
สนใจ/ต้องการมาด้วยตนเอง

จํานวน

ร้ อยละ

1
22

4.35
95.65

22
1

95.65
4.35

21
2

91.30
8.70

5
18

21.74
78.26
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล
จากตารางที 42 สามารถอธิ บายข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวที
ใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)ได้วา่
เพศ พบว่า เป็ นเพศชาย จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17 และเป็ นเพศหญิง
จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.83
ทีพักอาศัยปั จจุบัน พบว่า เป็ นชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราชทีพักอาศัยนอกเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.26 และมาจากจังหวัดอืน ๆ จํานวน
5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 โดยเป็ นจังหวัดกระบี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 จังหวัดสงขลา
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04
อายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 36-45 ปี มากทีสุ ด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48
รองลงมาคือ อายุระหว่าง 24-35 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 อายุตากว่
ํ า 18 ปี และอายุ
ระหว่าง 46-60 ปี จํานวน 3 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 13.04 อายุระหว่าง 19-23 ปี จํานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ตามลําดับ
อาชี พ พบว่า มีอาชีพค้าขายและรับจ้างทัวไป จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48
รองลงมาคื อ เป็ นนัก เรี ย นหรื อ นัก ศึ ก ษา จํา นวน 4 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.39 รั บ ราชการหรื อ
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รัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 และเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รับจ้างทัวไป
แม่บา้ นหรื อไม่ได้ทาํ งาน จํานวน 2 คน เท่ากัน 3 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ
ระดับการศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากทีสุ ด จํานวน 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 39.13 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 8 คน คิด
เป็ นร้อยละ 34.78 ระดับอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพขั"นสู ง (ปวส.) จํานวน 5 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 21.74 และระดับประถมศึกษา จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
รายได้ พบว่า มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จํานวน 8 คนมากทีสุ ด คิดเป็ น
ร้อยละ 37.78 รองลงมาคือ รายได้ 5,001-10,000 บาทจํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ตํากว่า
5,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 และระหว่าง 15,001-20,000 บาท รายได้ 20,00130,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท จํานวน 2 คน เท่ากัน 3 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ
จํานวนครั งทีมาท่ องเทียวในเมืองนครศรี ธรรมราช พบว่า เดินทางมาท่องเทียว
มากกว่า 10 ครั"ง จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.65 และมาเป็ นครั"งแรก จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.35
วัตถุประสงค์ หลักในการเดินทางมาท่ องเทียว พบว่า เดินทางมาเพือพักผ่อนหรื อ
ท่องเทียว จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 95.65 และเพือมาเยียมญาติหรื อกลุ่มเพือน จํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.35
ระยะเวลาทีใช้ ในเมืองนครศรีธรรมราช พบว่า เดินทางมาเช้ากลับเย็นเพราะอยูใ่ กล้
ทีพัก จํานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.30 รองลงมาคือ พักค้างคืนบ้านญาติหรื อคนรู้จกั จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35
เหตุผลในการมาท่องเทียวในเมืองนครศรีธรรมราช (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า
1 เหตุผล) พบว่า มีความสนใจหรื อเดินทางมาด้วยตนเอง จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.26 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ มาท่องเทียวตามคําบอกเล่าของเพือนหรื อญาติ จํานวน 5 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.74 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
เมือวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว พบว่า นักท่องเทียว
ส่ วนใหญ่เป็ นชาวจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยกลุ่มวัยทํางานเป็ นกลุ่มทีมีการใช้พ"ืนทีมากทีสุ ด โดย
อาชีพทีมีความโดดเด่นทีสุ ดคือ ค้าขายหรื อประกอบธุ รกิจส่ วนตัว ซึ งเป็ นกลุ่มทีมีกาํ ลังทางการเงิน
ในการเดิ นทางมาท่องเที ยว ส่ วนกลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุเป็ นกลุ่ ม ที มี ก ารใช้พ"ืนที น้อยที สุ ด โดยภาพรวม
นักท่องเทียวมีระดับรายได้ทีหลากหลาย คือตั"งแต่ 10,000-15,000 บาทต่อเดือนและมีวุฒิการศึกษาที
คละเค้ากันไป
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3.2 รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งแบ่งออกเป็ น รู ปแบบการเข้าถึง
และลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 43-44
ตารางที 43 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
(n = 33)
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รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
1. ผู้ร่วมเดินทาง
มาคนเดียว
2 คน
3-5 คน
มากกว่า 5 คน
2. วิธีทีใช้ ในการเดินทาง
เดินเท้า
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถโดยสารสาธารณะ
3. เหตุผลในการเลือกใช้ พนที
ื *
ชอบบรรยากาศ/ทัศนียภาพสวยงาม
พาบุตรหลาน/ญาติ/เพือนมาเทียว
บรรยากาศร่ มรื น
เดินทางได้สะดวก/เข้าถึงได้ง่าย
ใกล้ทีพักอาศัย
นัดพบเพือน/สมาคม
ชอบกิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวก
พื"นทีอํานวยต่อการทํากิจกรรมทีต้องการทํา
4. ความถีในการเข้ าใช้ สถานทีท่ องเทียว
1-2 ครั"ง/สัปดาห์
3-5 ครั"ง/สัปดาห์
มากกว่า 5 ครั"ง/สัปดาห์

จํานวน

ร้ อยละ

3
9
18
3

9.09
27.27
54.55
9.09

1
1
13
16
2

3.03
3.03
39.39
48.48
6.06

19
14
13
11
6
3
3
3

57.58
42.42
39.39
33.33
18.18
9.09
9.09
9.09

20
5
8

60.61
15.15
24.24
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ตารางที 43 แสดงจํานวนและร้อยละรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มประชาชน
ในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ต่อ)
(n = 33)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
5. วันทีเข้ ามาใช้ พนที
ื
จันทร์ -ศุกร์
เสาร์ -อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่แน่นอน
6.ช่ วงเวลาทีมาใช้ พนที
ื
05.00-08.00 น.
08.00-12.00 น.
12.00-18.00 น.
ไม่แน่นอน
7. กิจกรรมการใช้ พนที
ื *
เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตั ว์
ถ่ายรู ป
ทานอาหาร/ปิ กนิก/สังสรรค์
เดิน/วิงออกกําลังกาย
นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม
ซื"อสิ นค้า/ของทีระลึก/
ปันจักรยาน
ศึกษาประวัติศาสตร์ /ศิลปวัฒนธรรม
เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปั ตยกรรม/วิถีชีวิต
อ่านหนังสื อ/เล่นอินเตอร์เน็ต
เล่นดนตรี
วาดรู ป
นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ|
8. ระยะเวลาทีมาใช้ พนที
ื
ไม่เกิน 30 นาที
30 นาที-1 ชัวโมง
1-2 ชัวโมง
มากกว่า 2 ชัวโมง
9. กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนที*
เคยร่ วม
-เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ
-เทศกาลสงกรานต์

จํานวน

ร้ อยละ

3
16
5
8

9.09
48.48
15.15
24.24

1
4
25
3

3.03
12.12
75.76
9.09

26
26
19
17
17
12
10
7
7
6
5
5
5

78.79
78.79
57.58
51.52
51.52
36.36
30.30
21.21
21.21
18.18
15.15
15.15
15.15

2
7
20
4

6.06
21.21
60.61
12.12

33
33
30

100.00
100.00
90.91
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล
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จากตารางที 43 สามารถอธิบายรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"นื ทีของกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ได้วา่
ผู้ร่วมเดินทาง พบว่า เดินทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คนมากทีสุ ด จํานวน 18 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ เดินทางมา 2 คน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.27 และเดินทางมาคน
เดียวและมาเป็ นกลุ่มมากกว่า 5 คน จํานวน 3 คน เท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ
วิธีทีใช้ ในการเดินทาง พบว่า เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากทีสุ ด จํานวน 16
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.39 เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ,เดินเท้าและจักรยาน
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ
เหตุ ผ ลในการเลือ กใช้ พืนทีแหล่ ง ท่ อ งเทียว (สามารถเลือ กตอบได้ ม ากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า เดินทางมาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเพราะชอบบรรยากาศและทัศนียภาพ จํานวน 19
คน คิดเป็ นร้อยละ 57.58 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ พาบุตรหลานหรื อญาติหรื อเพือนมา
ท่องเทียว จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.42 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง บรรยากาศร่ มรื น จํานวน 13
คน คิดเป็ นร้อยละ 39.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เดินทางได้สะดวกและเข้าถึงง่าย จํานวน 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ใกล้ทีพักอาศัย จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง นัดพบเพือน ชอบกิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวกและพื"นทีเอื"ออํานวย
ต่อการทํากิจกรรมทีต้องการทํา จํานวน 3 คน เท่ากัน 3 เหตุผล คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามลําดับ
ความถีในการเข้ ามาใช้ พืนทีแหล่ งท่ องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่ง
ท่องเทียว 1-2 ครั"ง/สัปดาห์มากทีสุ ด จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือ มากกว่า 5
ครั"ง/สัปดาห์ จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 และ 3-5 ครั"ง/สัปดาห์ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
15.15 ตามลําดับ
วันทีเข้ ามาใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวใน
วันทีช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์มากทีสุ ด จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 รองลงมาคือ ช่วงเวลา
ทีไม่แน่นอน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 15.15 และช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 ตามลําดับ
ช่ วงเวลาทีมาใช้ พืนทีแหล่ งท่ องเทียว พบว่า เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว
ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.76 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 08.00-12.00 น.
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 ช่วงเวลาทีไม่แน่นอน จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.09 และ
ช่วงเวลา 05.00-08.00 น. จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.03 ตามลําดับ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

150
กิจกรรมทีทําในพืนทีแหล่ งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า 1 เหตุผล)
พบว่า เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสัตว์ และถ่ายรู ปมากทีสุ ด จํานวน 26 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อย
ละ 78.79 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ทานอาหารหรื อปิ กนิก จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 57.57 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เดิน/วิงออกกําลังกายและนังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม จํานวน 17 คน
เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 51.52 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซื" อสิ นค้าของทีระลึก จํานวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.36 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั นจักรยาน จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เดินชมเมือง/ย่าน/สถาปั ตยกรรมหรื อ
วิถีชีวติ จํานวน 7 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 21.21 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง อ่านหนังสื อ/
เล่นอินเตอร์ เน็ต จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.18 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง นมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ|
เล่นดนตรี และวาดรู ป จํานวน 5 คน เท่ากัน 3 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 15.15 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามลําดับ
ระยะเวลาทีใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า ใช้เวลา 1-2 ชัวโมงมากทีสุ ด จํานวน 20
คน คิดเป็ นร้อยละ 60.61 รองลงมาคือ ใช้เวลา 30 นาที – 1 ชัวโมง จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.21 ใช้เวลามากกว่า 2 ชัวโมง จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.12 และใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ตามลําดับ
กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนทีแหล่งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า
1 เหตุผล) พบว่า ทุกคนเคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นที
จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยเคยเข้าร่ วม/เทียวงานเทศกาลวัน
สารทเดือนสิ บมากทีสุ ด จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ
เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 90.91 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
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ตารางที 44 แสดงจํานวนและร้ อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
(n = 23)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
1. ผู้ร่วมเดินทาง
มาคนเดียว
2 คน
3-5 คน
มากกว่า 5 คน

จํานวน

ร้ อยละ

3
10
8
2

13.04
43.48
34.78
8.70
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ตารางที 44 แสดงจํานวนและร้ อยละรู ปแบบการเข้าถึ งและลักษณะการใช้พ"ืนทีของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ต่อ)
(n = 23)
รูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื
2. วิธีทีใช้ ในการเดินทาง
เดินเท้า
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนบุคคล
3. เหตุผลในการเลือกใช้ พนที
ื *
ชอบกิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวก
ชอบบรรยากาศ/ทัศนียภาพสวยงาม
พื"นทีอํานวยต่อการทํากิจกรรมทีต้องการทํา
เดินทางได้สะดวก/เข้าถึงได้ง่าย
พาบุตรหลาน/ญาติ/เพือนมาเทียว
บรรยากาศร่ มรื น
นัดพบเพือน/สมาคม
4. กิจกรรมการใช้ พนที
ื *
ซื"อสิ นค้า/ของทีระลึก/
ทานอาหาร/ปิ กนิก/สังสรรค์
เดินเล่น/เดินชมวิว/ดูสตั ว์
ถ่ายรู ป
นังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม
ซื"อสิ นค้า/ของทีระลึก/
เดิน/วิงออกกําลังกาย
5. ระยะเวลาทีมาใช้ พนที
ื
30 นาที-1 ชัวโมง
1-2 ชัวโมง
มากกว่า 2 ชัวโมง
6. กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนที*
เคยร่ วม
-เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ

ส

จํานวน

ร้ อยละ

1
10
12

4.35
43.48
52.17
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13
10
5
4
4
1
1

56.52
43.48
21.74
17.39
17.39
4.35
4.35

5
17
15
12
5
5
2

21.74
73.91
65.22
52.17
21.74
21.74
8.70

4
13
6

17.39
56.52
26.09

23
23

100.00
100.00

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล
จากตารางที 44 สามารถอธิบายรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"นื ทีของกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)ได้วา่
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ผู้ร่วมเดินทาง พบว่า เดินทางมาด้วยกัน 2 คนมากทีสุ ด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 43.48 รองลงมาคือ มาเป็ นกลุ่ม 3-5 คน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.78 มาคนเดียว จํานวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 มาเป็ นกลุ่มมากกว่า 5 คน จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ตามลําดับ
วิธีทีใช้ ในการเดินทาง พบว่า เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมากทีสุ ด จํานวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17 รองลงมาคือ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ
43.48 และเดินเท้า จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลําดับ
เหตุ ผลในการเลือกใช้ พืนทีแหล่ งท่ อ งเทียว (สามารถเลือ กตอบได้ ม ากกว่ า 1
เหตุผล) พบว่า ชอบกิจกรรมและสิ งอํานวยความสะดวกมากทีสุ ด จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.52 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ชอบบรรยากาศและพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีทศั นียภาพที
สวยงาม จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง พื"นทีเอื"ออํานวยต่อการทํา
กิจกรรมทีจะทํา จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง พาบุตรหลาน/ญาติ/
เพือนมาเทียวและเดินทางได้สะดวกพื"นทีสามารถเข้าถึงได้ง่าย จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิด
เป็ นร้อยละ 17.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง นัดพบเพือนและบรรยากาศร่ มรื น จํานวน 1 คน เท่ากัน
2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
กิจกรรมทีทําในพืนทีแหล่ งท่ องเทียว (สามารถเลือกตอบได้ มากกว่ า 1 กิจกรรม)
พบว่า ทานอาหาร/ปิ กนิก/สังสรรค์มากทีสุ ด จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.91 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง รองลงมาคือ เดินเล่น/ดูสัตว์/ชมวิว จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.22 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ถ่ายรู ป จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.17 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ซื" อสิ นค้าของทีระลึก
และนังมองผูอ้ ืนทํากิจกรรม จํานวน 5 คน เท่ากัน 2 กิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง และเดิ นวิงออกกําลังกาย จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ตามลําดับ
ระยะเวลาทีใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว พบว่า ใช้เวลา 1-2 ชัวโมงมากทีสุ ด จํานวน 13
คน คิดเป็ นร้อยละ 56.52 รองลงมาคือ ใช้เวลา 30 นาที – 1 ชัวโมง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.09 ใช้เวลามากกว่า 2 ชัวโมง จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ตามลําดับ
กิจกรรมพิเศษทีเคยเข้ าร่ วมในพืนทีแหล่ งท่ องเทียว (สามารถตอบได้ มากกว่ า 1
กิจกรรม) พบว่า ทุกคนเคยเข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี หรื อกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ทีจัดขึ"นในพื"นที
จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยทุกคนเคยเข้าร่ วม/เทียวงาน
เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
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3.3 ความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จ
พระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ"น
ในพื"นทีพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที
45-50
ตารางที 45 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
(n = 56)
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สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว
การใช้ประโยชน์ทีดินและอาคารไม่เหมาะสมกับพื"นที
อืน ๆ
ปัญหาความแออัดของพื"นที

จํานวน
34
23
18
14
12
10
7
4
3

ร้ อยละ
60.71
41.07
32.14
25.00
21.43
17.86
12.50
7.14
5.36

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา

แผนภูมิที 29 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 45 และแผนภูมิที 29 สามารถอธิ บายความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและ
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กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั"งประชาชน
ในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว แสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
เช่น ปัญหาขยะมากทีสุ ด จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.71 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ
ปั ญหาสถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.07 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง ปัญหาขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนังพัก จํานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.14 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการแอบอ้างเอา
เปรี ยบหรื อฉวยโอกาสกับนักท่องเทียว จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.86 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร/สิ งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกับพื"นที จํานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาอืน ๆ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง และปัญหาความแออัดของพื"นที จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.36 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดูรายละเอียดได้ในตารางที 46-47
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ตารางที 46 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
(n = 33)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว
การใช้ประโยชน์ทีดินและอาคารไม่เหมาะสมกับพื"นที
ปัญหาความแออัดของพื"นที
อืน ๆ

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา

จํานวน
24
16
14
11
9
9
7
3
2

ร้ อยละ
72.73
48.48
42.42
33.33
27.27
27.27
21.21
9.09
6.06
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แผนภูมิที 30 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
จากตารางที 46 และแผนภูมิที 30 สามารถอธิ บายความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ปั ญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีแสดงความคิดเห็น
ว่า ปั ญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน เช่ น ปั ญหาขยะมากทีสุ ด จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ
72.73 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ปั ญหาสถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.48 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาขาดสิ งอํานวยความสะดวกที
จําเป็ น เช่ น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนังพัก จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.42 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่า ง
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอยและปั ญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบ
หรื อฉวยโอกาสกับนักท่องเทียว จํานวน 9 คน เท่ากัน 2 ปั ญหา คิดเป็ นร้อยละ 27.27 ของจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาการใช้ประโยชน์ทีดินและอาคาร/สิ งปลูกสร้างไม่เหมาะสมกับพื"นที จํานวน 7
คน คิดเป็ นร้อยละ 21.21 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปัญหาความแออัดของพื"นที จํานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.09 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และอืน ๆ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.06 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามลําดับ
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ตารางที 47 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(n = 23)
สภาพปัญหาจากการใช้ พนที
ื *
ปัญหาสิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน
สถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า/หาบเร่ /แผงลอย
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น
อืน ๆ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบกับนักท่องเทียว

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ล
ก
ั
น
ำ
หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้
ส มากกว่า 1 ปัญหา าง

จํานวน
10
7
5
4
2
1
1

ร้ อยละ
43.48
30.43
21.74
17.39
8.70
4.35
4.35

แผนภูมิที 31 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาทีเกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
จากตารางที 47 และแผนภูมิที 31 สามารถอธิ บายความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาที
เกิดขึ"นในพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถ
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ปัญหา) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหาปั ญหา
สิ งแวดล้อม/มลพิษ/สิ งรบกวน เช่น ปั ญหาขยะมากทีสุ ด จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.48 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ปัญหาสถานทีท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล จํานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.43 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบเร่ แผงลอย
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.74 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ปั ญหาขาดสิ งอํานวยความสะดวกที
จําเป็ น เช่น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนังพัก จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง อืน ๆ
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จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และปั ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและปั ญหาการแอบอ้างเอาเปรี ยบหรื อฉวยโอกาสกับนักท่องเทียว จํานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.35ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 48-50
ตารางที 48 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
(n = 56)
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แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง*
การรักษาความสะอาด
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
การรักษาความปลอดภัย
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
มาตรฐานการขนส่ งสาธารณะ
สิ งอํานวยความสะดวก
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ทีพักแรม

จํานวน
26
23
18
18
14
9
8
8
5
2

ร้ อยละ
46.43
41.07
32.14
32.14
25.00
16.07
14.29
14.29
8.93
3.57

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

แผนภูมิที 32 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
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จากตารางที 48 และแผนภูมิที 32 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว (สามารถเลื อกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทั"งประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า ควรเพิมมาตรการ
รักษาความสะอาดมากทีสุ ด จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.93 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมา
คือ ควรปรับภูมิทศั น์ให้มีความสวยงาม จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.07 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ควรเพิมกิจกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลายและเพิมมาตรการรักษาความปลอดภัย
จํานวน 18 คน เท่ากัน 2 แนวทาง คิดเป็ นร้ อยละ 32.14 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ควรมีการจัด
ระเบียบร้านค้าแผงลอย จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ควรปรับปรุ ง
เส้นทางการจราจร จํา นวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.07 ของจํานวนกลุ่ มตัวอย่าง ควรปรับปรุ ง
มาตรฐานขนส่ งสาธารณะและควรเพิมสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นที จํานวน 8 คน เท่ากัน 2
แนวทาง คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.93 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และเพิมทีพักแรม จํานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.57 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มสามารถดูรายละเอียด
ได้ในตารางที 49-50
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ตารางที 49 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
(n = 33)
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง*
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความสะอาด
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
มาตรฐานการขนส่ งสาธารณะ
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
สิ งอํานวยความสะดวก
ทีพักแรม

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง

จํานวน
17
17
17
13
10
8
8
5
5
2

ร้ อยละ
51.52
51.52
51.52
39.39
30.30
24.24
24.24
15.15
15.15
6.06
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พระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที

จากตารางที 49 และแผนภูมิที 33 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นที (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีแสดง
ความคิดเห็ นว่า ควรเพิมกิ จกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลาย ปรับภูมิทศั น์ให้มี ความ
สวยงามและเพิมมาตรการรักษาความปลอดภัยมากทีสุ ด จํานวน 17 คน เท่ากัน 3 เหตุผล คิดเป็ น
ร้อยละ 51.52 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ ควรเพิมมาตรการรักษาความสะอาด จํานวน 13
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.39 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ควรมีการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย จํานวน 10
คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ควรปรับปรุ งเส้นทางการจราจร ควรปรับปรุ ง
มาตรฐานขนส่ งสาธารณะ จํานวน 8 คน เท่ากัน 2 แนวทาง คิดเป็ นร้อยละ 24.24 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง เพิมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์และสิ งอํานวยความสะดวก จํานวน 5 คน เท่ากัน 2
แนวทาง คิดเป็ นร้อยละ 15.15 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และเพิมทีพักแรม จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.06 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
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ตารางที 50 แสดงจํานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(n = 23)
แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง
การรักษาความสะอาด
ภูมิทศั น์และความสวยงาม
การจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
สิ งอํานวยความสะดวก
เส้นทางสัญจร/ป้ ายบอกเส้นทาง
กิจกรรมการท่องเทียวทีหลากหลาย
การรักษาความปลอดภัย
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หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้
ส มากกว่า 1 แนวทาง าง

จํานวน
13
6
4
3
1
1
1

ร้ อยละ
56.52
26.09
17.39
13.04
4.35
4.35
4.35

แผนภูมิที 34 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
จากตารางที 50 และแผนภูมิที 34 สามารถอธิ บายความคิดเห็ นต่อแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 แนวทาง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า
ควรเพิมมาตรการรักษาความสะอาดมากทีสุ ด จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.52 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง รองลงมาคือ ปรับภูมิทศั น์ให้มีความสวยงาม จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.09 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ควรมีการจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.39 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง เพิมสิ งอํานวยความสะดวก จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.04 ของจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ควรปรับปรุ งเส้นทางการจราจร ควรเพิมกิจกรรมการท่องเทียวให้มีความหลากหลายและ
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ควรเพิมมาตรการรักษาความสะอาด จํานวน 1 คน เท่ากัน 3 แนวทาง คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ของ
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
จากแบบสอบถามความคิดเห็ นต่อความคาดหวังต่อการรู ปแบบการพัฒนาการ
ท่อ งเที ยวของเมื องนครศรี ธ รรมราชในอนาคตของกลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืน ที สวนสมเด็ จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ตารางที 50
ตารางที 51 แสดงจํา นวนและร้ อยละความคิ ดเห็ นต่อความคาดหวัง ต่อรู ปแบบการพัฒนาการ
ท่อ งเที ยวของเมื องนครศรี ธ รรมราชในอนาคตของกลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืน ที สวนสมเด็ จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
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ข้ อมูลทัวไปส่ วนบุคคล

เมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ /สถาปัตยกรรม/โบราณคดีทีเงียบ
สงบ
เมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรมอย่างคึกคักและครบครันความบันเทิง
เมืองท่องเทียวซึ งรวบรวมความรู้ /ศิลปะ/วิทยาการสมัยใหม่ภาคใต้
ตอนบน

ประชาชน
( n=33 )
จํานวน ร้ อยละ

นักท่ องเทียว
( n=23 )
จํานวน ร้ อยละ

รวม
( n=56 )
จํานวน ร้ อยละ

21
1

63.64
3.03

14
1

60.87
4.35

35
2

62.50
3.57

13

39.39

3

13.04

16

28.57

หมายเหตุ * สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล

แผนภูมิที 35 แสดงร้อยละความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อรู ปแบบการพัฒนาการท่องเทียวของ
เมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
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จากตารางที 51 และแผนภูมิที 35 สามารถอธิบายความคิดเห็นต่อความคาดหวังต่อ
การรู ป แบบการพัฒ นาการท่ อ งเที ยวของเมื อ งนครศรี ธ รรมราชในอนาคตของกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่า
ลาด) (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 รู ปแบบ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั"งประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวแสดงความคิดเห็นว่า ควรพัฒนาแหล่งท่องเทียวไปในรู ปแบบเมืองท่องเทียว
ทางประวัติศาสตร์ /สถาปั ตยกรรม/โบราณคดีทีเงียบสงบมากทีสุ ด จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.50 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาคือ เมืองท่องเทียวซึ งรวบรวมความรู้ /ศิลปะ/วิทยาการ
สมัยใหม่ประจําภาคใต้ตอนบน จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง และ
เมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรมอย่างคึกคักและครบครันความบันเทิง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.57
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความคิดเห็ นทีตรงกัน คือ ควรพัฒนาแหล่งท่องเทียวไปใน
รู ปแบบเมืองท่องเทียวทางประวัติศาสตร์/สถาปัตยกรรม/โบราณคดีทีเงียบสงบมากทีสุ ด จํานวน 21
และ 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.64 และ 60.87 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ รองลงมาคือ เมือง
ท่องเทียวซึงรวบรวมความรู้/ศิลปะ/วิทยาการสมัยใหม่ประจําภาคใต้ตอนบน จํานวน 13 และ 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.39 และ 13.04 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ และเมืองท่องเทียวทีมีกิจกรรม
อย่างคึกคักและครบครันความบันเทิง จํานวน 1 คนเท่ากัน 2 กลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 3.03 และ 4.35
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง ตามลําดับ
3.4 ความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกภายใน
พื"นทีแหล่งท่องเทียว
ผลจากการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวย
ความสะดวกภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียว สามารถแสดงผลการศึกษาได้ดงั ต่อไปนี"
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ตารางที 52 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านการเข้าถึง
พื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ประชาชน

นักท่องเทียว

รวม 2 กลุ่ม

สภาพถนน/เส้นทาง

(n = 33)
S.D. ระดับ
X̅
3.36 0.994 มาก

(n = 23)
S.D. ระดับ
X̅
3.35 0.714 มาก

(n = 56)
S.D. ระดับ
X̅
3.36 0.883 มาก

ป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ ชดั เจน/ไม่ สับสน
มีรถโดยสารสาธารณะเพีย งพอ/สมําเสมอ

3.39 0.747 มาก 3.22 0.85 ปานกลาง 3.32 0.789 ปานกลาง
2.73 0.944 ปานกลาง 2.87 0.757 ปานกลาง 2.79 0.868 ปานกลาง

ด้ านการเข้ า ถึงพืนทีแหล่งท่องเทียว

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

3.16 0.895 ปานกลาง 3.15 0.774 ปานกลาง 3.16 0.847 ปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด
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แผนภูมิที 36 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 52 และแผนภูมิที 36 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
3.16 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.847 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.16 และ 3.15 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.895 และ0.774 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นสภาพถนน/เส้นทาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.36 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.883 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.36 และ 3.35 ตามลําดับ และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.994 และ 0.714 ตามลําดับ
ประเด็นป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ชดั เจน/ไม่สับสน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.32 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.789 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.39 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.747 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.22 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.850
ประเด็นรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมําเสมอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.79 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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(S.D.) เท่ากับ 0.868 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
กลุ่ ม ตัวอย่า งนัก ท่องเที ยวมี ระดับ ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ )
เท่ากับ 2.73 และ 2.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.944 และ 0.757
ตามลําดับ
ตารางที 53 แสดงค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
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ความสะอาด สะดวกสบาย/เป็ นระเบียบ
เจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดเพียงพอ

ประชาชน
นกั ท่องเทียว
รวม 2 กลุ่ม
(n = 33)
(n = 23)
(n = 56)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
X̅
X̅
X̅
2.73 1.039 ปานกลาง 2.96 0.706 ปานกลาง 2.82 0.917 ปานกลาง
2.30 1.185 น้อย
2.83 0.887 ปานกลาง 2.52 1.095 ปานกลาง

ถังขยะ/ภาชนะรองรับมู ลฝอยอยู่ในสภาพดี/เพียงพอ

2.55 1.301 ปานกลาง 2.87

ด้ า นความสะอาดและความเป็ นระเบียบของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

0.92 ปานกลาง 2.68 1.162 ปานกลาง

2.53 1.175 ปานกลาง 2.89 0.838 ปานกลาง 2.67 1.058 ปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 37 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 53 และแผนภูมิที 37 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.67 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.058 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.53 และ 2.89 ตามลําดับ และ
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ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.175 และ 0.838 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นความสะอาด สะดวกสบาย/เป็ นระเบียบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.82 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.917 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและ
กลุ่ ม ตัวอย่า งนัก ท่องเที ยวมี ระดับ ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ )
เท่ากับ 2.73 และ 2.96 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.039 และ 0.706
ตามลําดับ
ประเด็นเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.52 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.095 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.30 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.185 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 2.83 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.887
ประเด็นถังขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยูใ่ นสภาพดี/เพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.68 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.162 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 2.55 และ 2.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.305 และ 0.920
ตามลําดับ
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ตารางที 54 แสดงค่าเฉลี ยและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ด้ า นความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

พืน" ทีแหล่ งท่ องเทียวมีความปลอดภัย /ไม่ น่ากลัว
เจ้าหน้าทีและระบบรักษาความปลอดภัยเพีย งพอ

S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
X̅
X̅
2.94 1.059 ปานกลาง 2.78 0.759 ปานกลาง 2.88 0.955 ปานกลาง
2.30 1.185 น้อย
2.61 0.941 ปานกลาง 2.43 1.093 น้อย

ไฟฟ้ าส่ องสว่ า ง/แสงธรรมชาติเพีย งพอ

2.79 0.992 ปานกลาง 2.87 0.694 ปานกลาง 2.82 0.876 ปานกลาง

X̅

มีถังดับเพลิงเพียงพอ/ป้ ายเตือนชัดเจน
X̅
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หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

2.24 1.251

น้อย

2.35 1.071

น้อย

2.29 1.171

น้อย

2.57 1.122 ปานกลาง 2.65 0.866 ปานกลาง 2.61 1.024 ปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 38 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นที
แหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 54 และแผนภูมิที 38 สามารถอธิ บายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.61 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.024 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.57 และ 2.65 ตามลําดับ
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.122 และ 0.866 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
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ประเด็นพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความปลอดภัย/ไม่น่ากลัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.88 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.955 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 2.94 และ 2.78 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.059 และ 0.759
ตามลําดับ
ประเด็นเจ้าหน้าทีและระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อย มีค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.43 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.093 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 2.30 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.185 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.61 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.941
ประเด็นไฟฟ้ าส่ องสว่าง/แสงธรรมชาติเพียงพอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.82 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.876 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ
2.79 และ 2.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.992 และ 0.694 ตามลําดับ
ประเด็นมีถงั ดับเพลิ งเพียงพอหรื อป้ ายเตือนชัดเจน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.29 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.171 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.24
และ 2.35 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.251 และ 1.071 ตามลําดับ
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ตารางที 55 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ งอํานวย
ความสะดวก/การบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก/การบริการของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

พืน" ทีสําหรับจอดรถ

S.D.
3.61 1.144

S.D.
3.64 0.647

ระดับ
มาก

S.D.
3.62 0.964

พืน" ทีสําหรับพักผ่อน/พืน" ทีสําหรับทํา กิจกรรม
จุดบริการนักท่ องเทียว/พืน" ทีสอบถามข้อมู ล

3.82 1.044 มาก 3.87 0.344
2.97 1.185 ปานกลาง 1.91 1.345

มาก
น้อย

3.84 0.826 มาก
2.54 1.348 ปานกลาง

พืน" ทีบริการด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานทีท่ องเทียว

2.00 1.392
1.82 1.310

น้อย
น้อย

1.13 1.140 น้อยทีสุด 1.64 1.354 น้อยทีสุด
0.74 0.964 น้อยทีสุด 1.38 1.287 น้อยทีสุด

พืน" ทีสําหรับเด็ก/สนามเด็กเล่ น
ธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินอัตโนมัต ิ

3.55 0.971
1.79 1.495

มาก
น้อย

4.00 0.739 มาก 3.73 0.904 มาก
0.87 1.058 น้อยทีสุด 1.41 0.904 น้อยทีสุด

ร้า นอาหาร/ร้า นขายของทีระลึก
ห้องนํ"าสาธารณะเพีย งพอ/สะอาด

2.30 1.357
1.79 1.023

น้อย
น้อย

ส

X̅

ระดับ
มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

X̅
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หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

X̅

ระดับ
มาก

3.30 0.703 ปานกลาง 2.71 1.398 ปานกลาง
1.61 0.891 น้อยทีสุด 1.71 1.232 น้อย
2.63 1.213 ปานกลาง 2.34 0.870 น้อย
2.51 1.135 ปานกลาง

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 39 แสดงระดับความพึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 55 และแผนภูมิที 39 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.51 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.135 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.63 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.231 ส่ วนกลุ่ม
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ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.34
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.870 และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีสําหรับจอดรถ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.62 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.964 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.61 และ 3.64 ตามลําดับ และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.144 และ 0.647 ตามลําดับ
ประเด็นพื"นทีสําหรับพักผ่อน/พื"นทีสําหรับทํากิจกรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.84 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.826 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.82 และ
3.87 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.044 และ 0.344 ตามลําดับ
ประเด็นจุดบริ การนักท่องเทียว/พื"นทีสอบถามข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 2.54 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.348 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.97 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.185 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 1.91 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.345
ประเด็นพื"นทีบริ การด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อยที สุ ด มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 1.64 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.354 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.00 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.392 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
ทีสุ ด มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 1.13 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.140
ประเด็นโทรศัพท์สาธารณะภายในสถานทีท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อยที สุ ด มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 1.38 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.287 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 1.82 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.310 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
ทีสุ ด มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 0.74 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.964
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ประเด็นพื"นทีสําหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.73 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.904 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ ม พบว่า ทั"ง กลุ่ มตัวอย่า งประชาชนในพื"นและกลุ่ มตัวอย่า ง
นักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.55 และ 4.00
ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.971 และ 0.739 ตามลําดับ
ประเด็นธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินอัตโนมัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ น้อยที สุ ด มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 1.41 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.904 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 1.79 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.495 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
ทีสุ ด มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 0.87 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.058
ประเด็นร้านอาหาร/ร้านขายของทีระลึก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 2.71 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.398 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.30 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.357 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 3.30 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.703
ประเด็นห้องนํ"าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 1.71 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.232 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 1.79 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.023 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย
( xˉ ) เท่ากับ 1.61 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.891
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ตารางที 56 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านสภาพภูมิ
ทัศน์และทัศนียภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ด้ า นของสภาพภู มิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว

ประชาชน
(n = 33)

นักท่องเทียว
(n = 23)

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)

พืน" ทีแหล่ งท่ องเทียวมีความสวยงาม/ร่ มรืน
มีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พนื" ทีท่ องเทียวอย่ างชัดเจน

X̅
S.D. ระดับ
S.D.
3.21 1.053 ปานกลาง 3.43 0.896
3.30 0.918 ปานกลาง 3.52 0.790

สิงปลูกสร้า ง/ปรุงแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภู มิทัศน์เดิม

3.21 1.053 ปานกลาง 3.22 1.043 ปานกลาง 3.21 1.039 ปานกลาง

มีการวางต ําแหน่ งของสิงอํานวยความสะดวกเข้า กับพืน" ที

2.91 1.011 ปานกลาง 3.26 0.752 ปานกลาง 3.05 0.923 ปานกลาง

X̅

ส

X̅
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หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

3.16 1.009 ปานกลาง 3.36 0.870

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

ระดับ
มาก
มาก

มาก

S.D. ระดับ
3.30 0.989 ปานกลาง
3.39 0.867 มาก
X̅

3.24 0.955 ปานกลาง

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 40 แสดงระดับความพึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 56 และแผนภูมิที 40 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนี ยภาพโดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.24 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.955 หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.16 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.009 ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.36
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.870 และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความสวยงาม/ร่ มรื น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.30 และส่ วนเบี ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.989 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.21 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.053 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.43 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.896
ประเด็นมีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พ"ืนทีท่องเทียวอย่างชัดเจน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.39 และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.867 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.30 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.918 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.52 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.790
ประเด็นสิ งปลูกสร้าง/ปรุ งแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทศั น์เดิม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.21 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 1.039 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.21 และ 3.22 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.053 และ 1.043 ตามลําดับ
ประเด็นมีการวางตําแหน่ งของสิ งอํานวยความสะดวกเข้ากับกิจกรรมของพื"นที
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.05
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.923 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.91 และ 3.26 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.011 และ 0.752 ตามลําดับ
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ตารางที 57 แสดงค่าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านความ
เก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

มีความเป็ นเอกลักษณ์ ด้านวิถีชวี ิต/ภู มิปัญญา/พบเห็นได้ทีเดีย ว
มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทํา ให้เกิดความประทับใจ

ประชาชน
นักท่องเทียว
รวม 2 กลุ่ม
(n = 33)
(n = 23)
(n = 56)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
X̅
X̅
X̅
3.03 1.075 ปานกลาง 3.09 0.896 ปานกลาง 3.05 0.883 ปานกลาง
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

ด้ านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ ของ
พืนทีแหล่งท่องเทียว
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3.04 1.088 ปานกลาง 3.06

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

ส

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

0.91 ปานกลาง 3.05 0.858 ปานกลาง

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด

แผนภูมิที 41 แสดงระดับความพึงพอใจด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้
พื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 57 และแผนภูมิที 41 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.05 และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.883 หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.04 และ 3.06 ตามลําดับ และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.088 และ 0.910 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นราย
ประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นมีความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวิถีชีวติ /ภูมิปัญญา/พบเห็นได้ทีเดียว พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.05 และส่ วน
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เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 1.095 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.03 และ 3.09 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.075 และ 0.896 ตามลําดับ
ประเด็นมีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เกิดความประทับใจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.04 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.808 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.03 และ 3.04 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.045 และ 0.790 ตามลําดับ
ประเด็นมีความงดงามของสถาปั ตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.05 และส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.883 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( ˉx )
เท่ากับ 3.06 และ 3.04 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.144 และ 1.043
ตามลําดับ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ตารางที 58 แสดงค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการ
พื"นทีแหล่งท่องเทียวของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
นักท่องเทียว
(n = 23)

ประชาชน
(n = 33)

ด้ านการจัดการพืนทีแหล่งท่องเทียว
ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานพืน" ทีแหล่ งท่ องเทียว
มีความเหมาะสมในการแบ่ งพืน" ทีตามลักษณะการใช้งาน

S.D.
3.64 0.603
3.61 0.609

ระดับ
มาก
มาก

S.D.
3.65 0.647
3.39 0.583

มีกิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริการพืน" ทีแหล่ งท่ องเทียว
มีเทคโนโลยี/ภู มิปัญญาท้องถิน/สร้า งสรรค์ให้มีความแปลกใหม่

3.36 0.822
2.33 1.190

มาก
น้อย

3.22 0.518 ปานกลาง 3.30 0.711 ปานกลาง
2.87 0.920 ปานกลาง 2.55 1.111 ปานกลาง

ให้ความเพลิดเพลิน/สนุกสนาน/รืนรมย์/ตอบสนองการใช้บริการ
มีการเผยแพร่ ขอ้ มู ลการท่ องเทียวในระดับท้องถินหรือประเทศ

3.27 0.977 ปานกลาง 3.35 0.714 มาก 3.30 0.872 ปานกลาง
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

X̅

หมายเหตุ ถ้า 0.00-0.83 = ไม่น่าพึงพอใจ
2.50-3.32 = พึงพอใจปานกลาง

X̅

0.84-1.66 = พึงพอใจน้อยทีสุด
3.33-4.15 = พึงพอใจมาก

ระดับ
มาก
มาก

รวม 2 กลุ่ม
(n = 56)
S.D.
3.64 0.616
3.52 0.603
X̅

ระดับ
มาก
มาก

1.67-2.49 = พึงพอใจน้อย
4.16-5.00 = พึงพอใจมากทีสุด
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แผนภูมิ ที 42 แสดงระดับความพึงพอใจด้านการใช้งานด้านการจัดการพื" นทีแหล่ งท่องเที ยวของแต่ละกลุ่ ม
ตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
จากตารางที 58 และแผนภูมิที 42 สามารถอธิ บายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
พึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.18
และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.828 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.12 และ 3.28 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 1.176 และ 0.676 ตามลําดับ และหากพิจารณาเป็ นรายประเด็นสามารถอธิบายได้วา่
ประเด็นระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่า เฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.64 และส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.616 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน
พื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ )
เท่ากับ 3.64 และ 3.65 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.603 และ 0.647
ตามลําดับ
ประเด็นมี ค วามเหมาะสมในการแบ่งพื"นที ตามลักษณะการใช้ง าน พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่า งมี ระดับ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่า กับ 3.52 และส่ วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่า กับ 0.603 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า ทั"งกลุ่ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.61 และ 3.39 ตามลําดับ และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.609
และ 0.583 ตามลําดับ
ประเด็นมี กิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การพื" นที แหล่ งท่องเที ยว พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.30 และส่ วน
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เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.711 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.36 ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.822 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.22 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.518
ประเด็นมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถิน/สร้ างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.55 และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.111 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.33 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.190 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.87 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.920
ประเด็นให้ความเพลิดเพลิน/สนุ กสนาน/รื นรมย์/ตอบสนองการใช้บริ การ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( ˉx ) เท่ากับ 3.30 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.872 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี ย ( xˉ ) เท่ากับ 3.27 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.977 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.35 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.714
ประเด็นมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลการท่องเทียวในระดับ ท้องถิ นหรื อประเทศ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.79 และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.057 หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 2.48 ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.176 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย ( xˉ ) เท่ากับ 3.22 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.671
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4. ผลการวิเคราะห์ แบบสอบถามผู้เชี ยวชาญ/นักวิชาการ/ผู้มีส่วนเกียวข้ องกับการพัฒนาด้ านการ
ท่องเทียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลจากแบบสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญ/นักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วนเกี ยวข้องในการพัฒนาการ
ท่องเทียวของจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยประเด็นหลักทีสอบถาม คือ ปั ญหาทีเกียวข้องกับการ
พัฒนาและการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวและแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งแหล่งท่องเทียวตาม
บทบาทหน้าทีของแต่ละหน่ วยงาน ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปรายละเอียดคํา ตอบจากแบบสอบถามได้
ดังต่อไปนี"
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นายสุ จินต์ พิมเสน ตําแหน่ ง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ได้
เสนอความคิดเห็นคือ สํานักงานเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมีบทบาทหน้าทีในการส่ งเสริ มและ
อนุรักษ์แหล่งท่องเทียวให้เป็ นทีรู้จกั พัฒนาและปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว รวมถึงการให้ขอ้ มูล
และประชาสัมพันธ์การท่องเทียว ปั ญหาของสถานทีท่องเทียวในพื"นทีส่ วนใหญ่ คือ พื"นทีแหล่ง
ท่ อ งเที ยวที สร้ า งขึ" น ใหม่ ใ นเขตเมื อ งนครศรี ธ รรมราชยัง ขาดความโดดเด่ น ที สามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเทียว ซึ งต่างจากสถานทีท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ ง
เป็ นสถานทีท่องเทียวสําคัญของจังหวัดนครศรี ธรรมราชและได้รับการประชาสัมพันธ์เป็ นอย่างดี
ดัง นั"นจึง ควรให้ความสําคัญในการส่ งเสริ มและจัดกิ จกรรมให้เป็ นที รู้ จกั มากขึ" น ควบคู่ก ับการ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวเดิ ม รวมถึงการปรับปรุ งภูมิทศั น์แหล่งท่องเทียวและเพิมพื"นทีเพือรองรับ
นักท่องเทียวและประชาชนในพื"นทีสําหรับทํากิจกรรมการท่องเทียวและนันทนาการให้มากยิงขึ"น
(แจกแบบสอบถาม ณ วันที 9 สิ งหาคม พ.ศ.2557)
นายพิศิษฐ์ นาคครู บัว เจ้ าของธุรกิจท่ องเทียว ได้เสนอความคิดเห็นว่า สนามหน้าเมือง
และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็ นสถานทีท่องเทียวประเภทสวนสาธารณะระดับ
เมือง มีสภาพเสื อมโทรมซึ งเป็ นผลจากอุทกภัยทีเกิดขึ"นในเมืองนครศรี ธรรมราช และปั ญหาด้าน
สิ งแวดล้อม เช่น ปั ญหาขยะซึ งเป็ นปั ญหาสําคัญทีเกิดขึ"นในพื"นทีจากกิ จกรรมการท่องเทียว และ
ปั ญหาความไม่ปลอดภัยในการใช้พ"ืนทีซึ งเนื องจากบางพื"นทีเป็ นทีลับตาคน ดังนั"น การปรับปรุ ง
พื"นทีแหล่งท่องเทียวทีเหมาะสมมากทีสุ ด คือ การเพิมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กบั พื"นที
แหล่งท่องเทียว เช่น การเพิมเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยให้มีความทัวถึง ตลอดจนการออกแบบ
พื"นทีให้มีการใช้ประโยชน์ในทุก ๆ จุด โดยการปรับภูมิทศั น์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวให้มีความ
ปลอดภัย หรื อแม้แต่การเพิมสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียว เช่ น ทีนังพักผ่อนนังเล่น
พื"นทีร่ มเงาและแสงสว่าง ซึ งไม่เพียงแต่ช่วยให้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวมีความสวยงามและปลอดภัย
สร้างความมันใจให้แก่ผทู้ ีใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว แต่เป็ นการสร้างความโดดเด่นให้กบั พื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวด้วย ส่ วนพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ งเป็ นพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีได้รับความนิยม
จากประชาชนในพื"นทีและนักท่องเทียวจากภายนอกนั"นปั ญหาทีสําคัญทีสุ ดของพื"นที คือ ปั ญหา
ความไม่เป็ นระเบียบของผูป้ ระกอบการร้านค้า แผงลอย บริ เวณหน้าวัดและปั ญหานักท่องเทียวถูก
เอารั ดเอาเปรี ย บจากผูป้ ระกอบการ ดังนั"นการจัดระเบีย บผูป้ ระกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรี ย บ
นักท่องเทียวตลอดจนการสอดส่ องดูแลจึงเป็ นสิ งเร่ งด่วนสําหรับการแก้ไขปั ญหาในพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวนี" (แจกแบบสอบถาม ณ วันที 11 สิ งหาคม พ.ศ.2557)
นายวาที ทรัพย์ สิน เจ้ าของพิพิธภัณฑ์ บ้านหนังตะลุง สุ ชาติ ทรั พย์ สิน ได้เสนอความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหา การพัฒนาและปรับปรุ งแหล่งท่องเทียวในเขตเมืองนครศรี ธรรมราช โดย
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พื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเมืองนครศรี ธรรมราชส่ วนใหญ่ เป็ นพื"นทีแหล่งท่องเทียวประเภทวัด ทํา
ให้ค่อนข้างมีขอ้ จํากัดด้านการใช้ประโยชน์ดา้ นการท่องเทียวและระยะเวลาในการใช้พ"ืนที ส่ วน
พื"นทีท่องเทียวประเภทศิลปวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์จดั แสดงนิ ทรรศการต่าง ๆ ยังไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมจากประชาชนในพื"นทีเองและนักท่องเทียวทีเข้ามาในพื"นที ดังนั"นจึงควรให้ความสําคัญ
ในการส่ งเสริ มและจัดกิจกรรมการท่องเทียวและการสร้างเอกลักษณ์ให้กบั พื"นทีแหล่งท่องเทียวให้
เป็ นทีรู้จกั มากขึ"น ควบคู่กบั การส่ งเสริ มการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพือทําให้แหล่งท่องเทียว
เป็ นทีรู้จกั มากยิงขึ"นและสามารถดึงดูดให้นกั ท่องเทียวจากภายนอกเข้ามาใช้พ"ืนทีมากยิงขึ"น (แจก
แบบสอบถาม ณ วันที 12 สิ งหาคม พ.ศ.2557)
อาจารย์วนั วิสา อังศุธารา อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เสนอ
ความคิดเห็นว่า ปั ญหาทีสําคัญของสถานทีท่องเทียวในเขตเมืองนครศรี ธรรมราช คือ ปั ญหาการ
ขาดสิ งอํานวยความสะดวกและบริ การขั"นพื"นฐานทีจําเป็ น เช่น ห้องนํ"า พื"นทีสําหรับจอดรถ ร้านค้า
หรื อร้านจําหน่ายอาหารถาวร หรื อแม้สิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ซึงไม่เพียงพอสําหรับ
ผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีในแต่ละวัน หรื อแม้แต่ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสําหรับ
นักท่องเทียวในช่วงเวลากลางคืน สําหรับแนวทางการแก้ไขปั ญหาคือ ควรให้หน่วยงานทีมีความ
เกียวข้องหรื อหน่ วยงานทีรับผิดชอบโดยตรงเข้ามาสํารวจสิ งอํานวยความสะดวกทียังขาดแคลน
และเพิมสิ งอํานวยความสะดวกเหล่านั"นให้มีความเพียงพอกับจํานวนผูใ้ ช้พ"ืนทีและควรจัดพื"นที
สําหรับคนพิการให้สามารถเข้ามาใช้พ"ืนทีได้เหมือนกับคนปกติ รวมถึ งการเพิมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยประจําสถานทีท่องเทียว เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยประจําพื"นที
การติ ด ตั"ง ไฟตามทางเดิ น หรื อ พื" น ที ลับ ตาคนเพื อเพิ มความมันใจในเรื องความปลอดภัย แก่
นักท่องเทียวด้วย (แจกแบบสอบถาม ณ วันที 11 สิ งหาคม พ.ศ.2557)
ดังนั"น ผลจากการแบบสอบถามทั"งในด้านปั ญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งการท่องเทียวในประเด็นต่างๆ ทีได้จากการสัมภาษณ์สามารถนํามาประกอบ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวในบทที 6 (สรุ ปผลการศึกษา
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ) ต่อไป
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5. สรุป
การดําเนินการวิจยั เพือประเมินความพึงพอใจพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช ซึงพื"นทีทีผูว้ จิ ยั เลือกในการวิจยั ครั"งนี"คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้า
เมือง และสวนสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งเป็ นพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีได้รับ
ความนิ ย มจากประชาชนในพื" นที และเป็ นสถานที ที มี ค วามสํา คัญ ด้า นการท่ อ งเที ยวของเมื อ ง
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นครศรี ธรรมราชเป็ นอย่างมาก วิธีการเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธีการแจกแบบสอบถามโดยการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 168 ตัวอย่าง กับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยแบ่งออกเป็ น กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นที จํานวน 99 ตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว จํานวน 69 ตัวอย่าง และ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวจากผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วน
เกียวข้องด้านการท่องเทียวของเมืองนครศรี ธรรมราช จํานวน 4 ท่าน ซึ งประเด็นการประเมินความ
พึงพอใจการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียวทั"งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวก
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดประเด็นการประเมินออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว
(2) ด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียว (3) ด้านความปลอดภัยและการ
รักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียว (4) ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การของ
พื"นทีแหล่งท่องเทียว (5) ด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบพื"นทีแหล่งท่องเทียว (6) ด้าน
ความเก่าแก่ ความสําคัญ และความเป็ นเอกลักษณ์ ของพื"นทีแหล่งท่องเทียว และ (7) การจัดการ
พื"นทีแหล่งท่องเทียว ซึงผลการประเมินพบว่า พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การทีได้รับ
การประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง พื"นทีสนามหน้าเมืองส่ วนใหญ่ได้รับการประเมินความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลางเกือบทุกข้อ ยกเว้นด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว ด้านสภาพภูมิทศั น์และ
ทัศ นี ย ภาพโดยรอบพื"น ที แหล่ ง ท่อ งเที ยวและด้า นการจัดการพื" น ที แหล่ ง ท่องเที ยวที ได้รับ การ
ประเมินอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางในทุกด้าน ส่ วนแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่ง
ท่อ งเที ยวนั"น กลุ่ ม ตัว อย่า งได้เ สนอความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ การพัฒนาหรื อ ปรั บ ปรุ ง พื" น ที แหล่ ง
ท่องเทียว คือ พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารควรมีการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ หรื อแผงลอย
พื"นทีสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ควรเพิมมาตรการรักษาความ
สะอาดให้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียว และข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชียวชาญส่ วนใหญ่ได้เสนอแนะให้มีการเพิม
สิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียวทีจําเป็ นในพื"นทีและการปรับปรุ งภูมิทศั น์แหล่งท่องเทียว
ให้มี ค วามสวยงามควบคู่ ก ับ การประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้พ"ื น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวเป็ นที รู้ จ ัก มากยิงขึ" น
สามารถดึ ง ดู ด ให้ป ระชาชนในพื" น ที และนัก ท่ อ งเที ยวเข้า มาใช้พ"ื น ที มากยิงขึ" น และเกิ ด ความ
ประทับใจในการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว ซึ งจากผลคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียวรวมถึงข้อเสนอแนะ
ทั"งจากกลุ่มตัวอย่างและจากผูเ้ ชียวชาญด้านการท่องเทียวในบทนี" สามารถนําไปสู่ การวิเคราะห์ใน
บทต่อไป
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บทที 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาเรื อง “การประเมิ น การใช้ พ"ื น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช กรณี ศึกษา : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงรู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนที
แหล่งท่องเทียว ทัศนคติต่อสภาพปั ญหาในพื"นทีแหล่งเทียวในปั จจุบนั และประเมินความพึงพอใจ
เพือให้ทราบถึงระดับค่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว ทั"งด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพื"นทีแหล่งท่องเทียวและการบริ การสิ งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียวทีจําเป็ น
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว การวิจยั เชิงสํารวจครั"ง
นี" ผวู้ ิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจและสังเกตการณ์ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ ม ประชาชนในพื" น ที และกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที ยวชาวไทย พื" น ที วิ จ ัย คื อ พื" น ที วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จํานวน 168 ตัวอย่าง
จากนั"นจึงนําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์โดยการคํานวณหาค่าร้ อยละ และค่าเฉลี ย และความคิดเห็ น
เพิมเติมจากผูเ้ ชียวชาญ นักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว จํานวน 4 คน
ซึงในบทนี"เป็ นการสรุ ปผลการศึกษาและอภิปรายผล ซึงสามารถแจกแจงรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี"
1. สรุ ปผลการศึกษา
2. อภิปรายผลทีได้จากการวิจยั
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว
4. สรุ ป
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1. สรุปผลการศึกษา
1.1 สรุ ป ผลการศึ ก ษาจากแบบสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ใช้ พื นที วั ด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร
1.1.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน วุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ระดับปริ ญญาตรี และมีรายได้อยู่ในช่วง 5,000-15,000 บาท ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงอายุระหว่าง 24-35 ปี มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดนครศรี ธรรมราช (นอกเขตเทศบาล
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นครนครศรี ธรรมราช) มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน วุฒิการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี มี
รายได้อยูใ่ นช่วง 10,001-15,000 บาท เคยเดินทางมายังเมืองนครศรี ธรรมราชมากกว่า 10 ครั"ง โดย
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที ยวในเมื อ งนครศรี ธ รรมราชครั" งนี" เพื อต้อ งการมา
ท่องเทียวหรื อพักผ่อน ไปเช้าเย็นกลับเพราะพื"นทีแหล่งท่องเทียวอยูใ่ กล้ทีพัก โดยเหตุผลในการมา
ท่องเทียวในเมืองนครศรี ธรรมราชครั"งนี"เพราะมีความสนใจอยากมาท่องเทียวด้วยตนเอง
1.1.2 รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีส่ วนใหญ่เดิ นทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเป็ นพาหนะ ซึงนิยมเข้ามาใช้ท่องเทียวในวันเสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ละประมาณ 1-2 ครั"ง
ในช่วงเวลา 12.00-18.00 น. เวลาทีใช้ในพื"นทีประมาณ 1-2 ชัวโมงโดยกิจกรรมทีทําส่ วนใหญ่คือ
นมัส การสักการะพระมหาธาตุ หรื อสิ งศัก ดิ| สิ ท ธิ| อืน ๆ ภายในวัด โดยเหตุผลในการเดิ นทางมา
ท่องเทียวเพราะชอบบรรยากาศและทัศนี ยภาพโดยรวมของพื"นที ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
ส่ วนใหญ่เดิ นทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้รถยนต์ส่วนบุค คลเป็ นพาหนะ เวลาที ใช้ใ นพื"นที
ประมาณ 1-2 ชัวโมงโดยกิจกรรมทีทําส่ วนใหญ่คือ นมัสการสักการะพระมหาธาตุหรื อสิ งศักดิ|สิทธิ|
อืน ๆ โดยเหตุผลในการเดินทางมาท่องเทียวเพราะชอบบรรยากาศและทัศนียภาพโดยรวมของพื"นที
ภายในวัดซึงเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที และนอกจากนี"แล้วกลุ่มตัวอย่างทั"งสองกลุ่ม
เคยมาท่องเที ยวในงานเทศกาลสําคัญ คื อ เทศกาลวันสารทเดื อนสิ บ ซึ งเป็ นเทศกาลประเพณี ที
ยิงใหญ่ทีจัดขึ"นเป็ นประจําทุกปี ในพื"นทีวัดมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี"ดว้ ย
1.1.3 สภาพปั ญ หาและแนวทางพัฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง พื" น ที วัด พระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาว่า ปั ญหาความแออัดของ
พื"นทีเป็ นปั ญหาในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากทีสุ ด ส่ วนแนวทางพัฒนาหรื อปรั บปรุ งพื"นทีแหล่ ง
ท่องเทียว คือ ควรมีการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ หรื อแผงลอย หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีความคิดเห็นว่าปั ญหาไม่เป็ นระเบียบร้านค้า หาบเร่ หรื อแผงลอย
เป็ นปัญหาทีมากทีสุ ดซึงต่างจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีคิดว่า ปัญหาความแออัดของพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวเป็ นปัญหามากทีสุ ด แนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีมีความคิดเห็นว่าควรมีการจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ หรื อแผงลอย มากทีสุ ด ส่ วน
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวกลับคิดว่า ควรมีการเพิมสิ งอํานวยความสะดวก เช่น ทีนังพัก ร้านจําหน่าย
อาหาร การเพิมสุ ขามากทีสุ ด ส่ วนแนวทางการพัฒนารู ปแบบการท่องเทียวนั"นทั"งสองกลุ่ม ได้เสนอ
ความคิดเห็นว่าควรพัฒนาการท่องเทียวของเมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตเป็ นไปในรู ปแบบการ
เป็ นเมืองท่องเทียวทียังคงเน้นความเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ การอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมไทยและ
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โบราณคดีทียังคงรู ปแบบเมืองทีเงียบสงบซึ งตรงกับความเป็ นเมืองเก่าแก่และประวัติศาสตร์ ทีมีมา
อย่างยาวนานของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.1.4 การประเมิ นความพึ ง พอใจที มี ต่อ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ ง
อํานวยความสะดวก ซึงจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 7 ด้าน
โดยพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า (ตารางที 59)
ตารางที 59 แสดงค่าเฉลียผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ ง
อํานวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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ประเด็นการประเมินความพึงพอใจทีมH ีต่อสภาพแวดล้ อมทาง ประชาชนในพืนU ทีH นักท่องเทียH ว
กายภาพและสิH งอํานวยความสะดวก
ค่ าเฉลีH ย ระดับ ค่ าเฉลีH ย ระดับ
สภาพการเข้าถึงพื%นทีแหล่งท่องเทียว
4.04
มาก
3.57
มาก
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
3.64
มาก
3.70
มาก
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
3.70
มาก
3.80
มาก
สิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ
3.07 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง
สภาพภูมทิ ศั น์ และทัศนี ยภาพโดยรอบ
3.65
มาก
3.75
มาก
ความเก ่าแก ่/ความสําคัญ/และความเป็ นเอกลักษณ์
3.77
มาก
3.93
มาก
การจัดการพื%นทีแหล่งท่องเทียว
3.58
มาก
3.67
มาก
รวม
3.64
มาก
3.65
มาก

รวม 2 กลุ่ ม
เปรียบเทียบค่ าเฉลีH ย
ค่ าเฉลีH ย ระดับ
2 กลุ่ ม
3.84
มาก
0.47
3.66
มาก
0.06
3.75
มาก
0.10
3.10 ปานกลาง
0.07
3.69
มาก
0.10
3.83
มาก
0.16
3.62
มาก
0.09
3.64
มาก
0.01

แผนภูมิที 43 แสดงระดับความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวก
ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
จากตารางที 59 และแผนภูมิ ที 43 สามารถสรุ ป ความพึ ง พอใจที มี ต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุ
วิหาร ได้วา่
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1) ด้านการคมนาคมและการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.84) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดใน
เรื องสภาพถนนและเส้นทางการเข้าถึงพื"นทีวัดทีมีความสะดวก สามารถเข้าถึงพื"นทีได้ง่าย และมี
ความพึงพอใจรองลงมาในเรื องป้ ายบอกเส้นทางทีสามารถนําเข้าสู่ พ"นื ที และรถโดยสารสาธารณะที
มีอย่างสมําเสมอสําหรับไว้บริ การผูท้ ีสนใจเข้ามาท่องเทียว โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมี
ความพึงพอใจต่อรถโดยสารสาธารณะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
2) ด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.66) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากทีสุ ดในเรื องพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความสะอาดและมีความเป็ นระเบียบทําให้นกั ท่องเทียวเกิด
ความประทับใจ และมีความพึงพอใจรองลงมาตามลําดับในเรื องมีภาชนะรองรับมูลฝอยทีอยู่ใน
สภาพดีและเพียงพอสําหรับไว้บริ การในพื"นทีวัดและการมีเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดทีคอยดูแล
รักษาความสะอาดอย่างเพียงพอ
3) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.75) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื อง
พื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความปลอดภัยเนื องจากพื"นทีวัดเป็ นพื"นทีอาคารปิ ดมีร" ัวรอบขอบชิ ดและมี
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยคอยดูแล รวมถึงมีการใช้ประโยชน์ดา้ นการท่องเทียวเกือบทัวทั"งวัด
ประกอบกับมีผคู้ นเข้ามาใช้พ"ืนทีตลอดทั"งวัน ซึ งสามารถสร้างความมันใจด้านความปลอดภัยกับ
ผูใ้ ช้พ"ืนทีเอง และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื องเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยทีคอยดูแลความ
ปลอดภัยภายในพื"นทีวัดอย่างเพียงพอ ไฟฟ้ าหรื อแสงธรรมชาติและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณะภัยที
สามารถมองเห็นได้ชดั สามารถใช้ได้เมือเกิดภัยยามจําเป็ น โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึง
พอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
4) ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.10) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดใน
เรื องร้านจําหน่ายอาหารหรื อร้านขายของทีระลึกทีมีอยู่เพียงพอสําหรับไว้บริ การผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนที
วัด และมี ค วามพึ ง พอใจรองลงมาในเรื องพื" นที พัก ผ่อ นและพื" น ที สํา หรั บ ทํา กิ จ กรรมด้า นการ
ท่องเทียวหรื อนันทนาการ
5) ด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนี ยภาพโดยรอบพื"นที กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.69) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื อง
พื"นทีวัดมีความร่ มรื นและมีความสวยงาม และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื องสิ งปลูกสร้างหรื อ
สิ งปรุ งแต่งทีสร้างขึ"นเพิมเติมมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทศั น์เดิมของวัด มีการกําหนดเขตการใช้
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ประโยชน์ทีดินในวัดอย่างชัดเจน และมีการวางตําแหน่งของสิ งอํานวยความสะดวกไว้บริ การผูเ้ ข้า
มาใช้พ"ืนทีเข้ากับสภาพพื"นทีของวัด โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจสภาพภูมิทศั น์
และทัศนียภาพโดยรอบพื"นทีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
6) ด้านความเก่าแก่ ความสําคัญและความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.83) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความงดงามด้านสถาปั ตยกรรม ศิลปะ และ
โบราณคดี และมี ค วามพึ ง พอใจรองลงมาในเรื องพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวมี ค วามงดงามด้า น
ศิลปวัฒนธรรมทําให้ผทู้ ีเข้ามาในพื"นทีเกิดความประทับใจเมือได้เข้ามาและพื"นทีวัดนั"นมีความเป็ น
เอกลักษณ์ทีสามารถบ่งบอกได้ถึงวิถีชีวติ ของเมืองนครศรี ธรรมราช สามารถพบได้เพียงทีเดียว โดย
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านความเก่าแก่ ความสําคัญและความเป็ นเอกลักษณ์ของ
พื"นทีแหล่งท่องเทียวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
7) ด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.62) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องระยะเวลาการ
เปิ ดและปิ ดใช้งานพื"นทีวัดทีทีมีความเหมาะสมกับเวลาการใช้งาน และมีความพึงพอใจรองลงมาใน
เรื องพื"นทีวัดมีกิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การพื"นทีแหล่งท่องเทียว ให้ความเพลิดเพลินสามารถ
ตอบสนองการใช้บ ริ ก าร พื"นที แหล่ ง ท่องเที ยวมี ก ารเผยแพร่ ข ้อมูล ด้า นการท่อ งเที ยวในระดับ
ท้องถินหรื อระดับประเทศทําให้เป็ นทีรู้จกั ของบุคคลทัวไปและทําให้เกิดความน่าสนใจทีสามารถ
ทําให้ผคู้ นทีได้รับข่าวสารมีความต้องการทีจะเดินทางเข้ามาท่องเทียว พื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความ
เหมาะสมในการแบ่งพื"นที ตามลัก ษณะการใช้งาน และสามารถบ่ง บอกได้ถึง ภูมิปั ญหาท้องถิ น
สามารถแสดงความสร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่ได้
1.2 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างทีใช้ พนที
ื สนามหน้ าเมือง
1.2.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 24-35 ปี เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา วุฒิการศึกษาสู งสุ ดระดับ
ปริ ญญาตรี และมีรายได้ตากว่
ํ า 5,000 บาท ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ ร ะหว่ า ง 24-35 ปี มี ภู มิ ล ํา เนาอยู่ ใ นจัง หวัด นครศรี ธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช) อาชีพรับราชการหรื อเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญา
ตรี มีรายได้อยูใ่ นช่วง 10,001-15,000 บาท เคยเดินทางมายังเมืองนครศรี ธรรมราชมากกว่า 10 ครั"ง
โดยวัตถุประสงค์หลักในการเดิ นทางมาท่องเทียวในเมืองนครศรี ธรรมราชครั"งนี" เพือต้องการมา
ท่องเทียวหรื อพักผ่อน ไปเช้าเย็นกลับเพราะพื"นทีแหล่งท่องเทียวอยูใ่ กล้ทีพัก โดยเหตุผลในการมา
ท่องเทียวในเมืองนครศรี ธรรมราชครั"งนี"เพราะมีความสนใจอยากมาท่องเทียวด้วยตนเอง
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1.2.2 รู ป แบบการเข้าถึ ง และลัก ษณะการใช้พ"ืนที สนามหน้าเมือง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีส่ วนใหญ่เดินทางมาเป็ นคู่ โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นพาหนะ ซึ งนิยม
เข้ามาใช้ท่องเทียวในวันทีไม่แน่นอน สัปดาห์ละประมาณ 1-2 ครั"ง ในช่วงเวลาหลัง 18.00 น. เวลาที
ใช้ในพื"นทีประมาณไม่เกิน 30 นาทีโดยกิจกรรมทีทําส่ วนใหญ่คือ เดินวิง โดยเหตุผลในการเดินทาง
มาท่องเทียวเพราะชอบบรรยากาศและทัศนียภาพโดยรวมของพื"นที ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
ส่ วนใหญ่เดินทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะ เวลาทีใช้ในพื"นทีประมาณ
มากกว่า 2 ชัวโมงโดยกิ จกรรมที ทํา ส่ วนใหญ่คื อ เดิ นหรื อวิงออกกํา ลัง กาย โดยเหตุ ผลในการ
เดินทางมาท่องเทียวเพราะเดินทางได้สะดวก พื"นทีแหล่งท่องเทียวเข้าถึงได้ง่าย และนอกจากนี" แล้ว
กลุ่มตัวอย่างทั"ง 2 กลุ่ม เคยมาท่องเทียวในงานเทศกาลสําคัญ คือ เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ ซึ งเป็ น
เทศกาลประเพณี ทียิงใหญ่ทีจัดขึ"นเป็ นประจําทุกปี ในพื"นทีสนามหน้าเมืองด้วย
1.2.3 สภาพปั ญหาและแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสนามหน้าเมือง กลุ่ม
ตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาว่า ปัญหาการขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น
ทีนังพัก สุ ขา เป็ นปั ญหาทีเกิดในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากทีสุ ด ส่ วนแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
พื"นทีแหล่งท่องเทียว คือ ควรเพิมมาตรการรักษาความสะอาดในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากทีสุ ด หาก
แยกพิจารณาเฉพาะกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีความคิดเห็นว่าปั ญหาการขาดสิ งอํานวย
ความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ทีนังพัก สุ ขา เป็ นปั ญหาทีเกิดในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากทีสุ ดซึ งต่าง
จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีคิดว่า ปั ญหาขยะเป็ นปั ญหามากทีสุ ด แนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ ง
พื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า กลุ่มประชาชนในพื"นทีมีความคิดเห็นว่าควรเพิมมาตรการรักษาความ
สะอาดในพื"นทีแหล่ง ท่องเที ยวมากทีสุ ด ส่ วนกลุ่ มนัก ท่องเที ยวกลับ คิดว่า แก้ไขหรื อปรั บปรุ ง
เส้นทางจราจรทั"งในพื"นทีและเส้นทางการเข้าถึงพื"นทีมากทีสุ ด รองลงมาคือการเพิมมาตรการรักษา
ความสะอาดในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ส่ วนแนวทางการพัฒนารู ปแบบการท่องเทียวนั"น ทั"งสองกลุ่ม
ได้เสนอความคิดเห็ นว่าควรพัฒนาการท่องเทียวของเมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตเป็ นไปใน
รู ปแบบการเป็ นเมืองท่องเทียวทียังคงเน้นความเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์สถาปั ตยกรรม
ไทยและโบราณคดี ที ยัง คงรู ปแบบเมื อ งที เงี ย บสงบซึ งตรงกับ ความเป็ นเมื อ งเก่ า แก่ แ ละ
ประวัติศาสตร์ทีมีมาอย่างยาวนานของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.2.4 การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวย
ความสะดวก ซึ งจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อพื"นทีสนามหน้าเมือง 7 ด้าน โดยพิจารณาความ
พึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า (ตารางที 60)
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ตารางที 60 แสดงค่าเฉลียผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ ง
อํานวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
รวม 2 กลุ่ ม
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจทีมH ีต่อสภาพแวดล้ อมทาง ประชาชนในพืนU ทีH นักท่องเทียH ว
เปรียบเทียบค่ าเฉลีH ย
2 กลุ่ ม
กายภาพและสิH งอํานวยความสะดวก
ค่ าเฉลีH ย ระดับ ค่ าเฉลีH ย ระดับ ค่ าเฉลีH ย ระดับ
สภาพการเข้าถึงพื%นทีแหล่งท่องเทียว
3.57
มาก
3.94
มาก
3.72
มาก
0.37
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
3.03 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง
0.12
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
3.09 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง
0.04
สิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ
2.80 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง
0.63
สภาพภูมทิ ศั น์ และทัศนี ยภาพโดยรอบ
3.24 ปานกลาง 3.64
มาก
3.41
มาก
0.40
ความเก ่าแก ่/ความสําคัญ/และความเป็ นเอกลักษณ์
2.86 ปานกลาง 3.48
มาก
3.10 ปานกลาง
0.62
การจัดการพื%นทีแหล่งท่องเทียว
3.19 ปานกลาง 3.52
มาก
3.33
มาก
0.33
รวม
3.11 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง
0.36
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แผนภูมิที 44 แสดงระดับความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวก
ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสนามหน้าเมือง
จากตารางที 60 และแผนภูมิ ที 44 สามารถสรุ ป ความพึ ง พอใจที มี ต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมือง
ได้วา่
1) ด้านการคมนาคมและการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.72) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดใน
เรื องมีรถโดยสารสาธารณะในพื"นทีแหล่งท่องเทียวอย่างสมําเสมอและเพียงพอกับความต้องการ
ของผูท้ ีต้องการเข้าไปใช้พ"ืนทีสนามหน้าเมือง และมีความพึงพอใจ รองลงมาในเรื องสภาพถนน
และเส้นทางการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีมีความสะดวก สามารถเข้าถึงพื"นทีได้ง่ายและป้ ายบอก
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เส้นทางทีสามารถนําเข้าสู่ พ"ืนที โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านการคมนาคมและ
การเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
2) ด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.07) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากทีสุ ดในเรื องความสะอาด ความสะดวกและมีความเป็ นระเบียบทําให้นกั ท่องเทียวเกิ ด
ความประทับ ใจ โดยกลุ่ มตัวอย่า งนัก ท่องเทียวมี ความพึง พอใจด้า นความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
3) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.11) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดใน
เรื องพื"นทีสนามหน้าเมืองมีความปลอดภัยเนืองจากสภาพพื"นทีเป็ นพื"นทีโล่งว่างสาธารณะและมีผทู้ ี
เข้ามาใช้พ"ืนทีจํานวนมากในช่ วงเวลาตอนเย็น ซึ งทําให้ผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีมีความมันใจด้านความ
ปลอดภัยกับผูใ้ ช้พ"ืนทีเอง และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื องไฟฟ้ าส่ องสว่างหรื อแสงธรรมชาติ
ทีมีอย่างเพียงพอ
4) ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย 3.06) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดใน
เรื องพื"นทีสําหรับการพักผ่อนหรื อการทํากิ จกรรมการท่องเทียวหรื อนันทนาการ และมีความพึง
พอใจในระดับมากในเรื องพื"นทีสําหรับเด็กหรื อสนามเด็กเล่น โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความ
พึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
5) ด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนี ยภาพโดยรอบพื"นที กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.41) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื อง
พื"นทีสนามหน้าเมืองมีความร่ มรื นและมีความสวยงาม และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื องสิ ง
ปลูกสร้างหรื อสิ งปรุ งแต่งทีสร้างขึ"นเพิมเติมมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทศั น์เดิมของพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียว และมีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ทีดินในสนามหน้าเมืองไว้อย่างชัดเจน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบพื"นทีมากกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นที
6) ด้านความเก่าแก่ ความสําคัญและมีความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี ย 3.10) ซึ งกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องพื"นทีสนามหน้าเมือง มีความงดงามด้านสถาปั ตยกรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านความเก่าแก่ ความสําคัญ
และมีความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
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7) ด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.33) ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องระยะเปิ ดและ
ปิ ดใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีมีความเหมาะสมกับเวลาการใช้งาน และมีความพึงพอใจรองลงมา
ในเรื องพื"นทีสนามหน้าเมืองมีกิจกรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การพื"นทีแหล่งท่องเทียว ให้ความ
เพลิดเพลินสามารถตอบสนองการใช้บริ การ พื"นทีสนามหน้าเมืองมีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นที
ตามลักษณะการใช้งาน โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
1.3 สรุ ปผลการศึ ก ษาจากแบบสอบถามกลุ่ม ตัวอย่ า งทีใช้ พืนทีสวนสมเด็จ พระศรี
นครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
1.3.1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน วุฒิการศึกษาสู งสุ ดระดับ
ปริ ญญาตรี และมีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่เป็ น
เพศชายอายุระหว่าง 36-45 ปี มีภูมิลาํ เนาอยู่ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช (นอกเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช) อาชี พค้าขายหรื อรับจ้างทัวไป วุฒิการศึกษาสู งสุ ดระดับปริ ญญาตรี มีรายได้อยู่
ในช่ วง 10,001-15,000 บาท เคยเดิ นทางมายัง เมื อ งนครศรี ธ รรมราชมากกว่า 10 ครั" ง โดย
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที ยวในเมื อ งนครศรี ธ รรมราชครั" งนี" เพื อต้อ งการมา
ท่องเทียวหรื อพักผ่อน ไปเช้าเย็นกลับเพราะพื"นทีแหล่งท่องเทียวอยูใ่ กล้ทีพัก โดยเหตุผลในการมา
ท่องเทียวในเมืองนครศรี ธรรมราชครั"งนี"เพราะมีความสนใจอยากมาท่องเทียวด้วยตนเอง
1.3.2 รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
84 (ทุ่งท่าลาด) พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีส่ วนใหญ่เดินทางมาเป็ นกลุ่ม 3-5 คน โดยใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นพาหนะ ซึ งนิยมเข้ามาใช้ท่องเทียวในช่วงวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ
ประมาณ 1-2 ครั"ง ในช่วงเวลาหลัง 12.00-18.00 น. เวลาทีใช้ในพื"นทีประมาณ 1-2 ชัวโมง โดย
กิจกรรมทีทําส่ วนใหญ่คือ การเดินเล่น ชมวิว หรื อเดินดูสัตว์ โดยเหตุผลในการเดินทางมาท่องเทียว
เพราะชอบบรรยากาศและทัศนี ยภาพโดยรวมของพื"นที ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่
เดินทางมาเป็ นคู่ โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นพาหนะ เวลาทีใช้ในพื"นทีประมาณ 1-2 ชัวโมงโดย
กิจกรรมทีทําส่ วนใหญ่คือ ทานอาหาร ปิ กนิก สังสรรค์ โดยเหตุผลในการเดินทางมาท่องเทียวเพราะ
ชอบกิจกรรมพื"นทีและสิ งอํานวยความสะดวก และนอกจากนี" แล้วกลุ่มตัวอย่างทั"งสองกลุ่ม เคยมา
ท่องเทียวในงานเทศกาลสําคัญ คือ เทศกาลวันสารทเดือนสิ บ ซึงเป็ นเทศกาลประเพณี ทียิงใหญ่ทีจัด
ขึ"นเป็ นประจําทุกปี ในพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ด้วย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

189
1.3.3 สภาพปั ญหาและแนวทางพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาว่า ปั ญหาขยะเป็ น
ปั ญ หาที เกิ ด ในพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวมากที สุ ด ส่ ว นแนวทางพัฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง พื" น ที แหล่ ง
ท่องเทียว คื อ ควรเพิมมาตรการรักษาความสะอาดในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากที สุ ด หากแยก
พิจารณาเฉพาะกลุ่ม ทั"งสองกลุ่มมีความคิดทีตรงกันว่าเห็นว่าปั ญหาขยะเป็ นปั ญหาทีเกิดในพื"นที
แหล่ ง ท่องเที ยวมากที สุ ด ส่ วนแนวทางพัฒนาหรื อปรั บปรุ ง พื"นที แหล่ง ท่องเที ยว กลุ่ ม ตัวอย่า ง
ประชาชนในพื"นที ได้เสนอว่า ควรเพิมกิ จกรรมการท่องเทียวให้มี ความหลากหลายร่ วมกับ การ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากทีสุ ด ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวได้เสนอความ
คิดเห็นว่าควรเพิมมาตรการรักษาความสะอาดในพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากทีสุ ด ส่ วนแนวทางการ
พัฒนารู ปแบบการท่องเทียวนั"น ทั"งสองกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นว่าควรพัฒนาการท่องเทียวของ
เมืองนครศรี ธรรมราชในอนาคตเป็ นไปในรู ปแบบการเป็ นเมืองท่องเทียวทียังคงเน้นความเป็ นเมือง
ประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยและโบราณคดีทียังคงรู ปแบบเมืองทีเงียบสงบซึ งตรง
กับความเป็ นเมืองเก่าแก่และประวัติศาสตร์ทีมีมาอย่างยาวนานของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.3.4 การประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวย
ความสะดวก ซึ งจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่า
ลาด) 7 ด้าน โดยพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า (ตารางที 61)
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ตารางที 61 แสดงค่าเฉลียผลการประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ ง
อํานวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
รวม 2 กลุ่ ม
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจทีมH ีต่อสภาพแวดล้ อมทาง ประชาชนในพืนU ทีH นักท่องเทียH ว
เปรียบเทียบค่ าเฉลีH ย
กายภาพและสิH งอํานวยความสะดวก
ค่ าเฉลีH ย ระดับ ค่ าเฉลีH ย ระดับ ค่ าเฉลีH ย ระดับ
2 กลุ่ ม
สภาพการเข้าถึงพื%นทีแหล่งท่องเทียว
3.16 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 3.16 ปานกลาง
0.01
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
2.53 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 2.67 ปานกลาง
0.36
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
2.57 ปานกลาง 2.65 ปานกลาง 2.61 ปานกลาง
0.08
สิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ
2.63 ปานกลาง 2.34
น้อย
2.51 ปานกลาง
0.29
สภาพภูมทิ ศั น์ และทัศนี ยภาพโดยรอบ
3.16 ปานกลาง 3.36
มาก
3.24 ปานกลาง
0.20
ความเก ่าแก ่/ความสําคัญ/และความเป็ นเอกลักษณ์
3.04 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง
0.02
การจัดการพื%นทีแหล่งท่องเทียว
3.12 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง
0.16
0.07
รวม
2.89 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 2.92 ปานกลาง
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แผนภูมิที 45 แสดงระดับความพึ
ส งพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ
ของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"นื ทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)

จากตารางที 61 และแผนภูมิ ที 45 สามารถสรุ ป ความพึ ง พอใจที มี ต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระ
ศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ได้วา่
1) ด้านการคมนาคมและการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึง พอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งกลุ่ม ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื อง
สภาพถนนและเส้นทางการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีมีความสะดวก สามารถเข้าถึงพื"นทีได้ง่าย
2) ด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดใน
เรื องความสะอาดและมีความเป็ นระเบียบทําให้นกั ท่องเทียวเกิดความประทับใจ โดยกลุ่มตัวอย่าง
นัก ท่องเที ยวมี ความพึง พอใจด้านความสะอาดและความเป็ นระเบีย บของพื"นทีแหล่ง ท่องเที ยว
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
3) ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องพื"นทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีความปลอดภัยและไม่น่ากลัว
4) ด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องพื"นทีสําหรับ
การพักผ่อนหรื อการทํากิจกรรมการท่องเทียวหรื อนันทนาการ และมีความพึงพอใจรองลงมาใน
เรื องพื"นทีสําหรับเด็กหรื อสนามเด็กเล่น พื"นทีสําหรับจอดรถและร้านจําหน่ายอาหารหรื อสิ นค้าที
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ระลึกทีมีไว้บริ การอย่างเพียงพอ โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีความพึงพอใจด้านด้านสิ ง
อํานวยความสะดวกและการบริ การมากกว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
5) ด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนี ยภาพโดยรอบพื"นที กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องพื"นทีสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวไว้
อย่า งชัดเจน โดยกลุ่ ม ตัวอย่า งนัก ท่อ งเที ยวมี ค วามพึง พอใจด้า นสภาพภูมิ ท ศั น์แ ละทัศ นี ย ภาพ
โดยรอบพื"นทีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
6) ด้านความเก่าแก่ ความสําคัญและมีความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจมากทีสุ ดในเรื องพื"นทีสนามหน้าเมือง มีความงดงามด้านสถาปั ตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
และมีความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวิถีชีวติ ชุมชน
7) ด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากทีสุ ดในเรื องระยะเปิ ดและปิ ดใช้งาน
พื"นทีแหล่งท่องเทียวทีมีความเหมาะสมกับเวลาการใช้งาน และมีความพึงพอใจรองลงมาในเรื อง
พื"นทีสวนมีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นทีตามลักษณะการใช้งาน โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมี
ความพึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
1.4 ความคิดเห็นจากผู้เชี ยวชาญ นักวิชาการหรื อผู้มีส่วนเกียวข้ องกับการพัฒนาการ
ท่องเทียวของเมืองนครศรีธรรมราช
ผูเ้ ชี ยวชาญนักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียวของเมือง
นครศรี ธรรมราชส่ วนใหญ่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว
รวมถึ งพัฒนาการท่องเที ยวไว้ว่า ควรส่ ง เสริ ม การประชาสัม พันธ์ และให้ค วามรู้ เกี ยวกับ แหล่ ง
ท่ อ งเที ยว ตลอดจนการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ท ัศ น์ แ หล่ ง ท่ อ งเที ยวให้มี ค วามโดดเด่ น ที สามารถดึ ง ดู ด
นักท่องเทียว การเพิมมาตรการรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย การเพิมสิ งอํานวยความ
สะดวกทีจําเป็ น เช่น ทีนังพัก ร้านจําหน่ายอาคาร ห้องนํ"าทีมีความสะอาด ตลอดจนพื"นทีหรื อสิ ง
อํา นวยความสะดวกสํ า หรั บ คนพิ ก าร และรวมถึ ง การเพิ มพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวเพื อรองรั บ
นักท่องเทียวและประชาชนในพื"นทีสําหรับทํากิจกรรมการท่องเทียวและนันทนาการให้มากยิงขึ"น
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2. อภิปรายผลทีได้ จากการวิจัย
การศึกษาครั"งนี"ได้นาํ เอาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทีเกียวข้องมาประมวลผลพร้อมกับผล
การศึกษารู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว ผลการประเมินความพึงพอใจ
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ต่อการใช้ง านพื"นที แหล่ง ท่องเที ยว และความคิดเห็ นเพิมเติมในเรื องสภาพปั ญหาและแนวทาง
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว สามารถนํามาอภิปรายผลได้ถึงนัยสําคัญของข้อเท็จจริ งที
แสดงให้เห็นได้ดงั นี"
2.1 อภิปรายผลข้ อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่เป็ น
คนในพื"นทีจังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ งเคยเดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวมากกว่า 10 ครั"ง
ซึงไม่แตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีเคยเดินทางมาใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวมากกว่า 10
ครั"ง เช่นกัน สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทั"งสองกลุ่มมีความคุน้ เคยกับพื"นทีแหล่งท่องเทียวเป็ นอย่างดี ทํา
ให้การศึกษาความคิดเห็ นในรายประเด็นต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความน่ าเชื อถื อ
เทียบเท่ากับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
2.2 อภิปรายผลรูปแบบการเข้ าถึงและลักษณะการใช้ พนที
ื แหล่งท่องเทียว
รู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั"ง
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่มีรูปแบบการเข้าถึ งพื"นที
แหล่งท่องเทียวทีเหมือนกันทั"งสามพื"นทีแหล่งท่องเทียว คือ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็ นพาหนะ
ในการเดินทางและเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั"ง
สองกลุ่ ม ในทั"ง สามพื" น ที คิ ด ว่า การใช้ร ถยนต์ส่ ว นบุ ค คลเป็ นพาหนะในการเดิ น ทางมี ค วาม
สะดวกสบายมากกว่าการใช้วธิ ีการเดินทางแบบอืน ไม่วา่ จะเป็ นการใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะ
หรื อการใช้จกั รยานยนต์หรื ออาจเป็ นเพราะการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ผูเ้ ดิ นทางสามารถกําหนด
ระยะเวลาไปกลับได้ดว้ ยตนเองหรื อใช้เวลาในพื"นทีเท่าไหร่ ก็ได้ตามความต้องการ ส่ วนกิจกรรม
การท่องเที ยวและนันทนาการที กลุ่ มตัวอย่า งทั"งสองกลุ่ มทําในพื"นที แหล่ง ท่องเทียวนั"นมี ความ
แตกต่างกันเนืองมาจากพื"นทีแหล่งท่องเทียวลักษณะของแหล่งท่องเทียวทีไม่เหมือนกันแต่การทํา
กิจกรรมการท่องเทียวหรื อนันทนาการของกลุ่มตัวอย่างทั"งสองกลุ่มนั"นเหมือนกัน โดยพื"นทีวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารจัดเป็ นแหล่งท่องเทียวประเภทประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ทําให้ลกั ษณะ
การใช้พ"ื น ที ที เกิ ด ขึ" น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการใช้พ"ืน ที ประเภทการพัก ผ่อ นในลัก ษณะสงบ (Passive
Recreation) เช่น การนมัสการสิ งศักดิ|สิทธิ| การศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง
การจับจ่ายซื" อของ ส่ วนพื"นทีสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ทีมี
ลักษณะของพื"นทีแหล่งท่องเทียวเป็ นสวนสาธารณะ ทําให้กิจกรรมการทีเกิดขึ"นในพื"นทีนั"นจะมีท" งั
กิจกรรมทีเน้นการออกกําลัง (Active Recreation) เช่น การเดินวิงออกกําลังกาย การเล่นกีฬา และ
การพักผ่อนในลักษณะสงบ (Passive Recreation) เช่น การชมวิว นังพักผ่อน หากแต่มีความแตกต่าง
กันบางรายประเด็น เช่น ระยะเวลาทีใช้ในพื"นทีแหล่งท่องเทียวหรื อช่วงเวลาทีเข้ามาใช้พ"ืนทีนั"นมี
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ความแตกต่างกันบ้าง เช่ น กลุ่ มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระยะการใช้พ"ืนทีที น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่า ง
ประชาชนในพื" น ที หรื อ ช่ ว งเวลาบางช่ ว งไม่ มี ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งนัก ท่ อ งเที ยวเข้า มาใช้พ"ื น ที อาจ
เนืองมาจากทีพักอาศัยของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีอยูไ่ กลกว่าจึงมีความจําเป็ นต้องรี บกลับทีพัก
อาศัยหรื อไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาในบางช่วงเวลาเพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางทีมากกว่า
หรื ออาจไม่มีความจําเป็ นทีต้องเข้ามาใช้พ"นื ทีในช่วงเวลานั"น ๆ
2.3 อภิปรายผลสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงพืนทีแหล่งท่องเทียว
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความเกียวคิดเห็ นเกี ยวกับ
ปั ญหาในแหล่งท่องเทียวแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีส่ วนใหญ่คิดว่าปั ญหา
ความไม่เป็ นระเบี ยบของร้ า นค้า หาบเร่ แผงลอย ที มีอยู่ใ นพื"นที เป็ นปั ญหามากทีสุ ด ส่ วนกลุ่ ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่กลับคิดว่าปั ญหาความแออัดของพื"นทีเป็ นปั ญหาในพื"นทีมากทีสุ ด
ซึงจากการสํารวจและสังเกตการณ์พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของผูศ้ ึกษา พบว่า พื"นทีวัดนั"น
ค่อนข้างมีพ"นื ทีจํากัด มีร" ัวรอบขอบชิด แต่กลับมีการใช้ประโยชน์ท" งั ด้านการท่องเทียว ด้านศาสนา
ด้านการค้าขาย และนันทนาการทีมีอย่างหนาแน่นตลอดทั"งวันทําให้ผทู้ ีใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวอาจ
มีความรู้สึกอึดอัด อันเนืองมาจากมีผเู้ ข้ามาใช้พ"ืนทีจํานวนมากซึ งสังเกตได้วา่ กลุ่มตัวอย่างทั"งสอง
กลุ่มมีความรู้สึกคล้ายกันคือปัญหาทั"งสองอย่างนั"นเป็ นปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบของร้านค้า หาบ
เร่ แผงลอยเป็ นปั ญหาอีกปั ญหาหนึ งทีทําให้เกิ ดปั ญหาความแออัดของพื"นทีภายในวัดด้วย ส่ วน
แนวทางปรับปรุ งแก้ไขปัญหาภายในพื"นที ทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มนักท่องเทียว
ส่ วนใหญ่ได้เสนอแนะให้มีการจัดระเบียบร้ านค้า หาบเร่ แผงลอย ทีมีอยู่จาํ นวนมากและไม่เป็ น
ระเบียบ ซึ งสอดคล้องกับสภาพปั ญหาทีเกิดในพื"นทีในด้านการแก้ไขปั ญหาความเป็ นระเบียบของ
พื"นที และการแก้ไ ขปั ญหานี" อ าจทํา ให้ผูท้ ี เข้า มาใช้พ"ืนที วัด รู้ สึ ก ได้ว่า หากพื" นที วัด มี ค วามเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยแล้ว ก็สามารถทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิ ดความรู้ สึกไม่อึดอัดในการเข้ามาใช้พ"ืนที
แหล่งท่องเทียวด้วย
กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามคิ ดเห็ น เกี ยวกับ ปั ญ หาในแหล่ ง
ท่องเทียวแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีส่ วนใหญ่คิดว่าปั ญหาการขาดสิ งอํานวย
ความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ทีนังพัก สุ ขา เป็ นปั ญหามากทีสุ ด ซึ งไม่สอดคล้องกับแนวทางปรับปรุ ง
หรื อแก้ไขปั ญหาซึ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่กลับเสนอแนะให้มีการแก้ไขปั ญหาด้านการรักษาความ
สะอาดมากทีสุ ด ซึงจากการสํารวจและสังเกตการณ์ของผูศ้ ึกษา พบว่า ในพื"นทีสนามหน้าเมืองเป็ น
พื"นทีโล่งว่างสาธารณะซึ งมีการใช้ประโยชน์เฉพาะในบางช่วงเวลาของวันเท่านั"น ช่วงเวลาทีมีผทู้ ี
เข้า มาใช้พ"ื น ที มากที สุ ด คื อ ในช่ ว งเวลาตอนเย็น ภายในพื" น ที สนามหน้า เมื อ งเองนั"น มี ก ารใช้
ประโยชน์พ"ืนทีหลายแบบไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมการออกกําลังกายหรื อนังพักผ่อนหย่อนใจ จากการ
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ทํากิจกรรมเหล่านั"นผูใ้ ช้พ"ืนทีอาจมีความต้องการสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นบางอย่างสําหรับ
ใช้เพือการพักผ่อนและจากการทํากิจกรรมเหล่านั"นก็อาจทําให้เกิดขยะทีเกิดการจากการใช้พ"ืนทีด้วย
ซึงปัญหาขยะก็เป็ นปัญหาหนึงทีสามารถพบเห็นได้บ่อยในพื"นทีแหล่งท่องเทียวแห่งนี" กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื"นทีซึงอาศัยอยูใ่ นพื"นทีใกล้เคียง ซึงอาจเดินทางผ่านพื"นทีสนามหน้าเมืองอยูบ่ ่อยครั"ง
อาจเคยชินกับภาพขยะทีเกลือนกลาดในบริ เวณพื"นทีจึงไม่คิดว่าปั ญหาขยะควรได้รับการแก้ไขก่อน
ปั ญหาอืน ๆ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่คิดว่าปั ญหาขยะเป็ นปั ญหามากทีสุ ดซึ งไม่
สอดคล้องกับแนวทางปรับปรุ งหรื อแก้ไขปั ญหาซึ งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่กลับเสนอแนะให้มีการ
แก้ไ ขปั ญ หาด้า นปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางจราจรในพื" น ที และการเข้า ถึ ง พื" น ที ซึ งจากการสํา รวจและ
สังเกตการณ์ของผูศ้ ึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่เดินทางมาจากพื"นทีไกลและไม่
สะดวกสบายเท่า กับ กลุ่ มตัวอย่า งประชาชนในพื"นที ซึ งเหตุ ผลดัง กล่ า วอาจทํา ให้ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง
นัก ท่องเที ยวคิ ดว่า ควรปรั บ ปรุ ง หรื อแก้ไ ขปั ญ หาด้า นการจราจรก่ อน ส่ วนปั ญหาขยะนั"นกลุ่ ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวอาจเคยกับภาพขยะทีมีอยูใ่ นพื"นทีทีมีอยู่อย่างประจํา จึงไม่คิดว่าควรเป็ นสิ งที
จําเป็ นเร่ งด่วนทีจะแก้ไขปัญหาก่อนปัญหาอืน ๆ
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีความคิดเห็น
เกี ยวกับ ปั ญหาในแหล่ง ท่องเทียวที เหมือนกันคือ ปั ญหาขยะเป็ นปั ญหาที เกิ ดขึ" นในพื"นที แหล่ ง
ท่องเที ยว ซึ งสอดคล้องกับ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่ได้เสนอแนวทางปรับปรุ งแก้ไ ข
ปั ญหาด้านการรักษาความสะอาดในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ส่ วนกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีได้
เสนอแนะว่าควรมีการเพิมกิจกรรมการท่องเทียวทีมีความหลากหลายและการปรับภูมิทศั น์ภายใน
แหล่งท่องเทียวให้มีความสวยงามมากยิงขึ"นซึ งไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นด้านสภาพปั ญหา จาก
การสํารวจและสังเกตการณ์ของผูศ้ ึกษา พบว่า พื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
ยังคงมีปั ญหาทีเกิ ดขึ" นในพื"นที มากมายอันเนื องมาจากพื"นทีขนาดใหญ่ และมีผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนที
จํานวนมาก แต่กลับมีจาํ นวนเจ้าหน้าทีดูแลรักษาพื"นทีน้อย ทําให้พ"ืนทีบางแห่ งอาจไม่ได้รับการ
ดูแลอย่างทัวถึง สภาพพื"นทีปั จจุบนั มีความเสื อมโทรมไปมากอันเนื องมาจากการเกิดอุทกภัยครั" ง
ใหญ่ เมือปี พ.ศ.2554 ประกอบกับการทีมีผเู้ ข้ามาใช้พ"ืนทีจํานวนมากในแต่ละวันทําให้เกิดปั ญหา
ขยะซึงทําให้ภูมิทศั น์ของพื"นทีดูไม่ดี ดังนั"นการปรับปรุ งภูมิทศั น์และการเพิมกิจกรรมการท่องเทียว
ให้มีความหลากหลายจึงน่าจะเป็ นวิธีแก้ไขปัญหาในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
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2.4 อภิปรายผลความพึงพอใจสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวก
ในพืนทีแหล่งท่องเทียว
ผลจากการประเมินความพึงพอใจสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความ
สะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียวทั"งสามแห่ งนั"น ทําให้มีขอ้ สังเกตและมีนัยสําคัญของข้อเท็จจริ ง
ดังต่อไปนี"
2.4.1 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียว
พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากในทุกรายประเด็นย่อย หากพิจารณาเฉพาะรายประเด็นย่อย พบว่า ในประเด็น
เรื องมีรถโดยสารสาธารณะเพียงพอและสมําเสมอ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ใ นระดับปานกลาง อาจเกิ ดจากทีกลุ่ม ตัวอย่างนักท่องเทียวส่ วนใหญ่น" ันใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลเข้ามายังในพื"นทีแหล่งท่องเทียวจึงไม่ได้ใช้บริ การรถโดยสารสาธารณะ ประกอบกับการ
เดินทางมาจากต่างท้องทีอาจมีความลําบากกว่าการเดินทางภายในเขตพื"นทีเทศบาลฯ มีการใช้รถ
โดยสารทีเดินทางมาแหล่งท่องเทียวจํานวนน้อย ดังนั"นกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวจึงความพึงพอใจ
น้อยกว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งประชาชนในพื"นที ที ใช้บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะเข้า มาในพื"นที แหล่ ง
ท่องเทียว
กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับมากในทุก รายประเด็นย่อย ซึ งผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานไม่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุ งหรื อแก้ไขปั ญหาในพื"นทีของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีมีความ
คิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุ งเส้นทางจราจรทั"งในพื"นทีและเส้นทางการเข้าถึงพื"นที ซึ งกลุ่มตัวอย่าง
พึงพอใจแต่อยากให้มีการปรับปรุ งให้ดียงขึ
ิ "น
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นประเด็นด้านสภาพถนนและเส้นทางการเข้าถึง
พื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนประเด็นด้านป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์บอกทางทีไม่
สับสนกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมี
ระดับความพึงพอใจระดับมาก ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง
ซึ งอาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวอาจไม่คุน้ ชินกับป้ ายบอกเส้นทางทีมีอยูใ่ นพื"นทีเท่ากับ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีทีมีความคุน้ ชินกับป้ ายบอกเส้นทางมากกว่า
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2.4.2 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบของพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีความระดับความพึงพอใจในระดับมากเหมือนกันทั"งสองกลุ่ม
กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง ยกเว้นประเด็นด้านความสะอาด ความสะดวกสบายและความเป็ นระเบียบของ
พื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งกลุ่มตัวอย่างทั"ง
สองกลุ่มยังมีระดับความพึงพอใจทีแตกต่างกันด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงสอดคล้องกับความคิดเห็นเกียวกับปั ญหาทีเกิดขึ"นกับแหล่ง
ท่องเทียว ส่ วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากซึ งมีความขัดแย้งกัน
กับความคิดเห็นเกียวกับปั ญหาทีเกิดขึ"นกับแหล่งท่องเทียว โดยกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวได้แสดง
ความคิดเห็นว่าปั ญหาด้านขยะเป็ นปั ญหาทีสําคัญทีสุ ดของพื"นทีแหล่งท่องเทียว ซึ งอาจเป็ นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวเข้ามาใช้เวลาในช่วงตอนเย็น ซึ งมีผูเ้ ข้ามาใช้พ"ืนทีจํานวนมาก ทําให้เกิด
ขยะ จึงอยากให้มีการปรับปรุ งด้านความสะอาด
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาในแต่ละรายประเด็นย่อยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทั"งสองกลุ่มมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเหมือนกัน ยกเว้นประเด็นด้านเจ้าหน้าทีรักษา
ความสะอาดกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งแสดงว่าความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
ของพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีสภาวะขาดแคลนและต้องการปรับปรุ งสอดคล้องกับความคิดเห็ นต่อ
แนวทางแก้ไ ขปั ญหาในพื"นที แหล่ ง ท่องเที ยวที เสนอแนะว่า ควรปรั บ ปรุ ง มาตรฐานด้า นความ
สะอาด
2.4.3 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีความระดับความพึงพอใจในระดับมากเหมือนกันทั"งสองกลุ่ม
กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง ยกเว้นประเด็นพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความปลอดภัยไม่น่ากลัวและไฟฟ้ าส่ องสว่าง
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ในพื"นทีแหล่งท่องเทียวเพียงพอกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก จากผลการประเมินแสดง
ให้เห็นว่ามีความสอดคล้องกันโดยพื"นทีสนามหน้าเมืองมีแสงไฟฟ้ าส่ องสว่างทีเพียงพอทําให้พ"ืนที
แหล่งท่องเทียวไม่น่ากลัว ผูใ้ ช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้พ"ืนที หาก
พิจารณาในรายประเด็นย่อยพบว่า ประเด็นถังดับเพลิงและป้ ายเตือนภัยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจแตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจในระดับปานกลางแสดงให้เห็นว่าถังดับเพลิงและป้ ายเตือนภัย
ยังเป็ นสิ งทีมีความขาดแคลนอย่างมากในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาในรายประเด็นย่อยพบว่า พื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวมีความปลอดภัยไม่น่ากลัวและไฟฟ้ าส่ องสว่างในพื"นทีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลาง ส่ วนประเด็นด้านเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย ประเด็นถังดับเพลิงและป้ ายเตือนภัยกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับน้อย กลุ่มตัวอย่างทั"งสองกลุ่มมีความคิดเห็นทีสอดคล้องกัน ซึ งแสดง
ว่าความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีสภาวะขาดแคลนและ
ต้องการปรับปรุ งพื"นที
2.4.4 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านสิ งอํานวยความสะดวก/การ
บริ การของพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นประเด็นด้านพื"นทีสําหรับพักผ่อนหรื อพื"นทีสําหรับทํากิ จกรรม
และประเด็นร้านอาหารและร้านจําหน่ายของทีระลึก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ประเด็นทีกลุ่มตัวอย่างทั"งสองมีความระดับความ
พึงพอใจแตกต่างกัน คือ ประเด็นด้านพื"นทีสําหรับจอดรถ ประเด็นพื"นทีสําหรับพักผ่อนหรื อพื"นที
สําหรับ ทํากิ จกรรม กลุ่มตัวอย่า งประชาชนในพื"นที มีระดับความพึงพอใจมากกว่า กลุ่มตัวอย่า ง
นักท่องเทียว อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีบางคนอาจโดยสารมากับรถโดยสาร
สาธารณะจึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้พ"ืนทีจอดรถซึ งต่างจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวทีมีทีพักอาศัยไกล
กว่าจึงนิยมนํารถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาในพื"นทีแหล่งท่องเทียว อาจเกิดความไม่สะดวกสําหรับการ
จอดรถ ส่ วนประเด็นด้านธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินสาธารณะและห้องนํ"าสาธารณะกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวมีระดับความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที อาจเป็ นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวอาจมีความพร้อมด้านการเงินอยูแ่ ล้วเพราะจําเป็ นต้องเดินทางไกล ดังนั"น
อาจไม่มีความจําเป็ นทีต้องใช้บริ การตูก้ ดเงินสาธารณะก็ได้
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กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง ยกเว้นประเด็นด้านพื"นทีสําหรับพักผ่อนและพื"นทีสําหรับเด็กหรื อสนามเด็กเล่น
กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก จากผลการประเมิ นสอดคล้องกับ ความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีคิดว่าปั ญหาการขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นเป็ น
ปั ญหาทีรุ นแรงมากทีสุ ด หากแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มมีความ
พึงพอใจแตกต่างกันในประเด็น ธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิน/ตูก้ ดเงินอัตโนมัติและร้านอาหาร/ร้าน
จําหน่ายสิ นค้าทีระลึ กโดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีความพึงพอใจในระดับทีตํากว่ากลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียวทั"งสองประเด็น
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง หากพิจารณาในแต่ละรายประเด็นกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจในระดับมากในด้านพื"นทีสําหรับจอดรถ ประเด็นพื"นทีสําหรับพักผ่อนหย่อนใจและพื"นที
สํา หรั บ เด็ ก และสนามเด็ก เล่ น จากประเด็นดัง กล่ า วสอดคล้องกับ การสํา รวจและสัง เกตการณ์
สภาพแวดล้อมทางกายภาพซึงพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีพ"ืนทีกว้างมาก มี
พื" น ที จอดรถที สามารถรองรั บ จํา นวนรถยนต์ไ ด้เ ป็ นจํา นวนมาก และมี พ"ื น ที ท่ อ งเที ยวและ
นันทนาการหลายแบบ เช่ น สวนสัตว์เปิ ด สวนสาธารณะ สวนสุ ขภาพ สนามเด็กเล่น ทีสามารถ
ตอบสนองความต้องการพักผ่อนของกลุ่มตัวอย่างได้เป็ นอย่า งดี ส่ วนประเด็นด้านพื"นทีบริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์สาธารณะ ตูก้ ดเงินอัตโนมัติ และห้องนํ"าสาธารณะประเด็นเหล่านี"
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามพึง พอใจในระดับ น้อ ยและน้อ ยที สุ ด ซึ งจากการสํา รวจและสั ง เกตการณ์
สภาพแวดล้อ มทางกายภาพพบว่า สิ งอํา นวยความสะดวกดัง กล่ า วมี น้อ ยแห่ ง เช่ น โทรศัพ ท์
สาธารณะ ส่ วนตูก้ ดเงินสาธารณะก็ไม่มีบริ การในพื"นทีแหล่งท่องเทียว และห้องนํ"าสาธารณะมี
สภาพเก่าและสกปรก สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีเสนอแนะให้มีการปรับปรุ งและ
แก้ไขด้านมาตรการรักษาความสะอาดของพื"นทีแหล่งท่องเทียว
2.4.5 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนี ยภาพ
โดยรอบของพื"นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีความระดับความพึงพอใจในระดับมากเหมือนกันทั"งสองกลุ่ม
กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก ยกเว้นประเด็นมีการวางตําแหน่งของสิ งอํานวยความสะดวกเข้ากับพื"นทีกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง ประเด็นด้านพื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความสวยงามและร่ มรื น กลุ่ม
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ตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากเหมือนกัน ส่ วนด้านอืน ๆ กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีความพึงพอใจตํากว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นประเด็นด้านมีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์
พื"นทีท่องเทียวอย่างชัดเจน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก หากพิจารณาในแต่ละราย
ประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวมีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีใน
ประเด็นด้านพื"นที แหล่ งท่องเทียวมีค วามสวยงาม และมีก ารกําหนดเขตการใช้ป ระโยชน์พ"ืนที
ท่องเทียวอย่างชัดเจน ส่ วนประเด็นสิ งปลูกสร้างมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิทศั น์เดิมและตําแหน่ง
ของสิ งอํานวยความสะดวกเข้ากับพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างทั"งสองกลุ่มมีระดับความพึง
พอใจเท่ากัน
2.4.6 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านความเก่าแก่/ความสําคัญ/ความ
เป็ นเอกลักษณ์ของพื%นทีแหล่งท่องเทียว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีความระดับความพึงพอใจในระดับมากเหมือนกันทั"งสองกลุ่ม
กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับปานกลาง ซึ งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นย่อยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมี
ความพึงพอใจตํากว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ งหากพิจารณาในทุกรายประเด็นย่อยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนในพื"นทีมีความพึงพอใจเท่ากันกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียว
2.4.7 ประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียว
พบว่า
กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากทุกรายประเด็นย่อย โดยทั"งกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีและกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเทียวมีความระดับความพึงพอใจในระดับมากเหมือนกันทั"งสองกลุ่ม
กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้พ"ืนที สนามหน้า เมื องมี ค วามพึง พอใจโดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก ยกเว้นประเด็นด้านมีเทคโนโลยี/ภูมิปัญญาท้องถินสร้างสรรค์และมีความแปลกใหม่กบั
การเผยแพร่ ขอ้ มูลการท่องเทียวในระดับท้องถินหรื อระดับประเทศ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง
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กลุ่มตัวอย่างทีใช้พ"ืนทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง หากพิจารณาในประเด็นทีน่าสนใจพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในพื" นที มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ น้อ ยในประเด็ นด้า นพื" น ที แหล่ ง ท่อ งเที ยวมี ค วาม
สร้ า งสรรค์และมี ค วามแปลกใหม่ และมี ก ารเผยแพร่ ข ้อมูล การท่องเที ยวในระดับ ประเทศ ซึ ง
ประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการและผูม้ ีส่วนเกียวข้อง
กับการท่องเทียวในเรื องอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลด้านการท่องเทียวเพือให้พ"ืนที
แหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชเป็ นทีรู้จกั ของนักท่องเทียวและสามารถดึงดูด
นักท่องเทียวให้เข้ามาใช้พ"นื ทีมากขึ"น
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ตารางที 62 แสดงสรุ ประดับความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความ
สะดวกของกลุ่มตัวอย่างในพื"นทีศึกษา
ระดับความพึงพอใจทีมH ีต่อสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและ
สิH งอํานวยความสะดวกของพืนU ทีแH หล่ งท่องเทียH ว
ด้ านการเข้ าถึงพืนทีแหล่ งท่องเทียว
สภาพถนน/เส้นทาง
ป้ ายบอกเส้นทาง/สัญลักษณ์ชดั เจน/ไม ่สับสน
มีรถโดยสารสาธารณะเพียงพอ/สมําเสมอ
ด้ านความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
ความสะอาด สะดวกสบาย/เป็ นระเบียบ
เจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดเพียงพอ
ถังขยะ/ภาชนะรองรับมูลฝอยอยู ่ในสภาพดี/เพียงพอ
ด้ านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
พื%นทีแหล่งท่องเทียวมีความปลอดภัย/ไม่น่ากลัว
เจ้าหน้าทีและระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ
ไฟฟ้ าส่องสว ่าง/แสงธรรมชาติเพียงพอ
มีถงั ดับเพลิงเพียงพอ/ป้ ายเตือนชัดเจน
ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก/การบริการ
พื"นทีสําหรับจอดรถ
พื"นทีสําหรับพักผ่อน/พื"นทีสําหรับทํากิจกรรม
จุดบริ การนักท่องเทียว/พื"นทีสอบถามข้อมูล
พื"นทีบริ การด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์สาธารณะภายในสถานทีท่องเทียว
พื"นทีสําหรับเด็ก/สนามเด็กเล่น
ธนาคาร/จุดแลกเปลียนเงิ น/ตูก้ ดเงิ นอัตโนมัติ
ร้านอาหาร/ร้านขายของทีระลึก
ห้องนํ"าสาธารณะเพียงพอ/สะอาด
ด้ านของสภาพภูมิทศั น์ และทัศนียภาพโดยรอบ
พื"นทีแหล่งท่องเทียวมีความสวยงาม/ร่มรื น
มีการกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ พื"นทีท่องเทียวอย่างชัดเจน
สิ งปลูกสร้าง/ปรุ งแต่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมทิ ศั น์ เดิม
มีการวางตําแหน่งของสิ งอํานวยความสะดวกเข้ากับพื"นที
ด้ านความเก่ าแก่ /ความสํ าคัญ/ความเป็ นเอกลั กษณ์
มีความเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นวิถีชีวติ /ภูมปิ ั ญญา/พบเห็ นได้ทีเดียว
มีความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้เ กิดความประทับใจ
มีความงดงามของสถาปั ตยกรรม/ศิลปะ/โบราณคดี
ด้ านการจัดการพืนทีแหล่ งท่องเทียว
ระยะเวลาในการเปิ ด-ปิ ดใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว
มีความเหมาะสมในการแบ่งพื"นทีตามลักษณะการใช้งาน
มีกจิ กรรมทีเหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การพื"นทีแหล่งท่องเทียว
มีเ ทคโนโลยี/ภูมปิ ั ญญาท้องถิน/สร้างสรรค์ให้มคี วามแปลกใหม่
ให้ความเพลิดเพลิน/สนุ กสนาน/รื นรมย์/ตอบสนองการใช้บริ การ
มีการเผยแพร่ขอ้ มูลการท่องเทียวในระดับท้องถินหรื อประเทศ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ประชาชน นักท่องเทียH ว รวม 2 กลุ่ ม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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มาก
ปานกลาง
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มาก
ปานกลาง ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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สนามหน้ าเมือง
ประชาชน นักท่องเทียH ว รวม 2 กลุ่ ม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
น้อย
ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
น้อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84
ประชาชน นักท่องเทียH ว รวม 2 กลุ่ ม
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด น้อยทีสุ ด
น้อย
น้อยทีสุ ด น้อยทีสุ ด
มาก
มาก
มาก
น้อย
น้อยทีสุ ด น้อยทีสุ ด
น้อย
ปานกลาง ปานกลาง
น้อย
น้อยทีสุ ด
น้อย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
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จากตารางที 62 สามารถสรุ ประดับความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สิ งอํานวยความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างในพื"นทีศึกษาทั"งสามแห่ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ได้วา่ .(1) ประเด็นด้านการเข้าถึง
พื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2 แห่ ง คือ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง ส่ วนสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (2) ประเด็นด้านความสะอาดและความเป็ นระเบียบของพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 1 แห่ ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ส่ วนสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง (3) ประเด็นด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 1 แห่ ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ส่ วนสนามหน้าเมืองและ
สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง (4)
ประเด็นด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลางทั"ง 3 แห่ง (5) ประเด็นด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบพื"นที กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก 2 แห่ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสนามหน้าเมือง ส่ วนสวนสมเด็จ
พระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (6) ประเด็น
ด้านความเก่าแก่ ความสําคัญและความเป็ นเอกลักษณ์ของพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 1 แห่ ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ส่ วนสนามหน้าเมืองและสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง และ (7)
ประเด็นด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก 2 แห่ ง
คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสนามหน้าเมือง ส่ วนสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่า
ลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากตารางสรุ ประดับความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวย
ความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างในพื"นทีศึกษา สามารถนําไปสู่ ขอ้ เสนอแนะสําหรับการปรับปรุ งหรื อ
พัฒนาพื"นทีแหล่งท่องเทียว โดยสรุ ปจากการอภิปรายผล การสํารวจและสังเกตการณ์ รวมทั"งการ
อภิปรายข้อคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญและจากทฤษฎี แนวคิด และเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องต่อไป
2.5 อภิปรายผลความคิดเห็นจากผู้เชี ยวชาญ นักวิชาการหรือผู้มีส่วนเกียวข้ องกับการ
พัฒนาการท่องเทียวของเมืองนครศรีธรรมราช
จากข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวรวมถึงการ
พัฒนาการท่องเทียวของผูเ้ ชียวชาญ นักวิชาการหรื อผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียวไว้
ว่า ควรส่ ง เสริ มการประชาสัม พันธ์และให้ความรู้ เกี ยวกับแหล่ งท่องเทียว สอดคล้องกับผลการ
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ประเมินความพึงพอใจการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างทีอยากให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ ขอ้ มูลด้านการ
ท่องเทียวให้มากยิงขึ"น ตลอดจนการปรับปรุ งภูมิทศั น์แหล่งท่องเทียว การเพิมมาตรการรักษาความ
สะอาด การรักษาความปลอดภัย การเพิมสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น ตลอดจนพื"นทีหรื อสิ ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
ทั"งกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นทีได้เสนอแนะไว้ในแนวทางพัฒนา
หรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียว
กล่าวโดยสรุ ป จากผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชทั"งสามแห่ง ได้แก่ วัดพระมหาวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง ท่าลาด) มีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมทีแตกต่า งกันอัน
เนืองมาจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นที ข้อเสนอแนะจึงแตกต่างกัน
ทั"งนี" ผรู้ ับผิดชอบหรื อหน่วยงานทีมีความเกียวข้องกับพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยตรง ควรเร่ งแก้ไข
ปั ญหา พัฒนา หรื อปรับปรุ งเพือให้แหล่งท่องเทียวทั"ง 3 แห่ งเป็ นพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีมีความ
พร้อมด้านการท่องเทียว ซึ งผูว้ ิจยั จึงเสนอ สรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นที
แหล่งท่องเทียวต่อไป
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3. ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงพืนทีแหล่งท่องเทียว
จากการประเมินความพึงพอใจการใช้พ"นื ทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง
และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) การศึกษาทัศนคติเกียวกับปั ญหาทีเกิดขึ"นจากการ
ใช้พ"ืนที รวมถึงการศึกษารู ปแบบการเข้าถึงและลักษณะการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียว ซึ งผลจาก
การประเมินความพึงพอใจการใช้งานในรายประเด็นต่าง ๆ ผูว้ ิจยั สามารถนํามากําหนดแนวทางการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวรวมกับความคิดเห็นของจากผูเ้ ชียวชาญ นักวิชาการหรื อผู้
ทีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาการท่องเทียว และแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้อง เพือให้ได้แนวทางทีมี
ความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากทีสุ ด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื"นทีและ
นักท่องเทียว เพือส่ งเสริ มให้พ"ืนทีดังกล่าวเป็ นพื"นทีทีมีศกั ยภาพและสามารถทําให้เทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราชเป็ นเมืองทีน่าท่องเทียวมากยิงขึ"น โดยทั"งนี" ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอแนวทางการพัฒนา
หรื อปรั บ ปรุ ง พื"นที แหล่ ง ท่อ งเที ยวในภาพรวมออกเป็ น 5 ด้า น ได้แก่ แนวทางการพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง ระบบคมนาคมขนส่ ง และการสัญจร แนวทางการจัดการทรัพ ยากรการท่องเทียวและ
สิ งแวดล้อม แนวทางการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย แนวทางการปรับปรุ งองค์ประกอบ
และสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การ แนวทางการพัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเทียว และ
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ข้อ เสนอแนะจากผูว้ ิ จ ัย ที ได้จ ากการสํา รวจและสั ง เกตการณ์ จ ากพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี"
3.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่ งและการสั ญจร
3.1.1 เส้นทางคมนาคมและการเข้าถึง
1) ควรจัดให้มี ป้ายบอกเส้ นทางและแนะนํา สถานที ท่องเทียว สถานที
สําคัญต่าง ๆ ภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียวอย่างต่อเนืองและมีตาํ แหน่งทีตั"งเหมาะสม
2) แยกพื"นทีสําหรับจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิมการตีเส้นทีเป็ น
ระเบียบอย่างชัดเจน
3.1.2 รถบริ การขนส่ งสาธารณะ เพิมบริ การรถโดยสารสาธารณะเพือการท่องเทียว
และกํา หนดอัต ราค่ า บริ ก ารที มี ม าตรฐาน เพื อเป็ นการส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารใช้บ ริ ก ารรถโดยสาร
สาธารณะมากขึ"นในพื"นที
3.1.3 เส้นทางสัญจรทางเท้า
1) จัดระเบียบทางเท้าให้มีความสะดวกในการสัญจร ควบคุ มการตั"งวาง
สิ นค้า หาบเร่ แผงลอย และป้ ายโฆษณาทีกีดขวางการจราจร
2) ปรับปรุ งผิวทางเดินเท้าให้มีสภาพทีดีและมีความต่อเนื อง จัดให้มีร่ม
เงาจากต้นไม้ตลอดแนวทางสัญจร
3.1.4 พื"นทีจอดรถ จัดหาพื"นทีว่างสําหรับจอดรถและเป็ นจุดพัก รวมถึงการจัดป้ าย
สัญลักษณ์ทีแสดงทางเข้าออก ป้ ายสัญลักษณ์ลานจอดบริ เวณแหล่งท่องเทียว
3.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเทียวและสิ งแวดล้อม
3.2.1 สถานทีท่องเทียวประเภทวัด คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การ
พัฒนาและปรับปรุ งนั"นควรมีการจัดผังบริ เวณใช้ทีดินภายในวัดอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย เขต
บริ การ เขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส หากจําเป็ นต้องมีสิงก่อสร้างใหม่ให้ยึดหลักสถาปั ตยกรรม
ดั"งเดิมเพือให้ในพื"นทีมีความกลมกลืนและสวยงาม รวมทั"งการจัดป้ ายชี" แจงแผนผัง และควรจัดสิ ง
อํานวยความสะดวกพื"นฐาน เช่น ห้องนํ"า ทีนังพักผ่อน แสงสว่าง ให้แก่ผทู้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีให้ได้รับ
ความสะดวก
3.2.2 สถานทีท่องเทียวประเภทสวนสาธารณะ ควรมีการจัดแบ่งพื"นทีและ
เพิมองค์ประกอบด้านการท่องเทียวเพือให้เกิ ดการใช้ง านในช่ วงอื น ๆ การเพิมสิ งอํานวยความ
สะดวกและบริ การบางประเภท เช่น อุปกรณ์เครื องออกกําลังกาย เครื องเด็กเล่น ลานคอนกรี ตและ
สนามหญ้าทีสามารถทํากิ จกรรมได้หลากหลาย การปรับภูมิทศั น์และการเพิมร่ มเงาให้พ"ืนที เพือ
รองรับการใช้บริ การของประชาชนในพื"นทีและเกิดกลุ่มผูใ้ ช้ใหม่ ๆ
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3.3 แนวทางการจัดการด้ านการรักษาความปลอดภัย
ควรเพิมจุดบริ การรักษาความปลอดภัยให้มีความครอบคลุ ม และทัวถึ งในพื"นที
แหล่งท่องเทียว รวมทั"งการติดกล้องวงจรปิ ดในบริ เวณทีเหมาะสม เพือเป็ นการสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยให้แก่ผทู้ ีเข้ามาใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียว
3.4 แนวทางการปรับปรุ งองค์ ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวกและการบริการ
3.4.1 ด้านการดูแลรักษาความสะอาด ควรเพิมถังขยะให้กระจายและทัวถึงภายใน
พื"นทีแหล่งท่องเทียว และปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการจัดการขยะรวมถึงการรณรงค์ให้มีการรักษา
ความสะอาดและปลูกจิตสํานึกให้ผทู้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีและผูป้ ระกอบการมีส่วนในการรับผิดชอบดูแล
รักษาความสะอาดในพื"นทีแหล่งท่องเทียวอย่างมีระบบ
3.4.2 ด้านการรักษาความปลอดภัย ควรเพิมจุดบริ การรักษาความปลอดภัยให้
ครอบคลุมและทัวถึง รวมทั"งการติดกล้องวงจรปิ ดในบริ เวณทีเหมาะสม เพือเป็ นการสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยให้แก่ผทู้ ีเข้ามาใช้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียว
3.4.3 ควรตั"งสิ งอํานวยความสะดวกในจุดทีมีผใู้ ช้สัญจรผ่านและสามารถมองเห็น
ได้ง่าย
3.4.4 องค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวก
1) ห้องนํ"าสาธารณะ ควรเพิมห้องนํ"าสาธารณะให้เพียงพอและกระจาย
ตามจุดต่า ง ๆ ในพื"นทีแหล่ง ท่องเทียวตามความเหมาะสม และมีรูปแบบที มีค วามกลมกลื นกับ
สภาพแวดล้อมของพื"นทีแหล่งท่องเทียว รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดอย่างสมําเสมอ
2) ทีนังพักผ่อน พื"นทีพักผ่อน พื"นทีร่ มเงาและแสงสว่าง ควรจัดให้มีทีนัง
พักผ่อนให้เพียงพอกับจํานวนนักท่องเทียว และสอดส่ องดูแลอย่างสมําเสมอไม่ให้อุปกรณ์ชาํ รุ ด
ทรุ ดโทรม การปลูกต้นไม้ใหญ่เพือเพิมร่ มเงาในพื"นที หรื อแม้แต่การเพิมแสงสว่างเพือป้ องกันไม่ให้
พื"นทีทีเป็ นจุดอับแสงเป็ นพื"นทีเสี ยงอันตรายและการจับจองพื"นทีเพือทํากิจกรรมทีไม่เหมาะสมของ
กลุ่มวัยรุ่ นและคนเร่ ร่อน
3) แผนทีและป้ ายบอกทาง ควรเพิมแผนที หรื อป้ ายบอกเส้นทางแสดง
ตําแหน่งสถานทีสําคัญในพื"นทีแหล่งท่องเทียว โดยแผนทีหรื อป้ ายจะต้องสามารถสื อความหมายให้
สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมทั"งการแนะนําวิธีการเดินชมสถานทีท่องเทียวหรื อเส้นทางท่องเทียว เพือ
อํานวยความสะดวกแก่ผทู้ ีเข้ามาใช้พ"นื ที
4) การจัดระเบี ย บร้ า นค้า ร้ า นอาหารและหาบเร่ แผงลอย โดยกํา หนด
รู ปแบบร้านค้า ร้านอาหาร เพือสร้างความเป็ นเอกลักษณ์และมาตรฐานทีดีในด้านราคาและความ
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สะอาด กําหนดพื"นทีหาบเร่ แผงลอย และรถจําหน่ายอาหารเคลือนที เพือลดการกีดขวางการสัญจร
และพื"นทีทางเดินเท้า
3.5 แนวทางการพัฒนาและส่ งเสริมการท่องเทียว
3.5.1 การประชาสั ม พัน ธ์ แ ละการเผยแพร่ ข ้อ มู ล เช่ น การเพิ มสื อสาร
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อออนไลน์ ให้มากยิงขึ"น เช่น เว็บไซต์ของการท่องเทียวแห่งประเทศไทย หรื อ
ส่ งข้อมูลการท่องเทียวไปยังเว็บมาสเตอร์ ทีเกียวข้องกับการท่องเทียว เช่น www.taluitour.com เป็ น
ต้น หรื อจัดทําเว็บไซต์เพือการท่องเทียวของเมืองนครศรี ธรรมราชเอง
3.5.2 การส่ งเสริ มกิจกรรมด้านท่องเทียว เช่น จัดกิจกรรมนังรถรางนําเทียวภายใน
เขตเมืองนครศรี ธรรมราช เพือเป็ นแนวทางให้นกั ท่องเทียวรู้จกั สถานทีท่องเทียวอืน ๆ ในเทศบาล
นครนครศรี ธรรมราชมากขึ"น ซึ งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็ นการยืดระยะเวลาการท่องเทียวใน
เมืองนครศรี ธรรมราชแล้วยังเป็ นกิจกรรมทีทําให้ผปู้ ระกอบการนั"นมีรายได้จากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
นักท่องเทียวและผูใ้ ช้บริ การ
3.6 ข้ อเสนอแนะจากผู้วจิ ัยทีได้ จากการสํ ารวจและสั งเกตการณ์ จากพืนทีแหล่ งท่ องเทียว
จากการสํา รวจและสัง เกตการณ์ พ"ืนที แหล่ ง ท่องเที ยว ผูว้ ิ จัย ได้เ สนอแนวทาง
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ปรับปรุ งองค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวกภายในพื"นทีแหล่งท่องเที ยว ตามสภาพปั ญหาทีเกิดขึ" น
เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งแหล่งท่องเทียวทีได้ทาํ การวิจยั ประกอบด้วย
3.6.1 แนวทางปรับปรุ งองค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวกภายในพื"นที วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร (ภาพที 8)
1) ควรปรับปรุ งพื"นที ริ มถนนหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ นที จอดรถ
เพือรองรับนักท่องเทียวทีมีจาํ นวนเพิมขึ"นในอนาคต หรื อเสนอแนะให้นกั ท่องเทียวทีเดินทางมาเป็ นกลุ่ม
คณะเดินทางมาโดยรถบัส เพือความสะดวกสําหรับการหาพื"นทีจอดรถ
2) ควรปรั บปรุ งพื" นที ทางเดิ นเท้าด้านหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารให้มี
ความสะดวกในการสัญจร ควบคุมการตั"งวางสิ นค้า หาบเร่ แผงลอยไม่ให้กีดขวางการสัญจร ตลอดจนคอย
สอดส่ องดูแลผูป้ ระกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรี ยบนักท่องเทียวทีเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว
3) เพิมจุดบริ การนักท่องเทียว จํานวนเจ้าหน้าทีทีคอยให้บริ การนักท่องเทียวให้
มากขึ" น โดยจัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที ประจํา ศู น ย์ต ลอดเวลา เพื ออํา นวยความสะดวกและคอยช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเทียวได้ในยามทีนักท่องเที ยวต้องการ ตลอดจนการติดตั"งป้ ายแนะนําสถานทีท่องเที ยว ป้ ายบอก
เส้นทาง แผนทีท่องเทียวภายในวัด เพืออํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเทียวทีเข้ามาใช้พ"ืนทีวัด
4) ควรปรั บปรุ งภูมิทศั น์ในพื"นที วัดให้มีความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็ นการปลูก
ต้นไม้ใหญ่เพิมเติม ตลอดจนการเพิมสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ทีนังพักผ่อน พื"นทีพักผ่อน
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5) ควรมีร้านจําหน่ ายอาหารในพื"นที พาณิ ชยกรรมของวัด นอกเหนื อจากร้าน
จําหน่ ายของฝากหรื อของที ระลึ ก และจํากัดพื"นที จําหน่ ายสิ นค้าให้อยู่ในพื" นที เดี ยวกัน เพื อเป็ นการจัด
ระเบียบไม่ให้รถจําหน่ายอาหารเคลือนที หาบเร่ แผงลอย สร้างความไม่เป็ นระเบียบในพื"นทีวัด ตลอดจน
การลดปัญหาการกีดขวางทางสัญจรภายในรอบ ๆ บริ เวณวัด
6) จํากัดไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ดา้ นการท่องเทียวในพื"นทีสังฆาวาส เพือเป็ น
การลดการรบกวนสําหรับพระภิกษุสงฆ์ทีทํากิจวัตรประจําอยูใ่ นวัด
3.6.2 แนวทางปรับปรุ งองค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวกภายในพื"นทีสนามหน้า
เมือง (ภาพที 9)
1) ควรปรั บ ปรุ ง ผิ ว ถนน ตลอดจนทางเดิ น เท้า ให้มี ส ภาพที ดี แ ละมี ค วาม
ต่อเนือง และการจัดให้มีร่มเงาจากต้นไม้ตลอดแนวสัญจร
2) ควรปรับปรุ งสนามหญ้าให้มีความเขี ยวชอุ่ม และการเพิ มมาตรการรักษา
ความสะอาด การเพิมถังขยะให้กระจายและทัวถึงภายในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
3) ควรเพิ มพื" น ที จอดรถ สํา หรั บ รองรั บ ผูท้ ี เข้า มาใช้พ"ื น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยว
สําหรับเพือการพักผ่อน หรื อเพือการออกกําลังกาย ตลอดจนผูท้ ีมาติ ดต่อสถานทีราชการทีตั"งติดกับพื"นที
แหล่งท่องเทียว
4) ควรเพิมสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ทีนังพัก อุปกรณ์ออกกําลังกาย
จุดบริ การนํ"าดืมสาธารณะสําหรับผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวเพือการออกกําลังกาย
5) ควรเพิมห้องนํ"าสาธารณะให้เพียงพอและสะอาดในบริ เวณจุดในพื"นทีแหล่ง
ท่องเที ยวตามความเหมาะสม รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดโดยมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที รักษาความ
สะอาดอย่างสมําเสมอ
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3.6.3 แนวทางปรั บปรุ งองค์ประกอบและสิ งอํานวยความสะดวกภายในพื" นที สวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) (ภาพที 10)
1) ควรปรับปรุ งผิวถนน ตลอดจนเส้นทางท่องเทียวให้มีสภาพที ดีและมีความ
ต่อเนื อง รวมการติดตั"งกล้องวงจรปิ ดในพื"นที ทีมีความเหมาะสม เช่ น ในพื"นทีสวนญีปุ่ น สวนกวาง สวน
นกยูง ซึ งเป็ นพื"นทีทีมีผเู ้ ข้าไปใช้พ"ืนทีอย่างเบาบาง รวมทั"งเป็ นพื"นทีค่อนข้างลับตาคน เพือเป็ นการป้ องกัน
ปัญหาและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว
2) ควรปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในสวนสัตว์ท่าลาดให้มีความสวยงาม และมีความ
พร้อมสําหรับรองรับนักท่องเทียวทีเข้ามาใช้พ"ืนทีนี"
3) ควรปรับปรุ งพื"นทีจอดรถให้ได้มาตรฐาน สําหรับรองรับผูท้ ี เข้ามาใช้พ"ืนที
แหล่งท่องเทียวสําหรับเพือการพักผ่อน หรื อการเพือออกกําลังกาย
4) ควรเพิมสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ น เช่น ทีนังพัก อุปกรณ์ออกกําลังกาย
จุดบริ การนํ"าดื มสาธารณะสําหรั บผูท้ ี เข้ามาใช้พ"ื นที แหล่งท่ องเที ยวเพื อการออกกําลังกายในพื" นที สวน
สุ ขภาพ สนามเด็กเล่น หรื อบริ เวณอืน ๆ ตามความเหมาะสม
5) ควรเพิ มห้องนํ"า สาธารณะให้เพี ย งพอและมี ความสะอาดในบริ เวณพื" นที
แหล่งท่ องเที ยวตามความเหมาะสม และรู ปแบบที มี ความกลมกลื นกับสภาพแวดล้อมของพื" นที แหล่ ง
ท่องเทียว รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดโดยการจัดให้มีเจ้าหน้าทีรักษาความสะอาดอย่างสมําเสมอ
6) ควรตั"ง สิ งอํา นวยความสะดวกต่ า ง ๆ ในจุ ด ที มี ผูใ้ ช้สัญ จรผ่า นสามารถ
มองเห็นได้ง่ายและไม่เป็ นทีลับตาคน ซึ งสามารถสร้างความปลอดภัยให้กบั ผูใ้ ช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวได้
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4. สรุ ป

ผลการประเมินความพึงพอใจพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช
ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) และข้อเสนอแนะสําหรับนํา ไปเป็ นแนวทางการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นที นั"น เป็ นการ
สรุ ปผลในเรื องความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความ
สะดวก รู ปแบบเข้าถึงและลักษณะการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียว สภาพปั ญหาและข้อเสนอแนะ จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึงแสดงให้เห็นว่าพื"นที
แหล่ง ท่องเทียวนั"นควรมีการพัฒนาหรื อปรับปรุ ง โดยการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นที จําเป็ นต้อง
กลมกลื น กับ สภาพภู มิ ท ัศ น์ เ ดิ ม หรื อเน้ น รู ปแบบสถาปั ต ยกรรมดั"ง เดิ ม ที เน้ น เรื องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ให้สมกับเป็ นเมืองสําคัญของภาคใต้ ตลอดจนการเพิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
และการเผยแพร่ ข ้อมูล ให้เป็ นทีรู้ จกั มากยิงขึ" น เพือให้พ"ืนทีแหล่ ง ท่องเที ยวดังกล่ าวเป็ นพื"นที ที
สามารถตอบสนองความต้องการด้านการท่องเทียวแก่คนทีอาศัยอยูใ่ นเมืองนครศรี ธรรมราชหรื อ
แม้แต่พ"นื ทีใกล้เคียงได้มากทีสุ ด
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บทที 7
บทสรุป
การศึ ก ษาเรื อง “การประเมิ น การใช้ พ"ื น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช กรณี ศึกษา : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” ในบทสรุ ปนี"ได้สรุ ปสาระสําคัญของการวิจยั ข้อจํากัดในงานวิจยั และ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ขั"นต่อไป สามารถแจกแจงตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดงั นี"
1. สรุ ปสาระสําคัญและผลการวิจยั
2. ข้อจํากัดในงานวิจยั
3. ข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครั"งต่อไป
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1. สรุปสาระสํ าคัญของการวิจัย
ในการวิจยั ครั"งนี" มีผลสรุ ปสาระสําคัญตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือประเมินความ
พึงพอใจการใช้งานทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
ในเขตเมืองนครศรี ธรรมราชได้ดงั ต่อไปนี"
1.1 รู ปแบบการเข้ าใช้ พืนทีและลักษณะการใช้ งานพืนทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สนามหน้ าเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
สถานทีท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชส่ วนใหญ่เป็ นสถานทีท่องเทียวที
ถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และประวัติความเป็ นมาทียาวนาน การวิจยั ในครั"งนี" ผูว้ ิจยั ได้เลือก
พื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
เป็ นพื"นทีวิจยั โดยจากการศึกษาเบื"องต้น ทําให้ทราบว่าสถานทีท่องเทียวทั"งสามแห่งมีลกั ษณะทีมี
ความแตกต่า งกันในลัก ษณะของพื"นที คื อ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็ นสถานที ท่องเที ยว
ประเภทประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ประเภทวัด ส่ วนสนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) เป็ นสถานที ท่ องเที ยวประเภทศิ ล ปวัฒนธรรมและกิ จกรรมประเภท
สวนสาธารณะ จากการทีสถานทีท่องเทียวมีความแตกต่างกันทั"งด้านองค์ประกอบทางกายภาพและ
ทรัพยากรด้านท่องเทียวทําให้รูปแบบการใช้พ"ืนทีแหล่งท่องเทียวย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของสถานทีท่องเทียวด้วย ซึ งจากการศึกษารู ปแบบการใช้งานพื"นทีแหล่งท่องเทียวทั"งสามแห่ ง
พบว่า
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วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ นสถานทีแหล่งท่องเทียวทีผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีนิยมมาเพือ
เคารพ สักการะสิ งศักดิ|สิทธิ| มากทีสุ ด การซื" อสิ นค้า ของฝากหรื อสิ นค้าทีระลึกทีมีจาํ หน่ายในพื"นที
วัดก็ได้รับความนิ ยมจากผูท้ ีมาใช้พ"ืนทีเช่นกัน หรื อแม้แต่การมานังพักผ่อน เดินเล่น พบปะพูดคุย
การใช้พ"ืนทีภายในวัดนั"นจะมีการใช้พ"ืนทีตลอดทั"งวัน โดยช่วงเวลาทีมีการใช้พ"ืนทีอย่างหนาแน่น
คือ ช่วงเวลาเทียงถึงตอนบ่ายและในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์ นักท่องเทียวที
เดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีมีหลายกลุ่มคน หลายกลุ่มช่วงอายุ และมาจากหลากหลายพื"นที ไม่วา่ จะเป็ น
ประชาชนทีอาศัยอยู่ในเมืองนครศรี ธรรมราชเองหรื อมาจากจังหวัดใกล้เคีย ง ซึ งเหตุ ผลในการ
ตัดสิ นใจมาท่องเทียวทีแห่งนี"เพราะชอบบรรยากาศภายในวัดหรื อแม้แต่การพาบุตรหลาน ญาติ หรื อ
เพือนมาท่องเทียว
สนามหน้าเมืองเป็ นสถานทีแห่ งท่องเทียวทีผูท้ ีเข้ามาใช้พ"ืนทีนิ ยมมาเพือการพักผ่อน
หย่อนใจ โดยกิจกรรมทีผูใ้ ช้พ"ืนทีนิ ยมมากทีสุ ด คือ การเดิ น วิง หรื อการออกกําลังกายประเภทอืน ๆ
เช่น การเต้นแอโรบิค การเล่นกีฬากลางแจ้ง เช่น ฟุตบอล เซปั กตระกร้อ การปั นจักรยานรอบพื"นที
สนามหน้าเมือง หรื อแม้แต่การมานังเล่น พบปะพูดคุยกัน การใช้พ"ืนทีภายในสนามหน้าเมืองนั"นจะ
มีการใช้พ"นื ทีตลอดทั"งวัน โดยมีการใช้พ"ืนทีหนาแน่นทีสุ ดคือในช่วงเวลาตอนเย็น โดยในช่วงเวลา
ตอนเช้าส่ วนใหญ่นิยมมาเพือ เดิน หรื อวิงออกกําลังกาย ซึ งผูท้ ีมาใช้พ"ืนทีจะเป็ นกลุ่มผูส้ ู งอายุหรื อผู้
ทีอาศัยในละแวกนั"น ส่ วนในเวลาตอนสายจนถึงตอนบ่ายจะมีการใช้พ"ืนทีค่อนข้างเบาบาง เพราะ
ลักษณะของพื"นทีสนามหญ้าและเป็ นพื"นทีเปิ ดโล่ง ทําให้ผใู้ ช้พ"นื ทีไม่นิยมเข้ามาใช้พ"นื ทีในช่วงเวลา
นี"เพราะสภาพอากาศทีค่อนข้างร้อน นักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีมีหลายกลุ่มคน หลายกลุ่ม
ช่ ว งอายุ ซึ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผูอ้ ยู่อ าศัย ในเมื อ งนครศรี ธ รรมราชเอง ซึ งเหตุ ผ ลส่ ว นใหญ่ ใ นการ
ตัดสิ นใจมาท่องเทียวทีแห่งนี"เพราะพื"นทีสนามหน้าเมืองเป็ นพื"นทีเอื"ออํานวยในการทํากิจกรรมและ
สามารถตอบสนองความต้องการในการทํากิจกรรมได้
สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็ นสถานทีแห่ งท่องเทียวทีผูท้ ีเข้ามาใช้
พื"นทีนิยมมาเพือการพักผ่อนหย่อนใจ เนืองจากสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) มีพ"ืนที
มากและมีสถานทีท่องเทียวหลายแห่งอยู่ในพื"นทีสวน เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรี ธรรมราช สวน
สั ต ว์เ ปิ ดท่ า ลาด สวนสุ ข ภาพ แดนพุ ท ธภู มิ จ าํ ลอง ทํา ให้กิ จ กรรมการท่ อ งเที ยวหรื อ กิ จ กรรม
นันทนาการในพื"นทีมีความหลากหลาย เช่ น การเทียวชมสัตว์ การชมพิพิธภัณฑ์ ปิ กนิ ก พบปะ
สังสรรค์กลุ่มเพือน การเดินเล่น ชมวิว หรื อแม้กิจกรรมเพือการออกกําลัง เช่น เดินวิงออกกําลังกาย
ปันจักรยาน ขับรถเล่น ซึงการใช้พ"นื ทีภายในสวนนั"นจะมีการใช้พ"นื ทีตลอดทั"งวัน ซึ งค่อนข้างมีการ
ใช้พ"นื ทีหนาแน่นในช่วงตอนบ่ายถึงตอนเย็น โดยนักท่องเทียวทีเดินทางเข้ามาใช้พ"ืนทีมีหลายกลุ่ม
คน หลายกลุ่มช่วงอายุ และหลายพื"นที ไม่วา่ จะเป็ นประชาชนทีอาศัยอยู่ในเมืองนครศรี ธรรมราช

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

214
เองหรื อมาจากอําเภอใกล้เคียง ซึ งเหตุผลในการตัดสิ นใจมาท่องเทียวทีแห่งนี"เพราะชอบบรรยากาศ
ภายในสวนทีมีบรรยากาศและทัศนียภาพทีสวยงามหรื อแม้แต่การพาบุตรหลาน ญาติ หรื อเพือนมา
ท่องเทียว
1.2 การประเมินความพึงพอใจเพือให้ ทราบถึงระดับค่ าความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้ พืนที
ทีมีต่อแหล่ งท่ องเทียว ทังด้ านความเหมาะสมของพืนทีแหล่ งท่ องเทียวและการบริ การสิ งอํานวย
ความสะดวกด้ านการท่องเทียวทีจําเป็ น
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในเขตเทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช กรณี ศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลาง หาก
พิจารณาแยกพื"นทีวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ ง
อํานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับมากต่อพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ส่ วนพื"นทีสนามหน้าเมือง
และสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดย
สามารถอภิปรายผลการวิจยั ในแต่ละประเด็นได้ดงั ต่อไปนี"
1.2.1 ความพึงพอใจด้านการคมนาคมและการเข้าถึงพื"นทีแหล่งท่องเทียวโดยรวม
อยู่ในระดับมาก หากพิจารณาในรายพื"นที พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากใน
พื"นทีสองแห่ ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสนามหน้าเมือง ส่ วนการคมนาคมและการ
เข้าถึงพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ งจากการสํา รวจเส้ นทางการคมนาคมเพือเข้า สู่ พ"ืนที แหล่ ง ท่องเที ยว พื"นที วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหารและสนามหน้าเมือง ตั"งอยูบ่ นถนนราชดําเนินซึ งเป็ นถนนสายหลักทีใช้สัญจร
ภายในเมืองนครศรี ธรรมราช ประกอบกับพื"นทีแหล่งท่องเทียวทั"งสองตั"งอยูก่ ลางใจเมืองและมีรถ
โดยสารสาธารณะผ่านพื"นทีแหล่งท่องเทียว ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกว่าพื"นทีแหล่งท่องเทียว
ทั"งสองนั"นสามารถเดินทางได้สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ซึ งต่างกับพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์
84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งตั"งอยูบ่ นถนนสายย่อย (ถนนมะขามชุม) และการบริ การรถโดยสารสาธารณะที
ไปไม่ถึ ง พื"นที สวน ประกอบกับ พื"นที ดังกล่ าวตั"งอยู่นอกเขตเทศบาลนครนครศรี ธ รรมราช ผูท้ ี
เดินทางไปท่องเทียวมีความรู้สึกว่าสามารถเดินทางยากกว่าพื"นทีแหล่งท่องเทียวอืน
1.2.2 ความพึ ง พอใจด้า นความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บของพื" น ที แหล่ ง
ท่องเทียวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นที พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากหนึงแห่ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลางสองแห่ ง คื อ สนามหน้าเมื องและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งจากการ
สํารวจและสังเกตการณ์พ"ืนทีดังกล่าวทําให้ทราบว่า การทีกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
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มากในพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพราะพื"นทีดังกล่าวได้รับการดูแลด้านความสะอาดเป็ น
อย่างดีและสมําเสมอตลอดทั"งวัน สภาพทัวไปภายในวัดจึงมีความสะอาดมากกว่าซึ งต่างจากพื"นที
สนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งเป็ นพื"นทีสวนสาธารณะมีพ"ืนที
กว้างและการทําความสะอาดค่อนข้างมีอย่างจํากัด คือในช่วงเช้ามืดเท่านั"น ดังนั"นการใช้พ"ืนทีใน
ช่วงเวลากลางวันนั"นอาจทําให้เกิดความไม่สะอาดในพื"นทีได้ กลุ่มตัวอย่างจึงมีความพึงพอใจน้อย
กว่าพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
1.2.3 ความพึ ง พอใจด้า นความปลอดภัย และการรั ก ษาความปลอดภัย ในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากหนึ งแห่ ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางสองแห่ ง
คือ สนามหน้า เมื องและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) ซึ งจากการสํา รวจและ
สัง เกตการณ์ พ"ื น ที ดัง กล่ า วทํา ให้ท ราบว่า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารมี เ จ้า หน้า ที รั ก ษาความ
ปลอดภัยและมีการกําหนดเวลาการให้บริ การอย่างแน่นอน เปิ ดเฉพาะเวลาช่วงกลางวันทําให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้สึกว่า พื"นทีวัดมีความปลอดภัยสู งกว่าอีกสองทีเป็ นพื"นทีสวนสาธารณะ ถึงแม้ว่า
สนามหน้าเมืองจะสามารถเข้าไปใช้พ"ืนทีได้ตลอด 24 ชัวโมง แต่จะมีการใช้พ"ืนทีอย่างหนาแน่ น
เฉพาะในช่วงตอนเย็นเท่านั"น พื"นทีเป็ นพื"นทีเปิ ดโล่งจึงทํากลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกปลอดภัยถึงแม้วา่
จะไม่มีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยคอยดูแลก็ตาม ส่ วนพื"นทีสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง
ท่าลาด) ถึงแม้วา่ ภายในพื"นทีสวนจะมีเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยคอยดูแล และมีเวลาการเปิ ดปิ ด
ใช้งานอย่างแน่นอน แต่เนื องจากสวนมีพ"ืนทีกว้างและมีส่วนการใช้พ"ืนทีหลายส่ วน ซึ งอาจทําให้
เจ้าหน้าทีดูแลอย่างไม่ทวถึ
ั ง และภายในพื"นทียังมีตน้ ไม้ใหญ่หรื อสิ งก่อสร้างจํานวนมาก ซึ งทําให้
บางพื"นทีอาจกลายเป็ นพื"นทีล่อแหลม ลับตาคน ซึงอาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ดังนั"นความ
พึงพอใจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยอาจน้อยกว่าทีอืน ๆ
1.2.4 ความพึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวกและการบริ การในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทั"งสามแห่ ง ซึ งจากการสํารวจและสังเกตการณ์พ"ืนทีดังกล่าวทําให้ทราบว่า ทั"งสามพื"นทีมีความ
พร้อมด้านสิ งอํานวยความสะดวกและบริ การสู ง แต่จากสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทําให้ทราบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างยังมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยถึงปานกลางอาจเป็ นเพราะ สิ งอํานวยความสะดวกใน
พื"นทีแหล่งท่องเทียวอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของกลุ่มผูใ้ ช้พ"ืนที หรื อสิ งอํานวยความ
สะดวกเหล่านั"นอาจตั"งอยู่ในพื"นทีลับตาคน ทําให้ผูใ้ ช้พ"ืนทีอาจมองไม่เห็น หรื อแม้แต่สิงอํานวย
ความสะดวกเหล่านั"นมีสภาพทีค่อนข้างเก่าและเสื อมโทรม เช่ น สวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84
(ทุ่งท่าลาด) ทีสิ งอํานวยความสะดวกค่อนข้างเสื อมโทรมและหายากเนืองจากความกว้างของพื"นที
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ทําให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยกว่าทีอืนทีมีพ"ืนทีน้อยกว่า ทําให้การดูแลสิ งอํานวยความ
สะดวกและการบริ การค่อนข้างทัวถึงกว่า
1.2.5 ความพึงพอใจด้านสภาพภูมิทศั น์และทัศนียภาพโดยรอบพื"นทีในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก หากพิจารณาในรายพื"นทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากสอง
แห่ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสนามหน้าเมือง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางหนึง
แห่ ง คือสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งจากการสํารวจและสังเกตการณ์พ"ืนที
ดังกล่าวทําให้ทราบว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ นพื"นทีอาคารปิ ดล้อมและเนื"อทีค่อนข้างจํากัด
และสนามหน้าเมืองทีเป็ นพื"นทีทีอยูก่ ลางใจเมืองมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างทัวถึงทําให้ง่าย
ในการดูแลรักษา สภาพภูมิทศั น์โดยรอบได้รับการดูแลรักษาเป็ นอย่างดีและมีการปรับปรุ งอยูอ่ ย่าง
สมําเสมอและสวยงาม ส่ วนสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็ นพื"นทีสวนสาธารณะที
ได้รับการปรับปรุ งภูมิทศั น์และสภาพแวดล้อมเช่ นกัน แต่เนื องจากความกว้างของพื"นทีทําให้ไม่
สามารถดูแลได้อย่างทัวถึง จึงอาจทําให้บางพื"นทีอาจไม่ได้รับการดูแลด้านภูมิทศั น์และปั ญหาขยะ
ดังนั"นอาจทําให้กลุ่มตัวอย่างอาจมองว่า พื"นทีดังกล่าวมีสภาพภูมิทศั น์ทีไม่สวยงาม ทําให้ผลการ
ประเมินความพึงพอใจค่อนข้างน้อยกว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
1.2.6 ความพึงพอใจด้านความเก่าแก่ ความสําคัญและมีความเป็ นเอกลักษณ์ของ
พื"นทีแหล่งท่องเทียวในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นที พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากหนึงแห่ง คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลางสองแห่ ง คือ สนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ ง
จากการสํารวจและสังเกตการณ์พ"นื ทีดังกล่าวทําให้ทราบว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็ นวัดทีมี
ความเก่าแก่และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมทีมีความโดดเด่น เป็ นศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนในพื"นทีและมีความเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างจึงมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ซึงต่างจากพื"นทีสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84
(ทุ่งท่าลาด) ลักษณะของพื"นทีไม่ค่อยมีความโดดเด่นในด้านสถาปั ตยกรรม ความเก่าแก่และความ
เป็ นเอกลักษณ์ ดังนั"นกลุ่มตัวอย่างจึงมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2.7 ความพึงพอใจด้านการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง หากพิจารณาในรายพื"นทีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากหนึ งแห่ ง
คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลางสองแห่ง คือ สนามหน้า
เมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งจากการสํารวจและสังเกตการณ์ พ"ืนที
ดังกล่าวทําให้ทราบว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีการจัดการพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีสามารถดูแล
ได้อย่างทัวถึง ไม่ว่าจะเป็ นเวลาเปิ ดปิ ดใช้งาน การแบ่งพื"นทีใช้งาน กิจกรรมทีสามารถตอบสนอง
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ความต้องการผูท้ ีมาใช้แหล่งท่องเทียว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ดังนั"น กลุ่มตัวอย่างจึงมีความพึง
พอใจมากกว่าพื"นทีสนามหน้าเมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ งอาจมีจุดด้อย
ในเรื องการประชาสัมพันธ์และการจัดการในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
1.3 สภาพปั ญ หาและเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง พื นที วั ด พระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้ าเมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่ าลาด) ให้ สามารถ
ใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสมมากทีสุ ด
จากการประเมิ นทัศ นคติ ด้า นสภาพปั ญ หาที เกิ ด ขึ" น ในพื" น ที แหล่ ง ท่ อ งเที ยวในเขต
เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช กรณี ศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) พบว่า วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีปัญหาความแออัดของ
พื"นทีแหล่งท่องเทียวเป็ นปัญหาทีรุ นแรงมากทีสุ ด รองลงมาคือ ปัญหาความไม่เป็ นระเบียบของหาบ
เร่ แผงลอย สนามหน้าเมืองมีปัญหาการขาดสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นในพื"นทีแหล่งท่องเทียว
เช่ น ไฟฟ้ า สุ ขา ทีนังพักเป็ นปั ญหาทีรุ นแรงมากทีสุ ด รองลงมาคือ ปั ญหาขยะและความไม่เป็ น
ระเบีย บของหาบเร่ แผงลอย ส่ วนสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่ง ท่า ลาด) ประเด็นปั ญหา
สิ งแวดล้อม/มลพิษ เช่ น ปั ญหาขยะ เป็ นปั ญหาที รุ นแรงมากที สุ ด รองลงมาคื อ ปั ญหา สถานที
ท่องเทียวเสื อมโทรมขาดการดูแล
ด้านข้อเสนอแนะ โดยสิ งทีกลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการปรับปรุ งและแก้ไขมากทีสุ ด
สําหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร คือ การจัดระเบียบร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ส่ วนสนามหน้า
เมืองและสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) กลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการปรับปรุ งและแก้ไข
มากทีสุ ด คือ การรักษาความสะอาด ส่ วนกลุ่มผูเ้ ชียวชาญ/นักวิชาการได้เสนอแนะให้มีการเพิมสิ ง
อํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียวทีจําเป็ นในพื"นทีและการปรับปรุ งภูมิทศั น์แหล่งท่องเทียวให้
มีความสวยงามควบคู่กบั การประชาสัมพันธ์ให้พ"นื ทีแหล่งท่องเทียวเป็ นทีรู้จกั มากยิงขึ"น
โดยสรุ ป วัด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร สนามหน้า เมื อ ง และสวนสมเด็ จ พระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็ นพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเมืองนครศรี ธรรมราชทีมีศกั ยภาพด้านการ
ท่องเทียวทีสามารถพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิ งประวัติศาสตร์ และเชิ งศิลปวัฒนธรรม ทั"งนี"
เพราะพื"นทีดังกล่าวเป็ นสถานท่องเทียวทีไม่เพียงแต่มีสภาพแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกทีมี
ศักยภาพทั"งมีความเป็ นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ และสถาปั ตยกรรม หรื อ
กิ จกรรมการท่องเที ยวทีมี ค วามหลากหลาย และเป็ นพื"นที ที มี ความสํา คัญต่อคนในชุ ม ชนเมื อง
นครศรี ธรรมราชเป็ นอย่างมาก ทั"งด้านเป็ นสถานทีท่องเทียวทีสามารถนําเงินและรายได้เข้ามาสู่ คน
ในท้องถิ นเอง หรื อเป็ นพื"นทีนันทนาการสําหรับคนในเมื องได้เข้ามาใช้พ"ืนทีเพือเป็ นทีพักผ่อน
หย่อนใจ ถึงแม้ว่าในปั จจุบนั พื"นทีแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ในเขตเมืองนครศรี ธรรมราชยังมีปัญหา
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ด้านโครงสร้างพื"นฐานและสิ งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมการท่องเทียวทีเกิดขึ"นในพื"นที แต่
หากภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพื"นทีร่ วมมือกันพัฒนาพื"นทีแหล่งท่องเทียว ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
กิ จ กรรมการท่ อ งเที ยว ด้า นสิ งอํา นวยความสะดวก ด้า นสภาพภู มิ ท ัศ น์ แ ละด้า นการจัด การ
สิ งแวดล้อม พื"นทีแหล่งท่องเทียวต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราชจะกลายเป็ นสถานที
ท่องเทียวทีมีชือเสี ยงและสามารถรองรับนักท่องเทียวอีกแห่งหนึงของภาคใต้
2. ข้ อจํากัดในงานวิจัย
การประเมินความพึงพอใจพื"นทีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวน
สมเด็จพระศรี นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ทีมีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ งอํานวยความ
สะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช ยังมีขอ้ บกพร่ องทีอาจทําให้ผล
การศึกษาไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ
2.1 ข้อจํากัดด้านกลุ่มตัวอย่าง การสํารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามซึ งได้กาํ หนด
เป็ นกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที จํานวน 99 ตัวอย่าง และกลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเทียว จํานวน 69 ตัวอย่าง ซึ งผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจในบางเรื องแตกต่างกันมาก ดังนั"นควรเพิมกลุ่มตัวอย่างทั"งสองให้มีจาํ นวน
ทีเท่ากันเพือผลการประเมินทีมีความน่าเชือถือมากยิงขึ"น
2.2 ข้อ จํา กัด ด้า นพื" น ที เพื อเก็ บ ข้อ มู ล ในการแจกแบบสอบถามผู้วิ จ ัย ไม่ ไ ด้เ ก็ บ
แบบสอบถามในทุ ก ช่ วงเวลาของวัน ดัง นั"นผลจากแบบสอบถามอาจมี ค วามคลาดเคลื อนด้า น
คําตอบทีได้ เช่น กิจกรรมทีทําในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ระยะเวลาทีใช้ในพื"นทีแหล่งท่องเทียว และ
ความพึงพอใจต่อการใช้งานแหล่งท่องเทียวในช่วงเวลาต่าง ๆ
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3. ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครังต่ อไป
ข้อเสนอแนะเพิมเติมทีเกียวข้องกับการวิจยั ครั"งนี" ผูว้ ิจยั พบว่ายังมีประเด็นศึกษาเพิมเติม
อีกหลายประเด็นจากรายละเอียดทีศึกษา
3.1 ควรเพิมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาทั"งสองกลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื"นที
และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวให้มีจาํ นวนทีเท่ากันเพือทําให้ผลศึกษามีความน่าเชือถือมากยิงขึ"น
3.2 ควรมีก ารแจกแบบสอบถามในทุ ก ช่ วงเวลาของวัน ซึ งจะทํา ให้ผลการศึก ษามี
ความครอบคลุม ครบถ้วน ไม่วา่ จะเป็ นเรื องกิจกรรมทีทําในพื"นทีแหล่งท่องเทียว ระยะเวลาทีใช้ใน
พื"นทีแหล่งท่องเทียว และความพึงพอใจต่อการใช้งานแหล่งท่องเทียวในช่วงเวลาต่าง ๆ
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3.3 ควรมีการศึกษาเพิมเติมในด้านการจัดการและการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
พื"นทีในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวอืน ๆ ทีสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
3.4 ควรมี ก ารศึ ก ษาขี ด ความสามารถในการรองรั บ นัก ท่ อ งเที ยวของพื" น ที แหล่ ง
ท่องเทียวแต่ละแห่ง เพือให้ผลทีได้สามารถนําไปหาแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งพื"นทีแหล่ง
ท่องเทียวทีมีความเหมาะสมมากยิงขึ"น
3.5 ควรมีการศึกษาเพิมเติมเกียวกับการอนุ รักษ์องค์ประกอบของเมืองทีมีคุณค่าทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ที สามารถบ่ ง บอกความเป็ นเมื องนครศรี ธ รรมราชควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาหรื อ
ปรับปรุ งพื"นทีแหล่งท่องเทียวทีมีความเหมาะสมมากทีสุ ด
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นครศรี ธรรมราช กรณี ศึกษา : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าเมือง และสวนสมเด็จพระศรี
นคริ นทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)” นี" เป็ นการศึกษาในรายวิชาสุ ดท้ายของหลักสู ตรการวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อ มมหาบัณ ฑิ ต คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ผู้วิ จ ัย ได้
ดําเนินการตามระเบียบวิธีวจิ ยั และสําเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามการวิจยั ในครั"งนี"ยงั มี
ข้อบกพร่ องของการศึกษาทีอาจทําให้ผลการวิจยั ไม่อาจนําเสนอให้ชดั เจนในบางประเด็นได้ เช่น
ความแตกต่ า งระหว่ า งประชาชนในพื" น ที กั บ นั ก ท่ อ งเที ยวในด้ า นความพึ ง พอใจที มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกในพื"นทีแหล่งท่องเทียว เป็ นต้น ทั"งนี"ผวู้ ิจยั ได้เสนอแนะ
หัวข้อสําหรับผูท้ ีสนใจจะทําวิจยั ต่อไป และคงทําให้การวิจยั เกียวกับการประเมินการใช้งานพื"นที
แหล่งท่องเทียวในรู ปแบบอืน ๆ ทีนอกเหนือจากนี" มีความหลากหลายและสามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาการด้านท่องเทียวในพื"นทีได้จริ ง สมดังเจตนารมณ์ของการวิจยั
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แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพืนทีเพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกในพืนทีแหล่งท่องเทียว
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แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชาชนนักท่องเทียวเพือประเมินความพึงพอใจทีมีต่อสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสิ งอํานวยความสะดวกในพืนทีแหล่งท่ องเทียว
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แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการพัฒนาพืนทีแหล่งท่ องเทียวของเมืองนครศรีธรรมราช
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับความนิยมสถานทีท่องเทียวในเขตพืนทีเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ – สกุล
รหัสนักศึกษา
ทีอยู่

วันเดือนปี เกิด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2551–2552
พ.ศ. 2552–2553
พ.ศ. 2553–2554
พ.ศ. 2554–ปัจจุบนั

นายยุทธนา โจมการ
55058305
18 ซอยสาวสวย ถนนราชดําเนิน ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช รหัสไปรษณี ย ์ 80000
Email : yj_odette@hotmail.com, yutthana.jo@rd.go.th
โทรศัพท์ (086) 6974395
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2528
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สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์ )
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ศึกษาต่อปริ ญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เจ้าหน้าที GIS
บริ ษทั ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ เซส จํากัด
พนักงานตรวจสอบข้อมูล GIS บริ ษทั ทักษิณพิสัย จํากัด
เจ้าหน้าที GIS บริ ษทั สแปน คอนซัลแตนท์ จํากัด
เจ้าหน้าทีตรวจสอบภาษีและเร่ งรัดภาษีอากรค้าง
สํานักงานสรรพากรพื"นทีกรุ งเทพมหานคร 22

