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บทคดัย่อ

	 งานวิจัยน้ีมีเป้าหมายการหาปัจจัยท่ีส�าคัญต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานในเขตอรัญญิก	 

เมืองนครชุม	เม่ือคร้ังอดีตซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่นเขตการปกครองของเทศบาลต�าบลนครชุม	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั

ก�าแพงเพชร	โดยมีวตัถุประสงคคื์อ	(1)	เพื่อหาปัจจยัส�าคญัท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิก

เมืองนครชุม	(2)	เพื่อหากลุ่มเป้าหมายท่ีเดินทางท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิก	เมืองนครชุมโดยพื้นท่ี

ศึกษาเป็นวดั	และโบราณสถานจ�านวน	10	แหล่ง	ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาจะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ชมแหล่งท่องเท่ียว	ทั้ง	10	แหล่ง	กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นประชากรในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม	พ.ศ.	2557	

จ�านวน	384	ราย	ใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามแบบปลายปิด	เน่ืองจากเป็นการวจิยั

เชิงส�ารวจ	ประกอบดว้ยขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์	ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวโบราณสถาน	

และขอ้มูลปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถาน	จากนั้นจึงน�าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือ

หาค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ผลท่ีไดคื้อระดบัความส�าคญัของปัจจยัดา้นสภาพ

ของโบราณสถานมีผลรวมอยูใ่นเกณฑม์าก		 	ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย	9	ขอ้	โดยมีระดบัความส�าคญัมาก

ท่ีสุด	1	ขอ้	มาก	5	ขอ้	ปานกลาง	2	ขอ้	และนอ้ย	1	ขอ้	ในส่วนระดบัความส�าคญัของปัจจยัดา้นส่ิงอ�านวย

ความสะดวกมีผลรวมอยูใ่นเกณฑม์าก			ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย	11	ขอ้	โดยมีระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	 

4	ขอ้	 	มาก	3	ขอ้	ปานกลาง	2	ขอ้	นอ้ย	2	ขอ้	และสุดทา้ยเป็นระดบัความส�าคญัดา้นการคมนาคม	มีผล

รวมอยูใ่นเกณฑม์าก	 	ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ย	7	ขอ้	โดยมีระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	2	ขอ้	มาก	4	ขอ้	 

ปานกลาง	1	ขอ้	ทั้งน้ีขอ้ย่อยท่ีเหมาะสมต่อการน�าไปก�าหนดเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวคือ	 

ขอ้ยอ่ยท่ีมีความส�าคญัระดบัมากท่ีสุด	มาก	และปานกลาง	ตามล�าดบั

ค�าส�าคญั	:	ปัจจยัท่ีส�าคญั	การท่องเท่ียว	โบราณสถานอรัญญิก

Abstract

	 This	research	aimed	to	find	factors	that	important	tourists	to	visit	the	Aranyik	historical	area,	 

Nakhon	Chum	District,	which	is	currently	located	in	Mueang	Kamphaeng	Phet	District,	Kamphaeng	

Phet.	Two	objectives	of	this	research	were	1)	to	determine	main	factors	that	influence	tourists	to	visit	
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Aranyik	historical	area,	Nakhon	Chum	District,	and	2)	to	identify	targeted	tourists	who	will	visit	Aranyik	

historical	area,	Nakhon	Chum	District.	This	research	focused	on	 ten	historical	sites	and	temples	 in	

Aranyik	historical	area,	Nakhon	Chum	District.	

	 A	survey	was	designed	by	using	closed	questions.	The	questions	included	in	the	survey	were	

used	to	collect	demographic	and	tourist	information,	the	behaviors	of	tourists	who	visit	historical	sites,	

and	factors	that	 influences	tourists	 to	visit	historical	sites.	The	populations	included	in	this	research	

were	tourists	who	visits	those	10	historical	sites	(ancient	temples	and	ancient	ruined	structures).	Of	the	

total	population,	three	hundred	and	eighty	four	tourists	were	asked	to	complete	the	survey	by	using	the	 

accidental	sampling	method.	This	research	collected	data	from	January	to	March	2014.	Descriptive	 

statics	including	percentages,	averages,	and	standard	deviations	were	used	to	analyze	data.		

The	results	 indicated	 three	most	 important	 factors	 that	 influenced	 tourists	 to	visit	historical	sites	 in	

Aranyik	historical	area	were	 the	condition	of	historical	structures,	 facilities	at	historical	sites,	and	 

transportations	to	historical	sites.	Overall,	the	condition	of	historical	structures	was	rated	as	important	

level	.	The	condition	of	historical	structures	consisted	of	nine	aspects	(one	the	most	important	aspect,	

five	 important	aspect;	 two	fairly	 important	aspect;	and	a	slightly	 important	aspect).	For	facilities	at 

	historical	sites,	an	average	score	was	3.68	.	Facilities	at	historical	sites	had	eleven	aspects	(four	the	most	 

important	aspects;	three	important	aspects,	two	fairly	important	aspects,	and	two	slightly	important	aspects).	 

Transportations	 to	historical	sites	was	rated	as	 important	 level	 .	Transportations	 to	historical	sites	 

contained	seven	aspects	(two	the	most	important	aspects;	four	important	aspects,	and	a	fairly	important	

aspects).	

Keywords:	factors	important,	tourism,	Aranyik	historical	area

บทน�า	

	 จงัหวดัก�าแพงเพชรตั้งอยูใ่นภาคกลางตอนบนของประเทศไทย	ห่างจากกรุงเทพฯ	358	กิโลเมตร	

มีพ้ืนท่ี	8,607.490	ตารางกิโลเมตร	ใหญ่เป็นอนัดบั	22	ของประเทศ	 มีถนนสายเอเชียหรือ	AH2	 เป็น 

ถนนสายหลกัท่ีผา่นอ�าเภอเมือง	สะดวกต่อการเดินทางทั้งไปและกลบั	อีกทั้งมีแม่น�้าปิงไหลผา่นเขตจงัหวดั					

มีระยะทางยาวถีง	104	กิโลเมตร	ท�าใหท้ั้ง	11	อ�าเภอมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลาย	ประกอบดว้ยท่ี 

ราบลุ่มแม่น�้าปิงทางตอนล่าง	เนินเขาเต้ียสลบัท่ีราบ	และภเูขาสูงสลบัซบัซอ้น	จึงก่อใหเ้กิดแหล่งท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก	นอกจากความงดงามจากธรรมชาติแลว้	จงัหวดัก�าแพงเพชรยงัเป็นเมืองเก่า

ท่ีมีความส�าคญัทางประวติัศาสตร์และยงัคงเหลือหลกัฐานใหค้นในยคุปัจจุบนัไดศึ้กษาและเยีย่มชมอยูอี่ก

มาก	ดว้ยเป็นท่ีตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง	ไดแ้ก่		เมืองชากงัราว	เมืองนครชุม	เมืองไตรตรึงษ	์เมืองเทพ

นคร	และเมืองคณฑี	จากคุณค่าและความส�าคญัทางประวติัศาสตร์ท�าใหอุ้ทยานประวติัศาสตร์ก�าแพงเพชร

ไดรั้บการพิจารณาจากองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ใหข้ึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกบัอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยัและอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยัในช่ือ
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เมืองประวติัศาสตร์สุโขทยัและเมืองบริวาร	เม่ือปี	พ.ศ.	2543	จึงท�าให	้	การท่องเท่ียวจงัหวดัก�าแพงเพชร 

ยิง่ไดรั้บความสนใจมากข้ึน

	 ชุมชนต่าง	ๆ	ท่ีเป็นท่ีตั้งของโบราณสถานท่ีอยูภ่ายนอกแหล่งท่องเท่ียวกระแสหลกัต่างกพ็ยายาม

หาวธีิสร้างความสนใจใหน้กัท่องเท่ียว	โดยบรรจุชุมชนหรือโบราณสถานเขา้ไปในแผนการท่องเท่ียวดว้ย				

หากไดรั้บความนิยมกจ็ะสร้างรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ินและประชากร	 ซ่ึงทอ้งถ่ินท่ีมีความโดดเด่นในปัจจุบนั

คือ	 ชุมชนนครชุม	 เน่ืองจากมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานควบคู่กบัเมืองชากงัราว	อนัเป็นท่ีตั้งของเมือง

ก�าแพงเพชรในทุกวนัน้ี	 มีโบราณสถานท่ียงัคงมีหลกัฐานหลงเหลืออยูห่ลายท่ี	รวมถึงมีระยะทางท่ีห่าง

จากอุทยานประวติัศาสตร์ก�าแพงเพชรในช่วง	5-7	กิโลเมตร	จึงสะดวกต่อการเดินทางหากมีจุดดึงดูดใจ	

และเทศบาลต�าบลนครชุมไดจ้ดักิจกรรมในทุก	ๆ	วนัศุกร์	 เสาร์	อาทิตยแ์รกของเดือน	โดยการสนบัสนุน

ใหพ้อ่คา้	แม่คา้แต่งกายดว้ยชุดไทยโบราณ	และตั้งร้านขายของท่ีตลาดยอ้นยคุนครชุม	สร้างความประทบั

ใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสไปจบัจ่ายสินคา้	รวมถึงบางคนถึงกบัปรารภว่าควรมีการจดัให้ถ่ีกว่าน้ี	 

จากกลยุทธ์การใช้ตลาดยอ้นยุคเป็นกิจกรรมเรียกความสนใจจึงเกิดผลพลอยได	้ท�าให้นักท่องเท่ียว 

มีโอกาสไดรู้้จกัโบราณสถานในพ้ืนท่ีเมืองนครชุมดว้ย	 ซ่ึงมีอยู่	 2	กลุ่มคือ	กลุ่มท่ีอยู่ในเขตชุมชนเมือง

นครชุม	กบักลุ่มท่ีอยูน่อกเขตชุมชนเมืองนครชุมหรือท่ีเรียกว่า	 เขตอรัญญิก	และส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาตลาดยอ้นยุคก็มกัจะแวะเวียนไปวดัท่ีตั้งอยู่ในเขตชุมชนเท่านั้น	 เช่น	วดัพระบรมธาตุเจดียาราม 

วดัสวา่งอารมณ์	เป็นตน้	ในขณะท่ีเขตอรัญญิกยงัมีโบราณสถานท่ีควรค่าแก่การเยีย่มชมอยูอี่กหลายแห่ง	

แต่กลบัไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร	ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีความส�าคญัและส่ง

ผลต่อความสนใจของนกัท่องเท่ียวต่อโบราณสถานในเขตอรัญญิกของเมืองนครชุม	โดยคาดหวงัว่าค�า

ตอบท่ีไดจ้ะช่วยท�าให้เทศบาลต�าบลนครชุมทราบว่ามีส่ิงใดบา้งท่ีมีความส�าคญัต่อการท่องเท่ียวโบราณ

สถานเขตอรัญญิก

วตัถุประสงค์

	 1.		เพื่อหาปัจจยัส�าคญัท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม

	 2.		เพื่อหากลุ่มเป้าหมายท่ีเดินทางท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม

สมมตฐิาน	

	 1.		ความสมัพนัธ์ของเพศ	อาย	ุอาชีพ	ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั	และรายไดข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม

	 2.	ความแตกต่างของเพศ	มีผลต่อปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม

ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก

ขอบเตของงานวจิยั

	 การก�าหนดขอบเขตของงานวจิยัสามารถอธิบายได	้ดงัน้ี

	 1.	ขอบเขตดา้นเน้ือหา	งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	โดยใชแ้บบสอบถาม

ปลายปิด	 (Close-Ended	 Questionnaire)	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์	 
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ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเ ท่ียวโบราณสถาน	 และข้อมูลปัจจัยในการท่องเ ท่ียวโบราณสถาน 

เขตอรัญญิกเมืองนครชุม

	 2.	ขอบเขตดา้นประชากร	นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวในวดัและโบราณสถานเมืองนครชุม	

จ�านวน	10	แหล่ง	ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม	พ.ศ.	2557

	 3.	ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี	งานวิจยัน้ีไดก้�าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา	จ�านวน	7	แหล่ง	ไดแ้ก่	โบราณ

สถานวดัเจดียก์ลางทุ่ง	 โบราณสถานวดัหนองยายช่วย	โบราณสถานวดัหนองลงักา	โบราณสถาน 

วดัหม่องกาเล	โบราณสถานวดัหนองพิกลุ	โบราณสถานวดัซุม้กอ	และโบราณสถานป้อมทุ่งเศรษฐี	

กรอบแนวคดิงานวจิยั

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

1.		เพศ	

2.		อาย	ุ 	

3.		อาชีพ					

4.	ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

5.	รายได้

พฤติกรรมการท่องเท่ียวโบราณสถาน

เขตอรัญญิกเมืองนครชุมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

1.		พาหนะท่ีใชเ้ดินทางท่องเท่ียว	

2.		รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว

3.		ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียว	

4.		จุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียว

5.		ช่วงเวลาท่ีท่องเท่ียว	

6.		ระยะเวลาท่ีเหมาะสมาจากวดัพระบรมธาตุเจดียาราม

ปัจจยัท่ีส�าคญัต่อ

การท่องเท่ียวโบราณสถาน

เขตอรัญญิกเมืองนครชุม

ปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมือง

นครชุมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

1.		ปัจจยัดา้นสภาพของโบราณสถาน	

2.		ปัจจยัดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก

3.		ปัจจยัดา้นการคมนาคม
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

	 1.	 เทศบาลต�าบลนครชุมทราบถึงปัจจยัส�าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวโบราณสถานเขต 

อรัญญิกเมืองนครชุม

	 2.	 เทศบาลต�าบลนครชุมทราบถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวโบราณสถานเขต 

อรัญญิกเมืองนครชุม

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 ประชากรและตวัอยา่ง

	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวในวัดและโบราณสถาน

เมืองนครชุม	จ�านวน	10	แหล่ง	ไดแ้ก่	วดัพระบรมธาตุเจดียาราม	วดัพระเจดียท์อง	วดัสว่างอารมณ์	 

โบราณสถานวดัเจดียก์ลางทุ่ง	โบราณสถานวดัหนองยายช่วย	โบราณสถานวดัหนองลงักา	โบราณสถาน

วดัหม่องกาเล	โบราณสถานวดัหนองพิกลุ	โบราณสถานวดัซุม้กอ	และโบราณสถานป้อมทุ่งเศรษฐี

	 กลุ่มตวัอย่างเป็นจ�านวนประชากรในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม	พ.ศ.	2557	 ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบ

จ�านวนท่ีแน่นอน	เน่ืองจากยงัไม่มีสถิติในส่วนน้ีมาก่อน	จึงหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการประมาณค่า

สดัส่วน	โดยวธีิการใชสู้ตรของคอแครนท่ีอธิบายโดยกลัยา	วานิชยบ์ญัชา	(2555)	ดงัน้ี

   

								n		=			ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ

								e		=				ระดบัความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าเฉล่ียประชากร

								Z		=			ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากการแจกแจงแบบปกติ	ข้ึนกบัระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก�าหนด	

	 ในท่ีน้ีก�าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี	±	5%	หรือเท่ากบั	0.05	และระดบัความเช่ือมัน่ท่ี	95%	

หรือระดบันยัส�าคญั	0.05	จะไดค่้า	Z	=	1.96		จึงหาค่า	n	ไดด้งัน้ี

                           

	 ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 

(Nonprobability	Sampling)	 เน่ืองจากปรากฏการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในพ้ืนท่ีวิจยัมีการเคล่ือน

ตวัตลอดเวลา	 จึงไม่สามารถใชท้ฤษฏีความน่าจะเป็นในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งได	้(Probability	Sampling) 

โดยตอ้งใชก้ารสุ่มแบบบงัเอิญ	(Accidental	Sampling)

n	=	 Z2

4e2

n	=	
(1.96)2

4(0.05)2
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เคร่ืองมอื

	 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 	 Research)	 ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด	 

(Close-Ended	 questionnaire)	ประกอบด้วยขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์	ขอ้มูลพฤติกรรม

การท่องเท่ียวโบราณสถาน	และขอ้มูลปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม	 

โดยแบบสอบถามจะมีรายละเอียดทั้งหมด	3	ส่วน	ดงัน้ี

	 1.		ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว	ไดแ้ก่

	 					 	1.1		เพศ		 	 	 	 ระดบัการวดัตวัแปรแบบมาตรานามบญัญติั

	 				 	1.2		อาย	ุ	 	 	 	 ระดบัการวดัตวัแปรแบบมาตราเรียงล�าดบั

	 					 	1.3		อาชีพ		 	 	 	 ระดบัการวดัตวัแปรแบบมาตรานามบญัญติั

	 						 	1.4		ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั		 	 	 ระดบัการวดัตวัแปรแบบมาตรานามบญัญติั

	 						 	1.5		รายได	้ 	 	 	 ระดบัการวดัตวัแปรแบบมาตราเรียงล�าดบั

	 2.		ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวโบราณสถาน	ใชร้ะดบัการวดัตวัแปรแบบมาตรานามบญัญติั

ทุกขอ้	ไดแ้ก่

	 						 	2.1		พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว

	 						 	2.2		รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว

	 						 	2.3		ลกัษณะการเดินทางท่องเท่ียว

	 						 	2.4		จุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียว

	 				 	2.5		ช่วงเวลาท่ีท่องเท่ียว

	 						 2.6		ระยะเวลาเดินทางท่ีเหมาะสมจากวดัพระบรมธาตุเจดียาราม

	 3.	 	ขอ้มูลปัจจยัการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิก	เมืองนครชุม	ประกอบดว้ยปัจจยั	3	ดา้น

คือ	ปัจจยัดา้นสภาพโบราณสถาน	ปัจจยัดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก	ปัจจยัดา้นการคมนาคม	โดยวดัระดบั

แบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	และก�าหนดค่าคะแนนโดยใชว้ธีิของลิเคร์ท	(Likert)	ธานินทร์	

ศิลป์จารุ	(2550)	ดงัน้ี

	 					 	3.1		ระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	 	 มีค่าคะแนนเป็น	5

	 					 	3.2		ระดบัความส�าคญัมาก	 	 มีค่าคะแนนเป็น	4

	 						 	3.3		ระดบัความส�าคญัปานกลาง	 	 มีค่าคะแนนเป็น	3

	 						 	3.4		ระดบัความส�าคญันอ้ย	 	 มีค่าคะแนนเป็น	2

	 					 	3.5		ระดบัความส�าคญันอ้ยท่ีสุด	 	 มีค่าคะแนนเป็น	1

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในกรณีท่ีแบบสอบถามมีระดบัการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	scale)	ใชค่้าเฉล่ียเป็นตวัสถิติเพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บไดจ้ากตวัอยา่งทั้งหมด	และส่วนใหญ่จะมี

ทศนิยม	2	ต�าแหน่ง	จึงก�าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายเพ่ือจดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็นช่วง	ดงัน้ี

	 	 	ค่าเฉล่ีย	4.21-5.00	 	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญัมากท่ีสุด

	 						 	ค่าเฉล่ีย	3.41-4.20	 	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญัมาก

	 						 	ค่าเฉล่ีย	2.61-3.40	 	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญัปานกลาง

	 						 	ค่าเฉล่ีย	1.81-2.60	 	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญันอ้ย

	 						 	ค่าเฉล่ีย	1.00-1.80	 	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญันอ้ยท่ีสุด



47กระแสวฒันธรรม

	 การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา	(Content	Validity	Test)	และการทดสอบความน่าเช่ือถือ	

(Reliability	Test)	ของแบบสอบถาม	เม่ือผูว้จิยัสร้างแบบสอบถามเสร็จแลว้	กน็�าเสนอใหก้บัผูท้รงคุณวฒิุ

จ�านวน	4	 ท่านตรวจสอบความถูกตอ้ง	หลงัจากไดรั้บกลบัคืนมาพร้อมกบัขอ้เสนอแนะ	และปรับปรุง

แก้ไขแลว้ผูว้ิจยัก็น�าแบบสอบถามไปทดสอบความน่าเช่ือถือกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสภาพตรงกับกลุ่ม

ตวัอยา่งของงานวจิยัน้ี	จ �านวน	40	คน

 

การวเิคราะห์ข้อมูล

	 เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้	ผูว้ิจยัจะน�าขอ้มูลไปประมวลผลโดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ย

โปรแกรมส�าเร็จรูป	วธีิทางสถิติท่ีใชส้�าหรับงานวจิยัน้ีคือ

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	ไดแ้ก่	ค่าร้อยละ	(Percentage)	

ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	 ซ่ึงไดแ้ก่การทดสอบสมมติฐาน							

2	ขอ้	 คือ	ทดสอบหาความสัมพนัธ์แบบไควส์แควร์	 (Chi-Square)	และ	การวิเคราะห์ความแตกต่าง 

ค่าที				(t-test)

ผลการวจิยั

	 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากนกัท่องเท่ียว	และน�ามาวเิคราะห์ท�าใหไ้ดค่้าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	โดยแบ่งผลการวิจยัออกเป็น	3	 ส่วน	 คือ	 	 ส่วนท่ี	1												

การวเิคราะห์หาขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์		ส่วนท่ี	2	การวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว

โบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม	 	และส่วนท่ี	3	การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณ

สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม

	 ส่วนท่ี	1	การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์	พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	67.97	 	 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ	32.03	 	 มีอายตุ �่ากว่า	25	ปี	 คิดเป็นร้อย

ละ	59.11	 ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด		รองลงมาเป็นช่วงอาย	ุ45-54	ปี	คิดเป็นร้อยละ	15.88	ช่วงอาย	ุ35-44	ปี 

คิดเป็นร้อยละ	9.90		ช่วงอาย	ุ25-34	ปี	คิดเป็นร้อยละ	9.11	และกลุ่มท่ีมีจ�านวนนอ้ยท่ีสุดคือ	ช่วงอายท่ีุมา

กกวา่	55	ปี	มีเพียงร้อยละ	5.99	เท่านั้น		ดงันั้นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือกลุ่มคนท่ีมีอายุ

นอ้ยกวา่	25	ปี	

	 อาชีพของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน	นักศึกษา	 คิดเป็น					

ร้อยละ	53.82	 ซ่ึงเป็นค่าท่ีใกลเ้คียงกบัจ�านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุนอ้ยกว่า	25	ปี	 	รองลงมาคือ 

รับราชการ	หรือพนกังานองคก์รของรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	22.10		พนกังานบริษทั	คิดเป็นร้อยละ	9.88		ธุรกิจ

ส่วนตวั	 คิดเป็นร้อยละ	7.02	 เกษตรกรคิดเป็นร้อยละ	3.90	และอาชีพอ่ืน	ๆ	อีกร้อยละ	3.12	 	จะเห็นว่า

อาชีพรับราชการหรือพนกังานองคก์รของรัฐรวมกบัพนกังานธุรกิจเอกชน	และรวมกบัธุรกิจส่วนตวัจะ

มีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัจ�านวนผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย	ุ45-54	ปี	รวมกบั	35-44	ปี	และ	25-34	ปี	 	 ซ่ึง

เป็นกลุ่มคนท่ีอยูใ่นวยัท�างานและส่วนใหญ่จะมีรายไดจ้ากเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ�า	แต่กลุ่มท่ีมีอิทธิพล

ต่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือกลุ่มคนท่ีก�าลงัอยูใ่นวยัเรียน	



48 กระแสวฒันธรรม

	 ถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในภาคกลาง	 คิดเป็นร้อยละ	61.98	 

รองลงมาคือ	ภาคเหนือ	คิดเป็นร้อยละ	20.05		ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	คิดเป็นร้อยละ	13.02	และภาคใต	้

ร้อยละ	4.95	 	ส่วนรายไดข้องนกัท่องเท่ียวพบวา่ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นวยัเรียน	จึงยงัไม่มีรายได	้คิดเป็นร้อย

ละ	45.15		รองลงมาคือรายได	้10,000-20,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	24.01		20,000-30,000	บาท	คิดเป็นร้อย

ละ	14.88		มากกวา่	30,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	9.14		และนอ้ยกวา่	10,000	บาท		คิดเป็นร้อยละ	7.05	ดงันั้น 

กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือกลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นภาคกลาง

	 ส่วนท่ี	2	การวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมของ

นกัท่องเท่ียว

	 การเดินทางมาท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะเดิน 

ทางดว้ยรถเช่าเหมา	เช่น	รถตูห้รือรถบสั	คิดเป็นร้อยละ	48.96	 	รองลงมาคือ	รถยนตส่์วนบุคคล	คิดเป็น

ร้อยละ	34.90	 	และร้อยละ	16.15	 เป็นการเดินทางดว้ยรถโดยสาร	และรถรับจา้งในทอ้งถ่ิน	 ซ่ึงรูปแบบ 

การเดินทางส่วนใหญ่ร้อยละ	91.93	จะเดินทางด้วยตนเอง	 เหลือเพียงร้อยละ	8.07	 ท่ีมากับบริษทั 

จัดน�าเ ท่ียว	 ในขณะท่ีร้อยละ	 52.08	 จะเดินทางมากับกลุ่มเพ่ือน	 เช่น	 เ พ่ือนร่วมสถานศึกษา 

เพื่อนร่วมงาน	เพื่อนสมาชิกในกลุ่มต่าง	ๆ		เป็นตน้	รองลงมาคือบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติ	คิดเป็น

ร้อยละ	34.90	เดินทางมาเป็นคู่	คิดเป็นร้อยละ	7.03		และเดินทางมาคนเดียวคิดเป็นร้อยละ	5.99		ส�าหรับ

จุดมุ่งหมายในการเดินทางส่วนใหญ่ร้อยละ	45.05	 เป็นการทศันศึกษา	หรือเรียนรู้นอกห้องเรียน	หรือ 

หาขอ้มูลประกอบการเรียน		รองลงมาคือ	การพกัผอ่น	คิดเป็นร้อยละ	28.91	เพื่อการแสวงบุญ	คิดเป็นร้อย

ละ	9.90	ผลพลอยไดจ้ากการมาประชุมสมัมนา	คิดเป็นร้อยละ	9.11		และอ่ืน	ๆ	อีกร้อยละ	7.03		ช่วงเวลา

ท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเท่ียวมากท่ีสุดจะเป็นช่วงเชา้	 คิดเป็นร้อยละ	58.07	 	รองลงมาคือช่วงบ่าย	คิดเป็น

ร้อยละ	40.10	ส่วนช่วงค�่ามีเพียงร้อยละ	1.82		จึงไม่จ�าเป็นตอ้งติดตั้งโคมไฟฟ้าเพื่อการท่องเท่ียวตอนกลาง

คืน	สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวรู้จกัมากท่ีสุดคือวดัพระบรมธาตุเจดียาราม	 	 เพราะเป็นวดัท่ียงัด�าเนินกิจวตัร 

ตามปกติทั้งการท�าบุญ	และการเป็นศูนยร์วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชุมชนนครชุม	นกัท่องเท่ียว

มกัจะก�าหนดเป็นจุดนดัพบและตั้งตน้การท่องเท่ียวท่ีวดัแห่งน้ี	 ก่อนท่ีจะไปท่องเท่ียวยงัโบราณสถาน 

แห่งอ่ืนๆในเขตอรัญญิกของเมือง			 	นครชุมต่อไป	โดยเลือกท่ีจะเดินทางไปอีกมากท่ีสุด	ไม่เกิน	20	นาที		

คิดเป็นร้อยละ	42.97	รองลงมาคือไม่เกิน	15	นาที	คิดเป็นร้อยละ	27.08		ไม่เกิน	10	นาที	คิดเป็นร้อยละ	

20.05	ไม่เกิน	25	นาที	ร้อยละ	5.99	และไม่เกิน	30	นาที	คิดเป็นร้อยละ	3.91

	 ส่วนท่ี	3		การวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม	โดยมี

เกณฑท่ี์ใชใ้นการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลดงัน้ี

	 	 ค่าเฉล่ีย	4.21-5.00	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญัมากท่ีสุด

	 	 ค่าเฉล่ีย	3.41-4.20	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญัมาก

	 						 ค่าเฉล่ีย	2.61-3.40	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญัปานกลาง

	 						 ค่าเฉล่ีย	1.81-2.60	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญันอ้ย

	 						 ค่าเฉล่ีย	1.00-1.80	 	 ก�าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑค์วามส�าคญันอ้ยท่ีสุด

	 นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส�าคญัดา้นสภาพโบราณสถานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	มีค่า

เฉล่ียเท่ากบั	3.67	ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ประกอบดว้ย	โบราณสถานใดมีการบูรณะข้ึนใหม่ 
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	แต่ยงัคงลกัษณะเดิมมีระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	4.39	แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียว 

มีความสนใจโบราณสถานท่ีมีรูปทรงให้เห็นได้	นอกจากนั้ นโบราณสถานท่ีเป็นสถานท่ีเก่ียวกับ

สัญลกัษณ์ทางศาสนา	 มีระดบัความส�าคญัมาก	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	4.10	 จึงควรจดัให้มีสถานท่ีส�าหรับ 

การสักการะบูชาในบริเวณท่ีเหมาะสม	ส่วนสถานท่ีเก่ียวกบัสัญลกัษณ์การปกป้องเอกราช	มีระดบัความ

ส�าคญัมาก	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	4.08	บรรยากาศภายในโบราณสถานมีความร่มร่ืนมีระดบัความส�าคญัมาก	 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.88	 ส�าหรับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการสร้างมีระดับความส�าคัญมาก	 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.82	 ดังนั้ นในบริเวณสถานท่ีแบบน้ีควรมีส่ือแสดงประวติัความเป็นมาเพ่ือให้

ความรู้แก่นักท่องเท่ียวสภาพแวดล้อมมีความเป็นธรรมชาติมีระดับความส�าคัญมาก	 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ	 3.66	 จึงควรจัดสภาพแวดล้อมให้ดูเป็นธรรมชาติกลมกลืนกับโบราณสถาน	 ส่วนความ

เ ป็น เอกลักษณ์ของท้อง ถ่ินมีระดับความส�าคัญปานกลาง 	 มี ค่ า เฉ ล่ีย เ ท่ ากับ 	 3 .33 	 รวมถึง

อายุมากกว่าร้อยปีมีระดับความส�าคัญปานกลาง	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.22	 หากโบราณสถานใดมี

สภาพตามอายุโดยไม่ มีการบูรณะมีระดับความส�าคัญน้อย 	 มี ค่ า เฉ ล่ีย เ ท่ ากับ 	 2 .57 	 แสดง

ให้เห็นถึงความสนใจของนักท่องเท่ียวโดยทั่วไปท่ีไม่อยากชมโบราณสถานท่ีอยู่ในสภาพช�ารุด 

ทรุดโทรม	ดงัตารางท่ี	1

ตารางที	่	1		แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความส�าคญัของปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณ

สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมดา้นสภาพของโบราณสถาน

สภาพโบราณสถาน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความส�าคญั

มีการบูรณะข้ึนใหม่	แต่ยงัคงลกัษณะเดิม 4.39 0.78 มากท่ีสุด

เป็นสถานท่ีเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ทางศาสนา 4.10 0.81 มาก

เป็นสถานท่ีเก่ียวกบัสญัลกัษณ์การปกป้องเอกราช 4.08 0.83 มาก

บรรยากาศภายในโบราณสถานมีความร่มร่ืน 3.88 0.97 มาก

มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการสร้าง 3.82 0.98 มาก

สภาพแวดลอ้มมีความเป็นธรรมชาติ 3.66 0.65 มาก

มีความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 3.33 0.74 ปานกลาง

มีอายมุากกวา่ร้อยปี 3.22 0.72 ปานกลาง

มีสภาพตามอายโุดยไม่มีการบูรณะ 2.57 0.93 นอ้ย

รวม 3.67 0.82 มาก

	 นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส�าคญัดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก							
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.68	ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ประกอบดว้ย	ห้องสุขามีระดบัความส�าคญั 

มากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	4.77	 จึงตอ้งจดัเตรียมห้องสุขาให้เพียงพอต่อการให้บริการ	 อีกประการ 

ท่ีส�าคญัคือท่ีนั่งพกัมีระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	4.72	ตอ้งจดัเตรียมไวใ้ห้เพียงพอ 

ต่อความตอ้งการ	การจดัท�าแผนท่ี	แผนผงั	และป้ายแสดงขอ้มูลมีระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั	4.63	จ�าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท�าและติดตั้งไวใ้นต�าแหน่งท่ีเหมาะสม	การมีลานจอดรถท่ีปลอดภยัมี

ระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	4.24	จ�าเป็นท่ีจะตอ้งจดัสร้างลานจอดรถและมีระบบรักษา 

ความปลอดภยัท่ีดีไวบ้ริการ	 เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัมีระดบัความส�าคญัมาก	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	

4.01	 ส่วนร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมมีระดบัความส�าคญัมาก	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.86	ก็ตอ้งมีไวบ้ริการ 

ให้สอดคลอ้งกบัจ�านวนนกัท่องเท่ียว	ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวมีระดบัความส�าคญัมาก	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	

3.73	วิทยากรบรรยายขอ้มูลมีระดบัความส�าคญัปานกลาง	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.15	ส�าหรับร้านจ�าหน่าย 

ของท่ีระลึกมีระดับความส�าคัญปานกลาง	 มี ค่า เฉ ล่ีย เ ท่ากับ 	 3 .00 	 อาจจะมี ร้านบริการบ้าง 

ตามความเหมาะสม	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าความตอ้งการแสงสว่างตอนกลางคืนมีระดบัความส�าคญัน้อย 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	2.48	 เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เนน้การท่องเท่ียวตอนกลางวนั	ขณะท่ีรถโดยสาร

ประจ�าทางมีระดบัความส�าคญันอ้ยท่ีสุด	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	1.86	แสดงใหเ้ห็นวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดิน

ทางดว้ยรถท่ีจดัหามาเอง		ดงัตารางท่ี		2

ตารางที	่	2		แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความส�าคญัของปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณ

สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก

สภาพโบราณสถาน ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความส�าคญั

หอ้งสุขา 4.77 0.50 มากท่ีสุด

ท่ีนัง่พกั 4.72 0.59 มากท่ีสุด

แผนท่ี	แผนผงั	และป้ายแสดงขอ้มูล 4.63 0.75 มากท่ีสุด

ลานจอดรถท่ีปลอดภยั 4.24 0.93 มากท่ีสุด

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 4.01 0.58 มาก

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 3.86 0.69 มาก

ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 3.73 0.80 มาก

วทิยากรบรรยายขอ้มูล 3.15 0.74 ปานกลาง

ร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก 3.00 0.69 ปานกลาง

แสงสวา่งตอนกลางคืน 2.48 0.99 นอ้ย

รถโดยสารประจ�าทาง 1.86 0.98 นอ้ย
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รวม 3.68 0.75 มาก

	 นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส�าคญัดา้นการคมนาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	 มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั	3.97	ส�าหรับผลการพิจารณาเป็นรายขอ้ประกอบดว้ย	ถนนมีความกวา้งเพียงพอต่อการสัญจรทั้ง 

2	 ทิศทางมีระดับความส�าคญัมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.76	ส�าหรับผิวจราจรไม่เป็นอุปสรรคต่อ 

การสัญจรในฤดูฝนมีระดบัความส�าคญัมากท่ีสุด	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	4.74	หมายถึงผิวถนนจะตอ้งรองรับ

ต่อการสัญจรโดยรถยนตไ์ดต้ลอดทั้งปี	และถนนมีผิวเรียบสะดวกต่อการสัญจร	มีระดบัความส�าคญัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	4.04	ในส่วนน้ีจ�าเป็นท่ีจะตอ้งมีการดูแลและซ่อมบ�ารุงตามระยะเวลา	 มีป้ายเตือนใน 

ทุกจุดท่ีตอ้งใช้ความระมดั	ระวงัเป็นพิเศษมีระดบัความส�าคญัมาก	 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.79	 มีป้ายบอก

ทางท่ีชดัเจนในทุกจุดท่ีเป็นทางเอก	มีระดบัความส�าคญัมาก	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.76	ถนนสามารถรองรับ

รถยนตข์นส่งผูโ้ดยสารไดทุ้กประเภทมีระดบัความส�าคญัมาก	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.72	และไฟฟ้าส่องสวา่ง 

ตอนกลางคืนมีระดบัความส�าคญัปานกลาง	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.02	ดงัตารางท่ี	3

ตารางที	่	3		แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความส�าคญัของปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณ

สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมดา้นการคมนาคม

การคมนาคม ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความส�าคญั

ถนนมีความกวา้งเพียงพอต่อการสญัจรทั้ง	2	ทิศทาง 4.76 0.48 มากท่ีสุด

ผวิจราจรไม่เป็นอุปสรรคต่อการสญัจรในฤดูฝน 4.74 0.48 มากท่ีสุด

ถนนมีผวิเรียบสะดวกต่อการสญัจร 4.04 0.71 มาก

มีป้ายเตือนในทุกจุดท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ 3.79 0.68 มาก

มีป้ายบอกทางท่ีชดัเจนในทุกจุดท่ีเป็นทางแยก 3.76 0.70 มาก

ถนนสามารถรองรับรถยนตข์นส่งผูโ้ดยสารไดทุ้กประเภท 3.72 0.75 มาก

ถนนมีไฟฟ้าส่องสวา่งตอนกลางคืน 3.02 0.84 ปานกลาง

รวม 3.97 0.66 มาก

	 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเท่ียวโบราณ

สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	มี

จ�านวน	6	รายการ	ไดแ้ก่	พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว	รูปแบบการเดินทางท่องเท่ียว	ลกัษณะการ

เดินทางท่องเท่ียว	 จุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียว	ช่วงเวลาท่ีท่องเท่ียว	และระยะเวลาเดินทางท่ีเหมาะสม 

จากวดัพระบรมธาตุเจดียาราม	นอกจากนั้นเม่ือท�าการทดสอบหาความแตกต่างของเพศ	 ท่ีมีผลต่อ

ปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก	พบว่า	 ปัจจยั 

ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ	0.05	 
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และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 0.05	 

จ�านวน	9	ขอ้	ไดแ้ก่	ห้องสุขา	 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม	 ท่ีนั่งพกั	แสงสว่างตอนกลางคืน	ศูนยบ์ริการ 

นกัท่องเท่ียว	วิทยากรบรรยายขอ้มูล	แผนท่ี	แผนผงั	และป้ายแสดงขอ้มูล	ลานจอดรถท่ีปลอดภยั	และ 

รถโดยสารประจ�าทาง	ดงัตารางท่ี	4

ตารางที่	 	 4	 	การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมือง						

นครชุมดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก

ปัจจยัด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก
เพศหญงิ เพศชาย

t p
X S.D. X S.D.

ความส�าคัญของปัจจัยด้านส่ิงอ�านวยความ

สะดวกโดยภาพรวม
3.73 0.04 3.55 0.32 8.950 0.000*

หอ้งสุขา 5.00 0.00 4.26 0.64 18.465 0.000*

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 4.00 0.00 3.55 1.16 6.232 0.000*

ร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก 3.00 0.00 3.00 1.22 -.107 0.941

ท่ีนัง่พกั 5.00 0.00 4.13 0.76 18.331 0.000*

แสงสวา่งตอนกลางคืน 2.00 0.00 3.51 1.22 -19.991 0.000*

ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 3.96 0.23 3.22 1.23 9.317 0.000*

วทิยากรบรรยายขอ้มูล 3.00 0.00 3.47 1.25 -6.175 0.000*

แผนท่ี	แผนผงั	และป้ายแสดงขอ้มูล 5.00 0.00 3.84 0.92 20.224 0.000*

เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 4.01 0.13 3.97 1.00 .688 0.633

ลานจอดรถท่ีปลอดภยั 4.76 0.42 3.13 0.73 27.195 0.000*

รถโดยสารประจ�าทาง 1.34 0.54 2.93 0.79 -22.788 0.000*

การอภปิรายผล

	 การศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์	พบว่านักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	67.97	 	 ส่วนเพศชายคิดเป็นร้อยละ	32.03	 	 มีอายุต �่ากว่า	25	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	

59.11	ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด		รองลงมาเป็นช่วงอาย	ุ45-54	ปี	คิดเป็นร้อยละ	15.88		ช่วงอาย	ุ35-44	ปี	คิด

เป็นร้อยละ	9.90	 	 ช่วงอาย	ุ25-34	ปี	 คิดเป็นร้อยละ	9.11	 	และกลุ่มท่ีมีจ�านวนนอ้ยท่ีสุดคือ	ช่วงอายท่ีุมา

กกว่า	55	ปี	 มีเพียงร้อยละ	5.99	 เท่านั้น	ดงันั้นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียวมากท่ีสุดคือกลุ่มคนท่ีมี 

อายุน้อยกว่า	25	 ปี	จากผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมผู ้
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บริโภคของ	พิมพช์นก	 เครือสุคนธ์	(2545)	 ซ่ึงอธิบายว่า	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์	(Demographic)	

หรือปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย	เพศ	อาย	ุอาชีพ	มีความเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัความตอ้งการ	

และการตดัสินใจซ้ือสินคา้	สรุปไดด้งัน้ี	 (1)	 เพศ	ชายและหญิงมีความตอ้งการในเร่ืองของรสนิยมใน

การเลือกสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั	 (2)	อายุ	กลุ่มอายุท่ีมีความแตกต่างกนั	จะมีความตอ้งการใน

การเลือกใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีความแตกต่างกนั	(3)	อาชีพ	 เป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีความเช่ือมโยงกบั

ระดบัการศึกษา	และรายได	้ ซ่ึงมีผลต่อการเลือกใชสิ้นคา้ท่ีแตกต่างกนั	 อีกทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกบั	 

ฉลองศรี	พิมลสมพงศ	์(2550)	 ท่ีไดอ้ธิบายว่า	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์

และปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว	 ซ่ึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์คือ	องค์ประกอบ 

ของครอบครัว	อาย	ุเพศ	การศึกษา	ประสบการณ์	ระดบัรายได	้อาชีพ	เช้ือชาติ	และสญัชาติ	

	 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเ ท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมของ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยพบวา่	นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาดว้ยรถเช่าเหมา	เช่น	รถตูห้รือรถบสั	 

คิดเป็น	 	 ร้อยละ	48.96	 	 รองลงมาคือ	รถยนต์ส่วนบุคคล	 คิดเป็นร้อยละ	34.90	 	และร้อยละ	16.15	 

เป็นการเดินทางดว้ยรถโดยสาร	และรถรับจา้งในทอ้งถ่ิน	 ซ่ึงรูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่ร้อยละ	91.93	

จะเดินทางดว้ยตนเอง	เหลือเพียงร้อยละ	8.07	 ท่ีมากบับริษทัจดัน�าเท่ียว	จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสอดคลอ้ง

กบัสถานการณ์		 	 	การท่องเท่ียวภายในประเทศปี	พ.ศ.	2555	ซ่ึงกล่าววา่ในอีก	2-3	ปีขา้งหนา้	คนไทยจะ 

มีพฤติกรรมเท่ียวเองมากข้ึน	จากสัดส่วนตลาดในประเทศแบ่งเป็นตลาดคนไทยเท่ียวเองร้อยละ	85	และ

ร้อยละ	15	เท่ียวผา่นบริษทัจดัน�าเท่ียว	นอกจากนั้นแนวคิดเร่ืองมูลเหตุจูงใจใหค้นอยากเดินทางท่องเท่ียว 

ของ	บงัอร	ฉตัรรุ่งเรือง	(2550)	กล่าววา่	ความตอ้งการเดินทางของมนุษยแ์ตกต่างไปตามสภาพเศรษฐกิจ	

สงัคม	และช่วงเวลา	โดยมีมูลเหตุความตอ้งการเดินทาง	เช่น	มูลเหตุความตอ้งการคน้พบส่ิงใหม่ๆ	เป็นการ

เดินทางท่ีไดอ้อกไปคน้หาส่ิงแปลกใหม่ในชีวิต	มูลเหตุคุณค่าในการเดินทางท่องเท่ียว	 ท่ีท�าใหผู้เ้ดินทาง

รู้สึกว่าการเดินทางท่องเท่ียวก่อให้เกิดคุณค่าในชีวิต	และมูลเหตุความตอ้งการคน้ควา้ทางวฒันธรรม	 

ซ่ึงหมายถึง	การเรียนรู้ประเพณี	 พิธีกรรม	 เทศกาลต่างๆ	 มูลเหตุในการเดินทางทั้งหมดสอดคลอ้งกบั 

ผลการวิจยั	 ท่ีกล่าวว่า	 จุดมุ่งหมายในการเดินทางส่วนใหญ่ร้อยละ	45.05	 เป็นการทศันศึกษา	หรือ

เรียนรู้นอกห้องเรียน	หรือหาขอ้มูลประกอบการเรียน	รองลงมาคือ	การพกัผ่อน	คิดเป็นร้อยละ	28.91	 

การแสวงบุญ	คิดเป็น		 	 	 ร้อยละ	9.90	ผลพลอยไดจ้ากการมาประชุมสมัมนา	คิดเป็นร้อยละ	9.11	และอ่ืน	

ๆ	 อีกร้อยละ	7.03	 	 ช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวอยากมาเท่ียวมากท่ีสุดจะเป็นช่วงเชา้	 คิดเป็นร้อยละ	58.07	 

รองลงมาคือช่วงบ่าย	คิดเป็นร้อยละ	40.10	ส่วนช่วงค�่ามีเพียงร้อยละ	1.82		

	 ผลจากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัในการท่องเท่ียวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมทั้ง	3	ดา้น	

ไดแ้ก่	 (1)	ดา้นสภาพโบราณสถานพบว่า	นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส�าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.67	(2)	ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวกพบวา่นกัท่องเท่ียวชาวไทยใหค้วามส�าคญัโดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.68	และ	(3)	ดา้นการคมนาคมพบว่านกัท่องเท่ียวชาวไทย

ใหค้วามส�าคญัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	มีค่าเฉล่ียเท่ากบั	3.97	จากผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ	พยอม	ธรรมบุตร	(2549)	เร่ืององคป์ระกอบของการท่องเท่ียว	กล่าววา่	(1)	การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว	 

(Accessibility)	เช่น	การขนส่งการคมนาคมท่ีเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว	สนามบิน	สถานีรถไฟ	สถานีขนส่ง					

ตวัเมือง	รวมถึงคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน	 เช่น	ถนน	ทางหลวง	โครงข่ายคมนาคม	 ซ่ึงการเขา้ถึง 
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แหล่งท่องเท่ียวถือเป็นปัจจยัส�าคญัของการท่องเท่ียว	 	 (2)	แหล่งท่องเท่ียว	 (Attraction)	อาจจะเป็น 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ	แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม	งานมหกรรม	ประเพณีทอ้งถ่ิน	ตลอดจนวถีิ

ชีวติชุมชนเจา้ของบา้น	(3)	กิจกรรม	(Activities)	ถือเป็นหวัใจส�าคญัของสินคา้ทางการท่องเท่ียว	ส�าหรับ

นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการแสวงหาประสบการณ์	จ�าเป็นตอ้งมีกิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวมีส่วนร่วม	เช่น	การ

ด�านา	การทอผา้	การจบัปลา	รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ	และ	 (4)	บริการต่างๆ	 (Ancillary)	 

ในแหล่งท่องเท่ียวจ�าเป็นต้องมีบริการด้านต่างๆ	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว	 เช่น	 

ศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว	ธนาคาร	โรงพยาบาล	สถานีบริการน�้ามนั	เป็นตน้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เกือบทุกวยัไม่เขา้ใจความหมายของค�าวา่	 เขตอรัญญิก	หมายถึงส่วนท่ี

ตั้งนอกก�าแพงเมือง	 ซ่ึงมีเม่ือคร้ังอดีต	สมควรท่ีเทศบาลต�าบลนครชุมไดจ้ดัท�าแผน่ป้ายแสดงแผนท่ีเมือง				

นครชุม	พร้อมกบัแบ่งโซนเขตอรัญญิกให้เห็นอยา่งชดัเจนโดยมีค�าบรรยายพอสังเขป	 เพ่ือเป็นการปลุก

กระแสการท่องเท่ียวพ้ืนท่ียอ้นยคุทางประวติัศาสตร์	 เหมือนดงัการท่องเท่ียวตลาดยอ้นยคุเมืองนครชุม						

ท่ีท�าส�าเร็จมาแลว้

	 2.	 เทศบาลต�าบลนครชุมควรบรรจุองค์ความรู้เก่ียวกับโบราณสถานเขตอรัญญิกเข้าเป็น 

ส่วนหน่ึงของบทเรียน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียนท่ีอยู่ภายใต้

สงักดัของเทศบาลต�าบลนครชุม	เพ่ือซึมซบัใหเ้ดก็ในทอ้งถ่ินเขา้ใจถึงคุณค่าของมรดกทางประวติัศาสตร์	

รู้สึกหวงแหน	และช่วยกนัรักษา	รวมถึงสามารถให้ขอ้มูลพ้ืนฐานและค�าแนะน�าเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้งแก่ 

นกัท่องเท่ียวได้
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