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การศึกษาเร่ือง“แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด

นครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในแตละดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการ
เขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ รวมท้ังศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในแตละดาน ไดแก ดานกายภาพ ดาน
การเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา ผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกัน นั่นคือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน มี
ศักยภาพมาก ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง และดานคุณคาและความดึงดูดใจ 
แตมีความแตกตางกันในดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และดานการ
บริหารจัดการ กลาวคือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพมากในการ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สวนวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน มี
ศักยภาพปานกลาง ซ่ึงสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดเชนกัน นอกจากนี้ 
แหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลง ยังมีจุดออนและผลกระทบเชิงลบนอยอีกดวย 

ในมุมมองของนักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจมากในดานกายภาพ ดานการเขาถึง
แหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ฆ 

DPU



ง 

ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน แลวก็ตาม แตใน
มุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียยังคงมีความคิดเห็นวาแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงตองมีการพัฒนาให
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตอไปอยางตอเนื่องและย่ังยืนซ่ึงคนในชุมชน ผูดูแลแหลง
ทองเท่ียว ภาครัฐ และภาคเอกชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางมีระบบ และมีแบบแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



จ 

Thesis Title   Approaches to Development of Cultural Attractions 

   in Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawiharn, 

   Wat That Noi and Wat Mokhlan Archaeological Site 

Author   Varisara  Boonsomkiat 

Thesis Advisor  Asst. Prof. Dr.Lertporn  Parasakul 

Department   Tourism Management 

Academic  Year  2011 

 

ABSTRACT 

 

This is a study of Approaches to Development of Cultural Attractions in  

Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawiharn, Wat That Noi and Wat 

Mokhlan Archaeological Site. The study is aimed at examining the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats for the development of these sites into tourist attractions of cultural 

interest.  The potentials being studied are divided into seven aspects: physical state, access to the 

site, cultural value and attraction, amenities, economic value added, management, and negative 

impacts.  Data for the study are drawn from two groups of stake holders: local community 

leaders, who can directly impact and effect the development of these sites, and Thai visitors to 

these sites, who are the customers.  The findings reveal a great deal of similarities in the opinion 

of both groups of respondents.  Both groups share the same view that all the three temples have 

great potentials in their physical conditions, their access and their attraction to visitors.  The two 

groups also find all three temples to be lacking in negative impacts.   The two groups differ, 

however, in their opinion of the three temples as far as amenities, economic value added, and 

management are concerned.  The respondents tend to agree that Wat Phra Mahathat 

Woramahawihan exhibit a higher level of potentials for development than the other two temples, 

which are both ranked at the medium level. 
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In addition, while visitors demonstrate a high level of satisfaction with five aspects of 
the potentials for development of all three temples:  physical state, access to the site, cultural 
value and attraction, amenities, and economic value added, the local community leaders believe 
that all these three sites need continuous and sustained development, which will have to be the 
responsibilities of the local communities, tourism authorities, the public sector and the private 
sector. DPU



 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ปญหาและความเปนมา 
 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปนรูปแบบการทองเท่ียวทางเลือกท่ีตอบสนองความ
ตองการของนักทองเท่ียวไมเพียงแตจะไดรับความรู ประสบการณอันทรงคุณคาและประทับใจแลว
ยังเปนการทองเท่ียวเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี ชีวิตความเปนอยูท่ีคงเอกลักษณ
เฉพาะถ่ิน และรวมอนุรักษไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย นครศรีธรรมราช เปนเมืองมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีความเกาแกทางประวัติศาสตร เปนเมืองศิลป ถ่ินเมืองพระ เปนเมืองพุทธแดนใต เปน
แหลงศิลปวัฒนธรรม ศิลปะพื้นบานท่ีแฝงไวดวยคติธรรม ไดแก หนังตะลุง และมโนราห 
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และสวยงาม ท้ังปาไม ภูเขา น้ําตก ทะเล  
 อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม โดยมีเปาประสงคใหนักทองเท่ียวมีจํานวนมากข้ึน และพึง
พอใจตอมาตรฐานความปลอดภัยและการใหบริการ และมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการทองเท่ียว 
(www.nakhonsithammarat.go.th, สืบคนเม่ือ 9 มกราคม 2554) 
 อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชไดกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและวัฒนธรรมในแผนพัฒนาส่ีป ระหวางป พ.ศ. 2553-2556 มีนโยบายเพิ่มผลผลิต เพิ่ม
มูลคา และเพ่ิมรายไดจากการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม มีการบริหาร
จัดการดานการทองเท่ียวท่ีมีมาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยการพัฒนาเสนทางการเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว พัฒนาดานการบริหารจัดการการทองเท่ียว 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและสินคาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน และสงเสริมการตลาดทองเท่ียวเชิง
รุก (www.changklang.nakhoncdp.go.th, สืบคนเม่ือ 8 กุมภาพันธ 2554) 

องคการบริหารสวนตําบลโมคลาน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในแผนพัฒนาสามป ระหวาง
ป พ.ศ. 2554-2556 มีนโยบายใหตําบลโมคลานเปน”ตําบลทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สองวัฒนธรรม” 
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พัฒนาโบราณสถาน สนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (www.mokhalan.go.th, สืบคนเม่ือ 7 กุมภาพันธ 2554) 

บรรยากาศการทองเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชแบงออกเปน 4 ไตรมาสตอป ไดแก 
ไตรมาส 1) ระหวางเดือนมกราคม-มีนาคม บรรยากาศแหลงทองเที่ยวคอนขางเงียบเหงา เพราะ
ไมใชชวงเทศกาล ไตรมาส 2) ระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน บรรยากาศการทองเท่ียวอยูในระดับ
ปานกลาง ในชวงเดือนเมษายนเปนชวงฤดูรอน และเทศกาลสงกรานต นักทองเท่ียวนิยมมาเท่ียว
น้ําตก และเท่ียววัดตางๆ ไตรมาส 3) ระหวางเดือนกรกฎาคม -กันยายน บรรยากาศการทองเท่ียวอยู
ในระดับเงียบเหงา เพราะไมมีการจัดงาน ไตรมาส 4) ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม บรรยากาศการ
ทองเท่ียวอยูในระดับคึกคักเฉพาะเดือนตุลาคม เพราะมีการจัดเทศกาลประเพณีบุญเดือนสิบ 
นักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวมาก แตพอเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม  เกิดฝนตกหนักติดตอกันทําให
เกิดน้ําทวม และปญหาน้ําปาไหลหลากเปนอุปสรรคในการทองเท่ียวทางธรรมชาติแตนักทองเท่ียว
ก็ยังนิยมทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ ทําบุญไหวพระตามวัดตางๆ (สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว, 
2551: 36) 

ระหวางป พ.ศ. 2551-2552 สถิตินักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัด
นครศรีธรรมราชสวนใหญเปนนักทองเ ท่ียวชาวไทย  และมีจํานวนลดนอยลงตามลําดับ 
นักทองเท่ียวชาวตางชาติมีอัตราเฉล่ียวันพัก และอัตราเฉล่ียคาใชจายมากกวานักทองเท่ียวชาวไทย 
พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย และนักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยมมาเท่ียวใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียงตามลําดับคือ ทองเท่ียวพักผอน ไหวพระปฏิบัติธรรม ติดตอธุรกิจ 
และปฏิบัติราชการ แรงจูงใจสําคัญท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวตามลําดับ ไดแก เวลาในการ
เดินทาง ระยะทาง และการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดท่ี
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาตินิยมไปเท่ียวมากท่ีสุด 2 อันดับแรก ไดแก วัด และแหลงชอป
ปง (สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว, 2551: 37-38 และ 40-43) 

จะเห็นไดวาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนท่ีนิยมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ เพ่ือการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหเปน
ระบบ เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหดําเนินไปสูทิศทางท่ีถูกตอง เพื่อการประชาสัมพันธดึงดูด
ใจใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากข้ึน เพ่ือเปนการกระจายรายไดใหกับ
ชุมชนและทองถ่ิน เพื่ออนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติใหยั่งยืน เพื่อใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการทองเท่ียวของรัฐบาล เพื่อตองการสรางความเช่ือม่ัน สงเสริมการทองเท่ียวของ
ประเทศไทย และปรับโครงสรางการทองเท่ียวและบริการ ยุทธศาสตรการทองเท่ียวของอําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม ยุทธศาสตรการ
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ทองเท่ียวของอําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและ
วัฒนธรรม และยุทธศาสตรการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลโมคลาน อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รวมท้ัง
ความสําคัญของประเด็นตางๆ ท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงเห็นสมควรใหมีการทําวิจัย เร่ือง “แนว
ทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ตําบลในเมืองอําเภอเมือง วัดธาตุนอย ตําบลหลักชาง อําเภอชางกลาง และโบราณสถานวัดโมคลาน 
ตําบลโมคลาน  อําเภอทาศาลา” ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร และเปนท่ี
เคารพศรัทธาแกพุทธศาสนิกชน รวมท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ นอกจากนี้ ยังเปนวัด
ท่ีมีศักยภาพผานเกณฑประเมินมาตรฐานแหลงทองเท่ียวไดคะแนนรวมมากกวา 50 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมินมาตรฐานโดยสารสนเทศภูมิศาสตรแหลงทองเท่ียว 
สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (www.tourism.go.th, สืบคนเมื่อ 10 
กุมภาพันธ 2554) 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับเร่ืองจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคเพื่อการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานโมคลาน ในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการ
เขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับเร่ืองศักยภาพเพื่อการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน ในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและ
ความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และ
ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน ในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดาน
คุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน 

 
1.3 สมมติฐานในการวิจัย 

1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน จะมีศักยภาพท่ี
แตกตางกันในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

2. ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว เชิง
วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัด
โมคลาน จะมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน และแตกตางกัน 
 
1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากงานวิจัย 

1. เพื่อทราบความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับเร่ืองจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคเพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง และเร่ืองศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 

2. เพื่อทราบความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 

3. ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถนําขอมูลจากผลการวิจัยไปใชพัฒนาดานการเขาถึงแหลง การ
ปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการบริหารจัดการ และดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เพื่อ
สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขางตน  
 
1.5 ขอบเขตงานวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีศึกษา 
 ศึกษา เฉพาะ พ้ืน ท่ี ซ่ึ ง เปน ท่ีตั้ งของแหล งท อง เ ท่ี ยว เชิ งวัฒนธรรม  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน สาเหตุท่ี
เลือกพื้นท่ีนี้ในการศึกษาวิจัย เนื่องจากเปนวัดท่ีมีศักยภาพผานเกณฑประเมินมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียวไดคะแนนรวมมากกวา 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการประเมิน
มาตรฐานโดยสารสนเทศภูมิศาสตร แหลงทองเท่ียว สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา (www.tourism.go.th, สืบคนเม่ือ 10 กุมภาพันธ 2554) 
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 1.5.2 กลุมประชากรเปาหมาย 
 ประชากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย  ผูมีสวนไดสวนเสียซ่ึงเปน
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และนักทองเท่ียวชาวไทยซ่ึงเปนกลุมตัวอยางแบบไมทราบโอกาส 
 1.5.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 ศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน ในดานตางๆ ดังนี้ 
 1)  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออนและผลกระทบ
เชิงลบ 
 2) ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดาน
การเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ 
 3) ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 
1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะ 

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยว (The Potential of Tourist Attractions) หมายถึง ความ
นาสนใจของแหลงทองเที่ยวนั้นวาจะมีมากนอยเพียงใด เพียงพอท่ีจะดึงดูดใจใหมีผูมาทองเท่ียว
หรือไม และถาจะดําเนินการพัฒนาในเชิงธุรกิจจะตองพิจารณาวาผลตอบแทนคุมคาพอท่ีจะลงทุน
หรือไม 

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียว (Development of Tourist Attractions) หมายถึง 
การปรับปรุงดานกายภาพ และอนุรักษคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพื่อใหแหลงทองเท่ียวมีการพัฒนา มีการบริหารจัดการท่ีดี และมีประสิทธิภาพในการ
รองรับนักทองเท่ียว โดยไมกอใหเกิดผลกระทบกับแหลงทองเท่ียว 

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism) หมายถึง การทองเท่ียว และการเยี่ยม
ชมสถานท่ีท่ีแสดงถึงความเปนวัฒนธรรม เชน การชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ปราสาท 
พระราชวัง วัด ประเพณี รวมถึงวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย 
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วัด (Temple) หมายถึง สถานท่ีทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีพระอุโบสถ พระวิหาร พระ
เจดีย รวมท้ังมีพระภิกษุสงฆอยูอาศัยเพื่อทําบุญ ไหวพระ จําศีลภาวนา และใชประกอบศาสนพิธี 

ปจจัยพื้นฐานของทรัพยากรทองเที่ยว (Infrastructure of Tourism Resource) 
หมายถึง ระบบการส่ือสาร การคมนาคม สาธารณูปโภค การเขาถึงแหลงทองเที่ยว ส่ิงอํานวยความ
สะดวกพื้นฐานในแหลงทองเท่ียว ความปลอดภัยทางรางกายและทรัพยสินของนักทองเท่ียว การให
ขอมูลและการใหความรูแกนักทองเท่ียว ทําใหเกิดความสะดวกในการจองท่ีพัก ความสะดวกสบาย
ในการเดินทาง และความสุข ความเพลิดเพลินในการพักผอน นอกจากนี้ยังทําใหชุมชน และทองถ่ิน
เกิดการพัฒนา 

ทรัพยากรการทองเท่ียว (Tourism Resources) หมายถึง สถานท่ีทองเท่ียว กิจกรรม
และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียว 
แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. ประเภทท่ีมนุษยสราง ข้ึนเปนรูปธรรมและนามธรรม  เชน  สถาปตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรมฝาผนัง วรรณกรรม ดุริยางคศิลป การละคร ภาพยนตร และวัด และ
โบราณสถานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กิจกรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

2. ประเภทท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชน ภูเขา ทะเล น้ําตก ถํ้า แอง ท่ีราบ  เปนตน 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Development of Tourist 

Attractions) หมายถึง การทองเท่ียว รวมถึงการจัดบริการอื่นๆ ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยตอง
ดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถี
ชีวิตท่ีมีตอขบวนการทองเท่ียว ตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของคนในชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน ใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการทองเท่ียวอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ตองช้ีนําภายใตความปรารถนาของ
ประชาชนทองถ่ินและชุมชนแหลงทองเท่ียวโดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมเปนสําคัญ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                     ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

เสนอแนวทางการพัฒนา         

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                

จังหวัดนครศรีธรรมราช:                                    

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย  

และโบราณสถานวัดโมคลาน                              

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช:                                 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย          

และโบราณสถานวัดโมคลาน  นักทองเท่ียวชาวไทย 

- ลักษณะทางประชากรศาสตร 

   ไดแก เพศ อายุ ระดับ   

   การศึกษา รายได อาชีพ  

   ภูมิลําเนา 

- พฤติกรรมการทองเท่ียว             

   ไดแก ลักษณะการมาเท่ียว             

    ลักษณะท่ีพกัคางคืน  

    มาเท่ียวกับใคร แหลงขอมูล 

     แรงจูงใจ พาหนะ 

ความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทย             

ท่ีมีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม                   

จังหวัดนครศรีธรรมราช:                                    

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย            

และโบราณสถานวัดโมคลาน                          

ผูมีสวนไดสวนเสีย 
DPU



 

 

 

บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้ 
2.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.5 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.6 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
2.7 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก 
2.8 งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
2.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช  www.wikipedia.org.(สืบคนเม่ือ 9 ธ.ค. 2553)  
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. สํานักงานกรุงเทพมหานคร  (2552)  
 สภาพของพื้นท่ีท่ีศึกษา   
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  ตราประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 ตราประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช พระบรมธาตุมีรัศมีลอมรอบดวย 12 นักษัตรโดยใน
สมัยรัชกาลพระเจาจันทรภาณุศรีธรรมราช ทรงมีพระปรีชาสามารถขยายอาณาเขตไดครอบคลุม
เมืองบริวารท้ังหลาย เมืองบริวารท้ังหมดตองสงเครื่องราชบรรณาการแกพระเจาผูครองเมือง
นครศรีธรรมราช บรรดาบริวารท้ัง 12 เมือง ไดแก 

-  เมืองสายบุรี (ตราหนู) เมืองเกาแกริมฝงแมน้ําสายบุรี เปนหัวเมืองท่ี 1 ในทําเนียบ
เมืองสิบสองนักษัตร ปจจุบันมีฐานะเปนอําเภอในจังหวัดปตตานี 

- เมืองปตตานี (ตราวัว) เคยเปนเมืองทาท่ีสําคัญในภาคใตฝงตะวันออก ชวงพุทธ
ศตวรรษท่ี 10-18 เปนท่ีรูจักกันในหมูพอคาตางชาติในช่ือ “ลังกาสุกะ” เปนหัวเมืองท่ี 2 ในทําเนียบ
สิบสองนักษัตร ปจจุบันคือจังหวัดปตตานี 

-  เมืองกลันตัน (ตราเสือ) เปนชุมชนเกาแกทางตะวันออกของคาบสมุทรมลายู เดิมประชาชน
นับถือศาสนาพุทธ และฮินดู และเปล่ียนไปนับถือศาสนาอิสลามในราวพุทธศตวรรษท่ี 21 เปนหัวเมืองท่ี 
3 ในทําเนียบสิบสองนักษัตร ปจจุบันมีฐานะเปนรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย 

-  เมืองปะหัง (ตรากระตาย) เปนชุมชนตอนลางของแหลมมลายู ติดกับไทรบุรี หรือ เกดะห 
เปนหัวเมืองท่ี 4 ในทําเนียบสิบสองนักษัตร ปจจุบันมีฐานะเปนรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย 

-  เมืองไทรบุรี (ตรางูใหญ) เปนชุมชนเกาแกทางฝงตะวันตกของแหลมมลายู เดิม
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ และเปล่ียนไปนับถือศาสนาอิสลาม เปนหัวเมืองท่ี 5 ในทําเนียบสิบ
สองนักษัตร ปจจุบันมีฐานะเปนรัฐเกดะห ประเทศมาเลเซีย 

-  เมืองพัทลุง (ตรางูเล็ก) เปนชุมชนเกาแกแตคร้ังพุทธศตวรรษท่ี11-13 ไดรับอิทธิพล
ทางพุทธศาสนาจากนครศรีธรรมราชอยางตอเนื่องทุกยุคสมัย เปนหัวเมืองท่ี 6 ในทําเนียบสิบสอง
นักษัตร ปจจุบันคือจังหวัดพัทลุง 

-  เมืองตรัง (ตรามา) เปนเมืองทาชายฝงทะเลตะวันตก ตัวเมืองเดิมตั้งอยูท่ีควนธานี 
ตอมาไดยายไปท่ีกันตัง และทับเท่ียง เปนหัวเมืองท่ี 7 ในทําเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ปจจุบันคือ
จังหวัดตรัง 

-  เมืองชุมพร (ตราแพะ) เปนชุมชนเกษตรและทาเรือบนคาบสมุทรขนาดเล็ก มี
ประชากรไมมากนักเนื่องจากดินฟาอากาศไมอํานวยใหทํามาหากิน เปนหัวเมืองท่ี 8 ในทําเนียบ
เมืองสิบสองนักษัตร ปจจุบันคือจังหวัดชุมพร 

-  เมืองบันทายสมอ (ตราลิง) สันนิษฐานวาเปนเมืองไชยา ซ่ึงเปนชุมชนใหญมาแตพุทธ
ศตวรรษท่ี 10 มีรองรอยความเจริญทางเศรษฐกิจและศาสนาพุทธนิกายหินยานและมหายาน รวมท้ัง
ศาสนาฮินดูนิกายไวษณพและนิกายไศวะจํานวนมาก เปนหัวเมืองท่ี 9 ในทําเนียบเมืองสิบสอง
นักษัตร ปจจุบันเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี 
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-  เมืองสะอุเลา (ตราไก) สันนิษฐานวาเปนเมืองทาทองอุแท หรือ กาญจนดิษฐ ซ่ึงอยู
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาทอง และลุมคลองกะแดะ เคยมีฐานะเปนเมืองลูกหลวงช้ันเอกและเปน
แหลงเพาะปลูกสําคัญของนครศรีธรรมราช เปนหัวเมืองท่ี 10 ในทําเนียบเมืองสิบสองนักษัตร 
ปจจุบันคืออําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

-  เมืองตะกั่วปา (ตราสุนัข) เคยเปนเมืองทาสําคัญทางฝงทะเลตะวันตก เปนแหลงผลิต
ดีบุกและเคร่ืองเทศมาแตโบราณ เปนหัวเมืองท่ี 11 ในทําเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ปจจุบันคือ
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

-  เมืองกระบุรี (ตราหมู) เปนชุมชนเล็ก ๆ บนฝงแมน้ํากระบุรี ภูมิประเทศสวนใหญเปน
ปา และภูเขาสลับซับซอน เปนหัวเมืองท่ี 12 ในทําเนียบเมืองสิบสองนักษัตร ปจจุบันมีฐานะเปน
อําเภอในจังหวัดระนอง 

ดอกไมประจําจังหวัด คือ ดอกราชพฤกษ  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  ดอกราชพฤกษ: ดอกไมประจําจงัหวัดนครศรีธรรมราช (ถายภาพเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2554) 
 

ตนไมประจําจังหวัด คือ ตนแซะ 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3  ตนแซะ: ตนไมประจําจังหวดันครศรีธรรมราช (ถายภาพเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2554) 
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 คําขวัญประจําจังหวัด คือ นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร  พระธาตุ 
ทองคํา ช่ืนฉํ่าธรรมชาติ แรธาตุอุดม เคร่ืองถมสามกษัตริย มากวัดมากศิลป ครบส้ินกุงปู 
กรรณิการ ตันประเสริฐ  (2540: 3) ท่ีตั้งและอาณาเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช 
-  ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดสุราษฎรธานี 
-  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อาวไทย 
-  ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา 
-  ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสุราษฎรธานี 
ดิเรก พรตตะเสน  (2527: 2) เทศกาลงานประเพณีท่ีสําคัญ 
-  งานบุญปใหม ใหทานไฟเมืองนคร เดือนยี่ เร่ิมแรกจะพุทธศาสนิกชนจะกอกองไฟ

ข้ึนในลานวัดปูเส่ือลาดอาสนะใกลกองไฟแลวนิมนตพระ เณรทั้งหมดของวัดมานั่งผิงไฟ จากน้ันก็
ตั้งเตาประกอบอาหารพ้ืนเมืองท้ังอาหารคาว-หวานมาประเคนพระ เณร แลวจึงหันไปเล้ียงอาหาร
เด็กวัดตอไป 

-  งานประเพณีกินเจ เดือนเกา อําเภอทุงสง เปนงานบุญและเปนสิริมงคล ตองฝกฝน 
กาย วาจา ใจ ใหสะอาด สวาง สงบตลอดเวลา ท้ังเขาและออก บริโภคอาหารผักและผลไม งดเวน
อาหารเนื้อสัตว หามกินผักกล่ินฉุน 5 ชนิด คือ กระเทียม หัวหอม กุยฉาย หลักเกียว และใบยาสูบ 
ซ่ึงผักเหลานี้เช่ือวาเปนสารท่ีทําลายพลังธาตุท้ัง 5 ในรางกาย ไดแก ธาตุไฟ ธาตุน้ํา ธาตุไม ธาตุดิน 
และธาตุโลหะ และอาจทําใหอวัยวะหลักสําคัญภายในท้ัง 5 ทํางานไมเปนปรกติ คือ หัวใจ ไต ตับ 
มาม และปอด 

-  งานลอยกระทง เดือนสิบสอง มีการจัดดอกไมธูปเทียน อาหารคาว-หวาน พืช ผลไม
ตางๆ ใสลงไปในกระทง หลากสีสัน ลอยลงสูแมน้ําเพื่อขอขมาพระแมคงคา 

-  ประเพณีลากพระ และแขงขันเรือ เดือนสิบเอ็ด โดยการนําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิแห
ออกจากวัดโดยประดิษฐานบนรถ มีพระสงฆ และฆราวาสหมูใหญแวดลอมมาดวย มีการตีกลอง 
บรรเลงดนตรี ถวายของหอม และดอกไม 

-  ประเพณีมาฆบูชา เดือนสาม เปนวันสําคัญทางศาสนาท่ีพระสงฆ 1,250 รูป มา
ประชุมเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ เชตวันวิหาร โดยมิไดนัดหมาย องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทรงถือเอาโอกาสนี้ประกาศปาฏิโมกขเปนระเบียบวินัยสงฆสืบมา 

-  ประเพณีแหพระพุทธสิหิงค เดือนหา พระพุทธรูปคูบานคูเมือง พรอมๆ กับแห
สงกรานตตามลัทธิศาสนาพราหมณ 

-  ประเพณีวิสาขบูชา และสมโภชพระบรมธาตุ เดือนหก ประเพณีวิสาขบูชา ฟงเทศน
ฟงธรรม จุดเทียนเวียนซายรอบองคเจดียพระบรมธาตุ รวมกับประเพณีสมโภชพระบรมธาตุ มีการ
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แหผาข้ึนธาตุเพื่อความเปนสิริมงคลแกบานเมือง แกประชาชน ตลอดจนสัตว และพืชพันธุ
ธัญญาหาร 

-  ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ ปลายเดือนสิบของแตละป พืชพันธุในทองถ่ินออกผล 
ประชาชนจะจัดพืชผัก ผลไมไปถวายพระสงฆ จัดงานบุญแสดงความยินดีเพื่อแผบุญใหบรรพบุรุษ
ท่ีตกยากอยูในนรก  และบังสุกุลเพื่ออุทิศสวนกุศลไปใหพอ แม ปู ยา ตา ยาย พี่นอง และลูกหลานท่ี
ลวงลับ เพื่อความเปนสิริมงคลแกตน และเรือกสวนไรนาของตน เพื่อตนจะไดปราศจากโรคภัย
พิบัติ และเรือกสวนไรนาของตนจะผลิตผลอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นท่ี 9,942,502 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีใหญเปน
อันดับท่ี 18 ของประเทศไทย มีประชากรจํานวน 1,516,499 คน ความหนาแนนของประชากร 
152.53 คนตอตารางกิโลเมตร  แบงการปกครองออกเปน  23 อําเภอ  ไดแก  อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช อําเภอพรหมคีรี อําเภอลานสกา อําเภอพิปูน อําเภอเชียรใหญ อําเภอชะอวด อําเภอ
ทุงศาลา อําเภอทุงสง อําเภอนาบอน อําเภอทุงใหญ อําเภอปากพนัง อําเภอรอนพิบูลย อําเภอสิชล 
อําเภอขนอม อําเภอหัวไทร อําเภอบางขัน อําเภอถํ้าพรรณรา อําเภอจุฬาภรณ อําเภอพระพรหม 
อําเภอนบพิตํา อําเภอชางกลาง อําเภอบางขัน และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  www.wikipedia.org 
(สืบคนเม่ือ 9 ธันวาคม 2553). 

คูมือเท่ียวท่ัวไทย  (2536: 177-178) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอากาศชุมช้ืน เย็นสบาย
ตลอดป เนื่องจากอยูในคาบสมุทรไมกวางนักจึงไดรับลมทะเลตลอดท้ังป เทือกเขาตอนกลางเปน
ตัวรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหฝนตกชุกในชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม มี 2 ฤดู คือ 
ฤดูแลง และฤดูฝน ฤดูแลงจะเร่ิมราวเดือนกุมภาพันธ-เมษายน หลังจากนั้นก็จะเปนฤดูฝน ประชาชน
สวนใหญเปนชาวมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม และชาวไทย นับถือศาสนาพุทธ เปนคนจริง 
ตรงไปตรงมา มีความเปนปจเจกชนสูง เปนตัวของตัวเอง แตมีการรวมมือ รวมแรง รวมใจเพ่ือ
ทองถ่ินของตน 

กรรณิการ ตันประเสริฐ  (2540: 3) จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดสําคัญต้ังอยูใน
ภาคใตของประเทศไทย หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีท่ีพบสนับสนุนขอเท็จจริงท่ีวา
ดินแดนแถบน้ีเปนถ่ินฐานของผูคนท่ีเร่ิมมีความเจริญเขาสูยุคสมัยประวัติศาสตรนานไมนอยกวา 
1,800 ปมาแลว เปนเมืองสําคัญในระดับเมืองพระยามหานคร เปนหัวเมืองเอก หรือในบางคร้ัง
ศูนยกลางอํานาจยกยองใหอยูในฐานะ “ประเทศราช” เชนเดียวกับอาณาจักรเขมร อาณาจักรลานนา 
หรืออาณาจักรลานชาง 

สุภัทร สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง  (2537: 22-44) ในสมัยโบราณกอนพุทธกาลคนในเอเชีย
ตะวันออกกลางเล่ือมใสศรัทธาศาสนาฮินดู เพราะเปนศาสนาท่ีเกิดกอนศาสนาพุทธ คือ ศาสนา
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พราหมณ หรือ ศาสนาฮินดู ซ่ึงถือวาส่ิงสูงสุดของโลกมนุษย และพิภพก็คือ พระเจา หรือเทพเจา 
เทพเจาสูงสุดของศาสนาฮินดู มีอยู 3 องค เรียกวา พระตีมูรติ ไดแก พระพรหม (ผูสราง) พระวิษณุ 
หรือ พระนารายณ(ผูรักษา) และพระศิวะหรือพระอิศวร (ผูทําลายความช่ัว) ในศิลาจารึกท่ี 24 พ.ศ. 
1773 เรียกช่ือเมืองนครศรีธรรมราชวา ตามพรลิงเคศวร เปนภาษาสันสกฤตซ่ึงทางอินเดียเหนือออก
เสียงวา ธรมวรลิงเคศวร แปลวา อาณาจักรแหงพุทธธรรม 

สมัย สุทธิธรรม  (2539: 10) ในศิลาจารึกหลักท่ี 24 พ.ศ. 1773  จากวัดหัวเวียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงสันนิษฐานวาเปนช่ือเดิมของเมืองนครศรีธรรมราช  พระราชาแหงเมืองตาม
พรลิงค ทรงพระนามวาพระเจาศรีธรรมาโศกราช ปกครองมาจนถึง พ.ศ. 1873  จึงตกเปนเมืองข้ึน
ของแควนสุโขทัยในรัชสมัยกษัตริยราชวงศพระรวง พอขุนรามคําแหงมหาราช ไดแผขยายมาถึง
เมืองนครศรีธรรมราช มีการติดตอซ้ือขาย และสืบทอดวัฒนธรรม  และการศาสนา เชน ศาสนาพุทธ 
ซ่ึงเผยแพรมาจากลังกาสูเมืองนครศรีธรรมราช และสุโขทัย ดังขอความในหลักศิลาจารึก หลักท่ี 1 
ในตอนหนึ่งวา “พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถระสังฆราช ปราชญเรียนจบปฎกไตรย  
หลวกกวาปูครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา” 

คูมือเท่ียวท่ัวไทย  (2536: 177) ในสมัยอยุธยา และกรุงธนบุรี นครศรีธรรมราชผานศึก
สงครามมากมายหลายคร้ังท้ังการแผขยายอาณาจักร และตกอยูใตอํานาจของอาณาจักรอ่ืน 
จนกระท่ังสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็ตกเปนเมืองประเทศราชขึ้นตอกรุงเทพมหานคร ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหรวมเมืองตางๆ ในภาคใต เปน 3 มณฑล คือ 1) มณฑล
นครศรีธรรมราช 2) มณฑลภูเก็ต 3) มณฑลชุมพร โดยแตงต้ังขาหลวงเทศาภิบาลจากสวนกลางไป
ปกครอง จนกระท่ังเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 จึงมีฐานะเปนจังหวัดหนึ่งของ
ประเทศไทย 

www.thai.tourismthailand.org  (สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555) การเดินทางโดยรถยนต  
จากกรุงเทพฯ สู นครศรีธรรมราช รวมระยะทางประมาณ 780 กิโลเมตร เดินทางได 2 เสนทาง ดังน้ี 

-  ใชเสนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากทอ) เขาสูเสนทางหลวงหมายเลข 4 ผาน
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จนถึงจังหวัดชุมพร แลวเปล่ียนมาใชเสนทางหลวง
หมายเลข 41 ผานอําเภอทุงสง อําเภอรอนพิบูลย จนถึงอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

-  ใชเสนทางหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากทอ) เขาสูเสนทางหลวงหมายเลข 4 ผานจังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จนถึงจังหวัดชุมพร แลวเปล่ียนมาใชเสนทางหลวงหมายเลข 41 
เขาสูจังหวัดสุราษฎรธานี แลวเปล่ียนไปใชเสนทางหลวงหมายเลข 401 เลียบชายฝงทะเลไปจนถึง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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www.railway.co.th  (สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555) การเดินทางโดยรถไฟ จากสถานี
รถไฟ หัวลําโพง มีขบวนรถดวน และรถเร็วไปนครศรีธรรมราช ระยะทาง 832 กิโลเมตร 
 
ตารางท่ี 2.1  การเดินทางจากกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ โดยรถไฟ  
 

กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ 
ประเภท ขบวนรถ เวลาออก-เวลาถึง ประเภท ขบวนรถ เวลาออก-เวลาถึง 
รถเร็ว 173 17.35 น.-09.55+1 รถเร็ว 174 13.00 น.-05.10+1 
รถดวน 85 19.30 น.-10.55+1 รถดวน 86 15.00 น.-06.30+1 

 
 www.thairoute.com  (สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555) การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง 
บริษัท ขนสง จํากัด มีบริการรถโดยสารท้ังแบบธรรมดา และปรับอากาศ ออกจากสถานีขนสงสายใต 
ถนนบรมราชชนนี 
 
ตารางท่ี 2.2  การเดินทางจากกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ โดยรถโดยสารประจําทาง 
 

กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ 
มาตรฐานรถ เวลาออก-เวลาถึง มาตรฐานรถ เวลาออก-เวลาถึง 
ป.2 (40 ท่ีนั่ง) 07.00 น.-17.30 น. ป.1 (47 ท่ีนั่ง) 17.00 น.-04.00 น.+1 
ป.2 (40 ท่ีนั่ง) 14.00 น.-00.30 น.+1 วีไอพี 24 (30 ท่ีนั่ง) 18.00 น.-05.00 น.+1 
ป.1 (47 ท่ีนั่ง) 18.00 น.-04.30 น.+1 ป.1 (47 ท่ีนั่ง) 18.20 น.-05.20 น.+1 

วีไอพี24 (30 ท่ีนั่ง) 18.50 น.-05.20 น.+1   
ป. 2 (40 ท่ีนั่ง) 19.00 น.-05.30 น.+1   

วีไอพี24(32 ท่ีนั่ง) 19.50 น.-06.20 น.+1   
ป.1 (38 ท่ีนั่ง) 20.50 น.-07.20 น.+1   
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 www.nokair.com, www.airasia.com  (สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555) การเดินทางโดย
เคร่ืองบินมีเท่ียวบินไป-กลับนครศรีธรรมราชทุกวัน โดยสายการบินนกแอร และสายการบินแอร 
เอเชีย  
 
ตารางท่ี 2.3  การเดินทางจากกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร 
 

กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 
เท่ียวบินท่ี เวลาออก-เวลาถึง เท่ียวบินท่ี เวลาออก-เวลาถึง 
DD 7804 06.00 น.-07.10 น. DD 7805 07.40 น.-08.50 น. 
DD 7808 10.20 น.-11.30 น. DD 7809 12.00 น. -13.10 น. 
DD 7810 14.15 น.-15.25 น. DD 7811 15.55 น.-17.05 น. 
DD 7822 20.05 น. -21.15 น. DD 7823 21.45 น.-22.55 น. 

 
ตารางท่ี 2.4 การเดินทางจากกรุงเทพฯ–นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร เอเชีย 
 

กรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ 
เท่ียวบินท่ี เวลาออก-เวลาถึง เท่ียวบินท่ี เวลาออก-เวลาถึง 
FD 3200 06.45 น.-08.00 น. FD 3201 08.40 น.-09.55 น. 
FD 3204 14.35 น.-15.50 น. FD 3205 16.15 น.-17.25 น. 

 
 การคมนาคมภายในตัวจังหวดั มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเมือง และจาก
นครศรีธรรมราชสูจังหวัดใกลเคียง สามารถเลือกใชบริการไดท้ังรถตู รถแท็กซ่ี รถโดยสารประจํา
ทาง และรถไฟ 
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ภาพท่ี 2.4  แผนท่ีทองเท่ียวจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ท่ีมา:  www.nakhontourism.org.  (สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555) 
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 www.nakhonsithammarat.go.th  (สืบคนเม่ือ  9 ธันวาคม 2553) คู มือเท่ียวท่ัวไทย  
(2536: 179) คําขวัญและแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจแตละอําเภอ  
 อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

คําขวัญ: เราชาวนคร อยูเมืองพระ ม่ันในสัจจะศีลธรรม มีมานะพากเพียร ไมเบียดเบียน
ทําอันตรายผูใด 

แหลงทองเท่ียว: หอพระพุทธสิหิงค เดิมเปนหอพระประจําวังของเจาเมืองนคร ปจจุบัน
ตั้งอยูในบริเวณศาลากลางจังหวัด เปนท่ีประดิษฐานพระพุทธสิหิงคพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
นครศรีธรรมราชซ่ึงถือเปนพระพุทธสิหิงค 1 ใน 3 องคท่ีสําคัญของประเทศ โดยองคหนึ่ง
ประดิษฐานอยู ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกรุงเทพฯ อีกองคหนึ่ง
ประดิษฐานอยู ท่ีวัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม พระพุทธสิหิงคเปนพระพุทธรูปในสกุลชาง
นครศรีธรรมราช ท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “แบบขนมตม” มีลักษณะเดน คือ พระพักตรกลมอมยิ้ม พระ
อุระอวบอวน ทรวดทรงคลายขนมตม หรือ “ตม” ขนมสําคัญในประเพณีลากพระในเดือน 11 
ประทับนั่งในทาขัดสมาธิเพชร ชายสังฆาฏิส้ันแคพระถัน 

อําเภอพรหมคีรี 
คําขวัญ: เมืองผลไมดก น้ําตกสะอาด ธรรมชาติลํ้าคา หลากภูมิปญญาชาวบาน สืบสาน

วัฒนธรรม 
แหลงทองเท่ียว: น้ําตกพรหมโลก น้ําตกขนาดใหญที่มีลานหินกวางและสวยงามแหง

หนึ่ง มีตนน้ําจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผนหิน 4 ช้ัน (หนาน) ไดแก หนานบอ
น้ําวน หนานวังไมปก หนานวังหัวบัว หนานวังอายแล สายน้ําไหลผานหมูไมนานาพันธุริมเชิงเขา 
แลวไหลไปเปนคลองทาแพและลงสูอาวไทยท่ีตําบลปากพูน 

อําเภอลานสกา 
คําขวัญ: เมืองมังคุดหวาน หมูบานพัฒนา ถํ้าผาสวยงาม น้ําตกกะโรมตระหงาน สืบ

ตํานานอูขาวอูน้ํา 
แหลงทองเท่ียว: บานคีรีวง เปนชุมชนเกาแกท่ีอพยพไปอาศัยอยูเชิงเขาหลวง ตําบลกํา

โลน อันเปนเสนทางเดินข้ึนสูยอดเขาหลวง ชาวบานมีวิถีชีวิตท่ีสงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพ
หลักคือการทําสวนผลไมผสม เชน มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบานคีรีวง แบงออกเปนหลาย
กลุม ไดแก กลุมมัดยอม กลุมสมุนไพร กลุมจักสานกะลามะพราว กลุมแปรรูปน้ําผลไม กลุมไวน 
และกลุมทุเรียนกวน ซ่ึงแตกลุมจะมีผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภค และนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวก็มักจะซ้ือเปนของฝากกันอยูเสมอ สินคาราคาไมแพงและมีคุณภาพ 
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อําเภอฉวาง 
คําขวัญ: ฉวางเมืองคนดี ตาปไหลผาน แขงเรือวันออกพรรษา ศูนยการคาตลาดจันดี 

บารมีพอทานคลาย สินแรมีมากมาย ผลไมมากมี สนุกดีข้ึนปใหม 
แหลงทองเท่ียว: น้ําตกหนานโจน: (กลุมน้ําตกสวนชัน) ตั้งอยูหมูท่ี 7 ตําบลละอาย

อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณคลองคุดดวน เปนน้ําตกขนาดกลาง ความสูงประมาณ 
10 เมตร มีท้ังหมด 5 ช้ัน คือ หนานโจน หนานเตย หนานไทร หวยยูง และหวยปลา ลักษณะเปนลํา
ธารหินแกรนิตไหลผานชะงอนผาหินสวยงาม 

อําเภอพิปูน 
คําขวัญ: พระใหญบนภูผา เจาฟาปรานี คีรีลอมขาง สองอางพักผอน น้ํารอนหลายบอ 

มาพอน้ําตก ชูยกคนดี ตาปแดนไกล 
แหลงทองเท่ียว: น้ําตกระแนะ น้ําตกสูง 10 ช้ัน รอบบริเวณรมร่ืนดวยตนไมนานาพันธุ 

 อําเภอเชียรใหญ 
คําขวัญ: เมืองใหญลุมน้ํา เกษตรกรรมกาวหนา พุทธศาสนาเลิศลํ้า วัฒนธรรมรุงเรือง 

ลือเล่ืองศิลปน เมืองศิลปาชีพ 
แหลงทองเท่ียว: วัดเขาแกววิเชียร ตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ กลางทุงนา เปนวัดท่ีเกาแกกวา 

400 ป มีเจดียเกาแกช่ือ เจดียพระติลิมุย ชาวบานมักจะไปกราบไหวขอใหบุตรหลานสอบเขาทํางาน
ได มีบอน้ํา 11 บอ เปนท่ีพักผอนหยอนใจ เปนสถานศึกษาพันธุไมหลายชนิด มีลิงจํานวน 100 กวา
ตัว 

อําเภอชะอวด 
คําขวัญ: เมืองตนน้ํา กุงกามกราม อิฐแผนงาม กระจูดสวย หวยน้ําใส 
แหลงทองเท่ียว: ถํ้าวังนายพุฒ ตั้งอยูท่ีหมู 5 ต.วังอาง อ.ชะอวด มีปากถํ้ากวางประมาณ 

10 เมตร ภายในถํ้ามีความยาวประมาณ 1,500 เมตร 
อําเภอทาศาลา 
คําขวัญ: โมคลานต้ังกอน ทรัพยากรมากหลาย หาดทรายยาวรี หมอดีบานยิง ม่ิงเมือง

มหาวิทยาลัย น้ําในปลาสด งดงามนํ้าใจ 
แหลงทองเท่ียว: หาดสระบัว ลักษณะชายหาดเปนแนวยาวจากเหนือลงใต 

ประกอบดวยหาดสวรรคนิเวศน หาดจันทรเพ็ญ หาดสันติสุข หาดปากน้ําทาศาลา หาดสระบัว หาด
บานหนาทัพ หาดบานปากพะยิง และหาดปากนํ้าปากนคร แตท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือ หาด
สระบัว บริเวณหาดสระบัวน้ําทะเลคอนขางขุนและมีตะกอนโคลน ไมเหมาะกับการเลนน้ําทะเล 
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อําเภอทุงสง 
คําขวัญ: ถํ้าลอดงามตระการ อุทยานน้ําตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง ศูนยกลาง

ราชการ ทรงประทานพระคูเมือง ลือเล่ืองแมกวนอิม 
แหลงทองเท่ียว: ถํ้าตลอด เปนถํ้าเล็ก เกิดจากภูเขาชัยชุมพล ตัวถํ้าสามารถเดินทะลุได

ตลอด 
อําเภอนาบอน 
คําขวัญ: น้ําตกคลองจัง ยางดังพันธุดี พื้นท่ีอุดม ชมงานปดกรีด 
แหลงทองเท่ียว: น้ําตกคลองจัง น้ําตกขนาด 7 ช้ัน ท่ีสวยงามมาก ไหลจากเทือกเขาเห

มน เปนยอดเขาท่ีมีความสูงรองจากเขาหลวงและเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช) บริเวณน้ําตก
ยังเปนปาท่ีสมบูรณ 

อําเภอทุงใหญ 
คําขวัญ: ถ่ินยางพันธุดี เจดียศรีวิชัย เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณพัฒนา  ปาสองทะเล 

ศรีธรณียิบซ่ัม 
แหลงทองเท่ียว: วัดภูเขาหลัก เปนวัดท่ีมีเจดียโบราณ สรางในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย 
อําเภอปากพนัง 
คําขวัญ: รังนกเล่ืองช่ือ รํ่าลือขนมลา โอชาไขปลากระบอก สงออกกุงกุลา ออกพรรษา

ไหวพระลาก นิยมมากแขงเรือเพรียว 
แหลงทองเท่ียว: ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก เปนสถานท่ีซ่ึงอยูบริเวณ

ตอนบนของอําเภอปากพนัง ดานท่ีติดกับทะเลดานใน (อาวนครฯ) มีประชากรตั้งถ่ินฐานอยู สวน
ดานนอกท่ีติดกับอาวไทยเปนหาดทรายและมีตนสนข้ึนเปนแนวยาว เปนสถานท่ีเกิดเหตุการณมหา
วาตภัยคร้ังใหญจากพายุโซนรอนแฮรเรียตพัดถลมแหลมตะลุมพุก เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2505 ระดับ
น้ําสูง 5 เมตร กําลังลม 90 กิโลเมตรตอช่ัวโมง คล่ืนสูง 6.8 เมตร มีชาวแหลมตะลุมพุกสูญหายกวา 
1,300 คน ลักษณะของชายหาดปากพนังเปนชายหาดยาวไปตามชายฝงทะเล มีแหลมตะลุมพุกเปน
แหลมทรายรูปจันทรเส้ียวยื่นไปในอาวไทย สามารถขับรถไปจนถึงปลายแหลมไดระยะทาง
ประมาณ 6 กิโลเมตร 

อําเภอรอนพิบูลย 
คําขวัญ: คุณอุดมสินแร เมืองแมเศรษฐี ผลไมพันธุดี มีปศุสัตว เกจิหลวงพอ ใบพอสาน

พัด ดุกยางรสจัด ทิวทัศนรามโรม 
แหลงทองเท่ียว: หมูบานทําพัดใบกะพอ หัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงสงจําหนายท่ัวท้ัง

ประเทศ  และ วัดถลุงทอง เปนวัดท่ีเงียบสงบอยูหางจากถนนเอเชียสายหลัก ระหวางรอนพิบูลย
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นครศรีธรรมราช เขาไปประมาณ 9 กิโลเมตร ระหวางทางจะผานสวนผลไม ไรนา และบานของ
ชาวบาน บริเวณวัดสงบรมเย็นอยูใกลกับเทือกเขา ชาวบานบริเวณน้ันจะนับถือพอทานคล้ิงมาก 
เพราะทานเปนพระท่ีมีเมตตาตอทุกๆ คน 

อําเภอสิชล 
คําขวัญ: สิชลเมืองโบราณ ถํ้าพิสดาร ธารสะอาด หาดหินงาม น้ําตกสวย รวยทรัพยากร 
แหลงทองเท่ียว: เขาพลายดํา ตั้งอยูท่ีตําบลทุงใน อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อยูหางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 86 กิโลเมตร มีแหลงทองเท่ียวใกลเคียง คือ หาดหินงาม หาดใน
เพลา เขาพลายดําวันนี้ยังคงสภาพปาท่ีสมบูรณ สถานท่ีนี้เปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษพันธุไมปา
และสัตวปาแหงทะเลใต 

อําเภอขนอม 
คําขวัญ: ขนอมพรอมมูล เทิดทูนคุณธรรม ถํ้าสวย รวยชายหาด น้ําตกหินลาด พระธาตุ

ปะการัง ปาเขาชายทะเล คือเสนหของขนอม 
แหลงทองเท่ียว: วัดกระดังงา เปนวัดเกาแกของอําเภอขนอม สันนิษฐานวาสรางมา

ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในอุโบสถมีภาพเขียนพุทธประวัติฝมือวิจิตรบรรจง มีพระประธานเปน
พระพุทธรูปสมัยอยุธยาประดิษฐานอยูภายใน และมีโบราณวัตถุท่ีนาสนใจมากมาย โดยเฉพาะ
เคร่ืองถวยชาม เปนตน วัดนี้หางจากถนนสายขนอม-ในเพลา ประมาณ 200 เมตร 

อําเภอหัวไทร 
คําขวัญ: เมืองนากุง ทุงนาขาว จาวทะเล เสนหหาดทราย มากมายศิลปน 
แหลงทองเท่ียว: วัดศาลาแกว วัดท่ีเกาแกในอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สราง

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เม่ือ พ.ศ. 2279 สมัยพระเจาบรมโกศ และไดรับวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2355 ตรง
กับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย แหงราชวงศจักรี โบราณสถาน และโบราณวัตถุท่ี
เกาแกมากท่ีสุด คือ ศาลาการเปรียญหรือวิหาร กุฏิแฝด เรือนางยวน มหาโพธ์ิใหญ เปนวัดท่ีรุงเรือง
และมีช่ือเสียงมากอนในอดีต และมีพระเกจิอาจารย เปนท่ีเคารพนับถือของชาวชุมชนบานศาลาแกว 
และภาคใตหรือในเมืองหลวง ท่ีควรกลาวถึง 2 รูป คือทานพระครูพนังศีลวิสุทธ์ิพุทธภักดี ทานพระครู
สุเมตสิทธิคุณ 

อําเภอถํ้าพรรณรา 
คําขวัญ: พระไสยาสนลํ้าคา ตระการถํ้ากัลยาณมิตร ผลผลิตยางพารา อนุรักษปาช่ืนฉํ่า 

ข้ึนถํ้าเปนประเพณี สายตาปชลเขต 
แหลงทองเที่ยว: วัดถํ้าทองพรรณรา ตํานานเลาวามีชีปริงและชีปรางนําสัมภาระและ

ผูคนเดินทางมาทางทะเลเพ่ือนําแกวแหวนเงินทองไปสรางพระบรมธาตุ เม่ือมาถึงอูเรือ (ปจจุบันคือ
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บานปากรา) ไดทราบวาพระบรมธาตุสรางเสร็จแลว จึงไดข้ึนบกหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมคือ ถํ้าทอง 
แลวไดสรางพระพุทธไสยาสนในถํ้าดังกลาว และนําแกวแหวนเงินทอง บรรจุไวในองคพระพุทธ
ไสยาสนนั้นดวย เม่ือถึงแกกรรม ลูกหลานจึงไดสรางพระพุทธรูปข้ึน 2 องค นํากระดูกของชีปริง ชี
ปรางบรรจุ พอถึงวันข้ึน 1 คํ่า เดือน 11 จะมีการทําบุญบูชาพระพุทธไสยาสนและพระพุทธรูปท่ี
บรรจุกระดูกชีปริง ชีปราง ซ่ึงตอมาเรียกวา พระปริง พระปราง เปนประจําตลอดมาทุกป 

อําเภอจุฬาภรณ 
คําขวัญ: สามวังลือเล่ือง นามเมืองเจาฟา ศิลาชองคอย อรอยค่ัวกล้ิง 
แหลงทองเท่ียว: ศิลาจารึกหุบเขาชองคอย แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมหมูท่ี 5 ตําบล

ทุงโพธ์ิเปนหลักฐานเกี่ยวกับอารยธรรมของกลุมชนท่ีอาศัยอยูบริเวณภาคใต มีสภาพเปนหุบเขา รม
ร่ืนมีสายนํ้าไหลผาน 

อําเภอพระพรหม 
คําขวัญ: ผายกประดิษฐ ผลิตจักสาน พื้นบานขาวหลาม งดงามมหาวิทยาลัย มะนาวไข

พันธุดี 
แหลงทองเท่ียว: วัดกัตสัทธาราม มีเนื้อท่ีกวา 7 ไร ตั้งอยูท่ีบานวัดกัด หมูท่ี 1 ตําบลนา

สาร  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดคณะสงฆมหานิกาย สรางเม่ือ พ.ศ. 2315 
ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 2508 

อําเภอนบพิตํา 
คําขวัญ: น้ําตกกรุงชิง ตนประสวยยิ่ง เดนจริงคลองกาย แรธาตุปาไม คายลูกเสือจังหวัด 

เมืองประวัติศาสตรโบราณ 
แหลงทองเท่ียว: วัดนพรัตนวนาราม มีเนื้อท่ีกวา 25 ไร เดิมเปนวัดรางเกาแกกวา 300 ป

มาแลว และตอมาทางรัฐบาลไดจัดหาพระมาอยูประจําท่ีวัด และไดกอสรางใหมในป พ.ศ. 2517 
อําเภอชางกลาง 
คําขวัญ: ตํานานเมืองคลองชาง น้ํายางพันธุดี มากมีผลไม พอทานคลายวาจาสิทธ์ิ 
แหลงทองเท่ียว: น้ําตกทาแพ สามารถเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปตาม

เสนทางสายนครศรีธรรมราช-จันดี-ฉวาง-บานสอง (ทางหลวงหมายเลข 4015) 36 กิโลเมตร น้ําตก
ทาแพมี 10 ช้ัน ช้ันท่ีนักทองเท่ียวสามารถเลนน้ําได คือ หนานแพนอย หนานนางครวญ และหนาน
เตย 

อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
คําขวัญ: โรงเรียนสมเด็จยา มาลัยดอกมะลิ เกจิหลวงปูสังข ศิลปนดังแหงชาติ ราช

พฤกษสัญลักษณ พืชผักไรนาสวนผสม 
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แหลงทองเท่ียว: วัดใตหลา วัดเกาแก มีเนื้อท่ี 14 ไร ปกคลุมดวยตนไมนอยใหญ อากาศ
เย็นสบาย เงียบสงบ 

อําเภอบางขัน 
คําขวัญ: พระพุทธลีลา สูงตระหงาน อุทยานบอน้ํารอน เขานางนอนมีตํานาน ถํ้าเพดาน 

งามตา เสนหหาน้ําตกโตน 
แหลงทองเท่ียว: อุทยานบอน้ํารอนไดรับการปรับปรุงใหสามารถนําน้ําจากบอน้ํารอน

มาใชอาบไดอยางสะดวกบริเวณโดยรอบสะอาด รมร่ืน สวยงาม เหมาะสําหรับการพักผอน 
www.tourismawards.tourismthailand.org  ( สื บ ค น เ ม่ื อ  1  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 5 ) 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของโลก เปนสินคาหลักในระบบการคา
ระหวางประเทศ นําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจางงาน สรางอาชีพ การกระจายรายได และ
การลงทุนในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง สรางความม่ังค่ังใหกับประชาชนและประเทศชาติ ในสถานการณ
ปจจุบัน อุตสาหกรรมการทองเท่ียวโลกมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะการแขงขันดานคุณภาพ และดาน
การบริหารจัดการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย จึงไดจัดทําโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards/รางวัลกินรี สัตวหิมพานตในวรรณคดีไทย มือท่ีถือ
ดอกบัว แทนการมอบความสะอาด สูงคา และนกพิราบ ส่ือถึงสันติภาพ และภราดรภาพอันเปน
ทิศทางของอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีรับใชสังคมและสภาพแวดลอม ออกแบบโดย  ศาสตราจารย
เมธี นนทิวรรธน จันทนะผะลิน) เปนตัวแทนความสวยงามและบริสุทธ์ิมีเกณฑการตัดสินท่ีสงเสริม
คุณภาพของสินคาการทองเท่ียวโดยมีภาพรวมในดานตางๆ ไดแก ส่ิงแวดลอม สภาวะโลกรอน  
การมีสวนรวม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคม โครงการประกวด
นี้จัดข้ึนเปนเม่ือ พ.ศ. 2539 และดําเนินการจัดอยางตอเนื่องเปนประจําทุก 2 ป จนถึงปจจุบันเปน
คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2553 กําหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในวันท่ี 27 กันยายน 2553 ซ่ึงตรงกับวันทองเท่ียวโลก 
(World Tourism Day) การมอบรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยเปนสวนหน่ึงในการสรางสรรค 
และสงเสริมใหหนวยงาน องคกร  แหลงทองเท่ียว  และการบริการท่ีเกี่ยวเนื่องได เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันสูระดับมาตรฐานสากล และเปดโอกาสใหผลงานที่ไดรับรางวัลไดรับ
การพัฒนาตอยอด และมีสินคาทางการทองเท่ียวท่ีไดรับการรับรองคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 
1) เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขันในเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการ และการบริการ

ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสาขาตางๆ เพื่อประโยชนทางดานการตลาด และการมีสวนรวมทาง
สังคม ชุมชนอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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2) เพื่อแสดงเจตนาอันชัดเจนของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในการสงเสริมและ
พัฒนาการตลาดใหกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสรางคุณคา มูลคาสินคาการ
ทองเท่ียว และการยอมรับ Quality Symbolic ของรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยในระดับ
นานาชาติ 

3) เพื่อสงเสริมการตลาดและขยายผลความสําเร็จดานการตลาดใหแกผูไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย 

4) เพื่อยกยองเชิดชู และเปนกําลังใจใหแกผลงานท่ีไดรับรางวัล และผลักดันใหผลงาน
ท่ีไมไดรับรางวัลไดเกิดแนวทางการพัฒนาใหเขาสูคุณภาพมาตรฐานท้ังทางตรง และทางออม 

กรอบหลักเกณฑการตัดสิน 
พิจารณาตามแนวทางมาตรฐานสากล และนโยบายของประเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวขององคการการทองเท่ียวโลก (World Tourism Organization) แผนแมบท
โลก (The Earth Summit: Agenda 21) มูลนิธิสหประชาชาติ (United Nations Foundation) นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จากนโยบายตางๆ จึงพิจารณาหลักเกณฑการ
ตัดสินรางวัล ดังนี้ 

กรอบแนวคิด 1 การบริหารจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนใน 4 มิติ ไดแก เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักตอประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ชุมชนมีสวนรวม
และกระจายรายไดสูชุมชนอยางเปนธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชุน 

กรอบแนวคิด 2 การนําแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช 
กรอบแนวคิด 3 การสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มสินคาและบริการทองเท่ียว และการสราง

เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
กรอบแนวคิด 4 การมีความพรอมในการสงเสริมการตลาดทองเท่ียว 
ประเภทรางวัล แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
ประเภทแหลงทองเท่ียว ไดแก แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ แหลงทองเท่ียวชุมชน แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และแหลง
ทองเท่ียวนันทนาการ 

ประเภทท่ีพักนักทองเท่ียว ไดแก โรงแรมในเมืองท่ีมีหองพักมากกวาและนอยกวา 80 
หอง โรงแรมตากอากาศท่ีมีหองพักมากกวาและนอยกวา 80 หอง โรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา 
โรงแรมบูติคโฮเต็ล และโรงแรมพูลวิลลา 

ประเภทรายการนําเท่ียว สําหรับนักทองเท่ียวในประเทศ และสําหรับนักทองเท่ียว
ตางประเทศ 
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ประเภทองคกรสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียว ไดแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชน และหนวยงานภาคประชาสังคม 

ประเภทการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ไดแก Day Spa, Destination Spa, Hotel/Resort Spa 
และสถานพยาบาลจากภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีสงเสริมสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 
 
ตารางท่ี 2.5  รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) 
 
ครั้งท่ี พ.ศ. รางวัล แหลงทองเท่ียว 

1 2539 ประเภทแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม รางวัลดีเดน (กินรีเงิน) 

บานหนังตะลุง สุชาติ ทรัพยสิน ท่ีอยู: 10/18 
ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 ตําบลในเมืองอําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายละเอียด  พพิิธภัณฑหนังตะลุงท่ีจัดแสดง
หนังตะลุง สาธิตการทําหุน รวมถึงการแสดง
หนังตะลุงแบบครบชุด 

2 2541 ปร ะ เ ภ ทแหล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง
ธรรมชาติรางวัลยอดเยี่ยม  (กินรี
ทองคํา) 

อุทยานแหงชาติเขาหลวง ท่ีอยู: ตู ปณ. ท่ี 51 
อําเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช              
รายละเอียด: เปนอุทยานท่ีต้ังอยูบนแหลม 
สัมผัสไดถึงลมมรสุมท่ีพัดมาจากท้ัง 2 ฝงทะเล 
ฝนตกเกือบตลอดท้ังป ภูมิอากาศเย็น เต็มไป
ดวยปาฝนท่ีเขียวขจี มีสัตวปานานาชนิด และ
พืชพันธุท่ีหายากจํานวนมาก แหลงทองเท่ียว
ในบริเวณอุทยาน ไดแก  ยอดเขาหลวง ถ้ําแกว
สุรกานต น้ําตกกระโรมและน้ําตกพรหมโลก 
พื้นท่ีของอุทยานครอบคลุมถึงอําเภอทาศาลา 
อําเภอฉวาง อําเภอเมอืง อําเภอพิปูน อําเภอ
พรหมคีรีและอาํเภอลานสกา 

2 2541 ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงทองถิ่น
รางวัลยอดเยี่ยม (กินรีทองคํา) 

บานคีรีวง ชุมชนทองเท่ียวเชิงนิเวศน แหงเขา
หลวง ท่ีอยู: อําเภอลานสกา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  รายละเอียด: หมูบาน
ตัวอยางท่ีดีท่ีใหความสําคัญกับการพ่ึงพาอาศัย
กัน การอยูรวมกันในชุมชน การอนุรักษวิถี
ชีวิต และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 

 
ครั้งท่ี พ.ศ. รางวัล แหลงทองเท่ียว 

3 2543 - - 
4 2545 ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร   

รางวัลยอดเยี่ยม (กินรีทองคํา) 
ศูนยสงเสริมทองเท่ียวเกษตรชางกลาง:               
ท่ีอยู: จังหวัดนครศรีธรรมราช                             
รายละเอียด: ศูนยสงเสริมทองเท่ียวเกษตรชาง
กลางเปนความรวมมือของชุมชน และจัดต้ัง
ชมรมทองเท่ียวเกษตรชางกลางไดแก แปลง
ดอกดาหลา แปลงดอกหนาวัว ชมรมคนรัก
เห็ด พรเพชรฟารมเพาะพันธุปลาแรด ปลา
ทับทิม ปลาจาระเม็ด แปลงผักปลอดสารพิษ 
และกลุมเลี้ยงผึง้ควนสาน 

5 2547 - - 
6 2549 - - 
7 2551 ประเภทองคกรสนับสนุนและ

สงเสริมการทองเท่ียว รางวลัดีเดน 
(กินรีเงิน) 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช                             
ท่ีอยู: อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช                   
จังหวัดนครศรธีรรมราช  รายละเอียด: ผลงาน
ช่ือ “พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช” แหลง
เรียนรูถิ่นบานเกิด จัดสรางพิพธิภัณฑเมืองเพือ่
การศึกษาเรียนรูทองถิ่น นําเสนอดวยสือ่
ทันสมัยหลากหลาย มีโซนหตัถกรรมเมอืง
นคร การละเลนพื้นบาน จัดกิจกรรมเพือ่น
พิพิธภัณฑ พิพิธภัณฑสัญจร ปลูกตนไมลด
โลกรอน จัดทําวารสาร “ประตูแหงพิพิธภัณฑ
เมือง” จัดทําแผนพับนําชมพิพิธภัณฑท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จดัทําคูมือสื่อ
ความหมายแหลงทองเท่ียว เชน คูมือนําชุมชน
ศึกษาบูชาพระธาตุ กิจกรรมนัง่รถชมเมืองเลา
เรื่องเมอืงลิกอร จัดอบรมยุวมัคคุเทศก จัด
อบรมเจาหนาท่ีและอาสาสมัครนักศึกษา
ชวยงานพิพิธภณัฑ 
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 

 
ครั้งท่ี พ.ศ. รางวัล แหลงทองเท่ียว 

7 2551 ประเภทรายการนําเท่ียวสําหรบั
นักทองเท่ียวในประเทศ รางวัล
ดีเดน (กินรีเงิน) 

บริษัท ทารซาน แอดเวนเจอร จํากัด                    
ท่ีอยู: 80/2 หมู 2 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช                                 
รายละเอียด: ผลงานช่ือ"ถอดรหัสปา" รายการ
นําเท่ียวท่ีใหความรูและการผจญภัยในปาดง
ดิบเขตอุทยานแหงชาติเขาหลวงเพ่ือยงัชีพใน
ปาไดแบบพรานปา โดยใชเวลา 1 - 4 คืน 
เรียนรูทิศทางในปา ฟงเสียงสัตวปา แกะรอย
สัตวปา การน่ังหาง ฝกการดมกลิ่น ชิมรส
ใบไมและผลไมปา 

8 2553 ประเภทแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติรางวลัดีเดน (กินรีเงนิ) 

อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง ท่ีอยู: 258 หมู 7 
ตําบลถํ้าใหญ อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช   รายละเอียด: อุทยาน
แหงชาติท่ียังคงรักษาความเปนธรรมชาติ
ดั้งเดิมใหอยูในสภาพท่ีดี ทรัพยากรปาไมอุดม
สมบูรณ เปนแหลงพักผอนของคนในทองถิ่น
และนักทองเท่ียว สรางความรวมมือกับคนใน
ชุมชนในการรักษาทรัพยากรปาไม และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน 

8 2553 ประเภทแหลงทองเท่ียวนันทนาการ
รางวัลยอดเยีย่ม (กินรีทองคํา) 

พิพิธภัณฑหนังตะลุง บานหนังสุชาติทรัพยสิน 
ท่ีอยู: 10/18 ถนนศรีธรรมโศก ซอย 3 ตําบลใน
เมือง อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช         
รายละเอียด: แหลงมรดกทางวัฒนธรรม
ทองถิ่นภาคใตท่ีสําคัญและทรงคุณคาของ
ประเทศ มรดกทางการแสดงประเภทหุนเงา
ของโลก บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คํานึงถึงวิถชีีวิตของคนใน
ชุมชนใกลเคียงจนเปนแหลงเรยีนรูครบวงจร 
มีการถายทอดความรู และภูมิปญญาทองถิ่น  
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ตารางท่ี 2.5  (ตอ) 

 
ครั้งท่ี พ.ศ. รางวัล แหลงทองเท่ียว 

8 2553 ประเภทแหลงทองเท่ียวนันทนาการ
รางวัลดีเดน (กนิรีเงิน) 

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช ท่ีอยู: หมู 3 ตําบลบานเกาะ 
อําเภอพรหมคีร ีจังหวัดนครศรธีรรมราช:           
รายละเอียด: แหลงรวบรวมความรูและ
สนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 
ดาราศาสตรและอวกาศ อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีการเกษตร  

8 2553 ประเภทรายการนําเท่ียวสําหรบั
นักทองเท่ียวตางประเทศ รางวัล
ดีเดน (กินรีเงิน) 

บริษัท ขนอมฟชช่ิงแอนดทัวร จํากัด                   
ท่ีอยู: 40/23 หมู 2 ตําบลขนอม อําเภอขนอม 
จังหวัดนครศรธีรรมราช  รายละเอียด: ผลงาน
ช่ือ “Save Dolphin Save Environment” 
รายการนําเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐานท้ังดาน
การบริการและการนําเท่ียว มัคคุเทศกมีความรู
และประสบการณดานการทองเท่ียวสูง โดย
จุดเดนของรายการอยูท่ีการนําชมโลมาสีชมพู 
สักการะรูปปนหลวงปูทวด และชมแหลงนํ้า
จืดกลางทะเลบริเวณเกาะนุยนอก 

 
2.2 ขอมูลสภาพท่ัวไปของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน  
 คูมือเท่ียวท่ัวไทย  (2536: 178-179) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามตํานานของเมือง
นครไดกลาวถึงความเปนมาของวัดคูบานคูเมืองนครแหงนี้เอาไววา พระนามเหมชาลา และพระ
ทนทกุมารแหงเมืองทนทบุรีในอินเดียไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขามมหาสมุทรอินเดียมา
เนื่องจากถูกขาศึกยกทัพมาตีหมายแยงชิงพระบรมสารีริกธาตุ ทรงเห็นชัยภูมิบริเวณหาดทรายแหง
หนึ่งซ่ึงเรียกกันวา “หาดทรายแกว” เหมาะสม จึงฝงพระบรมธาตุนี้ไว ภายหลังเม่ือเหตุการณปกติจึง
ไดกลับมาสรางพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว ณ หาดทรายแหงนี้ กระท่ังมีการตั้งชุมชนข้ึน
ในเวลาตอมา และเม่ือพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศไดพาเขามา และเจริญรุงเรืองในนครศรีธรรมราช 
จึงไดมีการบูรณะซอมแซมพระบรมธาตุเจดียใหเปนไปตามแบบสถาปตยกรรมลังกาดังท่ีปรากฏใน
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ปจจุบันตัวองคเจดียเปนทรงโอคว่ํา หรือระฆังคว่ํา สูงจากฐานถึงยอด 37 วา มีปลองไฉน 52 ปลอง 
ยอดสุดของปลองไฉนหุมดวยทองคําหนัก 800 ช่ัง มีความสูง 6 วา 1 ศอก แผเปนแผนหนาเทาใน
ลานหุมไว และทั้งประดับประดาดวยอัญมณีมีคานานาชนิด ปากาของระฆังติดกับพื้นแกวมีเจดีย
พระบรมธาตุจําลองอยูท้ัง 4 มุม พระบรมธาตุเจดียแหงวัดพระมหาธาตุนี้นอกจากจะเปนศูนยรวม
ศรัทธาของชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนท้ังมวลแลว ยังถือวาเปนปูชนียสถานท่ีลํ้า
คาของชาติอีกดวย นอกจากพระบรมธาตุเจดียภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังมีสถานท่ีท่ี
นาสนใจหลายแหง เชน สถานท่ีสําคัญในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประกอบดวย ธรรมศาลา 
นาวาธรรมนําพระพุทธภูมิ มีพระพุทธรูปพระทนทกุมาร ปางประทานอภัย ทรงเครื่องราชาอาภรณ
อยางกษัตริย และพระพุทธรูปพระนางเหมชาลา 2 พี่นองท่ีนําพระบรมธาตุเขามายังแดนพุทธภูมิ  
วิหารพระมา หรือวิหารมหาภิเนษกรมณ วิหารหลักทางข้ึนหมผาบูชาพระบรมธาตุ มีประติมากรรม
ปูนปนฝมือเยี่ยมเลาขานการละโลกออกบวชของเจาชายสิทธัตถะ และบรรดาทวยเทพผูพิทักษรักษา
พระบรมธาตุ รวมถึงพระนารายณ และพระพรหมท่ีบานประตู และจําหลักไมช้ินเยี่ยมท่ีปลายบันได 
วิหารทับเกษตร หรือพระระเบียงตีนธาตุ บันไดธรรมทางปญญาอันวิจิตร รอบๆ ฐานขององคพระ
เจดียทําเปนซุมมีหัวชางยื่นออกมา พุทธบูชา ณ วิหารเขียน มีเคร่ืองพุทธบูชาตางๆ ท่ีนํามาบูชาพระ
บรมธาตุเจดียท้ังของบรรดาเมืองสิบสองนักษัตร แสดงถึงศรัทธามหาชนตอพุทธศาสนา ปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑสถานของวัด กรมศิลปากรไดรับเปนสาขาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติประจําจังหวัด
นครศรีธรรมราช เม่ือ พ.ศ. 2540 ศรัทธาชาวนาในวิหารโพธ์ิลังกา เปนวิหารทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ลอมรอบพระศรีมหาโพธ์ิท่ีเช่ือวานําหนอมาจากลังกา เคร่ืองพุทธบูชาในวิหารโพธ์ิลังกา มีความ
แตกตางและหลากหลาย รวมท้ังผายกโบราณเมืองนคร เคร่ืองคานหาม และเสล่ียงท่ีหาดูไดยาก 
ปริศนาธรรมสามวิหาร ไดแก วิหารสามจอม ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ปูน
ปนสมัยอยุธยา ทรงเคร่ืองกษัตริยโบราณ ทรงชฎายอดสูง เรียกวา พระศรีธรรมโศกราช สามจอม
แหงปริศนา เพราะไมแนชัดวาเปนองคใดระหวาง พระเจาศรีธรรมโศกราช หรือ พระเจาจันทรภาณุ 
หรือพระเจาพงษาสุระ วิหารพระสังกัจจายนะ หรือวิหารพระแอด ไดรับการยกยองจากพระบรม
ศาสดาวาเปนผูมีปญญาเลิศกวาพระภิกษุท้ังหลาย ชาวบานเช่ือกันวาเปนพระศักดิ์สิทธ์ิ บันดาลโชค
ลาภ หากใครปวดเม่ือยไปนวดพระสังกัจายนะ หรือปวดเอวปวดหลังนําไมไปคํ้ายันหลังพระสังกัจ
จายนะ อาการปวดก็จะหายอยางนาอัศจรรย วิหารพระปญญา เปนท่ีประดิษฐานของพระปญญา มี
ปริศนาลายแทงผูกเปนกลอนวา เม่ือบูชาพระปญญาใหถอยหลังออกมา มีคนผูหนึ่งไมเช่ือจึงหัน
หนาออกมาทําใหเห็นไหบรรจุทองคําท่ีซอนอยูบนเพดานเหนือประตู ปริศนาธรรมขอนี้เฉลยวา ผูท่ี
ไมเช่ือตามผูอ่ืนชอบคนหาความจริงดวยตนเองจึงจะเปนผูมีปญญาอยางแทจริงซ่ึงยังมีรองรอย
ปรากฏอยูจนปจจุบันนี้ 
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ภาพท่ี 2.5  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ถายภาพเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2554) 
 
 www.watthatnoi.com  (สืบคนเม่ือ 9 ธันวาคม 2553) วัดธาตุนอย (เจดียพอทานคลาย 
วาจาสิทธ์ิ) เลขท่ี 281 หมูท่ี 1 ตําบลหลักชาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สรางข้ึนตาม
ความประสงคของพอทานคลาย (พระครูพิศิษฐอรรถการ) บนท่ีดินกวา 46 ไร ของผูใหญกลับได
ถวายท่ีดินผืนนี้ใหพอทานคลาย เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2483  
 พอทานคลาย เดิมชื่อ คลาย สีนิล เกิดวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2419 ตรงกับวันอังคาร ข้ึน 
15 คํ่า เดือน 4 ปชวด จ.ศ. 1238 ร.ศ. 95 ท่ีบานโคกทือ ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนบุตรของนายอินทร นางเหน่ียว  สีนิล มีพี่สาว 1 คน ช่ือ นางเพ็ง ขาของพอ
ทานคลายนั้นเสียขางหนึ่ง คือ ขาดานซายขาดต้ังแตตาตุมลงไปต้ังแตสมัยเด็กๆ โดนตนไมทับท่ีบาน
ญาติของทานท่ี จังหวัดกระบ่ี ขาเปนหนองเลยตองตัดท้ิง โดยทานใชมีดปาดตาลตัดเอง ทานเลยตอง
ใสกระบอกไมไผแทนขาท่ีตัดท้ิงไป ศิษยยานุศิษย และประชาชนที่เคารพนับถือ ศรัทธาพอทาน
คลายไดเช่ือถือถึงความศักดิ์ของวาจา พูดอยางไรเปนอยางนั้น พอทานคลายจะพูดจากับทุกคนดวย
ใบหนายิ้มแยมและแจมใส อารมณเยือกเย็นอยูตลอดเวลา ทานมักจะใหพรกับทุกคนวา “ขอใหเปน
สุข เปนสุข” ผูท่ีถูกตําหนิทุกรายลวนแตพบกับความวิบัติ คนสวนมากจึงหวังท่ีจะไดรับคําอวยพร
เพราะคําเหลานั้นเปนการพยากรณท่ีแมนยําท้ังในทางดีและทางเส่ือมเสีย พอทานคลายมรณภาพ
ดวยโรคหืด เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2513 รวมอายุได 96 ป เม่ือบําเพ็ญกุศลครบ 100 วัน จึงไดบรรจุ
สรีระของทานไวในโลงแกว ประดิษฐานอยูในองคพระเจดียในวัดพระธาตุนอยจนทุกวันนี้ เจดีย
อนุสรณสถานพอทานคลายนี้ไดรับอนุญาตใหสรางตามหนังสือของอธิบดีกรมศาสนา เม่ือวันท่ี 14 
มิถุนายน 2520 และไดรับอนุญาตใหตั้งวัดไดเม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2520  
 เม่ือป พ.ศ. 2502  พอทานคลายไดรับกิจนิมนตไปท่ีควานพะเยาว (จังหวัดพะเยา) ใน
งานไดมีนายประครอง ชวยพันธ ชาวควานพะเยาวไดนําผอบ (ตลับ) ทองคํามาถวายพอทานคลาย 
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ภายในผอบมีพระธาตุ (พระสารีริกธาตุ) โดยนายประคองเลาวาไดข้ึนไปบนดอย และพบซาก
ปรักหักพังของเจดียองคหนึ่ง เลยขุดดูจึงพบผอบทองคํามีพระธาตุอยูภายใน จึงเก็บมาไวท่ีบานเพ่ือ
บูชา เกิดฝนวาพระธาตุนี้มีเจาของ เม่ือพบแลวใหนําผอบไปใหเจาของดวย ลักษณะเจาของท่ีฝนนั้น
ตรงกับลักษณะของพอทานคลายทุกประการ พอทานคลายรับผอบแลวก็นําเอาพระธาตุไปอยาง
เดียว สวนผอบคืนใหนายประคองไป เม่ือพอทานคลายไดพระธาตุแลว จึงมาสรางเจดียข้ึนในท่ีดิน
แปลงนี้ โดยมีพระใบฎีกาคร้ืน โสภโณ อดีตเจาอาวาสวัดจันดี เปนผูดําเนินการกอสราง พอทาน
คลายไดสรางเม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2502 ตรงกับวันอังคาร ข้ึน 9 คํ่า ปขาล เปนเจดียสูง 35 วา 
ฐานส่ีเหล่ียมยาวดานละ 75 เมตร นับปลองไฉนได 43 ปลอง 
 ตอมาเถาแกกวง ชาวอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดทํายอดพระธาตุทําดวยทองคํา 
ใชทองคําน้ําหนักประมาณ 450 บาท มาถวายพอทานคลาย และไดบรรจุพระธาตุสวมยอดทองคําไว
เรียบรอย เจดียไมทันเสร็จสมบูรณ พอทานคลายก็มรณภาพไป เม่ือวันท่ี  5 ธันวาคม พ.ศ. 2513 
เวลา 23.05 น. ท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กรุงเทพฯ 
 สถานท่ีนี้จึงเปนเจดียอนุสรณสถานพอทานคลาย วัดนี้ไดรับอนุญาตใหสรางตาม
หนังสือของอธิบดีกรมศาสนา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2520 และไดรับอนุญาตใหตั้งวัดไดเม่ือ
วันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการใหช่ือวัดวา วัดธาตุนอย (รองมาจากพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช) ในป
เดียวกันไดขอพระราชทานวิสุงคามสีมา(เขตท่ีพระมหากษัตริยพระราชทานใหแกพระสงฆ เพื่อใช
เปนท่ีสรางอุโบสถ หรือเขตท่ีพระสงฆใชประกอบพิธีสังฆกรรม) และไดรับพระบรมราชานุญาต 
เม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2522 (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 6 กันยายน 2522) 
 ตอมาคณะสงฆและศิษยของพอทานคลายไดอาราธนานิมนตพระราชพุทธิรังษีสมัยเม่ือ
เปนพระครูพิบูลนวเขต เจาคณะอําเภอฉวาง มาเปนเจาอาวาส ไดดําเนินการบูรณะเสริมสราง เปน
ลักษณะของวัดโดยสมบูรณตามท่ีเห็นในปจจุบัน 
 การสราง ไดจัดแบงท่ีดินเปนเขตๆ คือ  
 -  เขตพุทธาวาส มีพระเจดีย อุโบสถ พระพุทธไสยาสน  
 -  เขตธรรมาวาส และสังฆาวาส มีสถานท่ีปฏิบัติธรรม และกุฏิท่ีอยูพระสงฆ  
 -  เขตบําเพ็ญประโยชน มีโรงเรียนพึ่งตนเอง   
 -  เขตสาธารณะประโยชน มีหองใหเชาอาศัย 10 หอง  
 คณะกรรมการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดจัดวัดนี้เปนสถานท่ีทองเท่ียว เพื่อ
นมัสการพอทานคลายวาจาสิทธ์ิ, พระเจดีย, พระพุทธไสยาสน, รอยพระพุทธบาท, พระกัจจายนะ 
และพระโพธิสัตวกวนอิม เปนตน  

DPU



31 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  วัดธาตุนอย (ถายภาพเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2554) 
 
 www.prapayneethai.com  (สืบคนเม่ือ 1 กุมภาพันธ 2554) โบราณสถานวัดโมคลาน 
เปนแนวหินต้ัง จัดอยูในวัฒนธรรมหินใหญ และหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 
1 กิโลเมตร เปนทุงน้ําเค็มชาวบานไดขุดพบเงินเหรียญแบบฟูนัน จึงสันนิษฐานวา บานโมคลานอาจ
เปนชุมชนเมืองทาท่ีสําคัญแหงหนึ่งมาต้ังแตสมัยโบราณ แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองของศาสนา
พราหมณลัทธิไศวนิกายตอมาอิทธิพลของพุทธศาสนาไดเขามาแพรหลายในบานโมคลาน เพราะ
พบหลักฐานโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาดวยเชนกัน ประชากรสวนใหญเปนไทยมุสลิมรอยละ 70 
เปนชาวไทยพุทธรอยละ 30 เปนชุมชนใหญท่ีมีอาชีพทํานา ทําสวนมะพราว ยางพารา และสวน
ผลไมบนสันทราย หลักฐานท่ีพบไดแก หลักหิน ซากเจดีย ซากเทวสถาน โยนิโทรณะ ศิวลึงค 
พระพุทธรูปปูนปน สระน้ําโบราณ โบราณสถานดังกลาวกรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียน
โบราณสถานของชาติ และสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  โบราณสถานวัดโมคลาน (ถายภาพเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2554) 
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2.3 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการทองเที่ยว 
2.3.1 ความหมายของการทองเท่ียว 

การทองเท่ียว หมายความวา การเดินทางเพ่ือนันทนาการหรือการไดรับการสงเสริมใน
การทองเท่ียว (Kye-Sung (Kaye) Chon, Raymond T. Sparrowe, 2000: 328) 

การทองเท่ียว  หมายความวา  ธุรกิจท่ีจัดหาท่ีพัก  และการบริการตางๆ  สําหรับ
นักทองเท่ียว (A P Covie., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 1989: 1356) 

การทองเท่ียว หมายความวา การเดินทางออกจากท่ีพักอาศัยเพื่อการพักผอนโดยใชเวลา
ไมนอยกวา 1 คืน เพ่ือเยี่ยมเยือนเพื่อน ญาติ การประชุม หรือจุดประสงคอ่ืนแตไมใชเพื่อการศึกษา 
หรือ การทํางานถาวร (Philip Kotler, John Bowen, James Maken, 2006: 919) 

การทองเท่ียว หมายความวา การเดินทางจากที่พักอาศัยไปยังสถานท่ีอ่ืนเปนการ
ช่ัวคราว เดินทางดวยความสมัครใจไมใชการถูกบังคับ เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ  ท่ี
ไมใชเดินทางเพื่อการศึกษา ประกอบอาชีพ หรือ หารายได (www.unwto.org, สืบคนเม่ือ1 
กุมภาพันธ 2553) 

การทองเท่ียว หมายความวา การเดินทางท่ีมีลักษณะเปนการช่ัวคราว และเปนไปตาม
ความจงใจของผูเดินทาง อีกท้ังตองมิใชเพื่อรับสินจางในการนั้น (ตุย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยธี 
2527: 15) 

การทองเท่ียว หมายความวา การเดินทางท่ีไมใชเพื่อพักผอนหยอนใจ หรือเพื่อความ
สนุกสนานอยางท่ีคนสวนมากเขาใจกันเทานั้น การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา เพื่อหาความรูก็เปน
การทองเท่ียวทั้งส้ิน (เสรี วังสไพจิตร, 2530: 2) 

การทองเท่ียว หมายความวา การเดินทางจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง และมีการทํากิจกรรม
เม่ือไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยไมเกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน (Marc Mancini, 2005: 
3) 

สรุปไดวา การทองเท่ียวคือ การเดินทางของแตละคน โดยเดินทางจากท่ีอยูอาศัยไปยัง
แหลงทองเท่ียวอ่ืนเพื่อพักผอนหยอนใจ ประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู ไมใชเพื่อการประกอบ
อาชีพ หรือ หารายได และใชเวลาในการทองเท่ียวไมนอยกวา 1 คืน 
 2.3.2 ความหมายของนักทองเท่ียว 

องคการการทองเ ท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ  (www.unwto.org,  สืบคนเ ม่ือ  1 
กุมภาพันธ 2553) ไดกําหนดความหมายของนักทองเท่ียว ดังนี้ 

นักทองเท่ียวนานาชาติ (Inbound Tourist) หมายถึง นักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปพักใน
ประเทศอ่ืนท่ีไมใชถ่ินท่ีอยูของตนในระยะเวลาไมนอยกวา 1 คืน แตไมเกิน 1 ป ดวยวัตถุประสงค

DPU



33 

ตางๆ ท่ีไมใชเปนการหารายได หรือประกอบอาชีพ และบุคคลใดท่ีเดินทางลักษณะดังกลาว แต
พํานักในสถานท่ีนั้นนอยกวา 1 คืน เรียกวา นักทัศนาจร (International Excursionists) 

นักทองเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีพํานักอยูใน
ประเทศหนึ่ง และจะเปนคนในชาติหรือไมก็ตามเดินทางไปสถานท่ีอื่นภายในประเทศน้ัน
นอกเหนือจากการเปนอยูปกติของเขาในชวงระยะเวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง หรือ 1 คืนโดยมี
วัตถุประสงคอ่ืนท่ีไมใชกิจกรรมที่เปนการหารายไดจากสถานท่ีนั้นโดยมีแรงจูงใจในการเดินทาง
ดวยเหตุผลคือ การเดินทางท่ีใชเวลาในวันหยุดเพื่อการพักผอน และการเดินทางเพื่อธุรกิจซ่ึงเปน
วัตถุประสงคของหนวยงาน หรือ องคกร 

Kye-Sung (Kaye) Chon, Raymond T. Sparrowe  (2000: 83-84) (อางถึงใน  Stanley 
Plog) สรุปประเภทของนักทองเท่ียวเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 

Allocentric หมายถึง นักทองเท่ียวท่ีชอบไปเท่ียวในแหลงทองเท่ียวแปลกใหมไมชอบ
ไปในแหลงทองเท่ียวท่ีเคยไปมาแลว สนุกสนานกับการผจญภัย และกิจกรรมตางๆ โดยมิได
คาดหวังไวลวงหนา สัมผัสประสบการณท่ีนาต่ืนเตน เรียนรูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
และสัมผัสชีวิตของชุมชนในแหลงทองเท่ียวนั้นๆ 

Psychocentric หมายถึง นักทองเท่ียวท่ีชอบไปเท่ียวในแหลงทองเท่ียวซํ้าๆ ท่ีเคยไป
มาแลว เคยชิน และคุนเคยกับแหลงทองเท่ียวนั้นๆ ชอบความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ไม
ชอบการผจญภัย 

Midcentrics หมายถึง นักทองเท่ียวท่ีเปนแบบ Psychocentric และ Allocentric ผสมกัน 
แตสวนใหญจะเปนนักทองเท่ียวแบบ Psychocentric 

สรุปไดวา นักทองเท่ียวมีหลายประเภท การท่ีจะเจาะจงไดวาเปนนักทองเท่ียวคือตอง
ไปเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจในแหลงทองเท่ียวไมนอยกวา 1 คืน แตไมเกิน 1 ป ซ่ึงมีท้ัง
นักทองเท่ียวตางชาติ และนักทองเท่ียวชาวไทย อาจเท่ียวเปนกลุม เปนคณะ เท่ียวคนเดียว หรือ 
เท่ียวกับครอบครัว มีรูปแบบการทองเท่ียวแตกตางกัน เชน ชอบไปเท่ียวในแหลงทองเท่ียวซํ้าๆ 
หรือไปเท่ียวในท่ีแปลกใหมซ่ึงคนสวนใหญไมเคยไป ใชบริการบริษัททองเท่ียวจัดเสนทางการ
เดินทาง จองท่ีพัก จองยานพาหนะ หรือ เดินทางมาทองเท่ียวเองโดยไมใชบริการบริษัททองเท่ียว 

2.3.3 เหตุผลในการทองเท่ียว 
Rocco M. Angelo, Andrew N. Valdimir (2001: 83-84) สรุปวา  ธุรกิจการทองเท่ียว

เกิดข้ึนดวยเหตุผลหลายประการ ไดแก เหตุผลทางธุรกิจ เหตุผลทางสุขภาพ เหตุผลทางสังคม และ
เหตุผลทางวัฒนธรรม แตโดยรวมแลวเหตุผลหลักของการเดินทางทองเท่ียว คือ การแสวงหาขอมูล 
และความรู และไดแบงเหตุผลของการทองเท่ียวเปน 5 ประเภท ไดแก 

DPU



34 

 1)  เพื่อการพักผอนหยอนใจ ไดแก กิจกรรมดานกฬีา ความบันเทิง กิจกรรมชายหาด 
การเลนสกี การผจญภัย เชน การลองแพ แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมไปเพื่อพกัผอนหยอนใจ 
เชน ทะเลแคริเบียน สวนสนกุดิสนียแลนด 
 2)  เพื่อเรียนรูวัฒนธรรม ไดแก การเรียนรูดานประวัติศาสตร ชาติพันธุ ศิลปะ และ
ศาสนา แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมไปเพื่อเรียนรูวัฒนธรรม เชน กําแพงเมืองจีน โบสถ
วาติกัน 
 3)  เพ่ือธุรกิจ ไดแก การเขารวมประชุม สัมมนา ซ่ึงอาจจะมีการพักผอนหยอนใจดวย 
เชน การจัดการประชุมสัมมนาบนเรือสําราญ หรือในรีสอรต 
 4)  เพื่อเยี่ยมเยือนเพื่อน และญาติ 
 5)  เพื่อสุขภาพ ไดแก ทัวรสุขภาพท่ีโรงพยาบาล หรือการทําสปา 

Marc Mancini  (2005: 3) สรุปวา นอกจากนี้ ไดมีการแบงเหตุผลของการทองเท่ียวเปน
2 ประเภท ไดแก 
 1)  การทองเท่ียวเพื่อการพักผอนหยอนใจ (Leisure Travel) คือ การทองเท่ียวเพื่อสราง
ความสนุกสนาน และความบันเทิง 
 2)  การทองเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Corporate Travel) คือ การเดินทางจากบานเพ่ือ
การทํางาน เชน การประชุม การดําเนินธุรกิจ 

สรุปไดวา เหตุผลในการทองเท่ียวขางตน มี 3 มิติหลักๆ ไดแก มิติท่ี 1) เพื่อสุขภาพที่
แข็งแรง และความบันเทิงของตนเอง มิติท่ี 2) เพื่อเหตุผลทางธุรกิจ และมิติท่ี 3) เพื่อการเขาสังคม 
เชน การเยี่ยมเยือนเพื่อนฝูง และญาติพี่นอง 

2.3.4 ทฤษฎีแรงจูงใจในการทองเท่ียว 
Kye-Sung (Kaye) Chon, Raymond T. Sparrowe  (2000: 81-82, 85) สรุปวา ทฤษฎี

แรงจูงใจในการทองเที่ยวมาจากแรงจูงใจภายนอก  และภายในรางกายของมนุษยมีผลตอ
อุตสาหกรรมการบริการ แรงจูงใจพ้ืนฐาน คือ ความตองการทางรางกาย เชน ความกระหายหิว 
ความรัก ความกลัว ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการหลีกเล่ียงความเจ็บปวด แรงจูงใจข้ัน
ท่ีสอง คือ ตองการเรียนรูเพื่อประสบความสําเร็จ ตองการอํานาจ ซ่ึงแตละบุคคลจะมีความตองการที่
แตกตางกันแรงจูงใจของมนุษยมีท้ังแรงขับ และแรงดึง แรงขับ คือ ความตองการการทองเท่ียว สวน
แรงดึง คือ การเลือกเสนทางการเดินทาง 
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Traveler Motivation                   5. Self-Actualization (ประสบความสําเร็จในชีวิต)              Push                                
(แรงจูงใจของนักทองเท่ียว)                            4.  Esteem (การยกยอง)                                 (แรงขับ)           
                                                                 3.  Social (การยอมรับทางสังคม)                                
                                                     2.  Safety (ความปลอดภยั) 
                                                        1.  Physiological (ทางรางกาย) 

                                                                    Traveler         (นักทองเท่ียว) 
                          1.  Spa, Rest and Relaxation (สปา, เพื่อพักผอน และผอนคลาย) 
                            2.Minivacation to Nearby Site (หยุดพกัผอนเวลาส้ันเพื่อไปเท่ียวสถานท่ีใกลๆ) 
                                                   3.  Ancestral Lands (เท่ียวภูมิลําเนาเดิม หรือบานเกดิ) 
Destination Attractiveness       4. Exotic Locales (เท่ียวสถานท่ีตางๆท่ีนาต่ืนตาตื่นใจ)           Pull    
(เสนทางการทองเท่ียวท่ีนาดงึดูดใจ)    5.  Trip around the World (เท่ียวรอบโลก)               (แรงดึง)                   
 
ภาพท่ี 2.8  ทฤษฎีแรงจูงใจในการทองเท่ียว 

 
จากภาพขางตนไดแบงเปนดานบน และดานลาง ซ่ึงสัมพันธกันออกเปน 5 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ดานบน Physiological คือ ความตองการทางรางกายของนักทองเที่ยวซ่ึง

ตองการพักผอน และผอนคลาย จึงไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีตองการพักผอน หรือ ผอนคลาย เชน ทํา
สปา ซ่ึงตรงกับสวนท่ี 1 ดานลาง Spa, Rest and Relaxation 

สวนท่ี 2 ดานบน Safety คือ ความตองการความปลอดภัยของนักทองเท่ียว จึงไป
พักผอนในระยะเวลาส้ันๆ และไปเท่ียวสถานท่ีใกลๆ บาน จะไมไปในแหลงทองเท่ียวซ่ึงอยูไกล 
เพราะไมเคยชิน และไมเคยไปอาจกอใหเกิดอันตรายได ซ่ึงตรงกับสวนท่ี 2 ดานลาง Minivacation 
to Nearby Site 

สวนท่ี 3 ดานบน Social คือ ความตองการการยอมรับในสังคม จึงกลับไปเท่ียวบานเกิด 
หรือ ภูมิลําเนาเดิม เพื่อจะไดเลาเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหเพื่อน หรือ ญาติฟง ซ่ึงจะตรงกับสวนท่ี 3 
ดานลาง Ancestral Lands 

สวนท่ี 4 ดานบน Esteem คือ ความตองการไดรับการยกยอง นักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
บอยแลวจะไปเท่ียวในท่ีแปลกใหมท่ีคนสวนใหญไมเคยไป เม่ือไปแลวก็จะไดรับการยกยองจากคน
ท่ัวไปซ่ึงจะตรงกับสวนท่ี 4 ดานลาง Exotic Locales 
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สวนท่ี 5 ดานบน Self Actualization คือ ความตองการขั้นสูงสุด คือ ความตองการ
ประสบผลสําเร็จในชีวิต ซ่ึงมีโอกาสไดเท่ียวรอบโลกสะทอนใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินท่ี
ม่ันคง และม่ังค่ัง อันเปนผลมาจากความสําเร็จทางดานการงาน ซ่ึงตรงกับสวนท่ี 5 ดานลาง Trip 
around the World 

ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว ทฤษฎีแรงขับ และแรงดัน ซ่ึงกอใหเกิด
แรงจูงใจในการทองเท่ียวใกลเคียงกับแนวความคิดลําดับข้ันของอับราฮัม แฮรโรลด มาสโลว 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดแบงลําดับข้ันความตองการของมนุษยออกเปน 5 ลําดับข้ัน คือ 1) ความ
ตองการทางรางกาย เชน ท่ีพักอาศัย, เส้ือผา, อาหาร และยารักษาโรค 2) ความตองการความ
ปลอดภัย เชน ไดรับการปกปองคุมครองจากภยันตรายตางๆ  3) ความตองการดานสังคม เชน ไดรับ
ความเคารพนับถือ เปนท่ียอมรับของคนในสังคม 4) ความตองการไดรับยกยอง เชน มีสถานภาพท่ีดี 
และมีช่ือเสียงในสังคม และไดรับการยกยองจากคนในสังคม 5) ความตองการประสบความสําเร็จ
ในชีวิต เชน ประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต ซ่ึงแตละคนจะมีระดับความตองการไมเทากัน มี
ความสามารถในการทําทุกส่ิงทุกอยางใหสําเร็จไดดวยตนเอง 

นักวิจัยการทองเท่ียวบางคนอางอิงทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลวเพื่อวัด
แรงจูงใจ บุคคลท่ีกลับไปเท่ียวภูมิลําเนาเดิม หรือ บานเกิด เพื่อความตองการทางสังคม เม่ือเดินทาง
กลับมาถึงท่ีพักอาศัยแลวก็จะเลาเร่ืองราวสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาตื่นตาตื่นใจในภูมิลําเนาเดิม หรือ 
บานเกิดใหเพื่อนบาน และผูรวมงานฟง เพื่อตองการการยกยอง และความช่ืนชม นักเดินทางมีความ
พึงพอใจจากการประสบความสําเร็จในชีวิตโดยการลองเรือทองเท่ียวรอบโลก หรือ ความฝนท่ี
คาดหวังไวเปนความจริง นักธุรกิจท่ีเดินทางไปตางประเทศตองการประสบความสําเร็จในชีวิตจาก
การประชุม การสัมมนา และการนําเสนอผลงาน มนุษยตองการทองเท่ียวเพื่อการพักผอน และผอน
คลาย เม่ือกลับมาถึงบานแลวจะมีความสุข สดช่ืน และมีสุขภาพดี 

สรุปไดวา ทฤษฎีแรงจูงใจในการทองเท่ียวสัมพันธกับความตองการในดานตางๆ ของ
นักทองเท่ียว นักทองเท่ียวตองมีแรงจูงใจตองการไปแหลงทองเท่ียวนั้นกอน ซ่ึงอาจไดรับขอมูล
ขาวสารจากส่ือ หรือ ไดรับการบอกเลาจากคนรูจัก แลวจะเกิดการเดินทางทองเท่ียวตามมา 

2.3.5 ความสําคัญของการทองเท่ียว 
ศิริ ฮามสุโพธ์ิ  (2545: 28-29) สรุปความสําคัญของการทองเท่ียวดังนี้ 
1) การทองเท่ียวสรางความรู ความเขาใจอันดีระหวางคนในทองถ่ิน และคนอีกทองถ่ิน

หนึ่ง แลกเปล่ียนประสบการณระหวางกัน เปนการสรางความรัก ความสามัคคีระหวางคนในชาติ 
2) การทองเท่ียวชวยพัฒนาความเจริญของสังคมในทองถ่ิน 
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3) การทองเท่ียวกอใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในสังคม หากเมืองใดมีจํานวน
นักทองเท่ียวมาเท่ียวมากข้ึน เมืองนั้นจะเกิดเสรีภาพ และเปนเอกภาพของคนในทองถ่ินดวย 

4) การทองเท่ียวชวยลดชองวาง และสรางความเจริญใหแกสังคม เสริมสรางมาตรฐาน
สวัสดิการสังคมโดยกระจายรายไดใหคนในทองถ่ินมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว และอํานวยความสะดวกใหแกคนในทองถ่ิน 

5) การทองเท่ียวชวยเสริมสรางสุขภาพ และจิตใจท่ีดีดวยประสบการณท่ีไดรับ ไดพบ
เห็นส่ิงแปลกใหม ไดรับความรู และความเพลิดเพลิน 

6) การทองเท่ียวกอใหเกิดการแลกเปล่ียน เผยแพรวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ระหวางทองถ่ิน 

7) การทองเท่ียวชวยสงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของทองถ่ิน 

8) การทองเท่ียวชวยใหคนในทองถ่ินรูสึกรัก ภาคภูมิใจในความเปนเจาของในมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคานั้น 

9) การทองเท่ียวชวยบํารุงรักษา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหยั่งยืน 
10) การทองเท่ียวกอใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหสวยงาม 
สรุปไดวา การทองเท่ียวมีความสําคัญ และสงผลดีตอประเทศชาติดานเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม แตสงผลลบไดเชนกัน เชน ปญหาแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรม ปญหา
ทางสังคม วัฒนธรรมถูกทําลาย ในปจจุบันจึงมีการรณรงค สรางจิตสํานึกใหนักทองเท่ียว และ
ชุมชน 

2.3.6 ความเช่ือ และความเปนจริงเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Stephen Wanhill and Rebecca Shepherd(1998: 2) 

สรุปวา ความเช่ือ และความเปนจริงเกี่ยวกับการทองเท่ียวดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.6  ความเช่ือ และความเปนจริงเกีย่วกับการทองเท่ียว 
 

ความเช่ือเก่ียวกบัการทองเท่ียว ความเปนจริงเก่ียวกับการทองเท่ียว 
1.  การทองเท่ียวสวนใหญเปนการเดินทาง

ทองเท่ียวตางประเทศ 
1.  การทองเท่ียวสวนใหญเปนการเดินทาง

ทองเท่ียวภายในประเทศ 
2.  การทองเท่ียวสวนใหญเดินทางระหวาง

ประเทศโดยเครื่องบิน 
2.  การทองเท่ียวสวนใหญเดินทางระหวาง

ประเทศโดยทางราบ เชน รถยนต 
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ตารางท่ี 2.6  (ตอ) 
 

ความเช่ือเก่ียวกบัการทองเท่ียว ความเปนจริงเก่ียวกับการทองเท่ียว 
3.  การทองเท่ียวเปนการพักผอนหยอนใจเทาน้ัน 3.  การทองเท่ียวมีจุดประสงคหลายประการ เชน 

ธุรกิจ การประชุม สัมมนา และการศึกษา 
4.  บุคลากรสวนมากในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
จะได เ ดินทางทอง เ ท่ี ยวและมี โอกาส เรี ยนรู
ภาษาตางประเทศ 

4 .   บุคลากรสวนมากในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวไมคอยไดเดินทางทองเท่ียว ปฏิบัติงาน
อยูในบริษัทเทาน้ัน 

 
สรุปไดวา ความเช่ือ และความเปนจริงเกี่ยวกับการทองเท่ียวไมสอดคลองกัน 

2.3.7 วิวัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย 
วรรณา วงษวานิช  (2546: 13-14) สรุปวา รากฐานการทองเท่ียวของประเทศไทยในยุค

ใหมเร่ิมข้ึนหลังจากลงนามในสนธิสัญญาบาวร่ิง ในป พ.ศ. 2398  แตเดิมการทองเท่ียวของไทยเปน
กิจกรรมของผูมีฐานะรํ่ารวย หรือคนในวงสังคมช้ันสูงเทานั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงเปนพระมหากษัตริยไทยท่ีสนพระทัยการเดินทางทองเท่ียว เปนการเผยแพรช่ือเสียง
ของประเทศไทย ทําใหชาติตะวันตกเร่ิมรูจักสยามประเทศมากข้ึน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงมีความสนพระทัยในการเสด็จพระราชดําเนินไปตามจังหวัดตางๆ ทําใหทราบถึง
ความเปนอยูของราษฎร 

เม่ือ ป พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดประกาศต้ังองคการสงเสริมการทองเท่ียว 
(อ.ส.ท.) โดยมีพลโทเฉลิมชัย จารุวัสตร (ขณะนั้นยศพันเอก) เปนผูอํานวยการคนแรกระหวางป 
พ.ศ. 2503-2519 และในตอมาในป พ.ศ. 2522 ไดเปล่ียนเปนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 

วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเปล่ียนไปตามยุคสมัย จากการเดินทางเพื่อแสวงหา
แหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณ และสถานท่ีปลอดภัยจากสัตวราย และศัตรู มาเปนการเดินทาง
ทองเท่ียวเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น อยากพักผอนเปล่ียนบรรยากาศจากการใชชีวิตประจําวัน
ท่ีจําเจในสังคมเมือง และการผจญภัยเพื่อเพื่อประสบการณใหกับชีวิต ประกอบกับความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และความรวดเร็ว และการรองรับของยานพาหนะก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี
สนับสนุนใหมีการเดินทางทองเท่ียวมากข้ึนในปจจุบัน 

สรุปไดวา การทองเท่ียวมีวิวัฒนาการมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การทองเท่ียวแบง
ออกเปนหลายรูปแบบ แตเดิมตองการทองเท่ียวเพื่อแสวงหาอาหาร และสถานท่ีปลอดภัย ตอมาเปน
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การทองเท่ียวเพื่อสนองความตองการทางรางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และส่ิงอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียวก็เปนปจจัยสําคัญท่ีสนับสนุนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวมากข้ึน 

2.3.8 องคประกอบของการทองเท่ียว 
นิคม จารุมณี  (2535: 233-238) สรุปวา องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ประกอบดวย 
 1)  การคมนาคม ไดแก ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ 
 2)  ท่ีพักแรมประเภทตางๆ เชน โรงแรม เกสเฮาต หอพัก ท่ีตั้งแคมป ท่ีพักในวัด 
บานพัก เรือนแพ 
 3)  รานอาหาร และภัตตาคาร 
 4)  บริการนําเท่ียว และมัคคุเทศก ผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว และตัวแทนจําหนายการ
ทองเท่ียว 
 5)  ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ ประเภทประวัติศาสตร ประเภท
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกิจกรรม 
 6)  รานขายของท่ีระลึก และสินคาพื้นเมือง 
 7)  ความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
 8)  การอํานวยความสะดวกในการเขา-ออกเมือง 
 9)  การจัดบริการอ่ืนๆ สําหรับนักทองเท่ียว 
 10)  การโฆษณาประชาสัมพันธ 

สรุปไดวา องคประกอบของการทองเท่ียวประกอบดวยปจจัยหลายประการ ทุกภาค
สวน ตองนําศักยภาพของแหลงทองเท่ียวมาใชอยางชาญฉลาด ตองมีการอนุรักษ และใหคนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวม และตองมีการวางแผนตั้งแตนโยบาย ปฏิบัติ และประเมินผล เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.4.1 ความหมายของคําวา “พึงพอใจ” มีดังตอไปนี้ 
 พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน (2542: 793) ความพึงพอใจ หมายความวา ความรัก 
ความชอบ ความสมใจ 
 Morse  (1995: 27) ความพึงพอใจ หมายความวา ทุกส่ิงทุกอยางท่ีสามารถลดความเครียด
ของบุคคลใหนอยลง ถามีความเครียดจะทําใหเกดิความไมพึงพอใจในการทํากจิกรรมตางๆ 
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 สมศักดิ์  คงเท่ียง และอัญชลี โพธ์ิทอง  (2542: 278) ความพึงพอใจ หมายความวา 
ผลรวมของความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบ หรือไมชอบตอสภาพตางๆ เปนผลของ
ทัศนคติท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบตางๆ เปนผลมาจากการปฏิบัติงานท่ีดีและสําเร็จจนเกิดเปน
ความภาคภูมิใจ และไดรับผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ท่ีหวังไว 

Vroom  (1964: 328) ความพึงพอใจ หมายความวา ทัศนคติ และความพึงพอใจในส่ิง
หนึ่งซ่ึงสามารถใชแทนกันได เพราะ 2 คํานี้ หมายถึง ผลท่ีไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมใน
ส่ิงนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทัศนคติดานลบ จะ
แสดงใหเห็นสภาพความไมพอใจในส่ิงนั้นๆ 

สมวงศ  พงศสถาพร  (2547: 59) ความพึงพอใจ หมายความวา การประเมินสินคา หรือ
บริการนั้นๆ วาไดตอบสนองความตองการชองลูกคาตามท่ีไดคาดหวังไวหรือไม ถาไดตามท่ีตั้ง
ความหวังไวลูกคาจะมีความพึงพอใจมาก ถาไมไดตามท่ีคาดหวังไวลูกคาจะไมพึงพอใจ 

Kandampully and Others.  (อางถึงใน Pizam A. Neumann, Y. and Reichel, A., 2001: 
12) ความพึงพอใจ หมายความวา ผลจากการปฏิสัมพันธระหวางความคาดหวังของนักทองเท่ียวท่ีมี
ตอการบริการ และประสบการณหลังจากใชบริการนั้นแลว 

ปราโมทย  ศุภปญญา และวิฬุยา  ทองรอด  (อางถึงใน Andreassen, T.W., 2546: 35) 
ความพึงพอใจ หมายความวา เปนการประเมินเชิงอัตวิสัยของลูกคาจากประสบการณท่ีไดรับจาก
การบริโภคสินคา หรือการบริการโดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางการรับรูของลูกคา และ
ลักษณะเชิงภาวะวิสัยดานตางๆ ของสินคา หรือการบริการเปนสําคัญ 

Reid and Bojanic (1995: 62) ความพึงพอใจ หมายความวา สภาวะท่ีลูกคาไดรับการ
ตอบสนองความตองการ หรือเหนือความคาดหวัง 

สรุปไดวา ความพึงพอใจของแตละบุคคลจะเกิดข้ึนไดเม่ือความตองการไดรับการ
ตอบสนองในระดับท่ีคาดหวังไว หรือเกินความคาดหวัง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนหากความตองการ
นั้นไมไดรับการตอบสนองท่ีคาดหวังไว 
 2.4.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2545: 21-22) สรุปวา การบริการจะประสบ
ความสําเร็จไดตองข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูรับริการท่ีไดจากผูใหบริการดังนี้ 

ความสําคัญตอผูใหบริการ 
- คุณลักษณะของการบริการข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- การประเมินคุณภาพของการบริการข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- คุณภาพ และความสําเร็จของการบริการข้ึนอยูกับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

DPU



41 

ความสําคัญตอผูรับบริการ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการชวยพัฒนาคุณภาพและงานบริการ 
- ความพึงพอใจของผูรับริการชวยผลักดันคุณภาพชีวิตใหดีได 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการมีผลตอความรูสึกท่ีดีในการดูแลสภาพแวดลอมทาง

กายภาพทางธรรมชาติ เชน แมน้ํา อากาศ พืชพันธุไม ฯลฯ 
- ความพึงพอใจของผูรับบริการมีผลตอการบริการเพื่อการทองเท่ียว เชน โรงแรม 

รานคา รานอาหาร การคมนาคมขนสง เชน รถ เรือ รถไฟ สายการบิน และบริษัททองเท่ียว 
สรุปไดวา ความพึงพอใจจะประสบผลสําเร็จได เนื่องจากผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ

ในการบริการท่ีมีคุณภาพซ่ึงกอใหเกิดประโยชนในดานการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
ขององคกร 
 
2.5 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.5.1 ความหมายของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  (2548: 22) สรุปวา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
หมายถึง การทองเท่ียวเพ่ือชมส่ิงท่ีแสดงความเปนวัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และส่ิงตางๆ 
ท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองท่ีมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของ
บุคคลในแตละยุคแตละสมัย นักทองเท่ียวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา มุมมองความคิดความ
ศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีสืบทอดมาจนถึงคนรุนปจจุบัน นอกจากน้ีไดสรุปรูปแบบ
ของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังนี้ 

รูปแบบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย 
-  การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเท่ียว

ไปในแหลงทองเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร เพื่อช่ืนชม และเพลิดเพลิน ไดรับความรู 
ความเขาใจตอประวัติศาสตร และโบราณคดีทองถ่ิน มีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกตอการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณคาสภาพแวดลอม 

-  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวเพ่ือชมงานประเพณีตางๆ ท่ีชาวบานในทองถ่ินนั้นจัดข้ึน 
ไดรับความเพลิดเพลิน ตื่นตาต่ืนใจในสุริยศิลป เพื่อศึกษาความเช่ือ การยอมรับนับถือ การเคารพ 
พิธีกรรมตางๆ และไดรับความรู ความเขาใจคาสภาพสังคม และวัฒนธรรม 
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-  การทองเท่ียวเชิงวิถีชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึง การเดินทาง
ทองเท่ียวในหมูบานชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณพิเศษ เพื่อความ
เพลิดเพลิน และไดรับความรูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรม 

สรุปไดวา  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีหลายรูปแบบ  เชน  การทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร ชมแหลงทองเท่ียวทางโบราณคดี การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี ชมงานประเพณีตาง ช่ืนชมในสุนทรียศาสตร ศึกษาความเช่ือ การทองเท่ียวเชิงวิถีชนบท 
ชมวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณพิเศษ การทองเท่ียวในแตละรูปแบบตองมีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสํานึกในการรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
 2.5.2 ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับวัฒนธรรม 

รสิกา อังกูร และคณะ  (2547:  1) สรุปวา การทองเท่ียวทางในประเทศไทยน้ันมีหลาย
รูปแบบ ไดแก การทองเท่ียวในสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ 
โบราณวัตถุ ความวิจิตรสวยงามของจิตรกรรมฝาผนัง งานประเพณี กิจกรรม วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของคนในชุมชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสามารถเปนส่ือกลางในการถายทอด และ
เผยแพรเอกลักษณวัฒนธรรมไทย ตลอดจนภูมิหลังของชาติไทยไดเปนอยางดี ความสัมพันธ
ระหวางการทองเท่ียวกับวัฒนธรรม ประกอบดวย 

-  วัฒนธรรมเจาบาน (Host Culture) เจาบานถูกกําหนดบทบาทใหเปนผูอํานวยความ
สะดวก และใหการบริการตางๆ แกนักทองเท่ียว เชน ถนนหนทางท่ีจะเขาไปสูแหลงทองเท่ียว 
สาธารณูปโภคซ่ึงเจาบานตองดูแลรักษา จัดหา จัดเตรียมให 

-  วัฒนธรรมนักทองเท่ียว (Tourist Culture) นักทองเท่ียวมีวัฒนธรรมของตนเอง และ
ตองการเรียนรูวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวดวย 

-  วัฒนธรรมท่ีถูกดูดซึม (Residual Culture) การท่ีไมสามารถรับวัฒนธรรมใหมได
ท้ังหมดอาจกลายเปนวัฒนธรรมท่ีถูกดูดซึม เปนการเตือนวา นักทองเที่ยวไดรุกลํ้าเขามาใน
ชีวิตประจําวันมากนอยเพียงใด เชน ในสังคมของนักทองเท่ียวหามไมใหดื่มสุรา เนื่องจากผิดจารีต
ประเพณี แตเม่ือนักทองเท่ียวไมไดอยูในสังคมของตนเองแลวกลับทําพฤติกรรมนั้น 

-  บริษัททองเท่ียวทําหนาท่ีเปนผูประสาน (Transitional Company) บริษัททองเท่ียวได
นํานักทองเท่ียวเดินทางไปเท่ียวยังแหลงทองเท่ียว ไดเกิดการสรางวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน 
กอใหเกิดผลกระทบตอสังคมเจาบาน ดังนั้นสังคมเจาบานยอมมีสิทธ์ิท่ีจะสกัด หรือ ควบคุมส่ิง
เหลานี้ได โดยเขามามีบทบาทใหบริษัททองเท่ียวออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพื่อใชในแหลง
ทองเท่ียว 
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สรุปไดวา การทองเท่ียวสัมพันธกับวัฒนธรรม เพราะชุมชนในแหลงทองเท่ียวตองเปน
ผูใหความสะดวก และการบริการแกนักทองเท่ียวในทุกดาน เชน อุปโภค สาธารณูปโภค แตตองมี
การประสานกับบริษัททองเท่ียวท่ีไดนํานักทองเที่ยวมาเที่ยวในแหลงทองเท่ียว มีการออกกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ แกนักทองเท่ียว เพื่อไมกอใหเกิดผลกระทบตอสังคม และวัฒนธรรมใน
แหลงทองเท่ียว 
 2.5.3 การอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

รสิกา อังกูร และคณะ  (2547: 1) สรุปวา แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมนุษยสรางข้ึน 
เชน โบราณสถาน สถานท่ีทางประวัติศาสตร สถานท่ีทางวัฒนธรรม พระราชวัง และวัด จะเส่ือม
สลายไปตามกาลเวลา และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ขณะเดียวกันมนุษยก็ยังมีสวนชวยทําลาย
ใหเร็วข้ึนดวย ดวยเหตุนี้จึงตองอนุรักษสถานท่ีเหลานั้นใหคงสภาพเดิมไวใหนานท่ีสุด ดังนี้ 

-  ออกกฎหมายควบคุมโบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆ และกําหนดบทลงโทษผูกระทํา
ผิด หรือฝาฝนกฎหมาย 

-  จัดเจาหนาท่ีดูแลรักษา ตลอดจนสงผูเช่ียวชาญทางดานโบราณคดีไปดูแล บูรณะ 
ซอมแซม ปฏิสังขรณ ใหคงอยูในสภาพเดิม 

-  จัดหาเงินงบประมาณ หรือเงินทุนในการบูรณะซอมแซม เพราะตองเสียคาใชจายสูง
มาก บางคร้ังตองขอเงินสนับสนุนจากตางประเทศ เชน องคการวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ 

-  จัดหาสถานท่ีเพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ และส่ิงท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมใหอยูในท่ี
ปลอดภัย มิใหถูกทําลาย หรือ โจรกรรม การนําส่ิงเหลานี้มารวมกันไวยังสถานท่ีใดท่ีหนึ่ง สามารถ
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวชมไดอีกดวย 

-  ใหการศึกษา และประชาสัมพันธแกนักทองเท่ียว และผูสนใจ ในเร่ืองของการ
อนุรักษแหลงทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรม โดยทุกฝายตองใหความรวมมือ และมีจิตสํานึกในคุณคา และ
หวงแหนทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

สรุปไดวา การอนุรักษแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมตองใหทุกฝายรวมมือกัน เชน 
ออกกฎหมาย ขอบังคับ ลงโทษผูกระทําผิด ดูแลรักษา บูรณะ ซอมแซมใหคงอยูในสภาพเดิม ให
ความรู และประชาสัมพันธแกนักทองเท่ียวใหมีจิตสํานึก 
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2.6 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 2.6.1 แนวคิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 McKercher and du Cros (2002: 110-114) สรุปวา แนวคิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ทําไดดังตอไปนี้ 
 -  สรางแหลงท่ีมีจุดเดนหลัก และแหลงท่ีมีจุดเดนรองในพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน ซ่ึงบาง
แหลงทําไดงาย บางแหลงทําไดยากเพราะไมมีทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีโดดเดนเลย พื้นฐานการ
สรางแหลงมีพื้นฐานหลักโดยการนําทรัพยากรการทองเท่ียวเดิมอันเกาแกมาอนุรักษฟนฟู เชน เมือง
ราง เหมืองราง  และสรางแหลงใหมท้ังหมด เชน บริเวณเมืองเกาแกท่ีเคยลมสลาย ริมฝงแมน้ําเซ็นต 
ลอเรนซ เมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา หรือ เซอรเวอรรีนจ ฮิลล หมูบานเหมืองทองยุคเกา 
เมืองบัลลารัต ประเทศออสเตรเลีย แหลงท่ีอยูหางไกลภาคเอกชนไมคอยสนับสนุนเงินลงทุน จึง
จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากองคกรท่ีไมแสวงผลกําไร หากแหลงนั้นไดรับการสนับสนุน
แลว ภาคเอกชนอาจสนับสนุนเงินลงทุนภายหลังโดยการสรางส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โรงแรม 
รานอาหารฯลฯ 
 -  สรางแหลงทองเท่ียวใหกระจุกตัวอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ซ่ึงคุมคาแกการลงทุนทํา
ใหเกิดเสนหในการทองเที่ยว รวมท้ังมีการจัด Package Tour บริการจัดต๋ัวเคร่ืองบิน ท่ีพัก อาหาร 
และแหลงทองเท่ียวในจุดเดียว นักทองเท่ียวจะไดไมตองไปติดตอการบริการหลายคร้ัง 
 -  สรางใหเปนเมืองแหงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบดวย โรงแรม โรงละคร 
สถานที่ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เชิงชาติพันธุ พิพิธภัณฑ ฯลฯ ใหอยูในบริเวณใกลเคียงกัน ทํา
ใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจ ใชเวลาในการทองเท่ียวอยางคุมคา ผูประกอบการก็มีโอกาส
ขยายผลกําไรจากธุรกิจนั้นได แตก็ยังมีอุปสรรคในบางดานนั่นคือ ทรัพยากรทางการทองเท่ียวอาจ
ไมโดดเดน และอัตลักษณของแหลงทองเท่ียวอาจสูญเสียไปบาง 
 -  การสรางเสนทางเช่ือมโยงการทองเที่ยว ทําใหประหยัดตนทุน และอํานวยความ
สะดวกใหนักทองเท่ียว เชน การจัดเสนทางเช่ือมโยงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกันเพื่อเท่ียว
ชมชุมชนศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติในเมือง และชานเมือง พิพิธภัณฑ หอศิลป และชาติพันธุ 
วิทยาศาสตร ตึกเกา และชอปปงในมืองลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก และซานดิเอโก ในมลรัฐคา
ลิฟอรเนีย ซ่ึงมีใหเลือกถึง 13 รายการทองเท่ียว  
 -  การจัดกิจกรรม และเทศกาลการทองเท่ียว การจัดกิจกรรม และเทศกาลการทองเท่ียว
ใหอยูในกรอบเวลาทําใหแหลงทองเท่ียวเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง เชน เทศกาลดนตรีแจส ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 สรุปไดวา การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมควรสรางแหลงท่ีมีจุดเดนหลัก และ
แหลงท่ีมีจุดเดนรองในพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกัน แหลงท่ีไมมีทรัพยากรการทองเที่ยวท่ีโดดเดนจะยาก
ตอการสราง มีพื้นฐานโดยการนําทรัพยากรการทองเท่ียวเดิมอันเกาแกมาอนุรักษฟนฟู และ
สรางใหมท้ังหมด ภาคเอกชนอาจไมสนับสนุนเงินทุนจึงจําเปนตองไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ท่ีไมแสวงผลกําไร ภายหลังภาคเอกชนอาจสนับสนุนเงินทุนโดยการสรางส่ิงอํานวยความสะดวก 
เชน โรงแรม รานอาหารฯลฯ การจัด Package Tour การสรางเมืองใหมแหงการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม การสรางเสนทางเช่ือมโยงการทองเท่ียวและการจัดกิจกรรมและเทศกาลการทองเท่ียว ก็
เปนอีกทางเลือกหนึ่งใหนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกและพึงพอใจ 
 2.6.2 หลักการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เสรี วังสไพจิตร  (2534: 172) สรุปวา ประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ประมาณ 370  แหง เปนทรัพยากรแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณคายิ่ง และตองอนุรักษไว  
การท่ีจะพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตองคํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือ 1) ส่ิงท่ีนักทองเท่ียว
คาดหวังจะไดรับ เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถาปตยกรรมท่ีเปนเอกลักษณของไทย 2) ส่ิง
ท่ีคนในชุมชนคาดหวัง เชน มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน และ 3) ส่ิงท่ีผูรับผิดชอบ และผูบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวคาดหวัง เชน ใชงบประมาณ
นอย ชวยอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดสรางส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานใหพอเพียง
และเหมาะสมในแหลงทองเท่ียว และบริเวณใกลเคียง เชน รานจําหนายอาหาร และเคร่ืองดื่ม ราน
ขายของท่ีระลึก และสินคาพื้นเมือง สถานท่ีพักแรม ปายส่ือความหมาย การรักษาความปลอดภัย
ใหแกนักทองเท่ียว และดูแลความสะอาดของแหลงทองเท่ียว 

สรุปไดวา หลักการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตองคํานึงถึง ส่ิงท่ีนักทองเท่ียว
คาดหวัง ส่ิงท่ีชุมชนคาดหวัง และส่ิงท่ีผูรับผิดชอบ และผูบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวคาดหวัง 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวโดยคํานึงถึงการอนุรักษแหลงทองเท่ียวเปน
หลัก 
 2.6.3 ปญหาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เสรี วังสไพจิตร  (2534: 172) องคกรภาครัฐยังใหความสําคัญกับการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมคอนขางนอย แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบางแหงมีการดัดแปลงไปในเชิง
พาณิชยมากข้ึน ทําใหเอกลักษณสูญเสียไป ปญหา ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมี
ดังตอไปนี้ 
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-  ปญหาดานกายภาพ เชน การใชประโยชนจากท่ีดิน ปญหาอาคารและส่ิงปลูกสราง 
ปญหาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอํานวยความสะดวก ปญหาความเส่ือมโทรมของแหลง
ทองเท่ียว และปญหามลพิษ 

-  ปญหาดานสังคม เชน ปญหาโสเภณี หรือ การขายบริการทางเพศ ปญหาอาชญากรรม 
ปญหาความไมเสมอภาคระหวางชุมชน ปญหาการแอบอางหลอกลวง การเอารัดเอาเปรียบ
นักทองเท่ียว ปญหาชุมชนแออัดในบริเวณแหลงทองเท่ียว ปญหาการเปล่ียนแปลงคานิยม และแบบ
แผนชีวิตของคนในชุมชน ขบวนการแรงงานตางชาติเขามาแยงอาชีพคนไทย และฝาฝนกฎหมาย 

-  ปญหาวัฒนธรรม หรือ งานประเพณี เชน ปญหาการดัดแปลงรูปแบบศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเอาใจนักทองเท่ียว ปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล กลุมบุคคล หรือ ผูนํา
ทองถ่ินท่ีขาดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง รูปแบบการนําเสนอยังขาดความลึกซ้ึงทางวิชาการ 
รูปแบบการนําเสนอขาดการควบคุมใหอยูในกรอบจริยธรรมอันดีงาม ผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว
ฉวยโอกาส หาประโยชนสวนตัว และปญหาขาดการประชาสัมพันธ 

สรุปไดวา ปญหาในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐนอยมาก 
ปญหาตางๆ เชน ปญหาดานกายภาพ ปญหาดานสังคม และปญหาดานวัฒนธรรม เปนปญหาที่ยาก
แกการแกไขหากไมรวมมือกัน 
 2.6.4 หลักเกณฑในการพิจารณาความพรอมของแหลงทองเท่ียว 

เสรี วังสไพจิตร  (2534: 172) ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตองพิจารณาขีด
ความสามารถ หรือความพรอมของแหลงทองเท่ียว อาจแบงหลักเกณฑการพิจารณาออกเปน 2 
ประเด็น คือ 

-  ความพรอมดานการทองเท่ียวของแหลงทองเท่ียว ประกอบดวย ระบบเครือขาย
คมนาคมในพ้ืนที่ และพ้ืนท่ีเกี่ยวเนื่อง และระบบขนสงประเภทตางๆ โครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบ
ไฟฟา ประปา โทรศัพท ระบบกําจัดขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย ความพรอมดานส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในแหลงทองเท่ียวไมวาจะเปนสภาพถนน การเขาถึง ช่ือเสียงของแหลงทองเท่ียว รานคา สุขา 
ท่ีจอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย ชวยในการตัดสินใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวนั้น 

-  คุณคาของแหลงทองเท่ียว คือส่ิงสําคัญท่ีจะดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวมาเที่ยวในแหลง
ทองเท่ียวนั้น เปนส่ิงสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยว และตอบสนองความตองการของ
นักทองเท่ียวได 
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สรุปไดวา หลักเกณฑในการพิจารณาความพรอมของแหลงทองเท่ียวตองพิจารณาถึง
ความพรอมของแหลงทองเท่ียวในโครงสรางพื้นฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวก และคุณคาของแหลง
ทองเท่ียวตองโดดเดน และมีอัตลักษณ 

 
2.7 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
 2.7.1 ข้ันตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก 
Robbins & Coulter  (2002: 199-205) สรุปวา ข้ันตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
-  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ผูวิเคราะหจะตองวิเคราะห

สภาพแวดลอมโดยรวมท่ัวๆ ไป และสภาพแวดลอมเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ 
-  การระบุโอกาส และอุปสรรค หลังจากวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกแลว 

ผูบริหารจัดการตองประเมินโอกาส และอุปสรรคของสภาพแวดลอมภายใน โอกาส หมายถึง 
แนวโนมเชิงบวกของสภาพแวดลอมภายนอก  อุปสรรค  หมายถึง  แนวโนมเชิงลบของ
สภาพแวดลอมภายนอก ส่ิงท่ีเปนโอกาสสําหรับองคกรหนึ่ง อาจเปนอุปสรรคของอีกองคกรหนึ่งท่ี
อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันอันเปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการจัดทรัพยากร และความสามารถ
ของบุคลากรในองคกรท่ีแตกตางกัน 

-  การวิเคราะหทรัพยากร และประเมินสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก เปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในวามีศักยภาพในการแขงขันหลักอะไรบางท่ีจะไดเปรียบจากคู
แขงขันเพื่อวิเคราะหวา อะไรคือจุดแข็ง และจุดออนขององคกร 

สรุปไดวา การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกเปนส่ิงสําคัญ ตอง
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยพิจารณาจากทรัพยากรการทองเท่ียว ตลาดการทองเท่ียว ส่ิง
อํานวยความสะดวก และการบริการในการทองเท่ียว การบริหารจัดการการทองเท่ียว และพิจารณา
จากจุดออน และจุดแข็ง เพื่อสรางโอกาส และแกไขอุปสรรค ใหไดเปรียบคูแขง และเปนประโยชน
ตอการพัฒนาองคกร 
 2.7.2 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค 

วีราภรณ  วัยวัฒน  (2549: 163-166) สรุปวา ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค ในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังตอไปนี้ 

-  จุดแข็งของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สามารถเปนแหลงผลิตอาหารทางการเกษตร
ท่ีสําคัญของภาคใต รองลงมาเปนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญทางภาคใต 
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-  จุดออนของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ขาดการวางแผนยุทธศาสตรแบบบูรณาการ
เพื่อขจัดความยากจนของประชาชนในจังหวัด รองลงมาเปนเร่ืองของการมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เส่ือมโทรมขาดการอนุรักษฟนฟู 

-  โอกาสของจังหวัดนครศรีธรรม มีโอกาสในการพัฒนา และสงเสริมการทองเท่ียว 
เนื่องจากมีแรงหนุนจากภาครัฐ 

-  อุปสรรคของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการกีดกันทางการคาทําใหเกิดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

สรุปไดวา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจุดแข็งในดานการเปนแหลงผลิตอาหารทางการ
เกษตรที่สําคัญทางภาคใต และเปนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรทางภาคใต มีจุดออนคือไมมี
การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อขจัดความยากจนของคนในชุมชน และมีทรัพยากรที่เส่ือมโทรมขาด
การอนุรักษ แตก็ยังมีโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเพราะภาครัฐยังใหการ
สนับสนุน และยังมีอุปสรรคในดานการถูกกีดดันทางการคา และเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอม 

 
2.8 งานวิจัย และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ  

รสิกา  อังกูร  และคณะ   (2544: 53) ไดศึกษาเ ร่ือง  “ความพรอมของวัดในเขต
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาโดยผานการนําชมศิลปวัฒนธรรม” พบวา 
ดานลักษณะกายภาพของวัด สวนใหญมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพท่ีดี มีภูมิทัศน
สวยงาม ไดแก การปลูกตนไม การจัดสวน ความสะอาดบริเวณวัด ความเปนสัดสวนของเขต
พุทธาวาส และสังฆาวาส วัดสวนใหญมีความพรอมในดานส่ิงอํานวยความสะดวก มีโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีมีคุณคาอันเปนเอกลักษณของวัดดานนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา
โดยผานการนําชมศิลปวัฒนธรรมเปนสวนใหญ เนื่องจากขาดแคลนดานบุคลากร และนโยบายของ
วัดยังไมชัดเจนเทาท่ีควร ดานการรับ และการถายทอดความรูของพระสงฆไดเพียงเล็กนอย เพราะมี
ขอจํากัดในเร่ืองของภาษา และทักษะในการถายทอด  วัดท่ีทําการศึกษาทั้งหมด 15 วัด มีเพียงวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดสุทัศนเทพวราราม มีความพรอมทุกองคประกอบ สําหรับปจจัย
สําคัญท่ีสงผลกระทบตอความพรอมของวัด ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพของวัด และปจจัยดานนโยบายของวัด 

กนกวรรณ แสนเมือง  (2548: 277-281) ไดศึกษาเร่ือง “แนวทางการวางแผน
ยุทธศาสตรดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของจังหวัดราชบุรี พบวา สามารถจัดอันดับความสําคัญ
ของทรัพยากรทองเท่ียว จังหวัดราชบุรีไดดังนี้ 1) ตลาดน้ําดําเนินสะดวก 2) วัดเขาชองพราน 3) วัด
หนองหอย  จากการศึกษาประชากรท้ัง  4 กลุม คือ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  นักทองเท่ียว  และ
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ผูประกอบการ พบวา ดานแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนจุดเดนระดับ
ปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.37 ดานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรเปนสถานท่ี
ทองเที่ยวท่ีสามารถเปนจุดเดนระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.49 ดานเทศกาล และขนบธรรมเนียม
ประเพณี สามารถเปนจุดเดนระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.48 และดานกิจกรรมการทองเท่ียวเปน
จุดเดนระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.56 ความคิดเห็นของประชากรท้ัง 4 กลุม  มีความคิดเห็นวา จุด
แข็งของจังหวัดราชบุรี คือ มีผลผลิต เปน พืชผักผลไมเปนอันดับแรกของภูมิภาค จุดออน คือ ขาด
แผนฟนฟูแหลงทองเที่ยว โอกาส คือ มีโอกาสเปนศูนยกลางการคาทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน
ของประเทศ เพื่อสนองนโยบายเปนครัวโลกของรัฐบาล อุปสรรค คือ ขาดงบประมาณสนับสนุน 
ฟนฟู และอนุรักษแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญจากภาครัฐ จากการประเมินทรัพยากรทองเท่ียวของตลาด
น้ําดําเนินสะดวก พบวา เปนทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพอยูในระดับสูงมาก แต
ยังขาดมัคคุเทศกทองถ่ิน แตนักทองเท่ียวสามารถพูดคุยถึงวิถีชีวิตชาวบานไดเนื่องจากสวนใหญ
เปนคนในพ้ืนท่ี จากการประเมินทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติของวัดเขาชองพราน พบวา เปน
ทรัพยากรทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีศักยภาพระดับสูง เนื่องจากมีส่ิงอํานวยความสะดวกข้ัน
พื้นฐาน แตยังไมไดรับการดูแลเทาท่ีควร จากการประเมินทรัพยากรทองเท่ียวของวัดหนองหอย 
พบวา เปนทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพปานกลาง เนื่องจากยังไมเนนความเปน
แหลงทองเท่ียวมากนัก เนนเร่ืองจิตใจใหคนมาสักการะพระโพธิสัตวกวนอิม ความศรัทธาของคน 
ยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในแหลงทองเท่ียวไมครบ ขาดศูนยขอมูลนักทองเท่ียว ปายบอก
ประวัติความเปนมา 

มณีวรรณ พุทธเสถียร  (2548: 115-125) ไดศึกษาเร่ือง “ความตองการของประชาชน
ทองถ่ินในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืนในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา” มี
จุดมุงหมายเพื่อ สํารวจทรัพยากรทองเท่ียวในอําเภอพิมาย เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานท่ัวไป เพื่อ
ศึกษาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะโดย
ใชเคร่ืองมือ 2 ช้ิน คือแบบตรวจสอบทรัพยากรการทองเท่ียว และแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา 
แหลงทองเท่ียว 5 แหง ไดแก ไทรงาม อนุสรณสถานวีรกรรมทุงสัมฤทธ์ิ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
อุทยานประวัติศาสตรพิมาย สวนไทยศิลป และงานเทศกาลประเพณี 3 งาน ไดแก เทศกาลเท่ียวพิ
มาย เทศกาลแขงเรือยาว งานฉลองและรําลึกวีรกรรมทุงสัมฤทธ์ิ การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานท่ัวไป 
พบวา ประชากรที่มีอายุระหวาง 31-40 ป การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายไดเฉล่ียตอ
เดือนไมเกิน 5,000 บาท มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอพิมาย และมีความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวระดับปาน
กลาง ความตองการเร่ืองพัฒนาแหลงทองเที่ยวในอําเภอพิมาย เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 
อุทยานประวัติศาสตรพิมาย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไทรงาม อนุสรณสถานวีรกรรมทุงสัมฤทธ์ิ 
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และงานเทศกาลเท่ียวพิมาย ความตองการของประชาชนตองการถนนลาดยาง ท่ีพักท่ีสัมผัส
วัฒนธรรมทองถ่ิน ไฟฟาแสงสวางในชุมชน การจัดเก็บขยะ พัฒนามัคคุเทศกทองถ่ิน สนับสนุน
แรงงานทองถ่ิน การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมอีสาน และโครงการปลุกจิตสํานึกแกเยาวชน 
ปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทองเท่ียว พบวา ประชาชนตองการใหจัดการความสะอาด 
และปรับปรุงสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว 

สุภาภรณ หาญทอง  (2543: 98-99) ไดศึกษาเร่ือง “ศักยภาพการทองเท่ียวจังหวัดพัทลุง” 
พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญจะทองเท่ียวในลักษณะการแวะชมแหลงทองเท่ียวรายทาง และใชเวลา
ในแตละแหงไมมากนัก และแหลงทองเท่ียวยังขาดการพัฒนาดานการคมนาคมเพ่ือใหเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวใหสะดวก ไมมีปายบอกทางและส่ือความหมาย อีกท้ังยังขาดส่ิงอํานวยความสะดวก และ
บริการที่จําเปน เชน สุขา ท่ีนั่งพักผอน รานอาหาร และบริการนําเท่ียว ท่ีสําคัญยังขาดการพัฒนา
บุคลากรท่ีจะใหบริการดานการทองเท่ียว 

อภิรมย พรหมจรรยา และคณะ  (2543: 72-74) ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาการทองเท่ียว
เพื่อชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา” พบวา การพัฒนาดานการคมนาคมในการ
เดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียวมีความจําเปนท่ีสุด เม่ือมีการพัฒนาเสนทางแลว ตองมีการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค และอํานวยความสะดวกสบายของนักทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวมากข้ึน 

วิญญา พิชญกานต  (2544: 158) ไดศึกษาเร่ือง “ แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวโดย
การเดินเทาในเมืองเชียงใหม” พบวา ปจจัยดานทรัพยากรการทองเท่ียว ตําแหนงท่ีตั้งของแหลง
ทองเท่ียว พิจารณาถึงความสามารถในการเช่ือมโยงสถานท่ีทองเท่ียว โดยเสนทางเดินเทานั้น
ครอบคลุมแหลงทองเท่ียวในพื้นท่ีไดมากท่ีสุด และเสนทางเดินเทาควรมีความเหมาะสมใน
ประโยชนใชสอยเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประทับใจแกนักทองเท่ียว ใน
เสนทางเดินเทาควรมีปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก และบริการดานการทองเท่ียว เพื่อใหเกิด
ความเช่ือมโยงระหวางท่ีพักกับแหลงทองเท่ียว 

นัยนา ทองศรีเกตุ และคณะ (2545:  58-60) ไดศึกษาเร่ือง “โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานคุณภาพการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษชุมชนคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช” พบวา ชุมชนคีรีวง นั้นขาดการประสานงานท่ีดี มีการจัดการทองเท่ียวเองโดย
อิสระไมสามารถควบคุมใหเปนไปในทิศทางเดียวกันได ชุมชนจะเขมแข็งไดตองใหคนในชุมชนมี
สวนรวมในกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาองคความรู กระบวนการรวบรวมสภาพปญหา 
กระบวนการเสนอแนะ และพิจารณาแนวทางในการทําแผนพัฒนาระบบคุณภาพการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษของชุมชนคีรีวงอยางจริงจัง 
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ธเนศ ดวนชะเอม และคณะ  (2546: 70) ไดศึกษาเร่ือง “การพัฒนาดอยวาวีเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบยั่งยืน” พบวา การคมนาคมในการข้ึนดอยวาวีมี 2 เสนทาง คือ เสนทาง
ท่ีมีสภาพดี และนายสารถีตองมีประสบการณและจิตใจท่ีดีจึงจะสามารถขับรถข้ึน-ลงได ชาวเขาเผา
ตาง นิยมใชเสนทางนี้ และการเลือกใชเสนทางตามปกติในปาซ่ึงยังคงสภาพเดิมอยูมาก ท้ังนี้ตอง
สอดคลองกับแนวคิดและความหมายโดยสรุปของการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีวา “เปนการเดินทางไป
ยังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ทางสังคม วิถีชีวิต เพื่อศึกษาชื่นชมความงดงาม 
สุนทรียภาพ โดยมีความรับผิดชอบตอแหลงทองเท่ียว รักษาสภาพแวดลอม และสรางประโยชน
ใหกับชุมชนในทองถ่ินไดดวย” 

วิฑูรย  เหลียวรุงเ รือง  และคณะ  (2547: 63) ไดศึกษาเ ร่ือง  “ เสนทางทองเท่ียว
สถาปตยกรรมเชิงประวัติศาสตร” พบวา การสรางขอเสนอท่ีทําใหเกิดเสนทางการทองเท่ียวแบบ
สมบูรณโดยมีหนวยงานระดับทองถ่ินตางๆ ท่ีสงเสริมใหโครงการมีบทบาทมากข้ึนในอนาคต อีก
ท้ังยังเปนแนวทางอนุรักษมรดกวัฒนธรรมที่ควบคูไปกับการทองเท่ียว และเปนระบบขอมูลความรู
เพื่อเปนประโยชนตอนักทองเท่ียว ธุรกิจทองเท่ียว และการอนุรักษ เปนเสนทางท่ีเหมาะสมสําหรับ
การทองเท่ียวในลักษณะการทองเท่ียวดวยตนเอง ดังนั้น การจัดการเสนทางสถาปตยกรรมเชิง
ประวัติศาสตรตองมีการประสานงานท่ีดี และการจัดระบบท่ีเหมาะสมในหนวยงาน หรือ องคกร
ของรัฐระดับทองถ่ิน การรวมตัวของชุมชน หรือ กลุมผูประกอบการจะตองมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารจัดการ และการประสานงาน 

เชาวลิต สิทธิฤทธ์ิ และคณะ  (2545: 107) ไดศึกษาเร่ือง “โครงการจัดการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษอยางมีสวนรวม ตําบลกรุงชิง นครศรีธรรมราช” พบวา ปญหา และขอจํากัดในการจัดการ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนเกิดปญหาในกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการวางแผนใน
การพัฒนายังไมดีพอ ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรแหลงทองเท่ียวในชุมชน ขาดการเรียนรู
รวมกัน และการทํางานอยางมีสวนรวมทางชุมชน ดังนั้นจึงควรรวมกลุมกันเพื่อแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในการท่ีจะกอใหเกิดการรวมมือกันในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

พยูร นุนสุข และคณะ  (2545: 59-60) ไดศึกษาเร่ือง “โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” พบวา ชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณา การพัฒนาระบบมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษวัดพระธาตุมหาธาตุวรมหาวิหารรวมท้ังรวมมือกัน
ดําเนินการเพื่อใหโครงการนี้สําเร็จไดดวยดี สามารถเหน็ไดจากกิจกรรมตางๆ โดยชุมชนมีสวนรวม
ในกระบวนการคิด กระบวนการพัฒนาองคความรู กระบวนการรวบรวมสภาพปญหา และ
กระบวนการเสนอแนะ และพิจารณาแนวทางในการวางแผนพัฒนา 
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ยศ  สันตสมบัติ และคณะ  (2544: 9-10) ไดศึกษาเร่ือง “การทองเที่ยวเชิงนิเวศ: ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากร จังหวัดเชียงใหม” พบวา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ
ในมิติทางวัฒนธรรม เปนการสรางความเคารพแกอัตลักษณ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุตางๆ ซ่ึงมีวิถีชีวิต และจารีตประเพณีแตกตางกันออกไป มุมมองทางดานวัฒนธรรม
เปนการใหความเคารพแกศักดิ์ศรี และสิทธิในการเปนมนุษยของกลุมชาติพันธุตางๆ การทองเท่ียว
สงผลใหเกิดการละเมิดจาบจวงความเช่ือ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมของ
ชุมชนในทองถ่ินในทางตรงกันขามการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมุงเนนใหชุมชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก มี
ความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางชาติพันธุ และวัฒนธรรมประเพณีของตน สามารถอธิบายให
นักทองเที่ยวไดรับรูและเขาใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมทองถ่ินวามีความสวยงาม และมีคุณคา
อยางไร เพื่อใหชุมชนทองถ่ิน และนักทองเท่ียวมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน อัน
เปนบอเกิดแหงความเขาใจ และเอกภาพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย 

ระพีพรรณ ทองหอ และคณะ  (2549:-ก-ข) ไดศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวภายใตศักยภาพ และขอจํากัดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบวา 

-  สถานการณการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบดวย การ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน การทองเท่ียวทางธรรมชาติ การสัมผัสวิถี
ชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และความหลากหลายทางชาติพันธุ นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงเกษตร การทองเท่ียวเพื่อนันทนาการและกีฬา การทองเท่ียวเชิงวิชาการ นักทองเท่ียวสวนใหญมี
วัตถุประสงคเพื่อการพักผอน และรับรูขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียวจากเพ่ือน และญาติ ประเภท
ของการทองเ ท่ียวกิจกรรมท่ีนาสนใจตามลําดับ  ไดแก  การเท่ียวชมโบราณสถานแหลง
ประวัติศาสตร รองลงมา ไดแก การเท่ียวชมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

-  สภาพท่ัวไปของการบริหารจัดการการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ใน
แตละดานดังตอไปนี้ 

ดานกายภาพของแหลงทองเท่ียว ดานการประชาสัมพันธและการตลาด ดานคมนาคม
และสาธารณูปโภค และดานการบริการ พบวา สวนใหญอยูในความรับผิดชอบของแตละพื้นท่ี โดย
มีสวนราชการท่ีเกี่ยวของเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา 

ดานสินคาทางการทองเท่ียว ประกอบดวย แหลงโบราณสถานและประวัติศาสตร 
ศาสนสถาน และสินคาท่ีระลึกเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว ซ่ึงสวนใหญเปนสินคาหัตถกรรม และ
สินคาทางการเกษตร 

ดานสังคม และวัฒนธรรม พบวา มีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม คานิยมตางๆ สงผล
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมของประชาชนในทองถ่ินท้ังดานบวก และดานลบ 
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ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พบวา ไมโดดเดนเทาท่ีควร แตมีการสงเสริม และ
สรางจิตสํานึกของนักทองเท่ียวในเร่ืองการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน 

ดานการเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียว พบวา สวนใหญเปนการเช่ือมโยงเสนทาง
ทองเท่ียวภายในจังหวัด สําหรับการเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวในภายกลุมจังหวัดยังนอยมาก 

ดานงบประมาณ สวนใหญเปนงบประมาณของแตละจังหวัด และงบประมาณยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด งบประมาณดังกลาวสวนใหญนําไปใชเพื่อการการตลาด และการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ดานการมีสวนรวม พบวา กลุมผูนําชุมชน และกลุมผูประกอบการมีสวนรวมในระดับ
ปานกลาง สวนกลุมประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวในระดับนอย 

คุณลักษณะ หรือ ปจจัยท่ีสงผลตอความนิยมของนักทองเท่ียวในการเลือกมาทองเท่ียว
ในกลุมจัดหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก คุณลักษณะทางดานกายภาพ ดานการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ดานลักษณะสังคม ดานมิติศิลปวัฒนธรรม ดานคุณคาการเรียนรูและการศึกษา ดานการ
บริหารจัดการ สงผลตอความนิยมในระดับมากทุกดาน อยูในคาเฉล่ีย 3.73 

ศักยภาพ และขอจํากัดในการพัฒนาการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 
พบวา   มีความโดดเดนทางดานประวัติศาสตร โบราณสถาน มีความตอเนื่องทางวัฒนธรรมท่ี
เช่ือมโยง และผูกโยงกับพุทธศาสนากันมายาวนาน มีความหลากหลายในเร่ืองชาติพันธุ และ
เอกลักษณในวิถีชีวิตชุมชน เปนแหลงรวมภูมิปญญาทางศิลปวัฒนธรรม และงานหัตถศิลปท่ี
ทรงคุณคา มีความสมบูรณในภาคการเกษตร มีความสะดวกและหลากหลายในการเดินทางใน
ระยะเวลาส้ันๆ นอกจากนี้ยังมีช่ือเสียงในระดับนานาชาติเนื่องจากมีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนมรดกโลก
ซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวตางชาติ 

สรุปไดวา จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการ ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการทองเท่ียวในภาพรวม ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถาน วัดโมคลาน แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียว ความพึงพอใจ การทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมภายใน และภายนอก 
พบวา  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดธาตุนอย  และโบราณสถานวัดโมคลาน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี 
และเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมท่ียังไมได รับการพัฒนาให เปนมาตรฐานสากล  และ
ประชาสัมพันธเทาท่ีควร ผูวิจัยจึงมีความมุงม่ันท่ีจะศึกษาเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหยั่งยืน มีศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ 
และขยายผลในการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
3.1 การวิเคราะหความคิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการวิเคราะห
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

3.2 การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
3.3 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 การวิเคราะหความคิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และการวิเคราะห
ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ผูวิจัยไดเลือกแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน เปนพื้นท่ีในการทําวิจัย การวิเคราะหความ
คิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การ
ประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผูวิจัยไดเลือกสอบถามผูมีสวนไดสวนเสีย และการ
วิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผูวิจัยไดเลือก
สอบถามนักทองเท่ียวชาวไทย โดยจะลงพื้นท่ีในระหวางวันท่ี 6 มีนาคม 2554 - 31 มกราคม 2555  

 
3.2 การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 

การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยผูมี
สวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียวชาวไทย จากการสอบถามเจาอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   
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เจาอาวาสวัดธาตุนอย และเจาอาวาสโบราณสถานวัดโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาไมได
เก็บสถิติขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวชาวไทยที่มาทองเท่ียวท่ีวัดไวเลย แตไดประเมินจํานวน
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวท่ีวัดในแตละวันของแตละวัด รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 3.1  รายละเอียดกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

รายละเอียดกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
N = 9 N = 10 N = 10 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร วัดธาตุนอย โบราณสถานวัดโมคลาน 
1. เจาอาวาส 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 

1. เจาอาวาส 
วัดธาตุนอย 

1. เจาอาวาส 
โบราณสถานวัดโมคลาน 

2. นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

2. นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

2. นายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

3. ทองเท่ียวและกีฬา 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

3. ทองเท่ียวและกีฬา 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

3. ทองเท่ียวและกีฬา 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

4. ผูอํานวยการการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทย 
สํานักงานนครศรีธรรมราช 

4. ผูอํานวยการการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทย   
สํานักงานนครศรีธรรมราช 

4. ผูอํานวยการการทองเท่ียว 
แหงประเทศไทย 
สํานักงานนครศรีธรรมราช 

5. ประธานสภาวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

5.  ประธานสภาวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

5.  ประธานสภาวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

6. นักวิเคราะหผังเมือง 
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

6. นักวิเคราะหผังเมือง 
ชํานาญ การพิเศษ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

6. นักวิเคราะหผังเมือง 
ชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

7. อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครศรีธรรมราช 

7. อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครศรีธรรมราช 

7. อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครศรีธรรมราช 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 

 

หมายเหต:ุ เนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร อยูในอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และไมมี
นายกองคการบริหารสวนตําบล กลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียของจงึมีจํานวน 9 ราย  

 
ตารางท่ี 3.2  รายละเอียดกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทย 
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นักทองเท่ียว 

ชาวไทยตอวัน 
นักทองเท่ียวชาวไทย 

N = 400 
ระยะเวลาแจก 
แบบสอบถาม 

 จํานวน (ราย) จํานวน (ราย) % จํานวน (วัน) 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 95 190 50% 30 

  (95x400÷200)   

วัดธาตุนอย 80 160 40% 30 
  (80x400÷200)   

โบราณสถานวัดโมคลาน 25 50 10% 20 
  (25x400÷200)   

รวมท้ังส้ิน 200 400 100% 80 

รายละเอียดกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
N = 9 N = 10 N = 10 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร วัดธาตุนอย โบราณสถานวัดโมคลาน 
8. ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

8. ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

8. ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

9. อดีตนายกสมาคมธุรกิจ 
นําเท่ียว และผูจัดการ  
บริษัท นาคร ทราเวล จํากัด 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

9. อดีตนายกสมาคมธุรกิจ 
นําเท่ียว และผูจัดการ  
บริษัท นาคร ทราเวล จํากัด 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

9. อดีตนายกสมาคมธุรกิจ 
นําเท่ียว และผูจัดการ  
บริษัท นาคร ทราเวล จํากัด  
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

 10. นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลหลักชาง 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 

10. นายกองคการบริหาร 
สวนตําบลโมคลาน 
จังหวัดนครศรธีรรมราช 
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3.3 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเอาระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีการวิจัย

เชิงปริมาณ เพ่ือใหขอมูลครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด และเนื้อหาท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใช
เปนแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดอยางสมบูรณ สามารถแบงประเภทของ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน 2 ประเภท ไดแก 

3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก 
1) แบบแสดงความคิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความ
ดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และดาน
จุดออนและผลกระทบเชิงลบ โดยสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

2) แบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ดานตางๆ ไดแก ดาน
กายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดาน
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ โดยสัมภาษณ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก 
 1) แบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ดานตางๆ  ไดแก ดาน
กายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดาน
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ โดยสัมภาษณผู
มีสวนไดสวนเสีย 
 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สําหรับสอบถามนักทองเท่ียวชาวไทย แบงเปน 3 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวชาวไทย ไดแก เพศ 
อายุ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา และพฤติกรรมการทองเท่ียว ไดแก ลักษณะการมาเท่ียว 
ลักษณะท่ีพักคางคืน  มาเท่ียวกับใคร แหลงขอมูลดานการทองเท่ียว แรงจูงใจท่ีมาเท่ียว  พาหนะท่ีใชใน
การเดินทางทองเท่ียว ซ่ึงเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 12 ขอ 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน ซ่ึงเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ แบบลิเคิรทส (Likert Scale) 
จํานวน 5 ขอ 
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 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกไขปญหาจากการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน ซ่ึงเปนแบบปลายเปด 

3.3.3 ข้ันตอนการสรางแบบแสดงความคิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคใน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ดังตอไปนี้ 

1) ศึกษาวิธีสรางแบบแสดงความคิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคใน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จากตํารา เอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

2) ศึกษาวิธีสรางแบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จากคูมือการ
ประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียว ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

3) ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลง
ทองเท่ียว เชิงวัฒนธรรม จากคูมือการประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียว ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย 
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัย จะดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อจะไดนํามาวิเคราะหตามข้ันตอนดังนี้ 

3.4.1 เพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัด
โมคลาน ผูวิจัยใชแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออนโอกาส และอุปสรรค ในการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคา
และความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ 
และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ โดยสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.4.2 เพ่ือใหทราบศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน ผูวิจัยใชแบบประเมินศักยภาพ
ของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคา
และความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ 
และดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ โดยสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.4.3 เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ผูวิจัยใชแบบสอบถามความ  
พึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ 
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ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ โดยสอบถามนักทองเท่ียวชาวไทย 

3.4.4 เม่ือทราบขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากผูมีสวน
ไดสวนเสีย รวมท้ังขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยแลว จะไดนําเสนอ
เปนแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน ใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจนําไป
ดําเนินการ และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตอไป 

 
3.5 การจัดทํา และการวิเคราะหขอมูล 

3.5.1 แบบแสดงความคิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม   
 เม่ือไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมาแลวจึงเขียนบรรยายสรุปขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแยกแตละวัด และเขียนบรรยายสรุปขอมูล
รวมท้ัง 3 แหลง 

3.5.2 แบบประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 เม่ือไดขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นดานการประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมมาเขียนบรรยายสรุปขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของท้ัง 3 
แหลง และหาคาเฉล่ียเพ่ือนําไปแปรผล 

3.5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
 เม่ือผูวิจัยไดแบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมมาแลว ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1) ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล 
2) นําขอมูลท้ังหมดมาจัดระเบียบกลุมขอมูล และลงรหัส 
3) นําขอมูลท่ีลงรหัสไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร และวิเคราะหประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป สวนท่ีเปนคําถามแบบปลายเปด จะนํามาสรุป และวิเคราะหเนื้อหา 
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3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.6.1 จากวัตถุประสงคการวิจัย ขอ (1) ท่ีระบุวา “เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” จะนําขอมูลท่ีรวบรวมได มาเขียนบรรยาย
สรุปผลขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว                       

เชิงวัฒนธรรม  [SWOT Analysis (S = Strengths (จุดแข็ง) W = Weakness (จุดออน)                       

O = Opportunities (โอกาส), T = Threats (อุปสรรค)] 
3.6.2 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอ (2) ท่ีระบุวา “เพื่อศึกษาศักยภาพของแหลงทองเท่ียว                        

เชิงวัฒนธรรม  ดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และดานจุดออน
และผลกระทบเชิงลบ จะนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาเขียนบรรยายสรุปผลขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของ
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และหาคาเฉล่ียเพ่ือนําไปแปรผลโดยรวม ดังนี้ 

 คาเฉล่ีย  หมายถึง 
 1.00-1.66  นอย 
 1.67-2.33  ปานกลาง 
 2.34-3.00  มาก 

 

 การกําหนดอันตรภาคช้ันคาเฉล่ีย 

 พิสัย (Range)  =   ระดับมากท่ีสุด ระดับนอยท่ีสุด
จํานวนช้ัน

   =   3 1
3     =  0.66 

 

3.6.3 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอ  (3) ท่ีระบุวา  “ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” จะใชสถิติเบ้ืองตน 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.6.4 หาคาเฉล่ีย และหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
นักทองเท่ียว และนําไปแปลผลโดยรวม ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย  หมายถึง 

1.00 - 1.80  ระดับนอยท่ีสุด 
1.81 - 2.60  ระดับนอย 
2.61 - 3.40  ระดับปานกลาง 
3.41 - 4.20  ระดับมาก 
4.21 - 5.00  ระดับมากท่ีสุด 
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การกําหนดอันตรภาคช้ันคาเฉล่ีย 

พิสัย (Range)  =    ระดับมากท่ีสุด ระดับนอยท่ีสุด
จํานวนช้ัน

   =  5 1
5     = 0.80                                             

 
3.6.5 หาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวโดยใชสถิติ ดังน้ี  

1) ใชสถิติ Chi-Square เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร 

2) ใชสถิติ Oneway Anova วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ีย 3 กลุมข้ึนไป F-Test และเปรียบเทียบรายคูโดยใชสถิติ LSD 
  

 

 

 

DPU



 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา
แหลงทองเท่ียว ศักยภาพของแหลงทองเท่ียว และระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถาน                 
วัดโมคลาน โดยผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาจากกลุมตัวอยาง ซ่ึง
ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียวชาวไทย รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
4.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
   การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถาน  
วัดโมคลาน 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม         
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถาน                  
วัดโมคลาน 
 
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน 
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ตารางท่ี 4.1 จุดแข็ง (Strengths/S) จุดออน (Weaknesses/W) โอกาส (Opportunities/O) และ 
  อุปสรรค (Threats/T)ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

1. ดานกายภาพ 
จุดแข็ง 
(S) 

ต้ังอยูกลางใจเมอืง 
ใกลแหลงทองเท่ียว
อื่นๆ ภูมิทัศน และ
สถาปตยกรรม
สวยงามโดดเดน 
เจดียพระบรมธาตุสงา
งามอายุรวมพันป  
พระพุทธรูปจํานวน
มากมายรายรอบ  
อยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ภูมิทัศน และ
สถาปตยกรรม
สวยงามโดดเดน อยู
ใกลสถานีรถไฟ
พื้นท่ีกวางขวาง  
เจดียธาตุนอยมี
ลักษณะเจดียพระ
บรมธาตุ 
อยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ไมมีตึกสูงบดบังภูมิ
ทัศน 
พื้นท่ีกวางขวาง 55 
ไร ธรรมชาติรมรื่น
สวยงาม 
ซากโบราณสถาน
ประวัติศาสตรดาน
การคมนาคม และ
การดํารงชีวิตของ
ชุมชน  
อยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ภูมิทัศน และ
สถาปตยกรรมสวยงาม
โดดเดน แหลงทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร  
พื้นท่ีกวางขวาง 
ธรรมชาติรมรืน่ สวยงาม  
อยูหางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

จุ ด อ อ น 
(W) 

ตึกสูงบางตึกบดบังภูมิ
ทัศนและเจดียองค
พระธาตุ 
สิ่งกอสรางมอีายุ
ยาวนาน ไมคอย
บํารุงรักษา ทําใหไม
คงทนแข็งแรง   
สิ่งปลูกสรางบางแหง
มีมากเกินไป 
ไมกลมกลืนกับ 
สิ่งปลูกสรางเดมิ 

สิ่งกอสรางบางแหง
ไมสวยงาม บดบัง 
ภูมิทัศนและ  
ไมถูกหลักดาน
สถาปตยกรรม ศิลปะ
ไมกลมกลืน และไม
ถึงเกณฑมาตรฐาน 

ภูมิทัศนของ
โบราณสถาน 
กระจัดกระจายไม
เปนระเบียบ แหลง
โบราณสถานผุพัง
ไมสมบูรณไมมีการ
สืบคนวิจัยแหลง
โบราณสถานให
มากข้ึน 

ตึกสูงบางตึกบดบัง 
ภูมิทัศน 
แหลงโบราณสถานและ
สิ่งปลูกสรางมอีายุ
ยาวนานไมคอย
บํารุงรักษาทําใหไม
คงทนแข็งแรง สิ่งปลูก
สรางบางแหงไมถูกหลัก
ดานภูมิสถาปตยศิลปะ
ไมกลมกลืนไมมีการ
สืบคนวิจัยแหลง 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ)  
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis  
ของ 3 แหลง 

โอกาส 
(O) 

การอนุรักษ
โบราณสถานใหคงอยู
สืบไป  
การพัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน 
การกาวสูมรดกโลก 
เปนศูนยกลางการ
ทองเท่ียวของภาคใตท่ี
แวดลอมไปดวย
นักทองเท่ียว
นานาชาติในกลุม
อาเซียน 

ขยายพ้ืนท่ีพัฒนาสิ่ง
ปลูกสรางในวัด
พัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเท่ียว และจัด
เสนทางทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกับแหลง
ทองเท่ียวใกลเคียง 
เชน บานคีรีวง 
ทองเท่ียวเชิงเกษตร
ชางกลาง  
อุทยานแหงชาติเขา
หลวง 

พัฒนาแหลงดวย
ความรวมมือจาก
ภาครัฐภาคเอกชน 
และองคกร
ตางประเทศดูแล
รักษาหลักฐานทาง
โบราณคดี และ
ประวัติศาสตรใหคง
อยูสืบไป 
 

การพัฒนา ปรับปรุง 
ภูมิทัศนและอนุรักษ
แหลงโบราณสถานทาง
โบราณคดี และ
ประวัติศาสตร  
การกาวสูมรดกโลก  
การเพ่ิมจํานวน
นักทองเท่ียว  
การเปนศูนยกลางการ
ทองเท่ียวของภาคใตท่ี
แวดลอมไปดวย
นักทองเท่ียวนานาชาติ
ในกลุมอาเซียน  
ไดรับความรวมมือใน
การพัฒนาแหลงจากทุก
ภาคสวน 

อุปสรรค 
(T) 

พื้นท่ีเปนสันทราย
สงผลกระทบตอ
โครงสราง 

การปรับปรุงภมูิทัศน ขาดงบประมาณใน
การปรับปรุงภมูิ
ทัศน 

พื้นท่ีเปนสันทรายสงผล
กระทบตอโครงสราง 
ขาดงบประมาณการ
ปรับปรุงภูมิทัศน 

2. ดานการเขาถึงแหลง 
จุดแข็ง 
(S) 

เดินทางไดหลาย
เสนทางท้ังทางรถ
โดยสารประจําทาง 
รถยนต รถไฟ และ 
รถมอเตอรไซค 
อยูใกลสนามบิน
นครศรีธรรมราช 

เดินทางไดหลายเสน 
ทางท้ังทางรถ
โดยสารประจําทาง 
รถยนต รถไฟ และ 
รถมอเตอรไซค 
 

เดินทางไดหลาย
เสนทางท้ังทางรถ 
โดยสารประจําทาง 
และรถยนต  
อยูใกลสนามบิน
นครศรีธรรมราช 

เดินทางไดหลายเสนทาง
สะดวกสบาย ท้ังทางรถ
โดยสารประจําทาง 
รถยนต รถไฟ และ 
รถมอเตอรไซค 
อยูใกลสนามบิน
นครศรีธรรมราช 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
  

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุปSWOT Analysis  
ของ 3 แหลง 

จุดออน 
(W) 

เกิดปญหาการจราจร 
รถบัสใหญเขาสูแหลง
ไมได เพราะถนนคับ
แคบ  
สภาพถนนไมแข็งแรง
เพราะมียานพาหนะวิ่ง
ผานจํานวนมาก 

รถโดยสารประจํา
ทางไมวิ่งตรงสูวัด
ตองตอรถ 

รถสองแถวมีไม
เพียงพอ   
รถบัสใหญเขาสู
แหลงไมได เพราะ
ถนนคับแคบ 
 

เกิดปญหาการจราจร
สภาพถนนไมคอย
แข็งแรงเพราะมี
ยานพาหนะวิ่งผาน
จํานวนมาก   
ถนนคับแคบรถบัสใหญ
เขาสูแหลงไมได  

โอกาส 
(O) 

พัฒนาและเพ่ิม
เสนทางถนนสูแหลง
ใหมากข้ึน 
เพิ่มตารางเวลา
เดินทางของสายการ
บิน รถไฟ และรถ
โดยสารประจําทางสู
จังหวัด 
ถนนเลียบทางรถไฟ
นครศรีธรรมราช 
วังววั ใกลแลวเสร็จทํา
ใหคมนาคมสะดวก
มากข้ึน 

พัฒนา เพิ่ม และ
เช่ือมโยงเสนทาง
ถนนสูแหลงใหมาก
ข้ึน 
 

พัฒนา และเพ่ิม
เสนทางถนนสู
แหลงใหมากข้ึน 

พัฒนา เพิ่มและเช่ือมโยง
เสนทางถนนสูแหลงให
มากข้ึน 
เพิ่มตารางเวลาเดินทาง
ของสายการบิน รถไฟ 
และรถโดยสารประจํา
ทาง สูจังหวัด 
 

อุปสรรค 
(T) 

การลงทุนดานส่ิงปลูก
สรางใหมๆ 
การจัดระบบจราจร 
 

การเพ่ิมรถโดยสาร
ประจําทางในอนาคต
อันใกล 
 

การเพ่ิมรถโดยสาร
ประจําทางใน
อนาคตอันใกล 

การลงทุนดานส่ิงปลูก
สรางใหมๆ  
การจัดระบบการจราจร 
การเพ่ิมระบบขนสง 
และยานพาหนะใน
อนาคตอันใกล 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
  

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

3. ดานคุณคาและความดึงดูดใจ 
จุดแข็ง 
(S) 

แหลงโบราณสถานท่ี
มีคุณคาทางโบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ประวัติศาสตร 
ศูนยกลางแหงความ
ศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ 
ศูนยรวมจิตใจ ท่ีพึ่ง
ทางใจ และดึงดูดใจ 
นักทองเท่ียวชาวไทย
และชาวตางชาติ  
แหลงแรกรับพทุธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศ
สูประเทศไทย 
แหลงกําเนิดพุทธ
ศาสนามากกวา 1,800 
ป และอาณาจักร 12 
นักษัตร มีหนึ่งเดียว
ในภูมิภาคคือ เจดีย
องคพระบรมธาตุยอด
ทองคํา เปนแหลง
ประดิษฐานพระทันต
ธาตุของพระพุทธเจา 

แหลงโบราณสถานท่ี
มีคุณคาทาง
โบราณคดี
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ประวัติศาสตร 
ศูนยกลางแหงความ
ศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ 
ศูนยรวมจิตใจ ท่ีพึ่ง
ทางใจ และดึงดูดใจ  
นักทองเท่ียว  
ชาวไทยและ
ชาวตางชาติ 
มีอุโบสถสมัยศรีวิชัย 
จิตรกรรมฝาผนัง 
สรีระพอทานคลาย
วาจาสิทธิ์ เปน
เกจิอาจารยท่ีปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ มีวาจา
ศักดิ์สิทธ์ิ เมื่อ
มรณภาพจึงมีคน
เคารพบูชามาก 

แหลงโบราณสถาน
ทางศาสนาของ
พราหมณ มีคุณคา
มากดานโบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ประวัติศาสตร 
เกิดพัฒนาการทาง
ศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม อายุ
นับพันปมีความ
สมบูรณทาง
ธรรมชาติ และ
ความผสมผสาน
ของวัฒนธรรมทํา
ใหผูคนอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุขมี
ประวัติความเปนมา
อันยาวนานในชวง
ตามพรลิงค และศรี
วิชัย 
 

แหลงโบราณสถานท่ีมี
คุณคาทางโบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ประวัติศาสตร มีความ
เปนมาอันยาวนาน 
ต้ังแตชวงตามพรลิงค 
และศรีวิชัย 
มีเอกลักษณบงบอกถึง
ประวัติศาสตร และ
ความเจริญทางศาสนา
พุทธ และศาสนาอิสลาม
อายุนับพันป  
เปนแหลงแรกรบัพุทธ
ศาสนาลัทธิลังกาวงศสู
ประเทศไทย 
มีความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ และความ
ผสมผสานทาง
วัฒนธรรมเปน
ศูนยกลางแหงความ
ศรัทธาศักดิ์สิทธิ์ 
ศูนยรวมจิตใจ และ
ดึงดูดใจนักทองเท่ียว
ชาวไทยและชาวตางชาติ 

จุดออน 
(W) 

- - - - 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

โอกาส 
(O) 

การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอมให
ดึงดูดใจนักทองเท่ียว
ใหมากข้ึน  
การสรางหลักการและ
แนวคิดในการพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรม
ใหยั่งยืน 
การจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาท่ีมี
เอกลักษณเชิงพุทธ
อยางแทจริง 

การพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดลอมให
ดึงดูดใจนักทองเท่ียว
ใหมากข้ึน 
 

การบูรณะแหลง
โบราณสถานใหมี
ศักยภาพ ดึงดูดใจ
นักทองเท่ียว
ประชาชน และ
เยาวชนเขามาเรียนรู
และซาบซ้ึงความ
เจริญในอดีตความ
หลากหลายทาง
ศาสนาของคนใน
ชุมชน 

การพัฒนา บูรณะแหลง
ใหยั่งยืน และดึงดูดใจ
นักทองเท่ียว ประชาชน 
และเยาวชนใหมาเรียนรู 
และซาบซ้ึงกับแหลง
โบราณสถาน และ
โบราณคดีท่ีเจริญมา
ต้ังแตยุคอดีต การสราง
หลักการและแนวคิดใน
การพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมใหยัง่ยืน การ
จัดกิจกรรมเอกลักษณ
ทางพุทธศาสนาท่ีมี
เอกลักษณ 

อุปสรรค 
(T) 

ความไมเขาใจใน
หลักการและแนวคิด
ในการพัฒนาอาจ
สงผลกระทบตอ
มรดกทางวัฒนธรรม 

การปลูกจิตสํานึก 
การสรางคานิยมและ
การรับรูคุณคาใน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของคนใน
พื้นท่ี และ
นักทองเท่ียว 

ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
คอนขางยากตอการ
สรางคุณคาและ
ความดึงดูดใจ 

ความไมเขาใจใน
หลักการและแนวคิดใน
การพัฒนาอาจสงผล
กระทบตอมรดกทาง
วัฒนธรรม  
การปลูกจิตสํานึก 
การสรางคานิยม และ
การรับรูคุณคาในศิลป 
วัฒนธรรม ประเพณีของ
คนในพื้นท่ี และ
นักทองเท่ียว 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

4.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
จุดแข็ง 
(S) 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
ท่ีจอดรถ หองนํ้า 
ท่ีนั่งพัก  ปายบอกทาง 
ทางเดินภายในรานคา 
รานขายของท่ีระลึก
รานอาหารสถานท่ี
บูชาวัตถุมงคล 
ยุวมัคคุเทศก 
ภายในบริเวณแหลง มี
รานคา รานขายของท่ี
ระลึก รานอาหาร 
โรงแรมจํานวนมาก
หลายประเภทบริการ
ดานสาธารณสุข 
บริการดานการรักษา
ความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยสินใน
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลง 

มีระบบ
สาธารณูปโภค ท่ี
จอดรถ หองนํ้า 
ท่ีนั่งพัก ปายบอก
ทาง ทางเดินภายใน
รานคา รานขายของ
ท่ีระลึก รานอาหาร 
สถานท่ีบูชาวัตถุ
มงคล ภายในบริเวณ
แหลง มีรานคา 
รานขายของท่ีระลึก 
รานอาหารโรงแรม 
บริการดาน
สาธารณสุข 
บริการดานการรักษา
ความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยสินใน
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลง 

มีระบบ
สาธารณูปโภค 
ท่ีจอดรถ หองนํ้า 
ท่ีนั่งพัก ปายบอก
ทางทางเดินภายใน 
บริเวณแหลง 
มีรานคา รานขาย
ของท่ีระลึก 
รานอาหาร 
โรงแรม บริการดาน
สาธารณสุข 
บริการดานการ
รักษาความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสินใน
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลง 

มีระบบสาธารณูปโภค มี
ท่ีจอดรถ หองนํ้า ท่ีนั่ง
พัก ปายบอกทาง 
ทางเดินภายใน รานคา 
รานขายของท่ีระลึก 
รานอาหาร สถานท่ีบูชา
วัตถุมงคล ภายใน
บริเวณแหลง และ
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลง  มีรานคา รานขาย
ของท่ีระลึก รานอาหาร 
โรงแรม  
บริการดานสาธารณสุข 
บริการดานการรักษา
ความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสินในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

จุดออน 
(W) 

รานอาหาร รานขาย
ของท่ีระลึกจัดวางไม
เปนระเบียบ 
ทางเทาหนาวัดไมเปน
ระเบียบ 
 

ปายบอกทางไม
ชัดเจน 
รานคา รานอาหาร 
รานขายของท่ีระลึก
จัดวางไมเปน
ระเบียบโรงแรมใน
บริเวณใกลเคียงมีไม
เพียงพอ 

ระบบ
สาธารณูปโภค
หองนํ้า ท่ีจอดรถ 
ท่ีนั่งพักในบริเวณ
แหลงไมเพียงพอ 
ปายบอกทาง แผนท่ี 
แผนผัง เอกสาร  
แผนพับเกี่ยวกับ
แหลง ไมชัดเจน 
รานคารานอาหาร 
รานขายของท่ีระลึก
และโรงแรมใน
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลงมีไมเพียงพอ 

ระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งอํานวยความ
สะดวก ไดแก หองนํ้า 
ท่ีจอดรถ ท่ีนั่งพัก ไม
เพียงพอ ปายบอกทาง 
แผนท่ี แผนผัง เอกสาร
แผนพับเกี่ยวกับแหลง
ไมชัดเจน รานคา ราน
ขายของท่ีระลึก
รานอาหาร ไมเพียงพอ 
และไมเปนระเบียบ 
โรงแรมท่ีพักในบริเวณ
ใกลเคียงมีไมเพียงพอ 

โอกาส 
(O) 

ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมกัน
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกในบริเวณ
แหลง  
เพิ่มการบริการดาน
สาธารณสุข และดาน
การรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสินในบริเวณ
ใกลเคียง 
 

ภาครัฐ และภาค 
เอกชนรวมกันพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค 
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในบริเวณ
แหลง เพิ่มบริการ
ดานสาธารณสุขและ
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสินใน
บริเวณใกลเคียง
แหลง สราง
ศูนยบริการ
นักทองเท่ียว 

ภาครัฐ และภาค 
เอกชนรวมกัน
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกในบริเวณ
แหลงเพ่ิมการ
บริการดาน
สาธารณสุข และ
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสินใน
บริเวณใกลเคียง 
สรางศูนยการเรียนรู 

ภาครัฐ และภาคเอกชน
รวมกันพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวกใน
บริเวณแหลง เพิ่มการ
บริการดานสาธารณสุข 
และดานการรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสินในบริเวณ
ใกลเคียง  
สรางศูนยการเรียนรู 
ศูนยประชาสัมพันธและ 
ศูนยบริการนักทองเท่ียว 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ)  
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

อุปสรรค 
(T) 

    

5. ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง 
(S) 

ในชวงฤดูกาล และ
การจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงพุทธ 
ไหวพระสักการะ 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิทําให
จํานวนนักทองเท่ียว
เพิ่มข้ึนผูประกอบการ
และคนในชุมชนมี
รายไดเพิ่มข้ึน และวัด
ไดรับเงินบริจาค เงิน
ทําบุญ และเงินจาก
การใหเชาวัตถุมงคล
บูชาเพ่ิมข้ึน 
เพิ่มมูลคาสินคา
พื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑ OTOP ได 

มีวัตถุมงคลรูปแบบ
ตางๆ ใหเชาบูชา 
และดอกไมธูปเทียน
ใหบริการกิจกรรม
การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่นทําให
จํานวนนักทองเท่ียว
เพิ่มข้ึน 
ผูประกอบการ และ
คนในชุมชนมีรายได
เพิ่มข้ึนจากการขาย
อาหาร ของท่ีระลึก 
และสิ่งของเครื่องใช 
และวัดไดรับเงิน
บริจาคเพ่ิมข้ึน 

เครื่องปนดินเผา 
เซรามิก สมุนไพร 
เครื่องจักสาน 
การละเลน 
การแสดงพ้ืนเมืองมี
เอกลักษณเฉพาะ 
เปนแหลงเครื่องปน
ดินเหนียวในพ้ืนท่ี
ออกแบบ และ
พัฒนาใหเปนของท่ี
ระลึก และเปน
สินคา OTOP 
ชุมชนสามารถสราง
รายไดจากกลุม
อาชีพหัตถกรรม 

การจัดกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
และเชิงพุทธศาสนา
สงผลใหจํานวน
นักทองเท่ียวเพิม่ข้ึน 
ผูประกอบการ คนใน
ชุมชน และวัดไดรับ
รายไดเพิ่มมากข้ึน 
 เพิ่มมูลคาสินคา
พื้นเมืองและผลิตภัณฑ 
OTOP  ชุมชนสามารถ
สรางรายไดจากกลุม
อาชีพหัตถกรรม 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

จุดออน 
(W) 

จํานวนนักทองเท่ียว
ข้ึนอยูกับฤดูกาล
ทองเท่ียว ไมสามารถ
เพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดเต็มท่ี 
ไมมีสินคาของท่ีระลึก
ท่ีบงบอกถึง
สัญลักษณของวัด เชน 
เจดียองคพระธาตุ 
ขาดการจัดกิจกรรม
การทองเท่ียวท่ี
สรางสรรค 
 

ขาดการทําตลาดการ
ทองเท่ียวเชิงรกุ 
การจัดวางวัตถมุงคล
ไมเปนระเบียบ  
เครื่องแตงกาย
เจาหนาท่ีวัดไม
เรียบรอย  สินคา 
OTOP และของท่ี
ระลึกไมสวยงาม 
ชุมชนไมไดรับ
ประโยชนและรายได
จากการทองเท่ียว
อยางเต็มท่ี 

ขาดการทํา
การตลาดการ
ทองเท่ียวเชิงรกุขาด
สงเสริมการ
ทองเท่ียวดวยสนิคา 
OTOP ขาดการ
รวมมือกันของคน
ในชุมชน และทาง
ธุรกิจในการผลติ
สินคาท่ีระลึก  
ไมมีการจัดแสดง
นิทรรศการเก่ียวกับ
ความแตกตางทาง
ศาสนา และ
วัฒนธรรมอันเปน
เอกลักษณของคน
ในชุมชน 

จํานวนนักทองเท่ียว
ข้ึนอยูกับฤดูกาล
ทองเท่ียว  
ขาดการทําการตลาดเชิง
รุก  
สินคา OTOP และของท่ี
ระลึกไมสวยงาม  
ขาดการรวมมือกันของ
คนในชุมชน และทาง
ธุรกิจในการผลติสินคา
ท่ีระลึกท่ีเปนเอกลักษณ
ของวัด 
ไมมีการจัดแสดง
นิทรรศการเก่ียวกับ
ความแตกตางทาง
ศาสนา และวัฒนธรรม
อันเปนเอกลักษณของ
คนในชุมชน 

โอกาส 
(O) 

จัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาใหมีเอกลักษณ
และเปน
มาตรฐานสากล 

การจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาใหมี
เอกลักษณ และเปน
มาตรฐานสากล 

การจัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนาใหมี
เอกลักษณ และเปน
มาตรฐานสากล 

การจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาใหมีเอกลักษณ 
และเปนมาตรฐานสากล 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

อุปสรรค 
(T) 

มุมมองดานการเพิ่ม
มูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจแตกตางกัน
กิจกรรมการทองเท่ียว
ไมสอดคลองกบัวิถี
ชุมชน และคุณคาของ
แหลง 
 

ขาดความรูทาง
การตลาด ขาดความรู
ทางการบรรจุหบีหอ
ผลิตภัณฑใหได
มาตรฐาน   
การกระจายรายได
ใหแกชุมชนคอนขาง
นอย 
ขาดการสงเสริม
กิจกรรมทางการ
ทองเท่ียว และ
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 
 

ขาดแผนการจัดทํา
และไมมี
งบประมาณในการ
เพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ  
ขาดการทํา
การตลาดเชิงรกุ
ชุมชนไมคอยไดรับ
รายไดจากการขาย
สินคาจํานวน
นักทองเท่ียวเชิง
ศาสนาและ
วัฒนธรรมนอยลง 
ขาดการสงเสริมการ
ขายสินคาพ้ืนเมือง 

ความรูทางการตลาด
และทําการตลาดเชิงรุก  
การปรับปรุงหีบหอ
ผลิตภัณฑใหสวยงาม
และไดมาตรฐาน 
การสงเสริมสินคา
พื้นเมือง 
ชุมชนไดมีรายไดนอย
การสงเสริมกิจกรรม
ทางการทองเท่ียว และ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา
เพราะจํานวน
นักทองเท่ียวเชิงศาสนา
และวัฒนธรรมนอยลง 

6. ดานการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 
(S) 

บริหารจัดการดวย
ความพรอม และมี
จิตสํานึกพุทธ  
โดยคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการ
วัด คณะสงฆ กรม
ศิลปากรดูแล และ 
บูรณะวัด เทศบาล 
และจังหวัดชวยดูแล 

บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการวัด 

บริหารจัดการโดย
อาสาสมัครประจํา
ทองถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบล 
คนในชุมชน 
กรมศิลปากรดูแล
รักษาโบราณสถาน
กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา
สงเสริมและ 
สนับสนุน 

บริหารจัดการโดย
คณะกรรมการวัด
อาสาสมัครประจํา
ทองถิ่น 
องคการบริหารสวน
ตําบล คนในชุมชน 
กรมศิลปากร 
กรมศาสนา 
เทศบาลกระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
  

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

จุดออน 
(W) 

องคกรภายนอก ไม
คอยมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ  มีการ
บริหารจัดการท่ีไม
คอยเปนระบบ และไม
คอยมีกฎระเบียบ 
ขอกําหนดช้ีแจงให
ชุมชน หรือผูมสีวนได
สวนเสียทราบ 
การแขงขันทาง
การตลาดการ
ทองเท่ียวกับ
ตางประเทศท่ีนับถือ
พุทธศาสนา เชน จีน  
ไตหวัน ญ่ีปุน เกาหลี  
กรมศิลปากรไดรับ
งบประมาณในการ
บริหารจัดการนอย 

องคกรภายนอกไม
คอยมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ        
มีการบริหารจัดการ
ไมคอยเปนระบบ 
และ ไมคอยมี
กฎระเบียบ 
ขอกําหนดช้ีแจงให
ชุมชน หรือผูมสีวน
ไดสวนเสียทราบ  
กรมการศาสนาไดรับ
งบประมาณในการ
บริหารจัดการนอย 

มีพระสงฆอยูจาํวัด
นอย ทําใหชาวบาน
นับถือศาสนาพุทธ
นอยลง ชุมชน
มุสลิมเพิ่มมากข้ึน
ทําใหขาด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 
องคกรภายนอกไม
คอยมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ 
การรวมมือ และ
ผนึกกําลังของ
ชุมชน และแหลงยัง
ไมเต็มศักยภาพ 
กรมศิลปากรไดรับ
งบประมาณในการ
บริหารจัดการนอย 

องคกรภายนอกไมคอยมี
สวนรวมในการบริหาร 
มีการบริหารจัดการท่ีไม
คอยเปนระบบ และไม
คอยมีกฎระเบียบ 
ขอกําหนดช้ีแจงให
ชุมชน หรือผูมสีวนได
สวนเสียทราบ การ
แขงขันทางการตลาด
การทองเท่ียวกบั
ตางประเทศท่ีนับถือ
พุทธศาสนา เชน จีน 
ไตหวัน ญ่ีปุน เกาหลี 
กรมศิลปากร และ
กรมการศาสนาไดรับ
งบประมาณในการ
บริหารจัดการนอยมาก 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

โอกาส 
(O) 

การไดรับความ
รวมมือจากภาครัฐ 
และภาคเอกชนอยาง
เต็มท่ี  เพราะเปน
แหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีมี
ประวัติศาสตร มี
คุณคาดึงดูดใจ
เอกลักษณสวยงาม
โดดเดน 
มีแผนพัฒนาจัดการ
ใหเปนแหลงมรดก
โลก องคกรระดับชาติ
พรอมใหการ
สนับสนุน 
 

การไดรับความ
รวมมือจากภาครัฐ 
และภาคเอกชนอยาง
เต็มท่ี เพราะเปน
แหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ท่ีมี
ประวัติศาสตร มี
คุณคาดึงดูดใจ
เอกลักษณสวยงาม
โดดเดน มีกฎ
ขอบังคับ มี
แผนพัฒนาแหลง
อยางเปนรูปธรรม 
การประชาสัมพันธ
การทองเท่ียวทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การไดรับความ
รวมมือจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน
อยางเต็มท่ี  เพราะ
เปนแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ท่ีมี
ประวัติศาสตร 
มีคุณคาดึงดูดใจ
เอกลักษณสวย งาม
โดดเดน จัดประชุม
รวมกันระหวางวัด  
ชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพื่อ
กําหนดแผน พัฒนา
จัดการแหลงอยาง
เปนรูปธรรมเปน
สถานปฏิบัติธรรมท่ี
มีเอกลักษณเชิง
พุทธ 

การไดรับความรวมมือ
จากภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอยางเต็มท่ี 
เพราะ เปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ท่ีมีประวัติศาสตร มี
คุณคาดึงดูดใจ
เอกลักษณสวยงามโดด
เดน มีการบริหารจัดการ
ท่ีเปนระบบ 
มีกฎขอบังคับ มี
แผนพัฒนาแหลงอยาง
เปนรูปธรรม 
การประชาสัมพันธ
แหลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เปนสถานปฏิบัติธรรมท่ี
มีเอกลักษณเชิงพุทธ 

อุปสรรค 
(T) 

- - - - 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
  

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

7. ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ 
จุดแข็ง 
(S) 

- - - - 

จุดออน 
(W) 

ต้ังอยูบนถนนสาย
หลักจึงเกิดปญหา
การจราจร 
รถบรรทุกวิง่ผานทํา
ใหถนนสั่นสะเทือน
เกิดผลกระทบตอ
องคเจดียพระธาตุ 
รานคาบริเวณทาง
เดินหนาวัดไมเปน
ระเบียบ
นักทองเท่ียวแตง
กายไมเหมาะสม 

ขาดการวาง
แผนการพัฒนา
แหลงท่ีชัดเจนใน
อนาคต 
ต้ังอยูติดทางรถไฟ  
 

ขาดการวางแผนการ
พัฒนาแหลงท่ีชัดเจน
ในอนาคต
โบราณสถาน 
ผุพังไมไดรับการดูแล
รักษาอาจสงผล
กระทบตอ
โบราณสถาน 
และคุณคาทาง
ประวัติศาสตร 
 

ปญหาการจราจร 
ปญหาการเส่ือมสภาพ
ถนน 
สิ่งปลูกสรางขาดการ
วางแผนการพัฒนา
แหลงท่ีชัดเจนใน
อนาคต 
รานคาบริเวณทาง
เดินหนาวัดไมเปน
ระเบียบ  
นักทองเท่ียวแตงกาย
ไมเหมาะสม 

โอกาส 
(O) 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ
แหลงทาง Social 
Media 
การอนุรักษแหลงให
สวยงาม มั่นคง 
แข็งแรง และมี
คุณคาทาง
ประวัติศาสตร อยาง
ยั่งยืน 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ
แหลงทาง Social 
Media 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธแหลง
ทาง Social Media 
การอนุรักษแหลงให 
สวยงาม มั่นคง 
แข็งแรง มีคุณคาทาง
โบราณคดี 
ประวัติศาสตรอยาง
ยั่งยืน 

การโฆษณา
ประชาสัมพันธแหลง
ทาง Social Media 
การอนุรักษแหลงให 
สวยงาม มั่นคง 
แข็งแรง มีคุณคาทาง
โบราณคดี และ
ประวัติศาสตรอยาง
ยั่งยืน 

 

 

 

DPU



76 

ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

SWOT 
Analysis 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

สรุป SWOT Analysis 
ของ 3 แหลง 

อุปสรรค 
(T) 

ประชาชนไมคอยให
ความสนใจศึกษา
คนควาหลักธรรม 
จํานวนนักทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมมี
จํานวนไมมากนัก  

ประชาชนไมคอย
ใหความสนใจ
ศึกษาคนควา
หลักธรรม 

พระนักพัฒนา 
และพระบวชใหม
นอยลง ประชาชน
ไมคอยใหความ
สนใจศึกษา
คนควาหลักธรรม 
และมีอัตตาสูงทํา
ใหแหลงไมคอย
ไดรับการพัฒนา
ทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถี
ชุมชน 

พระนักพัฒนา และพระ
บวชใหมนอยลง 
ประชาชนไมคอยใหความ
สนใจศึกษาคนควา
หลักธรรม และมีอัตตาสูง
ทําใหแหลงไมคอยไดรับ
การพัฒนาทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต
ชุมชน และจํานวน
นักทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมมจีํานวนไม
มากนัก 

 

 จากผลของการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร                 
วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลานจะเห็นวาไมคอยละเอียด และไมคอยชัดเจน จึงไดเพิ่ม
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณข้ึนมา คือ แบบประเมินศักยภาพของแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เพื่อใชในการสัมภาษณผู มีสวนไดสวนเสียของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถาน วัดโมคลาน ซ่ึงไดวิเคราะหไวในตอนท่ี 2 ดังนี้ 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน จากการ
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหไดดังตอไปนี้  

 
ตารางท่ี 4.2  ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมทุกดาน 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

1. ดานกายภาพ 2.40 มาก 2.42 มาก 2.36 มาก 2.39 มาก 
2. ดานการเขาถึง 2.62 มาก 2.45 มาก 2.35 มาก 2.47 มาก 
แหลง         
3. ดานคุณคาและ 2.79 มาก 2.47 มาก 2.34 มาก 2.53 มาก 
ความดึงดูดใจ         
4. ดานส่ิงอํานวย 2.68 มาก 2.33 ปานกลาง 1.88 ปานกลาง 2.28 ปานกลาง 
ความสะดวก         
5. ดานมูลคาเพ่ิม 2.40 มาก 2.12 ปานกลาง 1.95 ปานกลาง 2.13 ปานกลาง 
ทางเศรษฐกิจ         
6. ดานการบริหาร 2.50 มาก 2.25 ปานกลาง 2.12 ปานกลาง 2.26 ปานกลาง 
จัดการ         
7. ดานความเส่ียงและ 1.34 นอย 1.44 นอย 1.41 นอย 1.40 นอย 
ผลกระทบเชิงลบ         

รวม 1-7 ทุกดาน  2.39 มาก 2.21 ปานกลาง 2.05 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 
 

จากผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของแหลง
ทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงโดยรวมทุกดาน พบวา มีศักยภาพปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 2.20) หากแยก
เปนรายวัดโดยรวมทุกดานพบวา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีศักยภาพมาก (คาเฉล่ียเทากับ 2.39) 
รองลงมา คือ วัดธาตุนอย มีศักยภาพปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 2.21) และโบราณสถานวัดโมคลาน
มีศักยภาพปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 2.05) 
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เม่ือเปรียบเทียบศักยภาพของแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลง เปนรายดาน พบวา วัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร มีศักยภาพมากในดานคุณคาและความดึงดูดใจ (คาเฉล่ียเทากับ 2.79) วัดธาตุ
นอยมีศักยภาพมากในดานคุณคาและความดึงดูดใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.47) และโบราณสถานวัดโม
คลานมีศักยภาพมากในดานกายภาพ (คาเฉล่ียเทากับ 2.36) 
 
ตารางท่ี 4.3  ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยแยกเปนรายดาน 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

1. ดานกายภาพ         
1.1 การกระจุกตัวของ
แหลงทองเท่ียว 

        

1.1.1 จํานวนแหลง  2.77 มาก 2.30 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 2.41 มาก 
ทองเท่ียวอื่นๆ ใน
อําเภอเดยีวกัน 

      
 

 

1.1.2 จํานวนแหลง  2.88 มาก 2.50 มาก 2.40 มาก 2.58 มาก 
ทองเท่ียวอื่นๆ ใน
จังหวัดเดยีวกัน  

      
 

 

1.2  ความเหมาะสม 
ทางภูมิทัศน 

        

1.2.1 ไมมีอาคารสูง 1.77 ปานกลาง 2.40 มาก 2.10 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 
และสิ่งกอสรางท่ีบดบัง
สายตา หรือรบกวนภูมิ
ทัศนหรือ เกิดความ
ขัดแยงตอสุนทรียภาพ
การมองเห็น   

        

1.2.2 อยูหางจาก 1.77 ปานกลาง 2.30 ปานกลาง 2.40 มาก 2.17 ปานกลาง 
ระบบอุตสาหกรรมท่ี
เปนผลในทางลบกับ
แหลง 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

1.3 อยูหางจากพื้นท่ีท่ีมี
คุณคาเชิงอนุรักษ 

        

1.3.1 อยูหางจาก  2.00 ปานกลาง 2.30 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.13 ปานกลาง 
พื้นท่ีเชิงอนุรักษ         
1.4  ขนาดของพ้ืนท่ี         
1.4.1 ขนาดของ  2.55 มาก 2.60 มาก 2.70 มาก 2.62 มาก 
พื้นท่ีในแหลงสามารถ
ทํากิจกรรมการ
ทองเท่ียวได 

        

1.4.2 ลักษณะของพ้ืนท่ี  2.44 มาก 2.50 มาก 2.70 มาก 2.51 มาก 
ในแหลงทํากิจกรรม
การทองเท่ียวไดเปน
บริเวณตอเนื่องกัน 

        

1.5 ฤดูกาลทองเท่ียว         
1.5.1 ชวงฤดูกาล  2.66 มาก 2.50 มาก 2.40 มาก 2.51 มาก 
ทองเท่ียวของแหลงใน 
1 ป ท่ีสามารถเท่ียวได 

        

1.6 ความสามารถใน
การรองรับ
นักทองเท่ียว 

        

1.6.1 จํานวน  2.77 มาก 2.40 มาก 2.30 ปานกลาง 2.48 มาก 
นักทองเท่ียวสูงสุดใน 
1 วัน 

        

รวม 1 ดานกายภาพ  2.40 มาก 2.42 มาก 2.36 มาก 2.39 มาก 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

2. ดานการเขาถึงแหลง         
2.1 มีการคมนาคมและ
การเขาถึงได
หลากหลายวิธ ี

        

2.1.1 ทางรถโดยสาร  2.88 มาก 2.60 มาก 2.40 ปานกลาง 2.62 มาก 
ประจําทาง         
2.1.2 ทางรถยนต  2.88 มาก 2.80 มาก 2.90 ปานกลาง 2.86 มาก 
2.2 คุณภาพของ
เสนทาง 

        

2.2.1 คุณภาพเสนทาง  2.55 มาก 2.50 มาก 2.40 มาก 2.48 มาก 
รถไฟ          
2.2.2 คุณภาพ  2.88 มาก 2.80 มาก 2.70 มาก 2.79 มาก 
เสนทางรถโดยสาร
ประจําทาง 

        

2.2.3 คุณภาพเสนทาง  2.88 มาก 2.70 มาก 2.40 มาก 2.65 มาก 
เสนทางถนน         
2.2.4 คุณภาพเสนทาง 3.00 มาก 2.60 มาก 2.70 มาก 2.75 มาก 
เครื่องบิน         
2.3 คาใชจายท่ีใชใน
การเดินทาง 

        

2.3.1 คาใชจายท่ี  1.88 ปานกลาง 1.70 ปานกลาง 1.70 ปานกลาง 1.75 ปานกลาง 
ใชในการเดินทางทาง
รถยนต และรถโดยสาร 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

2.4 ระยะทาง         
2.4.1 ระยะทางจาก 1.88 ปานกลาง 1.80 ปานกลาง 1.50 ปานกลาง 1.72 ปานกลาง 
กรุงเทพฯ ถึง จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 

        

2.4.2 ระยะทางจาก 2.77 มาก 2.60 มาก 2.50 มาก 2.62 มาก 
อําเภอเมอืง
นครศรีธรรมราชถึง 
แหลง 

        

รวม 2  
ดานการเขาถึงแหลง 

2.62 มาก 2.45 มาก 2.35 มาก 2.47 มาก 

3. ดานคุณคาและ 
ความดึงดูดใจ 

        

3.1 ความสวยงาม         
3.1.1 เปนท่ียอมรับดาน 2.77 มาก 2.60 มาก 2.40 มาก 2.58 มาก 
ความสวยงามโดยมีการ 
การแพรภาพผานส่ือ 

        

3.2 ความโดดเดน         
3.2.1 มีความแปลก  2.66 มาก 2.50 มาก 2.40 มาก 2.51 มาก 
หรือมีเอกลักษณพิเศษ         
3.3 ความมีช่ือเสียง         
3.3.1 เปนท่ีรูจัก 2.77 มาก 2.40 มาก 2.30 ปานกลาง 2.48 มาก 
ในประเทศ         
3.3.2 เปนท่ีรูจัก 2.66 มาก 1.80 ปานกลาง 1.60 นอย 2.00 ปานกลาง 
ในตางประเทศ         
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

3.4 ความสมบูรณ         
3.4.1 มีสภาพ 2.77 มาก 2.50 มาก 2.30 ปานกลาง 2.51 มาก 
แวดลอมทาง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับ
การอนุรักษไวอยาง
ตอเนื่อง 

        

3.4.2 มีลักษณะท่ี 2.77 มาก 2.40 มาก 2.30 มาก 2.48 มาก 
สมบูรณทางรูปลักษณ 
และเน้ือหาดาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร 
โบราณคดี และ  
ภูมิปญญาทองถิ่น 

        

3.5 คุณคาทางความรู
และการศึกษา 

        

3.5.1 มีปรากฏการณ  2.66 มาก 2.60 มาก 2.50 มาก 2.62 มาก 
ทางธรรมชาติท่ีมีคุณคา   
ตอการศึกษา 

        

3.5.2 มีลักษณะทาง  2.77 มาก 2.50 มาก 2.30 ปานกลาง 2.58 มาก 
วัฒนธรรมประเพณี 
หรือชนชาติท่ีควร
ศึกษา 

        

3.5.3 เปนแหลงสืบคน  3.00 มาก 2.60 มาก 2.60 มาก 2.72 มาก 
ความเปนมา และ
ความรูทางหลักฐาน
โบราณคดี และ
ประวัติศาสตร 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

3.6 คุณคาใน
ความสัมพันธกับสังคม
และวิถีชีวิต 

        

3.6.1 เปนแหลง 2.88 มาก 2.60 มาก 2.50 มาก 2.65 มาก 
ทรัพยากรวัตถดุิบของ
อุตสาหกรรมพ้ืนบาน 
งานฝมือของคนใน
ทองถิ่น 

        

3.6.2 เปนแหลง  3.00 มาก 2.70 มาก 2.60 มาก 2.75 มาก 
ท่ีมีประวัติความเปนมา
ซึ่งสัมพันธกับประเพณี 
ความเช่ือ และ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

        

รวม 3 ดานคุณคา 2.79 มาก 2.47 มาก 2.34 มาก 2.53 มาก 
และความดึงดูดใจ         

4. ดานส่ิงอํานวย 
ความสะดวก 

        

4.1 ท่ีพัก         
4.1.1 ท่ีพักหลาย  2.77 มาก 2.30 ปานกลาง 1.60 นอย 2.20 ปานกลาง 
ระดับ หลายประเภทใน
บริเวณใกลกับแหลง
ทองเท่ียว 

        

4.1.2 จํานวนโรงแรม  2.88 มาก 2.30 ปานกลาง 1.60 นอย 2.24 ปานกลาง 
ในบริเวณใกลกับแหลง          
4.1.3 มีท่ีจอดรถเปน  2.55 มาก 2.30 ปานกลาง 1.90 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
สัดสวนในบริเวณ
แหลง 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

4.2 รานคา         
4.2.1 จํานวนรานคา  2.88 มาก 2.50 มาก 1.60 นอย 2.31 ปานกลาง 
ในบริเวณแหลง         
4.3 รานอาหาร         
4.3.1 จํานวน  2.77 มาก 2.50 มาก 1.50 นอย 2.24 ปานกลาง 
รานอาหารในบริเวณ
แหลง 

        

4.4 สาธารณูปโภค         
4.4.1 มีระบบการ 2.44 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
บริการสาธารณูปโภค         
4.5 ความปลอดภัย         
4.5.1 มีบริการดาน 2.66 มาก 2.40 มาก 2.30 ปานกลาง 2.44 มาก 
สาธารณสุข เชน 
โรงพยาบาล ในบริเวณ
แหลง 

        

4.5.2 มีบริการ 2.44 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสิน เชน ตํารวจ 
ทหาร ในบริเวณแหลง 

        

4.6 มัคคุเทศกและผูให
ความรูเกี่ยวกับแหลง  

        

4.6.1 มีมัคคุเทศก  2.77 มาก 2.30 ปานกลาง 2.30 ปานกลาง 2.44 มาก 
และผูใหความรู
เกี่ยวกับแหลง 

        

รวม 4 ดานส่ิงอาํนวย 
ความสะดวก  

2.68 มาก 2.33 ปานกลาง 1.88 ปานกลาง 2.28 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

5. ดานมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 

        

5.1 การมีสวนรวมใน
กิจกรรมการทองเท่ียว
ของชุมชนทองถิ่น 

        

5.1.1 ชุมชนทองถิ่นม ี 2.44 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
สวนรวมสนับสนุนใน
สินคา และการ
ใหบริการการทองเท่ียว 

        

5.1.2 ชุมชนทองถิ่นมี  2.33 ปานกลาง 2.30 มาก 2.10 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
สวนรวมในการจัด
กิจกรรมการทองเท่ียว 

        

5.2 สินคาและธุรกิจท่ี
เกี่ยวเนื่องกับแหลง 
(OTOP และธุรกิจ
อื่นๆ)  

        

5.2.1 ความหลากหลาย  2.77 มาก 2.30 ปานกลาง 2.30 ปานกลาง 2.44 มาก 
ของสินคาผลิตภัณฑ 
และของท่ีระลึก ท่ี
เกี่ยวเนื่องกับแหลง 

        

5.2.2 ความหลากหลาย  2.55 มาก 2.30 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 
ของธุรกิจและการ
บริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
แหลง 

        

5.2.3 จํานวนของธุรกจิ         
และการบริการท่ีเกี่ยว 
เนื่องกับแหลง  

2.66 มาก 2.30 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

5.3 ผูประกอบการใน         
พื้นท่ี         
5.3.1 จํานวน  2.66 มาก 2.30 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 2.37 มาก 
ผูประกอบการท่ี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจนํา
เท่ียวในพ้ืนท่ี 

        

5.4 การบริการดาน
กิจกรรมการทองเท่ียว 

        

5.4.1 มีการบรกิารดาน
กิจกรรมการทองเท่ียว 

2.55 มาก 2.20 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 

ในรูปแบบท่ีเปน
เอกลักษณ  

        

5.4.2 มีการบรกิารดาน  2.44 มาก 2.20 ปานกลาง 1.90 ปานกลาง 2.17 ปานกลาง 
กิจกรรมการทองเท่ียว
หลากหลายประเภท 
หลายลักษณะ 

        

5.5 คาใชจายตอคน 
ตอวันของนักทองเท่ียว 

        

5.5.1 คาใชจายตอคน 1.88 ปานกลาง 1.60 นอย 1.40 นอย 1.62 นอย 
ตอวันของนักทองเท่ียว         
5.6 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ี
พักอยูในแหลง 

        

5.6.1 ระยะเวลาเฉล่ีย  1.77 ปานกลาง 1.50 นอย 1.30 นอย 1.51 นอย 
ท่ีพักอยูในแหลง         
รวม 5 ดานมูลคาเพ่ิม  2.40 มาก 2.12 ปานกลาง 1.95 ปานกลาง 2.13 ปานกลาง 

ทางเศรษฐกิจ         
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

6. ดานการบริหาร
จัดการ 

        

6.1 มีหนวยงาน/องคกร
ท่ีดูแลแหลง(หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบโดยตรง) 

        

6.1.1 มีหนวยงาน/ 2.55 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 
องคกรท่ีดูแลแหลง
โดยเฉพาะอยางชัดเจน 

        

6.2 มีกฎเกณฑท่ีใชรวม 
กันในการควบคุมดูแล  

        

6.2.1 มีกฎเกณฑ ท่ีใช 2.44 มาก 2.30 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 
รวมกันในการดูแล
ควบคุมความเรียบรอย
ในแหลง  

        

6.3 มีความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง 

        

6.3.1 รวมกันบริหาร  2.44 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
จัดการโดยบุคลากรใน
แหลงมากกวาภายนอก   

        

6.4 มีการกําหนด
มาตรฐานในการดูแล
รักษาแหลง  

        

6.4.1 มีขอตกลง และ 2.55 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
รับรูรวมกันเกี่ยวกับ
การดําเนินงาน และการ
รักษามาตรฐานการ
ดูแลรักษาแหลง 
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

6.5 มีการอนุรักษฟนฟู
อยางตอเนือ่ง 

        

6.5.1 มีกิจกรรม  2.55 มาก 2.10 ปานกลาง 2.00 ปานกลาง 2.20 ปานกลาง 
ท่ีเปนการอนุรักษฟนฟู
แหลงอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง 

        

6.6 มีการประสานและ
ความมีสวนรวม
ระหวางผูท่ีเกี่ยวของ  

        

6.6.1 มีหนวยงาน/  2.55 มาก 2.30 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.31 ปานกลาง 
องคกรท่ีดูแลแหลง
โดยตรง 

        

6.6.2 ความประสาน  2.55 มาก 2.42 ปานกลาง 2.31 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 
รวมมือระหวางองคกร
ท่ีเกี่ยวของ 

        

6.6.3 ความประสาน  2.44 มาก 2.30 ปานกลาง 2.20 นอย 2.31 ปานกลาง 
รวมมือระหวางกลุม
ธุรกิจ 

        

6.7 มีงบประมาณ
สนับสนุน  

        

6.7.1 มีงบประมาณ 2.44 มาก 2.30 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 
ของรัฐสนับสนุน         
6.7.2 ไดรับการ  2.55 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.27 ปานกลาง 
สนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงาน/องคกร   

        

รวม 6 ดานการบริหาร 2.50 มาก 2.25 ปานกลาง 2.12 ปานกลาง 2.26 ปานกลาง 
จัดการ         
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

7.1 ความขัดแยงใน
พื้นท่ี 

        

7.1.1 มีความขัดแยงใน  1.11 นอย 1.20 นอย 1.10 นอย 1.13 นอย 
พื้นท่ี และทรัพยากรใน
พื้นท่ี 

        

7.2 ความออนไหวตอ
การเปลี่ยนแปลงดาน
สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
และโบราณคดี 

        

7.2.1 เปนแหลงท่ี  1.22 นอย 1.40 นอย 1.50 นอย 1.37 นอย 
ออนไหวตอการเสื่อม
สลายของหลักฐานทาง
โบราณคดี และ
ประวัติศาสตร 

        

7.2.2 เปนแหลงท่ียาก  1.22 นอย 1.40 นอย 1.40 นอย 1.34 นอย 
ตอการควบคุมความ
เสื่อมโทรมของ
หลักฐานทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และ
โบราณคดี 

        

7.3 ความเส่ียง         
7.3.1 มีความเส่ียงจาก 2.44 มาก 2.20 ปานกลาง 2.10 ปานกลาง 2.24 ปานกลาง 
สภาพถนนและเสนทาง         
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ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 
 

ศักยภาพของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน ท้ัง 3 แหลง 
แหลงทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน  
เชิงวัฒนธรรม  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ  ศักยภาพ 

7.3.2 มีความเส่ียงจาก  1.22 นอย 1.40 นอย 1.30 นอย 1.31 นอย 
การคุกคาม 
ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

        

7.3.3 มีความเส่ียงจาก  1.11 นอย 1.30 นอย 1.30 นอย 1.24 นอย 
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ         
7.3.4 มีความเส่ียงตอ  1.11 นอย 1.20 นอย 1.20 นอย 1.17 นอย 
โรค และสุขอนามัย         
รวม 7 ดานจุดออนและ 1.34 นอย 1.44 นอย 1.41 นอย 1.40 นอย 

ผลกระทบเชิงลบ         
 

ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยแยกเปนรายดาน 
 1. ดานกายภาพ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโม
คลาน เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพมาก เพราะมีการกระจุกตัวของแหลงทองเท่ียว
อ่ืนๆ ในอําเภอเดียวกัน และในจังหวัดเดียวกันจํานวนมาก โบราณสถานวัดโมคลานจะมีความ
เหมาะสมทางภูมิทัศนมากกวา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ วัดธาตุนอย เนื่องจากไมมีอาคาร
สูงและส่ิงกอสรางท่ีบดบังสายตา หรือรบกวนภูมิทัศนของแหลง หรือเกิดความขัดแยงตอ
สุนทรียภาพทางการมองเห็น อยูหางจากระบบอุตสาหกรรมทําใหไมเกิดผลกระทบกับแหลง อยูไม
ไกลจากพื้นท่ีท่ีมีคุณคาเชิงอนุรักษ สวนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดธาตุนอย มีขนาดพื้นท่ี 
และลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีตอเนื่องกันสามารถทํากิจกรรมการทองเท่ียวได ในแตละวันสามารถรองรับ
นักทองเท่ียวไดมากกวา และมีจํานวนนักทองเท่ียวมาเที่ยวมากกวาโบราณสถานวัดโมคลาน 
นอกจากนี้ ท้ัง 3 แหลงสามารถเดินทางไปทองเท่ียวไดทุกเดือน 
 2. ดานการเขาถึงแหลง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถาน วัด
โมคลาน เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพมาก เพราะมีการคมนาคมและการเขาถึงได
หลายวิธี มีสนามบินอยูภายในจังหวัด สามารถเดินทางเขาถึงพื้นท่ีใกลแหลงไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย ท้ังทางรถโดยสารประจําทาง รถยนต รถไฟ ถนนมีพื้นผิวดี ไมคดโคงมาก ดานคาใชจายท่ี
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ใชในการเดินทางโดยรถยนต และรถโดยสารประจําทางก็พอๆ กับคาใชจายท่ีใชในการเดินทางไป
จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคเดียวกัน มีระยะทางอยูคอนขางไกลจากกรุงเทพฯ แตมีระยะทางอยูในอําเภอ
เมือง หรืออยูหางจากอําเภอเมืองไมถึง 1 ช่ัวโมง 
 3. ดานคุณคาและความดึงดูดใจ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพมาก เพราะมีความสวยงาม 
เพราะเปนท่ียอมรับดานความสวยงามโดยมีการเผยแพรผานส่ือ เอกสาร และเว็บไซทของ ททท. 
ในชวง 1-2 ป มีความโดดเดน มีเอกลักษณพิเศษแตกตางจากแหลงอ่ืน มีคุณคาทางความรูและ
การศึกษา เพราะมีปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีคุณคาตอการศึกษา มีชนชาติ วัฒนธรรม ประเพณี
ท่ีนาศึกษา มีหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตรท่ีสําคัญท่ีตองสืบคนใหไดความรูท่ีชัดเจน 
มีทรัพยากรวัตถุดิบของ อุตสาหกรรมพื้นบานท่ีเปนเอกลักษณของคนในทองถ่ิน เชน เครื่องถมเงิน 
เคร่ืองถมทอง ผาทอ เส่ือกระจูด เคร่ืองจักสาน สินคาพื้นเมือง ตัวหนังตะลุง เคร่ืองปนดินเผา ฯลฯ 
มีประวัติความเปนมาท่ีเกี่ยวของผูกพันกับประเพณี ความเช่ือ สัญลักษณของคนในทองถ่ินซ่ึง
ชาวบานนับถือ ดานความมีช่ือเสียงในประเทศ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดธาตุนอย เปนท่ี
รูจักในประเทศ มากกวาโบราณสถานวัดโมคลาน เพราะเปนแหลงท่ีไดรับการกลาวถึง และมีการ
เผยแพรขอมูลเอกสารทองเท่ียวจํานวนมาก และเว็บไซทของ ททท. บอยครั้ง รวมท้ังยังเปนท่ีนิยม
ของนักทองเท่ียวชาวไทย สวนในดานความมีช่ือเสียงในตางประเทศ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
เปนท่ีรูจักในตางประเทศ มากกวา วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน เพราะเปนแหลงท่ี
ไดรับการกลาวถึง และมีการเผยแพรขอมูลในเอกสารทองเท่ียวจํานวนมาก และเว็บไซตของ
ตางประเทศบอยคร้ัง และเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ นอกจากนี้ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร และวัดธาตุนอย   มีความสมบูรณของสภาพแวดลอมและรูปลักษณทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังการจัดงานพิธีท่ีหาดูไดยาก 
มากกวาโบราณสถานวัดโมคลาน 
 4. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพมากกวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน เพราะบริเวณใกลเคียงวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีท่ีพักใหเลือกพักไดหลากหลายประเภท และมีโรงแรมจํานวนมากใน
บริเวณใกลเคียงกับแหลง มีท่ีจอดรถเปนสัดสวนและกวางขวาง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
วัดธาตุนอย มีจํานวนรานคา รานอาหารในบริเวณแหลงและบริเวณใกลเคียงกับแหลงมากกวา
โบราณสถาน วัดโมคลาน ดานสาธารณูปโภค และความปลอดภัย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมี
ระบบการบริการสาธารณูปโภคเพียงพอ มีบริการดานสาธารณสุข เชนโรงพยาบาลในบริเวณ 
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ใกลเคียงกับแหลง มีบริการดานการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน ในบริเวณใกลเคียง
กับแหลง เชน ตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และมีมัคคุเทศกและผูใหความรู
เกี่ยวกับแหลงไวบริการ มากกวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 
 5. ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพมากกวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน เพราะชุมชนในทองถ่ินวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร มีสวนรวมสนับสนุนในสินคาและการใหบริการการทองเท่ียว มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการทองเท่ียว มีสินคาและผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวเนื่องกับแหลงหลากหลายชนิด มีธุรกิจ และการ
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับแหลงหลากหลายชนิด เชน มีท้ังบริการนวด อาหาร เคร่ืองดื่ม รานคา และ
อ่ืนๆ  มีธุรกิจและการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับแหลงจํานวนมาก มีผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวอยู
ภายในพ้ืนท่ีจํานวนมาก มีการบริการดานกิจกรรมการทองเท่ียวในรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ
ของแหลง มีการบริการดานกิจกรรมการทองเท่ียวหลากหลาย ประเภท หลายรูปแบบ มีระยะเวลา
เฉล่ียจํานวนวันพักในท่ีพักท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับแหลงในจังหวัด พอๆ กับคาเฉลี่ยจํานวนวัน
พักในจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ดานคาใชจายตอคน ตอวันของนักทองเท่ียว วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน มีคาใชจายตอคน ตอวันพอๆ กับคาใชจาย
ของจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 6. ดานการบริหารจัดการ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ
มากกวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน เพราะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มี ททท. กรม
ศิลปากร เทศบาล จังหวัด กรรมการวัด ฯลฯ รับผิดชอบดูแลแหลงโดยเฉพาะอยางชัดเจน มีเอกสาร 
ปาย หรือส่ิงสําคัญจํานวนมากท่ีแสดงวามีกฎเกณฑซ่ึงเปนท่ีเขาใจรวมกันในการควบคุมความเปน
ระเบียบเรียบรอยในแหลง มีการบริหารจัดการแหลงโดยกลุมบุคลากรในทองถ่ิน มีเอกสาร ปาย 
หรือขอมูลอ่ืนๆ จํานวนมาก ท่ีแสดงวามีขอตกลง และการรับรูรวมกันเกี่ยวกับการดําเนินงาน และ
การดูแลรักษาแหลง มีเอกสาร ปาย หรือขอมูลอ่ืนๆ จํานวนมากที่แสดงวามีกิจกรรมท่ีเปนการ
อนุรักษฟนฟูแหลงอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง มีเอกสาร ปาย หรือขอมูลอ่ืนๆจํานวนมากท่ีแสดงวา
มีหนวยงาน/องคกรท่ีดูแลแหลงโดยตรง มีเอกสาร ปาย หรือขอมูลอ่ืนๆ จํานวนมาก ท่ีแสดงวามี
ความรวมมือประสานงานกันระหวางองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ มีเอกสาร ปาย หรือขอมูลอ่ืนๆ 
จํานวนมากท่ีแสดงวา มีการประสานรวมมือกันระหวางกลุมธุรกิจในแหลง เชน มีการรวมตัวกันจัด
กิจกรรมตางๆ มีเอกสาร หรือขอมูลอ่ืนๆ จํานวนมากท่ีแสดงวามีงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐ  มีงบประมาณสนับสนุนจากองคกรอ่ืนๆ 
 7. ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน มีจุดออนและผลกระทบเชิงลบนอย เพราะไมมีเอกสาร หรือขอมูลอ่ืนๆ 
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จํานวนมากท่ีแสดงวามีความขัดแยงในการใชพื้นที่ และทรัพยากร เชน การรุกรานท่ีดินฯลฯ มีความ
ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงดานสังคม ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดีนอย เปนแหลงท่ียากตอการ
เส่ือมสลายของหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร ซ่ึงการทองเท่ียวไมมีผลตอการทําลาย
หลักฐานท่ีสําคัญ เปนแหลงท่ีงายตอการควบคุมความเส่ือมโทรม และการเส่ือมสลายของหลักฐาน
ทางโบราณคดี ประวัติศาสตรอันเนื่องมาจากความเกาแกหรือสาเหตุอ่ืนๆ มีสภาพชํารุดใกลจะพังอยู
แลว ดานความเส่ียง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลานมีความ
เส่ียงนอยในดานการคุกคามความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน เพราะเปนทองถ่ินท่ีมีความสงบ
เรียบรอยทางสังคมทองถ่ิน ไมมีขาวสาร หรือสถิติ การปลน จี้ มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตินอย 
เพราะเปนแหลงท่ีไมมีปญหา ไมมีอันตรายจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย น้ําปาไหลหลาก 
ฯลฯ มีความเส่ียงตอโรค และสุขอนามัยนอย เพราะเปนแหลงท่ีไมมีปญหา ไมมีอันตรายทางดาน
สุขภาพอนามัย  แตวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีความเสี่ยงจากสภาพถนน และเสนทาง
เส่ือมสภาพไดงายกวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 
 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาว
ไทย พฤติกรรมการทองเท่ียว และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัด
โมคลาน 

3.1 การเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางนกัทองเท่ียว
ชาวไทย และพฤติกรรมการทองเท่ียว 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับเพศของนักทองเท่ียว 
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เพศ         

1. ชาย 76 40.00 77 48.10 20 40.00 173 43.20 
2. หญิง 114 60.00 83 51.90 30 60.00 227 56.80 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square = 2.582a  df = 2  Sig = 0.275 
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  จากตารางท่ี 4.4 พบวา เพศของนักทองเที่ยวไมมีความสัมพันธกับการไปเท่ียวแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ัง 3 วัด ซ่ึงสวนใหญเปนนักทองเท่ียวเพศหญิง (227ราย/รอยละ 56.80) 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับอายุของนักทองเท่ียว  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อาย ุ         

1. ตํ่ากวา 15 ป 14 7.36 8 5.00 5 10.00 27 6.75 
2. ระหวาง 15-24 ป 46 24.23 20 12.50 20 40.00 86 21.50 
3. ระหวาง 25-34 ป 52 27.36 40 25.00 16 32.00 108 27.00 
4. ระหวาง 35-44 ป 40 21.05 50 31.25 9 18.00 99 24.75 
5. 45 ป ข้ึนไป 38 20.00 42 26.25 0 0.00 80 20.00 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square = 35.788 a  df = 8  Sig = 0.000* 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา อายุของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการไปเท่ียวแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 25-34 ป (52 ราย/รอยละ 27.36) สวนนักทองเท่ียวท่ีไปเที่ยววัดธาตุนอยสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 35-44 ป (50 ราย/รอยละ 31.25) และนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลานมีอายุ
ระหวาง 15-24 ป (20 ราย/รอยละ 40.00) หากสรุปโดยรวมทั้ง 3 แหลง พบวา นักทองเท่ียวสวน
ใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป (108 ราย/รอยละ 27.00) 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับระดับการศึกษาของนักทองเท่ียว 
  

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ระดับการศึกษา         

1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 39 20.53 62 38.75 15 30.00 116 29.00 
2. ปริญญาตรี 133 70.00 82 51.25 27 54.00 242 60.50 
3. สูงกวาปริญญาตรี 18 9.47 16 10.00 8 16.00 42 10.50 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square = 17.082 a  df = 4  Sig = 0.002* 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการไปเท่ียว

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ไปเท่ียว

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (133 ราย/รอยละ 70.00) วัดธาตุนอย (82 ราย/รอยละ 51.25) และ

โบราณสถานวัดโมคลาน (27 ราย/รอยละ 54.00) หากสรุปโดยรวมท้ัง 3 แหลง พบวา นักทองเท่ียว

สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี (242 ราย/รอยละ 60.50)  

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับรายไดของนักทองเท่ียว  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รายได         

1. ตํ่ากวา 10,000 บาท 47 24.73 11 6.87 9 18.00 67 16.75 
2. 10,001-15,000 บาท 37 19.48 50 31.25 18 36.00 105 26.25 
3. 15,001-20,000 บาท 50 26.32 60 37.50 13 26.00 123 30.75 
4. 20,000 บาท ข้ึนไป 56 29.47 39 24.38 10 20.00 105 26.25 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square = 17.082 a  df = 4  Sig = 0.002* 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบวา รายไดของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการไปเท่ียวแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สวนใหญมี

รายได 20,000 บาทข้ึนไป (56 ราย/รอยละ 29.47) ไปเท่ียววัดธาตุนอยสวนใหญมีรายไดระหวาง 

15,001-20,000 บาท (60 ราย/รอยละ 37.50) และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลานสวนใหญมีรายได

ระหวาง 10,000-15, 000 บาท (18 ราย/รอยละ 36.00) หากสรุปโดยรวมท้ัง 3 แหลง พบวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญมีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท (123 ราย/รอยละ 30.75) 

 

ตารางท่ี 4.8  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับอาชีพของนักทองเท่ียว  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
อาชีพ         

1. นักเรียน/นักศึกษา 30 15.78 26 16.25 8 16.00 64 16.00 
2. รับราชการ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

35 18.42 28 17.50 10 20.00 73 18.25 

3. พนักงานบริษัท/ 
รับจางท่ัวไป 

70 36.85 55 34.38 20 40.00 145 36.25 

4. ประกอบธุรกิจ
สวนตัว 

55 28.95 51 31.87 12 24.00 118 29.50 

5. อื่นๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 

Pearson Chi-Square = 1.354 a  df = 6  Sig = 0.969 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา อาชีพของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับการไปเที่ยวแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจาง      

ท่ัวไป ไปเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (70 ราย/รอยละ 36.85) ไปเท่ียววัดธาตุนอย (55 ราย/รอยละ 

34.38) และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (20 ราย/รอยละ 40.00) หากสรุปโดยรวมทั้ง 3 แหลง 

พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รับจางท่ัวไป (145 ราย/รอยละ 36.25) 

DPU



97 

ตารางท่ี 4.9  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับภูมิลําเนาของของนักทองเท่ียว 
  

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ภูมิลําเนา         

1. ภาคเหนือ 8 4.21 4 2.50 0 0.00 12 3.00 
2. ภาคใต 105 55.27 95 59.38 26 52.00 226 56.50 
3. ภาคตะวันออก 10 5.27 8 5.00 0 0.00 18 4.50 
4. ภาคตะวันตก 8 4.21 6 3.75 0 0.00 14 3.50 
5. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4 2.10 2 1.25 0 0.00 6 1.50 

6. ภาคกลาง 30 15.79 25 15.62 10 20.00 65 16.25 
7. กรุงเทพมหานคร 25 13.15 20 12.50 14 28.00 59 14.75 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square =  16.26 a  df = 12  Sig = 0.179 

 
 จากตารางท่ี 4.9  พบวา ภูมิลําเนาของนักทองเที่ยวไมมีความสัมพันธกับการไปเท่ียว

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคใต ไปเท่ียว             

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (105 ราย/รอยละ 55.27) ไปเท่ียววัดธาตุนอย (55 ราย/รอยละ 34.38) 

และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (20 ราย/รอยละ 40.00) หากสรุปโดยรวมทั้ง 3 แหลง พบวา 

นักทองเท่ียวสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในภาคใต (226 ราย/รอยละ 56.50) 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับลักษณะการมาเท่ียวของนักทองเท่ียว 
  

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ลักษณะการมาเท่ียว         

1.ไปเชา-เย็นกลับ 120 63.15 100 62.50 30 60.00 250 62.50 
2. พักคางคืน 70 36.85 60 37.50 20 40.00 150 37.50 
รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square =  0.168 a  df = 2  Sig = 0.919 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ลักษณะการมาเท่ียวของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับการ

ไปเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญมีลักษณะการทองเท่ียวแบบ

ไปเชา-เย็นกลับ ไปเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (120 ราย/รอยละ 63.15) ไปเท่ียววัดธาตุนอย 

(100 ราย/รอยละ 62.50) และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (30 ราย/รอยละ 60.00) หากสรุป

โดยรวมท้ัง 3 แหลง พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีลักษณะการทองเท่ียวแบบไปเชา-เย็นกลับ (250 

ราย/รอยละ 62.50) 

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับลักษณะท่ีพักคางคืนของนักทองเท่ียว  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ลักษณะท่ีพักคางคืน         
1. โรงแรม 65 34.21 50 31.25 19 38.00 134 33.50 
2. เกสตเฮาส 10 5.26 16 10.00 0 0.00 26 6.50 
3. รีสอรต 12 6.32 14 8.75 0 0.00 26 6.50 
4. บานญาติ/พี่นอง 103 54.21 80 50.00 31 62.00 214 53.50 
รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square =  12.247 a  df = 6  Sig = 0.057 
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 จากตารางท่ี 4.11 พบวา ลักษณะท่ีพักคางคืนของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับการ

ไปเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญพักคางคืนท่ีบานญาติ/พี่นอง

ไปเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (120 ราย/รอยละ 63.15) ไปเท่ียววัดธาตุนอย (100 ราย/รอยละ 

62.50) และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (30 ราย/รอยละ 60.00) หากสรุปโดยรวมท้ัง 3 แหลง 

พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมีลักษณะการทองเท่ียวแบบไปเชา-เย็นกลับ (250 ราย/รอยละ 62.50) 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับลักษณะการมาเท่ียวกับใคร 
   ของนักทองเท่ียว  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มาเท่ียวกับใคร         

1. ตามลําพัง 15 7.89 10 6.25 0 0.00 25 6.25 
2. ครอบครัว 80 42.10 55 34.38 20 40.00 155 38.75 
3. เพื่อน 40 21.05 45 28.12 16 32.00 101 25.25 
4. ญาติ/พี่นอง 55 28.96 50 31.25 14 28.00 119 29.75 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square =  20.441 a  df = 6  Sig = 0.002* 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ลักษณะการมาเท่ียวกับใครของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับ

การไปเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญมาเท่ียวกับครอบครัว ไป

เท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (80 ราย/รอยละ 42.10) ไปเท่ียววัดธาตุนอย (55ราย/รอยละ 

34.38) และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (20 ราย/รอยละ 40.00) หากสรุปโดยรวมท้ัง 3 แหลง 

พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมาเท่ียวกับครอบครัว (155 ราย/รอยละ 38.75) 

 

 

 

DPU



100 

ตารางท่ี 4.13  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับแหลงขอมูลของนักทองเท่ียว  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
แหลงขอมูล         

1. วิทยุ/โทรทัศน 15 7.89 10 6.25 0 0.00 25 6.25 
2. นิตยสาร/
หนังสือพิมพ 

24 12.63 18 11.25 5 10.00 47 11.75 

3. เว็บไซต 47 24.73 40 25.00 8 16.00 95 23.75 
4. ญาติ/เพื่อนแนะนํา 70 36.84 67 41.88 24 48.00 161 40.25 
5. แผนพับสงเสริม
การทองเท่ียว 

34 17.89 25 15.62 13 26.00 72 18.00 

6. อื่นๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 

Pearson Chi-Square =  9.365 a  df = 8  Sig = 0.312 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา แหลงขอมูลของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับการไปเท่ียว

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญไดรับขอมูลของแหลงทองเท่ียวโดย

ญาติ/เพื่อนแนะนํา ไปเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (70 ราย/รอยละ 36.84) ไปเท่ียววัดธาตุนอย 

(67  ราย/รอยละ 41.88) และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (24 ราย/รอยละ 48.00) หากสรุป

โดยรวมท้ัง 3 แหลง พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมาเท่ียวกับครอบครัว (155 ราย/รอยละ 38.75)  
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ตารางท่ี 4.14  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
แรงจูงใจ 

ในการทองเท่ียว 
        

1. ความสวยงามของ
แหลงทองเท่ียว 

38 20.00 30 18.75 12 24.00 80 20.00 

2. แหลงทองเท่ียวมี
สถาปตยกรรมท่ีโดด
เดน 

45 23.68 40 25.00 10 20.00 95 23.75 

3. เปนแหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ประวัติศาสตร 

60 31.58 53 33.13 20 40.00 133 33.25 

4. เปนแหลงทองเท่ียว
ท่ีเปนท่ีรูจักกันอยาง
กวางขวาง 

12 6.32 20 12.50 0 0.00 32 8.00 

5.ตองการพักผอน/ 
ผอนคลาย 

14 7.37 4 2.50 0 0.00 18 4.50 

6. พบปะผูคน 4 2.10 3 1.87 0 0.00 7 1.75 
7. ตองการความรู 17 8.95 10 6.25 8 16.00 35 8.75 
8. คาใชจายเหมาะสม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
9. อื่นๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square =  22.823 a  df = 12  Sig = 0.029* 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา แรงจูงใจของนักทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการไปเท่ียวแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กลาวคือนักทองเท่ียวสวนใหญมีแรงจูงใจเพราะเปนแหลงทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร ไปเท่ียววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (60 ราย/รอยละ 
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31.58) ไปเที่ยววัดธาตุนอย (53 ราย/รอยละ 33.13) และไปเท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (20 ราย/

รอยละ 40.00) หากสรุปโดยรวมท้ัง 3 แหลง พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญมีแรงจูงใจเพราะเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร (133 ราย/รอยละ 33.25)  

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีนักทองเท่ียวใชเดินทางมา 
   เท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 

ลักษณะท่ัวไป 
ของกลุมตัวอยาง 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน      
วัดโมคลาน 

รวมกลุมตัวอยาง   
3 แหลง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ยานพาหนะ         
1. รถโดยสารประจํา
ทาง 

60 31.57 54 33.75 15 30.00 129 32.25 

2.รถยนตสวนตัว 80 42.11 70 43.75 20 40.00 170 42.50 
3. รถไฟ 30 15.79 25 15.63 9 18.00 64 16.00 
4. เครื่องบิน 20 10.53 11 6.87 6 12.00 37 9.25 

รวม 190 100.00 160 100.00 50 100.00 400 100.00 
Pearson Chi-Square =  2.219 a  df = 6  Sig = 0.898 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ยานพาหนะไมมีความสัมพันธกับการไปเท่ียวแหลงทองเท่ียว
นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมาเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวโดยรถยนตสวนตัว ไปเที่ยววัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร (80 ราย/ รอยละ 42.11) ไปเที่ยววัดธาตุนอย (70 ราย/รอยละ 43.75) และไป
เท่ียวโบราณสถานวัดโมคลาน (20 ราย/รอยละ 40.00) หากสรุปโดยรวมทั้ง 3 แหลง พบวา 
นักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวโดยรถยนตสวนตัว (170 ราย/รอยละ42.50) 
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ตารางท่ี 4.16 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ และการเปรียบเทียบความพึงพอใจ 
   ของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยรวมทุกดาน 
 

ความพึงพอใจ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 
ของนักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   

ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  
  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

1. ดานกายภาพ 3.84 มาก 3.80 มาก 3.70 มาก 3.81 มาก 0.074 
2. ดานการเขาถึง
แหลง 

3.56 มาก 3.52 มาก 3.47 มาก 3.53 มาก 0.440 

3. ดานคุณคาและ
ความดึงดูดใจ 

3.90 มาก 3.84 มาก 3.72 มาก 3.87 มาก 0.120 

4. ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

3.63 มาก 3.47 มาก 3.18 ปาน
กลาง 

3.52 มาก *0.030 

5. ดานมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

3.82 มาก 3.73 มาก 3.58 มาก 3.74 มาก *0.040 

รวม 1.-5.ทุกดาน 3.75 มาก 3.67 มาก 3.53 มาก 3.69 มาก 0.120 

 
 จากตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่
มีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ัง 3 แหลง โดยรวม พบวา  นักทองเท่ียวชาวไทยมีระดับความ
พึงพอใจมากใน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (คาเฉล่ียเทากับ 3.75) รองลงมา ไดแก วัดธาตุนอย 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.67) และโบราณสถานวัดโมคลาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.53) 
 จากผลการทดสอบความแตกตางระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีตอ
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ัง 3 แหลง โดยรวม ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  
พบวา ในดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.17 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ 
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยแยกเปนรายดาน 

 
ความพึงพอใจของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 

นักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   
ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  

  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

1.  ดานกายภาพ          
1.1  ทัศนียภาพใน
บริเวณแหลง 

3.84 มาก 3.80 มาก 3.70 มาก 3.81 มาก 0.074 

รวม 1. 3.84 มาก 3.80 มาก 3.70 มาก 3.81 มาก 0.074 
ดานกายภาพ          
2.  ดานการเขาถึง
แหลง 

         

2.1  ระยะทางจาก
จังหวัด 

3.63 มาก 3.58 มาก 3.52 มาก 3.60 มาก 0.268 

นครศรีธรรมราชถึง
แหลง 

         

2.2  คุณภาพ
เสนทางถนนสู
แหลง 

3.54 มาก 3.51 มาก 3.44 มาก 3.51 มาก 0.434 

2.3  คุณภาพ
เสนทางถนนภายใน
แหลง 

3.52 มาก 3.48 มาก 3.46 มาก 3.50 มาก 0.628 

รวม 2. ดาน 3.56 มาก 3.52 มาก 3.47 มาก 3.53 มาก 0.440 
การเขาถึงแหลง          
3.  ดานคุณคาและ
ความดึงดูดใจ 

         

3.1  เปนแหลงท่ีมี
ความสวยงาม 

3.96 มาก 3.91 มาก 3.88 มาก 3.93 มาก 0.170 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ)  
 

ความพึงพอใจของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 
นักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   
ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  

  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

3.2 เปนแหลงท่ีมี
สถาปตยกรรม 
โดดเดน 

3.99 มาก 3.96 มาก 3.90 มาก 3.97 มาก 0.097 

3.3 สภาพแวดลอม
ทางศิลปวัฒนธรรม 

3.94 มาก 3.86 มาก 3.84 มาก 3.90 มาก 0.061 

ประเพณี และงาน
พิธีในแหลง 

         

3.4 เปนแหลง
ความรูทาง
วัฒนธรรม และ 

3.95 มาก 3.90 มาก 3.88 มาก 3.92 มาก 0.311 

ประวัติศาสตร          
3.5  อุตสาหกรรม
พื้นบานงานฝมือ 

3.88 มาก 3.82 มาก 3.78 มาก 3.85 มาก 0.081 

ของคนในทองถิ่น 
เชน เครื่องถมเงิน 
เครื่องถมทอง ผาทอ 
เสื่อกระจูด  
เครื่องจักสาน 
สินคาพ้ืนเมือง  
ตัวหนังตะลุง 
เครื่องปนดินเผา 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ)  
 

ความพึงพอใจของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 
นักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   
ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  

  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

3.6  เปนแหลงท่ีมี
ประวัติความเปนมา
ท่ีเกี่ยวของผูกพนั
กับประเพณี ความ
เช่ือ สัญลักษณของ
คนในทองถิ่น 

3.73 มาก 3.62 มาก 3.62 มาก 3.67 มาก 0.054 

รวม 3.ดานคุณคา 3.90 มาก 3.84 มาก 3.72 มาก 3.87 มาก 0.120 
และความดึงดูดใจ          
4.  ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

         

4.1  ท่ีจอดรถใน
บริเวณแหลง 

3.54 มาก 3.46 มาก 3.40 ปาน
กลาง 

3.49 มาก 0.102 

4.2  รานคาใน
บริเวณแหลง และ
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลง 

3.52 มาก 3.46 มาก 3.34 ปาน
กลาง 

3.47 มาก 0.071 

4.3  หองนํ้าใน
บริเวณแหลง 

3.60 มาก 3.31 ปาน
กลาง 

2.56 นอย 3.35 ปาน
กลาง 

0.000* 

4.4 ปายบอกทางใน
บริเวณแหลง 

3.45 มาก 3.06 ปาน
กลาง 

2.50 นอย 3.17 ปาน
กลาง 

0.000* 

4.5 ท่ีพัก มาน่ังใน
บริเวณแหลง 

3.55 มาก 3.25 ปาน
กลาง 

2.54 นอย 3.30 ปาน
กลาง 

0.000* 

4.6 ศูนยใหขอมูล
นักทองเท่ียว 

3.71 มาก 3.52 มาก 3.34 ปาน
กลาง 

3.59 มาก 0.000* 

ในบริเวณแหลง          

DPU



107 

ตารางท่ี 4.17  (ตอ)  
 

ความพึงพอใจของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 
นักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   
ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  

  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

4.7  ระบบบริการ 3.85 มาก 3.81 มาก 3.72 มาก 3.82 มาก 0.091 
ดานสาธารณูปโภค
ในบริเวณในบริเวณ
แหลง (ไฟฟา/
ประปา/โทรศัพท) 

         

4.8  ระบบบริการ
ดานสาธารณสุข 
เชน โรงพยาบาลใน
บริเวณใกลเคียงกับ 

3.70 มาก 3.49 มาก 3.36 ปาน
กลาง 

3.57 มาก 0.000* 

แหลง          
4.9  ระบบบริการ
ดานการรักษาความ
ปลอดภัยของชีวิต 

3.70 มาก 3.48 มาก 3.30 ปาน
กลาง 

3.56 มาก 0.000* 

และทรัพยสิน เชน 
ตํารวจ ทหาร หรือ
เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยใน
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลง  

         

4.10  มัคคุเทศก 
และผูใหความรู
เกี่ยวกับแหลง 

3.92 มาก 3.88 มาก 3.82 มาก 3.89 มาก 0.071 

รวม 4.  ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก 

3.63 มาก 3.47 มาก 3.18 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 0.030* 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ)  
 

ความพึงพอใจของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 
นักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   
ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  

  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

5.  ดานมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ 

         

5.1  การใหบริการ
การทองเท่ียวจาก
คนในชุมชน 

3.79 มาก 3.56 มาก 3.56 มาก 3.67 มาก 0.000* 

5.2  ราคาสินคา 
และของท่ีระลึก 

3.94 มาก 3.96 มาก 3.88 มาก 3.94 มาก 0.081 

ในบริเวณแหลง 
และบริเวณใกล 
เคียงกับแหลง เชน    
เครื่องถมเงิน  
เครื่องถมทอง ผาทอ 
เสื่อกระจูด  
เครื่องจักสาน  
สินคาพ้ืนเมือง   
ตัวหนังตะลุง   
เครื่องปนดินเผา  
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ)  
 

ความพึงพอใจของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 
นักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   
ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  

  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

5.3  คุณภาพสินคา 
และของท่ีระลึกใน 

3.94 มาก 3.97 มาก 3.90 มาก 3.95 มาก 0.085 

บริเวณแหลง และ
บริเวณใกลเคียงกับ
แหลง เชน   
เครื่องถมเงิน  
เครื่องถมทอง ผาทอ 
เสื่อกระจูด  
เครื่องจักสาน 
สินคาพ้ืนเมือง  
ตัวหนังตะลุง
เครื่องปนดินเผา
ฯลฯ 

         

5.4  การบริการของ
พอคาและแมคาใน
บริเวณแหลง และ
บริเวณใกลเคียงกับ 

3.84 มาก 3.62 มาก 3.60 มาก 3.72 มาก 0.000* 

กับแหลง          
5.5  การบริการของ
บริษัทนําเท่ียว 

3.73 มาก 3.64 มาก 3.30 ปาน
กลาง 

3.64 มาก 0.000* 

5.6  กิจกรรมการ
ทองเท่ียวในบริเวณ
แหลง 

3.70 มาก 3.64 มาก 3.28 ปาน
กลาง 

3.62 มาก 0.000* 

5.7  คาใชจายใน
การทองเท่ียว 

3.67 มาก 3.63 มาก 3.50 มาก 3.63 มาก 0.076 
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ)  
 

ความพึงพอใจของ วัดพระมหาธาตุ วัดธาตุนอย โบราณสถาน 3 แหลง Sig 
นักทองเท่ียว วรมหาวิหาร  วัดโมคลาน   
ชาวไทย  ระดับ  ระดับ  ระดับ  ระดับ  

  ความ  ความ  ความ  ความ  
  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  พึงพอใจ  

รวม 5.ดานมูลคา 3.82 มาก 3.73 มาก 3.58 มาก 3.74 มาก 0.040* 
ทางเศรษฐกิจ          

 

 
 จากตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ี
มีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ัง 3 แหลง เปนรายดาน พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีระดับ
ความพึงพอใจในดานคุณคาและความดึงดูดใจมากในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (คาเฉล่ียเทากับ 
3.90) วัดธาตุนอย  (คาเฉล่ียเทากับ 3.84) และโบราณสถานวัดโมคลาน (คาเฉล่ียเทากับ 3.72) 
 จากผลการทดสอบความแตกตาง ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ัง 3 แหลง เปนรายดาน ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน 
(ANOVA)  พบวา ดานส่ิงอํานวยความสะดวก (ขอ 4.3 หองน้ําในบริเวณแหลง/ขอ 4.4 ปายบอกทาง
ในบริเวณแหลง/ขอ 4.5 ท่ีพัก มานั่งในบริเวณแหลง/ขอ 4.6 ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณ
แหลง/ขอ 4.8 ระบบบริการดานสาธารณสุขในบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน โรงพยาบาล และ(ขอ 
4.9 ระบบบริการดานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินในบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน ตํารวจ 
ทหาร หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย) และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (ขอ 5.1 การใหบริการ
ทองเที่ยวจากคนในชุมชน และขอ 5.4 การบริการของพอคาและแมคาในบริเวณแหลง และบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง/ขอ 5.5 การบริการของบริษัทนําเท่ียว และขอ 5.6 กิจกรรมการทองเท่ียวใน
บริเวณแหลง) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
  (ขอ 4.3 หองน้ําในบริเวณแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 43.214 2 21.607 92.570 0.000* 
ภายในกลุม 92.664 397 0.233   

รวม 135.878 399    

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับหองน้ําในบริเวณแหลง
ทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางกันเปน
รายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี  4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ 
  กับดานส่ิงอํานวยความสะดวก (ขอ 4.3 หองน้ําในบริเวณแหลง) 
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.60) 
2. วัดธาตุนอย 

( = 3.31) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน (  = 2.56) 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร    
( = 3.60)    
2. วัดธาตุนอย ( = 3.31) 0.281*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 1.040* 0.758*  
(  = 2.56)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.19  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจหองน้ําในบริเวณแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 
แหลงในระดับปานกลาง แตนักทองเท่ียวพึงพอใจหองน้ําในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใน
ระดับมากกวาวัดธาตุนอยและโบราณสถานวัดโมคลาน และนักทองเท่ียวพึงพอใจหองน้ําในบริเวณ
โบราณสถานวัดโมคลานในระดับนอยกวาท้ัง 2 แหลง 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
  (ขอ 4.4 ปายบอกทางในบริเวณแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 39.449 2 19.724 113.571 0.000* 
ภายในกลุม 68.949 397 0.174   

รวม 108.397 399    

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับปายบอกทางในบริเวณแหลง
ทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางกันเปน
รายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี  4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ 
  กับดานส่ิงอํานวยความสะดวก (ขอ 4.4 ปายบอกทางในบริเวณแหลง) 
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.45) 
2. วัดธาตุนอย 

(  = 3.06) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน ( = 2.50) 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร    
( = 3.45)    
2. วัดธาตุนอย ( = 3.06) -0.281*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน -1.040* 0.758*  
(  = 2.50)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21  พบวา นักทองเที่ยวพึงพอใจปายบอกทางในบริเวณแหลงทองเที่ยว
ท้ัง 3 แหลงในระดับปานกลาง แตนักทองเท่ียวพึงพอใจปายบอกทางในบริเวณวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารในระดับมากกวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน นักทองเท่ียวพึงพอใจปาย
บอกทางในบริเวณโบราณสถานวัดโมคลานในระดับนอยกวาท้ัง 2 แหลง 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
  (ขอ 4.5 ท่ีพัก มานั่งในบริเวณแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 41.894 2 20.947 93.142 0.000* 
ภายในกลุม 89.283 397 0.225   

รวม 131.177 399    

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับท่ีพัก มานั่งในบริเวณแหลง
ทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางกันเปน
รายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี  4.23 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับดานส่ิง 
  อํานวยความสะดวก (ขอ 4.5 ท่ีพัก มานั่งในบริเวณแหลง) 
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.35) 
2. วัดธาตุนอย 

(  = 3.25) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน ( = 2.54) 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร    
( = 3.35)    
2. วัดธาตุนอย ( = 3.25) 0.307*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 1.017* 0.710*  
(  = 2.54)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.23  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจท่ีพัก มานั่งในบริเวณแหลงทองเท่ียวท้ัง 
3 แหลงในระดับปานกลาง แตนักทองเท่ียวพึงพอใจท่ีพัก มานั่งในบริเวณวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารในระดับมากกวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน และนักทองเท่ียวพึงพอใจ
ท่ีพัก มานั่งในบริเวณโบราณสถานวัดโมคลานในระดับนอยกวาท้ัง 2 แหลง 
 
 

DPU



114 

ตารางท่ี 4.24 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
  (ขอ 4.6 ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 6.561 2 3.281 14.439 0.000* 
ภายในกลุม 90.199 397 0.227   

รวม 96.760 399    

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวใน
บริเวณแหลงทองเที่ยวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความ
แตกตางกันเปนรายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ 
  กับดานส่ิงอํานวยความสะดวก (ขอ 4.6 ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณแหลง) 
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.71) 
2. วัดธาตุนอย 

(  = 3.52) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน ( = 3.34) 
1. วัดพระมหาธาตุ    
วรมหาวิหาร ( = 3.71)    

2. วัดธาตุนอย ( = 3.52) 0.185*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 0.370* 0.185*  
( = 3.34)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.25  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณ
แหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงในระดับมาก แตนักทองเท่ียวพึงพอใจศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวใน
บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดธาตุนอยในระดับมากกวาโบราณสถานวัดโมคลาน และ
นักทองเท่ียวพึงพอใจศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณโบราณสถานวัดโมคลานในระดับนอย
กวาท้ัง 2 แหลง  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานส่ิงอํานวยความสะดวก  
  (ขอ 4.8 ระบบบริการดานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลในบริเวณใกลเคียงกับแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 6.336 2 3.168 13.759 0.000* 
ภายในกลุม 91.414 397 0.230   

รวม 97.750 399    

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับระบบบริการดานสาธารณสุข 
เชน โรงพยาบาลในบริเวณแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทํา
การทดสอบความแตกตางกันเปนรายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับดาน 
  ส่ิงอํานวยความสะดวก (ขอ 4.8 ระบบบริการดานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล 
  ในบริเวณใกลเคียงกับแหลง) 
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.70 
2. วัดธาตุนอย 

( = 3.49) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน ( = 3.36) 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร    

(  = 3.70)    

2. วัดธาตุนอย ( = 3.49) 0.206*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 0.340* 0.133*  

( = 3.36)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.27  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจระบบบริการดานสาธารณสุข เชน
โรงพยาบาลในบริเวณใกลเคียงกับแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงในระดับมาก แตนักทองเท่ียวพึงพอใจ
ระบบบริการดานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลในบริเวณใกลเคียงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
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วัดธาตุนอยในระดับมากกวาโบราณสถานวัดโมคลานและนักทองเท่ียวพึงพอใจระบบบริการดาน
สาธารณสุข เชนโรงพยาบาลในบริเวณใกลเคียงวัดโมคลานในระดับนอยกวาท้ัง 2 แหลง 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับส่ิงอํานวยความสะดวก (ขอ 4.9 ระบบ 
 บริการดานการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน เชน ตํารวจ ทหาร  
 หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงกับแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 8.094 2 4.047 17.783 0.000* 
ภายในกลุม 90.344 397 0.228   

รวม 98.438 399    

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับระบบบริการดานการรักษา
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน เชน ตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยใน
บริเวณใกลเคียงกับแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางกันเปนรายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.29 
 

ตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ 
  กับดานส่ิงอํานวยความสะดวก (ขอ 4.9 ระบบบริการดานความปลอดภัยของชีวิต 
  และทรัพยสินแหลง เชน ตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
  ในบริเวณใกลเคียงกับ)  
 

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ( = 3.70 

2. วัดธาตุนอย 
( = 3.49) 

3. โบราณสถาน 
วัดโมคลาน ( = 3.36) 

1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
( = 3.70) 

   

2. วัดธาตุนอย ( = 3.49) 0.218*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 0.400* 0.181*  

( = 3.36)    
 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.29  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจระบบบริการดานความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยสิน เชน ตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงแหลง
ทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงในระดับมาก แตนักทองเที่ยวพึงพอใจระบบบริการดานความปลอดภัยของ
ชีวิตและทรัพยสิน เชน ตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในบริเวณใกลเคียงกับวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดธาตุนอยในระดับมาก และนักทองเท่ียวพึงพอใจในระบบบริการ
ดานความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน เชน ตํารวจ ทหาร หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยใน
บริเวณใกลเคียงวัดโมคลานในระดับนอยกวาท้ัง 2 แหลง 
 

ตารางท่ี 4.30 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
  (ขอ 5.1 การใหบริการการทองเท่ียวจากคนในชุมชน) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 5.408 2 2.704 12.982 0.000* 
ภายในกลุม 82.690 397 0.208   

รวม 88.098 399    
 

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการใหบริการการทองเท่ียวจาก
คนในชุมชนของแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางกันเปนรายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.31 
 

ตารางท่ี 4.31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ 
  กับดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (ขอ 5.1 การใหบริการการทองเท่ียว 
  จากคนในชุมชน)  
 

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ( = 3.79) 

2. วัดธาตุนอย 
( = 3.56) 

3. โบราณสถาน 
วัดโมคลาน ( = 3.56) 

1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
(  = 3.79) 

   

2. วัดธาตุนอย ( = 3.56) 0.232*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 0.234* 0.002*  
(  = 3.56)    

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

DPU



118 

 จากตารางท่ี 4.31  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจกับการใหบริการการทองเท่ียวจากคนใน
ชุมชนของแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงในระดับมาก และนักทองเท่ียวพึงพอใจกับการใหบริการการ
ทองเท่ียวจากคนในชุมชนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโม
คลานในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (ขอ 5.4 
 การบริการของพอคาและแมคาในบริเวณแหลงและบริเวณใกลเคียงกับแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 5.224 2 2.612 13.999 0.000* 
ภายในกลุม 74.074 397 0.187   

รวม 79.298 399    

 
 จากตารางท่ี 4.32 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการบริการของพอคาและแมคา
ในบริเวณแหลง และบริเวณใกลเคียงแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางกันเปนรายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.33 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับดาน 
  มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (ขอ 5.4 การบริการของพอคาและแมคาในบริเวณ 
  แหลงและบริเวณใกลเคียงกับแหลง)  
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.84) 
2. วัดธาตุนอย 

( = 3.62) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน ( = 3.60) 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
( = 3.84) 

   

2. วัดธาตุนอย ( = 3.62) 0.222*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 0.247* 0.025*  

( = 3.60)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.33  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจกับการบริการของพอคาและแมคาใน
บริเวณแหลง และบริเวณใกลเคียงแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงในระดับมาก และนักทองเท่ียวพึง
พอใจกับการบริการของพอคาและแมคาในบริเวณแหลง และบริเวณใกลเคียงวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลานในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
  (ขอ 5.5 การบริการของบริษัทนําเท่ียว) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 7.373 2 3.687 14.005 0.000* 
ภายในกลุม 104.504 397 0.263   

รวม 114.878 399    

 
 จากตารางท่ี 4.34 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการบริการของบริษัทนําเท่ียว
ของแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความ
แตกตางกันเปนรายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.35 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญกับดาน 
  มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (ขอ 5.5 การบริการของบริษัทนําเท่ียว)  
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.73) 
2. วัดธาตุนอย 

(  = 3.64) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน ( = 3.30) 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
( = 3.73) 

   

2. วัดธาตุนอย ( = 3.64) 0.087*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 0.431* 0.343*  

(  = 3.30)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

DPU



120 

 จากตารางท่ี 4.35  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจการบริการของบริษัทนําเท่ียวแหลง
ทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงในระดับมาก แตนักทองเท่ียวพึงพอใจการบริการของบริษัทนําเท่ียววัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดธาตุนอยในระดับมาก สวนโบราณสถานวัดโมคลานมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงการเปรียบเทียบการใหความสําคัญกับดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
  (ขอ 5.6 กิจกรรมการทองเท่ียวในบริเวณแหลง) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig 
ระหวางกลุม 7.076 2 3.538 12.925 0.000* 
ภายในกลุม 108.674 397 0.274   

รวม 115.750 399    

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบวา นักทองเท่ียวใหความสําคัญกับการบริการของกิจกรรมการ
ทองเท่ียวในบริเวณแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางกันเปนรายคูโดยสถิติ LSD ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4.37 
 
ตารางท่ี 4.37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการใหความสําคัญ 
  กับดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ (ขอ 5.6 กิจกรรมการทองเท่ียวในบริเวณแหลง)  
 
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.วัดพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร ( = 3.70) 
2. วัดธาตุนอย 

( = 3.64) 
3. โบราณสถาน 

วัดโมคลาน ( = 3.28) 
1. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
( = 3.70) 

   

2. วัดธาตุนอย ( = 3.64) 0.056*   
3. โบราณสถานวัดโมคลาน 0.422* 0.363*  

(  = 3.28)    

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.37  พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจกิจกรรมการทองเท่ียวในบริเวณแหลง
ทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงในระดับมาก แตนักทองเท่ียวพึงพอใจกิจกรรมการทองเท่ียวในบริเวณวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดธาตุนอยในระดับมาก และพึงพอใจกิจกรรมการทองเที่ยวในบริเวณ
โบราณสถานวัดโมคลานในระดับปานกลาง 
 
 DPU



 
 

 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผูวิจัยมีความสนใจในการทําวิทยานิพนธ เร่ือง “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และ
โบราณสถาน วัดโมคลาน เพราะเปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีความสําคัญทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
โบราณคดี ประวัติศาสตร และเปนท่ีเคารพศรัทธาสักการบูชาแกพุทธศาสนิกชน ประกอบกับการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเท่ียวป 2554 โดยใหความสําคัญกับการขยาย
ฐานกลุมนักทองเท่ียวคุณภาพ มีรายไดสูง เชน กลุมกอลฟ กลุมแตงงาน กลุมฮันนีมูน กลุมสุขภาพ
และความงาม กลุมทองเท่ียวเชิงกีฬา และกลุมท่ีสนใจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใหประเทศ
ไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพท่ีหลากหลาย ใหประสบการณท่ีทรงคุณคาและประทับใจ   รวมไป
กับการรักษาไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย และความโดดเดนของแตละแหลงทองเท่ียวใหสามารถ
ดํารงไวสืบไปอยางยั่งยืน   

การทําวิทยานิพนธเร่ืองนี้ไดศึกษาเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคใน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร   
วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน โดยใชเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม สัมภาษณ  ผูมีสวนไดสวนเสีย เม่ือไดขอมูลจากการสัมภาษณมาแลวจึงวิเคราะหขอมูล
และเขียนบรรยายสรุปขอมูล ปรากฏวา ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลยังไมคอยชัดเจน จึงไดเพ่ิม
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพข้ึนมา นั่นคือ แบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อใชในการสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสียในดานตางๆ ไดแก ดานกายภาพ ดานการ
เขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ดานการบริหารจัดการ ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ เม่ือไดขอมูลจากการสัมภาษณมาแลวจึง
วิเคราะหขอมูลและเขียนบรรยายสรุปขอมูล ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลพบวา วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพมากในทุกๆ  ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึง
แหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดาน
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การบริหารจัดการ และมีจุดออนและผลกระทบเชิงลบนอย สําหรับวัดธาตุนอย และโบราณสถาน
วัดโมคลาน เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพมากเกือบทุกดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานการเขาถึง
แหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ มีศักยภาพปานกลางในดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ดาน
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ดานการบริหารจัดการ และมีจุดออนและผลกระทบเชิงลบนอย หาก
วิเคราะหผลโดยรวมของท้ัง 3 แหลงจะพบวา ท้ัง 3 แหลงมีศักยภาพ  ปานกลางในทุกๆ ดาน เพื่อให
ไดขอมูลท่ีครอบคลุมและละเอียดชัดเจนมากข้ึนจึงไดศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในดานตางๆ ไดแก  ดานกายภาพ ดานการ
เขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และ ดานมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจโดยใชแบบสอบถามนักทองเท่ียวชาวไทย เม่ือไดผลการสอบถามมาแลวจึงไดวิเคราะห
ขอมูลคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึง
พอใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดธาตุนอยในระดับมากในทุกๆ ดาน ไดแก ดานกายภาพ  
ดานการเขาถึงแหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ สวนโบราณสถานวัดโมคลาน นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในระดับมาก
เกือบทุกดาน ยกเวนดานส่ิงอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง หากวิเคราะห
ผลโดยรวมของท้ัง 3 แหลง จะพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจท้ัง 3 แหลงในระดับมาก
ในทุกๆ ดาน 
  
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาขอมูลท่ีไดจากผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียวชาวไทยปรากฏวา
ใหคําตอบท่ีตรงกับสมมติฐาน นั่นคือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถาน                 
วัดโมคลาน จะมีศักยภาพท่ีแตกตางกันในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย และนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 
จะมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน และแตกตางกัน กลาวคือ ในมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสีย มี
ความคิดเห็นวา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน มีศักยภาพ
มาก ท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานกายภาพ(การกระจุกตัวของแหลงทองเท่ียว/ความเหมาะสมทางภูมิทัศน/
การอยูหางพื้นท่ีท่ีมีคุณคาเชิงอนุรักษ/ขนาดของพื้นท่ี/ฤดูกาลทองเท่ียว/ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว) ดานการเขาถึงแหลง(มีการคมนาคมและการเขาถึงไดหลากหลายวิธี/คุณภาพของ
เสนทาง/คาใชจายท่ีใชในการเดินทาง/ระยะทาง) และดานคุณคาและความดึงดูดใจ(ความสวยงาม/
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ความโดดเดน /ความมีช่ือเสียง /ความสมบูรณ /คุณคาทางความรูและการศึกษา /คุณคาใน
ความสัมพันธกับสังคมและวิถีชีวิต) แตแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลง มีความแตกตางกันและมี
ศักยภาพปานกลางในดานส่ิงอํานวยความสะดวก ( ท่ีพักและท่ีจอดรถ/รานคา/รานอาหาร/
สาธารณูปโภค/ความปลอดภัย/มัคคุเทศกและผูใหความรูเกี่ยวกับแหลง)  ดานมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ(การมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชนทองถ่ิน/สินคาและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับแหลง OTOP และธุรกิจอ่ืนๆ/ผูประกอบการในพื้นท่ี/การบริการดานกิจกรรมการทองเท่ียว/
คาใชจายตอคนตอวันของนักทองเท่ียว/ระยะเวลาเฉล่ียท่ีพักอยูในบริเวณใกลเคียงกับแหลง)  และ
ดานการบริหารจัดการ(มีหนวยงาน หรือองคกรท่ีดูแลแหลงโดยเฉพาะอยางชัดเจน/มีกฎเกณฑท่ีใช
รวมกันในการควบคุมดูแลแหลง/มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง/มีการกําหนดมาตรฐานในการ
ดูแลรักษาแหลง/มีการอนุรักษฟนฟูอยางตอเนื่อง/มีการประสานและความมีสวนรวมระหวางผูท่ี
เกี่ยวของ/มีงบประมาณสนับสนุน) และท้ัง 3 แหลงมีจุดออนและผลกระทบเชิงลบนอย (ความ
ขัดแยงในพ้ืนท่ี/ความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงดานสังคม ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี/ความ
เส่ียง) สรุปไดวา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพมากในการพัฒนาให
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สวนวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน มีศักยภาพปาน
กลาง ซ่ึงสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดเชนกัน สวนในมุมมองของ
นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และวัดธาตุนอยในระดับมากใน
ทุกๆ ดาน ไดแก ดานกายภาพ(ทัศนียภาพในบริเวณแหลง) ดานการเขาถึงแหลง(ระยะทางจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราชถึงแหลง/คุณภาพเสนทางถนนภายนอกและภายในแหลง) ดานคุณคาและ
ความดึงดูดใจ(มีความสวยงาม/มีสถาปตยกรรมโดดเดน/มีสภาพแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และงานพิธีในแหลง/เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร/มีอุตสาหกรรม
พื้นบานงานฝมือของคนในทองถ่ิน/เปนแหลงท่ีมีประวัติความเปนมาท่ีเกี่ยวของผูกพันกับประเพณี 
ความเชื่อ สัญลักษณของคนในทองถ่ิน) ดานส่ิงอํานวยความสะดวก(ท่ีจอดรถในบริเวณแหลง/
รานคาในบริเวณแหลงและบริเวณใกลเคียงกับแหลง/หองน้ําในบริเวณแหลง/ปายบอกทางใน
บริเวณแหลง/ท่ีพัก มานั่งในบริเวณแหลง/ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณแหลง/ระบบบริการ
ดานสาธารณูปโภคในบริเวณแหลง/ระบบบริการดานสาธารณสุขในบริเวณใกลเคียงกับแหลง/
ระบบบริการดานการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน/มัคคุเทศกและผูใหความรูเกี่ยวกับ
แหลง) และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ(การใหบริการการทองเท่ียวจากคนในชุมชน/ราคาสินคา
และของท่ีระลึกในบริเวณแหลงและบริเวณใกลเคียงกับแหลง /คุณภาพสินคาและของที่ระลึกใน
บริเวณแหลงและบริเวณใกลเคียงกับแหลง/การบริการของพอคาและแมคาในบริเวณแหลงและ
บริเวณใกลเคียงกับแหลง/การบริการของบริษัทนําเท่ียว/กิจกรรมการทองเที่ยวในบริเวณแหลง/
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คาใชจายในการทองเท่ียว) สวนโบราณสถานวัดโมคลาน นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจใน
ระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวนดานส่ิงอํานวยความสะดวกจะมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
หากวิเคราะหผลโดยรวมของท้ัง 3 แหลง จะพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจท้ัง 3 แหลง
ในระดับมากในทุกๆ ดาน 

แมวาในมุมมองของนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจมากในดานกายภาพ ดานการเขาถึง
แหลง ดานคุณคาและความดึงดูดใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน แลวก็ตาม แตใน
มุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียยังคงมีความคิดเห็นวาแหลงทองเท่ียวท้ัง 3 แหลงตองมีการพัฒนาให
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและย่ังยืนซ่ึงคนในชุมชน ผูดูแลแหลงทองเท่ียว 
ภาครัฐ และภาคเอกชนตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยางมีระบบ และมีแบบแผน 

สรุปไดวาหากเปรียบเทียบศักยภาพของท้ัง  3 แหลงจะพบวา  วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารมีศักยภาพมากวาวัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลานเนื่องจากมีความสวยงาม 
และโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม ประวัติศาสตร ศาสนาพุทธ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ตั้งอยูในอําเภอเมือง กําลังกาวสูการเปนแหลงมรดกโลก และมีความพรอมท่ีจะพัฒนาให
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทุกๆ ดานใหไดมาตรฐานอยางยั่งยืน สวนวัดธาตุนอย และ
โบราณสถานวัดโมคลาน ถึงแมวาจะมีศักยภาพท่ีดอยกวาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในบางดาน 
แตก็มีความพรอมท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไดเชนกัน 
   
5.3 ขอเสนอแนะ  

5.3.1 วิทยานิพนธนี้เปนแนวทางในการศึกษาเร่ืองแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในกลุมวัดอ่ืนๆ ในจังหวัดอ่ืนๆ ได อาจศึกษาวิเคราะหศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในบางดาน หรือท้ัง 7 ดาน หรือเพิ่มขยายศึกษาเพ่ิมเติมในดานการสงเสริมการตลาดใน
ประเทศ และการตลาดตางประเทศ ดานการประชาสัมพันธ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาน
ผลิตภัณฑสินคาทางการทองเท่ียว  ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการจัดการทรัพยากรเชิง
วัฒนธรรม ดานการเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียว ดานงบประมาณ ดานการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ฯลฯ 

5.3.2 หากจะมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใหอยูในระดับสากลควรจะทําการวิจัย
เพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางอ่ืน เชน นักทองเท่ียวชาวตางชาติ นักเรียน นักศึกษา คณาจารยการทองเท่ียว 
และบริษัทนําเท่ียว 
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5.3.3 ควรพัฒนาปรับปรุงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถาน                   
วัดโมคลาน ใหเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรม และโรงเรียนสอนพุทธศาสนาท่ีไดมาตรฐานสากลเพ่ือ
ความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนา และยั่งยืนสืบไป 

5.3.4 เนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน                   
มีศักยภาพมาก จึงควรมีความรวมมือจากคนในชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อการสงเสริม
การตลาดโดยจัดเสนทางการทองเท่ียวไดหลากหลายเสนทาง ไดแก 

-  เสนทางการทองเท่ียว แบบท่ี 1 (4 วัน 3 คืน) รายการทัศนศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ตามรอย 7 รางวัลกินรี อนุรักษวัฒนธรรม ตามรอยประวัติศาสตร ช่ืนชมธรรมชาติ                   
เรียนรูวิถีชีวิตชุมชนคนหาชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระเจาอยูหัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1  เสนทางการทองเท่ียว แบบท่ี 1 

     อําเภอทาศาลา โบราณสถานวัดโมคลาน) 

    อําเภอพรหมคีรี (ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช) 

   อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร/
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช/วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร/พพิิธภัณฑหนังตะลุงบานหนังสุชาติ ทรัพยสิน)/
ชมเมืองนครศรธีรรมราช/ถนนทาชาง) 

    อําเภอชางกลาง                                     
(ศูนยสงเสริมทองเท่ียวเกษตรชางกลาง/    
วัดธาตุนอย/จุดชมวิวเขาเหมน) 

   อําเภอลานสกา (หนวยพิทักษอุทยาน
แหงชาติเขาหลวง ขล.2 (น้ําตกกระโรม) 
อุทยานแหงชาติเขาหลวง/หมูบานคีรีวง)  

   อําเภอปากพนัง (ประตูระบายนํ้า
อุทกวิภาทประสิทธิ/พระตําหนัก
ประทับแรม/คอนโดนกนางแอน/
ตลาด 100 ปริมแมน้ําปากพนังฝง
ตะวันออก/แหลมตะลุมพุก 

   อําเภอเชียรใหญ(ศาลหลวงตนไทร) 

(1) 

(2) 

(4) 
(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(3) 
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1.  วันแรก  อําเภอเมือง-อําเภอพรหมคีรี-ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
อําเภอทาศาลา-โบราณสถานวัดโมคลาน-อําเภอชางกลาง-ศูนยสงเสริมทองเท่ียว
เกษตรชางกลาง- วัดธาตุนอย- จุดชมวิวเขาเหมน 

07.00 น.  เดินทางจากอําเภอเมืองสูศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช                       
อําเภอพรหมคีรี  

08.00 น.  เดินทางถึงศูนยวิทยาศาสตร เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชแลว  เ ท่ียวชม                            
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรีเงิน คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 
2553 ประเภทแหลงทองเท่ียวนันทนาการดีเดน แหลงรวบรวมองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและธรรมชาติ ดาราศาสตรและอวกาศเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ  

09.00 น.  เดินทางสูโบราณสถานวัดโมคลาน อําเภอทาศาลา 
09.30 น.  เดินทางถึงโบราณสถานวัดโมคลานแลวเท่ียวชมโบราณสถานวัดโมคลาน  
  เทวสถานโบราณวัตถุในศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกาย ชมหลักฐานทาง 
  โบราณคดีท่ีพบประกอบดวย หลักหิน ซากเจดีย ซากเทวสถาน โยนิโทรณะ  

  ศิ ว ลึ งค  พระพุทธ รูป ปูนป น  สระน้ํ า โบราณ  ฯลฯ  เ ลื อก ซ้ือผ ลิตภัณฑ
เคร่ืองปนดินเผาฝมือภูมิปญญาชาวบาน  

 
 
 
 
 
                                     
 
 
ภาพท่ี 5.2  โบราณสถานวัดโมคลาน (ถายภาพเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2554) 
 
10.30 น.  เดินทางสูศูนยสงเสริมทองเท่ียวเกษตรชางกลาง อําเภอชางกลาง  
11.30 น.  เดินทางถึงศูนยสงเสริมทองเท่ียวเกษตรชางกลางแลว เท่ียวชมศูนยสงเสริม

ทองเท่ียวเกษตรชางกลาง ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand 
Tourism Awards) กินรีทองคํา คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2545 ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิง
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เกษตรยอดเย่ียม ชมศูนยจําหนายผลิตภัณฑและสินคาเกษตรอําเภอชางกลาง เชน 
ผลไม สินคาเกษตรแปรรูป ผักปลอดสารพิษ น้ําสมุนไพร และสินคาหัตถกรรม 
แปลงดอกดาหลา และแปลงดอกหนาวัว ชมรมคนรักเห็ด แหลงเพาะพันธุเห็ด
นานาชนิด เชน เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดนางฟา และเห็ดเปาฮ้ือ กลุมเล้ียงผ้ึง
ควนสาน กลุมเล้ียงผ้ึงโพรงไทย โดยเล้ียงผ้ึงในสวนผลไม  

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันท่ีรานอาหารเรือนผักกูด  
14.00 น.  เดินทางสูวัดธาตุนอย  
15.00 น.  เดินทางถึงวัดธาตุนอยแลว  เ ท่ียวชมวัดธาตุนอย  นมัสการพอทานคลาย           

(พระครูพิศิษฐอรรถการ)  
 
 
 
 
                                                                               

 
 
 

 
ภาพท่ี 5.3  วัดธาตุนอย (ถายภาพเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2554) 
 
16.00 น.   เดินทางสูจุดชมวิวเขาเหมน 
17.00 น.   เดินทางถึงจุดชมวิวเขาเหมน แลวชมทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขาเหมนท่ีสูง

ท่ีสุดของอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง สูงจากระดับน้ําทะเล 1,307 เมตร แลวเขาพัก
ในโรงแรมเขาเหมนรีสอรท 

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 
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ภาพท่ี 5.4  จุดชมวิวเขาเหมน (ถายภาพเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2554) 
 
2. วันท่ีสอง   จุดชมวิวเขาเหมน-อําเภอลานสกา-หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขล. 2 

(น้ําตกกระโรม) อุทยานแหงชาติเขาหลวง-หมูบานคีรีวง-อําเภอเมือง-สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร-พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-
พิพิธภัณฑหนังตะลุงบานหนัง สุชาติ  ทรัพยสิน- ถนนทาชาง 

07.00 น.   รับประทานอาหารที่โรงแรม 
08.00 น.   เดินทางสูหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขล. 2 (น้ําตกกระโรม)  
09.00 น.   เดินทางถึงหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขล. 2 (น้ําตกกระโรม) อุทยาน

แหงชาติเขาหลวง ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism 
Awards) กินรีทองคํา คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2541 ประเภทแหลงทองเท่ียงทางธรรมชาติ
ยอดเยี่ยม ชมทัศนียภาพยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคใต อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 1,835 
เมตร มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณ ไดรับการขนานนามวา “หลังคาสีเขียว
แหงภาคใต” ชมน้ําตกกระโรม น้ําตก 19 ช้ัน ช้ันท่ีสวยงามท่ีสุด คือ ช้ัน 7 เรียกวา 
“หนานดาดฟา”  

11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันท่ีลอยชาเลท รีสอรท 
12.00 น.   เดินทางสูหมูบานคีรีวง 
12.30 น.   เดินทางถึงหมูบานคีรีวงแลว เท่ียวชมหมูบานคีรีวง ชุมชนทองเท่ียวเชิงนิเวศแหง

เขาหลวง ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards)                         
รางวัลกินรีทองคํา คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2541 ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงทองถ่ินยอดเยี่ยม  
ชุมชนเกาแก มีวิถีชีวิตท่ีสงบ สังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือ ทําสวนผลไม
ผสม เรียกวา “สวนสมรม” เชน มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ นอกจากนี้ยังมีกลุม
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อาชีพตางๆ  เชน  กลุมมัดยอม  กลุมสมุนไพร  กลุมจักสานและผลิตภัณฑ
กะลามะพราว กลุมแปรรูปน้ําผลไม กลุมไวน และกลุมทุเรียนกวน 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 5.5 คุณสนธยา ชํานะ ภาพท่ี 5.6  สบูสมุนไพรเปลือกมังคุด 
ผูเร่ิมกอต้ังกลุมแนวคิด “ครอบครัวเขมแข็ง                     “มิสเตอรมังคุด” 
สามารถทําใหชุมชนเขมแข็ง” และผูริเร่ิมผลิตสินคา 
สบูสมุนไพรเปลือกมังคุด “มิสเตอรมังคุด” ตั้งแต พ.ศ. 2537 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.7 บานสมุนไพร หมูบานคีรีวง                         ภาพท่ี 5.8  ผลิตภัณฑมัดยอม หมูบานคีรีวง 
(ถายภาพเม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2554) 
 
13.30 น.   เดินทางสูอําเภอเมือง 
14.00 น.   เดินทางถึงอําเภอเมืองแลว เท่ียวชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร อันสวยงามและ

รมร่ืน ภายในมีสวนสัตวเปด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ รวมท้ังทะเลสาบซ่ึง
เปนท่ีอาศัยของนกน้ํา เท่ียวชมพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงเทศบาล
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นครศรีธรรมราช ไดจัดสรางพิพิธภัณฑเมืองเพื่อการศึกษาเรียนรูทองถ่ิน นําเสนอ
ดวยส่ือทันสมัยหลากหลายท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand 
Tourism Awards) รางวัลกินรีเงิน ประเภทองคกรสนับสนุนและสงเสริมการ
ทองเท่ียวดีเดน คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2551  

15.00 น.   เที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมช่ือ วัดพระบรมธาตุ โบราณสถานคูเมือง
ใต นมัสการเจดียองคพระธาตุยอดทองคํา เพื่อเปนสิริมงคลแหงชีวิตอันใหญหลวง
เสมือนมีโอกาสใกลชิดองคสัมมาสัมพุทธเจา ขอพรองคทาวจตุคามรามเทพ และ
เทพารักษผูเฝาองคพระมหาธาตุ  

 
 
                                    
                
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.9  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ถายภาพเม่ือวนัที่ 13 เมษายน 2554) 
 
16.00 น.    เท่ียวชมพิพิธภัณฑหนังตะลุงบานหนังสุชาติ  ทรัพยสิน ศิลปนแหงชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบาน)  พ.ศ. 2549 และไดรับรางวัลอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) กินรีเงิน ประเภทแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมดีเดน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2539 และกินรีทองคํา ประเภทแหลงทองเท่ียว
นันทนาการยอดเย่ียม คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2553 แหลงผลิต และจําหนายตัวหนังตะลุง 
และหนังใหญ ชมพิพิธภัณฑแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพื้นบานและพิพิธภัณฑหนัง
ตะลุงนานาชาติ  
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ภาพท่ี 5.10 บานหนังตะลุง สุชาติ  ทรัพยสิน           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5.11  คุณสุชาติ  ทรัพยสิน ศิลปนแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.12 พิพิธภัณฑเคร่ืองมือเคร่ืองใช      
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ภาพท่ี 5.13  แสดงภาพหนังตะลุงนานาชาติ  
 
 
                                                                                           
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.14 รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) รางวัลกินรีทองคํา 
คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2553 พิพิธภัณฑหนังตะลุงบานหนังสุชาติ  ทรัพยสิน ประเภทแหลง
ทองเท่ียวนันทนาการยอดเยี่ยม  (ถายภาพเมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2554) 
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16.30 น.   อิสระชอปปงตามอัธยาศัยท่ีถนนทาชาง ยานหัตถกรรมสําคัญฝมือมรดกทางภูมิ
ปญญาอันประณีตของชางชาวนคร เลือกซ้ือ เคร่ืองถมเงิน เคร่ืองถมทอง สรอยนะ
โม สรอยเงิน และสรอยสามกษัตริย จักสานยานลิเพา  

 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.15  รานขายสินคาพืน้เมืองบริเวณถนนทาชาง (ถายภาพเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2554) 
 
17.30 น.  นั่งรถชมเมือง เร่ิมตนจากศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ชมหอพระอิศวรและ          

เสาชิงชา ชมเสาชิงชาจําลองแบบมาจากเสาชิงชาในกรุงเทพ ฯ ชมหอพระนารายณ 
โบราณสถานในศาสนาพราหมณ ชมกําแพงเมืองเกา สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร 
นมัสการพระพุทธสิหิงค ประดิษฐานอยู ณ หอพระพุทธสิหิงค ศิลปะสมัยอยุธยา 

18.00 น.   เขาพักในโรงแรมทวิน โลตัส 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 
3. วันท่ีสาม  อําเภอเมือง-อําเภอเชียรใหญ-ศาลหลวงตนไทร-อําเภอปากพนัง-พระตําหนัก

ประทับแรม-คอนโดนกนางแอน-ตลาด 100 ป ริมแมน้ําปากพนังฝงตะวันออก-
ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก-อําเภอเมือง 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม  
08.00 น.  เดินทางจากอําเภอเมืองสูอําเภอเชียรใหญ 
09.00 น.  เดินทางถึงอําเภอเชียรใหญแลว  เ ท่ียวชมศาลหลวงตนไทร ท่ีสรางข้ึนจาก

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
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ภาพท่ี 5.16  ศาลหลวงตนไทร  (ถายภาพเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2554) 
 
09.30 น.        เดินทางสูอําเภอปากพนัง 
10.30 น.   เดินทางถึงอําเภอปากพนังแลว เท่ียวชมประตูระบายนํ้า โครงการพระราชดําริ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9  และพระราชทานนามวา “อุทกวิภาช
ประสิทธิ” ชมคอนโดนกนางแอน ท่ีมีมากท่ีสุดใน ชมตลาด 100 ป ริมแมน้ําปาก
พนังฝงตะวันออก สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามธรรมชาติ 
และเลือกซ้ืออาหารทะเลสด หรืออาหารทะเลแปรรูป เชน ปลากระบอกแปรรูป 
ไขปลากระบอก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 5.17  พระตําหนกัประทับแรม (ถายภาพเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2554) 
 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันท่ีรานโกอูด ซีฟูด  
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13.00 น.   เดินทางสูชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก  
13.30 น.  เดินทางถึงชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุกแลว ชม ทัศนียภาพอันสวยงาม

ของชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก รําลึกประวัติศาสตรกับรองรอยการ
ประสบมหาวาตภัย “พายุโซนรอนแฮเรียต”  

14.30 น.   เดินทางสูอําเภอเมือง 
15.30 น.   เดินทางถึงอําเภอเมืองแลวกลับสูท่ีพักโรงแรมทวิน โลตัส 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 
 
4. วันท่ีส่ี   อําเภอเมือง-อิสระตามอัธยาศัย 
08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรมแลว อิสระตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



137 

เสนทางการทองเท่ียว แบบท่ี 2 (7 วัน 6 คืน) รายการทัศนศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และตามรอย 10 รางวัลกินรี  อนุรักษวัฒนธรรม หาดทรายสีทอง ลองแกงผจญภัย     
ตามรอยประวตัิศาสตร ช่ืนชมธรรมชาติ เรียนรูวิถีชีวิตชมุชนคนหาชวีติ เศรษฐกจิพอเพียงตามรอย
พระเจาอยูหวั

 
ภาพท่ี 5.18  เสนทางการทองเท่ียวแบบท่ี 2 
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1. วันแรก   อําเภอเมือง-ชมเมือง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-สวนสมเด็จพระศรีนครินทร-
พิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช-อําเภอพรหมคีรี-ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษานครศรีธรรมราช-อําเภอทาศาลา-โบราณสถานวัดโมคลาน-อําเภอขน
อม-หาดหินงาม-อาวขนอม 

07.00 น.   นั่งรถชมเมือง เร่ิมตนจากศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ชมหอพระอิศวรและเสา
ชิงชา จําลองแบบมาจากเสาชิงชาในกรุงเทพ ฯ ชมหอพระนารายณ โบราณสถาน
ในศาสนาพราหมณ ชมกําแพงเมืองเกา สมัยตนกรุงรัตนโกสินทร นมัสการพระ
พุทธสิหิงค ศิลปะสมัยอยุธยา 

08.00 น.   เท่ียวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมช่ือ วัดพระบรมธาตุ โบราณสถานคูเมือง
ใต นมัสการเจดียองคพระธาตุยอดทองคํา เพื่อเปนสิริมงคลแหงชีวิตอันใหญหลวง
เสมือนมีโอกาสใกลชิดองคสัมมาสัมพุทธเจา ขอพรองคทาวจตุคามรามเทพ และ
เทพารักษผูเฝาองคพระมหาธาตุ  

09.00 น.  เดินทางไปเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร อันสวยงามและรมร่ืน ภายในมีสวน
สัตวเปด สวนนกนานาชนิด สวนสุขภาพ รวมทั้งทะเลสาบซ่ึงเปนท่ีอาศัยของนก
น้ํา เท่ียวชมพิพิธภัณฑเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงเทศบาลนครศรีธรรมราช ได
จัดสรางพิพิธภัณฑเมืองเพื่อการศึกษาเรียนรูทองถ่ิน นําเสนอดวยส่ือทันสมัย
หลากหลายท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) 
หรือ รางวัลกินรีเงิน ประเภทองคกรสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวดีเดน 
คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2551  

10.00 น.  เดินทางสูศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อําเภอพรหมคีรี  
10.30 น.  เดินทางถึงศูนยวิทยาศาสตร เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชแลว  เ ท่ียวชม                            

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรีเงิน คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 
2553 ประเภทแหลงทองเท่ียวนันทนาการดีเดน แหลงรวบรวมองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดาราศาสตรและอวกาศ
เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ  

11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวันท่ีรานอาหารไกบาน 
12.30 น.   เดินทางสูโบราณสถานวัดโมคลาน อําเภอทาศาลา 
13.30 น.   เดินทางถึงโบราณสถานวัดโมคลานแลวเท่ียวชมโบราณสถานวัดโมคลาน  
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   เทวสถานโบราณวัตถุในศาสนาพราหมณลัทธิไศวนิกาย  ชมหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีพบประกอบดวย หลักหิน ซากเจดีย ซากเทวสถาน โยนิโทรณะ  

   ศิวลึงค พระพุทธรูปปูนปน สระนํ้าโบราณ ฯลฯ  
14.30 น.  เดินทางสูหาดหินงาม อําเภอสิชล 
15.30 น.   เดินทางถึงหาดหินงามแลว ชมทัศนียภาพอันสวยงามบริเวณหาดหินงาม จากน้ัน

เดินทางไปชมทัศนียภาพบริเวณหาดสิชล 
 
 

 
 
 

                
 
                     
 
 
 

ภาพท่ี 5.19 หาดหินงาม                                                           ภาพท่ี 5.20  หาดสิชล 
(ถายภาพเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2554) 
 
16.00 น.  เดินทางสูอาวขนอม อําเภอขนอม 
17.00 น.  เดินทางถึงอาวขนอมแลว เท่ียวชมอาวขนอม Unseen Thailand สวิตเซอรแลนดเมืองใต 

จากนั้นเขาพักในโรงแรมราชา คีรี รีสอรท  
19.00 น.  รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 
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ภาพท่ี 5.21 อาวขนอม ภาพท่ี 5.22 โรงแรมราชา คีรี รีสอรท 
(ถายภาพเม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2554) 

 
2. วันท่ีสอง  ทาเรือแหลมประทับ (รายการ Save Dolphin Save Environment -เกาะนุยนอก-

อาวหลักซอ-โลมาสีชมพู)-Fish Spa-อําเภอนบพิตํา-ลองแกงคลองกลาย-ถํ้าหงส- 
กรุงชิง 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
08.00 น.   เดินทางสูทาเรือแหลมประทับ เพื่อทองเท่ียวรายการ Save Dolphin Save 

Environment รายการนําเท่ียวประเภทการทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐานท้ังดาน
การบริการและการนําเท่ียว ของ บริษัท ขนอมฟชช่ิง แอนด ทัวร ท่ีไดรับรางวัล
อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) กินรีเงิน คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 
2553 ประเภทรายการนําเท่ียวสําหรับนักทองเท่ียวตางประเทศดีเดน เร่ิมตนจาก
ลองเรือสูเกาะนุยนอกไปนมัสการรูปปนหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด    ชมแหลง
น้ําจืดกลางทะเล ซ่ึงมีตํานานอันศักดิ์สิทธ์ิของหลวงปูทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ชม
อาวหลักซอตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรยของหินท่ีเรียงตัวกันเปนช้ันราวผาพับ 
ชมวิถีชีวิตชาวเลขนอม เชน การลงอวน การจับกุงดวยมือ หากทานโชคดีทานจะ
ไดพบกับโลมาสีชมพู สีเทาหยอกลอกับเกลียวคล่ืน 
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ภาพท่ี 5.23  ทาเรือแหลมประทับ (ถายภาพเม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2554) 
 
10.30 น.   เดินทางสูตนธารรีสอรท แอนดสปา รายลอมไปดวยตนไม สวนผลไมธรรมชาติ 

ท้ังไมดอก และไมยืนตนนานาชนิด  
11.00 น.   เดินทางถึงตนธารรีสอรท แอนดสปาแลว ชมทัศนียภาพอันสวยงาม และทํา

กิจกรรมธรรมชาติบําบัด Fish Spa ทามกลางธรรมชาติ  
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันท่ีตนธารรีสอรท แอนดสปา 
13.00 น.    เดินทางสูอําเภอนบพิตํา 
14.00 น.   เดินทางถึงอําเภอนบพิตําแลว รวมผจญภัยโดยการลองแกงคลองกลาย บริเวณลํา

น้ําคลองกลาย สนุกสนาน ตื่นเตนและสัมผัสธรรมชาติสายนํ้า และหุบเขาอัน
สวยงาม  

16.00 น.   เท่ียวชมถํ้าหงส สัมผัสความงามวิจิตรตระการตาจากประติมากรรมธรรมชาติหิน
งอกหินยอย สัมผัสธารน้ําไหลใสสะอาด และเลนน้ําตกอยางสนุกสนานภายในถํ้า 

18.00 น.   เขาพักในโรงแรมกรุงชิงซีวิวรีสอรท 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 
 
3. วันท่ีสาม  กรุงชิง-จุดชมวิวทะเลหมอกกรุงชิงบนยอดเขาเหล็ก-หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ

เขาหลวง ท่ี ขล.4 (น้ําตกกรุงชิง)–อําเภอทุงสง-อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง-อําเภอ
ชางกลาง-จุดชมวิวเขาเหมน 

 05.00 น.   เดินทางไปจุดชมวิวทะเลหมอกกรุงชิงบนยอดเขาเหล็ก  
 05.30 น.   สัมผัสทะเลหมอกกรุงชิงบนยอดเขาเหล็ก ซ่ึงชุมชนในหมูบานนบ อําเภอนบพิตํา

ไดรวมกันจัดการทองเท่ียวกลุมทะเลหมอกกรุงชิงกับการทองเท่ียวยั่งยืน โดย
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ชุมชนมีสวนรวม  มีการพัฒนาผูนําชุมชน  คณะกรรมการแบงหนา ท่ีและ
ผลประโยชนใหแกสมาชิกชุมชนทุกกลุมจนไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ไทย (Thailand Tourism Awards) กินรีเงิน คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2551 กรุงชิง เปนแหลงท่ี
ท่ีมีประวัติศาสตรแหงการตอสูดานความคิดการปกครองชมรองรอยทาง
ประวัติศาสตรแหงการตอสู เชน ถํ้าหลบภัย หลุมขวาก สนามบาสเกตบอล ฯลฯ  

07.00 น.   รับประทานอาหารเชา 
08.00 น.   เดินทางสูหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาหลวง ท่ี ขล.4 (น้ําตกกรุงชิง) สัมผัส

พื้นท่ีมหัศจรรยผืนปากรุงชิง สํารวจศึกษาพืชพันธุ ศึกษาระบบนิเวศ หวงโซ
อาหาร วงจรชีวิตสัตวปา ตระการตากับตนเฟรนมหาสดํา หรือตนเฟรนโบราณ
แหงปาดึกดําบรรพ ชมความงามของนํ้าตกกรุงชิง หรือหนานฝนแสนหา ซ่ึง
ปรากฏเปนภาพลายเสนในธนบัตร 1,000 บาท 

11.00 น.    เดินทางสูอําเภอนบพิตํา  
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันท่ีคุมตาหนุย 
13.00 น.   เดินทางสูท่ีทําการอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง อําเภอทุงสง  
14.00 น.   เดินทางถึงท่ีทําการอุทยานแหงชาติน้ําตกโยงแลว เท่ียวชมอุทยานแหงชาติน้ําตก

โยง หรือ น้ําตกโยงใสใหญ ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand 
Tourism Awards) กินรีเงิน คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2553 ประเภทแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติดีเดน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของนํ้าตกโยง ช้ัน 7 ซ่ึงอยูใกลกับท่ีทํา
การอุทยานแหงชาติ  

16.00 น.   เดินทางสูจุดชมวิวเขาเหมน อําเภอชางกลาง 
17.00 น.   เดินทางถึงจุดชมวิวเขาเหมน แลวชมทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขาเหมนท่ีสูง

ท่ีสุดของอุทยานแหงชาติน้ําตกโยง สูงจากระดับน้ําทะเล 1,307 เมตร แลวเขาพัก
ในโรงแรมเขาเหมนรีสอรท 

19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 
 
4. วันท่ีส่ี   จุดชมวิวเขาเหมน-ศูนยสงเสริมทองเที่ยวเกษตรชางกลาง-วัดธาตุนอย- 

   อําเภอฉวาง-บานไมเรียง-อําเภอลานสกา-หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาหลวง  
   ขล. 2 (น้ําตกกระโรม) อุทยานแหงชาติเขาหลวง 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
08.00 น.   เดินทางสูศูนยสงเสริมทองเท่ียวเกษตรชางกลาง อําเภอชางกลาง  
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09.00 น.   เดนิทางถึงศูนยสงเสริมทองเที่ยวเกษตรชางกลาง แลวเท่ียวชมศูนยสงเสริมทองเท่ียว
เกษตรชางกลางท่ีไดรับรางวลัอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) 
กินรีทองคํา คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2545 ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรยอดเยี่ยม ชมศูนย
จําหนายผลิตภณัฑและสินคาเกษตรอําเภอชางกลาง เชน ผลไม สินคาเกษตรแปรรูป 
ผักปลอดสารพิษ น้ําสมุนไพร และสินคาหัตถกรรมจากกลุมแมบานเกษตรกร อําเภอ
ชางกลาง แปลงดอกดาหลา และแปลงดอกหนาววั ชมรมคนรักเหด็ แหลงเพาะพันธุ
เหด็นานาชนดิ เชน เห็ดหอม เห็ดหหูนู เห็ดนางฟา และเหด็เปาฮ้ือ กลุมเล้ียงผ้ึง
ควนสาน กลุมเล้ียงผ้ึงโพรงไทยโดยเล้ียงผ้ึงในสวนผลไม  

10.30 น.   เดินทางสูวดัธาตุนอย  
11.00 น.   เดินทางถึงวัดธาตุนอย แลว เท่ียวชมวัดธาตุนอย นมัสการพอทานคลาย  
   (พระครูพิศิษฐอรรถการ) 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันท่ีครัวสุนันทา 
13.00 น.   เดินทางสูบานไมเรียง เยี่ยมคุณประยงค รณรงค ผูนําชุมชนบานไมเรียง อําเภอ

ฉวาง บุคคลดีเดนของชาติ ปราชญเกษตรกรของแผนดิน ศึกษาอาชีพเพื่อพึ่งพา
ตนเอง เชน การทําเสนขนมจีน การเพาะเล้ียงเห็ดนานาชนิด การเล้ียงปลาดุก
ชีวภาพ การประดิษฐของใชในครัวเรือน การผลิตไบโอดีเซล ฯลฯ 

14.00 น.   เดินทางสูหนวยพิทักษ อุทยานแหงชาติเขาหลวง  ขล .  2 (น้ําตกกระโรม)                        
อําเภอลานสกา 

15.00 น.   เดินทางถึงหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขาหลวง ขล. 2 (น้ําตกกระโรม) อุทยาน
แหงชาติเขาหลวง ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism 
Awards) กินรีทองคํา คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2541 ประเภทแหลงทองเท่ียงทางธรรมชาติ
ยอดเยี่ยม ชมทัศนียภาพยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในภาคใต อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 1,835 
เมตร มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามสมบูรณ ประกอบดวยตนน้ําลําธารหลายสาย 
น้ําตก ภูเขา ยอดเขา ไดรับการขนานนามวา “หลังคาสีเขียวแหงภาคใต” ชม
ทัศนียภาพน้ําตกกระโรม ช้ันท่ีสวยงามท่ีสุด คือ ช้ัน 7 เรียกวา “หนานดาดฟา”  

17.00 น.   เขาพักในโรงแรมลอยชาเลท รีสอรท 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 
 

5. วันท่ีหา  บานคีรีวง –อําเภอเมือง-พิพิธภัณฑหนังตะลุง บานหนังสุชาติ  ทรัพยสิน-  
ถนนทาชาง 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม 
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08.30 น.   เดินทางสูหมูบานคีรีวง อําเภอลานสกา 
09.00 น.   เดินทางถึงหมูบานคีรีวงแลว เท่ียวชมหมูบานคีรีวง ชุมชนทองเท่ียวเชิงนิเวศแหง      

เขาหลวง ท่ีไดรับรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards)                         
กินรีทองคํา คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2541 ประเภทแหลงทองเท่ียวเชิงทองถ่ินยอดเยี่ยม      
ชุมชนเกาแก มีวิถีชีวิตท่ีสงบ สังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือ ทําสวนผลไม
ผสม เรียกวา “สวนสมรม” เชน มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ นอกจากนี้ยังมีกลุม
อาชีพตางๆ  เชน  กลุมมัดยอม  กลุมสมุนไพร  กลุมจักสานและผลิตภัณฑ
กะลามะพราว กลุมแปรรูปน้ําผลไม กลุมไวน และกลุมทุเรียนกวน 

10.30 น.   เดินทางสูอําเภอเมือง 
11.00 น   เดินทางถึงอําเภอเมืองแลว เท่ียวชมพิพิธภัณฑหนังตะลุงบานหนังสุชาติ  ทรัพยสิน 

ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบาน)  พ.ศ. 2549 และไดรับ
รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) กินรีเงิน ประเภท
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมดีเดน คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2539 และกินรีทองคํา ประเภท
แหลงทองเท่ียวนันทนาการยอดเยี่ยม คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ แหลงผลิต และ
จําหนายตัวหนังตะลุง และหนังใหญ ชมพิพิธภัณฑแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใชพื้นบาน
และพิพิธภัณฑหนังตะลุง 

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันท่ีรานขนมจีนเมืองคอน 
13.00 น.   อิสระชอปปงตามอัธยาศัยท่ีถนนทาชาง ยานหัตถกรรมสําคัญของเมืองนคร  
   เลือกซ้ือเคร่ืองถมเงิน เคร่ืองถมทอง สรอยนะโม สรอยเงิน และสรอยสามกษัตริย  
   จักสานยานลิเพา งานฝมือมรดกทางภูมิปญญาอันประณีตของชางชาวนคร  
14.30 น.   เขาพักในโรงแรมทวิน โลตัส 
18.30 น.   รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรม 
 
6. วันท่ีหก  อําเภอเมือง-อําเภอเชียรใหญ-ศาลหลวงตนไทร-อําเภอปากพนัง-พระตําหนัก

ประทับแรม-คอนโดนกนางแอน-ตลาด 100 ป ริมแมน้ําปากพนังฝงตะวันออก-
ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก 

07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม  
08.00 น.   เดินทางจากอําเภอเมืองสูอําเภอเชียรใหญ 
09.00 น.   เดินทางถึงอําเภอเชียรใหญแลว เท่ียวชมศาลหลวงตนไทร ท่ีสรางขึ้นจาก 
   พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
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09.30 น.           เดินทางสูอําเภอปากพนัง 
10.30 น.    เดินทางถึงอําเภอปากพนังแลว เท่ียวชมประตูระบายนํ้า ท่ีสรางข้ึนตามโครงการ

พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9  และพระราชทานนามวา 
“อุทกวิภาชประสิทธิ” พระตําหนักประทับแรม ท่ีสรางข้ึนในโครงการสรางบานให
พอหลวง คอนโดนกนางแอน ท่ีมีมากท่ีสุดในโลก ตลาด 100 ป ริมแมน้ําปากพนังฝง
ตะวันออก สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามธรรมชาติ และเลือก
ซ้ืออาหารทะเลสด  หรืออาหารทะเลแปรรูป  เชน  ปลากระบอกแปรรูป                      
ไขปลากระบอก 

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันท่ีรานโกอูด ซีฟูด  
13.00 น.   เดินทางสูชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก  
13.30 น.   เดินทางถึงชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุกแลว ชม ทัศนียภาพอันสวยงาม

ของชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก รําลึกประวัติศาสตรกับรองรอยการ
ประสบมหาวาตภัย “พายุโซนรอนแฮเรียต” ท่ีพัดถลมแหลมตะลุมพุกเม่ือวันท่ี 25 
ตุลาคม 2505  

14.30 น.   เดินทางสูอําเภอเมือง 
15.30 น.   เดินทางถึงอําเภอเมืองแลวกลับสูท่ีพักโรงแรมทวิน โลตัส 
19.00 น.   รับประทานอาหารคํ่าท่ีโรงแรม 
 
7. วันท่ีเจ็ด   อําเภอเมือง-อิสระตามอัธยาศัย 
08.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรมแลว อิสระตามอัธยาศัย 
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แบบแสดงความคิดเห็น 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระศรีมหาธาตุมหาวรวิหาร 
 

นามเจาอาวาส................................................................... อายุ.............พรรษา 
ดํารงตําแหนงเจาอาวาสต้ังแตวันที่.........เดือน....................................พ.ศ................................... 

 
ชื่อ.........................................................นามสกุล................................................อายุ........ป 
ดํารงตําแหนง………………………..ต้ังแตวันที่.......เดือน......................พ.ศ................... 

 
 แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําไปใช
ประกอบการทําวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย   เรื่อง  “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเ ท่ียวเ ชิงวัฒนธรรม  จังหวัดนครศรีธรรมราช                            
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน (Approaches to Development of 
Cultural Attractions in Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Wat That 
Noi and Wat Mokhlan Archaeological Site)” 

               ขอนมัสการมาดวยความเคารพ 
                 ขอแสดงความเคารพ 

                               วริศรา  บุญสมเกียรติ 
 

1.  จุดแข็ง 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
2.  จุดออน 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
3.  โอกาส 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
4.  อุปสรรค 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



170 

แบบแสดงความคิดเห็น 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย 
 

นามเจาอาวาส...................................................................อายุ.............พรรษา                                          
ดํารงตําแหนงเจาอาวาสต้ังแตวันที่.........เดือน....................................พ.ศ................................... 

 
ชื่อ.........................................................นามสกุล................................................... อายุ............ป 
ดํารงตําแหนง……………………….................ต้ังแตวันที่.......เดือน......................พ.ศ................. 

 
 แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําไปใช
ประกอบการทําวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช:                             
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน (Approaches to Development of 
Cultural Attractions in Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Wat That 
Noi and Wat Mokhlan Archaeological Site)”   

                 ขอนมัสการมาดวยความเคารพ 
                 ขอแสดงความเคารพ 
                                                                                                                                      วริศรา  บุญสมเกียรติ 

 
1.  จุดแข็ง 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
2.  จุดออน 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
3.  โอกาส 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
4.  อุปสรรค 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
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แบบแสดงความคิดเห็น 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช: โบราณสถานวัดโมคลาน 
 

นามเจาอาวาส....................................................วัด.....................................อายุ.............พรรษา 
ดํารงตําแหนงเจาอาวาสต้ังแตวันที่.........เดือน....................................พ.ศ......................... 

 
ชื่อ.........................................................นามสกุล............................................. อายุ........ป 

ดํารงตําแหนง……………………………ต้ังแตวันที่.......เดือน......................พ.ศ................. 
 
 แบบแสดงความคิดเห็นฉบับนี้ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําไปใช
ประกอบการทําวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  เรื่อง  “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรม  จังหวัดนครศรีธรรมราช :                              
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน (Approaches to Development of 
Cultural Attractions in Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawihan,Wat That 
Noi and Wat Mokhlan Archaeological Site)” 

                ขอนมัสการมาดวยความเคารพ 
                         ขอแสดงความเคารพ 
                                                                                                                                      วริศรา  บุญสมเกียรติ 
 
1.  จุดแข็ง 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
2.  จุดออน 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
3.  โอกาส 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
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 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
 
4.  อุปสรรค 
 ดานกายภาพ.............................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………........................... 
 ดานการเขาถึงแหลง................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานคุณคาและความดึงดูดใจ..................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………... 
 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ....................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานการบริหารจัดการ............................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................... 
 ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางคูมือการประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียว จดัทําโดย ศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 
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แบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช:  
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 

 
นามเจาอาวาส.............................................วัด..............................................อายุ.............พรรษา 
ดํารงตําแหนงเจาอาวาสต้ังแตวันที่.........เดือน....................................พ.ศ................................... 

 
 ชื่อ................................................ นามสกุล.............................................................. 

อายุ........ป ดํารงตําแหนง…………………… ต้ังแตวันที่.......เดือน......................พ.ศ.................. 
 
 แบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ฉบับน้ีเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําไปใชประกอบการทําวิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การทองเท่ียว  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   เรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน 
(Approaches to Development of Cultural Attractions in Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra 
Mahathat Woramahawihan, Wat That Noi and Wat Mokhlan Archaeological Site)” 

  ขอนมัสการมาดวยความเคารพ 
                  ขอแสดงความเคารพ 

                                วริศรา  บุญสมเกียรติ 
 

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1.  ดานกายภาพ          
1.1  การกระจุกตัวของแหลงทองเที่ยว          
1.1.1  จํานวนแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในอําเภอ
เดียวกัน (3 แหลงขึ้นไป = มาก/นอยกวา 3 
แหลง = ปานกลาง/ไมมีสักแหลง = นอย  

         

1.1.2  จํานวนแหลงทองเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัด
เดียวกัน (5 แหลงขึ้นไป = มาก/มากกวา 3 
แหลง = ปานกลาง/นอยกวา 3 แหลง = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1.2  ความเหมาะสมทางภูมิทัศน          
1.2.1 ไมมีอาคารสูง และสิ่งกอสรางที่บดบัง
สายตา หรือรบกวนภูมิทัศนของแหลง หรือ 
เกิดความขัดแยงตอสุนทรียภาพการมองเห็น 
(ไมมี = มาก/ พอมี = ปานกลาง/มี = นอย) 

         

1.2.2  อยูหางจากระบบอุตสาหกรรมที่เปน
ผลในทางลบกับแหลง (อยูหางมากกวา 10
กิโลเมตร = มาก/อยูหางในบริเวณ 10 
กิโลเมตร = ปานกลาง/อยูหางนอยกวา 10 
กิโลเมตร = นอย) 

         

1.3  อยูหางจากพ้ืนที่ที่มีคุณคาเชิงอนุรักษ          
1.3.1  อยูหางจากพ้ืนที่เชิงอนุรักษ (อยูหาง
นอยกวา 10 กิโลเมตร =มาก/อยูหางใน
บริเวณ 10 กิโลเมตร =ปานกลาง /อยูหาง
มากกวา 10 กิโลเมตร = นอย) 

         

1.4  ขนาดของพื้นที่          
1.4.1  ขนาดของพ้ืนที่ในแหลงที่สามารถทํา
กิจกรรมการทองเที่ยวได (มีเอกสาร แผนพับ 
หรือเว็บไซทจํานวน มากที่ระบุวาเปนแหลง
สามารถทํากิจกรรมการทองเที่ยวได = มาก /
ไมคอยมี = ปานกลาง/ไมมี = นอย) 

         

1.4.2  ลักษณะของพื้นที่ในแหลงเปนบริเวณ
ตอเน่ืองกัน สามารถทํากิจกรรมการ
ทองเที่ยวตางๆ (พ้ืนที่ตอเน่ืองกันเดินทางถึง
กันไดงายและเหมาะกับการทํากิจกรรม = 
มาก/พ้ืนที่ไมคอยตอเน่ืองกัน เดินทางถึงกัน
คอนขางยาก และไมคอยเหมาะกับการทํา
กิจกรรม =ปานกลาง/พ้ืนที่ไมตอเน่ืองกัน 
เดินทางถึงกันไดยากและไมเอื้อตอการทํา
กิจกรรม = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

1.5  ฤดูกาลทองเท่ียว          
1.5.1  ชวงฤดูกาลทองเที่ยวของแหลงใน 1 ป 
ที่สามารถทองเท่ียวได (เที่ยวไดทุกเดือน = 
มาก/เที่ยวไดเดือนเวนเดือน = ปานกลาง/
เที่ยวไดบางเดือน = นอย) 

         

1.6  ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว          
1.6.1  จํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดใน 1 วัน 
(เปนแหลงที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวได
มาก หรือเคยมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเปน
จํานวนมาก = มาก/เปนแหลงที่รองรับ
นักทองเที่ยวไดปานกลาง หรือเคยมี
นักทองเที่ยวมาเท่ียวจํานวนไมมากนักแตไม
ถึงกับนอย = ปานกลาง/เปนแหลงที่รองรับ
นักทองเที่ยวไดนอย หรือ เคยมีนักทองเที่ยว
มาเที่ยวจํานวนนอย = นอย) 

         

1.6  ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว          
1.6.1  จํานวนนักทองเที่ยวสูงสุดใน 1 วัน 
(เปนแหลงที่สามารถรองรับนักทองเที่ยวได
มาก หรือเคยมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเปน
จํานวนมาก = มาก/เปนแหลงที่รองรับ
นักทองเที่ยวไดปานกลาง หรือเคยมี
นักทองเที่ยวมาเท่ียวจํานวนไมมากนักแตไม
ถึงกับนอย = ปานกลาง/เปนแหลงที่รองรับ
นักทองเที่ยวไดนอย หรือ เคยมีนักทองเที่ยว
มาเที่ยวจํานวนนอย = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

2.  ดานการเขาถึงแหลง          
2.1  มีการคมนาคมและการเขาถึงไดหลายวิธี          
2.1.1  ทางรถโดยสารประจําทาง (สามารถ
เขาถึงพ้ืนที่ใกลแหลงโดยทางรถโดยสาร
ประจําทางไดอยางสะดวก = มาก/เขาถึง
พ้ืนที่ใกลแหลงโดยทางรถโดยสารประจํา
ทางไมคอยสะดวก = ปานกลาง/ไมสามารถ
เขาถึงพ้ืนที่ใกลแหลงทางรถโดยสารประจํา
ทางได = นอย) 

         

2.1.2  ทางรถยนต (สามารถเขาถึงพ้ืนที่ใกล
แหลงทางรถยนตไดอยางสะดวก = มาก/
เขาถึงพ้ืนที่ใกลแหลงทางรถยนตไมคอย
สะดวก = ปานกลาง/ไมสามารถเขาถึงใน
พ้ืนที่ใกลแหลงทางรถยนตได = นอย) 

         

2.2  คุณภาพของเสนทาง          
2.2.1 คุณภาพเสนทางรถไฟ 
(มีรถไฟเขาถึงในพื้นที่ใกลแหลง = มาก/มี
รถไฟเขาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช แตตอง
เดินทางตอไปยังแหลง = ปานกลาง/เดินทาง
ไปยังแหลงโดยรถไฟไมได = นอย) 

         

2.2.2  คุณภาพเสนทางรถโดยสารประจําทาง 
(มีรถโดยสารประจําทางเดินทางเขาถึงใน
พ้ืนที่ใกลแหลง = มาก/มีรถโดยสารประจํา
ทางเดินทางเขาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตตองเดินทางตอไปยังแหลง = ปานกลาง/
ไมสามารถเดินทางไปยังแหลงโดยรถ
โดยสารประจําทางได = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

2.2.3  คุณภาพเสนทางถนน (เสนทางถนน
เขาถึงพ้ืนที่ใกลแหลง มีพ้ืนผิวดี ไมคดโคง
มาก เดินทางไดสะดวกและปลอดภัย = มาก/
เสนทางถนนมีพ้ืนผิวคอนขางขรุขระ 
เดินทางไมคอยสะดวก = ปานกลาง/ไม
สามารถเดินทางไปยังแหลงโดยรถยนต หรือ 
รถโดยสารประจําทางได  = นอย) 

         

2.2.4  คุณภาพเสนทางเครื่องบิน (สามารถ
เดินทางโดยเคร่ืองบินไดสะดวกโดยมี
สนามบินอยูภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
= มาก/มีสนามบินอยูในจังหวัดใกลเคียง = 
ปานกลาง/ไมสามารถเดินทางโดยเครื่องบิน
ได = นอย) 

         

2.3  คาใชจายที่ใชในการเดินทาง          
2.3.1  คาใชจายที่ใชในการเดินทางทาง
รถยนต และรถโดยสารประจําทาง(คาใชจาย
ในการเดินทางนอยเมื่อเทียบกับคาใชจายใน
การเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ในภาคเดียวกัน 
 = มาก/คาใชจายในการเดินทางพอๆ กับ
คาใชจายที่ใชในการเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ 
ในภาคเดียวกัน = ปานกลาง/คาใชจายที่ใชใน
การเดินทางมากเมื่อเทียบกับคาใชจายในการ
เดินทางไปจังหวัดอื่นๆ ในภาคเดียวกัน = 
นอย) 

         

2.4  ระยะทาง          
2.4.1  ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด
นครศรีธรรมราช (อยูใกลกรุงเทพฯ = มาก/
อยูคอนขางไกลกรุงเทพฯ = ปานกลาง/อยู
ไกลจากกรุงเทพฯ มาก = นอย) 
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 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

2.4.2  ระยะทางจากอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชถึง
แหลง (อยูในอําเภอเมือง หรือ หางจากอําเภอ
เมืองไมถึง 1 ช่ัวโมง = มาก/อยูหางจากอําเภอ
เมืองมากกวา 1 ช่ัวโมง แตไมถึง 1.30 ช่ัวโมง 
= ปานกลาง/อยูหางจากอําเภอเมือง มากกวา 
1.30 ช่ัวโมง = นอย) 

         

3.  ดานคุณคาและความดึงดูดใจ          
3.1  ความสวยงาม          
3.1.1  เปนที่ยอมรับดานความสวยงามโดยมี
การแพรภาพผานทางสื่อ (เปนแหลงที่ไดรับ
การยอมรับดานความสวยงามมีการเผยแพร 
ภาพผานทางสื่อ เอกสาร จํานวนมาก และ
เว็บไซทของ ททท. บอยครั้ง ในชวง 1-2 ป = 
มาก/เปนแหลงที่ไมคอยไดรับการยอมรับ 
รับดานความสวยงาม และไมคอยมีการเผย 
แพรภาพผานทางสื่อ เอกสาร และเว็บไซท
ของ ททท. = ปานกลาง/เปนแหลงที่มีผูสนใจ
ไปเที่ยว เพราะกิจกรรม หรือจุดเดนในดาน
อื่นๆ มากกวาความสวยงาม = นอย) 

         

3.2  ความโดดเดน          
3.2.1  มีความแปลก หรือมีเอกลักษณพิเศษ 
(เปนแหลงที่มีเอกลักษณพิเศษ แตกตางจาก
แหลงอื่น มีเพียงแหงเดียวเทาน้ัน หรือ มี
ลักษณะใกลเคียงกับแหลงอื่นจํานวนนอย = 
มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมีเอกลักษณพิเศษ 
หรือมีลักษณะใกลเคียงกับแหลงอื่นจํานวน
ปานกลาง = ปานกลาง/เปนแหลงทองเที่ยวที่
ไมมีเอกลักษณพิเศษ หรือ มีลักษณะ
ใกลเคียงกับแหลงอื่นจํานวนมาก = นอย) 
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 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

3.3  ความมีช่ือเสียง          
3.3.1 เปนที่รูจักในประเทศ (เปนแหลงที่
ไดรับการกลาวถึง หรือตีพิมพภาพถาย และ
เผยแพรขอมูลในเอกสารทองเท่ียวจํานวน
มาก และเว็บไซทของ ททท. บอยครั้ง และ
เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทย = มาก/
เปนแหลงที่ไมคอยมีการกลาวถึง หรือ 
ตีพิมพภาพถาย และเผยแพรขอมูลในเอกสาร
ทองเที่ยว และเว็บไซทของ ททท. และไม
คอยเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทย  = 
ปานกลาง)/เปนแหลงที่ไมมีการกลาวถึง 
หรือตีพิมพภาพถาย และเผยแพรขอมูลใน
เอกสารทองเที่ยว และเว็บไซทของ ททท. 
และไมเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทย 
=นอย) 

         

3.3.2  เปนที่รูจักในตางประเทศ (เปนแหลงที่
ไดรับการกลาวถึง หรือตีพิมพภาพถาย และ
เผยแพรขอมูลในเอกสารทองเท่ียวจํานวน
มาก และเว็บไซทของตางประเทศบอยครั้ง 
และเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
= มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมีการกลาวถึง หรือ
ตีพิมพภาพถาย และเผยแพรขอมูลในเอกสาร
ทองเที่ยว และ  เว็บไซทของตางประเทศ 
และไมคอยเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
ตางชาติ  = ปานกลาง/เปนแหลงที่ไมมีการ
กลาวถึง หรือ ตีพิมพภาพถาย และเผยแพร
ขอมูลในเอกสารทองเท่ียว และเว็บไซทของ
ตางประเทศ และไมเปนที่นิยมของ
ชาวตางชาติ  = นอย) 
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 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

3.4  ความสมบูรณ          
3.4.1 มีสภาพแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรมที่
ไดรับการอนุรักษไวอยางตอเน่ือง (เปน
แหลงที่ถูกระบุวาควรอนุรักษอยางยิ่ง
ทางดานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และมีการ
จัดงานพิธีที่หาดูไดยาก หรือคงเหลืออยูให
พบเห็นไดนอยมาก = มาก/เปนแหลงที่ไม
คอยไดถูกระบุวาควรอนุรักษทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และงานพิธี 
= ปานกลาง/เปนแหลงที่ไมไดถูกระบุวาควร
อนุรักษทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และมีการจัดงานพิธีที่เหมือนกับแหลงอื่นๆ 
มาก = นอย) 

         

3.4.2  มีลักษณะท่ีสมบูรณทางรูปลักษณ และ
เน้ือหาดานศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร 
โบราณคดี และภูมิปญญาทองถ่ิน (เปนแหลง
ที่ถูกระบุวาควรอนุรักษอยางย่ิง เน่ืองจากมี
ความสมบูรณในรูปลักษณดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี 
และภูมิปญญาทองถ่ินที่คงเหลืออยูใหพบ
เห็น = มาก/เปนแหลงที่ไมคอยไดถูกระบุวา
ควรอนุรักษ เน่ืองจากไมคอยมีความสมบูรณ
ในรูปลักษณดานศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร โบราณคดี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน = ปานกลาง/เปนแหลงที่ไมถูกระบุ
วาควรอนุรักษ เน่ืองจากไมมีความสมบูรณ
ในรูปลักษณดานศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร โบราณคดี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน=นอย)  
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 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

3.5  คุณคาทางความรูและการศึกษา          

3.5.1  มีปรากฏการณทางธรรมชาติที่มีคุณคา
ตอการศึกษา (มีปรากฏการณทางธรรมชาติที่
นาศึกษามาก = มาก/ไมคอยมีปรากฏการณ
ทางธรรมชาติที่นาศึกษา= ปานกลาง/ไมมี
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่นาศึกษา = 
นอย) 

         

3.5.2  มีลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี 
หรือชนชาติที่ควรศึกษา (เปนแหลงที่มีชน
ชาติ วัฒนธรรม ประเพณีที่นาศึกษามาก = 
มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมีชนชาติ ไมคอยมี
วัฒนธรรม และไมคอยมีประเพณีที่นาศึกษา
มากนัก = ปานกลาง/เปนแหลงที่ไมมีชนชาติ 
ไมมีวัฒนธรรม ไมมีประเพณีที่นาศึกษา = 
นอย) 

         

3.5.3  เปนแหลงสืบคนความเปนมา และ
ความรูทางหลักฐานโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร (เปนแหลงที่มีหลักฐานทาง
โบราณคดี และประวัติศาสตรที่สําคัญที่ยัง
ตองสืบคนใหไดความรูที่ชัดเจนในพ้ืนที่ = 
มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมีหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตรที่สําคัญ 
  = ปานกลาง/เปนแหลงที่ไมมีหลักฐานทาง
โบราณคดี และประวัติศาสตรที่สําคัญ = 
นอย) 
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วัดพระมหาธาตุ
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 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

3.6  คุณคาในความสัมพันธกับสังคมและวิถี
ชีวิต 

         

3.6.1  เปนแหลงทรัพยากรวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมพ้ืนบาน งานฝมือของคนใน
ทองถ่ิน (เปนแหลงทรัพยากรวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมพ้ืนบานที่เปนเอกลักษณของ
คนในทองถ่ิน เชน เครื่องถมเงิน เครื่องถม
ทอง ผาทอ เสื่อกระจูด เครื่องจักสาน สินคา
พ้ืนเมือง ตัวหนังตะลุง เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 
= มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมีทรัพยากร
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมพื้นบานที่เปน
เอกลักษณของคนในทองถ่ิน = ปานกลาง/
เปนแหลงที่ไมมีทรัพยากรวัตถุดิบของ 
อุตสาหกรรมพ้ืนบานที่เปนเอกลักษณของ
คนในทองถ่ิน = นอย) 

         

3.6.2  เปนแหลงที่มีประวัติความเปนมาซึ่ง
สัมพันธกับประเพณี ความเช่ือ และ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน (เปนแหลงมีประวัติ
ความเปนมาที่เก่ียวของผูกพันกับประเพณี 
ความเช่ือ สัญลักษณของคนในทองถ่ินซึ่ง
ชาวบานนับถือ = มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมี
ประวัติความเปนมาที่เก่ียวของผูกพันกับ
ประเพณี ความเช่ือ สัญลักษณของคนใน
ทองถ่ินซึ่งชาวบานนับถือ = ปานกลาง/ เปน
แหลงที่ไมมีประวัติความเปนมาท่ีเก่ียวของ
ผูกพันกับประเพณี ความเช่ือ สัญลักษณของ
คนในทองถ่ินซึ่งชาวบาน นับถือ = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 
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 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก          
4.1 ที่พัก และที่จอดรถ          
4.1.1  ที่พักหลายระดับ หลายประเภทใน
บริเวณใกลเคียงกับแหลง (มีที่พักใหเลือกพัก
ไดหลากหลายประเภทในบริเวณใกลเคียงกับ
แหลง เชน มีทั้งโรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส 
บังกะโล = มาก/ เปนแหลงที่มีที่พักมากกวา 
1 ประเภท เชน โรงแรม และรีสอรท 
ในบริเวณใกลเคียงกับแหลง = ปานกลาง/ 
เปนแหลงที่มีที่พักไมเพียงพอ หรือมีที่พัก
เพียงประเภทเดียว = นอย) 

         

4.1.2  จํานวนโรงแรมในบริเวณใกลเคียงกับ
แหลง (มีโรงแรมอยูใกลกับแหลงมากกวา 5 
แหง  = มาก/มีโรงแรมอยูใกลกับแหลงนอย
กวา 3 แหง  = ปานกลาง/ไมมีโรงแรมอยูใกล
กับแหลง = นอย) 

         

4.1.3  มีที่จอดรถเปนสัดสวนในบริเวณแหลง 
(ที่จอดรถในบริเวณแหลงเปนสัดสวนและ
กวางขวาง = มาก/ที่จอดรถในบริเวณแหลง
ไมคอยเปนสัดสวน และไมคอยกวางขวาง = 
ปานกลาง/ที่จอดรถในบริเวณแหลงไมเปน
ระเบียบและมีนอยมาก = นอย) 

         

4.2  รานคา          
4.2.1  จํานวนรานคาในบริเวณแหลง และใน
บริเวณใกลเคียงกับแหลง (มีรานคาจํานวน
มาก = มาก/มีรานคาจํานวนปานกลาง 
= ปานกลาง มีรานคาจํานวนนอย = นอย) 

         

 

 

 

DPU



198 

ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 
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 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

4.3  รานอาหาร          
4.3.1  จํานวนรานอาหารในบริเวณแหลง 
และในบริเวณใกลเคียงกับแหลง (มี
รานอาหารจํานวนมาก = มาก/มีรานอาหาร
จํานวนปานกลาง = ปานกลาง/มีรานอาหาร
จํานวนนอย = นอย) 

         

4.4  สาธารณูปโภค          
4.4.1 มีระบบการบริการสาธารณูปโภคใน
บริเวณแหลง (ไฟฟา/นํ้าประปา/โทรศัพท) 
(มีระบบการบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ 
= มาก/มีระบบการบริการสาธารณูปโภคที่ไม
คอยเพียงพอ = ปานกลาง/ระบบการบริการ
สาธารณูปโภคมีนอยมากและไมเพียงพอ  
= นอย) 

         

4.5  ความปลอดภัย          
4.5.1  มีบริการดานสาธารณสุข เชน 
โรงพยาบาล ในบริเวณใกลเคียงกับแหลง (มี
บริการดานสาธารณสุข = มาก/ไมคอยมี
บริการดานสาธารณสุข =ปานกลาง/ไมมี
บริการดานสาธารณสุข = นอย) 

         

4.5.2  มีบริการดานการรักษาความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพยสิน เชน ตํารวจ ทหาร 
หรือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ใน
บริเวณใกลเคียงกับแหลง(มีบริการดานความ
ปลอดภัยของชีวิต และทรัพยสิน = มาก/ไม
คอยมีบริการดานความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสิน = ปานกลาง/ไมมีบริการดานความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

4.6  มัคคุเทศกและผูใหความรูเก่ียวกับแหลง           
4.6.1  มีมัคคุเทศก และผูใหความรูเก่ียวกับ
แหลง (มีมัคคุเทศก และผูใหความรูเก่ียวกับ
แหลงไวบริการ = มาก/ไมคอยมีมัคคุเทศก 
และผูใหความรูเก่ียวกับแหลงไวบริการ = 
ปานกลาง/ไมมีมัคคุเทศก และผูใหความรู
เก่ียวกับแหลงไวบริการ = นอย) 

         

5.  ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ          
5.1  การมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว
ของชุมชนทองถ่ิน 

         

5.1.1  ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมสนับสนุนใน
สินคา และการใหบริการการทองเที่ยว 
(ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมมาก = มาก/ชุมชน
ทองถ่ินไมคอยมีสวนรวม = ปานกลาง/
ชุมชนทองถ่ินไมมีสวนรวม = นอย) 

         

5.1.2  ชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการทองเที่ยว (ชุมชนทองถ่ินมีสวน
รวมมาก = มาก/ชุมชนทองถ่ินไมคอยมีสวน
รวม = ปานกลาง/ชุมชนทองถ่ินไมมีสวน
รวม  = นอย) 

         

5.2  สินคาและธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับแหลง 
(OTOP และธุรกิจอื่นๆ)  

         

5.2.1  ความหลากหลายของสินคาผลิตภัณฑ
และของท่ีระลึกที่เก่ียวเน่ืองกับแหลง (มี
สินคาและผลิตภัณฑที่เก่ียวเน่ืองกับแหลง
หลากหลายชนิด = มาก/ไมคอยมีสินคาและ
ผลิตภัณฑที่เก่ียวเน่ืองกับแหลง = ปานกลาง    
/ไมมีสินคาและผลิตภัณฑที่เก่ียวเน่ืองกับ
แหลง  = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

5.2.2  ความหลากหลายของธุรกิจและการ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับแหลง (มีธุรกิจ และ
การบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับแหลงหลากหลาย
ชนิด เชน มีทั้งบริการนวด อาหาร เครื่องด่ืม 
รานคา และอื่นๆ = มาก/ไมคอยมีธุรกิจ และ
การบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับแหลง = ปานกลาง    
/ไมมีธุรกิจ และการบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
แหลง = นอย) 

         

5.2.3  จํานวนของธุรกิจและการบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองกับแหลง (มีจํานวนธุรกิจและการ
บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับแหลง  = มาก/ไมคอยมี
จํานวนธุรกิจและการบริการอยูในบริเวณ
แหลง = ปานกลาง/ไมมีจํานวนธุรกิจและการ
บริการท่ีอยูในบริเวณแหลงเลย = นอย 

         

5.3  ผูประกอบการในพ้ืนที่          
5.3.1  จํานวนผูประกอบการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ธุรกิจนําเที่ยวในพ้ืนที่ (มีจํานวนผูประกอบ 
การธุรกิจนําเที่ยวอยูภายในพ้ืนที่จํานวนมาก 
= มาก/มีจํานวนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
ภายในพ้ืนที่จํานวนปานกลาง = ปานกลาง/ มี
จํานวนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวอยู
ภายในพ้ืนที่จํานวนนอย = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

5.4  การบริการดานกิจกรรมการทองเที่ยว          
5.4.1  มีการบริการดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในรูปแบบที่เปนเอกลักษณ (มีการ
บริการดานกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบ
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแหลง = มาก/ไม
คอยมีการบริการดานกิจกรรมการทองเที่ยว
ในรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะของแหลง 
= ปานกลาง/ไมมีการบริการดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยวในรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ของแหลง = นอย) 

         

5.4.2 มีการบริการดานกิจกรรมการทองเที่ยว
หลากหลายประเภท หลายลักษณะ (มีการ
บริการดานกิจกรรมการทองเที่ยวหลากหลาย
ประเภท หลายรูปแบบ = มาก/ไมคอยมีการ
บริการดานกิจกรรมการทองเที่ยว =  ปาน
กลาง/ไมมีการบริการดานกิจกรรมการ
ทองเที่ยว = นอย) 

         

5.5  คาใชจายตอคน ตอวันของนักทองเที่ยว          
5.5.1  คาใชจายตอคน ตอวันของ
นักทองเที่ยว (เปนแหลงที่อยูในจังหวัดที่มี
คาใชจายตอคน ตอวัน นอยกวาเมื่อเทียบกับ
คาใชจายของจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค = มาก/
เปนแหลงที่อยูในจังหวัดที่มีคาใชจายตอคน 
ตอวันพอๆ กับคาใชจายของจังหวัดอื่นๆ ใน
ภูมิภาค =  ปานกลาง/เปนแหลงที่มีคาใชจาย
คาใชจายตอคน ตอวันสูงกวาเมื่อเทียบกับ
คาใชจายของจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

5.6  ระยะเวลาเฉล่ียที่พักอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง 

         

5.6.1  ระยะเวลาเฉลี่ยที่พักอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง (เปนแหลงที่อยูในจังหวัด
ที่มีคาเฉล่ียจํานวนวันพักมากกวาคาเฉล่ีย
จํานวนวันพักในจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาค
เดียวกัน= มาก/เปนแหลงที่อยูในจังหวัดที่มี
คาเฉล่ียจํานวนวันพักพอๆ กับคาเฉล่ีย
จํานวนวันพักในจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาค
เดียวกัน =  ปานกลาง/เปนแหลงที่อยูใน
จังหวัดที่มีคาเฉล่ียจํานวนวันพักนอยกวา
คาเฉล่ียจํานวนวันพักในจังหวัดอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน = นอย) 

         

6.  ดานการบริหารจัดการ          
6.1  มีหนวยงาน/องคกรที่ดูแลแหลง 
(หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง) 

         

6.1.1  มีหนวยงาน/องคกรที่ดูแลแหลง
โดยเฉพาะอยางชัดเจน(มีหนวยงาน/องคกร 
ที่เปนผูรับผิดชอบดูแลแหลงโดยเฉพาะอยาง
ชัดเจน เชน ททท. หรือ กรมศิลปากร หรือ 
กรมศาสนา หรือ เทศบาล หรือ จังหวัด หรือ 
กรรมการวัด ฯลฯ) = มาก/ไมคอยมี
หนวยงาน/องคกรที่เปนผูรับผิดชอบดูแล
แหลงโดยเฉพาะอยางชัดเจน = ปานกลาง/ไม
มีหนวยงาน/องคกร ที่เปนผูรับผิดชอบดูแล
แหลงเลย = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

6.2  มีกฎเกณฑที่ใชรวมกันในการ
ควบคุมดูแล  

         

6.2.1  มีกฎเกณฑที่ใชรวมกันในการดูแล
ควบคุมความเรียบรอยในแหลง (มีเอกสาร 
ปาย หรือสิ่งสําคัญจํานวนมากแสดง
กฎเกณฑซึ่งเปนที่เขาใจรวมกันในการ
ควบคุมความเปนระเบียบเรียบรอยในแหลง 
= มาก/ไมคอยมีเอกสาร ปาย หรือสิ่งสําคัญ
แสดงกฎเกณฑ ที่รับรูรวมกันในการควบคุม
ความเปนระเบียบเรียบรอยในแหลง 
= ปานกลาง/ไมมีเอกสาร ปาย หรือสิ่งสําคัญ
แสดงกฎเกณฑที่รับรูรวมกันในการควบคุม
ความเปนระเบียบเรียบรอยในแหลงเลย 
= นอย) 

         

6.3  มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง          
6.3.1  รวมกันบริหารจัดการโดยบุคลากรใน
แหลงมากกวาภายนอก  (บริหารจัดการแหลง
โดยกลุมบุคลากรในทองถ่ิน = มาก/กลุม
บุคลากรในทองถิ่นตองอาศัยกลุมบุคลากร
ภายนอกทองถ่ินรวมกันบริหารจัดการแหลง 
= ปานกลาง/บริหารจัดการแหลงโดยกลุม
บุคลากรภายนอก = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

6.4  มีการกําหนดมาตรฐานในการดูแลรักษา
แหลง  

         

6.4.1  มีขอตกลง และรับรูรวมกันเก่ียวกับ
การดําเนินงาน และการรักษามาตรฐานการ
ดูแลรักษาแหลง (มีเอกสาร ปาย หรือขอมูล
อื่นๆ จํานวนมากที่แสดงวามีการรับรูรวมกัน
เก่ียวเก่ียวกับการดําเนินงาน และการดูแล
รักษาแหลง = มาก/ไมคอยมีเอกสาร ปาย 
หรือขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีการรับรูรวมกัน
เก่ียวกับการดําเนินงาน แลการดูแลรักษา
แหลง  = ปานกลาง/ไมมีเอกสาร ปาย หรือ
ขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีการรับรูรวมกัน
เก่ียวกับการดําเนินงาน และการดูแลรักษา
แหลงเลย = นอย  

         

6.5  มีการอนุรักษฟนฟูอยางตอเน่ือง          
6.5.1 มีกิจกรรมที่เปนการอนุรักษฟนฟูแหลง
อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง (มีเอกสาร ปาย 
หรือขอมูลอื่นๆ จํานวนมากที่แสดงวามีการ
อนุรักษฟนฟูแหลงอยางสมํ่าเสมอและ
ตอเน่ือง = มาก/ไมคอยมีเอกสาร ปาย หรือ
ขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีการอนุรักษฟนฟู
แหลง  = ปานกลาง/ไมมีเอกสาร ปาย หรือ
ขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีการอนุรักษฟนฟู
แหลง  = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

6.6  มีการประสาน และความมีสวนรวม
ระหวางผูที่เก่ียวของ  

         

6.6.1  มีหนวยงาน/องคกรที่ดูแลแหลง
โดยตรง (มีเอกสาร ปาย หรือขอมูลอื่นๆ
จํานวนมากที่แสดงวามีหนวยงาน/องคกรที่
ดูแลแหลง = มาก/ไมคอยมีเอกสาร ปาย หรือ
ขอมูลที่แสดงวาหนวยงาน/องคกรที่ดูแล
แหลง = ปานกลาง/ไมมีเอกสาร ปาย หรือ
ขอมูลที่แสดงวามีหนวยงาน/องคกรที่ดูแล
แหลง = นอย) 

         

6.6.2  ความประสานรวมมือระหวางองคกร
ที่เก่ียวของ (มีเอกสาร ปาย หรือขอมูลอื่นๆ 
จํานวนมากที่แสดงวามีความรวมมือ
ประสานงานกันระหวางองคกรตางๆ ที่
เก่ียวของ เชน หนวยงานของรัฐ และ
ผูประกอบการ = มาก/ไมคอยมีเอกสาร ปาย 
หรือขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีความรวมมือ
ประสานงานกันระหวางองคกรตางๆ ที่
เก่ียวของ = ปานกลาง/ไมมีเอกสาร ปาย หรือ
ขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีความรวมมือ
ประสานงานกันระหวางองคกรตางๆ ที่
เก่ียวของ เชน มูลนิธิ หนวยราชการ และ
ผูประกอบการ = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

6.6.3  ความประสานรวมมือระหวางกลุม
ธุรกิจ (มีเอกสาร ปาย หรือขอมูลอื่นๆ 
จํานวนมากที่แสดงวามีการประสานรวมมือ
กันระหวางกลุมธุรกิจในแหลง เชน มีการ
รวมตัวกันจัดกิจกรรมตางๆ = มาก/ไมคอยมี
เอกสาร ปาย หรือขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีการ
ประสานรวมมือกันระหวางกลุมธุรกิจใน
แหลง  = ปานกลาง/ไมมีเอกสาร ปาย หรือ
ขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีการประสานรวมมือ
กันระหวางกลุมธุรกิจในแหลง = นอย) 

         

6.7  มีงบประมาณสนับสนุน           
6.7.1  มีงบประมาณของรัฐสนับสนุน (มี
เอกสาร หรือขอมูลอื่นๆ จํานวนมากที่แสดง
วามีงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานของ
รัฐ = มาก/ไมคอยมีเอกสาร หรือขอมูลที่
แสดงวามีงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐ =  ปานกลาง/ไมมีเอกสาร 
หรือขอมูลอื่นๆ ที่แสดงวามีงบประมาณ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ = นอย) 

         

6.7.2  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงาน/องคกรอื่นๆ  (มีเอกสาร หรือ
ขอมูลอื่นๆ จํานวนมาก ที่แสดงวามี
งบประมาณสนับสนุนจากองคกรอื่นๆ = 
มาก/ไมคอยมีเอกสาร หรือขอมูลที่แสดงวามี
งบประมาณสนับสนุนจากองคกรอื่นๆ = 
ปานกลาง/ไมมีเอกสาร หรือขอมูลอื่นๆ ที่
แสดงวามีงบประมาณสนับสนุนจากองคกร
อื่นๆ = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

7.  ดานจุดออนและผลกระทบเชิงลบ          
7.1  ความขัดแยงในพ้ืนที่  
7.1.1  มีความขัดแยงในพ้ืนที่ และทรัพยากร
ในพ้ืนที่ (มีเอกสาร หรือขอมูลอื่นๆ จํานวน
มากที่แสดงวามีความขัดแยงในการใชพ้ืนที่ 
และทรัพยากรในพื้นที่  เชน การรุกรานที่ดิน
ฯลฯ  = มาก/ไมคอยมีเอกสาร หรือขอมูล
อื่นๆ ที่แสดงวามีความขัดแยงในการรุกราน
พ้ืนที่ และทรัพยากรในพ้ืนที่ = ปานกลาง/ไม
มีเอกสาร หรือขอมูล ที่แสดงวามีความ
ขัดแยงในการใชพ้ืนที่ และทรัพยากรในพ้ืนที่ 
= นอย) 

         

7.2  ความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงดาน
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี 

         

7.2.1  เปนแหลงที่ออนไหวตอการเสื่อม
สลายของหลักฐานทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร (เปนแหลงที่งายตอการเสื่อม
สลายของหลักฐานทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร ซึ่งการทองเที่ยวอาจมีผลตอ
การทําลายหลักฐานที่สําคัญ = มาก/เปน
แหลงที่เสื่อมสลายของหลักฐานทาง
โบราณคดี และประวัติศาสตรระดับปาน
กลาง = ปานกลาง/เปนแหลงที่ยากตอการ
เสื่อมสลายของหลักฐานทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร ซึ่งการทองเที่ยวไมมีผลตอ
การทําลายหลักฐานที่สําคัญ = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

7.2.2  เปนแหลงที่ยากตอการควบคุมความ
เสื่อมโทรมของหลักฐานทางศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และโบราณคดี (เปนแหลงที่
ยากตอการควบคุม และการเสื่อมสลายของ
หลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตรอัน
เน่ืองมาจากความเกาแกหรือสาเหตุอื่นๆ มี
สภาพชํารุดใกลจะพังอยูแลว = มาก/เปน
แหลงที่เสื่อมสลายของหลักฐานทาง
โบราณคดี ประวัติศาสตรอันเน่ืองมาจาก
ความเกาแก หรือสาเหตุอื่นๆ ในระดับปาน
กลาง = ปานกลาง/เปนแหลงที่งายตอการ
ควบคุมความเสื่อมโทรม และการเสื่อมสลาย
ของหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร
อันเน่ืองมาจากความเกาแกหรือสาเหตุอื่นๆ 
มีสภาพชํารุดใกลจะพังอยูแลว = นอย) 

                           

7.3 ความเสี่ยง          
7.3.1  มีความเสี่ยงจากสภาพถนน และ
เสนทาง (มีความเสี่ยงจากสภาพถนน และ
เสนทางเสื่อมสภาพไดงาย = มาก/มีความ
เสี่ยงจากสภาพถนน และเสนทางเสื่อมสภาพ
ปานกลาง= ปานกลาง/มีความเสี่ยงจากสภาพ
ถนน และเสนทางเสื่อมสภาพไดยาก = นอย) 

         

7.3.2  มีความเสี่ยงจากการคุกคามความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน (เปนทองถ่ิน
ที่ไมมีความสงบเรียบรอยทางสังคมทองถ่ิน 
มีขาวสาร หรือสถิติ การปลน จี้ = มาก/เปน
ทองถ่ินท่ีมีขาวสาร หรือ สถิติ การปลน จี้ 
บาง = ปานกลาง/เปนทองถ่ินที่มีความสงบ
ในทองถ่ิน ไมมีขาวสาร หรือสถิติ การปลน 
จี้ = นอย) 
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ศักยภาพของแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร 

วัดธาตุนอย โบราณสถาน 
วัดโมคลาน 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย มาก ปาน
กลาง 

นอย 

7.3.3  มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (เปน
แหลงที่มีปญหา มีอันตรายจากภัยธรรมชาติ
บอย เชน อุทกภัย วาตภัย นํ้าปาไหลลาก 
ฯลฯ = มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมีปญหา ไม
คอยมีอันตรายจากภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย 
วาตภัย นํ้าปาไหลลาก ฯลฯ  = ปานกลาง/
เปนแหลงที่ไมมีปญหา ไมมีอันตรายจากภัย
ธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย นํ้าปาไหล
ลาก = นอย) 

         

7.3.4  มีความเสี่ยงตอโรค และสุขอนามัย 
(เปนแหลงที่มีปญหา มีอันตรายทางดาน
สุขภาพอนามัย เชน โรคติดตอ ไขมาเลเรีย 
ฯลฯ = มาก/เปนแหลงที่ไมคอยมีปญหา  
ไมคอยอันตรายทางดานสุขภาพอนามัย เชน 
โรคติดตอ ไขมาเลเรีย ฯลฯ = ปานกลาง/เปน
แหลงที่ไมมีปญหา ไมมีอันตรายทางดาน
สุขภาพอนามัย เชน โรคติดตอ ไขมาเลเรีย 
ฯลฯ = นอย) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยทีม่ีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําไปใชประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน (Approaches to Development of Cultural Attractions in 
Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Wat That Noi and Wat Mokhlan 
Archaeological Site)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลของการวิจัย ซึ่งทานเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีสวนรวม
ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการเก็บขอมูลในครั้งน้ีจะนําไปวิเคราะหเพื่อนําเสนอเปน
ขอมูลทางวิชาการในภาพรวมเทาน้ัน 

     ดวยความขอบคุณ 
   วริศรา  บุญสมเกียรติ 

แบบสอบถามชุดนี้มีคําถามท้ังหมด  3 ตอน  ไดแก 
ตอนท่ี 1   ลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดนครศรธีรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช:  
วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะจากการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช:  
วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
 ตอนท่ี 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
  คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง โดยพิจารณา
เลือกเพียงคําตอบเดียว หรอืเติมคําลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
1.  เพศ 
   1) ชาย      2) หญิง 
2.  อายุ 

  1) ตํ่ากวา 15 ป   2) ระหวาง 15-24 ป   3) ระหวาง 25-34 ป 
  4) ระหวาง 35-44 ป   5) 45 ปข้ึนไป 

3.  รายได 
   1) ตํ่ากวา 10,000 บาท     2) 10,001-15,000 บาท 
   3) 15,001-20,000 บาท    4) 20,000 บาทข้ึนไป 
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4.  อาชีพ 
   1) นักเรียน/นักศึกษา       2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   3) พนักงานบริษัท/รับจางท่ัวไป   4) ประกอบธุรกิจสวนตัว   5) อื่นๆ  
5.  ระดับการศึกษา 
   1) ตํ่ากวาปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี   3) สูงกวาปริญญาตรี  
6.  ภูมิลําเนา   

   1) ภาคเหนือ   2) ภาคใต    3) ภาคตะวันออก 
   4) ภาคตะวันตก   5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   6) ภาคกลาง 
   7) กรุงเทพมหานคร 

7.  ลักษณะการมาเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร เปนอยางไร 
   1) ไปเชา-เย็นกลับ     2) พักคางคืน 
8.  ลักษณะท่ีพักคางคืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   1) โรงแรม     2) เกสตเฮาส 
   3) รีสอรท     4) บานญาติ/พี่นอง 
9.  ทานมาเท่ียวกับใคร 
   1) ตามลําพัง     2) ครอบครัว 
   3) เพื่อน        4) ญาติ-พี่นอง    
10.  ทานรูจักแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
ไดอยางไร  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1) วิทยุ/โทรทัศน   2) นิตยสาร/หนังสือพิมพ   3) เว็บไซต  
   4) ญาติ/เพื่อนแนะนํา   5) แผนพับสงเสริมการทองเท่ียว   6) อื่นๆ 

11.  แรงจูงใจในการมาเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
คืออะไร (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1) ความสวยงามของแหลงทองเท่ียว 
   2) แหลงทองเท่ียวมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดน 
   3) เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร 
   4) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง  
   5) ตองการพักผอน/ผอนคลาย       6) พบปะผูคน   7) ตองการความรู 
   8) คาใชจายเหมาะสม    9) อื่นๆ  

12.  พาหนะท่ีทานใชเดินทางมาเท่ียวในจังหวดันครศรีธรรมราช 
   1) รถโดยสาร            2) รถยนตสวนตัว            3) รถไฟ            4) เครื่องบิน 
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 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช:  
วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
  คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง โดยพิจารณา
เลือกเพียงคําตอบเดียวในแตละหัวขอยอย 

ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร (5) (4) (3) (2) (1) 
1.  ดานกายภาพ      
1.1  ทัศนียภาพในบริเวณแหลง      
2. ดานการเขาถึงแหลง      
2.1  ระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง 
แหลง  

     

2.2  คุณภาพเสนทางถนนสูแหลง      
2.3  คุณภาพเสนทางถนนภายในแหลง      
3. ดานคุณคาและความดึงดูดใจ      
3.1  เปนแหลงท่ีมีความสวยงาม      
3.2  เปนแหลงท่ีมีสถาปตยกรรมโดดเดน      
3.3  สภาพแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และงานพิธีในแหลง 

     

3.4  เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรม ประเพณี 
และประวัติศาสตร 

     

3.5  อุตสาหกรรมพ้ืนบานงานฝมือของคน
ทองถิ่น เชน เครื่องถมเงิน เครือ่งถมทอง ผาทอ 
เสื่อกระจูด เครือ่งจักสาน สินคาพ้ืนเมือง  
ตัวหนังตะลุง เครื่องปนดินเผา ฯลฯ  

     

3.6  เปนแหลงท่ีมีประวัติความเปนมาท่ีเกี่ยวของ
ผูกพันกับประเพณี ความเช่ือ สัญลักษณของคน
ในทองถิ่น  

     

4.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
4.1  ท่ีจอดรถในบริเวณแหลง      
4.2  รานคาในบริเวณแหลง และในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง 
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ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร (5) (4) (3) (2) (1) 
4.3  หองนํ้าในบริเวณแหลง      
4.4  ปายบอกทางในบริเวณแหลง      
4.5  ท่ีพัก มาน่ังในบริเวณแหลง      
4.6  ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณแหลง      
4.7  ระบบบริการสาธารณูปโภคในบริเวณแหลง 
(ไฟฟา/น้ําประปา/โทรศัพท) 

     

4.8  ระบบบริการดานสาธารณสุขในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง เชน โรงพยาบาล 

     

4.9  ระบบบริการดานการรักษาความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพยสินในบริเวณใกลเคียงกับ
แหลง เชน ตํารวจ ทหาร หรอืเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

     

4.10 มัคคุเทศก และผูใหความรูเกี่ยวกับแหลง      
5.  ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      
5.1  การใหบริการการทองเท่ียวจากคนในชุมชน      
5.2  ราคาสินคาและของท่ีระลึกในบริเวณแหลง 
และบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน เครื่องถมเงนิ 
เครื่องถมทอง ผาทอ เสื่อกระจูด เครื่องจักสาน 
สินคาพ้ืนเมือง ตัวหนังตะลุง ศิลปะดินเหนียว
ฯลฯ 

     

5.3  คุณภาพสินคา และของท่ีระลึกในบริเวณ
แหลง และบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน 
เครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง  ผาทอ เสื่อกระจูด 
เครื่องจักสาน สินคาพ้ืนเมือง ตัวหนังตะลุง
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 

     

5.4  การบริการของพอคา-แมคาในบริเวณแหลง 
และบริเวณใกลเคียงกับแหลง 

     

5.5  การบริการของบริษัทนําเท่ียว      
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ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวหิาร (5) (4) (3) (2) (1) 
5.6  การบริการกิจกรรมการทองเท่ียวในบริเวณ
แหลง 

     

5.7   คาใชจายในการทองเท่ียว      
  
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาแหลงทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
  คําช้ีแจง โปรดระบุขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จงัหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในดานตางๆ ดังน้ี 
 3.1  ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาดานกายภาพ 
ขอแสนอแนะ................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา................................................................................................................................ 
 3.2  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาดานการเขาถึงแหลง 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา................................................................................................................................ 
 3.3  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดานคุณคาและความดึงดูดใจ 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา............................................................................................................................... 

3.4  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา................................................................................................................................ 
 3.5 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา................................................................................................................................ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยทีม่ีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย 

 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําไปใชประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน (Approaches to Development of Cultural Attractions in 
Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Wat That Noi and Wat Mokhlan 
Archaeological Site)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลของการวิจัย ซึ่งทานเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีสวนรวม
ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการเก็บขอมูลในครั้งน้ีจะนําไปวิเคราะหเพื่อนําเสนอเปน
ขอมูลทางวิชาการในภาพรวมเทาน้ัน 

     ดวยความขอบคุณ 
   วริศรา  บุญสมเกียรติ 

แบบสอบถามชุดนี้มีคําถามท้ังหมด  3 ตอน  ไดแก 
ตอนท่ี 1   ลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดนครศรธีรรมราช: วัดธาตุนอย 
ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย 
ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะจากการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช:  
วัดธาตุนอย 
 ตอนท่ี 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: วัดธาตุนอย 
  คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง โดยพิจารณา
เลือกเพียงคําตอบเดียว หรอืเติมคําลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 
1.  เพศ 
   1) ชาย      2) หญิง 
2.  อายุ 

  1) ตํ่ากวา 15 ป   2) ระหวาง 15-24 ป   3) ระหวาง 25-34 ป 
  4) ระหวาง 35-44 ป   5) 45 ปข้ึนไป 

3.  รายได 
   1) ตํ่ากวา 10,000 บาท     2) 10,001-15,000 บาท 
   3) 15,001-20,000 บาท    4) 20,000 บาทข้ึนไป 
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4.  อาชีพ 
   1) นักเรียน/นักศึกษา       2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   3) พนักงานบริษัท/รับจางท่ัวไป   4) ประกอบธุรกิจสวนตัว   5) อื่นๆ  
5.  ระดับการศึกษา 
   1) ตํ่ากวาปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี   3) สูงกวาปริญญาตรี  
6.  ภูมิลําเนา   

   1) ภาคเหนือ   2) ภาคใต    3) ภาคตะวันออก 
   4) ภาคตะวันตก   5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   6) ภาคกลาง 
   7) กรุงเทพมหานคร 

7.  ลักษณะการมาเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย เปนอยางไร 
   1) ไปเชา-เย็นกลับ     2) พักคางคืน  
8.  ลักษณะท่ีพักคางคืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   1) โรงแรม     2) เกสตเฮาส  
   3) รีสอรท     4) บานญาติ/พี่นอง 
9.  ทานมาเท่ียวกับใคร 
   1) ตามลําพัง     2) ครอบครัว  
   3) เพื่อน        4) ญาติ-พี่นอง    
10.  ทานรูจักแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย ไดอยางไร   
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1) วิทยุ/โทรทัศน   2) นิตยสาร/หนังสือพิมพ   3) เว็บไซต  
   4) ญาติ/เพื่อนแนะนํา   5) แผนพับสงเสริมการทองเท่ียว   6) อื่นๆ 

11.  แรงจูงใจในการมาเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย คืออะไร  
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1) ความสวยงามของแหลงทองเท่ียว 
   2) แหลงทองเท่ียวมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดน 
   3) เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร 
   4) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง 
   5) ตองการพักผอน/ผอนคลาย       6) พบปะผูคน   7) ตองการความรู 
   8) คาใชจายเหมาะสม    9) อื่นๆ  

12.  พาหนะท่ีทานใชเดินทางมาเท่ียวในจังหวดันครศรีธรรมราช 
   1) รถโดยสาร            2) รถยนตสวนตัว            3) รถไฟ            4) เครื่องบิน 
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 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช:  
วัดธาตุนอย 
  คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง โดยพิจารณา
เลือกเพียงคําตอบเดียวในแตละหัวขอยอย 

ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

วัดธาตุนอย (5) (4) (3) (2) (1) 
1.  ดานกายภาพ      
1.1  ทัศนียภาพในบริเวณแหลง      
2. ดานการเขาถึงแหลง      
2.1  ระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง 
แหลง  

     

2.2  คุณภาพเสนทางถนนสูแหลง      
2.3  คุณภาพเสนทางถนนภายในแหลง      
3. ดานคุณคาและความดึงดูดใจ      
3.1  เปนแหลงท่ีมีความสวยงาม      
3.2  เปนแหลงท่ีมีสถาปตยกรรมโดดเดน      
3.3  สภาพแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และงานพิธีในแหลง 

     

3.4  เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรม ประเพณี 
และประวัติศาสตร 

     

3.5  อุตสาหกรรมพ้ืนบานงานฝมือของคน
ทองถิ่น เชน เครื่องถมเงิน เครือ่งถมทอง ผาทอ 
เสื่อกระจูด เครือ่งจักสาน สินคาพ้ืนเมือง  
ตัวหนังตะลุง เครื่องปนดินเผา ฯลฯ  

     

3.6  เปนแหลงท่ีมีประวัติความเปนมาท่ีเกี่ยวของ
ผูกพันกับประเพณี ความเช่ือ สัญลักษณของคน
ในทองถิ่น  

     

4.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
4.1  ท่ีจอดรถในบริเวณแหลง      
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ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

วัดธาตุนอย (5) (4) (3) (2) (1) 
4.2  รานคาในบริเวณแหลง และในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง 

     

4.3  หองนํ้าในบริเวณแหลง      
4.4  ปายบอกทางในบริเวณแหลง      
4.5  ท่ีพัก มาน่ังในบริเวณแหลง      
4.6  ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณแหลง      
4.7  ระบบบริการสาธารณูปโภคในบริเวณแหลง 
(ไฟฟา/น้ําประปา/โทรศัพท) 

     

4.8  ระบบบริการดานสาธารณสุขในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง เชน โรงพยาบาล 

     

4.9  ระบบบริการดานการรักษาความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพยสินในบริเวณใกลเคียงกับ
แหลง เชน ตํารวจ ทหาร หรอืเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

     

4.10 มัคคุเทศก และผูใหความรูเกี่ยวกับแหลง      
5.  ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      
5.1  การใหบริการการทองเท่ียวจากคนในชุมชน      
5.2  ราคาสินคาและของท่ีระลึกในบริเวณแหลง 
และบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน เครื่องถมเงนิ 
เครื่องถมทอง ผาทอ เสื่อกระจูด เครื่องจักสาน 
สินคาพ้ืนเมือง ตัวหนังตะลุง ศิลปะดินเหนียว
ฯลฯ 

     

5.3  คุณภาพสินคา และของท่ีระลึกในบริเวณ
แหลง และบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน 
เครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง  ผาทอ เสื่อกระจูด 
เครื่องจักสาน สินคาพ้ืนเมือง ตัวหนังตะลุง
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 

     

5.4  การบริการของพอคา-แมคาในบริเวณแหลง 
และบริเวณใกลเคียงกับแหลง 
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ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

วัดธาตุนอย (5) (4) (3) (2) (1) 
5.5  การบริการของบริษัทนําเท่ียว      
5.6  การบริการกิจกรรมการทองเท่ียวในบริเวณ
แหลง 

     

5.7   คาใชจายในการทองเท่ียว      
  
 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาแหลงทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย 
  คําช้ีแจง โปรดระบุขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จงัหวัดนครศรีธรรมราช: วัดธาตุนอย ในดานตางๆ ดังน้ี 
 3.1  ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาดานกายภาพ 
ขอแสนอแนะ................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา................................................................................................................................ 
 3.2  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาดานการเขาถึงแหลง 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา................................................................................................................................ 
 3.3  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดานคุณคาและความดึงดูดใจ 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา................................................................................................................................ 

3.4  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา............................................................................................................................... 
 3.5 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ขอเสนอแนะ.................................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา............................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยทีม่ีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: โบราณสถานวัดโมคลาน 

 
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลทางวิชาการเพ่ือนําไปใชประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
วัดธาตุนอย และโบราณสถานวัดโมคลาน (Approaches to Development of Cultural Attractions in 
Nakhonsrithammarat Province: Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Wat That Noi and Wat Mokhlan 
Archaeological Site)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลของการวิจัย ซึ่งทานเปนบุคคลหนึ่งท่ีมีสวนรวม
ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมการเก็บขอมูลในครั้งน้ีจะนําไปวิเคราะหเพื่อนําเสนอเปน
ขอมูลทางวิชาการในภาพรวมเทาน้ัน 

     ดวยความขอบคุณ 
   วริศรา  บุญสมเกียรติ 

แบบสอบถามชุดนี้มีคําถามท้ังหมด  3 ตอน  ไดแก 
ตอนท่ี 1   ลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
จังหวัดนครศรธีรรมราช: โบราฯสถานวัดโมคลาน 
ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช:  
โบราณสถานวัดโมคลาน 
ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะจากการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช:  
โบราณสถานวัดโมคลาน 
 ตอนท่ี 1  ลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: โบราณสถานวัดโมคลาน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง โดยพิจารณาเลือกเพียงคําตอบเดียว 
หรือเติมคําลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
1.  เพศ 
   1) ชาย      2) หญิง 
2.  อายุ 

  1) ตํ่ากวา 15 ป   2) ระหวาง 15-24 ป   3) ระหวาง 25-34 ป 
  4) ระหวาง 35-44 ป   5) 45 ปข้ึนไป 

3.  รายได 
   1) ตํ่ากวา 10,000 บาท     2) 10,001-15,000 บาท 
   3) 15,001-20,000 บาท    4) 20,000 บาทข้ึนไป 
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4.  อาชีพ 
   1) นักเรียน/นักศึกษา       2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   3) พนักงานบริษัท/รับจางท่ัวไป   4) ประกอบธุรกิจสวนตัว   5) อื่นๆ  
5.  ระดับการศึกษา 
   1) ตํ่ากวาปริญญาตรี   2) ปริญญาตรี   3) สูงกวาปริญญาตรี  
6.  ภูมิลําเนา   

   1) ภาคเหนือ   2) ภาคใต    3) ภาคตะวันออก 
   4) ภาคตะวันตก   5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   6) ภาคกลาง 
   7) กรุงเทพมหานคร 

7.  ลักษณะการมาเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช:โบราณสถานวัดโมคลาน 
เปนอยางไร 
   1) ไปเชา-เย็นกลับ     2) พักคางคืน  
8.  ลักษณะท่ีพักคางคืนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   1) โรงแรม    2) เกสตเฮาส  
   3) รีสอรท    4) บานญาติ/พี่นอง 
9.  ทานมาเท่ียวกับใคร 
   1) ตามลําพัง    2) ครอบครัว  
   3) เพื่อน       4) ญาติ-พี่นอง    
10.  ทานรูจักแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: โบราณสถานวัดโมคลาน ไดอยางไร  
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1) วิทยุ/โทรทัศน   2) นิตยสาร/หนังสือพิมพ   3) เว็บไซต  
   4) ญาติ/เพื่อนแนะนํา   5) แผนพับสงเสริมการทองเท่ียว   6) อื่นๆ 

11.  แรงจูงใจในการมาเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช: โบราณสถานวัดโมคลาน คืออะไร 
(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   1) ความสวยงามของแหลงทองเท่ียว 
   2) แหลงทองเท่ียวมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดน 
   3) เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร 
   4) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง 
   5) ตองการพักผอน/ผอนคลาย       6) พบปะผูคน   7) ตองการความรู 
   8) คาใชจายเหมาะสม    9) อื่นๆ  

12.  พาหนะท่ีทานใชเดินทางมาเท่ียวในจังหวดันครศรีธรรมราช 
   1) รถโดยสาร            2) รถยนตสวนตัว            3) รถไฟ            4) เครื่องบิน 
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 ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช:  
โบราณสถานวัดโมคลาน 
  คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ท่ีตรงกับความเปนจริง โดยพิจารณา
เลือกเพียงคําตอบเดียวในแตละหัวขอยอย 

ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

โบราณสถานวัดโมคลาน (5) (4) (3) (2) (1) 
1.  ดานกายภาพ      
1.1  ทัศนียภาพในบริเวณแหลง      
2. ดานการเขาถึงแหลง      
2.1  ระยะทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง 
แหลง  

     

2.2  คุณภาพเสนทางถนนสูแหลง      
2.3  คุณภาพเสนทางถนนภายในแหลง      
3. ดานคุณคาและความดึงดูดใจ      
3.1  เปนแหลงท่ีมีความสวยงาม      
3.2  เปนแหลงท่ีมีสถาปตยกรรมโดดเดน      
3.3  สภาพแวดลอมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และงานพิธีในแหลง 

     

3.4  เปนแหลงความรูทางวัฒนธรรม ประเพณี 
และประวัติศาสตร 

     

3.5  อุตสาหกรรมพ้ืนบานงานฝมือของคน
ทองถิ่น เชน เครื่องถมเงิน เครือ่งถมทอง ผาทอ 
เสื่อกระจูด เครือ่งจักสาน สินคาพ้ืนเมือง  
ตัวหนังตะลุง เครื่องปนดินเผา ฯลฯ  

     

3.6  เปนแหลงท่ีมีประวัติความเปนมาท่ีเกี่ยวของ
ผูกพันกับประเพณี ความเช่ือ สัญลักษณของคน
ในทองถิ่น  

     

4.  ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
4.1  ท่ีจอดรถในบริเวณแหลง      
4.2  รานคาในบริเวณแหลง และในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง 
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ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

โบราณสถานวัดโมคลาน (5) (4) (3) (2) (1) 
4.3  หองนํ้าในบริเวณแหลง      
4.4  ปายบอกทางในบริเวณแหลง      
4.5  ท่ีพัก มาน่ังในบริเวณแหลง      
4.6  ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียวในบริเวณแหลง      
4.7  ระบบบริการสาธารณูปโภคในบริเวณแหลง 
(ไฟฟา/น้ําประปา/โทรศัพท) 

     

4.8  ระบบบริการดานสาธารณสุขในบริเวณ
ใกลเคียงกับแหลง เชน โรงพยาบาล 

     

4.9  ระบบบริการดานการรักษาความปลอดภัย
ของชีวิตและทรัพยสินในบริเวณใกลเคียงกับ
แหลง เชน ตํารวจ ทหาร หรอืเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

     

4.10 มัคคุเทศก และผูใหความรูเกี่ยวกับแหลง      
5.  ดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      
5.1  การใหบริการการทองเท่ียวจากคนในชุมชน      
5.2  ราคาสินคาและของท่ีระลึกในบริเวณแหลง 
และบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน เครื่องถมเงนิ 
เครื่องถมทอง ผาทอ เสื่อกระจูด เครื่องจักสาน 
สินคาพ้ืนเมือง ตัวหนังตะลุง ศิลปะดินเหนียว
ฯลฯ 

     

5.3  คุณภาพสินคา และของท่ีระลึกในบริเวณ
แหลง และบริเวณใกลเคียงกับแหลง เชน 
เครื่องถมเงิน เครื่องถมทอง  ผาทอ เสื่อกระจูด 
เครื่องจักสาน สินคาพ้ืนเมือง ตัวหนังตะลุง
เครื่องปนดินเผา ฯลฯ 

     

5.4  การบริการของพอคา-แมคาในบริเวณแหลง 
และบริเวณใกลเคียงกับแหลง 

     

5.5  การบริการของบริษัทนําเท่ียว      
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ความพึงพอใจท่ีมีตอแหลงทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ 
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครศรธีรรมราช: มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

โบราณสถานวัดโมคลาน (5) (4) (3) (2) (1) 
5.6  การบริการกิจกรรมการทองเท่ียวในบริเวณ
แหลง 

     

5.7   คาใชจายในการทองเท่ียว      
  
 ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาแหลงทองเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวัด
นครศรีธรรมราช: โบราณสถานวัดโมคลาน 
  คําช้ีแจง โปรดระบุขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาแหลงทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช: โบราณสถานวัดโมคลาน ในดานตางๆ ดังน้ี 
 3.1  ขอเสนอแนะ และแนวทางในการแกปญหาดานกายภาพ 
ขอแสนอแนะ............................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา........................................................................................................................... 
 3.2  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาดานการเขาถึงแหลง 
ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา........................................................................................................................... 
 3.3  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดานคุณคาและความดึงดูดใจ 
ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา............................................................................................................................ 

3.4  ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
ขอเสนอแนะ.............................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา........................................................................................................................... 
 3.5 ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาดานมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ขอเสนอแนะ............................................................................................................................................. 
แนวทางในการแกปญหา........................................................................................................................... 
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วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
(ถายภาพเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคเจดียพระธาตุ และเจดยีเรียงรายภายในบริเวณวัด     ถนน และทางเทาบริเวณภายในวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุโมงคทางขามบริเวณดานหนาวดั                            บริเวณดานหนาวดั 
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 พระเหมชาลาปางหามญาติ แทนองคเจาหญิงเหมชาลา        ทางเดินบริเวณภายในวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในบริเวณอุโบสถ                                                   ศูนยสินคาพื้นเมืองบริเวณภายในวัด 
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ศูนยสินคาพื้นเมืองภายในบริเวณวัด                                        ศูนยสินคาพื้นเมืองภายใบริเวณวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยสินคาพื้นเมืองภายในบริเวณวัด                           มุมทํานายโชคชะตาราศีภายในบริเวณวัด  
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 ศูนยอาสาสมัครยุวมัคคุเทศกภายในบริเวณวัด       ยวุมัคคุเทศกภายในบริเวณวดั 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานพระพุทธศาสนาภายในบริเวณวัด              สวนสมุนไพร ท่ีพัก มานั่งภายในบริเวณวัด 
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ท่ีพัก มานั่งภายในบริเวณวัด                                                      ท่ีพัก มานั่งภายในบริเวณวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปายบอกทางภายในบริเวณวัด           ท่ีจอดรถภายในบริเวณวัด           หองน้ําภายในบริเวณวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



230 

วัดธาตุนอย ตาํบลหลักชาง อําเภอชางกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช 
(ถายภาพเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณดานหนาวัด                                                       ทางเดินภายในบริเวณวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน และทางเดินภายในบริเวณวัด                                          ถนน และทางเดินภายในบริเวณวดั 
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ถนน และทางเดินภายในบริเวณวัด                                   ภูมิทัศนของวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รานคาภายนอกบริเวณวดั                                              รานคาภายนอกบริเวณวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณทางเขาอุโบสถ                                                     จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ 
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สรีระพอทานคลายภายในอุโบสถ                             สรงน้ําองคจําลองพอทานคลายในวันสงกรานต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีสักการบูชา                                   สถานท่ีสักการะบูชา            สถานท่ีเชาบูชาวัตถุมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานบริหารจัดการภายในบริเวณวัด                      สํานักงานบริหารจัดการภายในบริเวณวัด 
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ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาภายในบริเวณวัด                 ท่ีจอดรถภายในบริเวณวดั 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                 

 
 
 

ท่ีจอดรถภายในบริเวณวดั                                          ท่ีจอดรถภายในบริเวณวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีพัก มานั่งภายในบริเวณวัด                                         หองน้ําภายในบริเวณวัด 

DPU



234 

โบราณสถานวัดโมคลาน ตาํบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช 
(ถายภาพเม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปายบอกทางสูโบราณสถาน                                                ถนนเขาสูโบราณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปายบอกทางสูโบราณสถาน                                                       บริเวณดานหนาโบราณสถาน 
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ทางเดินภายในบริเวณโบราณสถาน                            ปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับโบราณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลาการเปรียญภายในบริเวณโบราณสถาน                  ภูมิทัศนภายในบริเวณสถาน 
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แหลงโบราณคดีภายในบริเวณโบราณสถาน 
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ท่ีจอดรถภายในบริเวณโบราณสถาน                                 หองน้ําภายในบริเวณโบราณสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รานขายสินคาพื้นเมืองใกลเคียงโบราณสถาน     รานขายสินคาพื้นเมืองใกลเคียงโบราณสถาน 
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บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



147 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

 

หนังสือ 

 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. (2553).การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ:  สํานักพัฒนาการ

ทองเท่ียว. 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. (2553).  รายงานประจําป. กรุงเทพฯ: สํานักกิจการโรงพิมพ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก.  

คูมือเที่ยวท่ัวไทย. (2536). นครศรีธรรมราช. สารคดี.  

ดิเรก  พรตตะเสน. (2527). ประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ. 

ตุย ชุมสาย และ ม.ล.ญิบพันธ  พรหมโยธี. (2547). ปฐมบทวิชาการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ; ไทยวัฒนา

พานิช. 

นิคม  จารุมณี.  (2535).  การทองเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว. กรุงเทพฯ: ภาคพัฒนา

ตําราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2545).  คณะวิทยาการจัดการ. การจัดการนันทนาการและการ

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ราชบัณฑิตยสถาน. (2542).  พจนานุกรม.  กรุงเทพฯ. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (2547). พจนานุกรม.  กรุงเทพฯ.  

วรรณา  วงษวานิช.  (2546).  ภูมิศาสตรการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ.  (2546). สังคมวิทยาการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จํากัด.  

สมวงศ  พงศสถาพร.  (2547).  Service Marketing. กรุงเทพฯ: บริษัท แบรนดเอจ จํากัด. 

สมัย  สุทธิธรรม.  (2539).  สารคดีชุดถ่ินทองของไทย นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

โอเดียน สโตร.  

DPU



148 

สุภัทร  สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง. (2537). นครศรีธรรมราช มีชื่อดั้งเดิมวา ตามพรลิงค จริงหรือ. 

ศิลปวัฒนธรรม. 

เสรี  วังสไพจิตร. (2530). ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการทองเท่ียวและปการทองเท่ียว. จุลสารการ

ทองเท่ียว.  

เสรี วังสไพจิตร.  (2534). วิวัฒนาการการทองเที่ยวของโลกและของประเทศไทย. กรุงเทพฯ.  

 

บทความ 

 

กรรณิการ  ตันประเสริฐ.  (2540).  รายงานการวิจัยสนองพระราชประสงค เร่ือง นครศรีธรรมราช 

กรณีศึกษา การตั้งถ่ินฐานท่ีกรุงชิงและพรุควนเคร็ง จีน ประวัติศาสตร โบราณคดี ผูคนและ

วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ดานสุทธาการพิมพ.  

เชาวลิต  สิทธิฤทธ์ิ และคณะ. (2545).รายงานฉบับสมบูรณโครงการการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

อยางมีสวนรวม ตําบลกรุงชิง นครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ. 

ธเนศ  ดวนชะเอม.  (2546).  การพัฒนาดอยวาวีเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบยั่งยืน. 

กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. 

นัยนา  ทองศรีเกตุ และคณะ.  (2545).  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน

คุณภาพการจัดการทอง เ ท่ียวเชิ งอนุ รักษชุมชนคี รีวง  อํ า เภอลานสกา  จังหวัด

นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: สํานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 

ปราโมทย  ศุภปญญา และวิฬุยา  ทองรอด. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอโปรแกรมทองเท่ียว

ทางรถไฟของการรถไฟแหงประเทศไทย: เสนทางกรุงเทพฯ-น้ําตกไทรโยคนอย Tourists’ 

Satisfaction on Tour-by-Train Program of the State Railway of Thailand: Route 

Bangkok-Saiyok Noi Waterfall. BU Academic Review 2(2): 35 กรกฎาคม-ธันวาคม 

2546. 

พยูร  นุนสุข และคณะ.  (2545). รายงานฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการ

จัดการทองเ ท่ียวเชิงอนุ รักษวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อํา เภอเมือง  จังหวัด

DPU



149 

นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ. 

ยศ  สันตสมบัติ และคณะ.  (2544). การทองเท่ียวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการ

จัดการทรัพยากร. เชียงใหม: โครงการ BRT, โรงพิมพนพบุรีการพิมพ.  

รสิกา  อังกูร และคณะ. ( 2547).  การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  

รสิกา  อังกูร และคณะ. (2544).  ความพรอมของวัดในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเผยแพร

พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า โ ด ย ผ า น ก า ร นํ า ช ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ใ น วั ด .  น น ท บุ รี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

ระพีพรรณ  ทองหอ และคณะ. (2549)  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว

ภายใตศักยภาพและขอจํากัดของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน. กรุงเทพฯ สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา.  

วิฑูรย  เหลียวรุงเรือง และคณะ. (2547). เสนทางทองเที่ยวสถาปตยกรรมเชิงประวัติศาสตร. 

เชียงใหม: คณะสถาปตยกรรมศาสตร. เชียงใหม:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

อภิรมย  พรหมจรรยา และคณะ.  (2543).  รายงานการวิจัยเร่ืองการพัฒนาการทองเท่ียวเพื่อชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา. ปตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

 

วิทยานิพนธ 

 

กนกวรรณ  แสนเมือง.(2548).   แนวทางการวางแผนยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

จังหวัดราชบุรี. สารนิพนธ วท.ม. (การวางแผนและการจัดการการทองเท่ียวเพื่ออนุรักษ

ส่ิงแวดลอม)  บัณฑิตวิทยาลัย.   กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

มณีวรรณ  พุทธเสถียร. (2548).  ความตองการของประชาชนทองถ่ินในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษอยางยั่งยืนในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. สารนิพนธ วท.ม. (การวางแผน

และการจัดการการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม)  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

DPU



150 

วิญญา  พิชญกานต.  (2544).  แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวโดยการเดินเทาในเมืองเชียงใหม. 

วิทยานิพนธ สถ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.  

วีราภรณ  วัยวัฒน.  (2549). การวิเคราะหแผนยุทธศาสตรและเสนอแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช. สารนิพนธ วท.ม. (การวางแผน

และการจัดการการทองเท่ียวเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย                            

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

สุภาภรณ  หาญทอง.  (2543).  ศักยภาพการจัดการทองเที่ยวจังหวัดพัทลุง. ภาคนิพนธ ศศ.ม. 

(พัฒนาสังคม). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

 

ภาษาตางประเทศ 

 

BOOKS 

 

A P Cowie.  (1989).  Oxford Learner’s Dictionary of Current English. 4th ed. Great Britain: 

Oxford University Press. 

Angelo, Rocco M. and Vladimir, Andrew N.  (2001). Hospitality Today An Introduction. 4th 

ed. Michigan: Education Institute American Hotel & Lodging Association.  

Chon, Kye-Sung(Kaye), Ph.D. and Sparrowe, Raymond T.  (2000).  Welcome to Hospitality and 

Introduction. 2nd ed. New York: Thomson Delmar Learning.  

Cooper, Chris  et al.  (1998).  Tourism Principles and Practice. 2nd ed. New York: Addison 

Wesley Longman Publishing. 

Kandampully, Jay A, et al. (2001).  Service Quality Management in Hospitality, Tourism, and 

Leisure. New York: The Haworth Hospitality Press.  

Kotler, Philip et al.  (2006).  Marketing for Hospitality and Tourism. 4th ed. New Jersey: 

Pearson Education, Inc. 

DPU



151 

Mancini, Marc. (2005).  Access Introduction to Travel and Tourism. Canada: Thomson 

Delmar Learning.  

McKercher, Bob and du Cros, Hilary.  (2002).  Cultural Tourism: The Partnership between 

Tourism and Cultural Heritage Management. New York: The Haworth Hospitality 

Press. 

Morse, Nancy C. (1995).  Satisfaction in the White Collar Job. Michigan: University of 

Michigan.  

Potter, Lyman W. & Lawler, Edward E. (1975).  Behavior in Organization. New York: 

McGraw-Hill. Inc. 

Reid, Robert, D. and Bjanic, David, C. (2006).  Hospitality Marketing Management. 4th ed. 

New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.  

Robbins P., & Coulter M.  (2002).  Management. Prentice Hall, International, Inc.  

Vroom, V. H.  (1964).  Work and Motivation. New York: John Wiley & Sons.  

 

สารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

สายการบินแอร เอเชีย, ตารางการบิน. สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555.  

 จาก http:// www.airasia.com. 

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชางกลาง. ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

สืบคนเม่ือ 8 กุมภาพันธ 2554. จาก http://www. changklang.nakhoncdp.go.th. 

องคการบริหารสวนตําบลโมคลาน ยุทธศาสตรการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และการทองเท่ียว   

เชิงอนุรักษ. สืบคนเม่ือ 7 กุมภาพันธ 2554. จาก http://www.mokhalan.go.th.  

จังหวัดนครศรีธรรมราช, ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม, คําขวัญและ
แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราช. สืบคนเม่ือ 9 มกราคม 2554. จาก 
http://www.nakhonsithammarat.go.th. 

DPU



152 

ศูนยขอมูลการทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช, แผนท่ีทองเท่ียวจังหวัดนครศรีธรรมราช.                
สืบคนเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2555. จาก http://www.nakhontourism.org.   

สายการบินนกแอร, ตารางการบิน. สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555. จาก http://www.nokair.com.  

ประเพณีไทย  ดอท  คอม ,  โบราณสถานวัดโมคลาน .  สืบคน เ ม่ือ  1  กุมภาพันธ  2554                            

จาก http://www.prapayneethai.com. 

การรถไฟแห งประ เทศไทย ,  การ เดินทางโดยรถไฟ .  สืบคน เ ม่ือ  15  เมษายน  2 5 5 5 .                            
จาก http://www.railway.co.th   

ไทยรูท  ดอทคอม ,  การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง. สืบคนเม่ือ 15 เมษายน 2555.                             

จาก http://www.thairoute.com   

สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, การประเมินมาตรฐานโดยสารสนเทศ

ภูมิศาสตรแหลงทองเท่ียว. สืบคนเม่ือ 10 กุมภาพันธ 2554. จาก http//www.tourism.go.th. 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, ขอมูลทองเท่ียวประเทศไทย การเดินทางโดยรถยนต. สืบคนเม่ือ 15 

เมษายน 2555. จาก http://www.tourism.go.th.   

วัดธาตุนอย. สืบคนเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2553. จาก http:// www.watthatnoi.com.   

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. สํานักงานกรุงเทพมหานคร, 2552, ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัด   

นครศรีธรรมราช. สืบคนเม่ือ 9 ธันวาคม2553. จาก http://www.wikipedia.org.  

องคการการทองเท่ียวโลกแหงสหประชาชาติ, ความหมายของการทองเท่ียว, ความหมายของ

นักทองเท่ียว. สืบคนเม่ือ 1 กุมภาพันธ 2553. จาก http://www.unwto.org. 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, รางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย.สืบคนวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555. 
จาก http://www.tourismawards.tourismthailand.org.  

 

 

 

DPU



238 

ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล  วริศรา  บุญสมเกียรติ 
ประวัติการศึกษา   การศึกษาบัณฑิต  
      มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร 
   ปท่ีสําเร็จการศึกษา 2535 
ตําแหนงและสถานท่ีทํางานปจจุบัน  
      เจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
 
DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



