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บทคัดย่ อ
งานวิ จ ัย นี้ มี เ ป้ าหมายการหาปั จ จัย ที่ ส�ำ คัญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วโบราณสถานในเขตอรั ญ ญิ ก
เมืองนครชุม เมื่อครั้งอดีตซึ่งปัจจุบนั อยูใ่ นเขตการปกครองของเทศบาลต�ำบลนครชุม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ก�ำแพงเพชร โดยมีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพื่อหาปั จจัยส�ำคัญที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก
เมืองนครชุม (2) เพื่อหากลุ่มเป้ าหมายที่เดินทางท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุมโดยพื้นที่
ศึกษาเป็ นวัด และโบราณสถานจ�ำนวน 10 แหล่ง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจะเป็ นนักท่องเที่ยวที่มา
ชมแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง 10 แหล่ง กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นประชากรในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2557
จ�ำนวน 384 ราย ใช้วธิ ีการสุ่ มแบบบังเอิญด้วยเครื่ องมือแบบสอบถามแบบปลายปิ ด เนื่องจากเป็ นการวิจยั
เชิงส�ำรวจ ประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถาน
และข้อมูลปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณสถาน จากนั้นจึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้คือระดับความส�ำคัญของปั จจัยด้านสภาพ
ของโบราณสถานมีผลรวมอยูใ่ นเกณฑ์มาก   ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 9 ข้อ โดยมีระดับความส�ำคัญมาก
ที่สุด 1 ข้อ มาก 5 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ และน้อย 1 ข้อ ในส่ วนระดับความส�ำคัญของปั จจัยด้านสิ่ งอ�ำนวย
ความสะดวกมีผลรวมอยูใ่ นเกณฑ์มาก   ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 11 ข้อ โดยมีระดับความส�ำคัญมากที่สุด
4 ข้อ  มาก 3 ข้อ ปานกลาง 2 ข้อ น้อย 2 ข้อ และสุ ดท้ายเป็ นระดับความส�ำคัญด้านการคมนาคม มีผล
รวมอยูใ่ นเกณฑ์มาก  ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 7 ข้อ โดยมีระดับความส�ำคัญมากที่สุด 2 ข้อ มาก 4 ข้อ
ปานกลาง 1 ข้อ ทั้งนี้ ขอ้ ย่อยที่เหมาะสมต่อการน�ำไปก�ำหนดเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยวคือ
ข้อย่อยที่มีความส�ำคัญระดับมากที่สุด มาก และปานกลาง ตามล�ำดับ
ค�ำส� ำคัญ : ปั จจัยที่สำ� คัญ การท่องเที่ยว โบราณสถานอรัญญิก
Abstract
This research aimed to find factors that important tourists to visit the Aranyik historical area,
Nakhon Chum District, which is currently located in Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng
Phet. Two objectives of this research were 1) to determine main factors that influence tourists to visit
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Aranyik historical area, Nakhon Chum District, and 2) to identify targeted tourists who will visit Aranyik
historical area, Nakhon Chum District. This research focused on ten historical sites and temples in
Aranyik historical area, Nakhon Chum District.
A survey was designed by using closed questions. The questions included in the survey were
used to collect demographic and tourist information, the behaviors of tourists who visit historical sites,
and factors that influences tourists to visit historical sites. The populations included in this research
were tourists who visits those 10 historical sites (ancient temples and ancient ruined structures). Of the
total population, three hundred and eighty four tourists were asked to complete the survey by using the
accidental sampling method. This research collected data from January to March 2014. Descriptive
statics including percentages, averages, and standard deviations were used to analyze data.  
The results indicated three most important factors that influenced tourists to visit historical sites in
Aranyik historical area were the condition of historical structures, facilities at historical sites, and
transportations to historical sites. Overall, the condition of historical structures was rated as important
level . The condition of historical structures consisted of nine aspects (one the most important aspect,
five important aspect; two fairly important aspect; and a slightly important aspect). For facilities at
historical sites, an average score was 3.68 . Facilities at historical sites had eleven aspects (four the most
important aspects; three important aspects, two fairly important aspects, and two slightly important aspects).
Transportations to historical sites was rated as important level . Transportations to historical sites
contained seven aspects (two the most important aspects; four important aspects, and a fairly important
aspects).
Keywords: factors important, tourism, Aranyik historical area
บทน�ำ 

จังหวัดก�ำแพงเพชรตั้งอยูใ่ นภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุ งเทพฯ 358 กิโลเมตร
มีพ้ืนที่ 8,607.490 ตารางกิ โลเมตร ใหญ่เป็ นอันดับ 22 ของประเทศ มีถนนสายเอเชี ยหรื อ AH2 เป็ น
ถนนสายหลักที่ผา่ นอ�ำเภอเมือง สะดวกต่อการเดินทางทั้งไปและกลับ อีกทั้งมีแม่น้ ำ� ปิ งไหลผ่านเขตจังหวัด     
มีระยะทางยาวถีง 104 กิโลเมตร ท�ำให้ท้ งั 11 อ�ำเภอมีลกั ษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ประกอบด้วยที่
ราบลุ่มแม่น้ ำ� ปิ งทางตอนล่าง เนินเขาเตี้ยสลับที่ราบ และภูเขาสูงสลับซับซ้อน จึงก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติเป็ นจ�ำนวนมาก นอกจากความงดงามจากธรรมชาติแล้ว จังหวัดก�ำแพงเพชรยังเป็ นเมืองเก่า
ที่มีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และยังคงเหลือหลักฐานให้คนในยุคปั จจุบนั ได้ศึกษาและเยีย่ มชมอยูอ่ ีก
มาก ด้วยเป็ นที่ต้ งั ของเมืองโบราณหลายเมือง ได้แก่  เมืองชากังราว เมืองนครชุม เมืองไตรตรึ งษ์ เมืองเทพ
นคร และเมืองคณฑี จากคุณค่าและความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ทำ� ให้อุทยานประวัติศาสตร์กำ� แพงเพชร
ได้รับการพิจารณาจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ข้ ึน
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกร่ วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ ศรี สัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยในชื่อ
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เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริ วาร เมื่อปี พ.ศ. 2543 จึงท�ำให้   การท่องเที่ยวจังหวัดก�ำแพงเพชร
ยิง่ ได้รับความสนใจมากขึ้น
ชุมชนต่าง ๆ ที่เป็ นที่ต้ งั ของโบราณสถานที่อยูภ่ ายนอกแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักต่างก็พยายาม
หาวิธีสร้างความสนใจให้นกั ท่องเที่ยว โดยบรรจุชุมชนหรื อโบราณสถานเข้าไปในแผนการท่องเที่ยวด้วย    
หากได้รับความนิยมก็จะสร้างรายได้ให้แก่ทอ้ งถิ่นและประชากร ซึ่ งท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในปั จจุบนั
คือ ชุ มชนนครชุ ม เนื่ องจากมี ประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานควบคู่กบั เมื องชากังราว อันเป็ นที่ ต้ งั ของเมื อง
ก�ำแพงเพชรในทุกวันนี้ มีโบราณสถานที่ยงั คงมีหลักฐานหลงเหลืออยูห่ ลายที่ รวมถึงมีระยะทางที่ห่าง
จากอุทยานประวัติศาสตร์ กำ� แพงเพชรในช่วง 5-7 กิโลเมตร จึงสะดวกต่อการเดินทางหากมีจุดดึงดูดใจ
และเทศบาลต�ำบลนครชุมได้จดั กิจกรรมในทุก ๆ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรกของเดือน โดยการสนับสนุน
ให้พอ่ ค้า แม่คา้ แต่งกายด้วยชุดไทยโบราณ และตั้งร้านขายของที่ตลาดย้อนยุคนครชุม สร้างความประทับ
ใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มีโอกาสไปจับจ่ายสิ นค้า รวมถึงบางคนถึงกับปรารภว่าควรมีการจัดให้ถี่กว่านี้
จากกลยุทธ์การใช้ตลาดย้อนยุคเป็ นกิ จกรรมเรี ยกความสนใจจึ งเกิ ดผลพลอยได้ ท�ำให้นักท่ องเที่ ยว
มีโอกาสได้รู้จกั โบราณสถานในพื้นที่เมืองนครชุมด้วย ซึ่ งมีอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่ในเขตชุมชนเมือง
นครชุม กับกลุ่มที่อยูน่ อกเขตชุมชนเมืองนครชุมหรื อที่เรี ยกว่า เขตอรัญญิก และส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยว
ที่ มาตลาดย้อนยุคก็มกั จะแวะเวียนไปวัดที่ ต้ งั อยู่ในเขตชุ มชนเท่านั้น เช่ น วัดพระบรมธาตุเจดี ยาราม
วัดสว่างอารมณ์ เป็ นต้น ในขณะที่เขตอรัญญิกยังมีโบราณสถานที่ควรค่าแก่การเยีย่ มชมอยูอ่ ีกหลายแห่ ง
แต่กลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าควรจะศึกษาถึงปั จจัยที่มีความส�ำคัญและส่ ง
ผลต่อความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อโบราณสถานในเขตอรัญญิกของเมืองนครชุม โดยคาดหวังว่าค�ำ
ตอบที่ได้จะช่วยท�ำให้เทศบาลต�ำบลนครชุมทราบว่ามีส่ิ งใดบ้างที่มีความส�ำคัญต่อการท่องเที่ยวโบราณ
สถานเขตอรัญญิก
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อหาปัจจัยส�ำคัญที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม
2.  เพื่อหากลุ่มเป้ าหมายที่เดินทางท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม
สมมติฐาน
1.  ความสัมพันธ์ของเพศ อายุ อาชีพ ถิ่นที่อยูอ่ าศัย และรายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม
2. ความแตกต่างของเพศ มีผลต่อปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม
ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก
ขอบเตของงานวิจยั
การก�ำหนดขอบเขตของงานวิจยั สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Close-Ended Questionnaire) ซึ่ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
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ข้อ มู ล พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วโบราณสถาน และข้อ มู ล ปั จ จั ย ในการท่ อ งเที่ ย วโบราณสถาน
เขตอรัญญิกเมืองนครชุม
2. ขอบเขตด้านประชากร นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในวัดและโบราณสถานเมืองนครชุม
จ�ำนวน 10 แหล่ง ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2557
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ งานวิจยั นี้ ได้กำ� หนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา จ�ำนวน 7 แหล่ง ได้แก่ โบราณ
สถานวัด เจดี ย ก์ ลางทุ่ ง โบราณสถานวัด หนองยายช่ ว ย โบราณสถานวัด หนองลัง กา โบราณสถาน
วัดหม่องกาเล โบราณสถานวัดหนองพิกลุ โบราณสถานวัดซุม้ กอ และโบราณสถานป้ อมทุ่งเศรษฐี
กรอบแนวคิดงานวิจยั
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.  เพศ
2.  อายุ
3.  อาชีพ     
4. ถิ่นที่อยูอ่ าศัย
5. รายได้
พฤติกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถาน
เขตอรัญญิกเมืองนครชุมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.  พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
2.  รู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
3.  ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว
4.  จุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยว
5.  ช่วงเวลาที่ท่องเที่ยว
6.  ระยะเวลาที่เหมาะสมาจากวัดพระบรมธาตุเจดียาราม
ปั จจัยในการท่ องเที่ ยวโบราณสถานเขตอรั ญญิ กเมื อง
นครชุมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.  ปั จจัยด้านสภาพของโบราณสถาน
2.  ปั จจัยด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก
3.  ปั จจัยด้านการคมนาคม
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ปั จจัยที่สำ� คัญต่อ
การท่องเที่ยวโบราณสถาน
เขตอรัญญิกเมืองนครชุม

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เทศบาลต�ำบลนครชุ มทราบถึ งปั จจัยส�ำคัญที่ มีอิทธิ พลต่ อการท่ องเที่ ยวโบราณสถานเขต
อรัญญิกเมืองนครชุม
2. เทศบาลต�ำ บลนครชุ ม ทราบถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ จ ะเดิ น ทางไปท่ อ งเที่ ย วโบราณสถานเขต
อรัญญิกเมืองนครชุม
วิธีดำ� เนินการวิจยั
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วในวัด และโบราณสถาน
เมื องนครชุ ม จ�ำนวน 10 แหล่ง ได้แก่ วัดพระบรมธาตุเจดี ยาราม วัดพระเจดี ยท์ อง วัดสว่างอารมณ์
โบราณสถานวัดเจดียก์ ลางทุ่ง โบราณสถานวัดหนองยายช่วย โบราณสถานวัดหนองลังกา โบราณสถาน
วัดหม่องกาเล โบราณสถานวัดหนองพิกลุ โบราณสถานวัดซุม้ กอ และโบราณสถานป้ อมทุ่งเศรษฐี
กลุ่มตัวอย่างเป็ นจ�ำนวนประชากรในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่ทราบ
จ�ำนวนที่แน่นอน เนื่องจากยังไม่มีสถิติในส่ วนนี้มาก่อน จึงหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่า
สัดส่ วน โดยวิธีการใช้สูตรของคอแครนที่อธิบายโดยกัลยา วานิชย์บญั ชา (2555) ดังนี้
			
2
n= Z 2
4e
        n  =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
        e  =    ระดับความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าเฉลี่ยประชากร
        Z  =   ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากการแจกแจงแบบปกติ ขึ้นกับระดับความเชื่อมัน่ ที่กำ� หนด
ในที่น้ ี กำ� หนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ ± 5% หรื อเท่ากับ 0.05 และระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95%
หรื อระดับนัยสําคัญ 0.05 จะได้ค่า Z = 1.96  จึงหาค่า n ได้ดงั นี้
				

n=

(1.96)2
4(0.05)2
		

ทั้ง นี้ ผูว้ ิ จ ัย ได้เ ลื อ กสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า งโดยไม่ ใ ช้ห ลัก ความน่ า จะเป็ นในการสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่า ง
(Nonprobability Sampling) เนื่ องจากปรากฏการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่วิจยั มีการเคลื่อน
ตัวตลอดเวลา จึงไม่สามารถใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็ นในการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างได้ (Probability Sampling)
โดยต้องใช้การสุ่ มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
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เครื่องมือ
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ส� ำ รวจ (Survey   Research) ใช้แ บบสอบถามแบบปลายปิ ด
(Close-Ended questionnaire) ประกอบด้ว ยข้อ มู ล ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อ มู ล พฤติ ก รรม
การท่ องเที่ ยวโบราณสถาน และข้อมูลปั จจัยในการท่องเที่ ยวโบราณสถานเขตอรั ญญิ กเมื องนครชุ ม
โดยแบบสอบถามจะมีรายละเอียดทั้งหมด 3 ส่ วน ดังนี้
1.  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ได้แก่
    
1.1  เพศ
ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตรานามบัญญัติ
   
1.2  อายุ
ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตราเรี ยงล�ำดับ
    
1.3  อาชีพ
ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตรานามบัญญัติ
     
1.4  ถิ่นที่อยูอ่ าศัย
ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตรานามบัญญัติ
     
1.5  รายได้
ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตราเรี ยงล�ำดับ
2.  ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถาน ใช้ระดับการวัดตัวแปรแบบมาตรานามบัญญัติ
ทุกข้อ ได้แก่
     
2.1  พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
     
2.2  รู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว
     
2.3  ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว
     
2.4  จุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยว
   
2.5  ช่วงเวลาที่ท่องเที่ยว
      2.6  ระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสมจากวัดพระบรมธาตุเจดียาราม
3.  ข้อมูลปั จจัยการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุม ประกอบด้วยปั จจัย 3 ด้าน
คือ ปั จจัยด้านสภาพโบราณสถาน ปั จจัยด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก ปั จจัยด้านการคมนาคม โดยวัดระดับ
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) และก�ำหนดค่าคะแนนโดยใช้วธิ ีของลิเคร์ท (Likert) ธานินทร์
ศิลป์ จารุ (2550) ดังนี้
    
3.1  ระดับความส�ำคัญมากที่สุด
มีค่าคะแนนเป็ น 5
    
3.2  ระดับความส�ำคัญมาก
มีค่าคะแนนเป็ น 4
     
3.3  ระดับความส�ำคัญปานกลาง
มีค่าคะแนนเป็ น 3
     
3.4  ระดับความส�ำคัญน้อย
มีค่าคะแนนเป็ น 2
    
3.5  ระดับความส�ำคัญน้อยที่สุด
มีค่าคะแนนเป็ น 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติในกรณี ที่แบบสอบถามมีระดับการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) ใช้ค่าเฉลี่ยเป็ นตัวสถิติเพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บได้จากตัวอย่างทั้งหมด และส่ วนใหญ่จะมี
ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง จึงก�ำหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็ นช่วง ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญมากที่สุด
     
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญมาก
     
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญปานกลาง
     
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญน้อย
     
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญน้อยที่สุด
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การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการทดสอบความน่าเชื่อถือ
(Reliability Test) ของแบบสอบถาม เมื่อผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามเสร็ จแล้ว ก็นำ� เสนอให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 4 ท่านตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากได้รับกลับคืนมาพร้อมกับข้อเสนอแนะ และปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว ผูว้ ิจยั ก็น�ำแบบสอบถามไปทดสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ กับ กลุ่ มตัว อย่า งที่ มีสภาพตรงกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างของงานวิจยั นี้ จ�ำนวน 40 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้ว ผูว้ ิจยั จะน�ำข้อมูลไปประมวลผลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย
โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป วิธีทางสถิติที่ใช้สำ� หรับงานวิจยั นี้คือ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่ งได้แก่การทดสอบสมมติฐาน       
2 ข้อ คื อ ทดสอบหาความสัมพันธ์แบบไคว์สแควร์ (Chi-Square) และ การวิเคราะห์ ความแตกต่ าง
ค่าที    (t-test)
ผลการวิจยั
ข้อมูลที่ได้จากนักท่องเที่ยว และน�ำมาวิเคราะห์ทำ� ให้ได้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแบ่งผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน คือ  ส่ วนที่ 1            
การวิเคราะห์หาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์   ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม  และส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณ
สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.97  ส่ วนเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 32.03  มีอายุต่ำ� กว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 59.11 ซึ่ งเป็ นกลุ่มใหญ่ที่สุด  รองลงมาเป็ นช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.88 ช่วงอายุ 35-44 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 9.90  ช่วงอายุ 25-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 9.11 และกลุ่มที่มีจำ� นวนน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุที่มา
กกว่า 55 ปี มีเพียงร้อยละ 5.99 เท่านั้น  ดังนั้นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือกลุ่มคนที่มีอายุ
น้อยกว่า 25 ปี
อาชี พของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา คิดเป็ น     
ร้อยละ 53.82 ซึ่ งเป็ นค่าที่ใกล้เคียงกับจ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี   รองลงมาคือ
รับราชการ หรื อพนักงานองค์กรของรัฐ คิดเป็ นร้อยละ 22.10  พนักงานบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 9.88  ธุรกิจ
ส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 7.02 เกษตรกรคิดเป็ นร้อยละ 3.90 และอาชี พอื่น ๆ อีกร้อยละ 3.12  จะเห็นว่า
อาชีพรับราชการหรื อพนักงานองค์กรของรัฐรวมกับพนักงานธุ รกิจเอกชน และรวมกับธุ รกิจส่ วนตัวจะ
มีสดั ส่ วนที่ใกล้เคียงกับจ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุ 45-54 ปี รวมกับ 35-44 ปี และ 25-34 ปี   ซึ่ง
เป็ นกลุ่มคนที่อยูใ่ นวัยท�ำงานและส่ วนใหญ่จะมีรายได้จากเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจ�ำ  แต่กลุ่มที่มีอิทธิ พล
ต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือกลุ่มคนที่กำ� ลังอยูใ่ นวัยเรี ยน
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ถิ่ นที่ อยู่อาศัยของนักท่องเที่ ยวชาวไทยส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคกลาง คิ ดเป็ นร้ อยละ 61.98
รองลงมาคือ ภาคเหนือ คิดเป็ นร้อยละ 20.05  ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คิดเป็ นร้อยละ 13.02 และภาคใต้
ร้อยละ 4.95  ส่ วนรายได้ของนักท่องเที่ยวพบว่าส่ วนใหญ่ยงั อยูใ่ นวัยเรี ยน จึงยังไม่มีรายได้ คิดเป็ นร้อย
ละ 45.15  รองลงมาคือรายได้ 10,000-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.01  20,000-30,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 14.88  มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.14  และน้อยกว่า 10,000 บาท  คิดเป็ นร้อยละ 7.05 ดังนั้น
กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือกลุ่มคนที่อาศัยอยูใ่ นภาคกลาง
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมของ
นักท่องเที่ยว
การเดิ นทางมาท่องเที่ ยวโบราณสถานเขตอรั ญญิ กเมื องนครชุ มส่ วนใหญ่นักท่องเที่ ยวจะเดิ น
ทางด้วยรถเช่าเหมา เช่น รถตูห้ รื อรถบัส คิดเป็ นร้อยละ 48.96  รองลงมาคือ รถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็ น
ร้อยละ 34.90  และร้อยละ 16.15 เป็ นการเดินทางด้วยรถโดยสาร และรถรับจ้างในท้องถิ่น ซึ่ งรู ปแบบ
การเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 91.93 จะเดิ น ทางด้ว ยตนเอง เหลื อ เพี ย งร้ อ ยละ 8.07 ที่ ม ากับ บริ ษ ทั
จัด น� ำ เที่ ย ว ในขณะที่ ร้ อ ยละ 52.08 จะเดิ น ทางมากับ กลุ่ ม เพื่ อ น เช่ น เพื่ อ นร่ วมสถานศึ ก ษา
เพื่อนร่ วมงาน เพื่อนสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ  เป็ นต้น รองลงมาคือบุคคลในครอบครัวหรื อเครื อญาติ คิดเป็ น
ร้อยละ 34.90 เดินทางมาเป็ นคู่ คิดเป็ นร้อยละ 7.03  และเดินทางมาคนเดียวคิดเป็ นร้อยละ 5.99  ส�ำหรับ
จุดมุ่งหมายในการเดินทางส่ วนใหญ่ร้อยละ 45.05 เป็ นการทัศนศึกษา หรื อเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน หรื อ
หาข้อมูลประกอบการเรี ยน  รองลงมาคือ การพักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 28.91 เพื่อการแสวงบุญ คิดเป็ นร้อย
ละ 9.90 ผลพลอยได้จากการมาประชุมสัมมนา คิดเป็ นร้อยละ 9.11  และอื่น ๆ อีกร้อยละ 7.03  ช่วงเวลา
ที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมากที่สุดจะเป็ นช่วงเช้า คิดเป็ นร้อยละ 58.07  รองลงมาคือช่วงบ่าย คิดเป็ น
ร้อยละ 40.10 ส่ วนช่วงค�่ำมีเพียงร้อยละ 1.82  จึงไม่จำ� เป็ นต้องติดตั้งโคมไฟฟ้ าเพื่อการท่องเที่ยวตอนกลาง
คืน สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวรู ้จกั มากที่สุดคือวัดพระบรมธาตุเจดียาราม  เพราะเป็ นวัดที่ยงั ด�ำเนิ นกิจวัตร
ตามปกติท้ งั การท�ำบุญ และการเป็ นศูนย์รวมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชุมชนนครชุม นักท่องเที่ยว
มักจะก�ำหนดเป็ นจุดนัดพบและตั้งต้นการท่องเที่ยวที่วดั แห่ งนี้ ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวยังโบราณสถาน
แห่งอื่นๆในเขตอรัญญิกของเมือง    นครชุมต่อไป โดยเลือกที่จะเดินทางไปอีกมากที่สุด ไม่เกิน 20 นาที  
คิดเป็ นร้อยละ 42.97 รองลงมาคือไม่เกิน 15 นาที คิดเป็ นร้อยละ 27.08  ไม่เกิน 10 นาที คิดเป็ นร้อยละ
20.05 ไม่เกิน 25 นาที ร้อยละ 5.99 และไม่เกิน 30 นาที คิดเป็ นร้อยละ 3.91
ส่ วนที่ 3  การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุม โดยมี
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญมาก
      ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญปานกลาง
      ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญน้อย
      ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
ก�ำหนดให้อยูใ่ นเกณฑ์ความส�ำคัญน้อยที่สุด
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�ำคัญด้านสภาพโบราณสถานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส�ำหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อประกอบด้วย โบราณสถานใดมีการบูรณะขึ้นใหม่
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แต่ยงั คงลักษณะเดิ มมีระดับความส�ำคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
มี ค วามสนใจโบราณสถานที่ มี รู ป ทรงให้ เ ห็ น ได้ นอกจากนั้น โบราณสถานที่ เ ป็ นสถานที่ เ กี่ ย วกับ
สัญลักษณ์ ทางศาสนา มี ระดับความส�ำคัญมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.10 จึ งควรจัดให้มีสถานที่ ส�ำหรั บ
การสักการะบูชาในบริ เวณที่เหมาะสม ส่ วนสถานที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์การปกป้ องเอกราช มีระดับความ
ส�ำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 บรรยากาศภายในโบราณสถานมีความร่ มรื่ นมีระดับความส�ำคัญมาก
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.88 ส� ำ หรั บ ประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของการสร้ า งมี ร ะดับ ความส�ำ คัญ มาก
มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.82 ดัง นั้น ในบริ เ วณสถานที่ แ บบนี้ ควรมี สื่ อ แสดงประวัติ ค วามเป็ นมาเพื่ อ ให้
ความรู ้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสภาพแวดล้อ มมี ค วามเป็ นธรรมชาติ มี ร ะดับ ความส�ำ คัญ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
เท่ า กับ 3.66 จึ ง ควรจัด สภาพแวดล้อ มให้ ดู เ ป็ นธรรมชาติ ก ลมกลื น กับ โบราณสถาน ส่ ว นความ
เป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น มี ร ะดั บ ความส� ำ คั ญ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.33 รวมถึ ง
อายุ ม ากกว่ า ร้ อ ยปี มี ร ะดับ ความส� ำ คัญ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.22 หากโบราณสถานใดมี
สภาพตามอายุ โ ดยไม่ มี ก ารบู ร ณะมี ร ะดั บ ความส� ำ คั ญ น้ อ ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.57 แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ความสนใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วโดยทั่ว ไปที่ ไ ม่ อ ยากชมโบราณสถานที่ อ ยู่ใ นสภาพช�ำ รุ ด
ทรุ ดโทรม ดังตารางที่ 1
ตารางที  ่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส�ำคัญของปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณ
สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมด้านสภาพของโบราณสถาน
สภาพโบราณสถาน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความส� ำคัญ

มีการบูรณะขึ้นใหม่ แต่ยงั คงลักษณะเดิม

4.39

0.78

มากที่สุด

เป็ นสถานที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางศาสนา

4.10

0.81

มาก

เป็ นสถานที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์การปกป้ องเอกราช

4.08

0.83

มาก

บรรยากาศภายในโบราณสถานมีความร่ มรื่ น

3.88

0.97

มาก

มีประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของการสร้าง

3.82

0.98

มาก

สภาพแวดล้อมมีความเป็ นธรรมชาติ

3.66

0.65

มาก

มีความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

3.33

0.74

ปานกลาง

มีอายุมากกว่าร้อยปี

3.22

0.72

ปานกลาง

มีสภาพตามอายุโดยไม่มีการบูรณะ

2.57

0.93

น้อย

3.67

0.82

มาก

รวม

นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�ำคัญด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
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มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.68 ส�ำหรั บผลการพิจารณาเป็ นรายข้อประกอบด้วย ห้องสุ ขามี ระดับความส�ำคัญ
มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.77 จึ งต้องจัดเตรี ยมห้องสุ ขาให้เพียงพอต่ อการให้บริ การ อี กประการ
ที่ ส�ำคัญคื อที่ นั่งพักมี ระดับความส�ำคัญมากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.72 ต้องจัดเตรี ยมไว้ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ การจัดท�ำแผนที่ แผนผัง และป้ ายแสดงข้อมูลมีระดับความส�ำคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 จ�ำเป็ นที่จะต้องจัดท�ำและติดตั้งไว้ในต�ำแหน่ งที่เหมาะสม การมีลานจอดรถที่ปลอดภัยมี
ระดับความส�ำคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 จ�ำเป็ นที่จะต้องจัดสร้างลานจอดรถและมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ ดีไว้บริ การ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยมี ระดับความส�ำคัญมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.01 ส่ วนร้ านอาหารและเครื่ องดื่ มมี ระดับความส�ำคัญมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.86 ก็ตอ้ งมี ไว้บริ การ
ให้สอดคล้องกับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยวมีระดับความส�ำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.73 วิทยากรบรรยายข้อมูลมีระดับความส�ำคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ส�ำหรับร้ านจ�ำหน่ าย
ของที่ ร ะลึ ก มี ร ะดั บ ความส� ำ คั ญ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.00 อาจจะมี ร้ า นบริ การบ้ า ง
ตามความเหมาะสม เป็ นที่ น่าสังเกตว่าความต้องการแสงสว่างตอนกลางคื นมี ระดับความส�ำคัญน้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 เนื่ องจากนักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เน้นการท่องเที่ยวตอนกลางวัน ขณะที่รถโดยสาร
ประจ�ำทางมีระดับความส�ำคัญน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.86 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดิน
ทางด้วยรถที่จดั หามาเอง  ดังตารางที่  2
ตารางที  ่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส�ำคัญของปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณ
สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก
สภาพโบราณสถาน

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความส� ำคัญ

ห้องสุ ขา

4.77

0.50

มากที่สุด

ที่นง่ั พัก

4.72

0.59

มากที่สุด

แผนที่ แผนผัง และป้ ายแสดงข้อมูล

4.63

0.75

มากที่สุด

ลานจอดรถที่ปลอดภัย

4.24

0.93

มากที่สุด

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.01

0.58

มาก

ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม

3.86

0.69

มาก

ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว

3.73

0.80

มาก

วิทยากรบรรยายข้อมูล

3.15

0.74

ปานกลาง

ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก

3.00

0.69

ปานกลาง

แสงสว่างตอนกลางคืน

2.48

0.99

น้อย

รถโดยสารประจ�ำทาง

1.86

0.98

น้อย
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รวม

3.68
0.75
มาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�ำคัญด้านการคมนาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97 ส�ำหรับผลการพิจารณาเป็ นรายข้อประกอบด้วย ถนนมีความกว้างเพียงพอต่อการสัญจรทั้ง
2 ทิ ศ ทางมี ร ะดับ ความส�ำ คัญ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.76 ส�ำ หรั บ ผิว จราจรไม่ เ ป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การสัญจรในฤดูฝนมีระดับความส�ำคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 หมายถึงผิวถนนจะต้องรองรับ
ต่อการสัญจรโดยรถยนต์ได้ตลอดทั้งปี และถนนมีผิวเรี ยบสะดวกต่อการสัญจร มีระดับความส�ำคัญมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ในส่ วนนี้ จำ� เป็ นที่จะต้องมีการดูแลและซ่ อมบ�ำรุ งตามระยะเวลา มีป้ายเตือนใน
ทุกจุ ดที่ ตอ้ งใช้ความระมัด ระวังเป็ นพิเศษมี ระดับความส�ำคัญมาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.79 มี ป้ายบอก
ทางที่ชดั เจนในทุกจุดที่เป็ นทางเอก มีระดับความส�ำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ถนนสามารถรองรับ
รถยนต์ขนส่ งผูโ้ ดยสารได้ทุกประเภทมีระดับความส�ำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และไฟฟ้ าส่ องสว่าง
ตอนกลางคืนมีระดับความส�ำคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ดังตารางที่ 3
ตารางที  ่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส�ำคัญของปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณ
สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมด้านการคมนาคม
การคมนาคม

ค่ าเฉลีย่

S.D.

ระดับความส� ำคัญ

ถนนมีความกว้างเพียงพอต่อการสัญจรทั้ง 2 ทิศทาง

4.76

0.48

มากที่สุด

ผิวจราจรไม่เป็ นอุปสรรคต่อการสัญจรในฤดูฝน

4.74

0.48

มากที่สุด

ถนนมีผวิ เรี ยบสะดวกต่อการสัญจร

4.04

0.71

มาก

มีป้ายเตือนในทุกจุดที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษ

3.79

0.68

มาก

มีป้ายบอกทางที่ชดั เจนในทุกจุดที่เป็ นทางแยก

3.76

0.70

มาก

ถนนสามารถรองรับรถยนต์ขนส่ งผูโ้ ดยสารได้ทุกประเภท

3.72

0.75

มาก

ถนนมีไฟฟ้ าส่ องสว่างตอนกลางคืน

3.02

0.84

ปานกลาง

3.97

0.66

มาก

รวม

ผลจากการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวโบราณ
สถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี
จ�ำนวน 6 รายการ ได้แก่ พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว รู ปแบบการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการ
เดินทางท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่ท่องเที่ยว และระยะเวลาเดินทางที่เหมาะสม
จากวัด พระบรมธาตุ เ จดี ย าราม นอกจากนั้น เมื่ อ ท�ำ การทดสอบหาความแตกต่ า งของเพศ ที่ มี ผ ลต่ อ
ปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก พบว่า ปั จจัย
ด้า นสิ่ ง อ�ำ นวยความสะดวกโดยภาพรวมมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
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และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส� ำ คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
จ�ำนวน 9 ข้อ ได้แก่ ห้องสุ ขา ร้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่นั่งพัก แสงสว่างตอนกลางคืน ศูนย์บริ การ
นักท่องเที่ยว วิทยากรบรรยายข้อมูล แผนที่ แผนผัง และป้ ายแสดงข้อมูล ลานจอดรถที่ปลอดภัย และ
รถโดยสารประจ�ำทาง ดังตารางที่ 4
ตารางที่   4  การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยในการท่องเที่ ยวโบราณสถานเขตอรั ญญิกเมื อง      
นครชุมด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก
ปัจจัยด้ านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก

เพศหญิง

เพศชาย

X

S.D.

X

S.D.

t

p
0.000*

ความส� ำ คัญ ของปั จ จั ย ด้ า นสิ่ งอ�ำ นวยความ
3.73
สะดวกโดยภาพรวม
ห้องสุ ขา
5.00

0.04

3.55

0.32

8.950

0.00

4.26

0.64

18.465 0.000*

ร้านอาหารและเครื่ องดื่ม

4.00

0.00

3.55

1.16

6.232

0.000*

ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก

3.00

0.00

3.00

1.22

-.107

0.941

ที่นง่ั พัก

5.00

0.00

4.13

0.76

18.331 0.000*

แสงสว่างตอนกลางคืน

2.00

0.00

3.51

1.22 -19.991 0.000*

ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว

3.96

0.23

3.22

1.23

9.317

วิทยากรบรรยายข้อมูล

3.00

0.00

3.47

1.25

-6.175 0.000*

แผนที่ แผนผัง และป้ ายแสดงข้อมูล

5.00

0.00

3.84

0.92

20.224 0.000*

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.01

0.13

3.97

1.00

ลานจอดรถที่ปลอดภัย

4.76

0.42

3.13

0.73

รถโดยสารประจ�ำทาง

1.34

0.54

2.93

0.79 -22.788 0.000*

.688

0.000*

0.633

27.195 0.000*

การอภิปรายผล
การศึ ก ษาข้อ มู ล ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่ า นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 67.97  ส่ วนเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 32.03  มีอายุต่ำ� กว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ
59.11 ซึ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ที่สุด  รองลงมาเป็ นช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.88  ช่วงอายุ 35-44 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 9.90  ช่วงอายุ 25-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 9.11  และกลุ่มที่มีจำ� นวนน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุที่มา
กกว่า 55 ปี มีเพียงร้อยละ 5.99 เท่านั้น ดังนั้นกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อการท่องเที่ยวมากที่สุดคือกลุ่มคนที่มี
อายุน้อยกว่า 25 ปี จากผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดด้านปั จจัยส่ วนบุคคลกับพฤติกรรมผู ้
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บริ โภคของ พิมพ์ชนก เครื อสุ คนธ์ (2545) ซึ่ งอธิ บายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic)
หรื อปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อาชีพ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับความต้องการ
และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า สรุ ปได้ดงั นี้ (1) เพศ ชายและหญิงมีความต้องการในเรื่ องของรสนิ ยมใน
การเลือกสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน (2) อายุ กลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกัน จะมีความต้องการใน
การเลือกใช้สินค้าและบริ การที่มีความแตกต่างกัน (3) อาชี พ เป็ นอีกตัวแปรหนึ่ งที่มีความเชื่ อมโยงกับ
ระดับการศึกษา และรายได้ ซึ่ งมีผลต่อการเลือกใช้สินค้าที่แตกต่างกัน อีกทั้งเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2550) ที่ได้อธิ บายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีผลต่อรู ปแบบของอุปสงค์
และปริ ม าณการซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ท างการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ คื อ องค์ป ระกอบ
ของครอบครัว อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ และสัญชาติ
ผลจากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วโบราณสถานเขตอรั ญ ญิ ก เมื อ งนครชุ ม ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถเช่าเหมา เช่น รถตูห้ รื อรถบัส
คิ ดเป็ น  ร้ อยละ 48.96  รองลงมาคื อ รถยนต์ส่วนบุ คคล คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.90  และร้ อยละ 16.15
เป็ นการเดินทางด้วยรถโดยสาร และรถรับจ้างในท้องถิ่น ซึ่ งรู ปแบบการเดินทางส่ วนใหญ่ร้อยละ 91.93
จะเดินทางด้วยตนเอง เหลือเพียงร้อยละ 8.07 ที่มากับบริ ษทั จัดน�ำเที่ยว จากข้อมูลที่กล่าวมาสอดคล้อง
กับสถานการณ์     การท่องเที่ยวภายในประเทศปี พ.ศ. 2555 ซึ่ งกล่าวว่าในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า คนไทยจะ
มีพฤติกรรมเที่ยวเองมากขึ้น จากสัดส่ วนตลาดในประเทศแบ่งเป็ นตลาดคนไทยเที่ยวเองร้อยละ 85 และ
ร้อยละ 15 เที่ยวผ่านบริ ษทั จัดน�ำเที่ยว นอกจากนั้นแนวคิดเรื่ องมูลเหตุจูงใจให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยว
ของ บังอร ฉัตรรุ่ งเรื อง (2550) กล่าวว่า ความต้องการเดินทางของมนุษย์แตกต่างไปตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และช่วงเวลา โดยมีมูลเหตุความต้องการเดินทาง เช่น มูลเหตุความต้องการค้นพบสิ่ งใหม่ๆ เป็ นการ
เดินทางที่ได้ออกไปค้นหาสิ่ งแปลกใหม่ในชีวิต มูลเหตุคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว ที่ทำ� ให้ผเู ้ ดินทาง
รู ้ สึกว่าการเดิ นทางท่องเที่ ยวก่อให้เกิ ดคุณค่าในชี วิต และมูลเหตุความต้องการค้นคว้าทางวัฒนธรรม
ซึ่ งหมายถึง การเรี ยนรู ้ ประเพณี พิธีกรรม เทศกาลต่างๆ มูลเหตุในการเดิ นทางทั้งหมดสอดคล้องกับ
ผลการวิจ ยั ที่ กล่ าวว่า จุ ดมุ่ ง หมายในการเดิ นทางส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 45.05 เป็ นการทัศ นศึ กษา หรื อ
เรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน หรื อหาข้อมูลประกอบการเรี ยน รองลงมาคือ การพักผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 28.91
การแสวงบุญ คิดเป็ น    ร้อยละ 9.90 ผลพลอยได้จากการมาประชุมสัมมนา คิดเป็ นร้อยละ 9.11 และอื่น
ๆ อีกร้อยละ 7.03  ช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมากที่สุดจะเป็ นช่วงเช้า คิดเป็ นร้อยละ 58.07
รองลงมาคือช่วงบ่าย คิดเป็ นร้อยละ 40.10 ส่ วนช่วงค�่ำมีเพียงร้อยละ 1.82  
ผลจากการศึกษาข้อมูลปั จจัยในการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิกเมืองนครชุมทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านสภาพโบราณสถานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�ำคัญโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 (2) ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส�ำคัญโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และ (3) ด้านการคมนาคมพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
ให้ความส�ำคัญโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 จากผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พยอม ธรรมบุตร (2549) เรื่ ององค์ประกอบของการท่องเที่ยว กล่าวว่า (1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
(Accessibility) เช่น การขนส่ งการคมนาคมที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ ง     
ตัวเมือง รวมถึงคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ทางหลวง โครงข่ายคมนาคม ซึ่ งการเข้าถึง
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แหล่ งท่ องเที่ ยวถื อเป็ นปั จจัยส�ำคัญของการท่ องเที่ ยว  (2) แหล่ งท่ องเที่ ยว (Attraction) อาจจะเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม งานมหกรรม ประเพณี ทอ้ งถิ่น ตลอดจนวิถี
ชีวติ ชุมชนเจ้าของบ้าน (3) กิจกรรม (Activities) ถือเป็ นหัวใจส�ำคัญของสิ นค้าทางการท่องเที่ยว ส�ำหรับ
นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการแสวงหาประสบการณ์ จ�ำเป็ นต้องมีกิจกรรมให้นกั ท่องเที่ยวมีส่วนร่ วม เช่น การ
ด�ำนา การทอผ้า การจับปลา รวมไปถึงกิ จกรรมนันทนาการต่างๆ และ (4) บริ การต่างๆ (Ancillary)
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วจ�ำ เป็ นต้อ งมี บ ริ ก ารด้า นต่ า งๆ เพื่ อ อ�ำ นวยความสะดวกให้แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว ธนาคาร โรงพยาบาล สถานีบริ การน�้ำมัน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
1. นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เกือบทุกวัยไม่เข้าใจความหมายของค�ำว่า เขตอรัญญิก หมายถึงส่ วนที่
ตั้งนอกก�ำแพงเมือง ซึ่ งมีเมื่อครั้งอดีต สมควรที่เทศบาลต�ำบลนครชุมได้จดั ท�ำแผ่นป้ ายแสดงแผนที่เมือง    
นครชุม พร้อมกับแบ่งโซนเขตอรัญญิกให้เห็นอย่างชัดเจนโดยมีคำ� บรรยายพอสังเขป เพื่อเป็ นการปลุก
กระแสการท่องเที่ยวพื้นที่ยอ้ นยุคทางประวัติศาสตร์ เหมือนดังการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคเมืองนครชุม      
ที่ทำ� ส�ำเร็ จมาแล้ว
2. เทศบาลต�ำ บลนครชุ ม ควรบรรจุ อ งค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ โบราณสถานเขตอรั ญ ญิ ก เข้า เป็ น
ส่ วนหนึ่ งของบทเรี ยน ส�ำหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาในโรงเรี ยนเทศบาลทุกโรงเรี ยนที่ อยู่ภายใต้
สังกัดของเทศบาลต�ำบลนครชุม เพื่อซึ มซับให้เด็กในท้องถิ่นเข้าใจถึงคุณค่าของมรดกทางประวัติศาสตร์
รู ้ สึกหวงแหน และช่ วยกันรั กษา รวมถึงสามารถให้ขอ้ มูลพื้นฐานและค�ำแนะน�ำเบื้ องต้นที่ ถูกต้องแก่
นักท่องเที่ยวได้
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