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ABSTRACT

 The objectives of this research were to study the soundscape perception of visitors to 
Khao Yai National Park and their recreation experiences, to investigate factors correlated to 
soundscape perception, and the relationship between soundscape perception and the quality 
experience of those visitors. A questionnaire was used to collect data from 400 park visitors. 
The survey data was analyzed using descriptive statistics, a paired-sample t-test and correlation 
analysis. The study found that the average score of soundscape perception, for both natural and 
man-made soundscapes, was moderate. The most desired recreation experience was the experience 
of being with nature and the least desired experience was the experience of meeting new people. 
The paired-sample t-test found that three pairs of desired and actual recreation experiences were 
significantly different. These included the experience of being with nature, the experience of 
solitude and being isolated, and the experience of escapi  ng from noise and crowds. The average 
scores of desired experiences were higher than for the actual experiences in all three pairs. 
Correlation analyses found nine variables significantly correlated to soundscape perception: 
visiting duration, experience of natural beauty, experience of being with nature, experience of 
nature learning, experience of escaping from noise and crowds, experience of meeting new people, 
experience of adventure and skill testing, experience of diverse recreation participation, and 
experience of visiting a new area. It was found that natural soundscape perception significantly 
correlated with a quality recreation experience. 
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บทคัดยอ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงของผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขา

ใหญ ศึกษาประสบการณนนัทนาการของผูมาเยือน ศึกษาปจจยัทีมี่ความสัมพนัธกบัการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง

และศึกษาความสัมพนัธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงกับคุณภาพประสบการณนนัทนาการของผูมาเยือน

อุทยานแหงชาติเขาใหญ โดยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูมาเยือนชาวไทยจํานวน 400 คน ใชสถิติเชิงพรรณนา 

การเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายคู และการวิเคราะหสหสัมพันธ ในการวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติไวที่ระดับ 0.05

 ผลการศึกษา พบวา ผูมาเยือนมีการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง ทั้งเสียงท่ีเปนธรรมชาติ และเสียงท่ีมนุษย

สรางข้ึนในระดับปานกลาง ประสบการณนันทนาการท่ีปรารถนาของผูมาเยือน ในลําดับสูงสุด คือ ประสบการณ

ดานการไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิดหรือการอยูทามกลางธรรมชาติ ต่ําสุด คือ ประสบการณดานการไดพบปะ

ผูคนใหมๆ ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของประสบการณนันทนาการท่ีปรารถนาและประสบการณนันทนาการท่ี

ไดรับจริงเปนรายคู พบวา มีความแตกตางกันจํานวน 3 คู คือ การไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด การไดสัมผัสกับ

ความสงบ/สันโดษของธรรมชาติ และการไดหลีกหนีจากสภาพแวดลอมท่ีแออัด โดยประสบการณที่ปรารถนาจะมี

คาคะแนนสูงกวาประสบการณทีไ่ดรบัจริงทุกคู การวเิคราะหสหสัมพนัธพบตัวแปรจาํนวน 9 ตัว มีความสัมพนัธกบั

การรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ซ่ึงประกอบดวย ชวงเวลาในการมาเยือน ประสบการณดาน

การไดพบเห็นส่ิงสวยงามตามธรรมชาติ การไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด การไดเรียนรูธรรมชาติ การไดหลีกหนี

สภาพแวดลอมทีแ่ออดั การไดพบปะผูคนใหมๆ  การไดผจญภยัและทดสอบความสามารถของตนเอง การไดประกอบ

กิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลายและการไดไปเยือนแหลงนันทนาการใหม และพบวา การรับรูสภาพแวดลอมดาน

เสียงท่ีเปนธรรมชาติมีความสัมพันธกับคุณภาพประสบการณนันทนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

คําสําคัญ: การรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง ผูมาเยือน อุทยานแหงชาติเขาใหญ

คํานํา

 อุทยานแห  งชา ติ เข า ใหญ  เป นแหล  ง

นันทนาการทางธรรมชาติที่ไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ สูงถึง 

671,569  คน ในป พ.ศ. 2551 จัดเปนอุทยานแหงชาติ

ลําดับตนๆ ของประเทศในดานสถิติผูมาเยือน (สวน

ศึกษาและวิจัยอุทยานแหงชาติ, 2551) ทั้งน้ี เน่ืองจาก

สภาพพื้นท่ีสามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการได

หลากหลายประเภท และการคมนาคมท่ีสะดวก ซ่ึง

การเขาไปใชพื้นท่ีของคนเปนจํานวนมากยอมทําให

เกิดผลกระทบทั้งทางกายภาพและตอส่ิงแวดลอมทาง

ธรรมชาติ รวมทั้งผลกระทบดานเสียง โดยอาจกอ

ใหเกิดเสียงที่ไมพึงปรารถนา ซ่ึงเปนสาเหตุของการ

รบกวนการดํารงชีวิตของสัตวปาและอาจสงผลตอ

ประสบการณนนัทนาการของผูมาเยือน ในตางประเทศ

ไดมีการศึกษาถึงผลของการรับรูสภาพแวดลอมดาน

เสียงตอประสบการณนันทนาการของผูมาเยือน เชน 

งานวิจัยผลกระทบดานเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองยนตของ

ยานพาหนะโดยวัดจากระดับเสียงของเคร่ืองยนต  

บริเวณน้ําพุรอนโอลดเฟทฟูล (Old Faithful)  ใน

อทุยานแหงชาติเยลโลวสโตน (Yellow Stone) ประเทศ

สหรฐัอเมริกา พบวา สามารถไดยนิเสียงของเคร่ืองยนต

มากถึงรอยละ 70 ของวัน ซ่ึงมีผลตอประสบการณ
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นันทนาการของผู มาเยือนเปนอยางมาก (Burson, 

2006) ดังน้ัน การศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมดาน

เสียงของผูมาเยือนภายในอุทยานแหงชาติเขาใหญจึง

เปนการศึกษาวิจยัท่ีจะเปนประโยชนในดานการจัดการ

พื้นท่ีแหลงนันทนาการทางธรรมชาติ ประสบการณ

นันทนาการของผูมาเยือนและเปนการพัฒนาการทอง

เท่ียวใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนตอไป

 โดยกําหนดวัตถุประสงคการศึกษาไว 4 

ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง

ของผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขาใหญ 2) เพื่อศึกษา

ประสบการณนันทนาการของผูมาเยือนอุทยานแหง

ชาติเขาใหญ 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

การรบัรูสภาพแวดลอมดานเสียงของผูมาเยือนอทุยาน

แหงชาติเขาใหญ และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงกับคุณภาพ

ประสบการณนันทนาการของผูมาเยือนอุทยานแหง

ชาติเขาใหญ โดยกําหนดสมมติฐานในการวิจยัไว 2 ขอ คือ

 สมมติฐานขอที ่1. จาํนวนนักทองเท่ียว ชวงวัน

ในการมาเยือน การพกัคางคืน ประสบการณทีป่รารถนา 

ความรูเร่ืองกฎขอบังคับของอุทยานแหงชาติมีความ

สัมพนัธตอการรบัรูสภาพแวดลอมดานเสียงของผูมาเยือน

อทุยานแหงชาติเขาใหญ โดยผูวจิยัแยกเปนสมมติฐานยอย

ดังน้ี

 1.1 จาํนวนนักทองเท่ียว ชวงวันในการมาเยือน 

การพกัคางคืน ประสบการณทีป่รารถนา ความรูเร่ืองกฎ

ขอบังคับของอุทยานแหงชาติมีความสัมพันธตอการรับ

รูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ีเปนธรรมชาติของผูมาเยือน

อทุยานแหงชาติเขาใหญ

 1.2 จาํนวนนักทองเท่ียว ชวงวันในการมาเยือน 

การพกัคางคืน ประสบการณทีป่รารถนา ความรูเร่ืองกฎ

ขอบังคับของอุทยานแหงชาติมีความสัมพันธตอการรับ

รูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึนของผูมาเยือน

อทุยานแหงชาติเขาใหญ

 สมมติฐานขอที ่2. การรบัรูสภาพแวดลอมดาน

เสียงมีความสัมพนัธตอคณุภาพประสบการณนนัทนาการ

ของผูมาเยือนอทุยานแหงชาติเขาใหญ

อุปกรณและวิธีการ

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถาม เคร่ือง

คอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห

ขอมูลเปนเคร่ืองมือหลัก โดยมีวิธีการศึกษา สรุปดังน้ี

การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
 ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง

ของผูมาเยือน ประสบการณนันทนาการ ขอมูลพื้น

ฐานของพ้ืนท่ีศึกษา สถิติผูมาเยือนอุทยานแหงชาติ

เขาใหญ และขอมูลที่เก่ียวของอื่นๆ จากเอกสารงาน

วิจัย วิทยานิพนธ บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ เพื่อ

กําหนดสมมติฐานและสรางเคร่ืองมือในการรวบรวม

ขอมูลปฐมภูมิ

การเก็บขอมูลปฐมภูมิ
 กาํหนดประชากรและกลุมตวัอยาง โดยสถิติผู

มาเยือนอทุยานแหงชาติเขาใหญ 671,569 คน ในป พ.ศ. 

2551 เปนปลาสุดและใชสูตรของ Yamane (1973) ใน

การหาขนาดตัวอยาง ซ่ึงไดขนาดตัวอยางข้ันต่ําจํานวน 

399.99 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงกําหนดการเก็บแบบสอบถาม

ผูมาเยือนชาวไทยจํานวน 400 ชุด

 ออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

คือ โดยเร่ิมจากการกําหนดนิยามหรือใหความหมาย

ตัวแปร ใหคาตัวช้ีวัด ตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย

ที่กําหนดข้ึนจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนขอมูลพื้นท่ีศึกษา นํามาสราง

แบบสอบถามท่ีประกอบ ดวยขอคําถามปลายปดและ

ขอคาํถามปลายเปด จาํนวน 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ลกัษณะ

ทัว่ไปเก่ียวกบัการเดินทาง ขอมูลเก่ียวกบัประสบการณ

ที่ปรารถนาและประสบการณ ที่ไดรับจริงของผูมา

เยือน ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเรื่อง

ขอบังคับของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ตอนท่ี 3 ขอมูล

เก่ียวกบัการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงของผูมาเยือน

พื้นท่ี ตอนท่ี 4 ภูมิหลังผูมาเยือน
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 ทดสอบเครื่องมือ โดยทําการตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชงิเนือ้หา (content validity) ดวยการนาํ

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จากน้ันนํา

ไปทดสอบ (pretest) กับผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขา

ใหญจํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อนําผลท่ีไดมาหาความ

นาเช่ือถือ (reliability) โดยวิธีวัดความสอดคลองภาย

ในแบบครอนบาค (Cronbach) แลวแกไขปรับปรุง

จนกระท่ังไดแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ ซ่ึงผลการ

วเิคราะหความสอดคลองภายในของตัวแปรการรับรูได

คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.74  และการวิเคราะห

คาความเช่ือมั่นของตัวแปรความรูความเขาใจเร่ืองกฎ

ระเบียบของอุทยานแหงชาติเขาใหญ คํานวณโดยสูตร 

Kuder-Richardson (K.R.21) (พวงรัตน, 2540) เทากับ 

0.91

 เก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล (indi-

vidual) ขณะอยูในพ้ืนท่ี (on-site survey) โดยใชเทคนิค

การสุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) 

กระจายการเก็บขอมูลจากผูมาเยือนที่เดินทางมาเยือน

และประกอบกิจกรรมตามแหลงนันทนาการตางๆ ใน

บริเวณเขตบริการอยางท่ัวถึง เก็บขอมูลระหวางเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 

อยางตอเน่ือง ครอบคลมุท้ังวนัธรรมดาและวันหยุดสุด

สัปดาห รวมถงึการกระจายตามลักษณะการพักคาง คือ 

แบบไปเชา-เย็นกลับ และแบบพักคางคืน

 วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistics) ประกอบดวย คาความถ่ี คารอย

ละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบาย

ลักษณะของผูมาเยือนตามตัวแปรทุกตัวที่กําหนดและ

ทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชวิธีการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียเปนรายคู (paired -samples t – test ) และการ

วิเคราะหสหสัมพันธ (correlation analysis)

 

ผลและวิจารณ

ตอนที่ 1 ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมประชากร
และลักษณะการเดินทางของผูมาเยือน
 พบวา ผูมาเยือนสวนใหญเปนเพศชายคิด

เปนรอยละ 52.3 มีอายุเฉลี่ย 29 ป (SD = 10.098) การ

ศึกษาสูงสุดกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด

คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 

24.3 ผูมาเยือนสวนใหญเปน นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

รอยละ 30.8 อาชพีรองลงมา คือ พนกังานบรษัิทเอกชน

รอยละ 25.5 โดยผูมาเยือนสวนใหญเปนผูมาเยือนตาง

ถิน่สูงถงึรอยละ 78.0 สวนทีเ่หลอืเปนผูมาเยือนภายใน

ทองถิน่โดยมีภมิูลาํเนาอยูในพ้ืนท่ีอาณาเขตอุทยานแหง

ชาติเขาใหญรอยละ 21.8 สําหรับประสบการณในการ

มาเยือน ผูมาเยือนสวนใหญเคยมาเยอืนอทุยานแหงชาติ

เขาใหญกอน คิดเปนรอยละ 60.2 จํานวนคร้ังท่ีเคยมา

เยือนเฉลี่ย 2 ครั้ง (SD  = 6.481) และผูที่ไมเคยมาเยือน

คิดเปนรอยละ 39.8 สวนใหญเดินทางมากับกลุมเพื่อน

คิดเปนรอยละ53.0 รองลงมาเดินทางมากับครอบครัว

รอยละ 17.8 จาํนวนสมาชิกในกลุมการเดินทางในคร้ัง

นีเ้ฉลีย่ 23.0 คน (SD = 39.680) โดยผูมาเยือนสวนใหญ

มากับรถบรษัิทนําเท่ียวมากทีสุ่ดรอยละ 61.0 รองลงมา

คือ รถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทางคิดเปน

รอยละ 20.3 ผูมาเยือนสวนใหญพักคางคืนโดยการนํา

เต็นทมาเองมากท่ีสุด รอยละ 44.5 รองลงมาพักคางแรม

บานพักอุทยานรอยละ 22.5 และเต็นทของทางอุทยาน

รอยละ 15.8 ตามลําดับ สวนผูทีไ่มไดพกัคางคืนใชเวลา

ประกอบกจิกรรมนนัทนาการในพ้ืนท่ีเฉลีย่ 4.1 ชัว่โมง 

(SD = 1.381) 

ตอนที่ 2 การรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง
 ผูวจิยัไดทาํการศึกษาเปนสองสวน ไดแก การ

รับรูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ีเปนธรรมชาติและการ

รับรูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน ผลการ

ศึกษาการรบัรูสภาพแวดลอมดานเสียงทีเ่ปนธรรมชาติ 
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พบวา ผูมาเยือนมีการรบัรูตอสภาพแวดลอมดานเสียงท่ี

เปนธรรมชาติ อยูในระดับปานกลาง (X = 3.369, SD = 

0.697) โดยประเด็นการรบัรู 3 อนัดับแรกท่ีผูมาเยือนรบั

รูไดมากท่ีสุด ไดแก บรเิวณน้ําตกไดยนิเสียงธรรมชาติ 

เชน เสียงน้ําไหล เสียงนก ทําใหรู สึกผอนคลาย   

(X = 4.180, SD = 0.706) เม่ือเขามายังอุทยานแหงชาติ

เขาใหญไดยนิเสียงนกรองและเสยีงอืน่จากธรรมชาต ิ

(X = 4.133, SD = 0.708) ผูมาเยือนสัมผัสถึงความ

เงียบสงบในเสนทางศึกษาธรรมชาติ  (X  = 4.005, SD 

= 0.742) สําหรับผลการศึกษาการรับรูสภาพแวดลอม

ดานเสียงทีม่นุษยสรางข้ึน พบวา ผูมาเยือนมีการรบัรูตอ

สภาพแวดลอมดานเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน อยูในระดับ

ปานกลาง (X  = 2.923, SD = 0.558) เชนเดียวกัน โดย

ประเด็นการรับรู 3 อันดับแรกท่ีผูมาเยือนรับรูไดมาก

ที่สุด ไดแก ระดับความดังของเสียงตางๆ เชน เสียงรถ

จักรยานยนต  เสียงคนตะโกนมีผลตอความรูสึกของผู

มาเยือน (X  = 3.928, SD = 0.902) ผูมาเยือนกลุมใหญ

ทาํใหเกิดเสียงดังมากกวาผูมาเยือนกลุมเล็ก (X  = 3.887, 

SD  = 0.884) และกิจกรรมท่ีประกอบ ไมกอใหเกิดการ

รบกวนผูมาเยือนกลุมอ่ืน   (X  = 3.795, SD = 0.921) 

ตามลําดับ

 สําหรบัการรบัรูสภาพแวดลอมดานเสียงโดย

รวมของผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขาใหญ พบวา ผูมา

เยอืนมีการรับรูตอสภาพแวดลอมดานเสียงอยูในระดับ

ปานกลาง (X  = 3.097, SD  = 0.497) โดยประเด็น

การรับรู 3 อันดับแรก ไดแก บริเวณน้ําตกไดยินเสียง

ธรรมชาติ เชน เสียงน้ําไหล เสียงนก ทําใหรู สึก

ผอนคลาย (X  = 4.180, SD  = 0.706) เม่ือเขามายัง

อุทยานแหงชาติเขาใหญไดยินเสียงนกรองและเสียง

อื่นจากธรรมชาติ (X  = 4.133, SD  = 0.708) ผูมาเยือน

สัมผัสถึงความเงียบสงบในเสนทางศึกษาธรรมชาติ 

(X  = 4.005, SD = 0.742) ตามลําดับ

ตอนที ่3 ประสบการณนนัทนาการของผูมาเยอืน
 ประสบการณนันทนาการของผูมาเยือน 

จําแนกออกเปน 2 สวน คือ ประสบการณที่ปรารถนา

และประสบการณท่ีไดรับจริง พบวา ผู มาเยือน

อุทยานแหงชาติเขาใหญมีประสบการณนันทนาการท่ี

ปรารถนาในระดับมากท่ีสุด 3 อันดับแรกไดแก  การ

ไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิดหรืออยู ทามกลาง

ธรรมชาติ (X = 4.145, SD = 0.707) การไดเหน็ธรรมชาติ

ที่สวยงามและหลากหลาย (X = 4.135, SD = 0.716) 

การได หลีกหนีสภาพแวดล อมท่ีแออัด วุ นวาย 

(X  = 3.997, SD = 0.880) ตามลําดับ และประสบการณ

นันทนาการท่ีไดรับจริงในระดับมากสูงสุด 3 อันดับ

แรก ไดแก การไดสัมผสัธรรมชาติอยางใกลชดิหรอือยู

ทามกลางธรรมชาติ (X  = 4.072, SD = 0.747) การได

เห็นธรรมชาติท่ีสวยงามและหลากหลาย (X = 4.045, 

SD  = 0.741) และ การไดใชเวลาวางรวมกบัคนใกลชดิ 

( X  = 3.872, SD = 0.929) เม่ือเปรียบเทียบประสบการณ

นนัทนาการท่ีปรารถนาและประสบการณนนัทนาการ

ที่ไดรับจริงดวยวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู 

พบวา ประสบการณนันทนาการท่ีแตกตางกันอยางมี

นยัสําคัญมีทัง้หมด 3 คู คือ การไดสัมผสัธรรมชาติอยาง

ใกลชดิหรืออยูทามกลางธรรมชาติ (t = 2.550, P-Value 

= 0.011) การไดสัมผัสความสันโดษ/ความสงบวิเวก

จากธรรมชาติ (t = 5.651, P-Value = 0.000) และการ

ไดหลีกหนีสภาพแวดลอมท่ีแออัด (t = 5.118, P-Value 

= 0.000) โดยประสบการณนันทนาการท่ีปรารถนา

สูงกวาประสบการณนันทนาการท่ีไดรับจริงท้ังสามคู 

กลาวคือ ผูมาเยือนเดินทางมาเยือนพื้นท่ี มีความคาด

หวังท่ีจะไดสัมผัสและใกลชิดกับธรรมชาติ ความสงบ

วิเวกจากธรรมชาติ หลีกหนีสภาพแวดลอมที่แออัด 

ซ่ึงอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนแหลงนันทนาการทาง

ธรรมชาติจึงควรมีการจัดการพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองตอ

ประสบการณนันทนาการท่ีปรารถนาของผูมาเยือน 

รายละเอียดปรากฏดัง Table 1

ตอนที่ 4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรับรู 
 สภาพแวดลอมดานเสียงของผูมาเยอืน
 ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเพื่อทําการทดสอบ

ความสัมพันธไวจํานวน 14 ตัวแปร ไดแก จํานวน
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นกัทองเท่ียวผูมาเยือนทีพ่บเหน็ขณะประกอบกิจกรรม 

ชวงวันในการมาเยือน การพักคางคืน ประสบการณ

ที่ปรารถนา 10 ดาน และความรูเรื่องกฎขอบังคับของ

อทุยานแหงชาติ พบวา จาํนวนผูมาเยือนท่ีพบเหน็เฉล่ีย 

129.0 คน (SD = 199.585) ผูมาเยือนสวนใหญมาเยือน

พืน้ท่ีในวันธรรมดารอยละ 33.0 และวันหยุดคิดเปนรอย

ละ 67.0 และมีการพักคางสูงถึง รอยละ 85.8 สวนผูทีไ่ม

พักคางคืน มีจํานวนรอยละ 14.2 โดยใชเวลาประกอบ

กจิกรรมในพ้ืนท่ีเฉล่ีย 4.193 ชัว่โมง (SD = 1.381) ความ

เขาใจเร่ืองกฎขอบังคับของอุทยานแหงชาติ ผูมาเยือน

สวนใหญตอบคําถามถูกตองเฉลี่ย 3 ขอ จากจํานวน

แบบทดสอบความรูทั้งหมด 10 ขอ (X = 3.792, SD = 

1.863) กลาวคือ ผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขาใหญมี

ความรูความเขาใจเรือ่งกฎขอบงัคับของอทุยานแหงชาติ

ในระดับปานกลาง (มีคาคะแนนความรูเฉลี่ย ระหวาง 

3.34-6.67 คะแนน)

 การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู 

สภาพแวดลอมดานเสยีงกบัปจจยัดานตางๆท้ังหมด 14 

ตัวแปร ตามสมมติฐานขอท่ี 1 ผูวิจัยไดแยกสมมติฐาน

ยอยออกเปน 2 ขอ คอืการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง

ทีเ่ปนธรรมชาติและการรบัรูสภาพแวดลอมดานเสียงที่

มนุษยสรางข้ึนโดยผลการวิเคราะหความสัมพันธดาน

เสียงท่ีเปนธรรมชาติพบวา มีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 8 ดาน ไดแก 

ชวงวันในการมาเยือน การไดเห็นธรรมชาติที่สวยงาม 

การไดศึกษาเรียนรูธรรมชาติ/ระบบนิเวศ การไดหลีก

หนีสภาพแวดลอมที่แออัด การไดพบปะผูคบใหมๆ 

พบมติรใหม การไดผจญภยัและทดสอบความสามารถ

ของตนเอง การไดประกอบกิจกรรมนันทนาการอยาง

หลากหลาย และการไดไปเยือนแหลงทองเท่ียวใหมที่

ไมเคยไปมากอน โดยหากพจิารณาถึงทิศทางของความ

สัมพันธ พบวา ชวงวันในการมาเยือน มีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงกันขาม (-) กับการรับรูสภาพแวดลอม

ดานเสียงท่ีเปนธรรมชาติ กลาวคือ ชวงวันในการมา

เยือน เชน วันหยุดสุดสัปดาหผูมาเยือนจะมีการรับรู

สภาพแวดลอมดานเสียงทีเ่ปนธรรมชาติในทางลบมาก

ข้ึนกวาในวันธรรมดา รายละเอียดปรากฏดัง Table 2

 ผลการศกึษาความสัมพนัธของการรบัรูสภาพ

แวดลอมดานเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน พบวา ปจจัยท่ีมี

ความสัมพนัธกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จาํนวน 7 ดาน เชนกัน ไดแก จาํนวนผูมาเยือนท่ีพบเหน็

ขณะประกอบกิจกรรม ชวงวันในการมาเยือน การได

เหน็ธรรมชาติทีส่วยงามและหลากหลาย การไดสัมผสั

ธรรมชาติอยางใกลชดิหรอือยูทามกลางธรรมชาติ การ

ไดศึกษาเรียนรูธรรมชาติ/ระบบนิเวศ การไดสัมผัส

ความสันโดษ/ความสงบวิเวกจากธรรมชาติ  และการได

 
Table 1  Mean differences between desired recreation experience and actual experience  
   perceived by the visitors. 

 (n=400) 
Recreational Experience Χ  S.D. t P-Value 

Experience of being with nature     
- Desired experience 4.135 0.716 2.550 0.011 
- Actual experience 4.045 0.741   
Experience of solitude and being isolated     
- Desired experience 3.747 0.863 5.651 0.000 
- Actual experience 3.457 1.023   
Experience of escaping from noise and crowds     
- Desired experience 3.997 0.863 5.118 0.000 
- Actual experience 3.765 0.981   
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ประกอบกิจกรรมนันทนาการอยางหลากหลาย สรปุได

วา จํานวนผูมาเยือนมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม

ดานเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึนเน่ืองจากเปนตัวแปรท่ีสําคัญ

ในการกอใหเกิดเสียง เม่ือพจิารณาถึงทิศทางของความ

สัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ี

มนุษยสรางข้ึนท้ัง 7 ดาน พบวา จํานวนผูมาเยือนที่

พบเห็นขณะประกอบกิจกรรมและชวงวันในการมา

เยือนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม (-) กับการ

รับรูสภาพแวดลอมดานเสียงที่มนุษยสรางข้ึน กลาว

คือ ชวงวันท่ีมีผูมาเยือนพืน้ท่ีเปนจํานวนมากผูมาเยือน

ก็จะสามารถรับรูถึงสภาพแวดลอมดานเสียงที่มนุษย

สรางข้ึนในทางลบมากข้ึนตามไปดวย เชน บรเิวณศูนย

บริการนักทองเที่ยวสามารถไดยินเสียงยานพาหนะที่

แลนไปมาดังมากกวาปกติ เปนตน รายละเอียดปรากฏ

ดัง Table 3

 สําหรบัผลการศกึษาการรบัรูสภาพแวดลอม

ดานเสียงโดยรวม พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 9 ดาน 

ไดแก ชวงเวลาในการมาเยือน (r =-0.137; P-value=0.003) 

ประสบการณดานการไดพบเห็นส่ิงสวยงามตาม

ธรรมชาติ(r =0.134; P-value=0.004) ประสบการณ

ดานการไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด (r =0.126; 

P-value=0.006) ประสบการณดานการไดเรียนรู

ธรรมชาติ (r =0.141; P-value=0.002) ประสบการณ

ดานการไดหลีกหนีสภาพแวดลอมท่ีแออัด  (r =0.105; 

P-value=0.018) ประสบการณดานการไดพบปะผูคน

ใหมๆ (r =0.134; P-value=0.004) ประสบการณดาน

การไดผจญภัยและทดสอบความสามารถของตนเอง 

Table 2 Variables significantly correlated with natural soundscape perception. 
 

Variable Coefficient (r) with natural 
soundscape perception 

1. Type of visiting day -0.088 
2. Experience of natural beauty 0.114 
3. Experience of nature learning 0.087 
4. Experience of escaping from noise and crowd 0.111 
5. Experience of meeting new people 0.186 
6. Experience of adventure and skill testing 0.202 
7. Experience of diverse recreation participation 0.154 
8. Experience of visiting new area 0.160 

 
 Table 3 Variables significantly correlated with manmade soundscape perception.  
 

Variable Coefficient (r) with natural 
soundscape perception P-value 

1. Perceived number of visitors in the visiting area -0.094 0.030 
2. Type of visiting day -0.129 0.005 
3. Experience of natural beauty 0.104 0.019 
4. Experience of being with nature 0.124 0.007 
5. Experience of nature learning 0.136 0.003 
6. Experience of contentment and peacefulness   0.083 0.049 
7. Experience of diverse recreation participation 0.091 0.035 
 

P-value 

0.039 
0.011 
0.041 
0.014 
0.000 
0.000 
0.001 
0.001 
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Table 4   Coeffi cient (r ) between soundscape perception and quality recreation experience.

(r =0.166; P-value=0.000) ประสบการณดานการได

ประกอบกิจกรรมนันทนาการท่ีหลากหลาย (r =0.146; 

P-value=0.002) ประสบการณดานการไดไปเยือน

แหลงนันทนาการใหม (r =0.141; P-value=0.002)  และ

หากพิจารณาถึงทิศทางของความสัมพันธระหวางการ

รับรูสภาพแวดลอมดานเสียงโดยรวม พบวา ชวงวัน

ในการมาเยือน มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 

(-) กับการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงโดยรวม กลาว

คือ ชวงวันในการมาเยือน โดยแบงเปนชวงวันธรรมดา

และชวงวันหยุด ชวงวันธรรมดาผูมาเยือนจะมีการรับรู

สภาพแวดลอมดานเสียงโดยรวมในทางลบและหาก

เปนในชวงวันหยุดท่ีมีผูมาเยือนเปนจํานวนมากก็จะ

สามารถรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงในทางลบมาก

ข้ึนตามไปดวย

 เม่ือทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรู

สภาพแวดลอมดานเสียงกับคุณภาพประสบการณ

นันทนาการของผูมาเยือนอุทยานแหงชาติเขาใหญ

ตามสมมติฐานขอที่ 2 โดยคุณภาพประสบการณ

นันทนาการวัดจากผลต  างของประสบการณ 

นันทนาการท่ีปรารถนา กับประสบการณที่ไดรับ

จริง พบวา คุณภาพประสบการณนันทนาการมีความ

สัมพันธกับการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ีเปน

ธรรมชาติมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ

( r ) เทากับ 0.084 และมีคาเปนบวก (+) หรือมีทิศทาง

เดียวกัน ซ่ึงสรุปไดวา ผูมาเยือนที่มีการรับรูสภาพ

แวดลอมดานเสียงท่ีเปนธรรมชาติมากจะมีคุณภาพ

ประสบการณนนัทนาการท่ีดีมากตามไปดวย ในขณะที่

การรบัรูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ีมนุษยสรางข้ึน และ

สภาพแวดลอมดานเสียงโดยรวมไมมีความสัมพันธ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับคุณภาพประสบการณ

นันทนาการรายละเอียดปรากฏดัง Table 4

สรุป

 การศึกษาการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียง 

ทั้งท่ีเปนธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน พบวา ผูมา

เยือนมีการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงทุกประเภท 

ทั้งหมดอยูในระดับปานกลาง โดยประเด็นการรับรู

อันดับแรกที่ผู มาเยือนรับรูไดมากท่ีสุด คือ บริเวณ

นํ้าตกขาพเจาไดยินเสียงธรรมชาติ เชน เสียงนํ้าไหล 

เสียงนก ทําใหรูสึกผอนคลาย และนอยที่สุด คือ การ

ประชาสัมพันธโดยใชวิธีการเสียงตามสายของเจา

หนาท่ีไมไดสรางความรําคาญกับขาพเจา เมือ่พจิารณา

ถงึประสบการณทีป่รารถนาและประสบการณทีไ่ดรบั

จรงิจากการไปเยือนและประกอบกิจกรรมในพืน้ท่ี พบ

วา ประสบการณนนัทนาการท่ีปรารถนาของผูมาเยือน

ในลําดับสูงสุด คือ ประสบการณดานการไดสัมผัส

ธรรมชาติอยางใกลชิดหรือการอยูทามกลางธรรมชาติ 

ต่ําสุด คือประสบการณดานการไดพบปะผูคนใหมๆ 

และผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของประสบการณ

นนัทนาการท่ีปรารถนาและประสบการณนนัทนาการ

ทีไ่ดรบัจรงิเปนรายคูพบวามีความแตกตางกันจํานวน 3 

คู คือ การไดสัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิดหรืออยูทาม

กลางธรรมชาติ การไดสัมผัสกับความสงบ/สันโดษ

ของธรรมชาติ และการไดหลีกหนีจากสภาพแวดลอม
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ที่แออัด โดยประสบการณที่ปรารถนาจะมีคาคะแนน

สูงกวาประสบการณทีไ่ดรบัจริงทุกคู ดานความรูความ

เขาใจในเร่ืองกฎขอบังคับของอุทยานแหงชาติผูมา

เยือนสวนใหญมีความรูความเขาใจอยูในระดับปาน

กลาง

 ผลการทดสอบสมมติฐาน จากปจจยัทีมี่ความ

สัมพันธกับการรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงท้ังหมด 

14 ดาน พบตัวแปรจํานวน 9 ตัว มีความสัมพันธกับ

การรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ไดแก ชวงเวลาในการมาเยือน ประสบการณ

ดานการไดพบเห็นส่ิงสวยงามตามธรรมชาติ การได

สัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด การไดเรียนรูธรรมชาติ 

การไดหลีกหนีสภาพแวดลอมท่ีแออัด การไดพบปะ

ผูคนใหมๆ การไดผจญภัยและทดสอบความสามารถ

ของตนเอง การไดประกอบกิจกรรมนันทนาการท่ี

หลากหลาย การไดไปเยือนแหลงนันทนาการใหม หาก

พจิารณาถึงทิศทางของความสัมพนัธกบัปจจยัทัง้ 9 ตัว 

พบวา ชวงวันในการมาเยือนมีความสัมพนัธในทิศทาง

ตรงกันขามกับการรับรูทั้ง 3 ดาน กลาวคือ พบวา ชวง

วันในการมาเยือน ทําใหผู มาเยือนมีการรับรูสภาพ

แวดลอมดานเสียงในทางลบมากกวาปจจัยในดาน

อืน่ๆ สําหรับผลการทดสอบความสัมพนัธระหวางการ

รบัรูสภาพแวดลอมดานเสียงกับคุณภาพประสบการณ

นันทนาการ พบวา การรับรูสภาพแวดลอมดานเสียงท่ี

เปนธรรมชาติมีความสัมพนัธกบัคุณภาพประสบการณ

นันทนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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