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The objectives of this research were to study the development of Nakhon Si
Thammarat Rajabhat University and Walailak University from the past to the present
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community development.The findings revealed that the establishment of the two
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and university personnel of both universities has led to a more demand of facilities
such as dormitories, houses, shops, cafeterias, school supply shops and
entertainment venues, etc. Merchants selling similar goods have organized a weekly
market on Highway 4016 running in front of Nakhon Si Thammarat Rajabhat
University. As for economic and social impacts, daily expenses on food, school
supplies and other services available both inside and outside the
universities.Presently, in Tambon Tha Ngio, where the former university is located,
and in Tambon Thai Buri, where the latter is located, the number of population has
risen by 49.40% and 43.13%, respectively.The areas around the universities, however,
have been developed in a systematic manner, resulting in conflicts of land use,
insufficient utilities and types of trading and services that adversely affect the quality
of life of the university personnel. As a result, this study would like to highlight the
importance of planning or guidelines materialized by both the universities and the
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1

บทที่ 1

บทนา

1.1 ที่มาและความสาคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ให้ความสาคัญและส่งเสริมการขยาย
โอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคขึ้นใน
ภาคเหนือคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้คือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในยุคแรกที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคมภายนอก การพัฒนาการศึกษาขั้นอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคได้มีการขยาย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความหลากหลายทางวิชาการ
นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รั บอิทธิพลจากนโยบายการกระจายการพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีจานวนประชากรมากเป็นอันดับ 1
ของภาคใต้ ใน พ.ศ. 2555 มีจานวนประชากร 1,527,701 คน มีจานวนสถานศึกษาทุกระดับจานวน
1,033 แห่ ง ครูอาจารย์ 19,772 คน นักเรียน 324,810 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาค
เกษตรกรรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ณ
ราคาประจาปี) พบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พ.ศ.2540-2550 นครศรีธรรมราชมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (Gross Provincial Products : GPP) สาขาการผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.48 ทาให้
จั งหวั ดนครศรี ธรรมราชมีสถาบั นการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้ นด้านเกษตรกรรมอยู่หลายสถาบั น
ปัจจุบันนครศรีธรรมราชมีสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง โดยเป็นสถาบันการศึกษาระบบแบบเปิด 1 แห่ง คือ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง เฉพาะสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันการศึกษาระบบแบบปิด 6
แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ก่อตั้ง พ.ศ.2500 กาเนิดจาก
โรงเรียนฝึกหัดครู พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูและสถาบันราชภัฏที่เปิดการเรียนการสอนในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรีและมีศักย์เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ต่อมาเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง พื้นที่ 299 ไร่ 50.40 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ
13 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 3 สาขาและระดับปริญญา
เอก 2 สาขา มหาวิทยาลัยแห่งที่สอง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อตั้ง พ.ศ.2535 ตั้งอยู่ตาบลไทยบุรี

2
อาเภอท่าศาลา พื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 30 กิโลเมตร ปัจจุบัน
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 11 สานักวิชา ระดับปริญญาโท 11 สานักวิชา และระดับปริญญาเอก 7 สานัก
วิชา สาหรับมหาวิทยาลัย อีก 4 แห่งที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาเฉพาะ พื้นที่ขนาดเล็ก กระจายอยู่ตาม
อาเภอต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิ ทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลั ย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
การก่อตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าวย่อมสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมเพิ่มขึ้นในวง
กว้าง สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ การพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
จากการศึกษาสภาพของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ที่มีอยู่ในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัย
รามคาแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกาแพงแสน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบว่าชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตามมากับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ตามสภาพพื้นที่
ของพื้นที่ และลักษณะโครงสร้างของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยชุมชนเหล่านี้ไม่ได้รับการวางแผนเพื่อ
การพัฒนาที่ชัดเจน กังนั้นการขยายตัวของชุมชนจึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างไม่มีรูปแบบ อันเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อาทิเช่น ความหนาแน่นของประชากรที่แออัดเกินมาตรฐาน การใช้
ประโยชน์ ที่ ดิน ที่ ไม่เหมาะสม ปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งการให้ บริก ารสาธารณู ปโภคพื้นฐานไม่
เพียงพอ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบกลับมายังมหาวิทยาลัยโดยตรงในด้านคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการวางแผนพัฒนา
ชุมชนโดยรอบ เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการศึกษาผลกระทบจากการ
พัฒนาสถาบันศึกษาที่มีต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนเป็นแนวทางในการ
วางแผนเพื่อรองรับพื้นที่ที่เติบโตและขยายตัวของเมืองจากการพัฒนาสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป
1.2 คาถามการวิจัย
การพัฒ นาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครศรี ธ รรมราชและมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ ส่ งผล
กระทบต่อ การพัฒนาของเมืองโดยรอบสถาบันการศึกษาอย่างไร
1.3 สมมุติฐานการวิจัย
การพัฒ นาของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครศรีธ รรมราชและมหาวิทยาลั ยวลั ยลั กษณ์ส่ งผล
กระทบต่อ การพัฒนาของเมืองโดยรอบสถาบันการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม
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1.4 วัตถุประสงค์
1) ศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน
2) ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาสถาบัน การศึกษาต่อการพัฒนาของเมืองโดยรอบ
สถาบันการศึกษา โดยเน้นผลกระทบทางกายภาพ รวมถึงด้านสังคม และเศรษฐกิจ

1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่
- ที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในตาบลท่างิ้ว อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช ระยะห่างประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 42,236 ไร่ หรือประมาณ
67.6 ตารางกิโลเมตร
- ที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีพื้นที่ครอบคลุมตาบล 3 ตาบล ได้แก่ ตาบลหัวตะพาน ตาบล
ไทยบุรี และตาบลโพธิ์ทอง โดยตาบลหัวตะพานอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหัวตะพานทั้งตาบล
และพื้นที่บางส่วนอยู่ในมหาวิทยาลัย ประมาณ 4 พันกว่าไร่ สาหรับตาบลไทยบุรีอยู่ห่างจากอาเภอท่า
ศาลาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 7 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 28.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,449
ไร่ ซึ่งพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่ราบ ได้แก่ หมู่ที่ 4, 6, 8 ส่วนพื้นที่ของที่ลุ่มอยู่ทางทิศเหนือ
ตอนกลางและทิศตะวันออก ส่วนหมู่ที่ 8 เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตาบลโพธิ์ทองมี
เนื้อที่ประมาณ 17,494 ไร่ หรือประมาณ 27.99 ล้าน ตารางกิโลเมตร
1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ แบ่งประเด็นการศึกษา ดังนี้
1) ศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อ
ทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2) ศึ ก ษาผลกระทบที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาต่ อ การพั ฒ นาเมื อ งโดยรอบ
มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน จานวนบ้าน และการคมนาคม สาหรับ ด้าน
เศรษฐกิจ พิจารณาการใช้จ่ายสินค้า และรับบริการด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของกลุ่มประชากร
มหาวิทยาลัย และด้านสังคม พิจารณาจานวนประชากรของพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง รวมถึง
ศึกษาข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทาง ความคิดเห็น และความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนบริเวณโดยรอบจากแบบสอบถาม
3) นาข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามการศึกษา วัตถุประสงค์ อภิปราย
ผล ตลอดจนสรุปผลการศึกษา
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แผนที่ 1 แสดงขอบเขตศึกษาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
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แผนที่ 2แสดงขอบเขตศึกษาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน
2) ทราบผลกระทบที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาสถาบั น ศึ ก ษาต่ อ การพั ฒ นาเมื อ งโดยรอบ
มหาวิทยาลัยทั้งผลกระทบทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
3) เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อรองรับพื้นที่ที่มีการเติบโตจากการขยายตัวของเมืองและการตั้ง
สถาบันการศึกษา
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1.7 นิยามคาศัพท์ในการศึกษา
1) สถาบั น การศึ ก ษา หมายถึ ง สถาบั นการศึ กษาในระดั บสู ง มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
“มหาวิทยาลัย” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษามหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2) ประชากรมหาวิทยาลัย หมายถึง ประชากรทีเ่ ข้ามาใช้พื้นที่ ซึ่งมีภูมิหลัง มีวิถีชีวิต มีรายได้
แตกต่างกัน โดยมีจุ ดประสงค์และความต้องการในการเข้ามาเพื่อศึกษา ทางาน และทากิจกรรม
ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากร เป็นต้น
3) การพัฒนาเมือง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในทางที่ดีขึ้น
ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่
อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น ในงานวิจัยครั้งนี้ กล่าวถึงทั้งการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ศึกษาที่
เกิดจากการมีสถาบันศึกษาทั้ง 2 แห่ง
4) ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งผลกระทบ
ประเภทใด มากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ โดยพิจาณาจากการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จานวนบ้าน และราคาประเมินที่ดิน ด้านเศรษฐกิจ พิจารณาการใช้จ่ายและรับบริการด้านต่าง
ๆ ในชีว ิต ประจาวัน และด้า นสัง คม พิจ ารณาจานวนประชากรพื้น ที่ตั้ง มหาวิท ยาลัยทั้ง 2 แห่ง
รวมถึงศึกษาข้อมูลกลุ่มประชากรตัวอย่าง ถึงลักษณะการเดินทาง ความคิด เห็น และความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนบริเวณโดยรอบจากแบบสอบถาม
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บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การก่อ ตั้ง สถาบัน ศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาในส่ว นภูมิภ าค เป็น ปัจ จัย ที่กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ท้องถิ่นของพื้นที่
โดยรอบสถาบัน การศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเรื่อง
ผลกระทบของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งผลต่อ
การพั ฒนาพื้ น ที่ โ ดยรอบสถาบั น การศึก ษา จึ งได้ กาหนดขอบเขตการศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
2.1.1 นิยามของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education)
ซึ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี มีหน่ วยงานที่รั บผิดชอบจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนในระดับอุดมศึกษา เช่น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ยุติธรรม และสภากาชาดไทย (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540, 49 - 51) และมี
สถานศึกษาในสังกัดทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เป็นสถานศึกษาของรัฐและเอกชนโดยได้เปิด
สอนหลักสูตรระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ซึ่งมีระบบการจัดการเรียนการสอนที่แน่นอน
โดยผู้เรียนจะเข้ามาเรี ยนต้องใช้ความสามารถของตัวเองในการสอบเข้าศึกษา เพื่อให้ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และใบปริญญาบัตร ในปัจจุบันมีสถานศึกษาจานวนมากที่ได้เปิดทาการ
สอนในระดับนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเป็นการยากที่จะกาหนดว่ามีความรู้ความสามารถเท่าเทียม
กัน และการรับประกันคุณภาพที่ผลิตนักศึกษาออกไปสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ได้ให้ความสาคัญของคน เป็นศูนย์กลางหรือจุดมุ่งหมายหลัก
ของการพัฒนา มุ่งให้ ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีโอกาสที่จะมีส่ วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่
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สถาบันอุดมศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของคน โดยมีความคาดหวังว่าระบบ
อุดมศึกษามีบทบาทสูงในด้านการสร้าง ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างประเทศ
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพสูง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี 2540, 6)
ดังนั้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งความรู้ที่จะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
ตลอดจนเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 8 รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนแผนพัฒนาสถาบัน
ศึกษาระดั บอุดมศึกษาก็ มุ่งเน้ นทิ ศทางการขยายโอกาสการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ ควบคู่กั บการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันที่อยู่กับพื้นที่ชนบท ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวและ
ก่อตั้งสถาบันราชภัฎหลายแห่งในส่วนภูมิภาค
2.1.2 บทบาทของมหาวิทยาลัย
แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2520 ได้กล่าวถึง การอุดมศึกษา เป็นการศึกษาหลัง
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่ มุ่ ง พั ฒ นาความเจริ ญ งอกงามทางสติ ปั ญ ญา และความคิ ด เพื่ อ
ความก้าวหน้ าทางวิชาการ มุ่งสร้างสรรค์กาลั งคนในระดับวิชาการ และวิช าชีพชั้นสูงเพื่อพัฒ นา
ประเทศ อีกทั้งมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตอันมีคุณค่าแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ (ละเอียด จงกลนี, 2525)
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มุ่งเน้นการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
บาร์เนท (Barnett, 1992) กล่าวว่า สถาบันระดับอุดมศึกษาจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ 12
ลักษณะ คือ (1) มีการค้นคว้าความรู้และข้อเท็จจริง (2) มีการวิจัย (3) มีการรวบรวมศิลปะวิทยาการ
(4) มีการดาเนินงานที่มีความอิสระ (5) มีความเป็นอิสระทางวิชาการ (6) มีความเป็นกลางและเปิด
โอกาสให้เป็นแหล่งแสดงความคิดเห็นโต้เถียง (7) เป็นแหล่งของความมีเหตุมีผล (8) เป็นที่สาหรับการ
พัฒนาความสามารถของนิสิตนักศึกษา (9) เป็นแหล่งพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองแก่นิสิตนักศึกษา
(10) เป็นแหล่งสร้างคุณลักษณะของนิสิตนักศึกษา (11) เป็นแหล่งชี้นาและวิพากษ์วิจารณ์สังคม และ
(12) เป็นแหล่งบริการสังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จากการศึกษา “หลักการอุดมศึกษา” โดยทั่วไป เมื่อทบทวนจากตาราทางวิชาการ พบว่า
จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยตามหลักสากลมีอยู่ 3 ประการ คือ
1) การสอน ถือเป็นจุดมุ่งหมายหลักและจุดมุ่งหมายแรกของมหาวิทยาลัย เป็นการคิดหา
เหตุผลในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ แนวคิดการสอนระดับอุดมศึกษาเน้นในเรื่ องของการใช้ความคิด
และเหตุผ ล เป็ น การเน้ น เพื่อ ประโยชน์ของเหตุ ผ ล และความดีในเนื้อหาการสอนเน้น ศาสตร์ 7
ประการ คือ แพทย์ สถาปนิก ครู สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรรม วรรณกรรม และศิลปกรรม ดังจะเห็น
ได้จากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแรก ๆ ของยุโรป (Haskins, 1962)
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2) การวิจัย เป็นการค้นคว้า บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาไม่ว่ายุคใดสมัยใด
ต่างมีจุดมุ่งหมายในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น ต่างกันตรงที่การเน้นย้าเท่านั้น ความมุ่ง
หมายของสถาบันอุดมศึกษา ข้อที่ว่าด้วยการวิจัยนี้ได้รับความสาคัญ และได้รับการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบั ติ กัน กว้างขวาง ไม่ ว่าจะเป็ น ประเทศอุตสาหกรรม หรือ ประเทศที่ กาลั งพัฒ นา ในประเทศ
อุตสาหกรรมบทบาทต่อการวิจัยขององค์การรัฐบาลและองค์การเอกชน รวมทั้งบริษัทธุรกิจการค้า
ต่างๆ นั้นสาคัญมาก เพราะองค์การต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นผู้ป้อนเงินให้กับสถาบันอุ ดมศึกษาในการ
ดาเนินการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากจะรับดาเนินการวิจัยให้โดยที่หลายโครงการมิได้คานึงว่า
จะนาผลไปใช้ประโยชน์อะไร หรือเป็นผลร้ายแก่ใคร จนกระทั่งมีผู้ประณามมหาวิทยาลัยที่รับทาวิจัย
ว่า เป็นมหาวิทยาลัยรับจ้าง (University of Hire) (Wolff,1969) ส่วนในประเทศที่กาลังพัฒนาได้มี
ความพยายามที่เร่งการวิจัยในแนวทางการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อนาผลมาใช้ในกิจการ
อุตสาหกรรมกันอย่างกว้างขวาง แต่การดาเนินงานมักเป็นไปได้อย่างเชื่องช้า
3) การบริ การชุ มชน เป็ น แนวคิด ทางสั งคมและสิ่ ง แวดล้ อมของสถาบันอุด มศึกษา เป็ น
ลักษณะของการกระจายความรู้ไปสู่คนส่วนมาก เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางออกไป ไม่มี
จุดมุ่งหมายในการที่จะบริการชนิดที่จะช่วยปรับปรุง และแก้ไขสังคมอย่างที่เป็นไปในปัจจุบัน ซึ่ง
ประเทศที่กาลังพัฒนาการให้บริการชุมชน ก็นับว่าเป็นงานสาคัญของสถาบันอุดมศึกษา แต่ ไม่ค่อยได้
ปฏิบัติจริงจังมากนัก ที่ทากันอยู่ค่อนข้างกว้างขวางเป็นไปในรูปของการบรรยาย อภิปราย สัมมนา
เป็นการกระจายความรู้ให้กว้างขวางออกไป ส่วนการร่วมมือแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาว่าด้วยการวิจัย
และการปฏิบัติงานอย่างมีแผนมีขั้นตอนนั้นเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้น
จากการศึกษาถึงบทบาทต่างๆ ของมหาวิทยาลั ยด้านการพัฒ นาชุมชนที่มีต่อการพัฒ นา
ชนบท สามารถสรุปได้ว่า บทบาทดังกล่าวนี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาชุมชน อาทิ บทบาททางการ
สอนเป็นการช่วยผลิตบุคลากรในการพัฒนาชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นผู้นาในการพัฒนา
คุ ณ ภาพคน ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ และคุ ณ ธรรม รวมถึ ง การมี จิ ต ส านึ ก ต่ อ สั ง คมส่ ว นรวม ปลู ก ฝั ง
อุดมการณ์ที่พัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์การปฏิบัติงานในชุมชน และยังเป็นประโยชน์สาหรับการวาง
นโยบาย การวางแผน การวางโครงการต่างๆ ในการพัฒนาชนบท บทบาททางการบริการทางวิชาการ
แก่สังคมนับตั้งแต่การฝึกอบรมผู้นากลุ่มต่างๆ การจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนในชนบทไปจนถึงการ
เผยแพร่เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในชนบทให้กับประชาชนทั่วไป บทบาทของ
มหาวิทยาลัยล้วนมีความสาคัญ และจาเป็นต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น
2.2 ผลกระทบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีต่อพื้นที่โดยรอบ
การวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เอื้อต่อการพัฒนาของเมืองและชุมชนโดยรอบ ซึ่ง
จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือของ
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สถานศึกษากับชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมการเติบโตของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งและพื้นที่บริเวณโดยรอบสถาบัน การศึกษา (Dober, Richard
P.,1963 : p.48-49 ) ดังพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันเปิด
งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาภาคเหนือ เมื่อ
วัน ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2531 ความว่า “เมื่อมีมหาวิทยาลั ยแล้ ว ก็มีคณาจารย์ นักศึกษาและการ
บริการต่างๆ ตามมา เป็นการสร้างงานได้อย่างทั่วถึง ไม่เฉพาะกับอาจารย์ นักศึกษาเท่านั้น ผู้อื่นที่อยู่
โดยรอบก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย เมื่อคนมาอยู่ก็ต้องมีอาหาร มีสิ่งบริการต่าง ๆ หนังสือและข้าวของต่าง
ๆ” (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการพัฒนาภาคเหนือ, 2531: หน้า 8-9) จนกลายเป็นชุมชนมหาวิทยาลัย
หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะทางสังคมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เป็นสถานที่ที่ประชาชนในพื้นที่มีภูมิ
หลัง วิถีชีวิต รายได้แตกต่างกัน แต่มีจุดประสงค์ และความต้องการในการเข้ามาใช้ชีวิตเพื่อศึกษา
ทางาน และทากิจกรรมร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย (Ojeda and Yudell, 1997)
การเกิดขึ้นของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่ให้บริการแก่มหาวิทยาลัย นับว่าเป็น
จุดเริ่มต้นที่สาคัญในการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่นอก
เมื อ ง ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ทิ ศ ทางการขยายตั ว ของเมื อ ง ดั ง ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นไหวของ
มหาวิทยาลัยของ Robert E. Prices จากTurning the University Around กล่าวว่า เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้มีความเคลื่อนไหวออกจากใจกลางพื้นที่เมืองไปสู่นอกเมือง ในไม่ช้าเมืองก็จะขยายตัว
ตามไปทันกับมหาวิทยาลัย ทาให้พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยประสบกับกระบวนการขยายตัวของเมือง
อย่างรวดเร็ว (Nash, George , Waldorf, Dan and Price, Robert E. : 1973.) จึงนามาสู่การศึกษา
บทบาทของมหาวิทยาลัย เนื่องจากบทบาทของมหาวิทยาลัยทาให้เกิดความสัมพันธ์ กิจกรรม และผล
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหลายภูมิภ าคออกนอกระบบ และต่างเร่งผลิ ต
บัณฑิต รวมถึงบุคลากร เพื่อรองรับต่อการขยายการศึกษาในระดับอุด มศึกษา ตามแผนการพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เพื่อสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับอุดมศึกษา และนาไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค รวมถึงการขยายพื้นที่การสอนโดยสถาบันหลายแหล่งย้ ายวิทยาเขตหลัก
และขยายวิทยาเขตย่อยเพื่อรองรับกิจกรรมที่เกิดจากการขยายตัวของมหาวิทยาลัย (สุภาวดี บุญย
ฉัตร, บัณฑูร ชุนสิทธิ์และสุรัตน์ ชุมจิตต์, 2543) กระบวนการดังกล่าวนามาสู่การพัฒนา และขยายตัว
ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ความต้องการของด้าน ที่อยู่อาศัย ยังคงเป็นปัจจัยหลัก ที่หลาย
มหาวิทยาลั ย ยั งรองรั บ ไม่เพีย งพอ และนาไปสู่ การเติบโตอย่างรวดเร็ว ของหอพักเอกชน อาคาร
พาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึง การตั้งถิ่นฐานที่ อย่างหนาแน่นบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่โดยรอบตามไปด้วย อย่างไรก็ตามการขยายตัวอย่างรวมเร็ว
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ของสิ่งปลูกสร้าง และการตั้งถิ่นฐานอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ตามมามากมาย เช่น ปัญหาน้าเน่าเสีย ปัญหาการกาจัดขยะมูลฝอย ปัญหาการระบายน้า เป็นต้น
(ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547) ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยหลายภูมิภาคใน
ประเทศไทยขยายตัวในรูปแบบที่ไม่เป็นระเบียบยากต่อการควบคุม ตลอดจนพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้ยังขาด
การวางแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
การขยายตัวของชุมชนมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน
ในแง่ ค วามสะดวกสบายของระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อย่ า งไรก็ ต ามปรากฏการณ์ ข องชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างในบริบทของความเข้มข้นของกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งเป็นประชากร
หลักที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหนาแน่น ที่เรียกว่ากระบวนการ “Studentification” ดังนั้นรูปแบบการ
พัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักศึกษาเป็น
หลัก ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนทางกายภาพจากการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย คือ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจน
การพั ฒ นาและการหมุ น เวี ย นของระบบเศรษฐกิ จ ท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษาของ The
Pennsylvania Economy League and Central Division (2006) พบว่า พื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยมี
ภาระในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
บริการต่าง ๆ สู งกว่าเมืองที่ไม่มีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ และใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อม และภาระด้านอื่น ๆ มากกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งปัญหาสาคัญ คือ พื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยกลับ
จัดเก็บภาษีรายได้ ภาษีท้องถิ่น ได้น้อยกว่าเมืองอื่น ๆ โดยทั่วไป จึงกล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษากับ
พื้ น ที่ ตั้ ง ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กั น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด เจนทั้ ง ทางบวกและทางลบ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ น าเสนอ
ความสัมพันธ์ในแง่บวกและผลประโยชน์ร่วมกัน ในหลายพื้นที่นั้น ไม่สามารถชี้ชัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และหาทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหรือเจ้าหน้าที่ของเมือง
เพียงบางรายที่ได้ตระหนักถึงสถานการณ์เหล่านี้
จากนโยบายของรัฐที่สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต โดย
พิจารณาจากจานวนนักศึกษา ทาให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับสูงต่างก็แข่งขันในการเพิ่มจานวน
การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมากขึ้น ตามมาด้วยการพัฒนาหลักสูตรและคณะที่ทันสมัยให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งการเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนและการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นาไปสู่การขยายตัวอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัย จนทาให้
พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยได้ รับการพัฒนาและขยายตัวเติมโตตามจนกลายเป็นชุมชนมหาวิทยาลัย
ซึ่งบ่อยครั้งการขยายตัวในรูปแบบดังกล่าวไม่ได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ขณะที่แต่ละชุมชนมหาวิทยาลัยต่างมีสถานการณ์และ
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ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป โดยลักษณะบางประการที่มักจะเกิดขึ้นเหมือน ๆ หรือแตกต่างกันออกไป
สามารถสรุปผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ (มหาวิทยาลัยนเรศวร,2543) ดังนี้
2.2.3.1 ผลกระทบเชิงบวก
2.2.3.1.1 ด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยทาให้เกิดการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
และภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมที่ ส วยงามซึ่ ง เป็ น จุ ด แรกที่ ป ระจั ก ษ์ ต่ อ พื้ น ที่ เ มื อ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.2.3.1.2 ด้านเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยทาให้เกิดการจ้างงานและการใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งทาให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการพั ฒนาด้าน
การศึกษาเป็นการกระตุ้นให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจดีขึ้น และสามารถดึงดูดให้เกิดการลงทุนเข้ามา
ในชุมชนมากขึ้น
2.2.3.1.3 ด้ านสั ง คม ได้ แ ก่ การบริ การทางวิช าการและการถ่ า ยทอด
ทางด้ า นเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ให้ กั บ พื้ น ที่ เ มื อ ง อี ก ทั้ ง การพั ฒ นาสาธารณู ป การ เช่ น สนามกี ฬ า
สวนสาธารณะ ศูนย์การเรียนรู้และโรงพยาบาล รวมทั้งนักศึกษาได้เข้ามาเป็นส่วนช่วยพัฒนาเมือง
และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.3.2 ผลกระทบเชิงลบ
2.2.3.2.1 ด้านกายภาพ ปัญหาที่สาคัญก็คือ การจราจรที่คับคั่งและการ
ขาดแคลนที่จอดรถ ตลอดจนสภาพของถนนที่ทรุดโทรม และการบริการสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา
ไฟฟ้า โทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีปัญหาการตั้งถิ่นฐานและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร้ทิศทาง ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงการรุกล้าพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร
และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางเสียง อากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย
2.2.3.2.2 ด้านเศรษฐกิจ แม้ในภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาจะมีส่วนช่วย
เกื้อหนุนเศรษฐกิจของชุมชน แต่บางประเด็น พบว่า เกิดปัญหาขึ้นในหลาย ๆ แห่ง คือ การเข้ามาอยู่
อาศัยของนักศึกษา บุคลากร โดยไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน ส่งผลให้ท้องถิ่นไม่ได้รับงบประมาณที่ควรจะ
ได้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจบางประเภทระหว่าง
ภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัย
2.2.3.2.3 ด้านสังคม ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากการเข้ามาอยู่อาศัยของ
ประชากรในชุมชนโดยรอบสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาและบุคลากรที่อาศัยอยู่ในหอพักทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งบางส่วนนั้นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีทัศนคติไม่ตรงกัน อาจจะก่อ
ความเดือดร้อนและความราคาญแก่ประชากรในพื้นที่ใกล้เคียง อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและเกิดปัญหา
ต่อกัน ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยให้
ความสาคัญในการยกคุณภาพชีวิตและการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากปรากฏการณ์ของการก่อตั้งสถาบันศึกษา ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่เกิดขึ้น
ในหลายพื้น ที่ และหลากหลายรู ป แบบ ซึ่ งมีง านวิจัย จานวนมากที่ศึกษาเกี่ย วกับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาของรัฐและพัฒนาการของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการทาความเข้าใจในเรื่องของ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยการก่อตั้งมหาวิทยาลัย การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง รวมถึง ปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้น ทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาผลกระทบ
จากการพัฒนาสถาบันศึกษาต่อการพัฒนาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป ดังนี้
2.3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมือง
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ , (2541) ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงเมืองไว้หลาย
ประการ ดังนี้
1) การถูกยกเลิกฐานะเมืองเนื่องจากไม่มีศักยภาพพื้นฐานของเมือง เพราะเมืองบาง
ประเภทเกิ ดขึ้นจากสาเหตุ ที่ไม่มีพื้ นฐานและปั จจั ยที่ท าให้ เมื องด าเนิ นไปอย่ างยั่งยื น เช่น บ้านบึ ง
กระดาน ขอตั้งเป็นเมืองแซงบาดาน เพราะผู้นาหมู่บ้านอยากเป็นเจ้าเมือง ต่อมาถูกยุบเป็นตาบลหนึ่งใน
อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากไม่มีประชากรและฐานเศรษฐกิจมากพอที่จะเป็นเมือง
2) การเปลี่ยนแปลงของภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะน้าท่วมหรือกระแสน้าเปลี่ยนทิศ เช่น
เวียงกุมกาม อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จมอยู่ใต้ทรายเนื่องจากกระแสน้าของแม่น้าปิงเปลี่ยน
ทิศทาง หรือการพังทลายของหน้าดิน เช่น เมืองที่ตั้งอยู่บนส่ว นเว้าของแม่น้า เมื่อเกิดกระแสน้า
หลากน้าเชี่ย วเกิดการกัดเซาะตลิ่ง ทาให้หน้าดินพังทลายลงสู่แม่น้า บางเมืองจมหายไปในแม่น้า
เช่น เมืองโยนกนาคนครที่มีข้อสันนิษฐานว่าเกิ ดแผ่นดินไหวจนพื้นที่ยุบหายไปในแม่น้า
3) การเกิด โรคระบาด ในสมัย ก่อ นเมื ่อ เมือ งเกิด โรคระบาด เช่น โรคห่า หรือ โรค
อหิวาตกโรค ประชาชนต้องอพยพย้ายออกไปจากพื้นที่เมืองเดิมจนกว่าโรคนั้นจะหมดไป แล้วจึง
กลับมาตั้งถิ่นฐานยังที่เดิม หรือในพื้นที่ใหม่ที่ไม่ห่างไกลจากพื้นที่ เดิมมากนัก
4) เมืองประสบปัญหาทางการเมือง เช่น เมืองนั้นแพ้สงคราม ทาให้ประชากรเมืองถูก
กวาดต้อนไปเป็นทาสยังเมืองที่ชนะสงคราม เมืองที่แพ้สงคราวจึงถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกลับมา
ฟื้นฟู หรือบางกรณีกลัวข้อศึกเมืองอื่นจะมาใช้ฐานที่มั่นก็เผาทาลายเมืองไป ได้แก่ กรุงศรีอยุธยา
หลังเสียกรุงครั้งที่ 2 ข้าศึกเผาทาลายเมือง กวาดต้อนเชลย และริบเอาทรัพย์สินมีค่าไป และด้วย
การที่เจ้าเมืองเกรงว่าข้าศึกจะให้ประโยชน์จากเมืองเดิมเป็นฐานเดิมในการโจมตีตน จึงรื้อกาแพง
เมือง ป้อมค่ายต่าง ๆ นาอิฐที่ได้ไปสร้างเมืองกรุงธนบุรี
5) การอพยพของประชากร เพื่อหนีการกดขี่ ทารุณ หรือหนีตาย ซึ่งเกิดได้ทั้งจากการ
หนีไปเองของประชากรหรือหัวหน้าพาหนี สาเหตุหลักที่ทาให้เมืองสูญเสียประชากร คือ จากการที่
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ข้าศึกศัตรูของเมืองกวาดต้อนไป อานาจส่วนกลางที่เกณฑ์แรงงานเข้าไปทาโยชน์ในเมืองหลวง และ
การหนีโดยสมัครใจของชาวเมืองเพื่อตั้งชุมชนใหม่ที่ดีกว่า
6) การเปลี่ยนเส้นทางการคมนาคม เดิมสังคมไทยใช้เส้นทางน้าในการคมนาคมเป็นหลัก
ต่อมามีการสร้างทางรถไฟส่งผลให้เมืองท่าน้าซบเซาลง ภายหลังเมื่อมีการพัฒ นาระบบโครงข่าย
เส้นทางการคมนาคมทางถนน บทบาทความสาคัญของเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้าและทางรถไฟก็ลดลง ซึ่ง
การเปลี ่ย นแปลงลักษณะนี้ส ่ง ผลต่อ การใช้ที่ดิน ภายในเมือง เช่น เมืองท่า อิฐ และเมือ งบางโพธิ์
จังหวัดพิจิตร เจริญรุ่งเรืองมาจากการขนส่งสินค้าทางน้า แต่เมื่อมีการตัดเส้นทางรถไฟสายเหนือ
เมืองเหล่านี้ก็ได้หมดความสาคัญลง
7) การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เช่น การก่อสร้างมหาวิทยาลัย ส่งผลให้พื้นที่
บริเวณใกล้เคียงได้รับการพัฒนาและเติบโตตามไปด้วย แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่รกร้างก็
กลายเป็น พื ้น ที ่ที ่ม ีม ูล ค่า ทางเศรษฐกิจ เกิด เป็น ชุม ชนที ่ร องรับ และตอบสนองความต้อ งการ
มหาวิทยาลัยกลายเป็นชุมชนแห่งใหม่
8) นโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐระดับชาติที่กาหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ชนบทไทยล่มสลาย ประชากรต้องอพยพเข้าหางานทาในเมืองมากขึ้น
เนื ่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจ มีการกระจุก ตัว อยู่แค่เ พีย งกรุง เทพมหานคร และปริมณฑล
รวมทั้งพื้นที่ในจังหวัดใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่จังหวัดในเมือง
มนัส สุวรรณ และประหยัด ปานดี (2532 :32-36 อ้างถึงใน ปิยะพร ปิตะฝ่าย, 2548:1518) กล่าวว่า การกระจายความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศวิธีหนึ่งคือ รัฐจาเป็นต้องขยาย
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงออกไปในส่วนภูมิภาค เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้
ศึกษาต่อมากขึ้น ปัจจุบันแม้ว่ารัฐได้ขยาย และจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคบ้างอยู่แล้วก็ตาม แต่
สถาบันการศึกษาดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อ
ที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพิจารณาจุดที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่จะเปิดใหม่ ซึ่งถือเป็นโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ จาเป็นต้องศึกษา และวิเคราะห์จากวิธีการบางอย่างเพื่อให้ได้จุดที่ตั้งที่เหมาะสม
นอกเหนือไปจากการตัดสินใจโดยอิทธิพลจากนโยบายด้านการเมืองหรือเหตุผลอื่นแต่เพียงด้านเดียว
จากการวิเคราะห์โดยการใช้เกณฑ์ และทฤษฎีในการกาหนดจุดที่ตั้ง เพื่อหาจุดที่ตั้งที่
เหมาะสม ซึ่งเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางของบริเวณข้างเคียงที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และ
เป็นระยะทางที่สั้นที่สุด ด้วยวิธีการวิเคราะห์เมตริกโครงข่าย (Matrices in Network Analysis) และ
การถ่วงน้าหนักโดยการใช้รูปสามเหลี่ยมของเวเบอร์ (Waber’s Weight Triangle) ผลจากการ
วิเคราะห์ พบว่าจังหวัดนครปฐมมีความเหมาะสมในด้านระยะทางมากที่สุดในภาคตะวันตก เนื่องจาก
มีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีผลรวมของระยะทางไปยังจุดต่างๆ มีค่าน้อยที่สุด รวมทั้งมีพื้นที่ ติดต่อ
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กับจังหวัดอื่นๆ มากที่สุด ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการเดินทางติดต่อกับจังหวัดอื่นได้สะดวก และ
ใช้ระยะทางน้อยกว่าจังหวัดอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
นอกจากปัจจัยในเรื่องระยะทางที่เป็นตัวกาหนดความเหมาะสมในการเป็นจุดที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคแล้ว ยังมีปัจจัยร่วมอื่นๆ ที่ต้องคานึงถึงด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น
2 กลุ่มที่สาคัญ คือกลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์ประกอบภายใน และกลุ่มปัจจัยที่เกี่ยวกั บองค์ประกอบ
ภายนอกพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
(1) ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบภายในพื้นที่
(1.1) จานวนประชากร ในแต่ละจังหวัดตามการแบ่งเขตการปกครอง พื้นที่ที่มี
จานวนประชากรมาก ย่อมมีแรงถ่วงหรือแรงดึงดูดให้กิจกรรมต่างๆ มีมากขึ้น ส่วนของการศึกษาย่อม
มีความสาคัญ และมีความต้องการของประชากรโดยเฉพาะนักศึกษามากตามไปด้วย
(1.2) เส้นทางการคมนาคม ระบบโครงข่ายของเส้นทางการคมนาคม ก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายของสิ่งต่างๆ ได้สะดวก และรวดเร็ว บริเวณใดที่มีระบบโครงข่ายคมนาคมสะดวก แรง
ต้านทานต่อการเคลื่อนย้ายจะมีน้อย ซึ่งต่างกับบริเวณที่การคมนาคมติดต่อลาบาก ระบบโครงข่าย
การคมนาคมมีน้อยแรงต้านทานการเคลื่อนย้ายมีมาก การเข้าถึงจุดต่างๆ จะสามารถกระทาได้ยาก
(1.3) รูปร่างของพื้นที่ การกาหนดจุดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากอาณา
เขตของจังหวัดต่างๆ รวมกันเป็นเขตการปกครองในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศนั้น
(1.4) ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสั งคมของพื้นที่ พื้นที่นั้นมีความเจริญในทาง
เศรษฐกิจ ประชากรมีรายได้สูง ซึ่งจะนาไปสู่การขยายการศึกษาในระดับต่างๆ มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ความต้องการวิชาความรู้ด้านต่างๆ เพื่อไปประกอบอาชีพ รวมถึงความต้องการแรงงานในสาขาวิชา
ต่างๆ มีมากขึ้น ดังนั้น จะเห็น ได้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจของพื้นที่มีความสั มพันธ์โ ดยตรงกับระดับ
การศึกษาและสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ เป็นสาคัญ
(2) ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบภายนอกพื้นที่ จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเช่นเดียวกับ
ปัจจัยภายในพื้นที่ ได้แก่
(2.1) นโยบายทางด้านการเมือง นโยบายของรัฐบาลที่ปกครองประเทศไทยในแต่ละ
ยุคสมัย มีผลต่อการกาหนดนโยบายทางด้านการศึกษาของประเทศ เห็นได้ว่า ในระยะเวลา 40 ปีที่
ผ่านมา รั ฐบาลชุดจอมพลถนอม กิตติขจรได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาว่า “จะดาเนินการ
พัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค ตลอดถึงการศึกษาขั้นสูง ” เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการพัฒนาภาคเหนือ ทั้งด้านการศึกษา และวิชาชีพ ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น
นอกจากนั้ น ยั ง จั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในส่ ว นภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น ปัจจุบันได้เสนอกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 4 มหาวิทยาลัย เพื่อสนองความต้องการของประชาชนในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึ ง
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ซึ่งการขยายการศึกษาโดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในส่ วนภูมิภาคนับเป็นการพัฒนาที่ส่ งผลที่ดีต่อ
ประชากร เพราะเป็นการกระจายโอกาสทางด้านการศึกษา และรายได้สู่ชุมชน
(2.2) การกระจายอานาจในการปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์ประกอบภายนอก
ที่ส าคัญประการหนึ่ ง ระบบการบริห ารราชการของประเทศเทศไทยเป็นแบบรวมศูนย์กลางการ
กระจายการบริหาร และความรับผิดชอบออกไปสู่ส่ว นภูมิภาคค่อนข้างน้อย กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
ท้องถิ่นไม่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาระดับสูง ทรัพยากรต่างๆ ในพื้นที่ถูกดึง
เข้าสู่ส่วนกลาง ซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้มี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อการจัดการด้านการศึกษาของท้องถิ่นในระดับต่างๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการ
รองรับ และตอบสนองความต้องการที่จะเกิดขึ้นต่อไป การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ส่วนใหม่
มักมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การคมนาคมขนส่ง และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สาหรับ
ปัจจัยทางสังคมและการเมือง ได้แก่ การถูกยกเลิกฐานะเมือง การเกิดโรคระบาด เมืองประสบปัญหา
ทางการเมือง การอพยพของประชากร นโยบายระดับชาติของรัฐ บุคลิกภาพ ค่านิยม และทัศนคติ
ของบุคคล เป็นต้น
2.3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชน
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาในสังคมไทยนับตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 11 และได้มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและจุดประสงค์ของแผนพัฒนา
ไปตามลาดับ ทั้งนี้เพราะผลของการพัฒนาไม่ใช่เพียงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวพันไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่
ไม่ทันกับความทันสมัยที่มากับการพัฒนา จนทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยังคงพูดถึงการพัฒนาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยม แม้ว่า
ระยะหลังจะเน้นเรื่องการพัฒนามนุษย์มากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504-2509) เป็นแผนพัฒนาแรกเริ่มที่ให้ความสาคัญและส่งเสริมการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในส่วน
ภูมิภาค โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงมีการพัฒนาขยาย
โอกาสทางการศึกษาและสร้ างความหลากหลายทางวิช าการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ซึ่งมีประมาณ 41 แห่งทั่วประเทศเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท และบางแห่งได้เปิดในระดับปริญญาเอก ภารกิจหน้าที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ คื อ การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
กระบวนการเสริ ม สร้ างความเข้ม แข็งให้ กับชุม ชนท้องถิ่น ต่ อมาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510-2514) ซึ่งมีความขาดแคลนและต้องการกาลังคนระดับอุดมศึกษา
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เพิ่มขึ้นทุกสาขา สาขาที่ขาดและมีความต้องการเป็นพิเศษ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งคาดว่า พ.ศ. 2514 จะมีนักศึกษาจานวน 43,830 คน ส่ ว น
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่จะสร้างขึ้นในภาคใต้ จะเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นที่
จังหวัดปัตตานี คณะแพทย์ศาสตร์ที่จังหวัดสงขลา มีการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
เปิ ดสอนในสาขารั ฐศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจและสถิติประยุกต์ เป็นต้น และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) จึงมีความต้องการกาลังคนระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าในสาขาวิชาชีพที่สาคัญ คือ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาขาแพทยศาสตร์ โดยมีเป้ าหมายจะให้จานวนนิสิ ตนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีปัจจุบัน ซึ่งมีจานวน
45,100 คน เป็น 63,750 คน ใน พ.ศ. 2519 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ทั้งนี้ ไม่นับรวมมหาวิทยาลัย
“ตลาดวิชา”รามคาแหง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นส่งเสริมให้ผลิตครูเพียงพอกับความต้องการและ
ส่งเสริมสวัสดิการของครู อีกทั้งด้านการฝึกหัดครูได้ยกวิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคขึ้นเป็นสถาบัน เทียบเท่ามหาวิทยาลั ยและเปิดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคอีก 3 แห่ ง คือ
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคเหนือ นอกจากนี้ประเทศยังคงให้ความสาคัญในการส่งเสริมทางด้าน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2544) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราส่วนของจานวน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่อประชากรในกลุ่มอายุ 18-22 ปี ให้ได้อัตราร้อยละ 40 ใน พ.ศ.2563 อีก
ทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสอนทางไกลสาหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาจารย์และ
สนั บ สนุน การกระจายโอกาสการอุดมศึกษาไปยังภูมิภาคอย่างมีคุณภาพตามความพร้อมของแต่ละ
สถาบันการศึกษา
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11 เน้นการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหาร
จั ด การ ตลอดจนผลั ก ดัน งานวิ จั ย และพั ฒ นาให้ ใ ช้ ประโยชน์อ ย่ างแท้จ ริ ง โดยให้ ค วามคุ้ มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยถู ก ก าหนดเข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทาให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเข้า
สู่ระบบทุนนิยม และให้คุณค่าของการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่น ๆ การพัฒนาท้องถิ่นมักมี
แนวทางพัฒนาที่กาหนดจากศูนย์กลางและเน้นด้านวัตถุ ซึ่งง่ายต่อการดาเนินการและสะดวกต่อการ
จัดทางบประมาณ ทาให้การพัฒนาที่ผ่านมาแม้จะต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมากแต่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เท่าที่ควร นอกจากนี้การพัฒนาที่ถูกกาหนดรูปแบบและทิศทางยังทาลาย
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์ ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาชุมชนที่แท้จริง จะไม่สามารถ
กาหนดรูปแบบได้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องคานึงถึงความเป็นมา เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ลักษณะ
โครงสร้างทางสังคมของพื้นที่นั้น ๆ โดยเน้นให้ประชากรในพื้นที่เป็นผู้เริ่มและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทุกขั้นตอนด้วยการพึ่งตนเองให้มากที่สุด และด้วยความช่วยเหลือจากภายนอกเท่าที่จาเป็น ซึ่งการ
พัฒนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นงานที่เริ่มต้นมาจากส่วนบนลงมา (top down) นั่นคือการรับคาส่งจาก
เบื้องบนและนามาปฏิบัติในชุมชน ทาให้การพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสาเร็จ การพัฒนาที่
สาเร็จนั้นต้องเป็นการพัฒนาที่เริ่มจากเบื้องล่างขึ้นไป (bottom up) คือการให้ประชากรมีส่วนร่วมใน
การวางแผน คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา และการหาทางออกของปัญหาด้วยตนเอง
สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค จึง
จาเป็นให้พัฒนาที่ตั้งและโดยรอบสถาบันศึกษาควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ศึกษากับชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง สร้างการมีส่วนร่วม และอาศัยโครงสร้างสังคมของชุมชนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทั้งด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจ โดยการกาหนดเป้าหมายที่
จะแก้ปัญหารวมทั้งการเรียนรู้แก้ปัญหา การลงมือทากิจกรรม ติดตามผล และนามากาหนดแผนการ
ดาเนินการเป็นระยะ ซึ่งการพัฒนาที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบของสถาบันศึกษา จะมีแนวโน้มของความ
เป็นไปได้หรือประสบความสาเร็จเพียงใด อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายและแผนงานที่ถูกต้องเท่านั้น
แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนนั้นด้วย นอกจากนี้
แนวทางการพัฒนาไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียว หรือการรับนโยบายเพื่ อนามาปฏิบัติจากส่วนบนลงมา
แต่พื้นฐานสาคัญทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนจะเป็นฐานสาคัญในการยอมรับการพัฒนา และ
นาไปปฏิบัติจนประสบความสาเร็จ
2.3.3 การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาประเทศส่วนใหญ่เน้นและวัดความสาเร็จในด้านเศรษฐกิจ การกาหนดกรอบของ
ความร่ารวยและความยากจน โดยการจัดลาดับความร่ารวยของประเทศต่าง ๆ ตามลาดับความสูงต่า
เป็น โลกที่หนึ่ง โลกที่สอง และโลกที่สาม ประเทศที่มีเงินน้อยกว่าเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตต่าง
ๆ ต้องถูกพัฒ นา โดยสั งคมที่เจริ ญรุ่งเรืองที่สุ ดที่ได้รับการชี้วัดโดยดัช นีทางเศรษฐกิจ กลายเป็น
ปลายทางซึ่งทุก ๆ สังคมปรารถนา ด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มองได้จากความสะดวกสบายใน
การดาเนินชีวิต ความเจริญและทันสมัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภค แต่เส้นทางของการ
พัฒนาที่ทาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้น “คือการสะสมอย่างบ้าคลั่ง การบริโภคที่บ้าระห่า เป็น
เส้นทางซึ่งไม่ให้มีความพึ่งพอใจหรือความสุขทางจิตวิญญาณเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้ามการพัฒนานั้น
ได้กระตุ้นความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลาดับ”
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เมื่อผลของการพัฒนากระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ทาให้เกิดการโต้แย้งและหาแนวทาง
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ ทาให้เกิดแนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนขึ้น “หมายถึงว่าความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ (economic growth) กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (environmental
protection) สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2543:276 ) การพัฒนาใน
ระยะต่อมาจึ งพูดถึงความยั่ งยื น กันมากขึ้น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม
ความคิ ด ในเรื่ อ งปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ยั ง คงเป็ น ปั ญ หากั บ ผู้ รั บ ผลจากปั ญ หาและบริ บ ท
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ความขัดแย้งด้านชนชั้น กลุ่มชาติพันธุ์ ความเชื่อ
ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นเมื่อคานึงถึงการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างแท้จริงและนามา
ประยุกต์ใช้ โดยตระหนักถึงความแตกต่างทางโครงสร้างสังคม ลักษณะทางเศรษฐกิจ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ก็จะทาให้เกิดการพัฒนาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและนิเวศวิทยาที่เกิดจาก
การปรับตัวของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม อุดมคติของความยั่งยืนจะส่งเสริมชุมชนต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับการดารงชีวิตและความเป็นอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ตัวเอง มีการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวพันกับ
รูปแบบต่าง ๆ ของชีวิตทางสังคม ผลผลิตในชุมชนจะเป็นไปตามความต้องการของชุมชนเอง การ
พัฒนาในปัจจุบันจึงควรจะต้องเป็ นการพัฒนาที่มีจิตสานึกที่ตระหนักถึงความหลากหลายและความ
งอกงามเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษย์ที่มีอยู่ จึงได้เกิดขบวนการพัฒนาที่เป็นกระบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมรูปแบบใหม่ ที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง แทนการใช้รัฐเป็นตัว ตั้ง ที่กล่าวถึงกันมากคือ
ขบวนการวัฒนธรรมชุมชน
ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนเป็นขบวนการเฉพาะที่ เฉพาะชุมชน เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เน้น
วัฒนธรรม ได้แก่ “วัฒนธรรมการพึ่งตนเองทั้งด้านความคิด (มีภูมิปัญญาของตัวเอง) เศรษฐกิจ (มี
ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ) และวัฒนธรรม (มีประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เป็นของตนเอง) วัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน การให้ความสาคัญกับชุมชนเหนือบุคคลที่สาคัญที่สุด คือ ความรู้สึกที่ต่อต้าน
ปฏิเสธอานาจรัฐ” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร 2542 :141-142) ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนที่สาคัญได้
เสนอแนวทางไว้ว่าจะต้องเน้นการพัฒนาแบบกลุ่ม การร่วมมือของชาวบ้าน เพื่อคงความเป็ นชุมชนไว้
เน้นการสร้างจิตสานึกแบบชุมชนให้เกิดขึ้นด้วยการหันกลับไปเน้นเรื่องประสบการณ์ร่วมจะต้องมี
กระบวนการผลิตซ้าหรือตอกย้าจิตสานึกแบบชุมชน ผ่านปัญญาชนท้องถิ่น นักวิชาการ นักพัฒนา
เพื่อสืบทอดจิตสานึกจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นต่อๆ ไป จะต้องมีการรวมกลุ่มของชาวบ้านในรูปของ
การจัดองค์กร เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับสถาบันภายนอกชุมชน จาเป็นจะต้องมีการประสาน
ทางวัฒนธรรมระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคมและต่างสังคม
เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ชุมชนยังต้องมีความสัมพันธ์
และใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพราะธรรมชาติจะช่วยคงความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชนไว้ได้
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ขบวนการวัฒนธรรมชุมชนเน้นที่ชาวบ้าน ท้องถิ่น ชุมชน เป็นศูนย์กลาง โดยเชื่อว่าวัฒนธรรมหมู่บ้าน
ในอดีตมีความเข้มข้นกว่าวัฒนธรรมเมือง ทาให้ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้แบบเสมอภาคได้
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาดังกล่าวทาให้แนวทางการพัฒนาในสังคมไทยกาลัง
เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือเน้นลักษณะชุมชนเข้มแข็ง โดยการสร้างองค์กรทางสังคมในชุมชนเพื่อ
สร้างพลังของชุมชน ในการต่อรองและต่อสู้กับอานาจภายนอก อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว แม้ว่าความ
เข้มแข็ง ของวัฒนธรรมชุมชนจะช่วยให้ชาวบ้านที่กาลังถูกพัฒนามีทิศทางในการเดินไปข้างหน้า แต่
การวางแผนงานพัฒนาต้องดาเนินไปในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทของชุมชนและสังคม
2.3.4 กรณีศึกษางานวิจัยต่างประเทศ
Ehinmowo and Eludoyin, (2010) การศึกษาผลกระทบของขั้วความเจริญมหาวิทยาลัย
Adekunle Ajasin University ในประเทศไนจีเรีย พบว่า การเติบโตของเมืองมหาวิทยาลัยนาไปสู่
การลดจานวนลงของพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร และการเติบโตของอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย ซึ่ง
การลดจ านวนพื้น ที่เพาะปลู กดึงดูดให้ คนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ส่ งผลให้ เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างประชากรมหาวิทยาลัยกับประชากรที่อาศัยอยู่พื้นที่โดยรอบสูงขึ้น สถานีตารวจย่อยจึงเป็น
ทางออกในการควบคุมความปลอดภัย
Nash, (1973) ศึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยเซ้าเธอร์นอิลลินอยส์ มีจานวนนักศึกษา 23,000 คน
นอกจากนี้มีจานวนนักศึกษาปริญญาโทและเอกเพิ่มขึ้น 20 เท่า จากในปี 1969 มีจานวนนักศึกษา
250 คน แต่ในปีต่อมาเพิ่มจานวนเป็น 5,000 คน ส่งผลให้ประสบความสาเร็จในการช่วยพัฒนาพื้นที่
ชุมชนขนาดเล็กโดยรอบมหาวิทยาลัยที่เสื่อมโทรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีส่วนช่วยชุมชนจากการ
อุดหนุนผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ของประชาชนในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับชุมชนในลักษณะที่เกื้อกูลต่อกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นชุมชนก็
เติบโตตามไปด้วย กล่าวได้ว่า การก่อตั้งมหาวิทยาลัยส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของชุมชนโดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจ
Strom, (2010) มหาวิทยาลัยและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไรยังไม่สามารถจ่ายภาษี
โรงเรือนและที่ดินให้กับชุมชนได้ แต่อาจจะกระตุ้นการบริการในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุ นการดาเนินงาน
ของชุมชนได้การก่อตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นใหม่ในแต่ละพื้นที่นั้น สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามมา คือ การพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พบว่า ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมากับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
ตามสภาพของพื้น ที่และลั กษณะโครงสร้างของมหาวิทยาลั ยนั้นๆ โดยชุมชนเหล่ านี้ไม่ได้รับการ
วางแผนเพื่อการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้นการขยายตัวของชุมชนจึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างไม่มีรูปแบบ อัน
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เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น ความหนาแน่นของประชากรที่แออัดเกิน
มาตรฐาน อาคารและสิ่ ง ก่ อ สร้ า งที่ ไ ม่ ต รงตามมาตรฐานและพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายและเป็นพิษ รูปแบบการใช้ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามข้อกาหนด การให้บริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบกลับมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ในด้านคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เมืองซีแอตเทิลกับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (1998) เป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการทาความเข้าใจและยอบ
รับในสถานการณ์และเป้าหมายร่วมกัน โดยการทาบันทึกคาให้การในการลงนามร่วมกัน ตระหนักถึง
ความสาคัญในการทางานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และหน้าที่ รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยวอชิงตันต่อ
เมืองซีแอตเทิล ตลอดจนภูมิภาคและประเทศ รวมถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒ นามหาวิทยาลั ย จึ ง เกิดความคิด เห็ นตรงกันให้ จัดทาข้อตกลงร่ว มในการวางแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างผลกระทบด้านบวก ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นต่อ
เมืองซีแอตเทิล ซึ่งมีรายละเอียดที่มีความครอบคลุมประเด็นสาคัญ 8 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คานิยาม ได้แก่ คาจากัดความของ “การพัฒนา” หมายถึง การตัดสินใจใด ๆ ของ
มหาวิทยาลัยในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จึงทาให้สภาพทาง
กายภาพเปลี่ยนแปลงไป
ส่วนที่ 2 ผังแม่บทและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยรวม มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาผังแม่บท
การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 10 ปีและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIS) ประกอบด้วย
- ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการแบ่งโซนการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
- ผังบริเวณแสดงความสูงของอาคาร รวมถึงพื้นที่โล่งและการจัดภูมิทัศน์ในสภาพปัจจุบัน
และอนาคต
- ผังการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจราจร ที่จอดรถ และความ
เชื่อมโยงกับการคมนาคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมาตรการลดผลกระทบด้านการจราจรที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
- รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการใช้พลังงานในอนาคต ทั้งแผนการใช้ การจัดหาและการ
พัฒนาระบบพลังงาน
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการพัฒนา และการจัดลาดับความสาคัญในการพัฒนา
ผังแม่บทของมหาวิทยาลัยและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องมี
รายละเอี ยดมากพอที่ จะสามารถวิ เคราะห์ ผลกระทบต่ อพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง ตลอดจนสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการของเมือง โดยการกาหนดพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักและผลกระทบ
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รอง เพื่อใช้ในการประเมินและติดตามผลที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จะต้องพิจารณาพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
เมืองซีแอตเทิลให้ความร่วมมือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในการจัดทาผัง
แม่บทและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาร่วมกันระหว่าง
เมืองและมหาวิทยาลัย (the City-University-Community Advisory Committee - CUCAC)
นอกจากนั้นในส่วนนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ กระบวนการพิจารณาการให้ความเห็นชอบของเมืองและนา
ผังแม่บทไปใช้ของมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงของผังแม่บท การเสนอรายงานประจาปี การเข้าถือ
สิทธิ์ในการให้เช่าที่ดิน รวมถึงความสัมพันธ์และคณะที่ปรึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับเมือง
ส่วนที่ 3 การคมนาคมขนส่ง การจราจรและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยวอชิงตันและเมืองซีแอตเทิล ตระหนักถึงความจาเป็นในการร่วมมือจัด
ระเบียบการคมนาคมขนส่งและควบคุมปริมาณการจราจร โดยมหาวิ ทยาลัยจะสนับสนุนให้มีการ
สัญจรทางจักรยาน การเดินเท้าและการใช้รถยนต์ร่วมกัน จึงร่วมมือกันในการจัดทาเส้นทางจักรยาน
รวมถึงที่จอดรถที่มีความปลอดภัยทั้งรถจักรยาน จักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งมีในการควบคุม
ผลกระทบการจราจรติดขัดและสถานที่จอดรถสาหรับผู้มาใช้ชั่วคราวให้เพียงพอกับความต้อง
ส่วนที่ 4 เหตุการณ์พิเศษหรือวาระสาคัญ
มหาวิทยาลัยวอชิงตันและเมืองซีแอตเทิลร่วมดาเนินการอย่างต่อเนื่องสาหรับการ
วางแผนการจัดงานในวาระพิเศษต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีปริมาณการจราจรมากกว่าปกติ
และมีความต้องการด้านการบริการของเมืองมากเป็นพิเศษ
ส่วนที่ 5 การอนุญาตและเงื่อนไขให้สิทธิ์ถือครอง
ก า ร พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
สถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายของเมือง
ส่วนที่ 6 นโยบายและความสัมพันธ์ของผังแม่บท
การจัดทาผังแม่บทจะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด จากการศึกษาสภาวการณ์และ
แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนาผังแม่บทไปใช้ปฏิบัติให้เร็วที่สุด
ส่วนที่ 7 การจัดแบ่งโซนภายในเมืองและอานาจควบคุมตามข้อตกลง
กล่าวถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามผังการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้วางแผนร่วมกัน โดย
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอานาจของคณะกรรมการในการควบคุมตามข้อตกลงร่วมกัน
ส่วนที่ 8 การโต้แย้งและการยกเลิกข้อตกลง
กล่าวถึง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีที่มีการโต้แย้ง ซึ่งทั้งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
และเมืองซีแอตเทิลไม่สามารถตกลงกันได้ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้ง
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ช่วยคลี่คลายและตัดสินใจ สาหรับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงนั้น รวมถึงให้เมืองซี
แอตเทิลดาเนินการโดยออกเป็นข้อบัญญัติของเมือง
Mary Edwards (2000) ศึกษาการทา Socio-economic impact assessment ช่วย
เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยในชุมชน Wisconsin ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมชุมชนและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการลดความไม่เท่าเทียมระหว่างกลุ่มผู้อยู่อาศัย
ซึ่ ง การพั ฒ นาบางอย่ า งอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ คนบางกลุ่ ม มากกว่ า คนกลุ่ ม อื่ น ดั ง นั้ น การท า
assessment ทาให้เห็นผลกระทบดังกล่าว เพื่อเห็นปัญหาและวางแผนการจัดการในอนาคตได้ แต่
ส่วนที่วัดยากกว่า ได้แก่ ผลกระทบทางการเงิน และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนที่มี
ความสาคัญมาก ส่วนสาคัญของ assessment คือ การที่ให้คนในชุมชนยอมรับ และเห็นว่าการพัฒนา
ตามแผนจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งเข้าใจถึงคุณค่าของชุมชนตนเอง ซึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ประเมิน
ค่าความสาคัญของผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจของการพัฒนา ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประชากรในชุมชน
2) ผลลัพธ์ของการขาย การบริการ และการวิเคราะห์การตลาดของที่อยู่อาศัย
3) ความต้องการบริการสาธารณะ
4) การเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพทางสุนทรีย์ของชุมชน
โดยใช้แหล่งข้อมูลสาคัญ คือผู้นาชุมชน ซึ่งวิธีที่ใช้ได้ดี คือ การสารวจและสัมภาษณ์ ในการ
ออกแบบassessment ต้องดูลักษณะเฉพาะของแผนงานให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะทางสังคม
เศรษฐกิ จ ของแต่ ล ะชุ ม ชน ยิ่ ง เข้ า ใจแผนงานมากเท่ า ไหร่ การประเมิ น ผลกระทบที่ ส าคั ญ ของ
assessment ที่ทาก็ยิ่งมีความถูกต้องมากขึ้น รวมถึงการทา assessment ต้องให้คนทุกกลุ่มในชุมชน
ได้มีส่วนร่วม
Annette Steinacker (2004) ศึกษาผลกระทบของมหาวิทยาลัยในสหรัฐ อเมริกา มักจะ
มุ่งเป้ าไปที่ส ถานศึกษาขนาดใหญ่ และผลกระทบต่อเขตเมืองทั้งหมด การศึกษานี้จึงอยากทราบ
ความสัมพันธ์ของสถานศึกษาขนาดเล็กลงมากับชุมชนที่รายล้อมอยู่ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า แม้แต่
สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประชากรเดินทางไปกลับจานวนมาก (ไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตสถานศึกษา) ก็
ส่งผลกระทบสาคัญต่อเมืองที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ และสิ่งสาคัญในการวิเคราะห์ คือ ค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้ไปกับสินค้าและบริการ และรายรับของพนักงาน นักศึกษา ค่าใช้จ่ายแบ่งตามชนิด
ของผลิตภัณฑ์ และที่ตั้งผู้ประกอบการ
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ตารางที่ 1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของนักศึกษาที่เดินทางไปกลับ โดยศึกษาพื้นที่ Claremont and
Inland Empire

panel 1 เปอร์เซ็นต์ความถี่และชนิดการซื้อ ( เช่น ใช้ไปกับการเข้าปั๊มน้ามัน, ร้านค้าทั่วไป,
บริการถ่ายเอกสาร, บริการซ่อม, ล้างรถ, เสริมสวย, อาหาร, เครื่องดื่ม)
panel 2 ค่าใช้จ่ายต่อคน(นักศึกษา) ต่อปี(30สัปดาห์) ค่าอาหารเครื่องดื่ม และร้านค้าบริการทั่วไป
ตารางที่ 3 กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้สอนที่เดินทางไปกลับ เปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
3 พื้นที่ (Los Angeles County/Inland Empire โดยรวมเมือง Claremont/Claremont) ซึ่งขนาด
ของผลกระทบขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจบริเวณใกล้กับสถานศึกษา ถ้าธุรกิจชุมชนมีจานวนน้อย การใช้
จ่ายก็จะน้อย ถ้าการจ่ายน้อย ธุรกิจก็อยู่ยาก ตลอดจนระยะทางในการเดินทางชี้ว่าการบริโภคส่วนใหญ่
เกิดขึ้นใกล้บ้าน
2.3.5 กรณีศึกษางานวิจัยในประเทศ
เบญจวรรณ อารีสมาน (2526) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย ขอนแก่นกับพื้นที่
เมืองขอนแก่น พบว่า การก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ แรงงาน
ตลอดจนที่อยู่อาศัยจากเมืองขอนแก่น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีส่วนช่วยพัฒนาและ
สร้างความเจริญให้แก่พื้นที่เมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ เป็นแหล่ง
งาน การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละการศึ ก ษา เป็ น ต้ น ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย และพื้ น ที่ ชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์ต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนกลายเป็นพื้นที่เดียวกันอย่างชัดเจน
สายชล สวามิภักดิ์ (2528) ศึกษาผลกระทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปั ต ตานี ที่ มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตของชุ ม ชนเมื อ งปั ต ตานี ซึ่ ง จากการศึ ก ษา พบว่ า การก่ อ ตั้ ง
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มีผลกระทบต่อชุมชนเมืองในด้านเศรษฐกิจ เกิดการ
จ้ างงานที่เกี่ ย วเนื่ อ งกับ กิ จ กรรมการค้ าและบริการเพิ่มขึ้ นทวีคู ณ เกิด การจั บจ่ายใช้ส อยมากขึ้ น
จานวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงนามาสู่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ คือ การเพิ่มขึ้นของจานวน
อาคารพาณิชย์และอาคารหอพัก แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีอิทธิพลส่งผลต่อให้ชุมชนเมืองปัตตานี
เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านเศรษฐกิจ
ภั ท ริ น ทร์ หงส์ ท อง (2532) ศึ ก ษาเพื่ อ เสนอแนะแนวทางการวางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ อั น
เนื่องมาจากการขยายตัวของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาชุมชนบางขัน อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานีพบว่า บริเวณพื้นที่ศึกษาได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ อันได้แก่ วิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย และวิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์หลายด้าน อาทิ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จากพื้น ที่เกษตรกรรมมาเป็ น พื้นที่เ พื่อการศึกษามากขึ้น น ามาสู่ การปรับปรุงโครงข่า ยการ
คมนาคม แต่ขาดการดูแลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึ งทาให้เกิดด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คงกฤช ลิมพะสุด (2541) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้
มหาวิ ทยาลั ย กรณีศึ กษาหมู่ บ้ า นเมื องเอกโครงการ 1และมหาวิท ยาลั ย รั งสิ ต พบว่ า การก่อ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยรังสิตส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผลกระทบเชิง
บวกจะเป็นการสร้างรายได้และเปิดโอกาสทางการค้าให้แก่ชุมชน ได้แก่ การค้าและการบริการต่างๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย ประชากรภายในชุมชน รวมทั้งชุมชนได้รับความสะดวกจากการพัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารรูปการเพิ่ มขึ้น ในขณะที่ผลกระทบเชิงลบ ทาให้สภาพแวดล้อมโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวไม่เป็นระเบียบ การจราจรติดขัด เกิดปัญหามลพิษทางเสียง ซึ่งเป็นการ
ทาลายบรรยากาศของการอยู่อาศัยแก่ชุมชน อีกทั้งเกิดปัญหาการขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ นอกจากนี้การศึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ไขผลกระทบดังกล่าว คือ การมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปั ญหา ทั้งการจัดระเบียบการสัญจร การจัดพื้นที่ส าธารณะและพื้นที่กิจกรรมให้เป็น
สัดส่วน รวมถึงกาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆจากมหาวิทยาลัย ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบการ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
บุญชัย แซ่โง้ว (2543) ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ชานเมืองด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ
เมืองพิษณุโลก เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน
ระดับสูงของภาคเหนือตอนล่าง ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตาบล
ท่าโพธิ์เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากเกษตรกรรมเป็นการใช้ที่ดินเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
รวมถึงการขยายตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับและบริการมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
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ธนวดี พลายโถ (2549) ศึกษาอิทธิพลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน สวนดอกและชุมชนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า การขยายตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่ งผลให้ จ านวนประชากรบริ เวณชุมชนเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิ ดกิจกรรมการค้า และการขยาย
เส้นทางคมนาคมต่างๆ แต่ในทางกลับกัน เมื่อพื้นที่มีความเจริญขึ้นก็ทาให้เกิดปัญหาตามมา เช่น
ปัญหาสาธารณูปโภคเกิด แหล่งมั่วสุมของนักศึกษา และปัญหาอาชญากรรม เพราะขาดการวางแผน
เพื่อเตรียมการรองรับจานวนประชากรประชากรที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้
ธนัย ตันวานิช (2552) ศึกษาอิทธิพลของสถานศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาเมือง กรณีศึกษา
เมืองสงขลา พบว่า อิทธิพลของสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย
มหาวิทยาลัย ทักษิณและมหาวิทยาลั ยราชภัฎ สงขลา ส่งผลให้ เกิดการเพิ่มขึ้นของจานวนแรงงาน
จานวนประชากร จานวนนักศึกษาในพื้นที่เมืองสงขลา นามาสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรองรับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่โดยรอบสถานศึกษามีความ
หนาแน่น กลายเป็นชุมชนมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน จึงมีการเสนอแนวทางการพัฒนาเมือง คือ การ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การควบคุมความหนาแน่นให้มีความเหมาะสม สาหรับเมืองที่มีบทบาท
ทางด้านการศึกษา
2.4 สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า
แนวคิดของ Dober, Richard P. (1963) กล่าวถึง สถาบันอุดมศึกษาเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาและส่งเสริมการเติบ โตของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งและพื้นที่บริเวณโดยรอบสถาบัน การศึกษานั้น
เพราะการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โตของชุ ม ชนโดยรอบ
สถาบันการศึกษา จนเกิดเป็นปรากฏการณ์“Studentification” ที่มีความเข้มข้นของกิจกรรมของ
นักศึกษา รวมถึงรูปแบบการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มนักศึกษาเป็นหลัก และนาไปสู่การขยายตัวของเมืองโดยรอบสถาบันการศึกษาอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งบ่อยครั้งการขยายตัวในรูปแบบดังกล่าวไม่ได้รับการวางแผนไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดผล
กระทบต่อพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตามพื้นที่ในแต่ละแห่งต่างก็มีสถานการณ์และ
ปัญหาที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งออกเป็นผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบทั้งใน
ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนทางกายภาพ ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน จานวนสิ่งปลูกสร้าง การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนการพัฒนาและ
การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนี้การพัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทยถูกกาหนดเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตามรูปแบบของงานพัฒนาชุมชนที่แท้จริง ต้องคานึงถึงความเป็นมา โครงสร้างทางสังคมของ
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ชุมชน โดยเน้น ให้ป ระชากรภายในพื้นที่เป็นผู้เริ่ มและมีส่ วนร่ว มในการพัฒนาทุกขั้นตอน ซึ่งการ
พัฒนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นงานที่เริ่มต้นมาจากส่วนบนลงมา (top down) นั่นคือการรับคาส่งจาก
เบื้องบน และนามาปฏิบัติในชุมชน ทาให้การพัฒนาท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสาเร็จ การพัฒนาที่
สาเร็จนั้นต้องเป็นการพัฒนาที่เริ่มจากเบื้องล่างขึ้นไป (bottom up) คือ การให้ประชากรมีส่วนร่วม
ในการวางแผน คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น สาเหตุของปัญหา และการหาทางออกของปัญหาด้วยตนเอง
การพัฒนาของประเทศโดยการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค จาเป็นต้องให้ความสาคัญใน
การวางแผนพัฒนาที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบสถาบันศึกษาควบคู่กันไป เพื่อให้ เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถาบันศึกษากับชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง สร้างการมีส่วนร่วม และอาศัยโครงสร้างสังคมของชุมชนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาทั้งด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ รวมถึงระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยการกาหนด
เป้าหมายที่จะแก้ปัญหารวมทั้งการเรียนรู้แก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ ติดตามผล และนามากาหนดแผนการ
ดาเนินการเป็นระยะ ซึ่งการพัฒนาที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบของสถาบันศึกษา จะมีแนวโน้มของความเป็นไป
ได้หรือประสบความสาเร็จเพียงใด อาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายและแผนงานที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่
กับที่ตั้ ง ลั กษณะโครงสร้ างทางสั งคม วั ฒนธรรม และเศรษฐกิ จของชุมชนนั้ นด้ วย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ Annette Steinacker (2004) เป็นการศึกษาเพื่อทราบความสัมพันธ์ของสถานศึกษาขนาด
เล็กกับชุมชนโดยรอบ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประชากรเดินทางไปกลับจานวนมาก ก็ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่เมืองที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ โดยวิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยที่ใช้ไปกับสินค้า
และบริ การ และรายรั บของพนั กงาน นั กศึ กษา ค่ าใช้ จ่ ายแบ่ งตามชนิ ดของผลิ ตภั ณฑ์ และที่ ตั้ ง
ผู้ประกอบการ กล่าวได้ว่า ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจบริเวณใกล้กับสถานศึกษา ถ้า
ธุรกิจชุมชนมีจานวนน้อย การใช้จ่ายก็จะน้อย และธุรกิจก็อยู่ยาก
สาหรับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์กับการงานวิจัยในครั้งนี้
เพราะสามารถสรุ ปได้ ว่ า การจั ดตั้ งสถาบั นอุ ดมศึ กษาในพื้ นที่ ใดนั้ น ย่ อมท าให้ พื้ นที่ นั้ นเกิ ดการ
เปลี่ ย นแปลงตามไปด้ ว ย โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เ วณโดยรอบ
สถาบั น การศึ กษา เกิ ดการจ้ างงาน และการไหลเวี ยนของระบบเศรษฐกิ จ ตลอดจนอาจเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมทางสังคม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ที่ดินถูก
แทนที่ ด้ วยการใช้ ประโยชน์ ในรู ปแบบอื่ นที่ สร้ างมู ลค่ าได้ สงกว่ า รวมทั้ งกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นก็
ปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองประชากรที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ทาให้ค่านิยม
ของชุมชนเดิมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นในการศึกษาได้กาหนดกรอบแนวคิดดังจะกล่าวในบทถัดไป

28

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชและ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่เมืองโดยรอบสถาบัน ศึกษาทั้งด้านกายภาพ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษากั บ ชุ ม ชนโดยรอบจาก
แบบสอบถามของกลุ่มประชากร สาหรับ บทนี้จะอธิบายระเบียบวิธีการที่ใช้ในการศึกษา เช่น กรอบ
แนวคิดในการศึกษา วิธีการดาเนินการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดาเนินการศึกษางานวิจัยต่อไป ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การทบทวนทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจั ย ซึ่งเป็นหั วใจส าคั ญในการวางแผนการศึกษาครั้งนี้ จากการทบทวน
วรรณกรรมถูกนามาใช้สาหรับการนาเสนอข้อมูลแต่ละส่วนโดยเชื่อมโยงกับภาพรวมของการศึกษา

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3.2 วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้เ ป็น การวิจัย เชิง คุณ ภาพ (Qualitative Research) จากเอกสารต่า ง ๆ
หนัง สือ วิท ยานิพ นธ์ แผนที่ ภาพถ่า ยทางอากาศ และสถิติที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง แหล่ง ข้อ มูล ทุติย ภูมิ
ได้แ ก่ กรมพัฒ นาที่ดิน , สานัก งานสถิติแ ห่ง ชาติ , สานัก บริห ารการทะเบีย น กรมการปกครอง,
สานักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ, มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ใช้วิธีการ
อภิปรายผล แบบพรรณนา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ และศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) จากสารวจภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามของกลุ่มประชากรตัวอย่าง เพื่อ
ทาการวิเคราะห์ต่อไป ดังนี้
1) ศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิ ทยาลัยวลัยลักษณ์
ตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งจนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โดย
ศึกษานิยาม บทบาทของมหาวิทยาลัย และผลกระทบที่เกิดจากการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชน
โดยรอบ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทราบแนวทาง และกาหนดกรอบ
สาหรับการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองโดยรอบสถาบันศึกษา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
3) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันศึกษากับ ชุมชนโดยรอบ จากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมการเดิ น ทาง การใช้ จ่ า ย และการรั บ บริ ก ารประเภทต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
4) ศึ ก ษาผลกระทบจากการพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครศรี ธ รรมราช และ
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเมืองโดยรอบสถาบันศึกษา
ครอบคลุมในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
5) สรุปผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะการวิจัยในลาดับต่อไป
ตารางที่ 2 แสดงแผนงานดาเนินการศึ กษา
แผนงาน
1.ร่ างแผนงานพร้ อมศึก ษาเอกสาร
ที่เกี่ย วข้อง
2.เก็บ ข้อมูล พื้น ศึก ษาเบื้อ งต้น
3 . ล ง ส า ร ว จ ภ า ค ส น า ม พ ร้อ ม

2557
2558
2559
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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แผนงาน

2557
2558
2559
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

แบบสอบถาม
4.สรุ ป ประเด็น ค้น พบเบื้อ งต้น
5.ลงสารวจภาคสนาม เก็บ ข้อ มูล
ครั้ งที่ 2
6.รวมรวมข้อ มูล จากการศึก ษา
และวิเคราะห์ ผ ลการศึก ษา
7 . ส ร ุป ผ ล ก า ร ศ ึก ษ า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ
ที่มา : ผู้ วิจั ย ,2558
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษาแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ ่ม ได้แ ก่ กลุ ่ม แรก คือ นัก ศึก ษา
เจ้า หน้า ที่ อาจารย์ และผู้ป ระกอบการภายในมหาวิท ยาลัย กลุ่ม ที่ส อง คือ ผู้ป ระกอบการ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า งมีค วามสาคัญ อย่า งมากในการวิจัย เมื่อ กลุ่ม ตัว อย่า งมีค วาม
เหมาะสมข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากกลุ่ม ตัว อย่า งมีม ากพอก็จ ะทาให้ผ ลงานวิจัย นั้น น่า เชื่อ ถือ และมีคุณ ค่า
ในงานวิจัย โดยทั่ว ไปได้กาหนดขนาดตัว อย่า งจากสูต รของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับ
ค่า ความเชื่อ มั่น ร้อ ยละ 95 และระดับ ค่า ความคลาดเคลื่อ นร้อ ยละ 5 ซึ่ง สูต รในการคานวณที่
ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ
สู ตร n = P(1 - P)Z2
E2
เมื่ อ n แทน ขนาดตัว อย่ า ง
P แทน สั ดส่ ว นของประชากรที่ผู้ วิจัย กาลั งสุ่ ม .50
Z แทน ระดับ ความเชื่อ มั่น ที่ผู้ วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่ าเท่ ากับ 1.96 ที่ร ะดับ ความ
เชื่อมั่ น ร้ อ ยละ 95 (ระดับ .05)
E แทน ค่าความผิ ด พลาดสู งสุ ดที่เ กิด ขึ้น = .05
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n = (.05)(1 - .5)(1.96) 2
(.05) 2
= 384.16
ผู้วิจัย ได้กาหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งของพื้น ที่ศึก ษาทั้ง สิ้น จานวน 660 ตัว อย่า ง โดย
แบ่ง ออกเป็น กลุ ่ม ประชากรมหาวิท ยาลัย จานวน 600 ตัว อย่า ง และกลุ ่ม ผู้ป ระกอบการ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย จานวน 60 ตัว อย่าง รายละเอียดดัง ตารางที่ 5
แทนค่า

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึ ก ษา เพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ข องการศึ กษา
ตารางที่ 3 เครื่อ งมื อที่ใช้ในการศึก ษา
วัตถุป ระสงค์
เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการศึ ก ษา
1) ศึก ษาพัฒ นาการของมหาวิท ยาลัย ราช -เอกสาร แผนที่ ฯลฯ
ภัฏ นครศรีธ รรมราชและมหาวิท ยาลัย วลัย -การสารวจภาคสนาม
ลั กษณ์
2) ศึก ษาผลกระทบที ่เ กิด จากการพัฒ นา
สถาบัน ศึก ษาต่อ การพัฒ นาเมือ งโดยรอบ
สถาบัน การศึก ษา โดยเน้น ผลกระทบทาง
กายภาพ
ที่มา : ผู้ วิจั ย ,2558

-ภาพถ่ายทางอากาศ
-เอกสาร
-โปรแกรมสาเร็จทางสถิติ (SPSS)
-แบบสอบถาม

การศึก ษางานวิจัย ได้ใ ช้เ ครื่อ งมือ ในการศึก ษา โดยศึก ษาพัฒ นาการตั้ง แต่ ช่ว งก่อ ตั้ง
จนถึง ปัจ จุบัน ของมหาวิท าลัย ราชภัฎ นครศรีธ รรมราช และมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อ กาหนดกรอบในการศึ ก ษาผลกระทบทั้ง ด้า นกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สั งคมของพื้น ที่ศึกษา ตลอดจนศึกษาลั กษณะของกลุ่ม ตัว อย่า งประชากร ได้แ ก่ พฤติก รรมการ
เดิน ทาง การใช้จ่า ย การใช้บ ริก ารสาธารณูป โภค และสาธารณูป การ ทั้ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลั ย โดยการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถาม (Questionnaire Survey)
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ตารางที่ 4 โครงสร้างแบบสอบถามที่ใช้ ในการศึ ก ษางานวิจัย
ลาดับ ที่

รายการ/ตัว แปร

รูปแบบข้ อคาถาม

1
ตอนที่ 1

ประชากร

ตรวจสอบรายการ
(Check list)

2
ตอนที่ 2

พฤติกรรมการเดินทาง

ตรวจสอบรายการ
(Check list)

3
ตอนที่ 3

ความสั มพั นธ์ระหว่ าง
ประชากรกับ
มหาวิทยาลั ย

ตรวจสอบรายการ
(Check list)

4
ข้อ เสนอแนะ
ตอนที่ 4
ที่มา : ผู้ วิจั ย ,2558

สถิติ/วิธีก าร
วิเคราะห์
- ค่าความถี่ส รุปผล
เป็นค่ าร้อ ยละ
(Percentage)
- ค่าเฉลี่ ย (Mean)
- ค่าความถี่ส รุปผล
เป็นค่ าร้อ ยละ
(Percentage)
- ค่าเฉลี่ ย (Mean)
- ค่าความถี่ส รุปผล
เป็นค่ าร้อ ยละ
(Percentage)
- ค่าเฉลี่ ย (Mean)

คาถามปลายเปิ ด
(Open end)

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึก ษานี้ ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล เชิงปริ มาณ
ตารางที่ 5 การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ มตัว อย่า งประชากร
กลุ่มประชากร
มหาวิทยาลัย
1. อาจารย์

ม.ราชภัฎนครศรีฯ
(คน)
33

ม.วลัยวลัยลักษณ์
(คน)
33

2. เจ้าหน้าที่

14

20

ช่วงเก็บ
ข้อมูล
มิ.ย.-57
มิ.ย.-57
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กลุ่มประชากร
มหาวิทยาลัย
3. ผู้ประกอบการ
ภายใน
มหาวิทยาลัย
4. นักศึกษาป.ตรี
ปี1
5. นักศึกษาป.ตรี
ปี2
6. นักศึกษาป.ตรี
ปี3
7. นักศึกษาป.ตรี
ปี4
8.นักศึกษาชั้น
อื่น ๆ
กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
รวมทั้งสิ้น

ม.ราชภัฎนครศรีฯ
(คน)

ม.วลัยวลัยลักษณ์
(คน)

ช่วงเก็บ
ข้อมูล

26

15

มิ.ย.-57

67

60

มิ.ย.-57

80

35

มิ.ย.-57

55

90

มิ.ย.-57

15

27

มิ.ย.-57

10

20

มิ.ย.-57

30

30

มิ.ย.-57

660

ที่มา : จากการลงสารวจ, 2557
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อ มูล จะแบ่ ง ออกเป็น 2 ส่ ว นคื อ
1) การวิเ คราะห์จ ากการศึก ษางานวิจัย ด้า นเอกสาร Documentary Research เพื่อ
ศึก ษาพัฒ นาการของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครศรีธ รรมราชและมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ เพื่อ
ทราบการเปลี่ ย นแปลงที่เกิดขึ้น ด้านต่าง ๆ ภายในสถาบันการศึก ษาทั้ง 2 แห่ง รวมถึง ทบทวน
แนวความคิด เกี่ย วกับ มหาวิท ยาลัย ทั้ง ความหมาย บทบาทของมหาวิท ยาลัย และผลกระทบ
จากการก่อตั้ง สถาบั น การศึกษาที่ มีต่อ เมือ งรอบสถาบัน การศึก ษา รวมถึง ตัว อย่า งกรณีศึก ษาที่
เกี่ย วข้องทั้งในประเทศและต่า งประเทศ
2) ศึก ษาพฤติก รรม การใช้จ่า ย และการใช้บ ริก ารสาธารณูป โภคและสาธารณูป การ
ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลั ย จากแบบสอบถามและการสารวจภาคสนาม แล้ว ถูก บัน ทึก ลง
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ในโปรแกรมสาเร็จ รูป ทางสถิติ Statistical package of social science (SPSS) for
Windows เพื่อคานวณหาค่าทางสถิติโ ดยใช้ การวิเ คราะห์ สั ดส่ ว น และร้อยละ
3) รวบรวมและวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ย วกับ ผลกระทบของมหาวิท ยาลัย ต่อ การพัฒ นา
เมือ งโดยรอบสถาบัน การศึก ษาทั ้ง ด้า นกายภาพ ด้า นสัง คม และด้า นเศรษฐกิจ เพื ่อ ตอบ
คาถามการศึกษา วัตถุป ระสงค์ อภิปรายผล และสรุปผลการศึกษา
3.7 สถิติที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษานี้ ผู้ ศึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูล โดยใช้ส ถิติที่เ กี่ย วข้อ งในการวิเ คราะห์ข้อ มูล
เพื่อ พรรณนาข้อ ค้น พบจากการศึก ษา โดยใช้ส ถิติพ รรณนา (Descriptive statistics) โดยใช้
ค่า ร้อ ยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencie) บรรยายลัก ษณะของข้อ มูล
ทั่ว ไปเกี่ย วกับ ปัจ จัย ส่ว นบุค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ รายได้ และผลกระทบของมหาวิท ยาลัย ต่อ
การพัฒ นาเมืองรอบสถาบั น การศึ กษาในด้านต่ าง ๆ
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บทที่ 4

พัฒนาการของสถาบันศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทนี้จะกล่าวถึง พัฒนาการความเป็นมา สภาพที่ตั้ง จานวนประชากรมหาวิทยาลัย และ
งบประมาณประจาปี ตลอดจนแผนการพัฒนาของสถาบันศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีประวัติศาสตร์และความสาคัญนับตั้งแต่อดีต เพื่อให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการสถานศึกษา
ปัจจุบันนครศรีธรรมราชมีสถาบันระดับอุดมศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิท ยาลัยมหามกุฎราช
วิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตศรี ธ รรมโศกราช และมหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณ์ ราชวิ ทยาลั ย วิ ท ยาเขต
นครศรี ธ รรมราช ทางผู้ วิ จั ย ท าการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย 2 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองโดยรอบสถาบันศึกษา
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
4.1.1 ความเป็นมา
ใน พ .ศ .2448 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาก่อนแล้ว โดยใช้กุฏิของพระวัดท่าโพธิ์เป็นสถานที่เรียนมี
นักเรียนฝึกหัดครูรุ่นแรก 22 คน เป็นการการเจริญรอยตามนโยบายจัดการศึกษาของสมเด็จพระปิย
มหาราชและได้ปิดทาการไป พร้อมทั้งจัดตั้งโรงเรียนฝึกหดครูนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่ในพ.ศ.2500
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ นครศรีธ รรมราชก าเนิด มาจากโรงเรีย นฝึก หัด ครู เพราะอิท ธิพ ล
ทางการเมืองจึงได้ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูจังหวัดตรังย้ายครูอาจารย์และทรัพย์สินมาสังกัดโรงเรียน
ฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชและได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปีนั้นเอง
แต่เนื่องจากก่อสร้างอาคารเรียนไม่ทันจึงเปิดทาการสอนชั่วคราวที่อาคารห้องสมุดประชาชนสนาม
หน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่ออาคารเรียนและหอนอนก่อสร้างเสร็จแล้วในพ.ศ.2502 จึง
เปิดสอนเป็นการถาวร ณ บริเวณเชิงเขามหาชัย
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พ.ศ.2503 ได้จัดตั้งห้องสมุดขึ้นเป็นครั้งแรก ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม รักษาและ
ให้บริการวัสดุการศึกษาของโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช มีชื่อเรียกเป็น ทางการว่า"ห้องสมุด
โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช" สถานที่ตั้งอาคารห้องสมุดในระยะเริ่มแรกนั้น ตั้งอยู่ชั้นล่างของ
หอพักบุษบา (หรือหอพัก2) ซึ่งเป็นหอพักของนักเรียนหญิง หอพักดังกล่าว ได้เปลี่ ยนมาใช้เป็นที่พัก
ของนักเรียนชายเมื่อ พ.ศ. 2509 และเปลี่ยนชื่อ เป็นหอพัก "ไกลนุช" จนถึง พ.ศ. 2515 จึงถูกยุบเป็น
อาคารเรียนวิชา ศิลปศึกษา และต่อมาเปลี่ยนเป็น คณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ.2507 โรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
จานวน 1 หลัง (อาคาร 6 ในปัจจุบัน) แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2509 ห้องสมุดจึงได้ย้ายมาเปิด
บริการอยู่ที่ชั้นล่างอาคารหลังนี้ เมื่อ พ.ศ.2509 ทาให้ห้องสมุดมีพื้นที่สาหรับใช้บริการได้กว้างขวาง
ขึ้นกว่าเดิม
หลังจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชเปิดสอนมาครบ 12 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศยกระดับฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 และ
เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ประจวบกับช่วงเวลาดังกล่าว
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดการผลิตครู จึงได้เปิดสอนภาคนอกเวลาแก่ บุคคลภายนอกใน
หลักสูตรป.กศ.และป.กศ.ชั้นสูง ด้ว ยโครงการนี้ดาเนินการเรื่อยมาและสิ้นสุดโครงการเมื่อ พ.ศ.
2519 ในปีการศึกษา 2517 วิทยาลัยครูสังกัดกรมการฝึกหัดครูรวม 17 วิทยาลัย ได้เริ่มเปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี รับผู้สาเร็จป.กศ.ชั้นสูง หรือสาเร็จประโยคครู
มัธ ยม (พ.ม.) วิท ยาลัย ครูน ครศรีธ รรมราชเป็น 1 ใน 17 ของวิทยาลัยครูที่เปิด สอนหลัก สูต ร
ปริญญาตรีดังกล่าวสาหรับในปีแรกเปิดสอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพียงวิชาเดียว
พ.ศ.2516 วิทยาลัยวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร หอสมุดขึ้น
หลังหนึ่งเป็น อาคารแบบสม.2 ภายในวงเงินงบประมาณ 1.2 ล้านบาท สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2517 และได้เปิดใช้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2517 จึงเรียกชื่ออาคารหลังนี้
ว่า หอสมุดวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช มีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในสังกัดสานักงานอธิการ
พ.ศ.2518 มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ต ราพระราชบัญ ญัติว ิท ยาลัย ครู
พุท ธศัก ราช 2518 วิท ยาลัย ครูน ครศรีธ รรมราชจึง ได้ร ับ การยกฐานะเป็น วิท ยาลัย ครูต าม
พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีหน้าที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุท ธศักราช 2518 ดังนี้
มาตรา 5 ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิชาการ
และผลิต ครูถึงระดับ ปริญ ญาตรี ทาการวิจัย ส่งเสริมวิช าชีพและวิทยฐานะของครูอาจารย์และ
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม
พ.ศ.2527 วิท ยาลัย ครูน ครศรีธ รรมราชเป็น วิท ยาลัย หนึ ่ง ที ่ไ ด้ร ับ การประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวิทยาลัยชุมชนในวิทยาลัยครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่
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กระจายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงออกสู่ประชาชนและเร่งรัดการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาและ
สร้างกาลังคนที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิช าชีพต่างๆเพื่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมใน
ท้องถิ่นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชจึงเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคการอาชีพ (ป.ทอ.)
พ.ศ.2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 แล้ววิทยาลัยครูทั้งหมดทั่ว
ประเทศได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น สถาบั น ราชภั ฏ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการทาหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ คือ ให้การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสู งเปิ ดสอนในระดับสู งกว่าปริญญาตรีและมีหน้าที่ทาการวิจัยให้ บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู นอกจากนี้สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
ขนาด 6 ชั้น จานวน 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,600 ตารางเมตร ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในพ.ศ.2540
การพั ฒนาจากโรงเรี ยนฝึ กหั ดครูจนกลายมาเป็นสถาบันราชภั ฏนครศรีธ รรมราชในยุคนี้
สถาบันได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ขนาด 6 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ
4,600 ตารางเมตรซึ่งมีทาหน้าที่ตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
คุณวุฒิของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้นให้สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมหรืออยู่ในท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
พ.ศ.2542 – พ.ศ.2545 สถาบันได้ดาเนินภารกิจต่างๆ ขยายขอบเขตมากขึ้น เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่ต้องเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ตามร่ าง
พระราชบัญญัติที่กาลังอยู่ในระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติและการปฏิรูประบบราชการ กิจกรรม
สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การปรับระบบงบประมาณ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การ
เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา การร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการวิจัยทุกรูปแบบและ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันได้รับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสานักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
เรียกว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติ
บุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้เรียกชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามชื่อของสถาบันราชภัฏเดิมและให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เพราะสถาบันราชภัฏมีศักยภาพทางวิชาการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย
สามารถเปิ ดสอนทั้ งระดั บ ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก ปั จจุ บั นมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครศรีธรรมราชตั้งอยู่ ถนนนครศรีธรรมราช - นบพิตา (ทางหลวงหมายเลข 4016 ) หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 299 ไร่ 50.40 ตารางวา เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรีเปิดสอน 5 สาขาวิชา ระดับปริญญาโทเปิดสอน 3 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา
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รูปที่ 2 สภาพทั่วไปภายหลังก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช พ.ศ.2509

รูปที่ 3 พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจาวันของนักศึกษาโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราช พ.ศ.2509

รูปที่ 4 สภาพทั่วไปโรงเรียนฝึกหัดครูยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช พ.ศ.2530
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รูปที่ 5 สภาพทั่วไปของโรงเรียนฝึกหัดครูจนพัฒนามาเป็นสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2547

รูปที่ 6 สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน พ.ศ.2558

รูปที่ 7 สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน พ.ศ.2558 (ต่อ)

ที่มา : การลงสารวจพื้นที่ศึกษา, 2558
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4.1.2 ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช - นบพิตา (ทางหลวง
หมายเลข 4016 ) หมู่ที่ 4 ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 299 ไร่ 50.40
ตารางวา
แผนที่ 3 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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4.1.3 การใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มีระยะทางห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางด้านทิศ
ตะวันตกประมาณ 14 กิโมเมตร ซึ่งเป็นที่ดินบริจาคให้ก่อตั้งและเปิดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาขึ้น
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสามารถแบ่งการใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัยออกเป็นกลุ่มหลัก 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มอาคารบริการ ได้แก่ อาคารสนามกีฬา อาคารโรงรถ อาคารสโมสรข้าราชการ อาคารหอประชุม อาคาร
โรงอาหาร อาคารศูนย์วัฒนธรรม กลุ่มอาคารเรียน ได้แก่ อาคารบรรยายรวม อาคารปฏิบัติการ อาคาร
สั งกั ดคณะต่ าง ๆ และกลุ่ มอาคารพั กอาศั ย ซึ่ งจะรายล้ อมอยู่ บริ เวณภายนอกผั งของมหาวิ ทยาลั ย
ประกอบด้วย ที่พักอาศัยของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากร เป็นต้น
รูปที่ 8 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีบริการหอพักสาหรับนักศึกษา โดยหลักเกณฑ์
ในการเข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษาจะให้สิทธิ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักอาศัยก่อนในแต่ละปี
การศึกษา ส่วนนักศึกษาปีอื่นหรือบุคคลภายนอกขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักตาม
ความจาเป็น สามารถรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,478 คน แบ่งออกเป็น หอพัก
สาหรับนักศึกษาหญิง 5 อาคาร และนักศึกษาชาย 1 อาคาร รวมเป็น 6 อาคาร
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ตารางที่ 6 แสดงลักษณะ จานวนที่รับ และค่าบารุงของหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
ที่

ชื่อหอพัก

จานวน
(คน)

หอพักนักศึกษาหญิง
1 พนัสแก้ว (8 หอพัก )

130

2

แววมยุรา (9 หอพัก)

130

3
4
5

พิลาสพนา หอพักA)
นภาพิไล หอพักB)
ลดาไพรภิรมย์ (หอพักC)

378
378
378

ค่าบารุง
หอพัก

หมายเหตุ

2,000 ลั กษณะเป็นห้ องพักรวมเตียงสอง
บาท ชัน้ ห้องน้ารวมแบบพัดลม ค่าบารุง
/คน/ รวมค่าไฟและค่าน้าอุปโภค
ภาคเรียน
ลั ก ษณะเป็ น ห้ อ งพั ก เตี ย งสองชั้ น
3,500 สองเตียง ห้ องน้าและห้ องอาบน้า
บาท ในตัว แบบพัดลม มีห้องซัก – ล้าง
/คน/ภาค ค่ า บ ารุ ง รวมค่ า น้ าอุ ป โภค และ
เรียน ไฟฟ้า 50 ยูนิต ถ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้า
เกิ นกว่ าก าหนดต้ องจ่ ายยู นิ ตละ 5
บาท

หอพักนักศึกษาชาย
6

วนาวัน (7 หอพัก)

84

1,800 ลั กษณะเป็น ห้ อ งพักเตียงสองชั้ น
บาท สองเตียง ห้ องน้ารวม แบบพัดลม
/คน/ภาค ค่าบารุงรวมค่าไฟและค่าน้าอุปโภค
เรียน

ที่มา : กิจการหอพักนักศึกษา พ .ศ.2550
ตารางที่ 7 แสดงจานวน และอัตราการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่พักหอในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2546-พ.ศ.2556
พ.ศ.
2548
2549
2550
2551

นศ.พักหอใน
1,126
1,191
1,178
1,537

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
5.46
-1.10
23.36
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พ.ศ.
2552
2553
2554
2555
2556
2557
เฉลี่ย

นศ.พักหอใน
1,724
1,801
1,878
2,258
2,194
1,896

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
10.84
4.28
4.10
16.82
-2.91
-15.71
4.51

ที่มา : กิจการหอพักนักศึกษา พ .ศ.2557
แผนภูมิที่ 1 แสดงจานวนนักศึกษาที่พักหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2548-พ.ศ.2556
2,258 2,194

2,500

จำนวน (คน)

2,000
1,500

1,537

1,896

1,878
1,724 1,801

1,126 1,191 1,178

1,000
500
0
2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

จากข้อมูลสถิติแสดงจานวนนักศึกษาที่พักหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ดังตารางที่ 7 พบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักศึกษามีแนวโน้มที่พักอาศัยหอในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
โดยตั้งแต่ พ.ศ.2548-พ.ศ.2557 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาที่พักอาศัยหอในมหาวิทยาลัย
โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.51
4.1.4 จานวนนักศึกษาและบุคลากร
การศึกษาจานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พบว่า
จานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแปรผันโดยตรง ใน พ.ศ.2547 มีการเพิ่มขึ้นของ
จานวนนักศึกษา 426 เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏฯเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ
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ส่งผลให้จานวนบุคลากรเพิ่มขึ้นตามมาด้วย โดยมีอัตราการเปลี่ยนของนักศึกษา และบุคลากรทั้ง
สายวิชาการ และสายสนับสนุนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 0.41 และ2.63 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2547-พ.ศ.2557
พ.ศ.
จานวน
การเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
2547
3,854
2548
4,280
426
0.96
2549
3,264
-1,016
-2.29
2550
3,693
429
0.97
2551
3,876
183
0.41
2552
4,619
743
1.67
2553
4,194
-425
-0.96
2554
4,525
331
0.75
2555
4,226
-299
-0.67
2556
3,804
-422
-0.95
2557
4,035
231
0.52
ที่มา : สานักทะเบียนกองการศึกษา, 2557
ตารางที่ 9 อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2547-พ.ศ.2557
พ.ศ.

รวม

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

473
483
489
498
511
561
557
608

การ
เปลี่ยนแปลง
10
6
9
13
50
-4
51

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(%)
0.15
0.09
0.14
0.20
0.75
-0.06
0.77
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พ.ศ.

รวม

2554
2555
2556
2557

625
588
618
647

การ
เปลี่ยนแปลง
17
-37
30
29

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(%)
0.26
-0.56
0.45
0.44

ที่มา : สานักทะเบียนกองการศึกษา, 2557

จำนวน (คน)

แผนภูมิที่ 2 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2547-พ.ศ.2557
5,000.00
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

4,619

4,280

4,194

3,693 3,876

3854

4,525

4,226

4,035
3,804

3,264

483

489

498

511

561

557

608

625

588

618

647

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

นักศึกษา

บุคลากร

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
4.1.5 งบประมาณประจาปี
ในแต่ล ะปีส ถาบัน อุด มศึก ษาจะได้ร ับ งบประมาณแบ่ง ออกได้ 2 ประเภท ได้แ ก่
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้รับมาจากการจัดสรรจากภาครัฐและงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับจากการหา
รายได้ในด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา จากการศึกษางบประมาณในการบริหารจัดการของ
สถาบันการศึกษา เพื่อทราบแนวโน้มการพัฒนาและการลงทุนภายในสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภัฎ นครศรีธ รรมราช ได้รับงบประมาณแผ่น ดิน และงบประมาณอื่น ๆ
โดยมีแ นวโน้ม เพิ่ม ขึ้น แสดงถึง ความก้า วหน้า และการพัฒ นาของมหาวิท ยาลัย ให้ดียิ่ง ขึ้น อย่า ง
ต่อ เนื่อ ง ซึ่ง พ.ศ.2546 มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ นครศรีธ รรมราชได้รับ งบประมาณรวม ทั้ง สิ ้น
ประมาณ 205.96 ล้า นบาทต่อ จากนั้น มามหาวิท ยาลัย ก็ไ ด้รับ งบประมาณเพิ่ม ขึ้น จนกระทั่ง
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พ.ศ.2556 ได้รับ งบประมาณรวมทั้ง สิ้น 714.30 ล้า นบาท แบ่ง ออกเป็น งบประมาณแผ่น ดิน
486.44 ล้านบาทและงบประมาณอื่น ๆ 227.87 ล้านบาท
ตารางที่ 10 แสดงจานวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ.2546-พ.ศ.2556
พ.ศ.
งบแผ่นดิน(ล้านบาท)
งบอื่นๆ (ล้านบาท)
2546
99.72
106.24
2547
89.62
100.91
2548
107.83
126.85
2549
116.44
152.90
2550
200.59
139.27
2551
211.47
114.84
2552
233.78
139.22
2553
253.43
153.02
2554
283.91
201.40
2555
279.13
192.66
2556
486.44
227.87
ที่มา : สานักทะเบียนกองการศึกษา, 2557

รวม (ล้านบาท)
205.96
190.52
234.67
269.34
339.86
326.30
373.01
406.45
485.31
471.79
714.30

แผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ.2546-พ.ศ.2556
600.00

จานวน (ล้านบาท)

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
2546

2547

2548

2549

2550

งบแผ่นดิน(ล้านบาท)

2551

2552

2553

งบรายได้(ล้านบาท)

2554

2555

2556
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จากแผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครศรีธรรมราช พ.ศ.2546พ.ศ.2556 พบว่า การพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มแบบค่อย ๆ
พัฒนาไปทีละขั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาความเป็นมาของมหาวิทยาลั ยที่ก่อตั้งจาก
โรงเรียนฝึกหัดครู จนยกสถานะเป็นวิทยาลัยครู และพัฒนาเป็นสถาบันราชภัฎ ตลอดจนเปลี่ยนชื่อ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
4.1.6 แผนพัฒนาของสถาบันการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับ
ปรับปรุง) จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสาหรับพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
การยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ โดย
กาหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ ซึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ต้องคานึงถึงประเด็นเป้าหมายที่สาคัญ 3 ประเด็นต่อไปนี้
(1) มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาภูมิภาค หมายถึง เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นชั้นนาในภาคใต้ ตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
สื บ สานปณิ ธ านความเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าชี พ ครู และการพั ฒ นามาตรฐานด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาของภูมิภาค
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเลิศทางด้านการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง
มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตด้านวิชาชีพครู และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นเลิศทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง มุ่งเน้น
การวิจัย งานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม กระบวนการและบริการใหม่ ๆ ที่เกิดจากการผสมผสาน
ทรัพย์สินทางศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ท้องถิ่น เข้ากับองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีลักษณะเฉพาะตัว มีการออกแบบ และนวัตกรรมเฉพาะของตนเอง สู่การจัดการ
อุตสาหกรรมเชิงสร้ างสรรค์ และวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ ในประเด็นส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความ
ภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพิ่มคุณค่าและมูลค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่การจัดการอุตสาหกรรมเชิง
สร้ างสรรค์ และวั ฒ นธรรมเชิ งเศรษฐกิ จ ดั งจะเห็ นได้ ว่ าแผนการพั ฒ นาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
นครศรี ธ รรมราชจะไม่ ได้ มี ก าหนดเป้ าหมายจ านวนนั กศึ กษา แต่ จะเป็ นมุ่ งเน้ นพั ฒนาหลั กสู ตร
โดยเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพครู เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานในปัจจุบันของประเทศ ตลอดจน
การพัฒนาในด้านการวิจัย การส่งเสริมการเรียน การสอน และการให้บริการแก่ชุมชน
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4.2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.2.1 ความเป็นมา
จากเอกสารอัดสาเนา โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นั้น ได้ดาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2510 โดยครูน้อม อุปรมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชใน
สมัยนั้น เป็นผู้ให้ความสาคัญและพยายามที่จะให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้มีความ
พยายามที่จะเสนอต่อรัฐบาลตลอดมา จนกระทั่งใน พ.ศ. 2527 นายอเนก สิทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชสมัยนั้น ได้เสนอเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาจัดตั้งมหาวิทยาลั ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง คือ คณะกรรมการรณรงค์ให้มี
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการ
สนับสนุนจากประชากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ เหตุผล และประโยชน์ของ
การตั้ งมหาวิ ทยาลั ย มี การชุ มชนของชาวจั งหวั ดนครศรี ธรรมราชเพื่ อแสดงประชามติ ในการจั ดตั้ ง
มหาวิ ทยาลั ยที่ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช ต่ อมาทบวงมหาวิ ทยาลั ยได้ ด าเนิ นการศึ กษาและเสนอให้
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชโดยใช้วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) เป็น
ฐานในการจัดตั้ง
ในช่วงระหว่างการพิจารณาจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะกรรมการ
รณรงค์เพื่อให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมดาเนินการในหลาย ๆ ด้าน โดยการประสาน
ใกล้ ชิ ดกั งกองทั พบกภาคที่ 4 อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ อธิ การวิ ทยาลั ยครู จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการขอพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัย การ
ดาเนินการด้านวิชาการ การหาทุน การประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการประสามกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่อง จนในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง
วิทยาลัยนครศรีธรรมราช สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศต่อไป
และทบวงมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับไปดาเนินการจัดทารายละเอียดใน
เรื่องโครงการจัดตั้งวิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน รูปแบบการบริหารงาน การทาผังแม่บท
อาคารสถานที่ โดยใช้วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเป็นฐานในการจัดตั้ง แต่ในขณะเดียวกันยังคงมีแนวทางการ
ขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ และการขอให้เป็นมหาวิทยาลัยใน
สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแผนสารอง
พ.ศ. 2533 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย
นครศรี ธรรมราช 2 ฉบั บ และผู้ ว่ าราชการได้ มี หนั งสื อในการจั ดตั้ งมหาวิ ทยาลั ยใหม่ เป็ นเอกเทศ

49
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติใหม่อีกครั้ง คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 4
เมษายน พ.ศ. 2533 ให้ยกเลิกมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2531 อนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยครั้งนี้มีความมุ่งมั่นว่า มหาวิทยาลัยที่นครศรีธรรมราชจะเป็น
มหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบแนวใหม่ มีครบทั้งกลุ่มสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้มี
สภาพเป็นเมืองมหาวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราช
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ ความเห็นชอบ
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 จนกระทั่งวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญอักษรย่อคือพระนาม "จ.ภ." ซึ่งเป็นพระนามย่อของพระองค์ มาเป็นตรา
ประจามหาวิทยาลัย
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2536 จัดตั้งสานักงานอธิการบดี และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ณ อาคารทบวงมหาวิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และใน
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร. เกษม สุวรรณกุล เป็น
นายกสภามหาวิทยาลัยท่านแรก และมีศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ดารงตาแหน่งรักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานชื่อ “อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ”
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2539 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จพระดาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งแต่นั้นมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 ซึ่งล่าช้ากว่า
แผนโครงการถึง 5 ปี เนื่องจากปัญหาเรื่องการจัดหาที่ดินสาหรับจัดตั้งมหาวิทยาลัย ทาให้การก่อสร้างล่าช้า
ไม่ทันตามกาหนด ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 11 สานักวิชา ระดับปริญญาโท 11 สานักวิชา และ
ระดับปริญญาเอก 7 สานักวิชา
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รูปที่ 9 สภาพทั่วไปของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2558

ที่มา : การลงสารวจพื้นที่ศึกษา, 2558
4.2.2 ที่ตั้ง
มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 222 ต าบลไทยบุ รี อ าเภอท่ า ศาลา จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้
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แผนที่ 4ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.2.3 การใช้อาคารภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอาณาเขต
เดี ย ว มี พื้ น ที่ ก ว้ า งขวางมากพอที่ จ ะรองรั บ การขยายตั ว ในอนาคต การก าหนดของพื้ น ที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยจึงมีความต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่ เมื่อได้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยแล้วประมาณ พ.ศ.25382539 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ออกแบบอุทยานการศึกษา แนวคิดการจัดทาโครงการอุทยาน
การศึกษานั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหมาวิทยาลัยที่จะผลิตและ
พัฒ นากาลั งคนให้มีความเป็ น เลิ ศทางวิช าการ มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการในการพัฒ นา
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เศรษฐกิจและสังคมทั้งภาคใต้และของประเทศ รวมถึงเป็นที่พึ่งของชุมชน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคมได้อย่างแท้จริง
โครงการอุทยานการศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้ใช้พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ที่ได้กาหนดให้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้งหมด สร้างอาคารสถานที่เพื่อเป็นเขตการศึกษา
เขตที่พักนักศึกษา ที่พักบุคลากร ซึ่งมีทั้งที่เป็นบ้านและอาคารชุด รวมทั้งบ้านพักรับรอง โรงแรม และ
ส่วนขยายต่าง ๆ ได้แก่ สนามกีฬา ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในอุทยานการศึกษา หรือเรียกว่า อุทยานเฉลียมพระเกียรติ ซึ่ง
เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทาขึ้นเองในวโรกาสสิริราชสมบัติ 50 ปี โดยมีจุดประสงค์
เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ และสนองแนวพระราชด าริ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การศึ ก ษา
วัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร โดยมีแนวคิด คือ การใช้พื้ นที่ทั้งหมดของมหา
ความตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น จริยธรรมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิทยาการ
และลับขนาดประมาณ 9,000 ไร่ เป็นแหล่งศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การ
ก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย มีจานวนทั้งหมด 135 หลัง สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
อาคารกลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาการ กลุ่มบริการการศึกษา กลุ่มบริการทั่วไป และกลุ่มที่พักอาศัย

สาหรับกลุ่มที่พักอาศัย ได้แก่ หอพักสาหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยแบ่งออกเป็น อาคาร
หอพักนักศึกษาทั้งชายและหญิงจานวน 15 อาคาร อาคารบ้านพักรับรองสาหรับรับรองแขกสาคัญ

53
ของมหาวิทยาลัยจานวน 1 อาคาร อาคารชุดบุคลากรครอบครัวสาหรับเป็นที่บุคลากรที่มีครอบครัว
แต่ยังไม่มีบุตรจานวน 3 อาคาร อาคารบ้านพักบุคลากรเป็นที่พักอาศัยของบุคลากรที่มีครอบครัวและ
บุตรจานวน 4 อาคาร รวมถึงอาคารเรือนพักบุคลากรจานวน 3 อาคาร รวมกลุ่มอาคารที่พักอาศัย
ทั้งสิ้นจานวน 26 อาคาร ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของผังมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลกลุ่มอาคารที่พักอาศัยของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มที่พักอาศัย
อี1
อี1/1
อี1/2
อี1/3
อี1/9
อี1/10
อี1/11
อี1/13
อี1/15
อี1/14
อี1/12
อี1/4
อี1/7
อี1/8
อี1/5
อี1/6
เอฟ1
เอฟ๔
เอฟ4/1
เอฟ4/2
เอฟ4/3
เอฟ2
เอฟ2/4
เอฟ2/3

สาหรับเป็นที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา
1.อาคารหอพักนักศึกษา ได้แก่ลักษณานิเวศ 1-15
ลักษณานิเวศ 1
ลักษณานิเวศ 2
ลักษณานิเวศ 3
ลักษณานิเวศ 4
ลักษณานิเวศ 5
ลักษณานิเวศ 6
ลักษณานิเวศ 7
ลักษณานิเวศ 8
ลักษณานิเวศ 9
ลักษณานิเวศ 10
ลักษณานิเวศ 11
ลักษณานิเวศ 12
ลักษณานิเวศ 13
ลักษณานิเวศ 14
ลักษณานิเวศ 15
2.อาคารบ้านพักรับรอง สาหรับรับรองแขกสาคัญของ
มหาวิทยาลัย
3.อาคารชุดบุคลากรครอบครัว สาหรับเป็นที่บุคลากรที่มี
ครอบครัวแต่ยังไม่มีบุตร
วลัยนิวาศ1
วลัยนิวาศ 4
วลัยนิวาศ 6
4.อาคารบ้านพักบุคลากร เป็นที่พักอาศัยของบุคลากรที่มี
ครอบครัว และบุตร
วลัยนิวาศ 7
วลัยนิวาศ 8
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กลุ่มที่พักอาศัย
เอฟ2/1
เอฟ2/2
เอฟ3
เอฟ3/1
เอฟ3/2
เอฟ3/3

สาหรับเป็นที่พักอาศัยของบุคลากรและนักศึกษา
วลัยนิวาศ 9
วลัยนิวาศ 10
5.อาคารเรือนพักบุคลากร (อาคารชุดบุคลากรโสด) ได้แก่
วลัยนิวาศ 3
วลัยนิวาศ 5
วลัยนิวาศ 2

ที่มา : หนังสือวลัยลักษณ์ครบรอบ 20 ปี
ตารางที่ 12 แสดงจานวน และอัตราการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาที่พักหอในและนอกมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ พ.ศ.2541-พ.ศ.2556

พ.ศ.

นศ.พักหอใน

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
เฉลี่ย

2,227
4,347
6,252
7,256
8,627
9,582
10,433
11,248
11,887
12,292
12,577
13,008
13,196
13,201
13,363
13,778

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

ที่มา : สานักทะเบียนกองการศึกษา, 2556

48.77
30.47
13.84
15.89
9.97
8.16
7.25
5.38
3.29
2.27
3.31
1.42
0.04
1.21
3.01
9.64

นศ.พักหอนอก

2,615
2,639
2,102
2,122
2,055
3,347
3,592
4,418
5,357
5,729
7,279
7,516
7,249
6,997
6,931
7,061

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

0.91
-25.55
0.94
-3.26
38.60
6.82
18.70
17.53
6.49
21.29
3.15
-3.68
-3.60
-0.95
1.84
4.95
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจานวนนักศึกษาที่พักหอพักภายในและนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2541-พ.ศ.2556
16,000
14,000
12,000

จำนวน (คน)

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

นศ.พักหอใน

นศ.พักหอนอก

จากข้อมูล สถิติแ สดงจานวนนัก ศึก ษาที่ห อพัก ภายในและนอกมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์
พ.ศ.2541-พ.ศ.2556 ดังตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่วนใหญ่พักอาศัย
อยู่หอพักในมหาวิทยาลัย เนื่องจากหอพักในมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้อาคารเรียน และสามารถเดินทาง
ไป-กลับระหว่างที่พักและอาคารเรียนได้สะดวกมากกว่า หอพักนอกมหาวิทยาลัย ทาให้นักศึกษาที่
อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยมี จานวนเพิ่มมากขึ้น โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาที่พักหอ
ในมหาวิทยาลัย เฉลี่ย ร้อยละ 9.64 สาหรับอัตราการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาที่พักหอนอก
มหาวิทยาลัยเฉลี่ยร้อยละ 4.95 ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยน้อยกว่า
4.2.4 จานวนนักศึกษา และบุคลากร
สาหรับจานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบว่า จานวนนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ใน พ.ศ.2545 จานวนนักศึกษามีจานวนเพิ่มสูงมากที่สุด
เนื่องจากภายหลังการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2541 ได้มีการขยายหลักสูตรการศึกษา
โดยการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลให้ในช่วงดังกล่าวมีการเพิ่มขึ้นของจานวน
นักศึกษา สาหรับจานวนบุคลกรก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 อัตราการเปลีย่ นแปลงจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2541-พ.ศ.2556

2541

จานวนนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา
769

2542

พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลง อัตราการเปลีย่ นแปลง
จานวนนักศึกษา จานวนนักศึกษา (ร้อยละ)
-

-

772

3

0.01

2543

837

65

0.25

2544

953

116

0.44

2545

2,245

1292

4.93

2546

1,736

-509

-1.94

2547

1,569

-167

-0.64

2548

1,716

147

0.56

2549

2,008

292

1.11

2550

1,952

-56

-0.21

2551

2,139

187

0.71

2552

2,014

-125

-0.48

2553

1,756

-258

-0.98

2554

1,770

14

0.05

2555

1,882

112

0.43

2556

2,104

222

0.85

ที่มา : สานักทะเบียนกองการศึกษา, 2556
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ตารางที่ 14 อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2541-พ.ศ.2556

พ.ศ.

สาย
วิชาการ

สาย
สนับสนุน

รวม

2541

83

327

410

การ
เปลี่ยนแปลง
จานวน
บุคลากร
-

2542

97

349

446

36

0.30

2543

117

428

545

99

0.82

2544

144

469

613

68

0.56

2545

155

482

637

24

0.20

2546

185

510

695

58

0.48

2547

201

518

719

24

0.20

2548

218

513

731

12

0.10

2549

237

533

770

39

0.32

2550

266

534

800

30

0.25

2551

289

547

836

36

0.30

2552

302

589

891

55

0.45

2553

337

604

941

50

0.41

2554

368

620

988

47

0.39

2555

408

627

1,035

47

0.39

2556

424

621

1,045

10

0.08

ที่มา : สานักทะเบียนกองการศึกษา, 2556

อัตราการเปลี่ยนแปลง
จานวนบุคลากร (ร้อย
ละ)
-
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แผนภูมิที่ 5 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจานวนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ.2541-พ.ศ.2556
2,500.00

จำนวน (คน)

2,000.00
1,500.00
นักศึกษา
1,000.00

บุคลากร

500.00

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556

0.00

พ.ศ.

ที่มา : ผู้วิจัย, 2558
4.2.5 งบประมาณประจาปี
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณอื่น ๆ โดยมีแนวโน้ม
ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่คงที่ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี โดยพ.ศ.
2540 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,882.83 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ช่ว งที่อยู่ร ะหว่างการก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย ต่อมามหาวิทยาลัยก็ได้รับงบประมาณ
ลดลง และเพิ่มขึ้นใน พ.ศ.2552 จนกระทั่ง พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,263.49 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 737.84 ล้านบาทและงบประมาณอื่น ๆ 525.65 ล้านบาท
ตารางที่ 15 แสดงจานวนงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ.2540พ.ศ.2556
พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545

งบแผ่นดิน(ล้านบาท)
1,810.81
954.38
419.48
422.21
408.39
305.98

งบอื่นๆ (ล้านบาท)
72.02
137.60
282.28
178.44
280.38
213.89

รวม (ล้านบาท)
1,882.83
1,091.98
701.76
600.65
688.77
519.87
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พ.ศ.
งบแผ่นดิน(ล้านบาท)
2546
396.65
2547
391.23
2548
414.78
2549
452.73
2550
486.13
2551
541.87
2552
677.12
2553
564.22
2554
742.73
2555
714.91
2556
737.84
ที่มา : สานักทะเบียนกองการศึกษา, 2556

งบอื่นๆ (ล้านบาท)
253.26
186.47
280.70
301.32
376.66
404.08
429.87
465.72
489.01
506.68
525.65

รวม (ล้านบาท)
649.91
577.70
695.48
754.05
862.79
945.95
1,106.99
1,029.94
1,231.74
1,221.59
1,263.49

แผนภูมิที่ 6 แสดงงบประมาณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2540-พ.ศ.2556
2,000.00
1,800.00

จำนวน (ล้ำนบำท)

1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
งบแผ่นดิน(ล ้านบาท)

งบรายได ้(ล ้านบาท)
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จากแผนภูมิที่ 6 แสดงงบประมาณของมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ พ.ศ.2540-พ.ศ.2556
พบว่า พ.ศ.2540 มีการใช้งบประมาณสูง เนื่องจากภายหลังที่มีมติคณะรัฐ มนตรีให้การจัดตั้ง
มหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ใ นนครศรีธ รรมราช และอยู่ร ะหว่า งดาเนินการก่อ สร้า งอาคารภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2541
4.2.6 แผนพัฒนาของสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัย วลั ยลั กษณ์มีการกาหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลั ยภายใต้แผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2560 โดยใช้โมเดลบ้านแห่งความสาเร็จ มวล. (WU
Home for Achievement) เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาต่อไป ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เช่น การสร้างความโดดเด่นในเชิงวิชาการของสานักวิชา โดย
การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับ ชาติและนานาชาติ การสร้า งความพร้อ มของการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ( Residential
University) การดาเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพและ มหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบ (Comprehensive University) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้มากขึ้นโดยมีการบริหาร
จัดการและพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการพัฒนา
และหารือกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนิน งานมหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ ในด้านหลักสูตร การพัฒ นา การเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์ และความเป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอาเซียน
การรับ นักศึกษา การหารายได้ รวมถึง การบริห ารจัดการและพัฒ นาองค์กรด้า นต่างๆ โดยการ
ปรับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้เอื้อต่อสหกิจศึกษานานาชาติมากขึ้น มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีอัตลักษณ์
พิเศษแตกต่างจากมหาวิทยาลัย อื่น เพื่อให้บัณ ฑิต ที่จบออกไปสามารถแข่งขันได้ รวมถึงการให้
ความสาคัญกับวิธีการปฏิรูปการเรียนการสอนใหม่ ๆ โดยปรับเปลี่ยนแนวทางการเรียน การสอน
ในศตวรรษที่ 21 และนากระบวนการ Active Learning มาใช้ในแต่ละหลักสูตร มีการส่งเสริมให้
นัก ศึก ษาเข้า ร่ว มกิจ กรรมที่เ ป็น สหสาขาวิช าชีพเพิ่ม ขึ้น มีก ารสร้า งเครือ ข่า ยแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็นเพื่อหาโจทย์วิจัยจากพื้นที่ในการทาการวิจัย ตลอดจนศึกษาความต้องการผลงานวิจัยเพื่อ
ตอบสนองอุต สาหกรรมหลักของท้องถิ่น มีการสร้างเครือข่าย มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองน่า
อยู่เคียงคู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาหรับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสาคัญกับสภาพการใช้ ชีวิตและความเป็นอยู่
ของนักศึกษา มีการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน หอพัก อุปกรณ์

61
สื ่อ การสอน และระบบสารสนเทศให้ทัน สมัย มีก ารพัฒ นาระบบอิน เตอร์เ น็ต ความเร็ว สูง ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ส่วนด้านความเป็นสากลและการเตรียมความพร้ อมรองรับ
อาเซียนได้มีการกาหนดแผน ทิศทาง และตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการเข้าสู่ความเป็นสากลในระยะ 4 -5
ปีข้า งหน้า โดยมีการสร้า งจุด เด่น และจุดขายของหลักสูตร ปรับ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และ
การตลาด การเปลี ่ย นมุม มองต่อ นัก ศึก ษาจากลูก ค้า มาเป็น ผู ้ร ่ว มลงทุน มีก ารเพิ ่ม การ
ประชาสัม พัน ธ์ก ารรับ นัก ศึก ษาทุก รูป แบบ และปรับ เปลี ่ย นกลุ่ม เป้า หมายมากขึ้น รวมถึง หา
แนวทางให้ทุนส่งเสริมการศึกษา นอกจากนี้ยังตระหนักถึงกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ต้อง
มีการเพิ่มมาตรการการจัดระเบีย บและข้อตกลงในการพัฒ นาร่ว มกับมหาวิทยาลัย และการเพิ่ม
ทักษะทางด้า นภาษาและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศให้แ ก่นัก ศึกษามากขึ้น รวมถึง การพัฒ นา
ระบบสหกิจศึกษาให้สอดรับกับสถานการณ์และช่วงเวลาของการเข้าสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิต ดัง
จะเห็น ได้ว ่า นับ ตั้ง แต่มีก ารก่อ สร้า งมหาวิท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ และเริ่ม เปิด รับ นัก ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2541 จวบจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีรวมแล้ว 13 รุ่น โดยมีจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 549 คน
ในปีการศึกษา 2544 เป็น 1,273 คน ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีสัดส่ว น
การได้งานทาหรือศึกษาต่อสูงถึง ร้อยละ 76 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเห็นได้ชัดเจน จากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและจัดทา
MOU กับ สถาบัน ในต่างประเทศเพิ่มเติมถึง 15 สถาบัน พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมที่จะ
จัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติง านสหกิจศึกษาในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิด
โลกทัศน์และพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรในหลากหลายโครงการ มหาวิทยาลัยได้ยกระดับการดาเนินงานโดยมุ่งไปที่
การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ของประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียน
สรุป จากการศึกษาพัฒ นาการของสถาบันการศึกษาดังกล่า ว พบว่า สถาบันการศึกษามี
พัฒนาการ และกิจกรรมภายในสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งที่แตกต่างกัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิ ทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ 299 ไร่ 50.40 ตารางวา โดย
มีพัฒ นาการจากโรงเรีย นฝึกหัดครูเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจนได้ยกฐานะและเปลี่ยนชื่อเป็น
มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ นครศรีธ รรมราชในปัจ จุบัน แนวโน้ม ของจานวนนัก ศึก ษา บุค ลากร และ
งบประมาณประจาปีสาหรับการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทิศทางการพัฒนาใน
อนาคตมุ ่ง เน้น การพัฒ นาบัณ ฑิต ด้า นวิช าชีพ ครู และส่ง เสริม งานวิจ ัย ผลิต ภัณ ฑ์ นวัต กรรม
กระบวนการและบริก ารใหม่ ๆ ที่เกิด จากภูมิปัญญาท้อ งถิ่น และเอกลัก ษณ์ท้องถิ่น เป็นหลักซึ่ง
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สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า มหาวิทยาลันราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
สาหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อตั้งในยุคสมัยที่แตกต่างกัน ในขณะที่เริ่มมีการรณรงค์
ให้มีการก่อตั้งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชอยู่ในสถานะเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งการกาเนิด
ของมหาวิท ยาลัย วลัย ลั ก ษณ์เ ริ ่ม จากการรณรงค์ข องประชาชน และนัก การเมือ ง ภายหลัง
คณะรัฐ มนตรีมีมติให้ดาเนิน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่นครศรีธ รรมราชขึ้น จึงได้เริ่มก่อสร้างและ
เปิด รับ นัก ศึกษาหลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรีปีแรกใน พ.ศ.2541 ต่อ มาเพีย งไม่กี่ปีก็ส ามารถรับ
นัก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท และปริญ ญาเอกอย่า งรวดเร็ว ส่ง ผลให้พ ัฒ นาการทั้ง ด้า นจ านวน
นัก ศึก ษา บุคลากร และงบประมาณประจาปีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ในลัก ษณะก้าวกระโดด
รวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่มุ่งเน้น การพัฒนาสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ทั้งผลงานทางด้าน
วิชาการ การแลกเปลี่ย นด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างความพร้อมของการเป็นเมือง
มหาวิทยาลัย (Residential University) ที่สมบูรณ์แบบ โดยการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
เนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการสอน และระบบสารสนเทศ
ให้ทันสมัย รวมทั้งการสร้างจุดเด่น และจุดขายของหลักสูตร ปรับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และ
การตลาด การเปลี่ยนมุมมองต่อนักศึกษาจากลูกค้ามาเป็นผู้ร่วมลงทุน มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์
การรับนักศึกษาทุกรูปแบบ และปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงหาแนวทางให้ทุนส่งเสริม
การศึกษา นอกจากนี้ยังตระหนักถึงกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต ต้องมีการเพิ่มมาตรการการจัด
ระเบียบและข้อตกลงในการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย และการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษามากขึ้น
ดังจะเห็นได้ว่า พัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลั ยวลัย
ลักษณ์มีความต่างแตกอย่างสิ้นเชิง ทั้งด้านความเป็นมาในการก่อตั้ง พัฒนาการด้านจานวนนักศึกษา
บุคลากร และงบประมาณประจาปี ด้านพัฒนาการเชิงพื้นที่ รวมไปถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่
มุ่งเน้นการพัฒนาแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมาเป็นปัจจัย
ที่นามาสู่การขยายตัวและเติบโตของเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดของ
Dober (1963 p.48-49) กล่าวว่า การมีมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดชุมชน และเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากความต้องการด้านที่พักอาศัยในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการเกิดกิจกรรม
การซื้อสินค้าและบริการทั้งสิ้น ในการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรนั้นจะกล่าวในบทถัดไป
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บทที่ 5

ผลจากการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมือง

จากการศึ ก ษาพั ฒ นาการความเป็ น มาสภาพที่ ตั้ ง จ านวนประชากรมหาวิ ท ยาลั ย และ
งบประมาณประจาปี ตลอดจนแผนการพัฒนาของสถาบันศึกษาทั้ง 2 แห่ง ทาให้ทราบถึงความ
แตกต่างในการพัฒนาของแต่ละสถาบันการศึกษาแต่ละด้าน เพื่อนามาสู่การศึกษาใน 2 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก ผลกระทบจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษา โดยวิธีศึกษาเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลด้านประชากร จานวนสิ่งปลูก
สร้าง โครงข่ายการคมนาคม เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิ น ความหนาแน่น
และการกระจุกตัวของสิ่งปลูกสร้าง ประเด็นที่สอง ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่ระเกิดขึ้นในระดับ
เมืองจากผังรวมเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ผังการประโยชน์ที่ดิน การบังคับการใช้ และแผนพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา เพื่อแสดงในเห็นผลกระทบในภาพรวมระดับเมือง
5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5.1.1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรอบสถาบัน
การเปลี่ ยนแปลงจากการพั ฒนาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎนครศรีธรรมราช ก่อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในหลายมิติ ดังนี้
5.1.1.1 ด้านกายภาพ
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
การศึ ก ษาภาพถ่ า ยดาวเที ย ม พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2558 ของกรมแผนที่ ท หาร
(2558) พบว่า การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2518 โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการก่อสร้างอาคารในลักษณะอาคารเดี่ยว ซึ่งมีการเกาะกลุ่ม
อาคารอย่างหลวม ๆ แตกต่างกับ พ.ศ.2558 เกิดสิ่งปลูกสร้างที่มีการเกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน่น และ
มีการขยายตัวจากพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยไปทางทิศเหนือและทิศใต้ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4016 สาหรับสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นอาคารพาณิชย์ และมีจานวนความสูง
มากกว่า 4 ชั้น นอกจากนี้ยังเกิดกิจกรรมจากสิ่งปลูกสร้างถาวร และชั่วคราวอย่างแผงลอยร้านค้าบริเวณ
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ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จนกลายเป็นย่านชั่วคราวที่เกิดจากการรวมตัวกันของร้านค้า
เพื่อจัดเป็นตลาดนัด โดยดาเนินการในช่วงวันจันทร์และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกลไกการตลาดที่เกิดขึ้นในย่านที่พักอาศัยที่มีจานวนประชากรหนาแน่น
รูปที่ 10 ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชพ.ศ.2518 (ภาพล่าง) และพ.ศ.2558
(ภาพบน)
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รูปที่ 11 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชพ.ศ.2518 และ พ.ศ.
2558 (ตอน1)
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รูปที่ 12 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชพ.ศ.2518 และ
พ.ศ.2558 (ตอน2)
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รูปที่ 13 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชพ.ศ.2518 และ
พ.ศ.2558 (ตอน3)
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รูปที่ 14 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พ.ศ.2518 และ
พ.ศ.2558 (ตอน4)
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2) การคมนาคม
อย่างไรก็ตาม แม้ผลกระทบจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างไม่เป็นระเบียบ
ไร้ทิศทาง เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนรองรับการพัฒนาดังกล่าวของทั้งในส่วนของสถาบันการศึกษา
ที่ไม่มีผังแม่บท หรือการจัดโซนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบ และส่วนท้องถิ่นเองก็ยังขาด
ความรู้ และประสบการณ์การด้านการวางแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของท้องถิ่น จึงส่งผล
ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ดิ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมในบางพื้ น ที่ แต่ ห ากพิ จ ารณาในมิ ติ ท างด้ า นกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว พบว่า การมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้น มักส่งผลกระทบในทางบวกต่อเมืองที่
เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา และชุมชนโดยรอบ นั่นก็คือ การพัฒนา และการปรับปรุงโครงข่ายการ
คมนาคมให้มีสภาพที่ดี และครอบคลุมอย่างถั่วถึงทั้งเมืองมากขึ้น ในภาพที่ 10 จะเห็นได้ว่า ภาพ
ด้านบนมีโครงข่ายเข้าถึงพื้นที่ชนบทมากขึ้น และมีสิ่งปลูกสร้างแออัดมากขึ้นตามมาด้วยจากเดิมใน
ภาพล่าง เนื่องจากประชากรเกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง โครงสร้างพื้นฐานสามรถเข้าถึงได้
สะดวก จึงเกิดการตั้งถิ่นฐานของประชากรเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากเกษตรกรรมเป็ น สิ่ งปลู กสร้ างอาคารพาณิ ช ย์ ส่ ง ผลกระทบให้ ร าคาที่ ดิ นสู ง ขึ้น อี กด้ ว ย จาก
การศึกษาราคาประเมินที่ดินบนเส้นทางคมนาคมสายสาคัญในพื้นที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
- ช่วงราคาที่ดินสูงกว่า 20,000 บาท/ตารางวา พบในบริเวณที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
4012 (อ้อมค่ายวชิราวุธ) มีราคาที่ดินอยู่ในราคาตั้งแต่ 4,300-31,000 บาท/ตารางวา ที่ดินติดทางหลวง
หมายเลข 4103 (นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) เป็นเส้นทางสายหลักด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อระหว่าง
เมืองนครศรีธรรมราชกับอาเภอปากพนัง ราคาที่ดินตั้งแต่ 1,750-75,000 บาท/ตารางวา และที่ดินติดทาง
หลวงหมายเลข 408 (นครศรีธรรมราช-เชียรใหญ่) เป็นเส้นทางหลักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง
นครศรีธรรมราช เชื่อมต่อการเดินทางกับอาเภอพระพรหม อาเภอร่อนพิบูลย์ ต่อเนื่องอาเภอทุ่งสง ราคา
ที่ดินตั้งแต่ 3,050-75,000 บาท/ตารางวา ส่วนใหญ่เป็นถนนเส้นหลักของเมือง และเป็นที่ตั้งของสถานที่
ส าคั ญ ได้ แ ก่ ศาลากลางจั ง หวั ด ศู นย์ ร าชการ ห้ างสรรพสิ น ค้ า หมู่ บ้ านจั ดสรร ท่ า อากาศยาน
นครศรีธรรมราช
- ช่วงราคาที่ดิน 10,000 – 20,000 บาท/ตารางวา พบในบริเวณที่ดินติดทางหลวง
หมายเลข 4016 เป็นเส้นทางหลักด้านทิศตะวันตก เชื่อมต่อระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช (ผ่านถนนกะโรม-แยกบ้านตาล และถนนพรมคีรี) ราคาที่ดินตั้งแต่ 1,300-12,500
บาท/ตารางวา และที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 4102 (นาพรุ-ปากพูน)เป็นเส้นทางหลักด้านทิศตะวันออก
เชื่อมต่อระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับตาบลปากนคร และสุดสายทางที่ชายฝั่งอ่าวไทย ราคาที่ดินตั้งแต่
1,250-15,500 บาท/ตารางวา ซึ่งมีสถานที่สาคัญ ได้แก่ สถานีขนส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
และเทศบาลตาบลท่างิ้ว
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จากการศึกษาราคาที่ดิน ดังตารางที่ 16 พบว่า ที่ดินในบริเวณเส้นทางคมนาคมที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกินเท่าตัว ได้แก่ ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 4103 (นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) คิด
เป็นร้อยละ 90 ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 401 คิดเป็นร้อยละ 87.50 และที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
4012 (อ้อมค่ายวชิราวุธ) คิดเป็นร้อยละ 83.87 ส่วนที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 4016 บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาประเมินสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 60
ซึ่งสังเกตได้ว่า แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินเส้นทางคมนาคมบริเวณนอกพื้นที่เมืองจะมีราคาที่สูง
กว่าบริเวณตัวเมือง เพราะเมืองได้มีการขยายตัวออกไป และเกิดการพัฒนาในพื้นที่รอบนอกของเมือง มี
การก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการก่อสร้างอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม เนื่องจาก
พื้นทีต่ วั เมืองไม่สามารถรองรับการพัฒนาดังกล่าวได้
ตารางที่ 16 ราคาประเมินที่ดินเส้นทางคมนาคมสายสาคัญ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช พ.ศ.2547-พ.ศ.2558

ลาดับ

ชื่อหน่วยที่ดิน

25472550

25512554

25552558

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง
ราคาประเมิน
สูงสุด (%)

1

ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
4016

1,2505,000

1,3005,000

1,30012,500

60.00

2

ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
4012 (อ้อมค่ายวชิราวุธ)

3,75005,000

4,0005,000

4,30031,000

83.87

ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
4102 (นาพรุ-ปากพูน)
ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
4 4103 (นครศรีธรรมราชปากพนัง)
ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
5 408 (นครศรีธรรมราชเชียรใหญ่)
ที่มา : กรมธนารักษ์ ; 2558

1,0005,000

1,2505,000

1,25015,500

67.74

1,0003,750

1,2504,050

1,75075,000

95.00

2,50012,500

2,50013,000

3,05075,000

83.33

3
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แผนที่ 5 ราคาประเมินที่ดินบริเวณเส้นทางคมนาคมสายสาคัญมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

ที่ตั้งสถาบันการศึกษา
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
ราคาประเมินที่ดินสูงกว่า 20,000 บาท/ตร.วา
ช่วงราคาประเมินที่ดิน 10,000- 20,000 บาท/ตร.วา
ช่วงราคาประเมินที่ดิน

5,000- 10,000 บาท/ตร.วา
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3) จานวนบ้าน
การศึกษาข้อมูลจานวนบ้านรายตาบล ในอาเภอเมือง พ.ศ.2538 พ.ศ.2538 และ
พ.ศ.2538 พบว่า พ .ศ .2538 ตาบลท่างิ้วมีจานวนบ้าน 2,197 หลัง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนปัจจุบัน พ.ศ.2558 มีจานวนบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 4,385 หลัง โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นอยู่ใน
ลาดับที่ 4 เปรียบเทียบกับตาบลอื่นในอาเภอเมือง ซึ่งตาบลที่มีอัตราเพิ่มขึ้นของจานวนบ้านมากที่สุด
ได้แก่ ตาบลท่าซักร้อยละ 58.04 รองลงมาตาบลนาเคียนร้อยละ 55.04 ตาบลปากนครร้อยละ 55
ตาบลโพธิ์เสด็จร้อยละ 50.04 และตาบลท่างิ้วคิดเป็นร้อยละ 49.90
ตารางที่ 17 แสดงจานวน และอัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนบ้านรายตาบลในอาเภอเมือง พ.ศ.
2538-พ.ศ. 2558
พื้นที่
2538
ต.ในเมือง
11,374
ต.ท่าวัง
4,686
ต.คลัง
5,674
ต.นาเคียน
1,824
ต.โพธิ์เสด็จ
6,998
ต.ท่าไร่
1,756
ต.ปากนคร
2,788
ต.นาทราย
1,154
ต.กาแพงเซา
2,023
ต.ไชยมนตรี
1,181
ต.มะม่วงสอง
ต้น
885
ต.ท่างิ้ว
2,197
ต.บางจาก
2,726
ต.ปากพูน
8,671
ต.ท่าซัก
1,920
ต.ท่าเรือ
5,056
ทีมา : กรมการปกครอง,2558

2548
14,451
6,030
7,504
2,617
10,176
1,692
2,629
1,561
2,414
1,505

2558
18,409
7,320
8,100
4,057
14,006
2,502
6,195
2,124
2,890
1,964

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (%)
38.22
35.98
29.95
55.04
50.04
29.82
55.00
45.67
30.00
39.87

1,181
2,861
2,410
10,136
3,163
5,991

1,687
4,385
3,382
15,038
4,576
7,263

47.54
49.90
19.40
42.34
58.04
30.39
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แผนที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงจานวนบ้านรายตาบลในอาเภอเมืองพ.ศ. 2538 พ.ศ.2548 และพ.ศ. 2558

5.1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
การก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประชากรมหาวิ ท ยาลั ย กั บ เมื อ งที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของสถาบั น การศึ ก ษา โดยใช้
แบบสอบถามลงส ารวจภาคสนามช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ.2557 จ านวน 300 ตั ว อย่ า งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย หรือการรับบริการ (ภาคผนวก
ข) พบว่า ในการดาเนินชีวิตประจาวันกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
(1) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเช้า ในวันจันทร์ – ศุกร์ต่อครั้ง
ราคา 1-50 บาทมากที่สุดร้อยละ 75.00 รองลงมา ราคา 51-100 ร้อยละ 13.33 ไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อย
ละ 6.67 และราคา 100 ขึ้นไป ร้อยละ 5.00 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุกวันร้อย
ละ 60 รองลงมามีความถี่ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 21.67 ความถี่1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ร้อยละ 10 ความถี่ในการใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 5 และมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน
ร้อยละ 3.33 สาหรับพื้นที่ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มากที่สุดร้อยละ 60
รองลงมาใช้บริการด้านหน้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 30 ใช้บริการในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ร้อยละ 3.33
และ บ้านหรือพื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 6.67
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(2) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเช้า ในวัน เสาร์ -อาทิตย์ต่อครั้ง
ราคา 51-100 บาท มากที่สุดร้อยละ 51.67 รองลงมา ราคา 1-50 ร้อยละ 23.33 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 15.00 และราคา 100 ขึ้นไป ร้อยละ 10.00 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้จ่ายมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 71.33 รองลงมามีความถี่ในการใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 11
ความถี่1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 8 ความถี่ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 6 และ เป็นประจา
ทุกวันร้อยละ 3.67 สาหรับพื้นที่ใช้บริการด้านหน้ามหาวิทยาลัยมากที่สุดร้อยละ 52 รองลงมาบ้าน หรือ
พื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 18.33 ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร้อยละ 18 และ ใช้
บริการในตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 11.67
(3) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่ องดื่มอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ – ศุกร์ต่อ
ครั้งราคา 1-50 บาท มากที่สุดร้อยละ 75.00 รองลงมา ราคา 51-100 ร้อยละ 13.33 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 6.67 และราคา 100 ขึ้นไป ร้อยละ 5.00 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุกวัน
ร้อยละ 60 รองลงมามีความถี่ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 21.67 ความถี่1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 10 ความถี่ในการใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 5 และมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน ร้อยละ 3.33 สาหรับพื้นที่ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมากที่สุดร้อย
ละ 60 รองลงมาใช้บริการด้านหน้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 30 ใช้บริการในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ร้อย
ละ 3.33 และ บ้านหรือพื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 6.67
(4) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเช้า ในวัน เสาร์-อาทิตย์ต่อครั้ง
ราคา 51-100 บาท มากที่สุดร้อยละ 46.67 รองลงมา ราคา 1-50 ร้อยละ 30 ไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อยละ
15.00 และราคา 100 ขึ้นไป ร้อยละ 8.33 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้จ่าย1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
ร้อยละ 50 รองลงมามีความถี่ในการใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 30 ความถี่ใน
การใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 18.33 และความถี่ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ
1.67 สาหรับพื้นทีจ่ ะใช้บริการตัวเมืองนครศรีธรรมราชมากที่สุดร้อยละ 51.67 รองลงมาใช้บริการ
พื้นทีด่ ้านหน้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 23.33 บ้าน หรือพื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 15 และใช้บริการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร้อยละ 10
(5) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเย็น ในวันจันทร์ – ศุกร์ต่อครั้ง
ราคา 1-50 บาท มากที่สุดร้อยละ 75.00 รองลงมา ราคา 51-100 ร้อยละ 13.33 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ร้อยละ 6.67 และราคา 100 ขึ้นไป ร้อยละ 5.00 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุก
วันร้อยละ 60 รองลงมามีความถี่ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 21.67 ความถี่1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 10 ความถี่ในการใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 5 และมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน ร้อยละ 3.33 สาหรับพื้นทีจ่ ะใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมากที่สุด

78
ร้อยละ 60 รองลงมาใช้บริการด้านหน้ามหาวิทยาลัยร้อยละ 30 ใช้บริการในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ร้อยละ 3.33 และบ้านหรือพื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 6.67
(6) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเย็น ในวันเสาร์ -อาทิตย์ต่อครั้ง
ราคา 50-100 บาทร้อยละ 42 ราคา 50 บาทร้อยละ 28.33 ราคามากกว่า 100 บาทร้อยละ 11.67
และไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 18 โดยมีความถี่ในการใช้จ่าย 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 6.67 ความถี่ใน
การใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 5 ความถี่ใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 13.33 และใช้จ่าย
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 75 ส่วนใหญ่ใช้บริการที่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆร้อยละ 60
รองลงมาตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 31.6 ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 3.33 บริเวณ
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชร้อยละ 5
2) ประเภทของใช้ส่วนตัว
(1) ค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัวต่อครั้ง ส่วนใหญ่เป็นจานวน 501-1,000 บาท
ร้อยละ 55.67 รองลงมา จานวน 500 บาท ร้อยละ 25.67 จานวน 1,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.33
และไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 13.33
(2) ความถี่ในการใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว ส่วนใหญ่จะมากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 77.67 และความถี่ในการใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 22.33
(3) พื้นที่ใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว ซึ่งมากที่สุด คือ ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ร้อยละ 85 และ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชร้อยละ 15
3) ประเภทอุปกรณ์การเรียน
(1) ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนต่อครั้ง มากที่สุด คือ จานวน 51-100 บาท
ร้อยละ 62.33 และ จานวน 100 บาทขึ้นไป ร้อยละ 37.67
(2) ความถี่ในการใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน ซึ่งความถี่ในการใช้จ่ายส่วนใหญ่
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 66.67 ความถี่ในการใช้จ่าย 2-3ครั้งต่อเดือนร้อยละ 22.33 และความถี่
ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 11
(3) พื้ นที่ใ ช้จ่ ายอุ ปกรณ์ก ารเรีย น ซึ่งมากที่สุ ด คื อ บริเ วณด้ านหน้ า
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 50 บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร้อยละ
30 และตัวเมืองนครศรีธรรมราช ร้อยละ 20
4) ประเภทบริการต่าง ๆ ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านซักอบรีด ร้านหนังสือ ร้านนวด
ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านซ่อมจักรยานยนต์ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
(1) ค่าใช้จ่ายบริการต่าง ๆ ต่อครั้ง มากที่สุด คือ ราคามากกว่า 100 บาท
ร้อยละ 62.67 รองลงมาราคา 51- 100 บาท ร้อยละ 29.33 และไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อยละ 8
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(2) ความถี่ในการใช้จ่ายบริการต่าง ๆ ซึ่งมากที่สุด คือ 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อย
ละ 53.33 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 36 และความถี่ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์ร้อยละ 10.67
(3) พื้นที่ใช้บริการต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 73.33 และบริเวณตัวเมืองนครศรีธรรมราช ร้อยละ 26.67
สรุปจากการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยจานวน 300 ตัวอย่างภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลับมักจะรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มในช่ วงเปิดการเรียนการสอน (วันจันทร์ - ศุกร์) ราคา 50 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บริการ
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกวัน แต่ถ้าหากเป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะนิยมรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มตั้งแต่ราคา 51-100 บาทในพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยและตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยมี
ความถี่ในการใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ สาหรับประเภทของใช้ส่วนตัวใช้จ่ายในการซื้อของใช้ส่วนตัวต่อ
ครั้ ง ราคา 501-1,000 บาท มี ความถี่ ในการใช่ จ่ ายประมาณเดื อนละ 1 ครั้ ง และในพื้ นที่ ตั ว เมื อง
นครศรีธรรมราช ส่วนประเภทอุปกรณ์การเรียนในการซื้อหนังสือ เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนจะใช้จ่ายต่อครั้งราคา 51-100 บาท มีความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และส่วนใหญ่
เกิดขึ้นพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย และประเภทบริการต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายของการใช้จ่าย หรือ
รับบริการ อาทิ ร้านเสริมสวย ร้านซักอบรีด ร้านหนังสือ ร้านนวด ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านซ่อมจักรยานยนต์
ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ในราคา 100 บาท และมีความถี่ในการใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือน โดยใช้
จ่ายในพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นส่วนใหญ่
5.1.1.3 ด้านสังคม
1) แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชากร
การศึกษาผลกระทบทางสังคม ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ศึกษาลักษณะสังคม
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ผู้ ป ระกอบการภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้
แบบสอบถามลงสารวจช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้นจานวน 330 ตัวอย่าง เกี่ยวกับ
ลั ก ษณะของกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า ง พฤติ ก รรมเดิ น ทาง กิ จ กรรมการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น และ
ความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา ส่วนประเด็นที่สอง ศึกษา และวิเคราะห์จานวนประชากรตาบลท่า
งิ้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- กลุ่มประชากรมหาวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่างประชากรภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราชจานวน
300 ตัว ย่าง แบ่ งออกเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราชร้อยละ 11 เจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร้อยละ 4.67 ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยร้อยละ 8.67
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และนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 22.33 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 2 ร้อยละ 26.67 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 18.33 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 4 ร้อยละ 5 และนักศึกษาชั้นอื่น ๆ ร้อยละ 3.33 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 มากที่สุด มีลักษณะ
ทางสังคมดังนี้
แผนภูมิที่ 7 แสดงกลุ่มประชากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
3.33

8.นักศึกษาชั้นอื่น ๆ

5.00

7. นักศึกษาป.ตรี ปี4

18.33

6. นักศึกษาป.ตรี ปี3

26.67

5. นักศึกษาป.ตรี ปี2
22.33

4. นักศึกษาป.ตรี ปี1

8.67

3. ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย
4.67

2. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

11.00

1. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
0.00

5.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

(1) ภูมิลาเนาเดิมและที่พักปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
ภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช พบว่า ส่วน
ใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่อยู่ในอาเภออื่น ๆ ถึงร้อยละ 28.33 รองลงมาภูมิลาเนาเดิมใน
อาเภอใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ได้แก่ อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตา
ร้อยละ 20.67 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดใกล้เคียงร้อยละ 18.33 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ร้อยละ 15 ภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอเมืองและท่า
ศาลาร้อยละ 11, 6.67 ตามลาดับ
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แผนภูมิที่ 8 แสดงภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
18.33

6. จังหวัดอื่น ๆ

28.33

5. อาเภออื่น ๆ
20.67

4. อาเภอใกล้เคียง (อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลาน…
6.67

3. อาเภอท่าศาลา

11.00

2. อาเภอเมือง

15.00

1. จังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์,พัทลุง,สงขลา,กระบี่)

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

ส าหรั บ ที่ พั ก อาศั ย ปั จ จุ บั น ด้ ว ยกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ส่งผลให้ที่พักปัจจุบันเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อย
ละ 51.67 หอพักภายนอกมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 30 ตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 6.54 ตัว
เมืองท่าศาลาร้อยละ 4.08 และพื้นที่อื่นร้อยละ 2.45
แผนภูมิที่ 9 แสดงที่พักปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
30.00

5. หอพักนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

51.67

4. หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. พื้นที่อื่น ๆ

2. ตัวเมืองท่าศาลา
1. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

6.67
1.67
10.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

(2) ระยะเวลาที่ พั กอาศั ยอยู่ ในพื้ นที่ มหาวิ ทยาลั ยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช
ระยะเวลาที่ใช้พักอาศัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยและโดยรอบ 1-6 ปีมากที่สุด
ร้อยละ 75.67 เนื่ องจากกลุ่ มประชากรตัวอย่างเป็นนักศึกษาเป็นหลั ก และหลั กสู ตรโดยทั่วไป
ระดับอุดมศึกษาเป็นระยะสั้นไม่เกิน 6 ปี เมื่อจบหลักสูตรก็แยกย้ายไปยังพื้นที่อื่นเพื่อหางานทา หรือ
ศึกษาต่อ เป็นต้น รองลงมาระยะเวลาที่พักอาศัย 7-12 ปีร้อยละ 6 และระยะเวลาที่พักอาศัยมากกว่า
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12 ปีขึ้นไปร้อยละ 3.33 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ในปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยอยู่บริเวณ
มหาวิทยาลัยถึงร้อยละ 15
แผนภูมิที่ 10 แสดงระยะเวลาที่พักอาศัยกลุ่มประชากรในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
15.00%

1. 1-6 ปี

3.33%
2. 7-12 ปี

75.67%

6.00%

3. 12 ปีขึ้นไป
4. ไม่ได้อาศัยอยู่รอบ
มหาวิทยาลัย

(3) กรรมสิ ทธิ์ ที่ พั กอาศั ยปั จจุ บั นของกลุ่ มประชากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช
สาหรับด้านกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยปัจจุบันเพราะกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นนักศึกษา และบุคลากร จึงมีกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยปัจจุบันในลักษณะการเช่าอาศัยอยู่มาก
ที่สุดร้อยละ 63.33 รองลงมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองร้อยละ 23.33 และของญาติร้อยละ 13.33
แผนภูมิที่ 11 แสดงกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
23.33%
63.33%

13.33%

1. ของตนเอง
2. ของญาติ
3. เช่าอาศัยอยู่
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(4) จ านวนสมาชิกที่พักอาศัยร่วมกันของกลุ่ มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
จานวนสมาชิกที่พักอาศัยร่วมกันจานวน 3-4 คนร้อยละ 76.67 สมาชิกที่
พักอาศัยอยู่ร่วมกันจานวน 1-2 คนร้อยละ 8 สมาชิกที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 5 คนร้อยละ 12
และพักอาศัยอยู่เพียงลาพังร้อยละ 3.33
แผนภูมิที่ 12 แสดงจานวนสมาชิกที่พักอาศัยร่วมกันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
12.00%

3.33% 8.00%
1. อยู่เพียงลาพัง
2. จานวน 1-2 คน
3. จานวน 3-4 คน
76.67%

4. จานวน 5 คนขึ้นไป

(5) การย้ า ยทะเบี ย นบ้ า นของกลุ่ ม ประชากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช
ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมายังที่พักอาศัยปัจจุบัน โดยทะเบียน
บ้านยังคงมีชื่ออยู่ภูมิลาเนาเดิมร้อยละ 80 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรแฝง อาจส่งผล
กระทบต่อการบริการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของจานวนประชากรที่
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และประชากรที่ย้ายทะเบียนบ้านมายังที่พักอาศัยปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 20
แผนภูมิที่ 13 แสดงการย้ายทะเบียนบ้านของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
20%

1. ย้าย
2. ไม่ย้าย
80%
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(6) รายรั บเฉลี่ ย (บาท/เดื อน) ของกลุ่ มประชากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช
ประชากรมีรายรับ เฉลี่ ยต่อ เดือ น 5,000-10,000 บาทร้อยละ 83.33
รองลงมาประชากรมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาทร้อยละ 8.33 และประชากรมีรายรับ
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5, 3.33 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 14 แสดงรายรับเฉลี่ย (บาท/เดือน) ของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
4. มากกว่า 50,000 บาทขึ้น
3. 25,000 – 50,000 บาท

2. 10,000 – 25,000 บาท
1. 5,001 – 10,000 บาท

3.33
5.00
8.33
83.33
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

(7) การเดิ น ทางประจ าวั น ของกลุ่ ม ประชากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช
การส ารวจกลุ่ ม ผู้ ต อบแบบสอบถามในการเดิ น ทางเข้ า พื้ น ที่ ภ ายใน
มหาวิทยาลั ย ราชภัฎ นครศรี ธ รรมราชและโดยรอบ ตามแต่วัตถุประสงค์ต่างๆ นับตั้งแต่การออก
เดินทางจากที่พักอาศัยมายังพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ตอบแบบสอบ 1 ท่านอาจจะมีวิธีการเดินทางมากกว่า
1 วิธี รายละเอียดดังนี้
(7.1) จุดเริ่มต้นในการเดินทางประจาวัน
กลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากหอพักในมหาวิทยาลัยถึง
ร้อยละ 58.33 หอพักบริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งสอดคล้องกับประเภทที่พัก
อาศัยในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีจุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 8.33 และพื้นที่
อื่น ๆ ร้อยละ 13.33
(7.2) วิธีการเดินทาง
วิ ธี ก ารเดิ น ทาง กลุ่ ม ประชากรเดิ น ทางมายั ง มหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุดร้อยละ 53.33 เดินทางโดยการเดินเท้า หรือรถจักรยานร้อยละ 20
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เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 3.33 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์รับจ้างร้อยละ 10 เดินทางโดยใช้
รถโดยสารประจาทางร้อยละ 13.33
แผนภูมิที่ 15 แสดงวิธีการเดินทางในประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
13.33

5 รถโดยสารประจาทาง
3.33

4. รถยนต์ส่วนบุคคล

53.33

3. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
10.00

2. รถจักรยานยนต์รับจ้าง

20.00

1. เดินเท้า/รถจักรยาน
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

(7.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยของกลุ่ มประชากรส่ว น
ใหญ่จะใช้เวลาในการเดินทางน้อย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษาเป็นหลัก รวมถึงพักอาศัยอยู่
หอพักภายในและรอบมหาวิทยาลัยจึงใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าหรือเท่า กับ 15 นาทีเป็นส่วน
ใหญ่ร้อยละ 64.33 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 16-15 นาทีร้อยละ 21 ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทาง 25-35นาทีร้อยละ 10.67 และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมากกว่า 35 นาที ร้อยละ 4
แผนภูมิที่ 16 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
4.00

4. มากกว่า 35 นาที

10.67

3. 25 – 35 นาที

21.00

2. 16 – 25 นาที

64.33

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00
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(7.4) ระยะทางในการเดินทาง
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากที่พักอาศัยมายังมหาวิทยาลั ยของกลุ่ ม
ประชากรโดยส่วนใหญ่ใช้ระยะทาง 1-5 กิโลเมตรร้อยละ 70.33 ซึ่งจะสอดคล้องกับจุดเริ่มต้น และ
ระยะเวลาที่ใช้เดินทาง เนื่องจากพักอาศัยอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยจึงใช้ระยะทางน้อยในการเดินทาง
สาหรับระยะทางอื่น ๆ ได้แก่ 6-10 กิโลเมตรร้อยละ 20 และ มากกว่า 10 กิโลเมตร ร้อยละ 9.67
แผนภูมิที่ 17 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช

9.67

3. มากกว่า 10 กิโลเมตร

20.00

2. 6 – 10 กิโลเมตร

70.33

1. 1- 5 กิโลเมตร
0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

(7.5) ปัญหาในการเดินทาง
การก่ อ ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเพิ่ ม จ านวนของประชากร
โดยเฉพาะประชากรที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัย ส่งให้เกิดหลั่งไหลของประชากรเข้าสู่บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นตามมาด้วย จากการสอบถามกลุ่มประชากร
พบว่า ปั ญหาการจราจรติดขัดเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุ ดส าหรับการเดินทางถึงร้อยละ 52.67
รองลงมาไม่มีปัญหาในการเดินทางร้อยละ 30.67 รถโดยสารประจาทางขับเร็วร้อยละ 8.33ระยะเวลา
ไกลทาให้ใช้เวลาในการเดินทางนานร้อยละ 5 และจานวนรถโดยสารมีน้อยเกินไปร้อยละ 3.33
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แผนภูมิที่ 18 แสดงปัญหาในการเดินทางประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
30.67

5 ไม่มี
8.33

4. รถโดยสารประจาทางขับเร็ว

5.00

3. ระยะทางไกล ทาให้ใช้เวลาในการเดินทางนาน

52.67

2. ปัญหาจราจรติดขัด
3.33

1. จานวนรถโดยสารมีน้อยเกินไป
0.00

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

(8) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ประชากรกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยใน
ฐานะเข้ า มาศึ ก ษาอยู่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ร้ อ ยละ 71.33 รองลงมามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เนื่องจากเป็นบุคลากร และประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยร้อยละ 17.67 ร้อยละ 11 ตามลาดับ
ส าหรั บ การเข้า ร่ว มกิจ กรรมที่ท างมหาวิทยาลั ยจัดขึ้น ส่ ว นใหญ่จะเป็ น
กิจกรรมตามประเพณีทางพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีทาบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ประเพณีทาบุญให้ทานไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษา โดยกลุ่มประชากรให้เหตุผลในการเข้าร่วมหรือไม่
เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง พบว่า เคยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเอง
และชุมชนร้อยละ 40 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม เพราะไม่ทราบข่าวร้อยละ 30 ไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่
มีเวลาร้อยละ 13 และไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม ร้อยละ 17 ทาให้เห็นได้ว่าการจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของประชากร จึงเกิดการพบปะแลกเปลี่ยน รวมถึง
การพูดคุยระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนโดยรอบ
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แผนภูมิที่ 19 แสดงการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชจัดขึ้นของกลุ่มประชากร
1. เคย เพราะกิจกรรมมีประโยชน์ต่อตนเอง/ชุมชน
2. ไม่เคย เพราะไม่มีเวลา
3. ไม่เคย เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม
4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบข่าว

40.00%

30.00%

17.00%
13.00%

(8.1) แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
จากแบบสอบถามกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัย พบว่า การมีมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่นั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนร้อยละ 38.33ช่วยลดภาวะ
ว่างงานของคนในชุมชนร้อยละ 20 และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นร้อย
ละ 16.67 ตลอดจนให้บริการแก่ชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน
ร้อยละ 13.33 รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องร้อยละ 11.67
แผนภูมิที่ 20 แสดงความคิดเห็นเชิงบวกของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
2. ภาวะการว่างงานของคนในชุมชนลดลง
3. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีการบริการให้กับชุมชน 13.33%
เช่น การตรวจสุขภาพ16.67%
การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน
11.67%

20.00%

38.33%
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(8.2) แสดงความคิดเห็น เชิงบวกของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอกจากจะส่งผลในเชิงบวกแล้ว ผลกระทบในเชิง
ลบก็มีเช่นเดียวกัน จากแบบสอบถามกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัย พบว่า การมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่
นั้น ทาให้ปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ 35 เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ
25 เกิดความแออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 16.67 เกิด
มลภาวะเพิ่มขึ้น ในชุ มชน เช่น น้ าเสี ย ขยะ สิ่ งปฏิกูล ร้ อยละ 11.67 เกิดซึ่ งเป็น ส่ ว นหนึ่งที่ ทาให้
ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 8.33 และทาให้การบริการด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไม่เพียงพอร้อยละ 3.33 เนื่องจากประชากรที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามา
เป็นนักศึกษาเป็นหลัก การเกิดกิจกรรมและสถานบันเทิงเพื่อรองรับความต้องการประชากรจึงเพิ่มขึ้น
ทาให้ เกิดการพุกพล่ าน และความจลาจลเพิ่มมากขึ้ น นอกจากนี้ส่ งผลให้ เกิดความแออัด ไม่เป็น
ระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัย
แผนภูมิที่ 21 แสดงความคิดเห็นเชิงลบของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1. เกิดความแออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
2. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล

4. เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้น

3.33%

8.33%

16.67%

25.00%

35.00%
11.67%

- กลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
การสารวจภาคสนามช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 โดยใช้แบบสอบถามผู้ประกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชจานวน 30 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ประกอบที่ตอบแบบสอบถามส่วน
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ใหญ่ประกอบกิจการหอพักคิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาร้านสะดวกซื้อร้อยละ 20 ร้านอาหารและ
เครื่องดื่มร้อยละ 16.67 สาหรับร้านถ่ายเอกสารและร้านซักอบรีดร้อยละ 10 เท่ากัน ร้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอนร้อยละ 6.67 และร้านสุขภาพและความสวยงามร้อยละ 3.33
แผนภูมิที่ 22 แสดงผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1.ร้านถ่ายเอกสาร

2.ร้านสะดวกซื้อ

3.ร้านอุปกรณ์การเรียน

4.ร้านประเภทสุขภาพและความสวยงาม
10.00%

33.33%

20.00%

6.67%
16.67%
3.33%

10.00%

(1) ภู มิ ล าเนาเดิ ม กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช
ภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มประชากร พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอ
เมืองร้อยละ 56.67 รองลงมาภูมิลาเนาเดิมในอาเภอใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ได้แก่ อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตาร้อยละ 23.33 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงที่
มีพื้นที่ติดต่อกัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ร้อยละ 10 ภูมิลาเนาอยู่ในอาเภออื่น ๆ
ร้อยละ 6.67 และภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดใกล้เคียงร้อยละ 3.33
แผนภูมิที่ 23 แสดงภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
1. จังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์,พัทลุง,สงขลา,กระบี่)
2. อาเภอเมือง
3. อาเภอท่าศาลา
4. อาเภอใกล้เคียง (อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตา)
5. อาเภออื่น ๆ
6. จังหวัดอื่น ๆ 3%
10%
23%

7%

0%

57%
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(2) ที่ พั ก อาศั ย ปั จ จุ บั น ของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่มีที่พักปัจจุบัน
อยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ในละแวกใกล้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตา
ร้อยละ 66.67 และ อาเภอตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 33.3
แผนภูมิที่ 24 แสดงที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
1. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

2. ตัวเมืองท่าศาลา

3. พื้นที่อื่น ๆ
33.33%

66.67%
0.00%

(3) ระยะเวลาที่ ป ระกอบกิ จ การของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ระยะเวลาที่ทาการค้าในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา 4-6 ปีมากที่สุดร้อย
ละ 46.67 รองลงมาระยะเวลาที่พักอาศัย 1-3 ปีร้อยละ 33.33 และระยะเวลาที่พักอาศัยมากกว่า 6 ปี
ร้อยละ 20
แผนภูมิที่ 25 แสดงระยะเวลาที่ประกอบกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
1-3 ปี
20%

47%

4-6 ปี

6 ปีขึ้นไป
33%
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(4) สาเหตุหลักที่ประกอบกิจการบริเวณมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
การประกอบกิจการในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษาโดยมีสาเหตุหลักจาก
อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาร้อยละ 66.67 ซึ่งลูกค้าหลัก ได้แก่ นักศึกษา รองลงมาสาเหตุอยู่ใกล้ที่พัก
อาศัยร้อยละ 16.67 ได้รับการชักชวนจากคนรู้จักร้อยละ 10 และอยู่ใกล้กับลูกค้าที่ใช้บริการร้อยละ
6.67 ตามลาดับ
แผนภูมิที่ 26 แสดงสาเหตุหลักที่ประกอบกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
1. อยู่ใกล้สถาบันการศึกษา
3. ได้รับการชักชวนจากคนรู้จัก
16.67%

2. ค่าเช่าถูกกว่าพื้นที่อื่น
4. อยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัย

6.67%

10.00%
0.00%

66.67%

(5) แหล่ งที่รับหรือซื้อสินค้าของกลุ่ มผู้ ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
การรับสินค้าโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักจะซื้อในแหล่งค้าส่ง ได้แก่ ร้าน
เทสโก้ โ ลตั ส ในอ าเภอเมื อง นครศรี ธ รรมราชร้ อยละ 46.67 ร้ านขายส่ งแมคโคร ในอ าเภอเมื อง
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 33.33 และตลาดขายส่ง ตาบลหัวอิฐ อาเภอเมือง นครศรีธรรมราช ร้อยละ 20
แผนภูมิที่ 27 แสดงแหล่งการรับหรือซื้อสินค้ามาของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
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1. ร้านเทสโก้โลตัส อาเภอเมือง นครศรีฯ
3. ร้านขายส่ง แมคโคร อาเภอเมือง นครศรีฯ
4. ร้านตลาดขายส่ง ตาบลหัวอิฐ อาเภอเมือง นครศรีฯ
20.00%

46.67%

33.33%

(6) ผู้ซื้อสินค้าหรื อรับบริการของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
เนื่องด้วยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยทาให้เกิดขึ้นของสิ่งปลูกสร้าง กิจกรรมการค้า
และบริการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรับการเข้ามาหรือเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษา
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักในการศึกษา ส่งผลให้กลุ่มประชากรที่ซื้อสินค้าและใช้บริการจึงเป็นกลุ่มนักศึกษาถึง
ร้อยละ 60 รองลงมาจะเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยร้อยละ 26.67 และประชากรในพื้นที่อื่นร้อยละ 13.33
แผนภูมิที่ 28 แสดงผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1. นักศึกษา

2. บุคคลากรในมหาวิทยาลัย

3. ประชากรในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

13.33%
26.67%

60.00%

(7) การร่ ว มกิ จ กรรมของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น พบว่ า ผู้ ป ระกอบการ
ภายนอกมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เคยเข้าร่ว มกิจกรรม เพราะมีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนร้อยละ
46.67 ไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่ทราบข่าวร้อยละ 26.67 ไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่มีเวลาร้อยละ 16.67
และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม และไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม ร้อยละ 10
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แผนภูมิที่ 29 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1. เคย เพราะกิจกรรมมีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
2. ไม่เคย เพราะไม่มีเวลา
3. ไม่เคย เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม
4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบข่าว
46.67%

26.67%

10.00%
16.67%

(8) แสดงความคิ ด เห็ น เชี ย งบวกของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
จากแบบสอบถามกลุ่มผู้ประกอบการที่ดาเนินกิจการภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การมีมหาวิทยาลัยการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีส่วน
ช่ว ยกระตุ้น การเจริ ญเติบ โตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนร้อยละ 43.33 รองลงมาก่อให้ เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นมากที่สุดร้อยละ 26.67 ช่วยลดภาวการณ์ว่างงานของคน
ในชุมชนร้ อยละ 13.33 การบริการแก่ชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชนร้อยละ 10 รวมถึงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทาให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพคน
ในชุมชนร้อยละ 6.67
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แผนภูมิที่ 30แสดงความคิดเห็นเชิงลบของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
2. ภาวะการว่างงานของคนในชุมชนลดลง
3. การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทาให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพคนในชุมชน
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน
5. มีการบริการให้กับชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน
10.00%

26.67%

43.33%

13.33%

6.67%

(9) แสดงความคิดเห็นเชิงลบของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช
สาหรับความคิดเห็นในเชิงลบจากการมีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชจะทา
ให้ เกิ ดปั ญหาการจราจรติ ดขั ดเพิ่มมากขึ้ นภายในพื้ นที่ บริ เวณมหาวิ ทยาลัยร้อยละ 36.67 ท าให้เกิ ด
อาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26.67 ทาให้เกิดความแออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า
และที่อยู่อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 20 และการเพิ่มขึ้นของมลภาวะในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูลร้อย
ละ 13.33 ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการร้อยละ 3.33
แผนภูมิที่ 31 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชในเชิงลบ
1. เกิดความแออัดไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
2. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล
4. เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้น
3.33%
26.67%

13.33%

20.00%

36.67%
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2) จานวนประชากร
จานวนประชากรในระดับท้องถิ่น เป็นผลกระทบที่สาคัญจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในตาบลท่างิ้ว ส่งผลให้พื้นที่มีจานวน
ประชากรเพิ่มขึ้น จากข้อมูลจานวนประชากรรายตาบลในอาเภอเมือง พ.ศ.2538 – พ.ศ.2558 ของ
สานั กบริ ห ารการทะเบี ย น กรมการปกครอง เมื่อ นาจานวนประชากรรายตาบล ในอาเภอเมืองมา
เปรียบเทียบกัน พบว่า จานวนประชากรตาบลท่างิ้วมีอัตราการเพิ่มขึ้น อยู่อันดับต้น ๆ คือ ลาดับที่ 4
ของตาบลทั้งหมดในอาเภอเมือง โดย ในช่วง พ.ศ.2538-พ.ศ.2558 ตาบลท่าซักมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
สูงสุดคิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 58.04 รองลงมาตาบลนาเคียนคิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 55.04 ลาดับที่สาม
ตาบลโพธิ์เสด็จคิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 50.04 และตาบลท่างิ้ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 49.90 อย่างไรก็ตามพื้นที่ในลาดับที่ 1 ถึง 3 มีอาณาเขตติดต่อ
กับตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งอาจเป็นอิทธิพลมาจากการขยายตัวของเมืองนครศรีธรรมราช แต่สาหรับ
ต าบลท่ า งิ้ ว ไม่ มี ไ ด้ อ าณาเขตติ ด ต่ อ กั บ ตั ว เมื อ ง จึ ง เป็ น ผลมาจากการมี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช รายละเอียดตารางที่ 18
ตารางที่ 18 อัตราการเปลี่ ย นแปลงของประชากรรายตาบล อาเภอเมื อง จั งหวัด
นครศรีธ รรมราช พ.ศ.2538 – พ.ศ.2558
พื้นที่

ต.ใน
เมือง
ต.ท่าวัง
ต.คลัง
ต.นา
เคียน
ต.โพธิ์
เสด็จ
ต.ท่าไร่
ต.ปาก
นคร
ต.นา

พ.ศ.

การเปลี่ยนแปลง

อัตราการเปลี่ยนแปลง

2538

2548

2558

25382548
11,374 14,451 18,409 3,077

25482558
3,958

25382558
7,035

2538- 2548- 25382548 2558 2558
21.29 21.50 38.22

4,686

6,030

7,320

1,344

1,290

2,634

22.29

17.62

35.98

5,674

7,504

8,100

1,830

596

2,426

24.39

7.36

29.95

1,824

2,617

4,057

793

1,440

2,233

30.30

35.49

55.04

6,998 10,176 14,006

3,178

3,830

7,008

31.23

27.35

50.04

1,756

1,692

2,502

-64

810

746

-3.78

32.37

29.82

2,788

2,629

6,195

-159

3,566

3,407

-6.05

57.56

55.00

1,154

1,561

2,124

407

563

970

26.07

26.51

45.67
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พื้นที่

พ.ศ.
2538

2548

การเปลี่ยนแปลง
2558

25382548

25482558

ทราย
2,023 2,414 2,890 391
476
ต.
กาแพง
เซา
1,181 1,505 1,964 324
459
ต.ไชย
มนตรี
885 1,181 1,687 296
506
ต.
มะม่วง
สองต้น
ต.ท่างิ้ว 2,197 2,861 4,385 664 1,524
ต.บาง 2,726 2,410 3,382 -316 972
จาก
ต.ปาก 8,671 10,136 15,038 1,465 4,902
พูน
ต.ท่าซัก 1,920 3,163 4,576 1,243 1,413
ต.ท่าเรือ 5,056 5,991 7,263 935 1,272
ที่มา : สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง,2558

25382558

อัตราการเปลี่ยนแปลง
2538- 2548- 25382548 2558 2558

867

16.20

16.47

30.00

783

21.53

23.37

39.87

802

25.06

29.99

47.54

2,188

23.21 34.75 49.90

656

-13.11 28.74

19.40

6,367

14.45

32.60

42.34

2,656

39.30

30.88

58.04

2,207

15.61

17.51

30.39

5.1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นทีเ่ มือง
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในภาพรวมระดับ
เมือง จากการศึกษาผังเมืองรวมจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบทิศทางการพัฒนา และ
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น การศึ ก ษาผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พ.ศ.2556 พบว่ า พื้ น ที่ ตั้ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม การ
ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่ง
สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
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(1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและ
จาพวกที่กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(3) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(4) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า 6 เมตร

ที่มา : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช. (2556).
ข้อกาหนดในการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณมหาวิทยาราชภัฎนครศรีธรรมราชมีข้อกาหนด
ในการพัฒ นาที่ค่อนข้างไม่เ อื้ออานวยให้พัฒ นาเป็นพื้น ที่เ มือง เนื่อ งจากพื้น ที่ตั้ง มหาวิท ยาลัย มี
ขนาดพื้น ที ่จ ากัด ส่ว นด้า นหลัง มหาวิท ยาลัย มีอ าณาเขตติด กับ อุท ยานแห่ง ชาติเ ขาหลวง ซึ ่ง
ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ตาบลท่าดี ตาบลกาโลน ตาบลเขาแก้ว อาเภอลานสกา ตาบลละอาย อาเภอ
ฉวาง ตาบลท่างิ้ว อาเภอเมือง ตาบลยางค้อม ตาบลพิปูน ตาบลเขาพระ อาเภอพิปูน ตาบลทอน
หงส์ ตาบลบ้านเกราะ ตาบลพรหมโลก อาเภอพรหมคีรี ตาบลช้างกลาง ตาบลสวนขัน กิ่งอาเภอ
ช้า งกลาง และต าบลกรุง ชิง ต าบลน บพิต า ต าบลนาเหรง กิ ่ง อ าเภอนบพิต า จัง หวัด
นครศรีธ รรมราช ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเกิด ขึ้นเฉพาะบริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยซึ่งติดกับเส้น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 4016 เป็นเส้นทางหลักด้านทิศตะวันตก
เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองนครศรีธรรมราชกับมหาวิทยาลัย ราชภัฎนครศรีธรรมราช (ผ่านถนนกะ

99
โรม-แยกบ้านตาล และถนนพรมคีรี) เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ทาให้สามารถเดินทางระหว่างตัว
เมือง และพื้นที่ศึกษาได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางด้านกายภาพในระดับเมืองจึงไม่สามารถแยก เพื่อแสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมหาวิท ยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมือง สามารถ
เดิน ทางโดยใช้ข นส่ง สาธารณะที่ส ะดวก และใช้เ วลาไม่น านนัก ตลอดจนบทบาทของตัว เมือ ง
นครศรีธรรมราชเองที่มีบทบาทเป็นทั้งศูนย์กลางของหน่วยงานราชการ เป็นแหล่งการค้าและการ
บริการที่สาคัญ รวมทั้งเป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมที่ควรค่า
แก่การอนุรักษ์ ซึ่งมีโ บราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่ที่มีความสาคัญมากมาย ดังนั้น การมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้พื้นที่ทางด้านทิศทางตะวันตก
(ที่ดินบริเวณเส้นทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 4016) เกิดการพัฒนาจนมีความเป็นเมือง และเกิด
การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น
แต่หากพิจารณาในมิติอื่น จากการศึกษาแบบสอบถามกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยจานวน
300 ตัวอย่าง พบว่า นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรหลักในการศึกษามีการเดินทางเข้ามาใช้จ่าย
ในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชถึง ร้อยละ 85 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายประเภทของใช้ส่วนตัวในราคา
ตั้งแต่ 501-1,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 55.67 รองลงมาราคา 500 บาทร้อยละ 25.67 และราคา
มากกว่า 1,000 บาทร้อยละ 5.33 โดยมีความถี่ในการใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือน
ร้อยละ 77.67 และความถี่ในการใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 22.33 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชมีส่วนช่วยให้เกิดการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ และเกิด
การพัฒนาของเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้เข้ามา
ใช้จ่ายสิน ค้า จากแหล่งซื้อ สิน ค้าบริเวณต่าง ๆ ในเมืองนครศรีธ รรมราช จากแบบสอบถามกลุ่ม
ผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชจานวน 30 ตัวอย่าง พบว่า แหล่งที่
รับหรือซื้อสินค้าของกลุ่มผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่ จะซื้อในร้านค้าส่ง ได้แก่ ร้านเทสโก้โลตัส ใน
อาเภอเมือง นครศรีธรรมราชร้อยละ 46.67 ร้านขายส่งแมคโคร ในอาเภอเมือง นครศรีธรรมราช
ร้อยละ 33.33 และตลาดขายส่ง ตาบลหัว อิฐ อาเภอเมือง จังหวัด นครศรีธ รรมราช ร้อยละ 20
เพื่อนามาขายปลีกในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัย จึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Dober, Richard P.
(1963) กล่า วถึง การมีส ถาบัน การศึก ษาในพื้น ที่ใ ด ย่อ มส่ง ผลให้เ กิด การพัฒ นา และขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะพื้นที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ การมีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ยังส่งผลกระทบทางด้านสังคมใน
ระดับ เมืองเพราะการก่อ ตั้ง สถาบันอุดมศึก ษาเป็นตัว ดึงดูดประชากรให้เข้ามายังพื้นที่ทั้ง ในเชิง
ประมาณ และความหลากหลายของลักษณะประชากร เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่เกิดความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน และไม่ให้เกิดความแออัดของจานวนประชากรที่เกินมาตรฐาน จนส่งผลกระทบทางด้าน
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คุณ ภาพชีว ิต นั ้น ทางภาครัฐ จึง ต้อ งมีก ารวางแผนในการบริห าร หรือ จัด การ ตลอดจนออก
มาตรการควบคุมการพัฒนา การขยายตัว และการเติบโตของพื้นที่เมืองที่เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยให้
อยู ่ใ นทิศ ทางที ่ไ ม่ส ่ง ผลกระทบในทางลบแก่ป ระชากรที ่พ ัก อาศัย ทั ้ง ภายใน และภายนอก
มหาวิท ยาลัย ซึ่ง จากการศึก ษาโดยใช้ แ บบสอบถามแบ่ง ออกเป็น กลุ่ม ประชากรมหาวิท ยาลัย
จานวน 300 ตัวอย่างให้ความคิดเห็นถึงการมีมหาวิทยาลัยราชภัฎทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางบวก โดยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนร้อยละ 38.33 ช่วยลด
ภาวะว่างงานของคนในชุมชนร้อยละ 20 และก่อให้เกิด การปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้นร้อยละ 16.67 ตลอดจนให้บริการแก่ชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชนร้อยละ 13.33 รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องร้อย
ละ 11.67 แต่ก็ส่งผลในทางลบทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ 35 เกิดอาชญากรรม ยา
เสพติด ลัก ขโมยเพิ่ม มากขึ้น ร้อ ยละ 25 เกิด ความแออัด ไม่เ ป็นระเบีย บของร้า นค้า และที่อ ยู่
อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 16.67 เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูลร้อยละ
11.67 เกิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยมทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปร้อย
ละ 8.33 และทาให้ก ารบริก ารด้านสาธารณูป โภค และสาธารณูป การไม่เพีย งพอร้อยละ 3.33
สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชให้ ความคิดเห็นถึงการมี
มหาวิทยาลัยราชภัฎทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก โดยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางด้า นเศรษฐกิจ ของชุม ชนร้อ ยละ 43.33 รองลงมาก่อ ให้เ กิด การปรับ ปรุง และพัฒ นา
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ร้อยละ 26.67 ช่ว ยลดภาวการณ์ว่างงานของคนในชุมชนร้อ ยละ 13.33
เป็นการให้บริการแก่ชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนร้อยละ 10
และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทาให้เกิดการสร้างและพัฒ นาอาชีพคนในชุมชนร้อยละ
6.67 ส าหรับ ผลกระทบในทางลบของการมีม หาวิท ยาลัย ราชภัฎ นครศรีธ รรมราชของกลุ ่ม
ผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัย คือ ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มมากขึ้นถึง ร้อยละ
36.67 ทาให้เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 26.67 ทาให้เกิดความ
แออัด ไม่เ ป็น ระเบีย บของร้านค้า และที่อยู่อ าศัยภายในชุม ชนร้อ ยละ 20 และการเพิ่ม ขึ้นของ
มลภาวะในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล ร้อยละ 13.33 ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนการ
บริการด้านสาธารณูป โภคและสาธารณูปการร้อยละ 3.33 ซึ่งผลกระทบทางด้านสังคมที่เกิดขึ้น
ดังกล่าว ทั้งทางมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐควรตระหนัก และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เพื่อเป็น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน และรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต
รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แ ก่เมือง
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5.2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5.2.1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา
5.2.1.1 ด้านกายภาพ
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เดิมที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่มีประชากรอาศัย
อยู่ สาหรับในบริเวณใกล้เคียงทางทิศใต้ของพื้นที่จะเป็นที่ตั้งของชุมชนโมคลาน ซึ่งเป็นชุมชนโบราณ
ตั้ ง แต่ อ ดี ต และบริ เ วณทิ ศ เหนื อ จะเป็ น ที่ ตั้ ง ต าบลไทยบุ รี ตามหลั ก ฐานทางโบราณคดี แ ละ
ประวั ติ ศ าสตร์ พบว่ า เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐาน และมี ก ารอพยพของผู้ ค นมานานตั้ ง แต่ ช่ ว ง
พุทธศักราชที่ 12 ที่ผ่านมา ในบริเวณละแวกใกล้พื้นที่สาธารณะนี้ จึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนมา
ช้านาน โดยการตั้ง บ้ านเรื อนในระยะแรกนั้ น ไม่ ได้ เข้า มาตั้ง บ้านเรื อนในพื้ นที่ ส าธารณะ แต่ จ ะ
บ้านเรือนโดยรอบ ๆ เนื่องจากเดิมเป็นป่าทึบ แต่ได้เข้ามาหาประโยชน์ในพื้นที่ เช่น หาของป่า นา
สัตว์เข้ามาเลี้ยง เข้ามาเก็บน้ามันยางป่าไว้สาหรับทาให้ได้แสงสว่าง ต่อมาชาวบ้านมีความต้องการใน
ที่ดินทากินเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเมื่อป่าเริ่มหมดสภาพจึงเข้ามาจับจองที่ดินถางฟันบุกเบิกเป็นที่นา
เพื่อทาประโยชน์ และตั้งบ้านเรือนกันอย่างถาวร
ต่อมามีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้นที่ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่ 9,594 ไร่ จาเป็นต้องอพยพประชากรในพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยไป
ตั้งชุมชนแห่ งใหม่ขึ้น ในพื้นที่ 3,653 ไร่ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้ โดยใช้ชื่อว่า ชุมชนสาธิตวลัย
ลักษณ์พัฒนา ซึง่ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่จานวน 512 ครัวเรือน โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ ถือ
ว่าชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
รูปที่ 15 ทุ่งสาธารณะประโยชน์ที่ทางทบวงมหาวิทยาลัยขอใช้ประโยชน์
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รูปที่ 16 พื้นที่สาหรับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่มา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ศูนย์บริการวิชาการ
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ.2543 กับ
พ.ศ.2558 ของกรมแผนที่ทหาร (2558) พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ในภาพที่ 17 (ภาพบน) พื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเสียส่วนใหญ่ และ
มีการตัดถนนสายย่อยเพื่อเป็นทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401
ซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงระหว่างตัวเมืองนครศรีธรรมราชผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปยัง
อาเภอท่าศาลา อาเภอสิชล อาเภอขนม ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดสุราษฎ์ธานี ในช่วงแรกที่มีการเปิด
การเรียนการสอน พ.ศ.2541 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมถนนทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัยยังคง
เป็ น พื้ น ที่ ว่ า งเปล่ า พื้ น ที่ เ กษตรกรรม รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของสิ่ ง ปลู ก สร้ า งใด ๆ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบัน (พ.ศ.2558) พื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ดิ น ในการก่อ สร้ า งอาคารพาณิช ย์ สร้างหอพั ก และคอนโด รวมทั้ง บ้านจัดสรร เพื่ อ
ประกอบกิจการที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของประชากรมหาวิทยาลั ยมากขึ้น เกิดการ
กระจุกตัวของสิ่งปลูกสร้างบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401
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รูปที่ 17 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ.2543 และพ.ศ.2558
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รูปที่ 18 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ.2543 และพ.ศ.2558
(ตอน1)
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รูปที่ 19 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ.2543 และพ.ศ.2558
(ตอน2)
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รูปที่ 20 เปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พ.ศ.2543 และพ.ศ.2558
(ตอน3)
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3) การคมนาคม
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งผลกระทบทางบวกต่อที่ตั้ง และเมืองที่เป็นที่ตั้ง
ของสถาบันการศึกษา นั่นก็คือ การพัฒนา และการปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมให้มีสภาพที่ดี และ
ครอบคลุมอย่างถั่วถึงทั้งเมืองมากขึ้น ในภาพที่ 17 จะเห็นได้ว่า ภาพด้านล่างจะมีโครงข่ายย่อยที่ จะ
สามารถเข้าถึงพื้นที่ชนบทมากขึ้น จึงทาให้มีการตั้งถิ่นฐานในลักษณะต่างเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ทั้ง
หอพัก หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อประชากรที่
พักอาศัยในพื้นที่ จึงส่งผลกระทบให้ราคาที่ดินสูงขึ้น แต่เดิมมีการใช้ป ระโยชน์เป็นพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ที่มีประชากรเข้าใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ภายหลังการมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งผล
ให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมากเป็นหลายเท่าตัว จากการศึกษาราคาประเมินที่ดินบนเส้นทางคมนาคมสาย
สาคัญในพื้นที่ศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
- ช่วงราคาที่ดินสูงกว่า 20,000 บาท/ตารางวา พบในถนนเข้ามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์เป็นเส้นทางหลักจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 เข้าสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ราคา
ที่ดิน 32,500 บาท/ตารางวา
- ช่วงราคาที่ดิน 10,000 – 20,000 บาท/ตารางวา พบในบริเวณที่ดินติดทางหลวง
หมายเลข 401 (สายเลี่ยงเมืองท่าศาลา) อยู่ในราคาตั้งแต่ 2,350-20,000 บาท/ตารางวา ที่ดินติดทาง
หลวงหมายเลข 401 (ท่าศาลา-สิชล, ท่าศาลา-นครศรีธรรมราช) ราคาตั้งแต่ 625-17,000 บาท/
ตารางวา ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 4140 (ท่าศาลา-นบพิตา) เป็นเส้นทางสายรองแยกออกมาจาก
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 อยู่ทางด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีราคาที่ดินตั้งแต่
500-17,000 บาท/ตารางวา
- ช่วงราคาที่ดิน 5,000 – 10,000 บาท/ตารางวา จะไม่มีพบในบริเวณพื้นที่ศึกษา
แต่จะมีช่วงราคาต่ากว่า 5,000 บาท/ตารางวา คือ ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 4141 (หน้าทับ -ดอน
คา-วังลุง) เป็นเส้นทางสายรองแยกออกมาจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 อยู่ทางด้านทิศใต้
ของมหาวิทยาลั ยวลัยลักษณ์ ราคาที่ดินตั้งแต่ 525-1,200 บาท/ตารางวา ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณโดยรอบถนนเส้นนี้ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกยางพารา และทาสวน อีกทั้งเป็นเส้นทาง
ลัดเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยต้องไม่ผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช
จากการศึกษาราคาที่ดิน ในตารางที่ 19 พบว่า ที่ดินบริเวณเส้นทางคมนาคมที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกินเท่าตัว มากที่สุด คือ ถนนเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 96.15
รองลงมาที่ดินติดทางหลวงหมายเลข 401 (สายเลี่ยงเมืองท่าศาลา) และที่ดินติดทางหลวงหมายเลข
4140 (ท่าศาลา-นบพิตา) คิดเป็นร้อยละ 87.50 และ70.59 ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 สรุปราคาประเมินที่ดินพ.ศ.2547-พ.ศ.2558 ในอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลาดับ

ที่ดิน

ที่ดินติดทางหลวง
หมายเลข 401 (ท่า
1
ศาลา-สิชล,ท่าศาลานครศรีธรรมราช)
ที่ดินติดทางหลวง
2
หมายเลข 4140 (ท่า
ศาลา-นบพิตา)
ที่ดินติดทางหลวง
3
หมายเลข 401 (สาย
เลี่ยงเมืองท่าศาลา)
ถนนเข้า
4
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
ที่ดินติดทางหลวง
หมายเลข
4141
5
(หน้าทับ-ดอนคา-วัง
ลุง)
ที่มา : กรมธนารักษ์ ; 2558

25552558

อัตราการ
เปลี่ยนแปลงราคา
ประเมินสูงสุด (%)

25472550

25512554

4007,500

62562515,000 17,000

55.88

5005,000

50050012,000 17,000

70.59

1,5002,500

2,500- 2,3506,000 20,000

87.50

1,2501,500

1,20032,500
1,650

96.15

300750

5251,200

37.50

5251,200
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แผนที่ 7 ราคาประเมินที่ดินบริเวณเส้นทางคมนาคมสายสาคัญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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3) จานวนบ้าน
มหาวิท ยาวลั ย ลั กษณ์ มี พื้น ที่ ขนาดใหญ่ ครอบคลุ ม 3 ต าบล ได้แ ก่ ต าบลหั ว
ตะพาน ตาบลไทยบุรี ตาบลโพธิ์ทอง จากการศึกษาข้อมูลจานวนบ้านรายตาบล ในอาเภอท่าศาลา
พ.ศ.2538 พ.ศ.2548 และพ.ศ.2558 พบว่า ใน พ.ศ.2538 ตาบลหัวตะพานมีจานวนบ้าน 962 ตาบล
ไทยบุรีมีจานวนบ้าน 1,440 และตาบลโพธิ์ทองมีจานวนบ้าน 1,375 ต่อมา พ.ศ.2548 ที่มีการจัดตั้ง
และทาการเปิดการเรียนการสอนหมาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วงแรก ๆ ทาให้ตาบล 3 ตาบลมีจานวน
บ้านเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จนกระทั่ง พ.ศ.2558 ตาบลโพธิ์ทองมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนบ้าน
เพิ่มขึ้นสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43.13 เมื่อเปรียบเทียบกับตาบลอื่นในอาเภอท่าศาลา
ตารางที่ 20 แสดงจานวน และอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนบ้าน ในอาเภอท่าศาลา พ.ศ. 2538พ.ศ. 2558
พื้นที่
2538
ตาบลท่าศาลา
6,427
ตาบลกลาย
2,110
ตาบลท่าขึ้น
2,574
ตาบลหัวตะพาน
962
ตาบลสระแก้ว
2,207
ตาบลโมคลาน
2,120
ตาบลไทยบุรี
1,444
ตาบลดอนตะโก
1,025
ตาบลตลิ่งชัน
1,496
ตาบลโพธิ์ทอง
1,375
ทีมา : กรมการปกครอง,2558

2548
8,124
2,331
3,059
1,199
2,517
2,673
1,743
1,229
1,941
1,744

2558
10,910
2,876
3,747
1,438
2,982
3,472
2,235
1,477
2,512
2,418

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (%)
41.09
26.63
31.31
33.10
25.99
38.94
35.39
30.60
40.45
43.13
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แผนที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงจานวนบ้านรายตาบลอาเภอท่าศาลา พ.ศ.2538 พ.ศ.2548 และพ.ศ. 2558

5.2.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
การก่อสร้างมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประชากรมหาวิทยาลัย กับเมืองที่เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามลง
สารวจภาคสนามช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 จานวน 300 ตัวอย่าง ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่าย หรือการรับบริการ (ภาคผนวก ข) พบว่า ซึ่งแบ่งการใช้จ่ายออกเป็น 4
ประเภท ได้แก่
1) ประเภทอาคารและเครื่องดื่ม
(1) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเช้า ในวันจันทร์ -ศุกร์ต่อครั้ง เป็น
ราคา 50 บาทมากที่สุดร้อยละ 62.67 ราคา 50-100 ร้อยละ 20.67 ราคามากกว่า 100 บาทร้อยละ
6.67 และไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 โดยมีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุกวันร้อยละ 75 ความถี่ใน
การใช้จ่าย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 13.33 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 6.67
ความถี่ใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 3.33 และใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ
1.67 ส่วนใหญ่ใช้บริการในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 75 รองลงมาบริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ที่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆ รวมถึงตัวเมืองท่าศาลาเป็นครั้งคราวคิดเป็นร้อยละ
16.67, 6.67 และ 1.67 ตามลาดับ
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(2) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเช้า ในวันเสาร์ -อาทิตย์ต่อครั้ง
เป็นราคา 50-100 ร้อยละ 60 ราคา 50 บาทมากที่สุดร้อยละ 16.67 ราคามากกว่า 100 บาทร้อยละ
10 และไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 13.33 โดยมีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุกวันร้อยละ 3.67 ความถี่
ในการใช้จ่าย 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 7.67 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 13
ความถี่ใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 14.67และใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ
61 ส่วนใหญ่ใช้บริการในพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 54 รองลงมาภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 23.33, ทีบ่ ้านหรือพื้นที่อื่นๆ รวมถึงตัวเมืองท่าศาลาเป็นครั้งคราวคิด
เป็นร้อยละ 17.67 และ 5 ตามลาดับ
(3) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารกลางวัน ในวันจันทร์ -ศุกร์ต่อครั้ง
เป็นราคา 50 บาทมากที่สุดร้อยละ 62.67 ราคา 50-100 ร้อยละ 20.67 ราคามากกว่า 100 บาทร้อย
ละ 6.67 และไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 โดยมีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุกวันร้อยละ 75 ความถี่
ในการใช้จ่าย 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 13.33 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 6.67
ความถี่ใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 3.33 และใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ
1.67 ส่วนใหญ่ใช้บริการในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 75 รองลงมาบริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ที่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆ รวมถึงตัวเมืองท่าศาลาเป็นครั้งคราวคิดเป็นร้อยละ
16.67, 6.67 และ 1.67 ตามลาดับ
(4) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารกลางวัน ในวันเสาร์ -อาทิตย์ต่อ
ครั้ง เป็นราคา 50 บาทมากที่สุดร้อยละ 50 ราคา 50-100 บาทร้อยละ 30 ราคามากกว่า 100 บาท
ร้อยละ 3.33 และไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 16.67 โดยมีความถี่ในการใช้จ่าย 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ
1.67 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 10 ความถี่ใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ
25.67และใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 62.67 ส่วนใหญ่ใช้บริการในพื้นที่ตัว
เมืองท่าศาลาร้อยละ 31.67 ตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 26.67 ที่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆร้อยละ
16.67 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 18.33 และภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อย
ละ 6.67
(5) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเย็น ในวันจันทร์ -ศุกร์ต่อครั้ง เป็น
ราคา 50 บาทมากที่สุดร้อยละ 62.67 ราคา 50-100 ร้อยละ 20.67 ราคามากกว่า 100 บาทร้อยละ
6.67 และไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 10 โดยมีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุกวันร้อยละ 75 ความถี่ใน
การใช้จ่าย 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 13.33 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 6.67
ความถี่ใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 3.33 และใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ
1.67 ส่วนใหญ่ใช้บริการในพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 75 รองลงมาบริเวณหน้า
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ที่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆ รวมถึงตัวเมืองท่าศาลาเป็นครั้งคราวคิดเป็นร้อยละ
16.67, 6.67 และ 1.67 ตามลาดับ
(6) ค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มอาหารเย็น ในวันเสาร์ -อาทิตย์ต่อครั้ง
ราคา 50-100 บาทร้อยละ 43.33 ราคามากกว่า 100 บาทร้อยละ 11.67 ราคา 50 บาทร้อยละ 30
และไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยละ 15 โดยมีความถี่ในการใช้จ่ายเป็นประจาทุกวันร้อยละ 9.33 ความถี่ในการ
ใช้จ่าย 3-4ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 10 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 6.67 ความถี่
ใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 20.67และใช้จ่ายมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 62.67
ส่วนใหญ่ใช้บริการที่บ้านหรือพื้นที่อื่นๆร้อยละ 75 รองลงมาตัวเมืองท่าศาลาร้อยละ 13.33 ภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 6.67 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 3.33 และตัวเมือง
นครศรีธรรมราชร้อยละ 1.67
2) ประเภทของใช้ส่วนตัว
(1) ค่าใช้จ่ายของใช้ส่วนตัวต่อครั้ง ส่วนใหญ่เป็นจานวน 501-1,000 บาท
ร้อยละ 55.67 รองลงมา จานวน 500 บาท ร้อยละ 25.67 จานวน 1,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5.33 และไม่
เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 13.33
(2) ความถี่ในการใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว ส่วนใหญ่จะมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน ร้อยละ 66 และความถี่ในการใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว 2-3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 34
(3) พื้นที่ใช้จ่ายของใช้ส่วนตัว ซึ่งมากที่สุด คือ ตัวเมืองท่าศาลา ร้อยละ 50
รองลงมาตัวเมืองนครศรีธรรมราช ร้อยละ 33.33 บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้อยละ 16.67
3) ประเภทอุปกรณ์การเรียน
(1) ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียนต่อครั้ง มากที่สุด คือ จานวน 100 บาทขึ้น
ไป ร้อยละ 71.67 และ จานวน 51-100 บาท ร้อยละ 28.33
(2) ความถี่ในการใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน ซึ่งความถี่ในการใช้จ่ายส่วนใหญ่
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 63 และ 2-3ครั้งต่อเดือนร้อยละ 37
(3) พื้ นที่ใ ช้จ่ ายอุ ปกรณ์ก ารเรีย น ซึ่งมากที่สุ ด คื อ บริเ วณด้ านหน้ า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้อยละ 56 ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้อยละ 36.67 และ ตัวเมืองท่า
ศาลา ร้อยละ 7.33
4) ประเภทบริการต่าง ๆ ได้แก่ ร้านเสริมสวย ร้านซักอบรีด ร้านหนังสือ ร้านนวด ร้านอินเตอร์เน็ต
ร้านซ่อมจักรยานยนต์ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
(1) ค่าใช้จ่ายบริการต่าง ๆ ต่อครั้ ง มากที่สุด คือ จานวน 51- 100 บาท
ร้อยละ 51.67 รองลงมา จานวนมากกว่า 100 บาท ร้อยละ 33.33 และไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อยละ 13.33
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(2) ความถี่ในการใช้จ่ายบริการต่าง ๆ ซึ่งมากที่สุด คือ 2-3 ครั้งต่อเดือน
ร้อยละ 76 ความถี่ในการใช้จ่าย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 13.33 และความถี่ในการใช้จ่าย 3-4
ครั้งต่อสัปดาห์ร้อยละ 10.67
(3) พื้นที่ใช้บริการต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ร้อยละ 62.67 ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 26.67 และ บริเวณตัวเมืองท่าศาลา
ร้อยละ 10.67
สรุ ป ผลการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของกลุ่ มตัว อย่างประชากรมหาวิทยาลั ย วลั ย
ลักษณ์จานวน 300 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลับมักจะทานอาหารและ
เครื่องดื่มในช่วงเปิดการเรียนการสอน (วันจันทร์ - ศุกร์) ราคา 50 บาทซึ่งส่วนใหญ่มักจะรับบริการ
ภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจาทุกวัน แต่ถ้าหากเป็นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ จะนิยมทานอาคารและ
เครื่องดื่มในราคา 51-100 บาท บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยความถี่ในการใช้จ่าย3-4 ครั้งต่อ
สัปดาห์ เนื่องจากมีความหลากหลายของสินค้า ราคาเหมาะสม และไม่ต้องเดินทางไกล สาหรับการใช้
จ่ายประเภทของใช้ส่วนตัว จะใช้จ่ายต่อครั้งจานวน 501-1,000 บาท โดยจะซื้อประมาณเดือนละ 1
ครั้ง และใช้บริเวณในตัวเมืองท่าศาลาเป็นส่วนมาก เพราะใช้ระยะเวลา และระยะทางเดินทางน้อย
กว่าเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช ในขณะที่มีความหลากหลายของสินค้าค่อนขางใกล้เคียงกัน ซึ่งตัว
เมื อ งท่ า ศาลา เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ า และการบริ ก าร ทั้ ง ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ร้ า นสะดวกซื้ อ และตลาด
ตลอดจนศูนย์สถาบันราชการ เป็นต้น และประเภทอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ หนังสือ เอกสาร และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มักจะใช้จ่ายต่อครั้งในราคา 100 บาท ในความถี่ 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และใช้บริการร้านค้าด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งประเภทบริการ
ต่าง ๆ จะมีความหลากหลายของการใช้บริการ โดยจะใช้จ่ายในการรับบริการต่อครั้งมากที่สุดในราคา
51- 100 บาท ความถี่ในการใช้จ่าย 2-3 ครั้งต่อเดือน และจะรับบริการบริเวณด้านหน้า มหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกับการใช้จ่ายปะเภทอุปกรณ์การเรียน
5.2.1.3 ด้านสังคม
1) แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างประชากร
การศึกษาผลกระทบทางสังคม ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ศึกษาลักษณะสังคม
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ผู้ ป ระกอบการภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย โดยใช้
แบบสอบถามลงสารวจช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้นจานวน 330 ตัวอย่าง เกี่ยวกับ
ลั ก ษณะของกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า ง พฤติ ก รรมเดิ น ทาง กิ จ กรรมการด ารงชี วิ ต ประจ าวั น และ
ความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษา ส่วนประเด็นที่สอง ศึกษา และวิเคราะห์จานวนประชากรตาบลหัว
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ตะพาน ต าบลไทยบุ รี และต าบลโพธิ์ ท อง ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของสถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ ทราบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- กลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มตัวอย่างประชากรภายในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์จานวน 300 ตัวย่าง
แบ่งออกเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ 11 เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร้อยละ
6.67 ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยร้อยละ 5 และนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1 ร้อยละ 20 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 11.67 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่
3 ร้อยละ 30 นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 9 และนักศึกษาชั้นอื่น ๆ ร้อยละ 6.67
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 มากที่สุด ซึ่งมีลักษณะทางสังคมดังนี้
แผนภูมิที่ 32 แสดงกลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.67

8. นักศึกษาชั้นอื่น ๆ

9.00

7. นักศึกษาป.ตรี ปี4

30.00

6. นักศึกษาป.ตรี ปี3
11.67

5. นักศึกษาป.ตรี ปี2

20.00

4. นักศึกษาป.ตรี ปี1
5.00

3. ผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย

6.67

2. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11.00

1. อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0.00

5.00

10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

(1) ภูมิลาเนาเดิมและที่พักอาศัยปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดอื่น
ที่ไม่ใช่จังหวัดใกล้เคียงร้อยละ 29 รองลงมาอาเภอท่าศาลาร้อยละ 19 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง
ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ร้อยละ 15 ภูมิลาเนาอยู่ภูมิภาคอื่น ๆ
ร้อยละ 13.33 ภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอเมืองร้อยละ 10.67 ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่อยู่
ในอ าเภออื่ น ๆ ถึ งร้ อยละ 6.67 และภู มิ ล าเนาเดิ มในอ าเภอใกล้ เคี ยงกั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎ
นครศรีธรรมราช ได้แก่ อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตาร้อยละ 6.33
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แผนภูมิที่ 33 แสดงภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.33

7. ภูมิภาคอื่น ๆ

29.00

6. จังหวัดอื่น ๆ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
6.67

5. อาเภออื่น ๆ

6.33

4. อาเภอใกล้เคียง (อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลานสกา,…

19.00

3. อาเภอท่าศาลา
10.67

2. อาเภอเมือง

15.00

1. จังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์,พัทลุง,สงขลา,กระบี่)
0.00

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

สาหรับ ที่พักอาศัยปั จจุ บัน เนื่องด้ว ยกลุ่มประชากรตัวอย่างส่ว นใหญ่เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ส่งผลให้ที่พักปัจจุบันเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์คิดเป็นร้อยละ
55.33 หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์คิดเป็นร้อยละ 28.33 ตัวเมืองท่าศาลาร้อยละ 8.33
ตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 3.33 และพื้นที่อื่นร้อยละ 4.67
แผนภูมิที่ 34 แสดงที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. หอพักนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

28.33

4. หอพักในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

55.33

3. พื้นที่อื่น ๆ

4.67

2. ตัวเมืองท่าศาลา

8.33

1. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

3.33

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

(2) ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระยะเวลาที่ใช้พักอาศัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1-6 ปีมากที่สุดร้อยละ
69.33 เนื่องจากกลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นนักศึกษาเป็นหลัก และหลักสูตรโดยทั่วไประดับอุดมศึกษาเป็น
ระยะสั้นไม่เกิน 6 ปี เมื่อจบหลักสูตรก็แยกย้ายไปยังพื้นที่อื่นเพื่อหางานทา หรือศึกษาต่อ เป็นต้น รองลงมา
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ระยะเวลาที่พักอาศัย 7-12 ปีร้อยละ 11 และระยะเวลาที่พักอาศัยมากกว่า 12 ปีขึ้นไปร้อยละ 5 นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ในปัจจุบันไม่ได้พักอาศัยอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยถึงร้อยละ 14.67
แผนภูมิที่ 35 แสดงระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5%

15%

1. 1-6 ปี

11%

2. 7-12 ปี
69%
3. 12 ปีขึ้นไป

(3) กรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาหรับด้านกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยปัจจุบันเพราะกลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา และบุคลากร จึงมีกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยปัจจุบันในลักษณะการเช่าอาศัยอยู่มากที่สุดร้อยละ
83.33 รองลงมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองร้อยละ 10 และของญาติร้อยละ 6.67
แผนภูมิที่ 36 แสดงกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7% 10%
1. ของตนเอง
83%

2. ของญาติ
3. เช่าอาศัยอยู่

(4) จานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันจานวน 3-4 คนร้อยละ 66.67 สมาชิกที่พัก
อาศัยอยู่ร่วมกันจานวน 1-2 คนร้อยละ 21.33 สมาชิกที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 5 คนร้อยละ
5.33 และพักอาศัยอยู่เพียงลาพังร้อยละ 6.67
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แผนภูมิที่ 37 แสดงจานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5%

7%
1. อยู่เพียงลาพัง

21%

2. จานวน 1-2 คน
3. จานวน 3-4 คน

67%

4. จานวน 5 คนขึ้นไป

(5) การย้ายทะเบียนบ้านมายังที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมายังที่พักอาศัยปัจจุบัน โดยทะเบียนบ้าน
ยังคงมีชื่ออยู่ภูมิลาเนาเดิมร้อยละ 86.67 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรแฝง อาจส่งผล
กระทบต่อการบริการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอต่อความต้องการของจานวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชากรที่ย้ายทะเบียนบ้านมายังที่พักอาศัยปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 13.33
แผนภูมิที่ 38 แสดงการย้ายทะเบียนบ้านมายังที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.33%

1. ย้าย
2. ไม่ย้าย
86.67%

(6) รายรับเฉลี่ย (บาท/เดือน)
ประชากรมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาทร้อยละ 81.67 รองลงมา
ประชากรมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-25,000 บาทร้อยละ 11.67 และประชากรมีรายรับเฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5, 1.67 ตามลาดับ
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แผนภูมิที่ 39 แสดงรายรับเฉลี่ย (บาท/เดือน) ของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4. มากกว่า 50,000 บาทขึ้น
3. 25,000 – 50,000 บาท
2. 10,000 – 25,000 บาท
1. 5,001 – 10,000 บาท

1.67
5.00
11.67
81.67
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

(7) การเดินทางประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การสารวจกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในการเดินทางเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยและ
โดยรอบ ตามแต่วัตถุประสงค์ต่าง ๆ นับตั้งแต่การออกเดินทางจากที่พักอาศัยมายังพื้นที่ดังกล่าว ซึ่ง
ผู้ตอบแบบสอบ 1 ท่านอาจจะมีวิธีการเดินทางมากกว่า 1 วิธี รายละเอียดดังนี้
(7.1) จุดเริ่มต้นในการเดินทางประจาวัน
กลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากหอพักในมหาวิทยาลัยถึงร้อยละ
63.33 หอพักบริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 8.33 ซึ่งสอดคล้องกับประเภทที่พักอาศัย
ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีจุดเริ่มต้นมาจากพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 3.33 พื้นที่ตัวเมือง
ท่าศาลาร้อยละ 10 และพื้นที่อื่น ๆ ร้อยละ 15
(7.2) วิธีการเดินทาง
วิธีการเดินทาง กลุ่มประชากรเดินทางมายังมหาวิทยาลัยโดยใช้รถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคลมากที่สุดร้อยละ 43.33 เดินทางโดยการเดินเท้า หรื อรถจักรยานร้อยละ 30 เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 8.33 เดินทางโดยรถรับจ้างร้อยละ 15 เดินทางโดยใช้รถโดยสารประจาทาง
ร้อยละ 3.33
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แผนภูมิที่ 40 แสดงวิธีการเดินทางในประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.33

5. รถโดยสารประจาทาง

8.33

4. รถยนต์ส่วนบุคคล

43.33

3. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
15.00

2. รถจักรยานยนต์รับจ้าง

30.00

1. เดินเท้า/รถจักรยาน

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

(7.3) ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่จะใช้
เวลาในการเดินทางน้อย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษาเป็นหลัก รวมถึงพักอาศัยอยู่หอพักภายใน
และรอบมหาวิทยาลัยจึงใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ
55.67 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 16-15 นาทีร้อยละ 25.67 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 25-35
นาทีร้อยละ 3.67 และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางมากกว่า 35 นาที ร้อยละ 15
แผนภูมิที่ 41 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15.00

4 มากกว่า 35 นาที
3.67

3. 25 – 35 นาที

25.67

2. 16 – 25 นาที

55.67

1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

(7.4) ระยะทางในการเดินทาง
ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากที่พักอาศัยมายังมหาวิทยาลัยของกลุ่มประชากร
โดยส่วนใหญ่ใช้ระยะทาง 1-5 กิโลเมตรร้อยละ 55.33 ซึ่งจะสอดคล้องกับจุดเริ่มต้น และระยะเวลาที่

121
ใช้เดิน ทาง เนื่ องจากพักอาศัยอยู่ใกล้ กับมหาวิทยาลัยจึงใช้ระยะทางน้อยในการเดินทาง สาหรับ
ระยะทางอื่น ๆ ได้แก่ 6-10 กิโลเมตรร้อยละ 28 และ มากกว่า 10 กิโลเมตร ร้อยละ 16.67
แผนภูมิที่ 42 แสดงระยะทางที่ใช้ในการเดินทางประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

16.67

3. มากกว่า 10 กิโลเมตร

28.00

2. 6 – 10 กิโลเมตร

55.33

1. 1- 5 กิโลเมตร
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

(7.5) ปัญหาในการเดินทาง
การก่อ ตั้ ง มหาวิ ทยาลั ย ส่ งผลให้ เ กิ ดการเพิ่ ม จ านวนของประชากร โดยเฉพาะ
ประชากรที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง ให้ เ กิ ด หลั่ ง ไหลของประชากรเข้ า สู่ บ ริ เ วณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นตามมาด้วย จากการสอบถามกลุ่มประชากร
พบว่า เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ ระยะเวลาไกลทาให้ใช้เวลาในการเดินทางนานร้อยละ 45
จ านวนรถโดยสารมีน้ อ ยเกิน ไปร้ อยละ 29 ไม่มี ปัญ หาในการเดิ นทางร้ อยละ 13.33 และปัญ หา
การจราจรติดขัดในการเดินทางถึงร้อยละ 12.67
แผนภูมิที่ 43 แสดงปัญหาในการเดินทางประจาวันของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.33

5. ไม่มี
4. รถโดยสารประจาทางขับเร็ว

0.00
45.00

3. ระยะทางไกล ทาให้ใช้เวลาในการเดินทางนาน
2. ปัญหาจราจรติดขัด
1. จานวนรถโดยสารมีน้อยเกินไป

12.67
29.00
0.00 5.00 10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00
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(8) ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในฐานะเข้า
มาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 66.67 รองลงมามีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็น
บุคลากร และประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยร้อยละ 18.67 ร้อยละ 14.67 ตามลาดับ
สาหรับการร่วมกิจกรรมที่ ทางมหาวิทยาลั ยจัดขึ้น ส่ วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมตาม
ประเพณีทางพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีทาบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีทาบุญ
ให้ ท านไฟ ประเพณีแ ห่ เที ย นพรรษา โดยกลุ่ มประชากรให้ เหตุ ผ ลในการเข้ าร่ว มหรื อไม่ เข้า ร่ว ม
กิจกรรมแต่ละครั้ง พบว่า เคยเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
ร้อยละ 50.33 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม เพราะไม่ทราบข่าวร้อยละ 30 ไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่มีเวลา
ร้อยละ 13 และไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม ร้อยละ 6.67 ทาให้เห็นได้ว่าการจัดกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยส่งผลให้ เกิดการรวมกลุ่มของประชากร จึงเกิดการพบปะแลกเปลี่ยน รวมถึงการ
พูดคุยระหว่างกัน ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนโดยรอบ
แผนภูมิที่ 44 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยจัดขึ้นของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30.00

4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบข่าว
3. ไม่เคย เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม
2. ไม่เคย เพราะไม่มีเวลา
1. เคย เพราะกิจกรรมมีประโยชน์ต่อตนเอง/ชุมชน

6.67
13.00
50.33
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

(8.1) แสดงความคิดเห็นเชิงบวกของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยให้บริการแก่ชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การ
อบรมให้ ความรู้ แก่คนในชุมชนร้อยละ 40 ช่วยลดภาวะว่างงานของคนในชุมชนร้อยละ 20 ช่ว ย
กระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนร้อยละ 18.33 และก่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มให้ ดี ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.33 รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องร้อยละ 8.33
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แผนภูมิที่ 45 แสดงความคิดเห็นเชิงบวกของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
2. ภาวะการว่างงานของคนในชุมชนลดลง
3. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีการบริการให้กับชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน
13.33%

40.00%

20.00%
18.33%

8.33%

(8.2) แสดงความคิดเห็นเชิงลบของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอกจากจะส่งผลในเชิงบวกยังมีผลในเชิงลบเช่นกัน ได้แก่
เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 53.67 เกิดความแออัด ไม่เป็นระเบียบของ
ร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 13.33 เกิดความแออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่
อยู่อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 16.67 เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูลร้อยละ
11.67 เกิดปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ 9 เกิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ประเพณี วัฒนธรรม และ
ค่ า นิ ย มทางสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปร้ อ ยละ 4 และท าให้ ก ารบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการ ไม่เพียงพอร้อยละ 8.33
แผนภูมิที่ 46 แสดงความคิดเห็นเชิงลบของกลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. เกิดความแออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
2. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึน้ ในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล
4. เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึน้

8.33%
53.67%

4.00%

13.33%
11.67%

9.00%
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- กลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การส ารวจภาคสนามช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ.2557 โดยใช้ แ บบสอบถาม
ผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จานวน 30 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ประกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่วนใหญ่ประกอบกิจการหอพักคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาร้านอาหารและ
เครื่องดื่มร้อยละ 26.67 ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านซักอบรีดร้อยละ 6.67 เท่ากัน
สาหรับร้านถ่ายเอกสาร ร้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ร้านประเภทสุขภาพและความสวยงาม รวมถึง
ร้านประเภทซ่อมอุปกรณ์งานไฟฟ้า ประปา และแอร์คิดเป็นร้อยละ 3.33 เท่ากัน
แผนภูมิที่ 47 แสดงผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
40.00

9.หอพักและคอนโด
26.67
6.67

7.ร้านอินเตอร์เน็ต
3.33
3.33

5.ร้านซ่อมอุปกณ์ไฟฟ้า

6.67
3.33

3.ร้านประเภทสุขภาพและความสวยงาม

6.67
3.33

1.ร้านถ่ายเอกสาร

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

(1) ภูมิลาเนาเดิมกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มประชากร พบว่า ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอท่าศาลา
ร้อยละ 43.33 รองลงมาภูมิลาเนาเดิมในอาเภอใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ได้แก่ อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตา และภูมิลาเนาอยู่ในอาเภออื่น ๆ ร้อยละ 16.67
เท่ากัน ภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอเมืองร้อยละ 13.33 และภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ร้อยละ 10
แผนภูมิที่ 48 แสดงภูมิลาเนาเดิมของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. อาเภออื่น ๆ
3. อาเภอท่าศาลา
1. จังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์,พัทลุง,สงขลา,กระบี่)

16.67
16.67
13.33
10.00

43.33

0.00 5.00 10.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00
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(2) ที่พักอาศัยปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการ พบว่า ส่วนใหญ่มีที่พักปัจจุบันอยู่ในพื้นที่
อื่น ๆ ในละแวกใกล้กับมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาเภอพรหมคีรี ,อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตาร้อยละ
56.67 ตัวเมืองนครศรีธรรมราชร้อยละ 30 และตัวเมืองท่าศาลาร้อยละ 13.33
แผนภูมิที่ 49 แสดงที่พักอาศัยปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56.67

3. พื้นที่อื่น ๆ
13.33

2. ตัวเมืองท่าศาลา

30.00

1. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

(3) ระยะเวลาที่ประกอบกิจการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระยะเวลาที่ทาการค้าในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษา 4-6 ปีมากที่สุ ดร้อยละ 40
รองลงมาระยะเวลาที่พักอาศัยมากกว่า 6 ปีร้อยละ 33.33 และระยะเวลาที่พักอาศัย 1-3 ปีร้อยละ 26.67
แผนภูมิที่ 50 แสดงระยะเวลาที่ประกอบกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

33.33

6 ปีขึ้นไป

40.00

4-6 ปี
26.67

1-3 ปี
0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

(4) สาเหตุหลักที่ประกอบกิจการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การประกอบกิจการในพื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษาโดยมีสาเหตุหลักจากอยู่ใกล้
สถาบัน การศึกษาร้อยละ 50 ซึ่งลู กค้าหลั ก ได้แก่ นักศึกษา รองลงมาเพราะอยู่ใกล้ กับลูกค้าที่ใช้
บริการร้อยละ 33.33 และอยู่ใกล้ที่พักอาศัยร้อยละ 16.67
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แผนภูมิที่ 51 แสดงสาเหตุหลั กที่ประกอบกิจการของกลุ่ มผู้ ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลั ยวลั ย
ลักษณ์
33.33

5. อยู่ใกล้กับลูกค้าที่ใช้บริการ
16.67

4. อยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัย
3. ได้รับการชักชวนจากคนรู้จัก

0.00

2. ค่าเช่าถูกกว่าพื้นที่อื่น

0.00
50.00

1. อยู่ใกล้สถาบันการศึกษา
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

(5) แหล่งที่รับหรือซื้อสินค้ากลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การรับสินค้าโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักจะซื้อในแหล่งค้าส่ง ได้แก่ ร้านเทสโก้
โลตั ส ในอ าเภอท่ า ศาลา นครศรี ธ รรมราชร้ อ ยละ 66.67 ร้ า นขายส่ ง แมคโคร ในอ าเภอเมื อ ง
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 26.67 และ ร้านขายส่งจังหวัดใกล้เคียง ร้อยละ 6.67
แผนภูมิที่ 52 แสดงแหล่งการรับหรือซื้อสินค้ามาของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. ร้านขายส่งจังหวัดใกล้เคียง นครศรีฯ
3. ร้านขายส่ง แมคโคร อาเภอเมือง นครศรีฯ
2. ร้านเทสโก้โลตัส อาเภอท่าศาลา นครศรีฯ

6.67
26.67
66.67
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

(6) ผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มประชากรหลักในการซื้อสินค้า หรือรับบริการ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาถึงร้อยละ
73.33รองลงมาประชากรในพื้นที่อื่นร้อยละ 20 และบุคลากรมหาวิทยาลัยเพียงเล็กน้อยร้อยละ 6.67
เนื่องจากบุคลากรมีสวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย
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แผนภูมิที่ 53 แสดงกลุ่มประชากรที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการบริเวณภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

20.00

3. ประชากรในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
6.67

2. บุคคลากรในมหาวิทยาลัย

73.33

1. นักศึกษา

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

(7) การเข้ากิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น พบว่ า ผู้ ป ระกอบการภายนอก
มหาวิทยาลั ยส่ว นใหญ่เ คยเข้าร่วมกิจกรรม เพราะมีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนร้อยละ 46.67
รองลงมาไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่ทราบข่าวร้อยละ 26.67 ไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่มีเวลาร้อยละ
16.67 และไม่เคยเข้าร่วม เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม ร้อยละ 10
แผนภูมิที่ 54 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26.67

4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบข่าว
10.00

3. ไม่เคย เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม

16.67

2. ไม่เคย เพราะไม่มีเวลา

46.67
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

(8) แสดงความคิดเห็นเชิงบวกของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งเสริมให้เกิดการบริการแก่ชุมชน เช่น การตรวจ
สุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นร้อยละ 26.67 การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทาให้
เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพคนในชุมชนร้อยละ 13.33 และส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนร้อยละ 16.67

128
แผนภูมิที่ 55 แสดงความคิดเห็นเชิงบวกของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
2. มีการบริการให้กับชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้
แก่คนในชุมชน
3. การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทาให้เกิดการสร้างและพัฒนา
อาชีพคนในชุมชน
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน
16.67%
26.67%
13.33%

43.33%

(9) แสดงความคิดเห็นเชิงลบของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความคิดเห็นในเชิงลบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนโดยรอบ พบว่า เป็นส่วน
ทาให้เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 50 ทาให้เกิดความแออัด ไม่เป็นระเบียบ
ของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 26.67 ทาให้เกิดมลภาวะในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่ง
ปฏิกูลร้อยละ ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ 20 และปัญหาการขาดแคลนการบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการร้อยละ 3.33
แผนภูมิที่ 56 แสดงความคิดเห็นเชิงบวกของกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. เกิดความแออัดไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
2. การบริการด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ การจัดการขยะของเสีย) และ
สาธารณูปการ (โรงเรียน วัด สถานีตารวจ โรงพยาบาล สนามเด็กเล่น ไปรษณีย์) ไม่เพียงพอ
3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล
26.67%

3.33%
50.00%

20.00%
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2) จานวนประชากร
การจัดตั้งมหาวิทยาลั ยวลัยลั กษณ์ ส่ งผลให้ จานวนประชากรในตาบลตัว ตะพาน
ตาบลไทยบุรี และตาบลโพธิ์ทองมีจานวนเพิ่มขึ้น ซึ่ง จากข้อมูลจานวนประชากรรายตาบล ในอาเภอ
ท่าศาลา พ.ศ.2538-พ.ศ.2558 ของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมื่อเปรียบเทียบ
จานวนประชากรรายตาบล พบว่า ประชากรในตาบลโพธิ์ทองมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น สูงสุด
โดยเฉลี่ยร้อยละ 43.13 ซึ่งพื้นที่เป็น 1 ใน 3 ของที่ตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองลงมาตาบลท่าศาลา
คิด เป็ น ร้ อ ยละโดยเฉลี่ ย 41.09 และอั น ดั บ ที่ ส ามต าบลตลิ่ ง ชั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละโดยเฉลี่ ย 40.45
ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 อัตราการเปลี่ยนแปลงจานวนบ้านรายตาบล อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2538-พ.ศ.2558
พ.ศ.
พื้นที่
ตาบลท่า
ศาลา
ตาบลกลาย
ตาบลท่าขึน้
ตาบลหัว
ตะพาน
ตาบล
สระแก้ว
ตาบลโม
คลาน
ตาบลไทย
บุรี
ตาบลดอน
ตะโก
ตาบลตลิ่ง
ชัน
ตาบลโพธิ์
ทอง

253
2548 2558
8

การเปลีย่ นแปลง

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
2538
2548- 25382558 2558
2548

25382548

25482558

25382558

1,697

2,786

4,483

20.89

25.54

41.09

221
485

545
688

766
1,173

9.48
15.85

18.95
18.36

26.63
31.31

1,199 1,438

237

239

476

19.77

16.62

33.10

2,207 2,517 2,982

310

465

775

12.32

15.59

25.99

2,120 2,673 3,472

553

799

1,352

20.69

23.01

38.94

1,444 1,743 2,235

299

492

791

17.15

22.01

35.39

1,025 1,229 1,477

204

248

452

16.60

16.79

30.60

1,496 1,941 2,512

445

571

1,016

22.93

22.73

40.45

1,375 1,744 2,418

369

674

1,043

21.16

27.87

43.13

10,91
0
2,110 2,331 2,876
2,574 3,059 3,747
6,427 8,124

962

ที่มา : สานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง, 2558
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5.2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นทีเ่ มือง
การเปลี่ ยนแปลงจากการพัฒนาของมหาวิทยาลั ยวลั ยลักษณ์ในภาพรวมระดับเมือง จาก
การศึกษาผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์อยู่ในที่ดินสีชมพู เป็นที่ดินประเภทชุมชน ที่กาหนดไว้ในผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งที่ดินประเภทนี้จะ
กาหนดไว้ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมือง (เทศบาล หรือ อบต.) รวมทั้งพื้นที่ที่มีการประกาศบังคับใช้เขตผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชน แล้ว หรือพื้นที่ที่มีการดาเนินการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน โดยหลักการที่ดิน
ประเภทนี้ จะมี ข้ อก าหนดให้ ใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นประเภทที่ อยู่ อาศั ย พาณิ ชยกรรม สถาบั นราชการ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเป็นหลัก นอกจากที่กาหนดตามวรรคแรก ต้องเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) โรงงานทุกจาพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกที่
กาหนดให้ดาเนินการได้ตามบัญชีท้ายข้อกาหนดนี้ และโรงบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน
(2) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้ องบรรจุก๊าซตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุ ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริ การ ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จาหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ
(3) สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อจาหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
(4) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(5) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(7) กาจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นการดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(8) สุสานฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(9) สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ
อุตสาหกรรม
(10) สวนสนุก
(11) สนามแข่งรถ
(12) สนามยิงปืน
(13) วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(14) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
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ที่มา : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช. (2556).
ข้อ กาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน บริเ วณมหาวิท ยาราชวลัย ลัก ษณ์เ อื้อ ต่อ การพัฒ นาให้
เป็นพื้นที่เมือง เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับตัวเมืองท่าศาลา รวมถึงที่ดินของมหาวิทยาลัยวลัย
ลัก ษณ์มีข นาดใหญ่เ พีย งพอที่จ ะสนองนโยบาย และดาเนิน งานได้อ ย่า งเต็ม ที่ใ นพื้น ที่แ ห่ง นี้ ไม่
จาเป็นต้องขยายวิทยาเขตไปยังส่วนอื่น ๆ อีกทั้งการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลั ยเป็นศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้
และการบริการให้แก่ชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับภูมิภ าค ซึ่งสอดคล้องกับ
โครงการวางผัง อนุภ าคกลุ่ม จัง หวัด ชุมพร นครศรีธ รรมราช พัท ลุง และสุราษฎร์ธ านี โดยกรม
โยธาธิก ารและผัง เมือ ง (2552) ได้กาหนดบทบาทพื้น ที่เ มือ งและชนบท ประกอบด้ว ย ชุม ชน
ศูน ย์ก ลางหลัก ของจัง หวัด และอาเภอในการบริก าร และมีชุม ชนย่อ ยที่ก ระจายในพื้น ที่ต่า งๆ
(Decentralized Pattern) ซึ่ง ชุมชนที่มีบทบาทสาคัญระดับจังหวัด ได้แก่ เมืองสุราษฎร์ธ านี
นครศรีธรรมราช ชุมพร และพัทลุง เป็นศูนย์กลางการบริการเศรษฐกิจสังคมระดับจังหวัด และ
มีก ารพัฒ นาโครงข่า ยการเชื่อ มโยงระหว่า งชุม ชนที ่ม ีก ารพัฒ นาเชื ่อ มโยงกัน เป็น เครือ ข่า ย
(Urban-rural Network) ได้กาหนดนครศรีธ รรมราช เป็นศูนย์กลางการศึกษาศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาและภูมิปัญญา และเป็น ศูนย์ก ลางแหล่งศิล ปวัฒ นธรรม และกาหนดให้ ท่าศาลา เป็น
ชุมชนศูนย์กลางการศึกษาและการบริการสาธารณสุข รวมถึง แผนพัฒ นามหาวิทยาลัย และแผน
ยุท ธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2560มุ่ง เน้น การสร้า งความโดดเด่น ด้า นวิช าการ โดยการพัฒ นาสู่
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มหาวิท ยาลัย วิจัย (Research University) ท าให้ม หาวิท ยาลัย เป็น ที่รู้จัก และยอมรับ ใน
ระดับ ชาติ และนานาชาติ การสร้า งความพร้อ มของการเป็น เมือ งมหาวิท ยาลัย (Residential
University) รวมถึง การดาเนิน การสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ และมหาวิทยาลัย
สมบูร ณ์แบบ (Comprehensive University) เพื่อลดการย้ายถิ่นฐานของประชากรเพื่ อศึกษา
ประกอบอาชีพ และการเดินทางไปรักษาตัวในพื้นที่อื่น ๆ ในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าว ยัง
เป็นการดึงดูดประชากรจากภายนอกเข้ามาสู่พื้นที่ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเมือง การพัฒ นาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
อีก ด้ว ย เนื ่อ งจากพื้น ที่เ ป็น ที่ย อมรับ และรู้จัก ในสัง คมวงกว้า งมากยิ่ง ขึ้น ดัง นั้น การจัด ตั้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งผลกระทบทางกายภาพทั้งในระดับพื้นที่ และระดับเมือง เพราะทาให้
เกิดการเปลี่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน จากเดิมเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่รกร้าง และ
ถูกรุกล้าด้วยกลุ่มประชากรในการหาประโยชน์ส่วนตัว กลับกลายเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีการจัด วางรูป แบบเมือ งมหาวิท ยาลัย จัด โครงสร้า งภายนอกที่ใ หญ่โ ต
กว้า งขวาง ความเจริญ ทัน สมัย สร้า งความพร้อ มทางวัต ถุใ ห้ก ับ นัก วิช าการ นัก ศึก ษาใน
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ รวมทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ การเปิดสอนสานัก
วิชาต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาวลัยลักษณ์เน้นแนวทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อ สร้า งความพร้อ มในการผลิต กาลัง คนในการพัฒ นาประเทศ จึง กล่าวได้ว่า การ
จัด ตั้ง มหาวิท ยาลัย วลั ย ลัก ษณ์ คือ รูป แบบการพัฒ นาของภาครัฐ ที่เ น้น ความเจริญ เติบ โตของ
ภาคอุตสาหกรรมเช่น เดีย วกับ แนวคิดในการพัฒ นาประเทศในระบบทุนนิย ม โดยการจัดการให้
เกิดการเปลี่ย นแปลงสภาพทางกายภาพให้ไปสู่ค วามทัน สมัย และความสะดวกสบาย เน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก
ส าหรับ ผลกระทบทางด้า นเศรษฐกิจ จากการศึก ษาแบบสอบถามกลุ ่ม ประชากร
มหาวิท ยาลัย วลัย ลักษณ์จานวน 300 ตัว อย่า ง พบว่า นัก ศึก ษา ซึ่ง เป็น กลุ่ม ประชากรหลัก ใน
การศึก ษาครั้ง นี้ ได้เ ดิน ทางเพื่อใช้จ่า ยของใช้ส่ว นตัว ในตัว เมือ งท่า ศาลามากที่สุด ถึง ร้อ ยละ 50
รองลงมาเป็น ตัว เมือ งนครศรีธ รรมราชร้อ ยละ 33.33 และบริเ วณด้า นหน้า มหาวิท ยาลัย วลัย
ลักษณ์ร้อยละ 16.67 โดยใช้จ่ายราคา 501-1,000 บาทร้อยละ 55.67 ราคา 500 บาท ร้อยละ
25.67 และราคามากกว่า 1,000 บาทร้อ ยละ 5.33 ซึ่ง มีค วามถี่ใ นการใช้จ่า ยมากกว่า หรือ
เท่ากับ 1 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 66 และ 2-3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 34 เนื่องจากตัว เมืองท่าศาลามี
ระยะทางใกล้ และใช้เวลาในเดิน ทางสะดวกน้อยกว่าเดินทางไปตัว เมืองนครศรีธ รรมราช ซึ่งอยู่
ห่างออกไปเป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้เข้า
มาใช้จ่า ยสิน ค้าจากแหล่งซื้อ สิน ค้า บริเ วณต่า ง ๆ ในตัว เมืองท่า ศาลา ซึ่ง ส่ว นใหญ่จ ะซื้อ ในร้า น
เทสโก้โ ลตัส อาเภอท่า ศาลาถึง ร้อยละ 66.67 ดัง นั้น การมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นามาสู่การ
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เปลี่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน ซึ่งถือเป็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ที่ทาให้เกิด
การพัฒ นาที่ตั้ง และพื้น โดยรอบของมหาวิท ยาลัย ให้เ กิด ความเหมาะสม และมีป ระสิท ธิภ าพ
จาเป็น ต้อ งมีก ารวางแผนพัฒ นาพื้น ที่ใ นภาพรวม เพื่อจัด การ และรับ มือ กับ ผลกระทบของการ
เติบโตของมหาวิทยาลัย รวมถึงการบูรณาการในการวางผัง และการวางแผนพัฒ นาพื้นที่ร่ว มกัน
ระหว่างหน่วยงานภารัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่
ซึ่งจะทาให้ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนการพัฒนาพื้นที่นั้นประสบผลสาเร็จ
นอกจากนี้ การมีมหาวิท ยาลัยวลัยลักษณ์ ยังส่ง ผลกระทบทางด้านสังคมในระดับ เมือ ง
เพราะการก่อ ตั้ง สถาบัน อุด มศึก ษาเป็น ตัว ดึง ดูด ประชากรให้เ ข้า มายัง พื้น ที่ทั้ง ใ นเชิง ประมาณ
และความหลากหลายของลักษณะประชากร เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างประชากรมหาวิทยาลัย และประชากรเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้น จึงควรตระหนักต่อ
ปัญ หาที่อ าจจะเกิด ขึ้น เพื่อ หาแนวทางแก้ไ ขปัญ หาร่ว มกัน ทั้ง มหาวิท ยาลัย หน่ว ยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง จากการศึก ษาโดยใช้แ บบสอบถามแบ่ง ออกเป็น กลุ ่ม
ประชากรมหาวิทยาลัยจานวน 300 ตัวอย่างให้ความคิดเห็นถึงการมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก โดยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนร้อยละ 38.33 ช่วยลดภาวะว่างงานของคนในชุมชนร้อยละ 20 และก่อให้เกิดการปรับปรุง
และพัฒ นาสภาพแวดล้อ มให้ดีขึ้น ร้อ ยละ 16.67 ตลอดจนให้บ ริก ารแก่ชุม ชน เช่น การตรวจ
สุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่ค นในชุมชนร้อยละ 13.33 รวมทั้งส่งเสริม การมีส่ว นร่ว มในการ
อนุร ัก ษ์ศ ิล ปวัฒ นธรรมอย่า งต่อ เนื ่ อ งร้อ ยละ 11.67 แต่ก ็ส ่ง ผลในทางลบท าให้เ กิด ปัญ หา
การจราจรติดขัด ร้อยละ 35 เกิด อาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่ม มากขึ้นร้อยละ 25 เกิด
ความแออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 16.67 เกิดมลภาวะ
เพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล ร้อยละ 11.67 เกิดซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งที่ทาให้ประเพณี
วัฒ นธรรม และค่า นิย มทางสัง คมเปลี ่ย นแปลงไปร้อ ยละ 8.33 และท าให้ก ารบริก ารด้า น
สาธารณูป โภค และสาธารณูป การไม่เพียงพอร้อยละ 3.33 สาหรับกลุ่มผู้ประกอบการภายนอก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความคิดเห็นถึงการมีมหาวิทยาลัยส่ งผลในทางบวกซึ่งทาให้เกิดการ
บริการแก่ชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 43.33 รองลงมาก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นร้อยละ 26.67 การ
บริการวิช าการของมหาวิทยาลัย ทาให้เกิดการสร้างและพัฒ นาอาชีพคนในชุม ชนร้อยละ 13.33
และส่ว นช่ว ยกระตุ้น การเจริญ เติบ โตทางด้า นเศรษฐกิจ ของชุม ชนร้อ ยละ 16.67 และส่ง ผล
ในทางลบ ซึ่ง ทาให้เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 50 ทาให้เกิดความ
แออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชนร้อยละ 26.67 ทาให้เกิดมลภาวะ
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ในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่ง ปฏิกูล ร้อยละ ทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดร้อยละ 20 และ
ปัญหาการขาดแคลนการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการร้อยละ 3.33
การศึก ษาผลกระทบจากการพัฒ นาสถาบันศึก ษาทั้ง 2 แห่ง ทาให้เ กิด การเปลี่ย นแปลง
ของเมืองที่เป็นที่ตั้ งมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ทั้งในแง่บวกและลบ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมาก หรือน้อย
อาจจะขึ้นอยู่กับขนาดของเมือง จานวนนักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย หากจานวนนักศึกษา และยุคลา
กรมีมากย่ อมส่ งผลให้ จ านวนประชากรในเมืองเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ด้ วยเหตุ นี้ความเป็นเมืองจึงเกิดการ
ขยายตัวสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า หากเมืองขาดการจัดการพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วอาจจะทาให้
เกิดปัญหา ดังเช่นงานวิจัยข้างต้น กล่าวคือ ปัญหาการจราจร ให้เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมย ปัญหา
ความแออัด ไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชน ปัญหามลภาวะในชุมชน เช่น น้าเสีย
ขยะ สิ่งปฏิกูล และปัญหาการขาดแคลนการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นอกจากนี้ เมืองใน
ความเป็ นจริ งมักมี มหาวิทยาลั ยตั้ งอยู่ มากกว่ าหนึ่ งแห่ ง จึ งจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ เมื องเหล่ านี้จะต้องสร้ าง
บรรยากาศให้สอดคล้องกับความเป็นเมืองทางการศึกษาอย่าง
5.3 สรุปผลจากการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมือง
ตารางที่ 22 สรุปผลการศึกษาพัฒนาการของสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมือง
ระดับพื้นที่
พื้นที่ศึกษา ผลกระทบ ผลกระทบเชิง ผลกระทบ
บวก
เชิงลบ
กายภาพ - การคมนาคม - จานวน
ม.ราชภัฎ
สะดวก และ
และสิ่งปลูก
นครศรีธรรม
เข้าถึงได้ง่าย
สร้าง
ราช
- รถโดยสาร
หนาแน่นขึ้น
ประจาทางมี
- รุกล้าพื้นที่
จานวนเพิ่มขึ้น
เกษตรกรรม
ได้แก่ สาย
นครศรีธรรมราชม.ราชภัฎฯพรหมคีรี และ
ดอนคา
- ราคาที่ดินเพิ่ม
สูงขึ้น

ระดับเมือง
ผลกระทบ ผลกระทบ
เชิงบวก
เชิงลบ
- เพิ่มมูลค่า - เกิดการ
ที่ดินติดทาง ขยายตัวของ
หลวง
เมืองอย่าง
หมายเลข
ไม่เป็น
มีอัตรา 4016 ระเบียบ
การเพิ่มขึ้น และไร้
ร้อยละ60
ทิศทาง
- จานวนบ้าน
ตาบลท่างิ้ว
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 49.90
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พื้นที่ศึกษา ผลกระทบ

ระดับพื้นที่
ผลกระทบเชิง ผลกระทบ
บวก
เชิงลบ

เศรษฐกิจ - กิจกรรมทาง
- ปัญหาขยะ
เศรษฐกิจที่
มูลฝอย
หลากหลาย
- สร้างรายได้แก่
ประชากรในพื้นที่
- เกิดการรวมตัว
ของร้านค้าแผง
ลอยตลาดนัดขึ้น
-เกิดการ
รับประทาน
อาหารและ
เครื่องดื่มในช่วง
เปิดการเรียนการ
สอน - วันจันทร์)
(ศุกร์ ภายใน
มหาวิทยาลัยเป็น
ประจาทุกวัน
- การรับบริการ
ต่าง ๆ อาทิ ร้าน
เสริมสวย ร้านซัก
อบรีด ร้าน
หนังสือ ร้านนวด
ร้านอินเตอร์เน็ต
ร้านซ่อม
จักรยานยนต์
ร้านซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ระดับเมือง
ผลกระทบ ผลกระทบ
เชิงบวก
เชิงลบ
- ส่วน
ส่งเสริมให้
เกิดการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
- การซื้อ
สินค้า
อุปโภคบริโภคของ
ประชากร
มหาวิทยาลัย
โดยเฉลี่ย
เดือนละ 1
ครั้งในตัว
เมือง
นครศรีธรรม
ราช
ผู้ประกอบกา
รจับจ่าย
สินค้าในตัว
เมือง
นครศรีธรรม
ราช เพื่อจา
หน่วย
ด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
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ระดับพื้นที่
พื้นที่ศึกษา ผลกระทบ ผลกระทบเชิง ผลกระทบ
บวก
เชิงลบ
เป็นต้น ใน
ความถี่การใช้จ่าย
ครั้งต่อเดือน 3-2
ในพื้นที่ด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
สังคม
- จานวน และ
- ปัญหา
ความหนาแน่น จราจรติดขัด
ประชากรเพิ่มขึ้น - ขาดแคลน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ม.วลัย
ลักษณ์

กายภาพ

- พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความ
เจริญ และเป็น
เมืองมากขึ้น
- มีทางเลือกของ
รถโดยสารประจา
ทางมากขึ้น

เศรษฐกิจ - ช่วยกระตุ้นการ

ระดับเมือง
ผลกระทบ ผลกระทบ
เชิงบวก
เชิงลบ

- ลดการย้าย
ถิ่นฐานออก
จากพื้นที่เพื่อ
ศึกษา ต่อใน
ระดับอุดมศึก
ษา
- จานวน
ประชากร
ตาบลท่างิ้วมี
อัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 49.90

- ถนนเข้า
และออก
มหาวิทยาลัย
มี ร าคาที่ ดิ น
เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
มากที่สุดร้อย
ละ 96.15
- มีบทบาท

- ประชากร
มหาวิทยาลั
ยส่วนใหญ่
ไม่ได้ย้าย
ทะเบียน
บ้านมายังที่
พักปัจจุบัน
ส่งผล
กระทบต่อ
การบริหาร
จัดการ
โครงสร้าง
พื้นฐานของ
เมือง
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ระดับพื้นที่
พื้นที่ศึกษา ผลกระทบ ผลกระทบเชิง ผลกระทบ
บวก
เชิงลบ
ไหลเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจ
- เกิดธุรกิจหอพัก
--เกิดการ
รับประทาน
อาหารและ
เครื่องดื่มในช่วง
เปิดการเรียนการ
สอน - วันจันทร์)
(ศุกร์ ภายใน
มหาวิทยาลัยเป็น
ประจาทุกวัน
รวมถึงวันหยุด
ส).อาทิตย์(
บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัย
สังคม

- เกิดความ
หลากหลายของ
ลักษณะ
ประชากร
เนื่องจาก
นักศึกษา ซึ่งเป็น
ประชากรหลักมี
การอพยพเข้ามา
อาศัยในพื้นที่
ชั่วคราว ทั้งพื้นที่
อื่นในภาคใต้

- ค่านิยมทาง
สังคม และ
วัฒนธรรม
เดิม
เปลี่ยนแปลง
ไปเป็นระบบ
ทุนนิยมมาก
ขึ้น

ระดับเมือง
ผลกระทบ ผลกระทบ
เชิงบวก
เชิงลบ
เป็น
ศูนย์กลาง
การศึกษา
และบริการ
สาธารณสุข

- เกิดการ
พัฒนา และ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พืน้ ฐาน เช่น
การก่อสร้าง
ศูนย์แพทย์
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
- ลดการย้าย
ถิ่นฐานออก

- โครงการ
ขนาดใหญ่
ของรัฐที่
ส่งผล
กระทบทาง
สังคมต่อ
ประชากร
จานวน
1,500
ครัวเรือนใน
การอพยพ
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ระดับพื้นที่
พื้นที่ศึกษา ผลกระทบ ผลกระทบเชิง ผลกระทบ
บวก
เชิงลบ
และภูมิภาคอื่น ๆ

ระดับเมือง
ผลกระทบ ผลกระทบ
เชิงบวก
เชิงลบ
จากพื้นที่เพื่อ ไปยังที่อยู่
ศึกษาต่อ
ใหม่
และทางาน - ปัญหา
-เกิดการตัด อาชญากรร
ถนนทางเข้า ม และการ
และออก
ทะเลาะ
มหาวิทยาลัย วิวาท
- แหล่งรวม
สถาน
บันเทิง

สรุปผลกระทบในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน แบ่งออกเป็นส่งผลกระทบในเชิงบวก ได้แก่ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เป็นเมืองมากขึ้น จานวนประชากรเพิ่มขึ้น จานวนที่พักอาศัย และร้านค้า
อาคารพาณิชย์หนาแน่นขึ้น การเกาะกลุ่มเป็นย่านของกิจกรรมต่าง ๆ การเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วถึงยิ่งขึ้นจากการ
พัฒนาโครงข่ายถนน และที่สาคัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
คือ การก่อสร้างศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขึ้นในพื้นที่ และผลกระทบในเชิงลบ ได้แก่ การลดลงของ
พื้นที่เกษตรกรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมย ปัญหาความแออัด ไม่เป็นระเบียบ
ของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชน ปัญหามลภาวะในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล และปัญหาการ
ขาดแคลนการบริ การด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้งค่านิยมทางสั งคม และวัฒนธรรมเดิม
เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบทุนนิยมมากขึ้น
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บทที่ 6

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา จานวนประชากรมหาวิทยาลัย งบประมาณประจาปี และ
แผนการพัฒ นาของมหาวิทยาลัย ที่ก่อให้เ กิดความสัมพัน ธ์ และการเปลี ่ยนแปลงที่ตั้ง และเมือ ง
โดยรอบสถาบันการศึกษาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม มีดังนี้
6.1 สรุปผลการศึกษา
6.1.1 ผลกระทบในระดับเมืองที่เกิดขึ้นจากสถาบันการศึกษา
6.1.1.1 ด้านกายภาพ
การก่อตั้งสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้ง 2 แห่งมีส่วนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที ่ดิน โดยเฉพาะบริเ วณรอบสถาบัน การศึ ก ษา ซึ ่ง ลัก ษณะที ่พ ัก อาศัย ที ่ป รากฏจะมี
ความสัมพันธ์ของชุมชนนั้น ๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป็นศูนย์การค้า อาคาร
พาณิย ชกรรมจนได้รับ การพัฒ นาและการขยายตัว อย่างต่อเนื่อ ง อาทิ บริเ วณริม เส้น ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 403 และบริเวณริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4016 ซึ่งเป็นการกระจุกของ
อาคารทั้งในรปแบบถาวร และชั่ว คราว เกิดการก่อสร้างอาคารประเภทหอพัก ซึ่งมีร้านค้า และ
บริการเบ็ดเสร็จ เกิดศูนย์กลางการค้าขนาดย่อยด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีให้บริการทั้งที่พักอาศัย
ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และการบริการอื่นๆ รวมถึงการเกิดย่านในลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะ
กลุ่มก้อนของร้านค้าที่ร วมตัว จัดเป็นตลาดนัดหน้ามหาวิทยาลัยในช่วงวันจันทร์และวันพุธ ตั้งแต่
เวลา 16.00 นาฬิกา เป็นต้นไป นอกจากนี้การขยายตัวของสถาบันการศึกษา ยังส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่ม ขึ้น ของที่พัก อาศัย พบว่า การใช้ป ระโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2555 เกิดการก่อ สร้างที่อ ยู่อ าศัย
จานวนมาก รวมทั้ง มีก ารขยายตัว ออกจากถนนสายหลัก ตั้ง แต่แ นวถนนราชดาเนิน จนถึง ถนน
พัฒนาการคูขวางโดยตามแนวถนนราชดาเนินจะกระจุกตัวบริเวณตอนกลางและในทางทิศตะวันตก
บริเวณถนนพัฒนาการคูขวาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4102 (ต่อเขตเทศบาล-ปากน้าปาก
นคร) ในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรรและการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทางด้านทิศตะวันออกบริเวณทาง
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หลวงแผ่น ดิน หมายเลข 4016 ประกอบด้ว ยจานวนบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างของอาเภอเมือง จาก
สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองในช่วงพ.ศ.2538-พ.ศ.2558 มีจานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
บริเวณตัวเมืองนครศรีธรรมราช หรือเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมถึงภายหลังการพัฒนา
ของสถาบันการศึกษาในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีจานวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งมีอัตราการ
เปลี ่ย นแปลงของจ านวนบ้า น พ.ศ.2548-2558
คิด เป็น ร้อ ยละ 26.54 และการก่อ ตั ้ง
สถาบันการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ตลอดจนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้
เชื่อมโยงทั่วถึงกัน ซึ่งนามาสู่ความสัมพันธ์กับราคาปะเมินที่ดินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงแบบก้าวกระโดด
อย่างชัดเจนในช่ว งก่อ น และหลัง การก่อสร้า งสถาบันการศึกษา เพราะฉะนั้นจะเห็ น ว่าเกิดการ
เปลี ่ย นแปลง สภาพพื้น ที่ และอาคารสิ ่ง ก่อ สร้า งต่า งๆ ปัจ จัย เหล่า นี้เ ป็น ปัจ จัย ที่ส าคัญ ต่อ การ
เปลี่ย นแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทาให้เกิดการกระจุกตัวของบ้านเรือนในบริเวณโดยรอบ
สถาบันการศึกษาประชาชนย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในบริเวณดังกล่าว จะเห็นได้จาก การเพิ่ มขึ้นของบ้าน
จัดสรร อาคารพาณิชย์ ตึกแถว และรีส อร์ท ทาให้เกิดการกระจายตัว ของบ้านเรือนตามเส้นทาง
คมนาคม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการในพื้นที่
6.1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ
การก่อสร้างสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ในพื ้น ที ่เ มือ ง เนื ่อ งจากการดาเนิน ชีว ิต ประจ าวัน ประชากรมหาวิท ยาลัย ได้แ ก่
นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งผู้ประกอบการเข้าใช้จ่าย และรับบิการ โดยเฉพาะประเภทสินค้าของใช้
อุปโภค-บริโภค พบว่า ประชากรมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เดินทางใช้จ่าย ทากิจกรรม และรับบริการ
ประเภทของใช้ส่ว นตัวต่อครั้งมากที่สุดในราคา 501-1,000 บาท มีความถี่ในการใช้จ่ายประมาณ
เดือ นละ 1 ครั ้ง ซึ ่ง ประชากรมหาวิท ยาลัย ราชภัฎ นครศรีธ รรมราชจะใช้จ ่า ยในพื ้น ที ่เ มือ ง
นครศรีธ รรมราช แต่ป ระมาชากรมหาวิท ยาลัยวลัยลัก ษณ์จะใช้จ่ายในพื้นที่เมืองท่าศาลา ซึ่งใช้
ระยะเวลาและระยะทางน้อยกว่าไปตัว เมืองนครศรีธรรมราช อีกทั้งมีสินค้าเหมือน ๆ กัน ดังนั้น
มหาวิท ยาลัย เป็น ตัว กระตุ้น และสร้า งแรงดึงดูด ให้เกิด การลงทุนการก่อ สร้างที่พักอาศัย ร้านค้า
ร้านอาหาร และกิจกรรมเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ แก่ค นในท้องถิ่น จากการเปลี่ย นแปลงอาชีพ จากเกษตรกรรมเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจใน
รูปแบบการค้าและการบริการมากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ตั้งของสถาบันการศึกษามีสภาพที่เปลี่ยนไปเป็น
ชุมชนเมืองมากขึ้น ทาให้เกิดการขยายตัว อย่างกระจัดกระจายไร้ระเบียบ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และขาดแคลนสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ อย่างไรก็ตามด้วยบทบาทของตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ทั้งด้านศูนย์กลางการค้า การบริการ การบริหารและปกครอง ตลอดจนศูนย์กลางการศึกษาทางด้าน
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ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนาเมือง กล่าวได้ว่าสถาบันการศึกษามีส่วนช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาของพื้นที่ตั้งมากกว่าพื้นที่เมือง
6.1.1.3 ด้านสังคม
จากการศึกษาการพัฒนาของสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง ทาให้เกิดผลกระทบทาง
สังคมที่แตกต่างกันของพื้นที่ศึกษา ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ว่า จานวนประชากรในพื้นที่อาเภอเมืองมี
การเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย (-) 0.20 อาจจะด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งจากการปรับ
ฐานข้ อ มู ล ของประชากรในช่ ว งพ.ศ.2546-พ.ศ.2547 จึ ง ส่ ง ผลให้ จ านวนประชากรเกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงเห็น ได้อย่ างชัดเจน ซึ่งแตกต่างกับจานวนประชากรในอาเภอท่าศาลาที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 0.44 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรใน
รายตาบล พบว่า ตาบลโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงของ
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรเพิ่มขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบ
กับอาเภอท่าศาลา และตาบลอื่น ๆ กล่าวได้ว่า การก่อตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร เป็นปัจจัยหลักที่มี
ความสาคัญนาไปสู่ การขยายตัวของพื้นที่โ ดยรอบ จนกลายเป็นพื้นที่เมืองมหาวิทยาลัยต่อไปใน
อนาคต เนื่องจากความเจริญ และเติบโตของพื้นที่จะเป็นการดึงดูดให้ประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่ม
มากขึ้น
ดังนั้น การเพิ่มขึ้น ของประชากร ถือเป็นปัจจัยทีมีความสาคัญและทาให้เกิดการขยายตัว
ของชุม ชน เนื ่อ งจากชุม ชนมีค วามเจริญ จึง เป็น การดึง ดูด ให้ป ระชากรเข้า มาอยู่อ าศัย ในพื้น ที่
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นและก็ทาให้ชุ มชนนั้นเกิดความเจริญ ซึ่งแนวคิดของ มานพ พงศ์ทัต (2535)
กล่าวไว้ว่า ประชากรเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒ นาเมือง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน กล่าวคือ เมื่อจานวนประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใด การพัฒ นาย่อมเกิดขึ้นในพื้นที่
นั้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องขั้นพื้นฐานของประชากร จึงกล่าวได้ว่า การก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ในพื ้น ที่ใ ด ย่อ มส่ง ผลให้พื ้น ที่นั ้น เกิด การพัฒ นา และการพัฒ นานั้น เองจึง น ามาสู ่ก ารเข้า ของ
ประชากรจนกลายเป็นชุมชน
สาหรับการพัฒนาในอาเภอเมืองและอาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในยุคแรกเริ่ม
มีการก่อตัว เป็น ชุมชนตามเส้น ทางคมนาคมทางน้าและชายฝั่ง จนเกิดเป็นชุมชนชายฝั่งที่สาคัญ
ต่อเมื่อเกิดการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและเกิดการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น ทาให้เมืองมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ระบบโครงข่ายการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา และการศึกษา เพื่อรองรับจานวน
ประชากรที่มีการย้ายถิ่นเข้า ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรม ที่มี
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ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีลักษณะเฉพาะก็คือ เป็นเมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้
ประโยชน์อาคาร กิจกรรม ตลอดจนสังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งจะมีความแตกต่างกับพื้นที่อื่น ๆ
6.1.2 ผลกระทบในระดับพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากสถาบันการศึกษา
6.1.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และพื้น ที่ที่เกี่ย วเนื่อ งกับ สถาบันการศึกษา จากภาพถ่ายทางอากาศ ข้อ มูล จากกรมการ
พัฒนาที่ดินและจากการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งพบว่าการมีสถาบันและการเพิ่มขึ้นของจานวนนักศึกษาและบุคลากรส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพราะลักษณะส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมถูกแทนที่
ด้วยสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบอาคารพาณิชย์และตึกแถวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการยกฐาน
และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชเช่นในปัจ จุบันการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่
เกิดขึ้น บริเวณริมเส้น ทางการคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4016ซึ่งเป็นบริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัย บริเวณดังกล่าวมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทั้งหอพัก ร้านสะดวกซื้อ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านซัก
อบรีด ตลอดจนบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ยังเกิดการรวมกลุ่มร้านค้า
ถาวรและแผงลอยเพื่อจัดเป็นตลาดนัดบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏในช่วงวันจันทร์ -พุธ เวลา
16.00 น. เป็นต้นไป เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร
สาหรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในการศึกษาแบบสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย
สินค้าและบริ การของประชากรมหาวิทยาลั ย พบว่าประชากรมหาวิทยาลัยใช้จ่ายสิ นค้าประเภท
อาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุด นักขัต
ฤกษ์สาหรับการใช้จ่ายประเภทอุปกรณ์การเรียนมักจะใช้จ่ายในพื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย
เช่นเดียวกันแต่เป็นช่วงวันจันทร์ -ศุกร์ มากกว่าพื้นที่อื่นๆ ส่วนการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและ
บริการอื่นๆ (ของใช้ส่วนตัว) นิยมใช้จ่ายในพื้นที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นศูนย์กลาง
การค้า ตลอดจนมีห้างสรรพสินค้า ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วซึ่งมีระยะทางประมาณ
14 กิ โ ลเมตร จึ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การมี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาทางด้ า น
เศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และระดับเมือง
ผลกระทบทางสังคม ในการศึกษาลักษณะประชากรมีความหลากหลายทางสังคม
มากขึ้นส่วนใหญ่เป็นประชากรที่ไม่ได้มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในพื้นที่ โดยประชากรเหล่านี้มีส่วน
ดึงดูดให้เกิดกิจกรรมต่างๆและดึงดูดประชากรอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่พื้นที่เช่นเดียวกัน ได้แก่
ผู้ประกอบการค้าและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรมหาวิทยาลัยจากแบบ
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สอบประชากรถามมหาวิ ท ยาลั ย พบว่ า ภู มิ ล าเนาเดิ ม ของกลุ่ ม ประชากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ
นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยกเว้นอาเภอพรหมคีรี ,อาเภอลานสกา,
อาเภอนบพิตา โดยมีระยะเวลาที่ใช้พักอาศัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยและโดยรอบ 1-6 ปีมากที่สุด ส่วน
ใหญ่พักอาศัยอยู่หอพัก และมีพฤติกรรมในการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งกลุ่ม
ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในฐานะเข้ า มาศึ ก ษาอยู่ ใ น
มหาวิทยาลัย ส่วนของความคิดเห็นถึงผลในทางบวกของการมีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชมี
ส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งลดภาวะว่างงานของคนในชุมชน
และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
6.1.2.2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ส่ง ผลกระทบทางด้าน
กายภาพ โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่ น ามาสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินได้อย่างชัดเจน จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้าง พื้นที่โล่งที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายหลังมี
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่งผลให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเกินเท่าตัวตลอดจนมีการพัฒนาโครงข่ายการ
คมนาคมจากเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงระหว่างตัวเมือง
นครศรีธรรมราชผ่านมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่จังหวัดสุราษฎ์ธานี ส่งผลให้มีความเชื่อมโยงของพื้นที่
อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการก่อสร้างที่พักอาศัยในหลากหลายรูปแบบ ทั้งประเภทหอพัก อพาร์
ทเมนท์ ตึกแถว คอนโดมิเนี ย มและหมู่บ้า นจัดสรรเพิ่ มมากขึ้น เพื่อรองรับจ านวนนักศึก ษาและ
บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการก่อตั้งร้านค้า ร้านอาหาร สิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงสถาน
บัน เทิง เพื่อรองรั บการทากิจกรรมของนักศึกษา ในการดารงชีวิตในปัจจุบัน จึงกล่ าวได้ว่าการมี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในเจริญเติบโตของเมือง
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ในการทากิจกรรมต่าง ๆ และดารงใช้ชีวิตประจาวัน
ของนักศึกษาส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งการใช้จ่ายประเภท
อาหารและเครื่องดื่ม การซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียน การใช้จ่ายสินค้า และรับบริการอื่น ๆ
ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจต่อพื้นที่เมืองเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการใช้จ่าย
ประเภทสินค้าอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ตัวเมืองท่าศาลา เพราะระยะทางใกล้ประมาณ 1-2 กิโลเมตร
และใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 นาทีซึ่งน้อยกว่าตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่มีระยะทางห่าง
ถึง 30 กิโลเมตร รวมทั้งใช้ระยะเวลาเดินทางถึง 40 นาทีดังนั้น การก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และระดับเมืองท่าศาลา
ผลกระทบทางด้านสังคม พบว่า กลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีภูมิลาเนา
จากหลากหลายภูมิภาคทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน รวมถึง พื้นที่ใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้
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แตกต่างกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่กลุ่มประชากรมหาวิทยาลัยมีภูมิลาเนาในพื้นที่
ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาการพัฒนาของสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง พบว่า การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นามาสู่ผลกระทบทางสังคมที่
แตกต่างกันของพื้นที่ศึกษาซึ่งจานวนประชากรในพื้นที่อาเภอเมืองมีการเปลี่ยนแปลงลดลง คิดเป็น
ร้อยละโดยเฉลี่ย (-) 0.20 อาจจะด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งจากการปรับฐานข้อมูลของประชากรในช่วง
พ.ศ.2546-พ.ศ.2547 จึงส่งผลให้จานวนประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่าง
กับจานวนประชากรในอาเภอท่าศาลาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละโดยเฉลี่ย 0.44
สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรในรายตาบล พบว่า ตาบลโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของจานวนประชากรเพิ่มขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบกับอาเภอท่าศาลา และตาบลอื่น ๆ กล่าวได้ว่า การ
ก่อตั้งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากร เป็นปัจจัยหลักที่มีความสาคัญนาไปสู่การขยายตัวของพื้นที่โดยรอบ จน
กลายเป็นพื้นที่เมืองมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต เนื่องจากความเจริญและเติบโตของพื้นที่จะเป็ นการ
ดึงดูดให้ประชากรเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของมานพ พงศ์ทัต (2535) กล่าว
ว่า ประชากรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมือง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพราะเมื่อจานวนประชากรเพิ่มขึ้นในพื้นที่ใด การพัฒนาย่อมเกิดขึ้นในพื้ นที่นั้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของประชากรที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น ผลจากการศึกษาสามารถตอบคาถามงานวิจัย และสอดคล้องสมมติฐานกล่าว
ว่า การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งผลกระทบต่อ
การพั ฒ นาของเมื อ ง โดยก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ความหนาแน่ น ของ
ประชากรเพิ่มขึ้น จานวนหอพัก ร้านค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันการศึกษา
หนาแน่นขึ้น อีกทั้งปริมาณการจราจรก็เพิ่มสูงขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การเกาะกลุ่ม
เป็นย่านของกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนาโครงข่ายถนนจึงทาให้การเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วถึงยิ่งขึ้น การเข้าถึง
ได้จากการเดินทาง และทางจักรยานลดน้อยลง เพราะประชากรใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการ
เดิน ทาง การขยายพื้น ผิ ว สิ่ งปลู กสร้างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เพาะปลู กทางการเกษตรลดลง
อย่างไรก็ตาม แม้ผลกระทบจากการพัฒนาสถาบันศึกษาจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายตัว
ของเมืองที่เป็นที่ตั้งของสถาบันนั้น ๆ ทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม และไร้ทิศทาง หาก
พิจารณาในมิติทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมแล้ว จะพบว่า มหาวิทยาลัยมีผลกระทบในทางบวก
มากกว่าทางลบต่อเมือง และชุมชนโดยรอบ ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายถนนให้
ครอบคลุม และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ทาให้ประชากรเกิดความสะดวกสบาย เข้าถึงความเจริญได้ง่าย
ขึ้น ความเป็นเมืองจึงกระจายสู่หมู่บ้าน และชุมชน ส่งผลกระทบให้ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
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ส่วนในแง่เศรษฐกิจ จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการมีสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่พัก ร้านค้า รวมไปถึงแผง
ลอยบริเวณมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้น สิ่งเหล่านี้แสดงถึงอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้น นั่นคือ ประชากรใน
พื้นที่จะมีงานทาและมีรายได้ ไม่จาเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานทาในพื้นที่อื่น อีกทั้งส่ งผลให้
เศรษฐกิจจังหวัดเติบโต และเกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค
สาหรับการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต จึงต้องคานึงถึงการวางผัง และแผนแบทมหา
วิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกัน และคานึงถึงบริบทของเมืองมากขึ้น นอกจากนี้ การวางแผนการ
พั ฒ นาเมื อ งจะต้ อ งมี ค วามเชื่ อ มโยงของการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นภาพรวม เพื่ อ จั ด การ และรั บ มื อ กั บ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งต้องมีการบูรณาการในการวางผัง และวางแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกันทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย รวมไปถึงประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้ น ที่ จึ ง จะท าให้ ผั ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ นั้ น มี ค วามเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดผลกระทบในทางบวก และลดผลกระทบในทางลบ
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไปจะช่วยทาให้การศึกษานี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยข้อจากัด
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผลกระทบที่เ กิดขึ้นจากการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งในด้านต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบสถาบันการศึกษา ซึ่งทางผู้วิจัยได้กาหนดพื้นที่
บริเวณโดยรอบสถาบันการศึกษา โดยใช้ขอบเขตตาบลที่ตั้งของสถาบันการศึกษา ในการวิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ง มุ่งเน้นผลกระทบทางกายภาพ ตลอดจนด้านสังคม และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะหัวข้อในการวิจัยขั้นต่อไปในด้านข้อมูล ทั้งจานวนประชากร การใช้ประโยชน์
ที่ดิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ผลการศึกษาให้ทันต่อสภาวการณ์ใน
ปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้การนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการศึกษาด้านการ
วางแผนแม่บทระหว่างสถาบันการศึกษาและพื้นที่โดยรอบนั้น ก็อาจจะทาให้การศึกษาน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อการพัฒนาเมืองในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และได้ผลตามที่
คาดว่ าจะได้ รั บ จนกระทั่ง งานวิจั ยครั้ง นี้ ส ามารถสรุป ผลที่ ได้ จ ากการท าการวิ เ คราะห์ พร้ อมทั้ ง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนและรองรับพื้นที่ที่เติบโตและขยายตัวของเมืองจากการพัฒนา
สถาบั น ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษางานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น เพี ย งการศึ ก ษา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อตั้งและพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่ง
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กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครศรีธรรมราช
1. เพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
เพศชาย
100
33.33
เพศหญิง
200
66.67
รวม
300
100.00
2. อายุ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
1. 16-20
80
26.67
2. 21-25
100
33.33
3. 26-30
75
25.00
4. 31-35
30
10.00
5. มากกว่า 35
15
5.00
รวม
300
100.00
3. อาชีพ
อาชีพ
จานวน
ร้อยละ
1. อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
33
11.00
2. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
4.67
3. ผู้ประกอบการภายใน
มหาวิทยาลัย
26
8.67
4. นักศึกษาป.ตรี ปี1
67
22.33
5. นักศึกษาป.ตรี ปี2
80
26.67
6. นักศึกษาป.ตรี ปี3
55
18.33
7. นักศึกษาป.ตรี ปี4
15
5.00
8.นักศึกษาชั้นอื่น ๆ
10
3.33
รวม
300
100.00
4. ที่อยู่เดิม
ที่อยู่เดิม
จานวน
ร้อยละ
1. จังหวัดใกล้เคียง (สุ
ราษฎร์,พัทลุง,สงขลา
,กระบี่)
45
15.00
2. อาเภอเมือง
33
11.00
3. อาเภอท่าศาลา
20
6.67
4. อาเภอใกล้เคียง
(อาเภอพรหมคีร,ี อาเภอ
ลานสกา,อาเภอนบพิตา)
62
20.67
5. อาเภออืน่ ๆ
85
28.33
6. จังหวัดอืน่ ๆ
รวม

55
300

18.33
100.00

กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. เพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
เพศชาย
90
30.00
เพศหญิง
210
70.00
รวม
300
100.00
2. อายุ
อายุ
จานวน
ร้อยละ
1. 16-20
45
15.00
2. 21-25
125
41.67
3. 26-30
30
10.00
4. 31-35
60
20.00
5. มากกว่า 35
40
13.33
รวม
300
100.00
3. อาชีพ
อาชีพ
จานวน
ร้อยละ
1. อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
33
11.00
2. เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
20
6.67
3. ผู้ประกอบการภายใน
มหาวิทยาลัย
15
5.00
4. นักศึกษาป.ตรี ปี1
60
20.00
5. นักศึกษาป.ตรี ปี2
35
11.67
6. นักศึกษาป.ตรี ปี3
90
30.00
7. นักศึกษาป.ตรี ปี4
27
9.00
8. นักศึกษาชั้นอื่น ๆ
20
6.67
รวม
300
100.00
4. ที่อยู่เดิม
ที่อยู่เดิม
จานวน
ร้อยละ
1. จังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์
,พัทลุง,สงขลา,กระบี่)
2. อาเภอเมือง
3. อาเภอท่าศาลา
4. อาเภอใกล้เคียง (อาเภอ
พรหมคีร,ี อาเภอลานสกา,
อาเภอนบพิตา)
5. อาเภออืน่ ๆ
6. จังหวัดอืน่ ๆ (3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
7. ภูมิภาคอืน่ ๆ
รวม

45
32
57

15.00
10.67
19.00

19
20

6.33
6.67

87
40
300

29.00
13.33
100.00
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5. ที่อยู่ปัจจุบนั
ที่อยู่ปัจจุบนั
จานวน
ร้อยละ
1. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
30
10.00
2. ตัวเมืองท่าศาลา
5
1.67
3. พื้นทีอ่ ื่น ๆ
20
6.67
4. หอพักในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
155
51.67
5. หอพักนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
90
30.00
300
100.00
6. ระยะเวลาทีอ่ าศัยใน
พื้นทีร่ อบมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาทีอ่ าศัยในพื้นที่
รอบมหาวิทยาลัย
จานวน
ร้อยละ
1. 1-6 ปี
227
75.67
2. 7-12 ปี
18
6.00
3. 12 ปีขึ้นไป
10
3.33
4. ไม่ได้อาศัยอยู่รอบ
มหาวิทยาลัย
45
15.00
รวม
300
100.00
7. กรรมสิทธิท์ ี่พักอาศัย
กรรมสิทธิ์ที่พกั อาศัย
จานวน
ร้อยละ
1. ของตนเอง
70
23.33
2. ของญาติ
40
13.33
3. เช่าอาศัยอยู่
190
63.33
รวม
300
100.00
8. ลักษณะที่อยู่อาศัย
ลักษณะที่อยู่อาศัย
จานวน
ร้อยละ
1. บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
100
33.33
2. ห้องแถว/ตึกแถว
25
8.33
3. หอพัก/ห้องเช่า
175
58.33
4. คอนโด
0
0.00
รวม
300
100.00
9. จานวนสมาชิกที่พัก
อาศัยอยู่ร่วมกัน
จานวนสมาชิกทีอ่ าศัยอยู่
ร่วมกัน
จานวน
ร้อยละ
1. อยู่เพียงลาพัง
10
3.33
2. จานวน 1-2 คน
24
8.00
3. จานวน 3-4 คน
230
76.67
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5. ที่อยู่ปัจจุบนั
ที่อยู่ปัจจุบนั
จานวน
ร้อยละ
1. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
2. ตัวเมืองท่าศาลา
3. พื้นทีอ่ ื่น ๆ
4. หอพักในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
5. หอพักนอกมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ระยะเวลาทีอ่ าศัยในพื้นที่
รอบมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาทีอ่ าศัยในพื้นที่รอบ
มหาวิทยาลัย
1. 1-6 ปี
2. 7-12 ปี
3. 12 ปีขึ้นไป
4. ไม่ได้อาศัยอยู่รอบ
มหาวิทยาลัย
รวม
7. กรรมสิทธิท์ ี่พักอาศัย
กรรมสิทธิ์ที่พกั อาศัย
1. ของตนเอง
2. ของญาติ
3. เช่าอาศัยอยู่
รวม
8. ลักษณะที่อยู่อาศัย
ลักษณะที่อยู่อาศัย
1. บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด
2. ห้องแถว/ตึกแถว
3. หอพัก/ห้องเช่า
4. คอนโด
รวม
9. จานวนสมาชิกที่พักอาศัยอยู่
ร่วมกัน
จานวนสมาชิกทีอ่ าศัยอยู่
ร่วมกัน
1. อยู่เพียงลาพัง
2. จานวน 1-2 คน
3. จานวน 3-4 คน

10
25
14

3.33
8.33
4.67
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55.33

85
300

28.33
100.00

จานวน
208
33
15

ร้อยละ
69.33
11.00
5.00

44
300

14.67
100.00

จานวน
20
30
250
300

ร้อยละ
6.67
10.00
83.33
100.00

จานวน
52
33
213
2
300

ร้อยละ
17.33
11.00
71.00
0.67
100.00

จานวน
20
64
200

ร้อยละ
6.67
21.33
66.67
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4. จานวน 5 คนขึ้นไป
36
12.00
รวม
300
100.00
10. ท่านได้ย้ายสามะโน
ประชากรหรือไม่
การย้ายสามะโนประชากร จานวน
ร้อยละ
1. ย้าย
60
20.00
2. ไม่ย้าย
240
80.00
รวม
300
100.00
11. รายจ่ายค่าเช่าที่พกั
อาศัยเฉลี่ย (บาท/เดือน)
รายจ่ายค่าเช่าที่พกั
จานวน
ร้อยละ
2. 1,500 - 3,000 บาท
127
42.33
3. 3,001 - 5,000 บาท
50
16.67
4. 5,001 – 10,000 บาท
8
2.67
5. มากกว่า 10,000 บาท
ขึ้นไป
5
1.67
6. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
110
36.67
รวม
300
100.00
12. รายรับเฉลี่ย (บาท/
เดือน)
รายรับเฉลี่ย/เดือน
จานวน
ร้อยละ
1. 5,001 – 10,000 บาท
250
83.33
2. 10,000 – 25,000
บาท
25
8.33
3. 25,000 – 50,000
บาท
15
5.00
4. มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้น
10
3.33
รวม
300
100.00
13. ค่าใช้จ่ายอาหารเช้า
ต่อครั้ง (จ.-ศ.)
ค่าใช้จ่ายอาหารเช้า (จ.ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. 1-50 บาท
225
75.00
2. 51-100 บาท
40
13.33
3. 101 บาทขึ้นไป
15
5.00
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
20
6.67
รวม
300
100.00
14. ความถี่ในการใช้จ่าย
หรือบริการค่าอาหารเช้า
(จ.-ศ.)
ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ
จานวน
ร้อยละ

กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. จานวน 5 คนขึ้นไป
16
5.33
รวม
300
100.00
10. ท่านได้ย้ายสามะโน
ประชากรหรือไม่
การย้ายสามะโนประชากร
จานวน
ร้อยละ
1. ย้าย
40
13.33
2. ไม่ย้าย
260
86.67
รวม
300
100.00
11. รายจ่ายค่าเช่าที่พกั อาศัย
เฉลี่ย (บาท/เดือน)
รายจ่ายค่าเช่าที่พกั
จานวน
ร้อยละ
2. 1,500 - 3,000 บาท
40
13.33
3. 3,001 - 5,000 บาท
210
70.00
4. 5,001 – 10,000 บาท
0
0.00
5. มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป
6. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
รวม

0
50
300

0.00
16.67
100.00

12. รายรับเฉลี่ย (บาท/เดือน)
รายรับเฉลี่ย/เดือน
1. 5,001 – 10,000 บาท

จานวน
245

ร้อยละ
81.67

2. 10,000 – 25,000 บาท

35

11.67

3. 25,000 – 50,000 บาท

15

5.00

4. มากกว่า 50,000 บาทขึ้น
รวม
13. ค่าใช้จ่ายอาหารเช้าต่อครั้ง
(จ.-ศ.)

5
300

1.67
100.00

ค่าใช้จ่ายอาหารเช้า (จ.-ศ.)
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม

จานวน
188
62
20
30
300

ร้อยละ
62.67
20.67
6.67
10.00
100.00

14. ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ
บริการค่าอาหารเช้า (จ.-ศ.)
ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ

จานวน

ร้อยละ
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บริการค่าอาหารเช้า (จ.ศ.)
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
10
3.33
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
15
5.00
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
30
10.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
65
21.67
5. เป็นประจาทุกวัน
180
60.00
รวม
300
100.00
15. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับ
บริการอาหารเช้า (จ.-ศ.)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเช้า (จ.-ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
180
60.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
90
30.00
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
10
3.33
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
20
6.67
รวม
300
100.00
16. ค่าใช้จ่ายอาหารเช้า
ต่อครั้ง (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่ายอาหารเช้าต่อ
ครั้ง (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
1. 1-50 บาท
70
23.33
2. 51-100 บาท
155
51.67
3. 101 บาทขึ้นไป
30
10.00
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
45
15.00
รวม
300
100.00
17. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารเช้า (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารเช้า (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
214
71.33
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
33
11.00

กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริการค่าอาหารเช้า (จ.-ศ.)
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5. เป็นประจาทุกวัน
รวม
15. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเช้า (จ.-ศ.)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเช้า (จ.-ศ.)
3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม

5
10
20
40
225
300

1.67
3.33
6.67
13.33
75.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

0

0.00

50

16.67

225
5
20
300

75.00
1.67
6.67
100.00

จานวน
50
180
30
40
300

ร้อยละ
16.67
60.00
10.00
13.33
100.00

จานวน

ร้อยละ

183
44

61.00
14.67

16. ค่าใช้จ่ายอาหารเช้าต่อครั้ง
(ส.-อ.และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่ายอาหารเช้าต่อครั้ง (ส.อ.และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม
17. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารเช้า (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ความถี่ในการใช้จ่ายค่าอาหาร
เช้า (ส.-อ.และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
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3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
24
8.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
18
6.00
5. เป็นประจาทุกวัน
11
3.67
รวม
300
100.00
18. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับ
บริการอาหารเช้า (ส.-อ.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเช้า (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
54
18.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
156
52.00
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
35
11.67
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
55
18.33
รวม
300
100.00
19. ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันต่อครั้ง (จ.-ศ.)
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
ต่อครั้ง (จ.-ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. 1-50 บาท
225
75.00
2. 51-100 บาท
40
13.33
3. 101 บาทขึ้นไป
15
5.00
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
20
6.67
รวม
300
100.00
20. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน (จ.-ศ.)
ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน(จ.-ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
10
3.33
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
15
5.00
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
30
10.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
65
21.67
5. เป็นประจาทุกวัน
180
60.00
รวม
300
100.00
21. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับ
บริการอาหารกลางวัน
(จ.-ศ.)
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3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
39
13.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
23
7.67
5. เป็นประจาทุกวัน
11
3.67
รวม
300
100.00
18. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเช้า (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเช้า (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม
19. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
ต่อครั้ง (จ.-ศ.)
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันต่อ
ครั้ง (จ.-ศ.)
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม
20. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน (จ.-ศ.)
ความถี่ในการใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวัน(จ.-ศ.)
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5. เป็นประจาทุกวัน
รวม
21. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารกลางวัน (จ.-ศ.)

0

0.00
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54.00

70
15
53
300

23.33
5.00
17.67
100.00

จานวน
188
62
20
30
300

ร้อยละ
62.67
20.67
6.67
10.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

5
10
20
40
225
300

1.67
3.33
6.67
13.33
75.00
100.00
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พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารกลางวัน (จ.-ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
180
60.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
90
30.00
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
10
3.33
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
20
6.67
รวม
300
100.00
22. ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันต่อครั้ง (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
ต่อครั้ง
จานวน
ร้อยละ
(ส.-อ.และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
1. 1-50 บาท
90
30.00
2. 51-100 บาท
140
46.67
3. 101 บาทขึ้นไป
25
8.33
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
45
15.00
รวม
300
100.00
23. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน (ส.-อ.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน (ส.-อ.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
90
30.00
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
55
18.33
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
150
50.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5
1.67
5. เป็นประจาทุกวัน
0
0.00
รวม
300
100.00
24. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับ
บริการอาหารกลางวัน
(ส.-อ.และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารกลางวัน (ส.-อ.และ จานวน
ร้อยละ
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พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารกลางวัน (จ.-ศ.)
จานวน
ร้อยละ
3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม
22. ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน
ต่อครั้ง (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันต่อ
ครั้ง
(ส.-อ.และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม
23. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ความถี่ในการใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวัน (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5. เป็นประจาทุกวัน
รวม
24. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารกลางวัน (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารกลางวัน (ส.-อ.และ

0

0.00

50

16.67

225
5
20
300

75.00
1.67
6.67
100.00

จานวน

ร้อยละ

150
90
10
50
300

50.00
30.00
3.33
16.67
100.00

จานวน

ร้อยละ

188
77
30
5
0
300

62.67
25.67
10.00
1.67
0.00
100.00

จานวน

ร้อยละ
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วันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
30
10.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
70
23.33
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
155
51.67
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
45
15.00
รวม
300
100.00
25. ค่าใช้จ่ายอาหารเย็น
ต่อครั้ง (จ.-ศ.)
ค่าใช้จ่ายอาหารเย็น (จ.ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. 1-50 บาท
225
75.00
2. 51-100 บาท
40
13.33
3. 101 บาทขึ้นไป
15
5.00
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
20
6.67
รวม
300
100.00
26. ความถี่ในการใช้จ่าย
หรือบริการค่าอาหารเย็น
(จ.-ศ.)
ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ
บริการค่าอาหารเช้า (จ.ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
10
3.33
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
15
5.00
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
30
10.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
65
21.67
5. เป็นประจาทุกวัน
180
60.00
รวม
300
100.00
27. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับ
บริการอาหารเย็น (จ.-ศ.)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเย็น (จ.-ศ.)
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
180
60.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
90
30.00
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
10
3.33
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วันหยุดนักขัตฤกษ์)
3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม
25. ค่าใช้จ่ายอาหารเย็นต่อครั้ง
(จ.-ศ.)
ค่าใช้จ่ายอาหารเย็น (จ.-ศ.)
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม

80

26.67

55

18.33

20
95
50
300

6.67
31.67
16.67
100.00

จานวน
188
62
20
30
300

ร้อยละ
62.67
20.67
6.67
10.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

5
10
20
40
225
300

1.67
3.33
6.67
13.33
75.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

0

0.00

50

16.67

225

75.00

26. ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ
บริการค่าอาหารเย็น (จ.-ศ.)
ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ
บริการค่าอาหารเช้า (จ.-ศ.)
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5. เป็นประจาทุกวัน
รวม
27. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเย็น (จ.-ศ.)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเย็น (จ.-ศ.)
3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
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6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
20
6.67
รวม
300
100.00
28. ค่าใช้จ่ายอาหารเย็น
ต่อครั้ง (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่ายอาหารเย็นต่อ
ครั้ง (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
1. 1-50 บาท
85
28.33
2. 51-100 บาท
126
42.00
3. 101 บาทขึ้นไป
35
11.67
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
54
18.00
รวม
300
100.00
29. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารเย็น (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน (ส.-อ.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
225
75.00
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
40
13.33
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
15
5.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
20
6.67
5. เป็นประจาทุกวัน
0
0.00
รวม
300
100.00
30. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับ
บริการอาหารเย็น (ส.-อ.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเย็น (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
3.33
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
15
5.00
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
95
31.67
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
180
60.00
รวม
300
100.00
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6. ตัวเมืองท่าศาลา
5
1.67
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
20
6.67
รวม
300
100.00
28. ค่าใช้จ่ายอาหารเย็นต่อครั้ง
(ส.-อ.และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่ายอาหารเย็นต่อครั้ง
(ส.-อ.และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม
29. ความถี่ในการใช้จ่าย
ค่าอาหารเย็น (ส.-อ.และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ความถี่ในการใช้จ่ายค่าอาหาร
กลางวัน (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5. เป็นประจาทุกวัน
รวม
30. พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเย็น (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
พื้นที่ใช้จ่ายหรือรับบริการ
อาหารเย็น (ส.-อ.และวันหยุด
นักขัตฤกษ์)
3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม

จานวน
90
130
35
45
300

ร้อยละ
30.00
43.33
11.67
15.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

188
62
20
30
0
300

62.67
20.67
6.67
10.00
0.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

5

1.67

10

3.33

20
40
225
300

6.67
13.33
75.00
100.00
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28. ค่าใช้จ่ายในการซือ้
ของใช้ส่วนตัวต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ของใช้
ส่วนตัวต่อครั้ง
จานวน
ร้อยละ
1. 100-500 บาท
167
55.67
2. 501-1,000 บาท
77
25.67
3. 1,000 บาทขึ้นไป
16
5.33
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
40
13.33
รวม
300
100.00
32. ความถี่ในการซือ้ ของ
ใช้ส่วนตัว
ความถี่ในการซือ้ ของใช้
ส่วนตัว
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
233
77.67
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
67
22.33
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
0
0.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
0
0.00
5. เป็นประจาทุกวัน
0
0.00
รวม
300
100.00
33. พื้นที่ในการซื้อของใช้
ส่วนตัว
พื้นที่ในการซื้อของใช้
ส่วนตัว
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
0
0.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
45
15.00
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
255
85.00
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
0
0.00
รวม
300
100.00
34. ค่าใช้จ่ายในการซือ้
อุปกรณ์การเรียนต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซือ้
อุปกรณ์การเรียนต่อครั้ง
จานวน
ร้อยละ
1. 1-50 บาท
0
0.00
2. 51-100 บาท
187
62.33
3. 101 บาทขึ้นไป
113
37.67
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
0
0.00
รวม
300
100.00
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28. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ของใช้
ส่วนตัวต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ของใช้
ส่วนตัวต่อครั้ง
จานวน
ร้อยละ
1. 100-500 บาท
77
25.67
2. 501-1,000 บาท
167
55.67
3. 1,000 บาทขึ้นไป
16
5.33
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
40
13.33
รวม
300
100.00
32. ความถี่ในการซือ้ ของใช้
ส่วนตัว
ความถี่ในการซือ้ ของใช้ส่วนตัว
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
5. เป็นประจาทุกวัน
รวม
33. พื้นที่ในการซื้อของใช้
ส่วนตัว

จานวน

ร้อยละ

198
102
0
0
0
300

66.00
34.00
0.00
0.00
0.00
100.00

พื้นที่ในการซื้อของใช้ส่วนตัว

จานวน

ร้อยละ

100

33.33

50

16.67

0
150
0
300

0.00
50.00
0.00
100.00

จานวน
0
85
215
0
300

ร้อยละ
0.00
28.33
71.67
0.00
100.00

3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม
34. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ อุปกรณ์
การเรียนต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ อุปกรณ์การ
เรียนต่อครั้ง
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม
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35. ความถี่ในการซือ้
อุปกรณ์การเรียน
ความถี่ในการซือ้ อุปกรณ์
การเรียน
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
0
0.00
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
67
22.33
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
200
66.67
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
33
11.00
5. เป็นประจาทุกวัน
0
0.00
รวม
300
100.00
36. พื้นที่ในการซื้อ
อุปกรณ์การเรียน
พื้นที่ในการซื้ออุปกรณ์
การเรียน
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
90
30.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
150
50.00
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
60
20.00
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
0
0.00
รวม
300
100.00
37. ค่าใช้จ่ายบริการต่างๆ
ต่อครั้ง
ค่าใช้จ่ายบริการต่างๆ
จานวน
ร้อยละ
1. 1-50 บาท
0
0.00
2. 51-100 บาท
88
29.33
3. 101 บาทขึ้นไป
188
62.67
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
24
8.00
รวม
300
100.00
38. ความถี่ในการใช้จ่าย
หรือรับบริการของบริการ
ต่างๆ
ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ
รับบริการของบริการ
ต่างๆ
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ครั้งต่อเดือน
0
0.00
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
160
53.33
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
108
36.00
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35. ความถี่ในการซือ้ อุปกรณ์
การเรียน
ความถี่ในการซือ้ อุปกรณ์การ
เรียน
จานวน
ร้อยละ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
0
0.00
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
111
37.00
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
189
63.00
4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
0
0.00
5. เป็นประจาทุกวัน
0
0.00
รวม
300
100.00
36. พื้นที่ในการซื้ออุปกรณ์การ
เรียน
พื้นที่ในการซื้ออุปกรณ์การ
เรียน
จานวน
ร้อยละ
3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม
37. ค่าใช้จ่ายบริการต่างๆ ต่อ
ครั้ง
ค่าใช้จ่ายบริการต่างๆ
1. 1-50 บาท
2. 51-100 บาท
3. 101 บาทขึ้นไป
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย
รวม

0

0.00

168

56.00

110
22
0
300

36.67
7.33
0.00
100.00

จานวน
0
155
100
40
300

ร้อยละ
0.00
51.67
33.33
13.33
100.00

จานวน

ร้อยละ

0
228
40

0.00
76.00
13.33

38. ความถี่ในการใช้จ่ายหรือ
รับบริการของบริการต่างๆ
ความถี่ในการใช้จ่ายหรือรับ
บริการของบริการต่างๆ
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ครั้ง
ต่อเดือน
2. 2-3 ครั้งต่อเดือน
3. 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
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4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
32
10.67
5. เป็นประจาทุกวัน
0
0.00
รวม
300
100.00
39. พื้นที่ในการใช้จ่าย
บริการต่างๆ
พื้นที่ในการใช้จ่ายบริการ
ต่างๆ
จานวน
ร้อยละ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช
0
0.00
2. บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
220
73.33
3. ตัวเมือง
นครศรีธรรมราช
80
26.67
6. ตัวเมืองท่าศาลา
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
0
0.00
รวม
300
100.00
40. จุดเริม่ ต้นในการ
เดินทางของคุณใน
ชีวิตประจาวัน
จุดเริม่ ต้นการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
จานวน
ร้อยละ
1. บริเวณภายใน
มหาวิทยาลัย
175
58.33
2. บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย
60
20.00
3. ตัวเมืองอาเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
25
8.33
4. ตัวเมืองอาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
0
0.00
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
40
13.33
รวม
300
100.00
41. การเดินทางของคุณ
ในชีวิตประจาวัน
การเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
จานวน
ร้อยละ
1. เดินเท้า/รถจักรยาน
60
20.00
2. รถจักรยานยนต์รับจ้าง
30
10.00
3. รถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล
160
53.33
4. รถยนต์สว่ นบุคคล
10
3.33
5 รถโดยสารประจาทาง
40
13.33
รวม
300
100.00
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4. 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
32
10.67
5. เป็นประจาทุกวัน
0
0.00
รวม
300
100.00
39. พื้นที่ในการใช้จ่ายบริการ
ต่างๆ
พื้นที่ในการใช้จ่ายบริการต่างๆ

จานวน

ร้อยละ

0

0.00

188

62.67

80
32
0
300

26.67
10.67
0.00
100.00

จานวน

ร้อยละ

1. บริเวณภายในมหาวิทยาลัย
2. บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย
3. ตัวเมืองอาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
4. ตัวเมืองอาเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม
41. การเดินทางของคุณใน
ชีวิตประจาวัน

190

63.33

25

8.33

10

3.33

30
45
300

10.00
15.00
100.00

การเดินทางในชีวิตประจาวัน
1. เดินเท้า/รถจักรยาน
2. รถจักรยานยนต์รับจ้าง

จานวน
90
45

ร้อยละ
30.00
15.00

3. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
4. รถยนต์สว่ นบุคคล
5. รถโดยสารประจาทาง
รวม

130
25
10
300

43.33
8.33
3.33
100.00

3. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
4. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ภายในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
6. ตัวเมืองท่าศาลา
7. บ้าน/พื้นที่อนื่ ๆ
รวม
40. จุดเริม่ ต้นในการเดินทาง
ของคุณในชีวิตประจาวัน
จุดเริม่ ต้นการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
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42. ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางของคุณใน
ชีวิตประจาวัน
ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางในชีวติ ประจาวัน
จานวน
ร้อยละ
1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ
15 นาที
193
64.33
2. 16 – 25 นาที
63
21.00
3. 25 – 35 นาที
32
10.67
4. มากกว่า 35 นาที
12
4.00
รวม
300
100.00
43. ระยะทางในการ
เดินทางของคุณใน
ชีวิตประจาวัน
ระยะทางในการเดินทาง
ในชีวิตประจาวัน
จานวน
ร้อยละ
1. 1- 5 กิโลเมตร
211
70.33
2. 6 – 10 กิโลเมตร
60
20.00
3. มากกว่า 10 กิโลเมตร
29
9.67
รวม
300
100.00
45. ปัญหาในการเดินทาง
ของคุณในชีวิตประจาวัน
ปัญหาในการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
จานวน
ร้อยละ
1. จานวนรถโดยสารมี
น้อยเกินไป
10
3.33
2. ปัญหาจราจรติดขัด
158
52.67
3. ระยะทางไกล ทาให้ใช้
เวลาในการเดินทางนาน
15
5.00
4. รถโดยสารประจาทาง
ขับเร็ว
25
8.33
5 ไม่มี
92
30.67
รวม
300
100.00
46. ครอบครัวของคุณมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย ทางใดทาง
หนึ่งหรือไม่
ครอบครัวของคุณมีส่วน
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย จานวน
ร้อยละ
1. ไม่เกี่ยวข้อง
0
0.00
2. เกี่ยวข้อง คือ บุคคลใน
ครอบครัวศึกษาอยู่ใน
214
71.33
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42. ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เดินทางของคุณใน
ชีวิตประจาวัน
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ในชีวิตประจาวัน
จานวน
ร้อยละ
1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15
นาที
167
55.67
2. 16 – 25 นาที
77
25.67
3. 25 – 35 นาที
11
3.67
4 มากกว่า 35 นาที
45
15.00
รวม
300
100.00
44. ระยะทางในการเดินทาง
ของคุณในชีวิตประจาวัน
ระยะทางในการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
1. 1- 5 กิโลเมตร
2. 6 – 10 กิโลเมตร
3. มากกว่า 10 กิโลเมตร
รวม
45. ปัญหาในการเดินทางของ
คุณในชีวิตประจาวัน
ปัญหาในการเดินทางใน
ชีวิตประจาวัน
1. จานวนรถโดยสารมีนอ้ ย
เกินไป
2. ปัญหาจราจรติดขัด
3. ระยะทางไกล ทาให้ใช้เวลา
ในการเดินทางนาน
4. รถโดยสารประจาทางขับเร็ว
5. ไม่มี
รวม
46. ครอบครัวของคุณมีส่วน
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ทาง
ใดทางหนึ่งหรือไม่
ครอบครัวของคุณมีส่วน
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
1. ไม่เกี่ยวข้อง
2. เกี่ยวข้อง คือ บุคคลใน
ครอบครัวศึกษาอยู่ใน

จานวน
166
84
50
300

ร้อยละ
55.33
28.00
16.67
100.00

จานวน

ร้อยละ

87
38

29.00
12.67

135

45.00

0
40
300

0.00
13.33
100.00

จานวน
0

ร้อยละ
0.00

200

66.67
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มหาวิทยาลัย
3. เกี่ยวข้อง คือ บุคคลใน
ครอบครัวเป็นบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
53
17.67
4. เกี่ยวข้อง คือ ประกอบ
อาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย
33
11.00
รวม
300
100.00
47. คุณเคยเข้าร่วม
กิจกรรมทีท่ าง
มหาวิทยาลัย จัดขึ้น
หรือไม่
คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางมหาวิทยาลัย จัดขึน้
หรือไม่
จานวน
ร้อยละ
1. เคย เพราะกิจกรรมมี
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง/
ชุมชน
120
40.00
2. ไม่เคย เพราะไม่มีเวลา
39
13.00
3. ไม่เคย เพราะไม่
ต้องการเข้าร่วม
51
17.00
4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบ
ข่าว
90
30.00
รวม
300
100.00
48. ตั้งแต่คุณเข้ามาอยู่ใน
พื้นทีน่ ี้ คุณพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงใดบ้างที่
เกิดขึ้นในพืน้ ที่บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย
ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
มหาวิทยาลัย
1. มีการก่อสร้างหอพัก/
อพาร์ทเมนท์/ทีอ่ ยู่อาศัย
เพิ่มขึน้
2. มีการก่อสร้างอาคาร
พาณิชย์เพิ่มขึน้ มีจานวน
ร้านค้า และร้านบริการ
ต่างๆเปิดใหม่เป็นจานวน
มาก
3. มีการให้บริการ
โรงเรียน โรงพยาบาล
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มหาวิทยาลัยร
3. เกี่ยวข้อง คือ บุคคลใน
ครอบครัวเป็นบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
56
18.67
4. เกี่ยวข้อง คือ ประกอบ
อาชีพทีเ่ กี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย
44
14.67
รวม
300
100.00

47. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางมหาวิทยาลัย จัดขึน้ หรือไม่
คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง
มหาวิทยาลัย จัดขึ้นหรือไม่
1. เคย เพราะกิจกรรมมี
ประโยชน์ตอ่ ตนเอง/ชุมชน
2. ไม่เคย เพราะไม่มีเวลา
3. ไม่เคย เพราะไม่ต้องการเข้า
ร่วม
4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบข่าว
รวม

จานวน

ร้อยละ

151
39

50.33
13.00

20

6.67

90
300

30.00
100.00

48. ตั้งแต่คุณเข้ามาอยู่ในพื้นที่
นี้ คุณพบว่าการเปลี่ยนแปลง
ใดบ้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย

จานวน

ร้อยละ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ใน
พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

จานวน

ร้อยละ

102

34.00

1. มีการก่อสร้างหอพัก/อพาร์
ทเมนท์/ทีอ่ ยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

125

41.67

60

20.00

15

5.00

70

23.33

23

7.67

2. มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์
เพิ่มขึน้ มีจานวนร้านค้า และ
ร้านบริการต่างๆเปิดใหม่เป็น
จานวนมาก
3. มีการให้บริการโรงเรียน
โรงพยาบาล สถานีอนามัย
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สถานีอนามัย สถานี
ตารวจ ไปรษณีย์ สนาม
เด็กเล่นเพิ่มขึน้
4. ผู้คนเข้ามาอยูอ่ าศัยใน
พื้นที่บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชมากขึ้น
45
15.00
5. มีรถโดยสาร
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
เพิ่มมากขึน้
50
16.67
6. มีสวนสาธารณะ พื้นที่สี
เขียว และพื้นที่
เกษตรกรรมเพิ่มมากขึน้
10
3.33
รวม
300
100.00
49. คุณคิดว่า
มหาวิทยาลัย มีประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างไร
มหาวิทยาลัย มีประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างไร
จานวน
ร้อยละ
1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น
50
16.67
2. ภาวะการว่างงานของ
คนในชุมชนลดลง
60
20.00
3. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วย
กระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน
115
38.33
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ในการอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
35
11.67
5. มีการบริการให้กับ
ชุมชน เช่น การตรวจ
สุขภาพ การอบรมให้
ความรูแ้ ก่คนในชุมชน
40
13.33
รวม
300
100.00
50. คุณคิดว่า
มหาวิทยาลัยก่อให้เกิด
ปัญหาต่อชุมชนอย่างไร
มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อชุมชนอย่างไร

จานวน

ร้อยละ

กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถานีตารวจ ไปรษณีย์ สนาม
เด็กเล่นเพิ่มขึน้

4. ผู้คนเข้ามาอยูอ่ าศัยในพื้นที่
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์มากขึน้
5. มีรถโดยสาร
รถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มมาก
ขึ้น
6. มีสวนสาธารณะ พื้นที่สเี ขียว
และพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น
รวม
49. คุณคิดว่ามหาวิทยาลัย มี
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนอย่างไร
มหาวิทยาลัย มีประโยชน์ตอ่
ชุมชนอย่างไร

40

13.33

50

16.67

10
300

3.33
100.00

จานวน

ร้อยละ

40

13.33

60

20.00

3. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วย
กระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน

55

18.33

4. มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

25

8.33

5. มีการบริการให้กับชุมชน
เช่น การตรวจสุขภาพ การ
อบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน
รวม

120
300

40.00
100.00

50. คุณคิดว่ามหาวิทยาลัย
ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชน
อย่างไร
มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดปัญหา
ต่อชุมชนอย่างไร

จานวน

ร้อยละ

1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/
พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
2. ภาวะการว่างงานของคนใน
ชุมชนลดลง
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1. เกิดความแออัด ไม่เป็น
ระเบียบของร้านค้า และที่
อยู่อาศัยภายในชุมชน
50
16.67
2. เกิดปัญหาการจราจร
ติดขัด
105
35.00
3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึน้ ใน
ชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ
สิ่งปฏิกูล
35
11.67
4. เกิดอาชญากรรม ยา
เสพติด ลักขโมยเพิ่มมาก
ขึ้น
75
25.00
5. การบริการด้าน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า
ประปา ถนน โทรศัพท์
การจัดการขยะของเสีย)
และสาธารณูปการ
(โรงเรียน วัด สถานีตารวจ
โรงพยาบาล สนามเด็ก
เล่น ไปรษณีย์) ไม่
เพียงพอ
10
3.33
6. มหาวิทยาลัย เป็นส่วน
หนึ่งทีท่ าให้ประเพณี
วัฒนธรรม และค่านิยม
ของชุมชนเปลี่ยนไป
25
8.33
รวม
300
100.00
51. คุณคิดว่าบริเวณ
โดยรอบมหาวิทยาลัย
ควรได้รับการพัฒนาหรือ
แก้ไขในด้านใด
บริเวณสถานศึกษาควร
ได้รับการพัฒนาหรือแก้ไข
ในด้านใด
จานวน
ร้อยละ
1. เพิ่มการให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า
ประปา ถนน โทรศัพท์
การจัดการขยะของเสีย)
สาธารณูปการ (โรงเรียน
วัด สถานีตารวจ
โรงพยาบาล สนามเด็ก
เล่น ไปรษณีย์)
35
11.67
2. การจัดการพื้นที่ให้มาก
ขึ้น
55
18.33
3. เพิ่มร้านค้าและการ
0
0.00

กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. เกิดความแออัด ไม่เป็น
ระเบียบของร้านค้า และที่อยู่
อาศัยภายในชุมชน
40
13.33
2. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

27

9.00

3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึน้ ในชุมชน
เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล

35

11.67

4. เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด
ลักขโมยเพิ่มมากขึน้

161

53.67

25

8.33

12
300

4.00
100.00

บริเวณสถานศึกษาควรได้รับ
การพัฒนาหรือแก้ไขในด้านใด

จานวน

ร้อยละ

1. เพิ่มการให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา
ถนน โทรศัพท์ การจัดการขยะ
ของเสีย) สาธารณูปการ
(โรงเรียน วัด สถานีตารวจ
โรงพยาบาล สนามเด็กเล่น
ไปรษณีย์)

42

14.00

2. การจัดการพื้นที่ให้มากขึน้
3. เพิ่มร้านค้าและการบริการ

60
0

20.00
0.00

5. การบริการด้าน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา
ถนน โทรศัพท์ การจัดการขยะ
ของเสีย) และสาธารณูปการ
(โรงเรียน วัด สถานีตารวจ
โรงพยาบาล สนามเด็กเล่น
ไปรษณีย์) ไม่เพียงพอ
6. มหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทาให้ประเพณี วัฒนธรรม
และค่านิยมของชุมชน
เปลี่ยนไป
รวม
51 คุณคิดว่าบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัย ควรได้รับการ
พัฒนาหรือแก้ไขในด้านใด
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บริการต่างๆให้ครบครัน
4. สร้างหอพัก/อพาร์
ทเมนท์/บ้านเช่าให้แก่
นักเรียน,นักศึกษาเพิม่ ขึ้น
0
0.00
5. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สวนสาธารณะ หรือพืน้ ที่
นันทนาการ
10
3.33
6. การจัดการขยะมูลฝอย
15
5.00
7. เพิ่มมาตรการรักษา
ความปลอดภัยด้าน
การจราจร
83
27.67
8. เพิ่มมาตรการความ
ปลอดภัยทางด้านชีวิต
และทรัพย์สิน
102
34.00
รวม
300
100.00

กลุ่มตัวอย่างประชากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต่างๆให้ครบครัน
4. สร้างหอพัก/อพาร์ทเมนท์/
บ้านเช่าให้แก่นกั เรียน,
นักศึกษาเพิ่มขึ้น
5
1.67
5. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สวนสาธารณะ หรือพืน้ ที่
นันทนาการ
10
3.33
6. การจัดการขยะมูลฝอย
15
5.00
7. เพิ่มมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการจราจร
8. เพิ่มมาตรการความ
ปลอดภัยทางด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน
รวม

33

11.00

135
300

45.00
100.00
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จานวน

ร้อยละ

1.ร้านถ่ายเอกสาร

3

10.00

2.ร้านสะดวกซื้อ

6

20.00

3.ร้านอุปกรณ์การเรียน

2

6.67

4.ร้านประเภทสุขภาพและความสวยงาม

1

3.33

5.ร้านประเภทร้านซัก อบ รีด

3

10.00

6.ร้านประเภทอาคารและเครื่องดืม่

5

16.67

7.หอพัก

10

33.33

รวม

30

100.00

1. จังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์,พัทลุง,สงขลา,กระบี่)

3

10.00

2. อาเภอเมือง

17

56.67

3. อาเภอท่าศาลา

0

0.00

4. อาเภอใกล้เคียง (อาเภอพรหมคีร,ี อาเภอลานสกา,อาเภอนบพิตา)

7

23.33

5. อาเภออื่น ๆ

2

6.67

6. จังหวัดอื่น ๆ

1

3.33

รวม

30

100.00

1. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

10

33.33

2. ตัวเมืองท่าศาลา

0

0.00

3. พื้นที่อื่น ๆ

20

66.67

รวม

30

100.00

1-3 ปี

10

33.33

4-6 ปี

14

46.67

6 ปีขึ้นไป

6

20.00

2. ภูมิลาเนาเดิม

3. ที่อยู่ปัจจุบัน

4. ระยะเวลาที่ทาการค้า ณ ที่ปัจจุบัน
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จานวน

ร้อยละ

30

100.00

1. อยู่ใกล้สถาบันการศึกษา

20

66.67

2. ค่าเช่าถูกกว่าพื้นที่อื่น

0

0.00

3. ได้รับการชักชวนจากคนรู้จัก

3

10.00

4. อยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัย

5

16.67

5. อยู่ใกล้กับลูกค้าที่ใช้บริการ

2

6.67

รวม

30

100.00

1. วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)

20

66.67

2. วันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุด

10

33.33

รวม

30

100.00

1. นักศึกษา

18

60.00

2. บุคคลากรในมหาวิทยาลัย

8

26.67

3. ประชากรในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

4

13.33

4. ประชากรในพื้นที่อื่น

0

0.00

รวม

30

100.00

1. ร้านเทสโก้โลตัส อาเภอเมือง นครศรีฯ

14

46.67

3. ร้านขายส่ง แมคโคร อาเภอเมือง นครศรีฯ

10

33.33

4. ร้านตลาดขายส่ง ตาบลหัวอิฐ อาเภอเมือง นครศรีฯ

6

20.00

5. ร้านขายส่งอื่น นครศรีฯ

0

0.00

6. ร้านขายส่งจังหวัดใกล้เคียง นครศรีฯ

0

0.00

รวม

30

100.00

รวม
5. สาเหตุหลักที่ท่านประกอบกิจการการค้าในพื้นที่นี้

6. วันใดที่ท่านคิดว่าขายสินค้าและบริการได้ดีที่สุด

7. ผู้มาใช้บริการกลุ่มใดที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านของท่าน

8. คุณรับ หรือซื้อสินค้ามาจากที่ใด
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จานวน

ร้อยละ

1. เคย เพราะกิจกรรมมีประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

14

46.67

2. ไม่เคย เพราะไม่มเี วลา

5

16.67

3. ไม่เคย เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม

3

10.00

4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบข่าว

8

26.67

รวม

30

100.00

1. มีการก่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเมนท์/ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
2. มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพิม่ ขึ้น มีจานวนร้านค้า และร้านบริการ
ต่างๆ เปิดใหม่เป็นจานวนมาก
3. มีการให้บริการโรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีตารวจ
ไปรษณีย์ สนามเด็กเล็กเพิม่ ขึ้น

12

40.00

6

20.00

0

0.00

4. ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมากขึ้น

8

26.67

5. มีรถโดยสาร มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพิ่มมากขึ้น

4

13.33

รวม

30

100.00

1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

8

26.67

2. ภาวะการว่างงานของคนในชุมชนลดลง
3. การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทาให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพ
คนในชุมชน
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชน
5. มีการบริการให้กับชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่
คนในชุมชน
6. มีการบริการให้กับชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ การอบรมให้ความรู้แก่
คนในชุมชน

4

13.33

2

6.67

13

43.33

3

10.00

0

0.00

รวม

30

100.00

9. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย จัดขึ้นหรือไม่

10. ตั้งแต่คณ
ุ เข้ามาอยู่ในพื้นรอบมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง

11. คุณคิดว่ามหาวิทยาลัย มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร

12. คุณคิดว่ามหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนอย่างไร
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ผู้ประกอบการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

จานวน

ร้อยละ

1. เกิดความแออัดไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และที่อยู่อาศัยภายในชุมชน

6

20.00

2. เกิดปัญหาการจราจรติดขัด

11

36.67

3. เกิดมลภาวะเพิม่ ขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล

4

13.33

4. เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมากขึ้น
5. การบริการด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ การจัดการ
ขยะของเสีย) และสาธารณูปการ (โรงเรียน วัด สถานีตารวจ โรงพยาบาล
สนามเด็กเล่น ไปรษณีย์) ไม่เพียงพอ

8

26.67

1

3.33

รวม

30

100.00

2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จานวน

ร้อยละ

1.ร้านถ่ายเอกสาร

1

3.33

2.ร้านสะดวกซื้อ

2

6.67

3.ร้านประเภทสุขภาพและความสวยงาม

1

3.33

4.ร้านประเภทร้านซัก อบ รีด

2

6.67

5.ร้านซ่อมอุปกณ์ไฟฟ้า

1

3.33

6.ร้านอุปกรณ์การเรียน

1

3.33

7.ร้านอินเตอร์เน็ต

2

6.67

8.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

8

26.67

9.หอพักและคอนโด

12

40.00

รวม

30

100.00

1. จังหวัดใกล้เคียง (สุราษฎร์,พัทลุง,สงขลา,กระบี่)

3

10.00

2. อาเภอเมือง

4

13.33

3. อาเภอท่าศาลา
4. อาเภอใกล้เคียง (อาเภอพรหมคีรี,อาเภอลาน
สกา,อาเภอนบพิตา)

13

43.33

5

16.67

2. ภูมิลาเนาเดิม
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5. อาเภออื่น ๆ

5

16.67

6. จังหวัดอื่น ๆ (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

0

0.00

7. ภูมิภาคอื่น ๆ

0

0.00

30

100.00

1. ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

9

30.00

2. ตัวเมืองท่าศาลา

4

13.33

3. พื้นที่อื่น ๆ

17

56.67

30

100.00

1-3 ปี

8

26.67

4-6 ปี

12

40.00

6 ปีขึ้นไป

10

33.33

รวม

30

100.00

1. อยู่ใกล้สถาบันการศึกษา

15

50.00

2. ค่าเช่าถูกกว่าพื้นที่อื่น

0

0.00

3. ได้รับการชักชวนจากคนรู้จัก

0

0.00

4. อยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัย

5

16.67

5. อยู่ใกล้กับลูกค้าที่ใช้บริการ

10

33.33

รวม

30

100.00

1. วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)

13

43.33

2. วันเสาร์ - อาทิตย์ / วันหยุด

17

56.67

รวม

30

100.00

3. ที่อยู่ปัจจุบัน

4. ระยะเวลาที่ทาการค้า ณ ที่ปัจจุบัน

5. สาเหตุหลักที่ท่านประกอบกิจการการค้าในพื้นที่นี้

6. วันใดที่ท่านคิดว่าขายสินค้าและบริการได้ดีที่สุด

7. ผู้มาใช้บริการกลุ่มใดที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านของท่าน
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1. นักศึกษา

22

73.33

2. บุคคลากรในมหาวิทยาลัย

2

6.67

3. ประชากรในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย

6

20.00

4. ประชากรในพื้นที่อื่น

0

0.00

รวม

30

100.00

1. ร้านเทสโก้โลตัส อาเภอเมือง นครศรีฯ

0

0.00

2. ร้านเทสโก้โลตัส อาเภอท่าศาลา นครศรีฯ

20

66.67

3. ร้านขายส่ง แมคโคร อาเภอเมือง นครศรีฯ

8

26.67

4. ร้านขายส่งจังหวัดใกล้เคียง นครศรีฯ

2

6.67

5. ร้านขายส่งอื่น นครศรีฯ

0

0.00

6. ร้านขายส่งจังหวัดใกล้เคียง นครศรีฯ

0

0.00

รวม

30

100.00

9. คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย จัดขึ้นหรือไม่
1. เคย เพราะกิจกรรมมีประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน
14

46.67

2. ไม่เคย เพราะไม่มีเวลา

5

16.67

3. ไม่เคย เพราะไม่ต้องการเข้าร่วม

3

10.00

4. ไม่เคย เพราะไม่ทราบข่าว

8

26.67

รวม

30

100.00

8. คุณรับ หรือซื้อสินค้ามาจากที่ใด

10. ตั้งแต่คุณเข้ามาอยู่ในพื้นรอบมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงใดบ้าง
1. มีการก่อสร้างหอพัก/อพาร์ทเมนท์/ที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้น
14
2. มีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น มีจานวน
ร้านค้า และร้านบริการต่างๆ เปิดใหม่เป็นจานวน
มาก
7
3. มีการให้บริการโรงเรียน โรงพยาบาล สถานี
อนามัย สถานีตารวจ ไปรษณีย์ สนามเด็กเล็ก
0

46.67

23.33
0.00
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เพิ่มขึ้น
4. ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น

5

16.67

5. มีรถโดยสาร มอเตอร์ไซค์รับจ้างเพิ่มมากขึ้น

4

13.33

รวม

30

100.00

11. คุณคิดว่ามหาวิทยาลัย มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร
1. ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาสภาพแวดล้อมให้
ดีขึ้น
2. มีการบริการให้กับชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ
การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน
3. การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทาให้เกิด
การสร้างและพัฒนาอาชีพคนในชุมชน
4. มหาวิทยาลัยมีส่วนช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน
5. มหาวิทยาลัยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
6. มีการบริการให้กับชุมชน เช่น การตรวจสุขภาพ
การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน
รวม

ร้อยละ
8

26.67

13

43.33

4

13.33

5

16.67

0

0.00

0

0.00

30

100.00

12. คุณคิดว่ามหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนอย่างไร
1. เกิดความแออัดไม่เป็นระเบียบของร้านค้า และ
ที่อยู่อาศัยภายในชุมชน
8
2. การบริการด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา
ถนน โทรศัพท์ การจัดการขยะของเสีย) และ
สาธารณูปการ (โรงเรียน วัด สถานีตารวจ
โรงพยาบาล สนามเด็กเล่น ไปรษณีย์) ไม่เพียงพอ
1
3. เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นในชุมชน เช่น น้าเสีย ขยะ
สิ่งปฏิกูล
6
4. เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด ลักขโมยเพิ่มมาก

15

26.67

3.33
20.00
50.00
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ขึ้น
5. การบริการด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา
ถนน โทรศัพท์ การจัดการขยะของเสีย) และ
สาธารณูปการ (โรงเรียน วัด สถานีตารวจ
โรงพยาบาล สนามเด็กเล่น ไปรษณีย์) ไม่เพียงพอ

0

0.00

รวม

30

100.00
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์
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