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บทคดัย่อ

	 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่ง

มรดกโลกทางวฒันธรรม	:	 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ 

ในการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง	450	คน	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล	 คือ	ความถ่ี	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ	 t-test	 และ	F-test	 โดยก�าหนดนัยส�าคญั 

ทางสถิติท่ี	0.05	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่ทราบว่าอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาได้

รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม	จากทางอินเตอร์เน็ต	และส่วนใหญ่พ่ึงเดินทางไปท่อง

เท่ียวคร้ังแรก	มีวตัถุประสงคเ์พ่ือไปท่องเท่ียวและพกัผอ่นกบัครอบครัวและญาติ	โดยเดินทางดว้ยรถยนต ์

ส่วนบุคคลในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย	์ ค่าใช้จ่ายในการไปท่องเท่ียวเฉล่ียต่อคร้ัง	500	 -	1,000	บาท	 

จากการไปท่องเท่ียวเยาวชนไทยมีความประทบัใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มโดยรอบซ่ึงมีความสวยงาม	

บรรยากาศดีมีวฒันธรรมดั้งเดิมท�าใหนึ้กถึงประวติัศาสตร์ไทยในอดีต	และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทย		จึงมีความสนใจท่ีจะกลบัไปเท่ียวอีกคร้ัง			

	 ส�าหรับทัศนคติของเยาวชนไทยโดยภาพรวม	พบว่า	 เยาวชนไทยมีทัศนคติอยู่ในระดับดี 

ต่ออุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า	ดา้นการจดัการพ้ืนท่ี	 	ดา้น

การป้องกนัและอนุรักษ์	ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวก	ด้านการประชาสัมพนัธ์	และด้านบทบาทของ 

ภาครัฐ	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติอยู่ในระดบัดีทุกดา้น	ยกเวน้ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในทอ้ง

ถ่ินซ่ึงเยาวชนไทยมีทศันคติอยู่ระดบัปานกลาง	และเม่ือเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยจ�าแนก 

ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์	พบวา่	 เยาวชนไทยท่ีมีอาย	ุ 	การศึกษา	และอาชีพของผูป้กครองต่างกนั

มีทศันคติแตกต่างกนั	ส่วนเยาวชนไทยท่ีมีเพศ	และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีทศันคติ 

ไม่แตกต่างกนั	

ค�าส�าคญั :	พฤติกรรม	ทศันคติ	เยาวชนไทย	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	
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Abstract 

	 The	purpose	of	the	research	was	to	the	study	the	attitude	and	behavior	of	Thai	youths	toward	

the	world	cultural	heritage	of	the	Ayutthaya	Historical	Park.	The	sampling	of	this	research	was	450	Thai	

youths	who	visited	this	park.	Questionnaires	were	used	as	a	tool	for	data	collection.	The	data	was	the	

analyzed	using	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test.

	 The	research	results	revealed	that	most	Thai	youths	recognized	the	Ayutthaya	Historical	Park	

as	a	the	world	cultural	heritage	site	through	internet.	In	addition,	most	of	them	first	visited	the	park	for	

leisure	with	their	families	and	their	relatives.	They	traveled	by	car	during	the	weekend	and	spent	about	

500-1,000	baht	each	time.	Most	Thai	youths	want	to	revisit	the	place	again.	They	were	impressed	by	the	

surrounding	environment,	beauty,	atmosphere,	 traditional	culture	and	its	representation	as	sources	of	

national	identity	and	education.

	 As	for	 the	attitude	of	Thai	youths	 toward	 the	Ayutthaya	Historical	Park,	 it	was	found	 that	

most	Thai	youths	have	a	good	attitude	toward	the	park.	In	terms	of	managing	areas,	protection	and	 

conservation,	the	facilities,	public		relation,	and	the	role	of	the	government.	Only	the	involvement	of	local	

people	which	was	found	to	be	moderately	satisfying.

	 In	addition,	it	was	found	that	Thai	youths	from	different	demographics,	e,	g.,	age,	education	and	

differences	in	careers	of	their	parents,	have	different	attitudes.	There	are	little	differences	in	attitudes	in	

teams	of	gander	and	average	income.	

Keywords:	behavior,	attitudes,	Thai	youths,	Ayutthaya	historical	park

บทน�า

	 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นดินแดนท่ีมีความส�าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีมีเอกลกัษณ์โดด

เด่นทั้งด้านกายภาพ	 	ประวติัศาสตร์	และอารยธรรม	 มีโบราณสถานท่ียงัคงเหลืออยู่เป็นเคร่ืองบ่งช้ี 

ถึงความรุ่งเรืองในอดีต	ตลอดระยะเวลา	417	 ปี	 ท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ไดมี้การสร้างสรรคผ์ลงานทางสถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	และหล่อหลอม

	 ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย	ตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั	(การท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย	ส�านกังานพระนครศรีอยธุยา,	2557)	ดว้ยลกัษณะท่ีโดดเด่นของอุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาในดา้นการสร้างสรรคผ์ลงานอนัทรงคุณค่า	ประกอบกบัอาคารโบราณสถานแต่ละ

หลงั	 	 	 	 มีลกัษณะการออกแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น	ท�าให้ไดรั้บการประกาศข้ึน

ทะเบียนเป็นมรดกโลก	จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญั	ณ	กรุงคาร์เธจ	ประเทศตูซิเนีย	 

เม่ือวนัท่ี	13	ธนัวาคม	2534	โดยมีคุณสมบติัการเป็นมรดกโลกตรงตามหลกัเกณฑ	์คือ	“เป็นส่ิงท่ียืนยนั

ถึงหลกัฐานของวฒันธรรม	หรืออารยธรรมท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบนัหรือว่าท่ีสาบสูญไปแลว้”	 

(ศูนยข์อ้มูลมรดกโลก	กระทรวงวฒันธรรม,	2557)	 เป็นผลใหจ้งัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นเมืองท่ีมีนกั

ท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใหค้วามสนใจเดินทางเขา้ไปท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก	
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	 ปัจจุบันนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก�าลังมีการขยายตัวทางกายภาพอย่างมาก	 

โดยมีการขยายเมืองเพื่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ	การสร้างอาคารท่ีบดบงัทศันียภาพท่ีสวยงาม	เป็นการ

ท�าลายคุณค่าของโบราณสถาน	ตลอดจนการพฒันาถนนหนทางภายในเขตเมือง	เพ่ือรองรับการคมนาคม

ท่ีนกัท่องเท่ียวต่างมาเยีย่มชม	ท�าใหเ้ขตพฒันาเป็นไปอยา่งไร้ทิศทางของการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม	

เช่น	การสร้างเสาไฟรูปนางหงส์ท่ีกระจายอยู่ทัว่ใจกลางเมืองพระนครศรีอยุธยา	 ปัญหาขยะมูลฝอย 

การสร้างท่ีอยู่อาศัยโดยรอบโบราณสถาน	 และการถมคูคลองต่างๆ	 เป็นต้น	 ดังนั้ นหากอุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไม่ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลจากหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะทอ้งถ่ินท่ีตอ้งมี

ความเขา้ใจในการพฒันาเมืองท่ีเป็นเมืองเก่าซ่ึงมีความส�าคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติ	ซ่ึงตอ้งด�าเนินการ

อยา่งระมดัระวงั	 เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเสียหาย	และท�าลายคุณค่าของความเป็นเมืองเก่าท่ีไดรั้บการยอมรับ 

เป็นเมืองมรดกโลก	

	 จากการส�ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของผูเ้ยี่ยมเยือนชาวไทยในจังหวดั

พระนครศรีอยธุยา	ปี	2552-2555	(ส�านกังานพฒันาการท่องเท่ียว	กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,	2557)	

พบวา่	ผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทยในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท�างาน	โดยอายรุะหวา่ง	35-44	

ปี	มีแนวโนม้การเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสูงข้ึน	ส่วนอายรุะหวา่ง	15-24	ปี	 ซ่ึงเป็น

เยาวชนไทยมีแนวโนม้เดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาลดลง	จากผลส�ารวจดงักล่าว	ผูว้ิจยั

จึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัทศันคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	

:	 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	เน่ืองจากเยาวชนไทยเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีส�าคญัในอนาคต	

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหเ้ยาวชนไทยหนัมาท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกท่ีส�าคญัของไทย	สร้าง

จิตส�านึกเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้	 	 เขา้ใจความเป็นมาของบา้นเมือง	และร่วมปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยรุ่นใหม่

เกิดความภาคภมิูใจ	และเห็นคุณค่ามรดกโลกทางวฒันธรรมของชาติไทย

ทบทวนวรรณกรรม 

	 แนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์	

	 ศิริวรรณ		เสรีรัตน	์และคณะ	(2550)	กล่าววา่	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย	อาย	ุ	เพศ	

รายได	้	อาชีพ	การศึกษา	ถือเป็นส่ิงส�าคญัท่ีช่วยก�าหนดตลาดเป้าหมาย	ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวทิยาและ

สงัคมวฒันธรรม	ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายน้ี	ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์จะ

สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก�าหนดตลาดเป้าหมาย	ซ่ึงคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั

จะมีลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั	

	 แนวความคิดเก่ียวกบัทศันคติ	

	 อดุลย	์ 	จาตุรงคกุล	และดลยา		จาตุรงคกุล	(2550)	กล่าววา่	ทศันคติมี	องคป์ระกอบ	3	ส่วนโดย

ส่วนแรกเป็นส่วนของความเขา้ใจ	 (cognitive)	แสดงออกมาในรูปของความเช่ือและค่านิยม	ส่วนของ 

ความเขา้ใจจะก่อใหเ้กิด	ทศันคติในส่วนของความรู้สึก	(affective)	 ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก

และเกิดผลลพัธ์เป็นส่วนของพฤติกรรม	(behavioral)

	 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว	

	 องค์การสหประชาชาติ	 (2506)	ไดใ้ห้ค �าจ�ากดัความการท่องเท่ียว	หมายถึง	การเดินทางเพ่ือ
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ความบนัเทิงร่ืนเริงใจ	เยีย่มญาติ	หรือการไปประชุม	แต่มิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือไปพ�านกัอยูเ่ป็น 

การถาวร

	 แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

	 พฤติกรรมการท่องเท่ียว	หมายถึง	การกระท�าต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึนในการท่องเท่ียว	ไดแ้ก่	 จุดประสงค์

ในการท่องเท่ียว		ความถ่ีในการท่องเท่ียว		รูปแบบในการเดินทาง		วธีิการเดินทาง		ช่วงเวลาในการเดินทาง	

และแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว	

วตัถุประสงค์ของการวจิยั

	 1.		เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อการไปท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกทาง

วฒันธรรม	กรณีศึกษา:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	

	 2.	 เพ่ือเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	กรณีศึกษา	 :	

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์	

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

	 ตวัแปรอิสระ	ประกอบดว้ย	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์	ไดแ้ก่	เพศ		อาย	ุ	การศึกษา	อาชีพของ 

ผูป้กครอง		และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว	

	 ตวัแปรตาม	ไดแ้ก่	

	 1.	พฤติกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนไทย

	 2.	ทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนคร

ศรีอยธุยา	ดา้นการป้องกนัและอนุรักษ	์	ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน		ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก	

ดา้นการประชาสมัพนัธ์	และดา้นบทบาทของภาครัฐ

นิยามศัพท์

	 ทศันคติ	หมายถึง	ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชนไทยท่ีสะทอ้นว่าดีหรือไม่ดีต่อแหล่งท่องเท่ียว

มรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	

	 พฤติกรรม	หมายถึง	การกระท�าหรือการแสดงออกของเยาวชนไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก

ทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา

	 เยาวชนไทย	หมายถึง	 เยาวชนไทยท่ีมีอาย	ุ12	–	25	ปี	 ท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและเคยไป

ท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา

	 อุทยานประวติัศาสตร์	หมายถึง	บริเวณสถานท่ีซ่ึงมีความส�าคญัทางประวติัศาสตร์	และโบราณคดี			

ท่ีมีองคป์ระกอบส�าคญั	3	ประการ	คือ	1)	อาคารสถาปัตยกรรม	ซากโบราณสถาน	ท่ีอยูอ่าศยั	วดัวาอาราม

และศาสนสถาน	2)	สภาพแวดลอ้มของโบราณสถานรวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ	เช่น	สระน�้ า	 คูคลอง	ถนน		

และทางเดิน	สวนป่า	3)	การผสมผสานกนัระหวา่งการก่อสร้างของมนุษยก์บัธรรมชาติแวดลอ้ม	
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

สมมตฐิานของการวจิยั มดีงันี ้

	 เยาวชนไทยท่ีมีเพศ		อาย	ุ	การศึกษา		อาชีพของผูป้กครอง	และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว

ต่างกนัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	แตกต่างกนั

วธีิด�าเนินการวจิยั

	 การวิจยัคร้ังน้ี	ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม	กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา	 คือ	 เยาวชนไทย	อายุ	12-25	 ปี	 ท่ีไป

ท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม:	 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	ในปี	พ.ศ.2556	 ซ่ึง

ไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอน	 จึงก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค�านวณหาขนาดตวัอย่าง	 

(กลัยา		วานิชยบ์ญัชา,	2548)	ท่ีระดบัความเช่ือมัน่	0.95	ไดจ้ �านวนตวัอยา่ง	385	ตวัอยา่ง	เกบ็ตวัอยา่งทั้งส้ิน	

450	ตวัอยา่ง	ใชว้ธีิการเกบ็ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ	(Accidental	Sampling)	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

	 ส่วนท่ี	1	ขอ้มูลทัว่ไปของเยาวชนไทย	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบส�ารวจรายการ	(Check	List)	ไดแ้ก่	

เพศ		อาย	ุ	การศึกษา	อาชีพของผูป้กครอง	และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว		

	 ส่วนท่ี	2	พฤติกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนไทย	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบส�ารวจรายการ	(Check	

List)	ไดแ้ก่	จ�านวนคร้ังท่ีไปท่องเท่ียว	 จุดประสงคท่ี์ไปท่องเท่ียว	 	 รูปแบบการเดินทาง	 	วิธีการเดินทาง		

และช่วงเวลาในการเดินทาง			

	 ส่วนท่ี	3	ทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม:	 อุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยา	ลกัษณะค�าถามเป็นแบบ	Likert	Scale	 (กลัยา	 	วานิชยบ์ญัชา,	2548)	 มี	5	ระดบั	 คือ	

ทศันคติระดบัไม่ดีมาก	ไม่ดี	ปานกลาง	ดี	และดีมาก	จ�านวนท้ิงส้ิน	31	ขอ้	แบ่งเป็น	6	ดา้น	ดงัน้ี	1)	ดา้นการ

จดัการพ้ืนท่ี	2)	ดา้นการป้องกนัและอนุรักษ	์3)	ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน	4)	ดา้นส่ิงอ�านวย

ความสะดวก	5)	ดา้นการประชาสมัพนัธ์	และ	6)	ดา้นบทบาทของภาครัฐ

	 ส่วนท่ี	4	ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ

	 ทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา	(Content	Validity)	โดยน�าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเน้ือหาว่ามีความครอบคลุมและตรงกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั	และวิเคราะห์

หาความเช่ือมัน่โดยทดสอบกบัเยาวชนไทยท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง	จ�านวน	30	คน	และน�ามา

หาความเช่ือมัน่	(Reliability)	ไดค่้า	Cronbach’s	Alpha	Coefficient	เท่ากบั	0.950

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

	 ผูว้จิยัด�าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล	ระหวา่งวนัท่ี		19-20	ธนัวาคม	2556	ใชแ้บบสอบถาม	450	ชุด	

 

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

	 การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์	 	ทศันคติและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

เยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	ใชส้ถิติความถ่ี	

(Frequencies)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่าเฉล่ีย	(Mean)	และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	deviation)	
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

ส่วนการเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทย	จ�าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์	ใชส้ถิติวิเคราะห์	

t-test	(กรณี	2	กลุ่ม)	สถิติวเิคราะห์	F-test	 	(กรณี	3	กลุ่มข้ึนไป)	และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการ

ทดสอบของเชฟเฟ่	(Scheffe)	โดยก�าหนดนยัส�าคญัทางสถิติท่ีระดบั	0.05	

ผลการวจิยั

	 ส่วนท่ี	1	ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของเยาวชนไทย
  ตารางที ่1	ความถ่ีและร้อยละลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของเยาวชนไทย

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ความถี ่(N=450) ร้อยละ (100.00)

เพศ	 																														ชาย	

        																																			หญิง 161 36.10

																																												12-15	ปี

																																											16-18	ปี

																																											19-25	ปี

108

294

48

24.00

65.30

10.70

การศึกษา																													มธัยมศึกษาตอนตน้

	 																														มธัยมศึกษาตอนปลาย

	 																														ปริญญาตรี

อาชีพของ	 																ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ

ผูป้กครอง	 																พนกังานบริษทั

	 																														ประกอบธุรกิจส่วนตวั

	 																													รับจา้งทัว่ไป

	 																													แม่บา้น

	 																													เกษตกร

98

313

39

68

83

129

133

32

2

24.00

73.40

2.60

15.20

18.50

28.90

29.80

7.20

0.40

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	 	ไม่เกิน	10,000	บาท

ของครอบครัว	 															10,001	–	20,000	บาท

	 																													20,001	–	30,000	บาท

	 																													30,001	–	50,000	บาท

	 																													มากกวา่	50,000	บาท

63

177

94

46

68

14.10

39.50

21.00

10.30

15.20

 

	 จากตารางท่ี	1	พบวา่	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	63.9	และเพศชาย	ร้อยละ	36.1							

อาย	ุ16-18	ปี	 ร้อยละ	65.3	รองลงมาคือ	อาย	ุ12-15	ปี	 ร้อยละ	24.0	ก�าลงัศึกษาอยูร่ะดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย	 ร้อยละ	69.6	รองลงมาคือ	ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้	ร้อยละ	24.0	ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพรับจา้งทัว่ไป	ร้อยละ	29.80	รองลงมาคือ	ประกอบธุรกิจส่วนตวั	ร้อยละ28.90	ครอบครัวส่วนใหญ่มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน	10,001-20,000	บาท	ร้อยละ	39.50	รองลงมาคือ	20,001-30,000	บาท	ตามล�าดบั	
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

	 ส่วนท่ี	2	พฤติกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	 อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา

  ตารางที่ 2	ความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทาง

วฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา

พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ความถี ่(N=450) ร้อยละ (100.0)

1.การรับทราบข้อมูลว่าอุทยานประวตัศิาสตร์

พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 

1.1		ทราบ

													อินเตอร์เน็ต

													ครู/อาจารย์

												วทิย	ุโทรทศัน	์ส่ือส่ิงพิมพ์

													เพื่อนหรือการบอกต่อ

												ทราบดว้ยตนเอง

												พอ่แม่หรือญาติ

												การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

												บริษทัทวัร์

1.2		ไม่ทราบ

321

207

203

149

93

81

61

50

48

35

90.20

23.20

22.80

16.70

10.40

9.10

6.80

5.60

5.40

9.80

2. จุดประสงค์ของการไปท่องเทีย่ว

												ท่องเท่ียว	พกัผอ่น	

													เพื่อหาความรู้

												ไปทศันศึกษา	ดูงาน

												ไหวพ้ระ	ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ

												ชมนิทรรศการหรืองานแสดงสินคา้

239

216

174

135

40

28.70

26.00

20.90

16.20

4.80

3. จ�านวนคร้ังของการไปท่องเทีย่ว

	 คร้ังเดียว

	 2-3	คร้ัง

	 4-5	คร้ัง	

	 มากกวา่	5	คร้ัง

222

160

27

14

52.50

37.80

6.40

3.30

4. รูปแบบการเดนิทาง

	 ครอบครัวหรือญาติ

	 โรงเรียน

	 กลุ่มเพื่อน

	 กลุ่มทวัร์

	 เดินทางคนเดียว

	 คู่รักหรือแฟน

249

179

65

33

19

8

45.00

32.40

11.80

6.00

3.40

1.40
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว ความถี ่(N=450) ร้อยละ (100.0)

5. วธีิการเดนิทาง

															รถยนตส่์วนบุคคล

															รถเช่าเหมาคนั

															รถโดยสารประจ�าทาง

															รถไฟ

															เรือโดยสาร

241

136

42

14

15

49.40

27.90

8.60

2.90

3.10

6.ช่วงเวลาการเดนิทาง

														วนัธรรมดา	จนัทร์-ศุกร์

														วนัหยดุ	เสาร์-อาทิตย์

														วนัปิดภาคเรียน

														วนัหยดุนกัขตัฤกษ์

														วนัลาพกัร้อน

156

158

110

50

25

36.40

36.80

25.60

11.70

5.80

7. ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่ว

														นอ้ยกวา่	500	บาท

														500	–	1,000	บาท

														1,001	–	5,000	บาท	

														มากกวา่	5,000	บาท	

49

179

139

56

11.60

42.30

32.90

13.20

	 จากตารางท่ี	2	พบว่า	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่ทราบว่าอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ไดรั้บการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม	 ร้อยละ	90.20	โดยทราบข่าวจากทางอินเตอร์เน็ต	 

ร้อยละ23.20	 	และส่วนใหญ่พ่ึงเดินทางไปท่องเท่ียวคร้ังแรก	 ร้อยละ	52.50	 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือไปท่อง

เท่ียวและพกัผอ่น	กบัครอบครัวและญาติ	โดยเดินทางดว้ยรถยนตส่์วนบุคคลในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย	์ 

ค่าใชจ่้ายในการไปท่องเท่ียวเฉล่ียต่อคร้ัง	500	-	1,000	บาท

	 ส่วนท่ี	3	ทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	 :	 อุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยา		

 ตารางที่ 2	ความถ่ีและร้อยละพฤติกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทาง

วฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	(ต่อ)
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

  ตารางที่ 3 ค่าเฉล่ีย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดบัทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก

โลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	

ทศันคตขิองเยาวชนไทย X S.D ระดบัทศันคติ

					1.	ดา้นการจดัการพื้นท่ี

					2.	ดา้นการป้องกนัและอนุรักษ์

					3.	ดา้นการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน

					4.	ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก

					5.	ดา้นการประชาสมัพนัธ์

					6.	ดา้นบทบาทของภาครัฐ

3.55

3.62

3.46

3.52

3.55

3.51

0.909

0.979

0.955

0.929

0.933

1.012

ดี

ดี

ปานกลาง

ดี

ดี

ดี

ทศันคตขิองเยาวชนไทยโดยภาพรวม 3.50 0.914 ดี

 

	 จากตารางท่ี	3	พบวา่	เยาวชนไทยมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติั

ศาสตร์พระนครศรีอยธุยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี	 ค่าเฉล่ีย	3.50	และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า	ดา้น

การจดัการพ้ืนท่ี	 	ดา้นการป้องกนัและอนุรักษ	์ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก	ดา้นการประชาสัมพนัธ์	และ 

ดา้นบทบาทของภาครัฐ	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติอยูใ่นระดบัดีทุกดา้น	ยกเวน้	ดา้นการมีส่วนร่วม

ของคนในทอ้งถ่ินซ่ึงเยาวชนไทยมีทศันคติอยูร่ะดบัปานกลาง	ค่าเฉล่ีย	3.46			

	 ส่วนท่ี	4	การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	 อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา

  ตารางที ่4 การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามเพศ	

เพศ n X S.D t p

ชาย

หญิง

159

275

3.55

3.46

0.97

0.87

1.054 0.292

	 จากตารางท่ี	4	แสดงผลการทดสอบดว้ยสถิติ	 t-test	 ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.05	พบวา่	 เยาวชนไทยท่ี

มีเพศต่างกนัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาโดย

ภาพรวม		ไม่แตกต่างกนั	(p	=	0.292)	

 ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	 อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามอาย	ุ

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p

ระหวา่งกลุ่ม

ภายในกลุ่ม	

รวม

26.68

339.10

365.78

2

435

437

13.34

0.78

17.11 0.000*
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

	 จากตารางท่ี	5	แสดงผลการทดสอบดว้ยสถิติ	F-test	 ท่ีระดบันัยส�าคญั	0.05	พบว่า	โดยภาพ

รวมเยาวชนไทยท่ีมีอายุต่างกนัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	 :	 อุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี	0.05	(P	=	0.000)		แสดงผลการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่	ดงัตารางท่ี	6

 ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก

โลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามอายุ

อายุ X (1)	12-15	ปี (2)	16-18		ปี (3)	19-25	ปี

(1)	 12-15	ปี

(2)	 16-18	ปี

(3)	 19-25	ปี

3.89

3.41

3.08

-

-

-

0.48*

-

-

0.80*

0.32*

-

	 จากตารางท่ี	6	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบของเซฟเฟ่	

(Scheffe)	พบวา่	เยาวชนไทยท่ีมีอาย	ุ12-15	ปี	มีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติั

ศาสตร์พระนครศรีอยธุยดีกวา่เยาวชนไทยอาย	ุ16-18	ปี	และอาย	ุ19-25	ปี	และเยาวชนไทยอาย	ุ16-18	ปี 

มีทศันคติดีกวา่เยาวชนไทยอาย	ุ19-25	ปี	

 ตารางที่ 7	การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	 อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามการศึกษา

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p

ระหวา่งกลุ่ม

ภายในกลุ่ม	

รวม

31.20

334.58

365.78

2

435

437

15.60

0.76

20.28 0.000*

	 จากตารางท่ี	7	แสดงผลการทดสอบดว้ยสถิติ	F-test	 ท่ีระดบันยัส�าคญั	0.05	พบว่า	 เยาวชนไทย 

ท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี	0.05	 (P	=	0.000)	 	แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ 

ค่าเฉล่ียรายคู่	ดงัตารางท่ี	8	

  ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก

โลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา		จ�าแนกตามการศึกษา	

การศึกษา X (1)	มธัยมศึกษาตอนตน้ (2)	มธัยมศึกษาตอนปลาย (3)	ปริญญาตรี

(1)		12-15	ปี

(2)		16-18	ปี

(3)		19-25	ปี

3.98

3.37

3.19

-

-

-

0.60*

-

-

0.79*

0.18*

-
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

	 จากตารางท่ี	 8	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของเซฟ

เฟ่	 (Scheffe)	พบว่า	 เยาวชนไทยท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	 :	 

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั	3	 คู่	 คือ	เยาวชนไทยท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้มีทศันคติอยู่ในระดบัดีกว่าเยาวชนไทยท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบั

ปริญญาตรี	และเยาวชนไทยท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีทศันคติอยูใ่นระดบัดีกว่าระดบั

ปริญญาตรี	

  ตารางที ่9	การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง	

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p

ระหวา่งกลุ่ม

ภายในกลุ่ม	

รวม

14.51

348.39

362.90

5

426

431

2.90

0.81

3.54 0.004*

	 จากตารางท่ี	9	ผลการทดสอบดว้ยสถิติ	F-test	 ท่ีระดบันัยส�าคญั	0.05	พบว่า	 เยาวชนไทยท่ีผู ้

ปกครองประกอบอาชีพต่างกนัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม:	 อุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั	อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติท่ี	0.05	(P=0.000)	แสดงผลการเปรียบเทียบความ

แตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่	ดงัตารางท่ี	10

  ตารางที่ 10	การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก

โลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง

อาชีพของผูป้กครอง X (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1)		ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ

(2)		พนกังานบริษทั

(3)		ธุรกิจส่วนตวั

(4)		รับจา้งทัว่ไป

(5)		แม่บา้น

(6)		เกษตรกร	

3.46

3.74

3.51

3.48

2.95

3.59

-

-

-

-

-

-

-0.28

-

-

-

-

-

-0.04

0.23

-

-

-

-

-0.01

0.26

0.03

-

-

-

0.50

0.78*

0.55

0.52

-

-

-0.13

0.15

-0.08

-0.11

-0.63

-

	 จากตารางท่ี	10	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่	

(Scheffe)	พบวา่	เยาวชนไทยท่ีผูป้กครองประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทาง

วฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาอยูใ่นระดบัดีกวา่เยาวชนไทยท่ีมีผูป้กครองประกอบ

อาชีพแม่บา้น		
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วารสารการบริการและการท่องเทีย่วไทย  ปีที ่10 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

 ตารางที่ 11	การเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม:	อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	จ�าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p

ระหวา่งกลุ่ม

ภายในกลุ่ม	

รวม

6.99

358.55

365.54

4

731

435

1.74

0.83

2.10 0.080

	 จากตารางท่ี	11	แสดงผลการทดสอบดว้ยสถิติ	F-test	 ท่ีระดบันัยส�าคญั	0.05	พบว่า	 เยาวชน

ไทยท่ีครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	 :	 อุทยาน

ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาไม่แตกต่างกนั	(P	=	0.080)	

	 ส่วนท่ี	5	ความคิดเห็นของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม:	อุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยา	

	 ส่ิงท่ีประทับใจ	 เยาวชนไทยมีความประทับใจส่ิงแวดล้อมโดยรอบอุทยานประวติัศาสตร์

พระนครศรีอยธุยาซ่ึงมีความสวยงาม		บรรยากาศดี	 	 มีวฒันธรรมดั้งเดิม	ท�าให้นึกถึงประวติัศาสตร์ชาติ

ไทยในอดีตและเป็นแหล่งศึกษา	หาความรู้	ซ่ึงมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย	

	 ส่ิงท่ีไม่ประทบัใจ	เยาวชนไทยไม่ประทบัใจ	เก่ียวกบั	จ�านวนหอ้งน�้า	ถงัขยะ	และท่ีจอดรถซ่ึงไม่

เพียงพอต่อจ�านวนนกัท่องเท่ียว	และนกัท่องเท่ียวท้ิงขยะไม่เป็นท่ีท�าใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวดูสกปรก

	 การกลบัไปเท่ียวซ�้ า	 เยาวชนไทยท่ีไปท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึงมีความคิดท่ีจะกลบัไปเท่ียวอีกคร้ัง	

เน่ืองจากประทบัใจความสวยงามของโบราณสถานและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ	มีความชอบโบราณสถาน	

และควรแก่การเรียนรู้เน่ืองจากมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ	 ส่วนอีกกลุ่มไม่ตอ้งการกลบัไปเท่ียวซ�้ า

เน่ืองจากเห็นวา่โบราณสถานทรุดโทรมมาก	และบริเวณโดยรอบมีส่ิงก่อสร้างจ�านวนมากท�าใหภู้มิทศัน ์

ดูไม่น่าสนใจ

การอภปิรายผล

	 1.	พฤติกรรมการท่องเท่ียวของเยาวชนไทย	พบว่า	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบั 

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไดรั้บการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม	โดยส่วนใหญ่

ทราบข่าวจากอินเตอร์เน็ตและพ่ึงไปท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก	โดยเดินทางไปเพ่ือท่องเท่ียวและพกัผอ่นกบั

ครอบครัวหรือญาติ	 ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ	ปาริศา	 	 สิทธิสาร	(2551)	 ท่ีท�าการศึกษาเร่ือง	พฤติกรรม

และความพึงพอใจของผูม้าเท่ียวชมนครประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ผลการศึกษาพบว่า	นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูใ้หญ่ซ่ึงเคยเดินทางไปท่องเท่ียวมากกว่า	3	คร้ัง	

วตัถุประสงค์ท่ีไปท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพ่ือไปเยี่ยมเพ่ือนหรือญาติท่ีอยู่ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา	 

อาจเป็นเพราะนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะและมีหนา้ท่ีการงานท่ีมัน่คง		การเดินทางไป

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆ	อาจจะ	สะดวกมากกวา่เยาวชนไทยท่ีตอ้งอยูใ่นการดูแลของผูป้กครองซ่ึงใน

แต่ละคร้ังท่ีไปท่องเท่ียวจึงตอ้งเดินทางไปพร้อมกบัครอบครัวหรือญาติ	

	 2.	ทศันคติของเยาวชนไทย	พบวา่	เยาวชนไทยมีทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม:	

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี	และเม่ือพิจารณารายดา้น	ไดแ้ก่	 
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ดา้นการจดัการพ้ืนท่ี	 	ดา้นการป้องกนัและอนุรักษ	์ดา้นส่ิงอ�านวยความสะดวก	ดา้นการประชาสัมพนัธ์	

และดา้นบทบาทของภาครัฐ	 เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติอยู่ในระดบัดีทุกดา้น	 	ยกเวน้ดา้นการมี

ส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ินซ่ึงเยาวชนไทยมีทศันคติอยู่ระดบัปานกลาง	 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ	 

วรวีวรรณ	 	 เตชะสุวรรณวงศ	์ (2549)	 ท่ีท�าการศึกษาเร่ือง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองอโยธยา	จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาต่อการอนุรักษม์รดกโลกทางวฒันธรรม	ผลการศึกษาพบวา่	โดย

ภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกโลกทางวฒันธรรมอยู่ในระดบัปานกลาง	และขดั

แยง้กบังานวิจยัของ	ภทัรานิษฐ์	 	 ศุภกิจโกศล	และคณะ	(2554)	 ท่ีศึกษาเร่ือง	การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก	กรณีอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและอุทยาน

ประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-ก�าแพงเพชร	 ซ่ึงพบว่า	ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

แหล่งมรดกโลกอยูใ่นระดบันอ้ยในทุกดา้น	โดยมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในดา้นการจดัการพื้นท่ี	

	 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์	 	ผลการเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลก 

ทางวฒันธรรม	 :	 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	จ�าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์	 

พบว่าเพศเยาวชนไทยท่ีมีเพศต่างกนัมีทศันคติไม่แตกต่างกนั	อาจเน่ืองมาจากมรดกโลกทางวฒันธรรม

เป็นสมบติัของทุกคน	 มุมมองทศันคติของเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงอาจมีมุมมอง 

ท่ีสอดคล้องกันอายุและการศึกษา	 	 เยาวชนไทยท่ีมีอายุและการศึกษาต่างกันมีทศันคติแตกต่างกัน	 

โดยเยาวชนไทยท่ีมีอายนุอ้ยกวา่และมีการศึกษาต�่ากวา่มีระดบัทศันคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	

:	 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับดีกว่าเยาวชนไทยท่ีมีอายุมากกว่าและมีการ

ศึกษาท่ีสูงกว่า	อาจเน่ืองมาจาก	 เยาวชนไทยท่ีมีอายุน้อยกว่าและมีการศึกษาต�่ากว่ายงัมีประสบการณ์ 

การท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	 รวมถึงมุมมองความคิดเห็นในด้านต่างๆ	น้อยกว่า 

การไดเ้ห็นโบราณสถานต่างๆ	ท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีส�าคญัซ่ึงส่วนใหญ่พึ่งเคยไปคร้ังแรกอาจมีความต่ืนเตน้

และมีความประทบัใจมากกวา่	

	 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว	เยาวชนไทยท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนต่างกนัมี

ทศันคติไม่แตกต่างกนั	อาจเน่ืองมาจาก	เยาวชนไทยท่ีครอบครัวมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากหรือนอ้ยไม่ส่ง

ผลต่อทศันคติ	เน่ืองจากเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคล	

	 อาชีพของผูป้กครอง	 	 เยาวชนไทยท่ีผูป้กครองประกอบอาชีพต่างกันมีทศันคติแตกต่างกัน 

โดยเยาวชนไทยท่ีผูป้กครองประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมีทศันคติอยู่ในระดบัดีกว่าเยาวชนไทยท่ีผู ้

ปกครองประกอบอาชีพแม่บา้น	อาจเน่ืองมาจาก	ผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษทัมีโอกาสได้

ไปท่องเท่ียวแหล่งมรดกโลกหรือสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ	เน่ืองจากหลายๆ	บริษทัอาจมีการส่งพนกังานไป

ประชุม	อบรม	หรือสัมมนา	ตามสถานท่ีส�าคญัต่างๆ	รวมถึงมีการจดัสวสัดิการท่องเท่ียวช่วงส้ินปีใหก้บั

พนกังาน		ผูป้กครองเม่ือไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ	อาจจะมาถ่ายทอดหรือเล่าใหบุ้ตรหลานฟัง	

ท�าใหบุ้ตรมีความรู้เพิ่มข้ึน	จึงมีมุมมองความคิดท่ีดีกวา่

	 3.	ขอ้เสนอแนะของเยาวชนไทย	 เยาวชนไทยเสนอให้มีการจดัการดา้นพ้ืนท่ีให้เป็นสัดส่วน 

มีความชดัเจน	เพ่ือความสวยงามและความเป็นระเบียบ	 เพิ่มส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	เช่น	ป้ายบอก

ทาง		หอ้งน�้ า	 	ถงัขยะ	รถรับส่งนกัท่องเท่ียว	รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ	เช่น	วิทย	ุโทรทศัน	์

หนงัสือพิมพ	์	อินเตอร์เน็ตใหแ้พร่หลาย	และเสนอใหมี้กิจกรรมการแสดงโชวท่ี์หลากหลาย	ซ่ึงสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ	จิรานุช	 	โสภา	และคณะ	(2554)	 ท่ีศึกษาเร่ือง	ศกัยภาพการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเมือง

มรดกโลกของประเทศไทย	กรณีศึกษา:	 อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-ก�าแพงเพชรและ

อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืน	 ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง

เสนอใหมี้กิจกรรมประกอบการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นปัจจยัอีกประการท่ีจะท�าใหแ้หล่งท่องเท่ียวมีสีสันและมี

ศกัยภาพสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี	

ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์

	 1.	หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเพิ่มกิจกรรมท่ีหลากหลายท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของจงัหวดั	เน่ืองจาก

เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะท�าใหแ้หล่งท่องเท่ียวมีสีสันและมีศกัยภาพ	สามารถดึงดูดนกัท่อง

เท่ียวโดยเฉพาะเยาวชนไทยใหไ้ปท่องเท่ียวมากข้ึน	

	 2.	ควรปรับปรุงส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆเช่น	จ�านวนหอ้งน�้า	สถานท่ีจอดรถ		ถงัขยะใหเ้พียง

พอต่อนกัท่องเท่ียว	

	 3.	ควรมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	จดัท�าเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร	และ 

ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ	 เช่น	 วิทยุ	 	 โทรทัศน์	 	หนังสือพิมพ์	 และอินเตอร์เน็ต	 ให้แพร่หลาย 

อยา่งต่อเน่ือง		

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป

	 1.	การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทาง 

วฒันธรรม	 :	 อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	โดยผลการศึกษาท�าให้ทราบความคิดเห็นของ

เยาวชนไทยเก่ียวกบัแนวทางแกปั้ญหาอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซ่ึงก�าลงัประสบปัญหา

และอาจถูกองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	ถอดถอนจากการ

เป็นเมืองมรดกโลกได	้หากมีการท�าวจิยัคร้ังต่อไป	ควรศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของคนวยัท�างานและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา	เพ่ือทราบความคิดเห็นและแนวทางแกไ้ขปัญหา

ดา้นต่างๆ	เพื่อใหแ้หล่งมรดกโลกทางวฒันธรรม	:	อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยาเป็นแหล่งท่อง

เท่ียวท่ีย ัง่ยนื

	 2.	ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทศันคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งท่องเท่ียวเมืองมรดกโลกอ่ืนๆ	

เช่น		อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั	 	 เพ่ือน�าไปสู่การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีรูปแบบการท่องเท่ียวแบบ

เดียวกนั	
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