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ความยัง่ ยืนของแหล่ งท่ องเที่ยว แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่ อพฤติกรรมการท่ องเที่ยว
วัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด
ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วดั ใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล ศึกษาความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจใน
การท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว โดยใช้วิธีการศึกษาคือ
การวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .974 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test เปรี ยบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบแบบ Least
Significant Difference (LSD) สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า นักท่ องเที่ ยวชาวไทยมี ความคิ ดเห็ นต่อความยัง่ ยืนของแหล่งท่ องท่ องเที่ ยวที่ วดั
ทั้ง 4 วัด คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชยั มงคล วัดหน้าพระเมรุ ราชิการาม และวัดท่าการ้อง โดยรวม อยู่
ในระดับยัง่ ยืนมาก แรงจูงใจและทัศนคติในการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยาโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด และระดับดี ตามลําดับ พฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา (1) ด้านค่าใช้จ่าย
ในการทําบุญโดยเฉลี่ยประมาณ 1,090 บาท (2) ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อของโดยเฉลี่ยประมาณ 1,016 บาท
(3) ด้านเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยประมาณ 6 ชัว่ โมง (4) ด้านจํานวนครั้งที่ท่องเที่ยวแสวงบุญใน
รอบ 1 ปี โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง (5) ส่ วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และไม่พกั ค้างคืน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อของแตกต่างกัน และ นักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการทําบุญและซื้ อของแตกต่างกัน ความยัง่ ยืน
ของแหล่งท่องเที่ยววัด ด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่อง
เที่ยวมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัดทั้ง 4 วัด
คําสํ าคัญ : ความยัง่ ยืนของแหล่ งท่ องเที่ ยว แรงจู งใจและทัศนคติ การท่ องเที่ ยว พฤติ กรรมการท่ องเที่ ยว
พระนครศรี อยุธยา
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ABSTRACT
The research on “The Effect of Destinations Sustainability, Motivation and Attitude on Tourism
Behaviors at Monasteries in Ayutthaya District”, was aimed to (1) compare tourism behaviors at
monasteries in Ayutthaya District, categorized by individual characteristics, (2) study the effect of the
sustainability of tourism destinations, tourism motivation and attitudes on tourism satisfaction and loyalty
towards monasteries. This research methodology was quantitative research; the sample of this research
included 400 Thai tourists. The questionnaire was used as a tool for data collection with the reliability
coefficient of .952. The statistics used for analyzing data comprised percentage, average, standard deviation,
t-test, F-test, pairwise comparison by Least Significant Difference (LSD), regression analysis.
The research result revealed that Thai Tourists’ overall attitudes towards the sustainability of
tourism destinations of all 4 monasteries; Wat Phanan Choeng Woravihanra, Wat Yaichaimongkol, Wat
Na Phra Meru Rachitarama, and Wat Tha Ga Rong were found to be in the high level. Thai Tourists had
overall tourism motivation and attitude towards tourism at monasteries in Ayutthaya Districts in the highest and
moderate level, respectively. Thai tourists had the tourism behavior at monasteries in Ayutthaya Districts as
follows: (1) the average donation expense was 1,090 baht (2) the average shopping expense was 1,016 baht. (3)
the average travelling time was 6 hours (4) the average number of the religious journey in Ayutthaya province
in 1 years was 3 times and (5) most of Thai tourists travelled one-day trip by their own car. Thai tourists with
different occupation had different shopping expense and Thai tourists with different education level and
monthly salary had different donation and shopping expenses. The sustainability of tourism destination including the environmental / physical aspect and economy aspect, tourism attitude, and tourism motivation were
found to affect tourism satisfaction towards all 4 monasteries. Tourism motivation and attitude were found
to affect tourism loyalty towards all 4 monasteries. Meanwhile, the environmental / physical aspect of the
sustainability of tourism destination was found to affect tourism loyalty towards Wat Phanan Choeng
Woravihanra, Wat Yaichaimongkol, and Wat Tha Ga Rong. By the way, the economy aspect of the
sustainability of tourism destination was found to affect tourism loyalty towards Wat Yaichaimongkol, Wat
Na Phra Meru Rachitarama, and Wat Tha Ga Rong.
Keywords: The Sustainable Tourism of Destination, Tourism Motivations and Attitude, Tourism Behavior,
Ayuthaya

44

วารสารการบริการและการท่ องเทีย่ วไทย

ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

บทนํา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนับเป็ นหนึ่ งในอุตสาหกรรมหลักสําคัญของประเทศที่สร้างรายได้และ
ความสมดุลในระบบเศรษฐกิจมหภาค เฉพาะในปี 2556 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้มากถึง
348,877 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 12.70 สะท้อนถึงพัฒนาการและการเติบโตในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ,
2557 : 8)
อนึ่ ง การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวของประเทศไทยในปี 2557
ด้วยแผนการตลาด “หลงรักประเทศไทย” เพื่อการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกระตุน้ ให้เกิด
การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดทั้งปี ประมาณรายได้ 700,000 ล้านบาท และจํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 136.8 ล้านคนครั้งต่อปี (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556) และในปี 2558 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์วา่ รายได้จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าปี 2557 ถึง 14% หรื อ 2.2 ล้านล้านบาทจากตลาดการท่อง
เที่ยวต่างประเทศ 1.4 ล้านล้านบาท และตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ 0.8 ล้านล้านบาท (การท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง, 2558) ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง ในพื้นที่
19 จังหวัดภาคกลาง ครอบคลุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 8 แห่ง ร่ วมถึง สํานักงานพระนครศรี อยุธยา
กําหนดเป้ าหมายนักท่องเที่ ยวชาวไทย จํานวน 5.0 ล้านคนครั้ งต่อปี ประมาณรายได้ 9,087 ล้านบาท
ตรงกับสโลแกนว่า “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” และ “เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์” (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง, 2556)
ด้วยเหตุน้ ีเอง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในวัด และศาสนสถานในประเทศไทยได้รับความสนใจอย่าง
มาก แต่ยงั มีการบริ หารจัดการแบบบูรณาการระหว่างวัด ชุมชน สังคม ภาคธุรกิจค่อนข้างน้อย ควรจะดําเนิน
ไปด้วยกันอย่างสมดุลและไม่เสี ยภาพลักษณ์ และดําเนิ นการอยูใ่ นขอบเขตธุรกิจที่เหมาะสม (สายชล ปั ญญ
ชิต, 2556) “พระนครศรี อยุธยา” เป็ นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางตอนล่างที่มีความโดดเด่นในแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม จนได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกจากยูเน็สโก (UNESCO) หรื อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2534
ดัง นั้น จากเหตุ แ ละที่ ม าดัง กล่ า ว จึ ง ทํา ให้ ผูว้ ิ จัย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา ความยัง่ ยื น ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา เพื่อประโยชน์อย่างยัง่ ยืนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทวัดและ
|ศาสนสถานในอําเภอพระนครศรี อยุธยาสร้างประโยชน์ได้จริ ง สร้างสรรค์และเอื้อประโยชน์แก่ผมู้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกกลุ่มอย่างสมดุล มีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ว ดั ในอํา เภอพระนครศรี อ ยุธ ยา
จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล
2. เพื่อศึกษาความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ทําให้กลุ่มนักท่องเที่ ยวเป้ าหมายที่ เหมาะสมกับการท่องเที่ ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา โดย
เฉพาะความพึงพอใจ พฤติกรรม ความภักดีของนักท่องเที่ยว อันเป็ นข้อมูลสําคัญในการปรับปรุ งพัฒนาสถาน
ที่ท่องเที่ยววัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงวางแผน
ประชาสัมพันธ์และกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านการท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา และสร้าง
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งยังประโยชน์และเป็ นข้อมูลอ้างอิงกับงานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีดาํ เนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากรและตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
ทั้ง 4 วัด ได้แก่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชยั มงคล วัดหน้าพระเมรุ ราชิการาม และวัดท่าการ้อง กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เนื่ องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่ แน่ นอน ใช้สูตรคํานวณกรณี ไม่ทราบจํานวน
ประชากร (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545 : 27) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ ±5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน
และได้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวมเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน การสุ่ มตัวอย่างสําหรับการวิจยั
ครั้งนี้ ใช้การสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างดังนี้
ขั้นที่ 1 การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ จิ ยั เจาะจงเลือกแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะวัดใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา ทั้ง 4 วัด ได้แก่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชยั มงคล วัดหน้าพระเมรุ ราชิการาม
และวัดท่าการ้อง อําเภอพระนครศรี อยุธยา ขั้นที่ 2 การสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนด
โควตาจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวทั้ง 4 วัด ในขั้นที่ 1 วัดละเท่า ๆ กัน คือ 100 คน
รวม 4 วัด ได้เท่ากับ 400 คน ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยซักถามและแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท้ ี่ท่องเที่ยว
ทั้ง 4 วัดมาแล้ว
เครื่ องมือ คือ แบบสอบถาม ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของ ครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .974
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติดงั นี้ แบบสอบถามส่ วนที่ 1 วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงเป็ นความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แบบสอบถามส่ วนที่ 2, 3, 4, 6 และ 7
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ สถิติค่าที (t-test) สําหรับการ
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ด้านเพศ และ ใช้สถิติค่า F-test ทดสอบสมมติฐานด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ภูมิลาํ เนา และผูม้ ีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสิ นใจท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยการเปรี ยบ
เทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ในกรณี ที่ค่าสถิติค่า
F-test มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่ วนการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis)
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นิยามศัพท์
ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา หมายถึงปั จจัยที่เป็ นสิ่ งที่เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวคงอยูถ่ าวร ยาวนาน ได้แก่ ปัจจัย 4 ประการอันมีผลต่อความยัง่ ยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ ความยัง่ ยืน
ด้านสังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ และความยัง่ ยืนด้าน
ความเป็ นอยูข่ องชุมชน ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ หมายถึง การบริ หารจัดการพื้นที่สีเขียวภายใน
วัด ลักษณะของสถาปัตยกรรม โบสถ์ วิหาร เจดีย ์ ฯลฯ ความสะอาดของสถานที่ และความเป็ นระเบียบของ
การจัดผังภูมิทศั น์ของวัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา ความยัง่ ยืนด้านสังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม
และคุณธรรม หมายถึง กิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็ นไทย กิจกรรมส่ งเสริ มพุทธศาสนา กิจกรรมส่ ง
เสริ มจริ ยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรม และกิจกรรมการแสวงบุญภายในวัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมที่ดาํ เนินภายใต้การกระจายรายได้สู่ วดั และชุมชน การพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจของวัดและชุมชน การมีภูมิคุม้ กันทางเศรษฐกิจของวัดและชุมชน การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีเสถียรภาพของวัดและชุมชน และการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ภายนอกของการ
ท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา ความยัง่ ยืนด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและรายรอบระหว่างวัด ชุมชนและนักท่องเที่ยว
โดยส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต สุ ขอนามัย และโภชนาการที่ดีของประชาชนรายรอบวัดและแหล่งท่องเที่ยววัด ใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา
แรงจูงใจในการท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา หมายถึง แรงกระตุน้ ภายในหรื อภายนอกที่
เป็ นพลังให้บุคคลเกิ ดพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อตอบสนองให้บรรลุเป้ าหมายตามความต้องการและ
เกิดความพึงพอใจในที่สุด ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา เช่น การมีวดั
มากมายที่มาท่องเที่ยว สร้างความรู้สึกเป็ นสุ ขทั้งกายและใจหลังการท่องเที่ยววัด ความรู้สึกเชื่อถือ เคารพและ
ศรัทธาเลื่อมใส ความมัน่ คงทางใจ รู้สึกคุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย เวลาและความพยายามต่อการท่องเที่ยววัด และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในใจที่ต้ งั ไว้ก่อนหน้าการเดินทาง ทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
หมายถึง ความรู้สึกนึ กคิดทั้งเชิ งบวกและเชิ งลบที่มีต่อบุคคล สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง และมีพฤติกรรมโน้มเอียงที่จะ
สอดคล้องความรู้สึกนึกคิดนั้นของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวที่ วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา หมายถึ ง การกระทําที่ แสดงออกเพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าในการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวที่ วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยาในเรื่ องค่าใช้จ่าย
ในการทําบุญ
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความชอบ
ความรู้ สึกทางบวก ความประทับใจ ต่อการท่องเที่ ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยาของนักท่องเที่ ยว
จากการรับรู้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะในการท่องเที่ยว การเล็งเห็นความสําคัญ การดําเนิ นกิจกรรมที่ตรงกับความ
คาดหวังและเกิดทัศนคติเชิงบวก การได้รับประสบการณ์ที่ดีและคุม้ ค่ากับเงินที่ได้จ่ายไป
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ผลการวิจยั
1. ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถามซึ่ งเป็ นนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
59.25 อายุต่าํ กว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.50 พนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 49.50 โสด คิดเป็ นร้อยละ 59.50 มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 56.50 อยูก่ รุ งเทพฯ คิดเป็ นร้อยละ 57.50 และตัวนักท่องเที่ยวเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจท่องเที่ยวครั้งนี้ คิดเป็ น
ร้อยละ 60.00
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําภอพระนครศรี อยุธยา สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการทําบุญ ตํ่าสุ ด 30 บาท สูงสุ ด 7,000 บาท โดย
เฉลี่ยประมาณ 1,090 บาท นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการซื้อของตํ่าสุ ด 20 บาท สูงสุ ด 8,000 บาท โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,016 บาท เวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่าํ สุ ด 1 ชัว่ โมง สูงสุ ด 48 ชัว่ โมง เวลาในการท่องเที่ยวครั้ง
นี้โดยเฉลี่ยประมาณ 6 ชัว่ โมง จํานวนครั้งที่ท่องเที่ยวแสวงบุญในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในรอบ 1 ปี (รวม
ครั้งนี้ดว้ ย) ตํ่าสุ ด 1 ครั้ง สูงสุ ด 17 ครั้ง โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว
โดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 74.75 การพักค้างคืนโดยส่ วนใหญ่ไม่พกั ค้างคืน เนื่องด้วยอยูใ่ กล้กรุ งเทพฯ
คิดเป็ นร้อยละ 95.00
3. ศึกษาความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา พบว่า วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัด ใหญ่ ชัย มงคล วัด หน้ า พระเมรุ ร าชิ ก าราม และวัด ท่ า การ้ อ ง พบว่ า ทุ ก วัด มี ผ ลสอดคล้อ งกัน คื อ
ด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับยัง่ ยืนมาก เรื่ องลักษณะของสถาปัตยกรรม ฯลฯ เป็ นอันดับแรก
อยูใ่ นระดับยัง่ ยืนมากที่สุด ด้านสังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ยัง่ ยืนมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในเรื่ องกิจกรรมการแสวงบุญ เป็ นอันดับแรก ด้านเศรษฐกิจ โดยรวม
อยูใ่ นระดับยัง่ ยืนมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับยัง่ ยืนมากทุกข้อ และเรื่ องการกระจายรายได้สู่
วัดและชุมชน เป็ นอันดับแรก ด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน โดยรวมอยูใ่ นระดับยัง่ ยืนมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยูใ่ นระดับยัง่ ยืนมากทุกข้อ ในเรื่ องคุณภาพชีวติ เป็ นอันดับแรก โดยรวมอยูใ่ นระดับยัง่ ยืนมาก
4. ศึกษา แรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา พบว่า อยูใ่ นระดับจูงใจมากที่สุดใน
เรื่ องรู้สึกเป็ นสุ ขทั้งกายและใจหลังการท่องเที่ยววัด เป็ นอันดับแรก
5. ศึกษาทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา พบว่า นักท่องเที่ยวมีทศั นคติต่อ
การท่องเที่ยววัด ในพระนครศรี อยุธยา อยูใ่ นระดับดีมาก ในเรื่ องความสุ ขในการท่องเที่ยว เป็ นอันดับแรก
6. พฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ 5.1 พฤติกรรม
การท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการทําบุญ ตํ่าสุ ด 30 บาท สู งสุ ด 7,000 บาท โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,090 บาท นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อของตํ่าสุ ด 20 บาท สู งสุ ด 8,000 บาท โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1,016 บาท เวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่าํ สุ ด 1 ชัว่ โมง สูงสุ ด 48 ชัว่ โมง เวลาในการท่องเที่ยว
ครั้งนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 6 ชัว่ โมง จํานวนครั้งที่ท่องเที่ยวแสวงบุญในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในรอบ 1 ปี
(รวมครั้งนี้ดว้ ย) ตํ่าสุ ด 1 ครั้ง สูงสุ ด 17 ครั้ง โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ครั้ง 5.2 นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดินทาง
มาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 74.75 การพักค้างคืนโดยส่ วนใหญ่ไม่พกั ค้างคืน เนื่ องด้วย
อยูใ่ กล้กรุ งเทพฯ คิดเป็ นร้อยละ 95.00
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7. ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยาอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก ในเรื่ องคุม้ ค่ากับเงินที่ได้จ่ายไป เป็ น
อันดับแรก
8. เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยาจําแนกตาม
อาชีพ
พฤติกรรม ข้ าราชการ/ พนักงาน ธุรกิจส่ วน นักเรียน/ อืน่ ๆ เช่ น f-test P
การท่ อง รัฐวิสาหกิจ บริษทั เอกชน
ตัว
นักศึกษา แม่ บ้าน
เทีย่ ววัด (n = 37) (n = 138)
(n = 76) (n = 118) (n = 31)
X S.D.
1.ค่าใช้
จ่ายใน
การทําบุญ
(บาท)
2.ค่าใช้
จ่ายในการ
ซื้อของ
(บาท)

X

S.D.

X

ความ
หมาย

S.D. X S.D. X S.D.

1160 749. 1082. 1048 982 701 893 914 967 944 .978 .420 ไม่
แตก
.64 67 67 .08 .10 .80 .02 .99 .83 .20
ต่าง
1198 837 935. 875 1461 1349 963 848 995 863 4.297 .002 แตก
.30 .01 72 .57 .61 .66 .68 .74 .78 .24 **
ต่าง

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 1 พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ววัด ในอํา เภอ
พระนครศรี อยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อของ (บาท) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(F=4.297, P=.002) และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference
(LSD) พบว่า
คู่ที่ 1 อาชีพธุรกิจส่ วนตัวกับอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายใน
การซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 2 อาชีพธุรกิจส่ วนตัวกับอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 3 อาชีพธุรกิจส่ วนตัวกับอาชีพอื่น ๆ เช่น แม่บา้ น มีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
โดยอาชีพธุรกิจส่ วนตัวมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อของ (บาท) มากกว่าอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มากกว่า
นักเรี ยน/นักศึกษา และมากกว่าอาชีพอืน่ ๆ เช่น แม่บา้ น อย่างมีนยั สําคัญสถิติที่ระดับ .01, .01 และ .05 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยาจําแนก
ตามระดับการศึกษา
พฤติกรรมการ ตํา่ กว่ าปริญญา
ท่ องเทีย่ ววัด
ตรี
(n = 176)

ปริญญาตรี
(n = 198)

สู งกว่ าปริญญาตรี f-test
(n = 26)

P

X

S.D.

X

S.D.

X

1. ค่าใช้จ่าย
ในการทําบุญ
(บาท)

937
.98

927
.44

1012
.62

855
.79

1415
.14

1194 3.108* .046
.55

2. ค่าใช้จ่าย
ในการซื้อของ
(บาท)

954
.53

881
.74

1129
.65

1010
.56

1440
.91

135
.96

ความ
หมาย

S.D.

3.432* .033

แตก
ต่าง
แตก
ต่าง

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ในอําเภอ
พระนครศรี อยุธยาแตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) (F=3.108, P=.046) และค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อของ (บาท) (F=3.432, P=.033) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรี ยบเทียบค่า
เฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า
คู่ ที่ 1 ระดับ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี กับ ระดับ ตํ่า กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี พ ฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ววัด
ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 2 ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี กับระดับปริ ญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่าย
ในการทําบุญ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ ที่ 3 ระดับ สู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี กับ ระดับ ตํ่า กว่ า ปริ ญ ญาตรี มี พ ฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ววัด
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
โดยนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) มากกว่า
ระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี และมากกว่าระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สําคัญ
สถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยาจําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน
พฤติกรรม ตํ่ากว่าหรื อ 15,00125,001- 35,0001
การท่อง
เท่ากับ 25,000บาท 35,000 บาท บาทขึ้นไป
เที่ยววัด 15,000 บาท (n = 94)
(n = 76) (n = 40)
(n = 226)
X

S.D.

X

S.D.

X

S.D.

X

f-test

P

ความ
หมาย

S.D.

1. ค่าใช้ 889 862 1124 1002 1079 900 1310 948 3.355* .019
จ่ายใน .60 .10 .64 .25 .32 .28 .93 .40
การทําบุญ
(บาท)
2. ค่าใช้จ่าย 896 842 1156 967 1644 1568 1300 790 8.210** .000
ในการซื้อ .54 .15 .60 .29 .32 .53 .54 .95
ของ (บาท)

แตก
ต่าง
แตก
ต่าง

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด
ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) (F=3.355, P=.019) และด้านค่าใช้จ่าย
ในการซื้อของ (บาท) (F=8.210, P=.000) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตาม
ลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า
คู่ที่ 1 รายได้ 35,001 บาทขึ้นไป กับรายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 2 รายได้ 15,001-25,000 บาท กับรายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 3 รายได้ 35,001 บาทขึ้นไป กับรายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 4 รายได้ 25,001-35,000 บาท กับรายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการท่อง
เที่ยววัดด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 5 รายได้ 15,001-25,000 บาท กับรายได้ต่าํ กว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
คู่ที่ 6 รายได้ 25,001-35,000 บาท กับรายได้15,001-25,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของ (บาท) แตกต่างกัน
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โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และรายได้ต่อเดือน 35,001 บาท ขึ้น
ไป มีพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อ
เดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ
9. ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด แรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวมี
ผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่วดั ใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา : วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ความพึงพอใจต่ อการท่ องเทีย่ ววัด
ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจต่ อ
การท่ องเทีย่ ว : วัดพนัญเชิงวรวิหาร
B

SEb

β(Beta)

t

Sig.

4.128**

.000

ค่าคงที่ (Constant)

.792 .192

1.ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด
- ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ (X1)

.231 .054

.230

4.300**

.000

- ความยัง่ ยืนด้านสังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม (X2)

.036 .056

.037

.639

.523

- ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ (X3)

.189 .055

.203

3.421**

.001

- ความยัง่ ยืนด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน (X4)

.014 .047

.017

.304

.762

2. แรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด (X5)

.135 .043

.135

3.145**

.002

3. ทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (X6)

.231 .040

.267

5.754**

.000

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (β= .267) ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว
วัด ในด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ (β= .230) และความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ (β= .203) และปั จจัยแรง
จูงใจในการท่องเที่ยววัด (β= .135) สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัดพนัญเชิงในอําเภอ
พระนครศรี อยุธยาได้ร้อยละ 47.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ยังมีตวั แปรเกณฑ์ใน
ด้านอื่น ๆ อีกร้อยละ 52.90 ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา และ
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ .474
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่วดั ใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา : วัดใหญ่ชยั มงคล
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัด
ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยว : วัดใหญ่ชยั มงคล
B

SEb

β(Beta)

t

Sig.

4.951**

.000

ค่าคงที่ (Constant)

.933 .189

1.ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด
- ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ (X1)

.178 .051

.182

3.525**

.000

- ความยัง่ ยืนด้านสังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม (X2)

.054 .053

.060

1.008

.314

- ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ (X3)

.171 .053

.191

3.209**

.001

- ความยัง่ ยืนด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน (X4)

.071 .048

.090

1.473

.141

2. แรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด (X5)

.110 .043

.109

2.525*

.012

3. ทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (X6)

.221 .040

.257

5.536**

.000

R = .689, R2 = .475, Adjusted R2 = .467, SE = .471, F = 59.191**, Sig. = .000
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (β= .257) ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว
วัด ในด้านเศรษฐกิจ (β= .191)ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด ในด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ
(β= .182) และ และปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด (β= .109) สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยววัดพนัญเชิงในอําเภอพระนครศรี อยุธยาได้ร้อยละ 47.50 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ .05 แสดงว่า ยังมีตวั แปรเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ อีกร้อยละ 52.50 ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่อง
เที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ .467
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ ของปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่วดั ใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา : วัดหน้าพระเมรุ ราชิการาม
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่วดั ใน
อําเภอพระนครศรี อยุธยา : วัดหน้าพระเมรุ ราชิการาม
ความพึงพอใจต่ อการท่ องเทีย่ ววัด
ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อความพึงพอใจต่ อ
การท่ องเทีย่ ว : วัดหน้ าพระเมรุราชิการาม
B

SEb

β(Beta)

t

Sig.

5.141**

.000

ค่าคงที่ (Constant)

.952 .185

1.ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด
- ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ (X1)

.192 .052

.198

3.689**

.000

- ความยัง่ ยืนด้านสังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม (X2)

.052 .052

.058

1.008

.314

- ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ (X3)

.173 .059

.183

2.923**

.004

- ความยัง่ ยืนด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน (X4)

.058 .049

.072

1.179

.239

2. แรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด (X5)

.135 .043

.120

3.145**

.002

3. ทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (X6)

.211 .040

.244

5.243**

.000

R = .686, R2 = .470, Adjusted R2 = .462, SE = .473, F = 58.188**, Sig. = .000
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, **มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (β= .244) ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว
วัด ในด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ (β= .198) ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด ในด้านเศรษฐกิจ
(β= .183) และปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด (β= .120) สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการท่อง
เที่ยววัดหน้าพระเมรุ ราชิการามในอําเภอพระนครศรี อยุธยาได้ร้อยละ 47.00 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แสดงว่า ยังมีตวั แปรเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ อีกร้อยละ 53.00 ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่อง
เที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ เท่ากับ .473
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งพหุ ของปั จจัยที่ มีผลต่ อความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวที่ วดั
ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา : วัดท่าการ้อง
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยววัด
ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยว : วัดท่าการ้อง
B

SEb

β(Beta)

t

Sig.

6.133**

.000

ค่าคงที่ (Constant)

1.126 .184

1.ความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด
- ความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ (X1)

.162 .049

.173

3.309**

.001

- ความยัง่ ยืนด้านสังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม และคุณธรรม (X2)

.053 .051

.060

1.045

.296

- ความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจ (X3)

.160 .056

.183

2.831**

.005

- ความยัง่ ยืนด้านความเป็ นอยูข่ องชุมชน (X4)

.066 .048

.086

1.394

.164

2. แรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด (X5)

.088 .045

.088

1.965*

.050

3. ทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (X6)

.231 .040

.267

5.718**

.000

R = .677, R2 = .458, Adjusted R2 = .450, SE = .479, F = 55.405**, Sig. = .000
จากตารางที่ 7 พบว่า ปั จจัยทัศนคติต่อการท่องเที่ยววัด (β= .267) ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว
วัด ในด้านเศรษฐกิจ (β= .183)ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด ในด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ
(β= .173) และ และปั จจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยววัด (β= .088) สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยววัดท่าการ้องในอําเภอพระนครศรี อยุธยาได้ร้อยละ 45.80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และ .05 แสดงว่า ยังมีตวั แปรเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ อีกร้อยละ 54.20 ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยววัดท่าการ้องในอําเภอพระนครศรี อยุธยา และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์
เท่ากับ .479
สรุปและอภิปรายผล
1.การเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ ยวที่ วดั ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
จําแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล พบว่า
1.1 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ววัด ในอํา เภอ
พระนครศรี อยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อของ (บาท) แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีอาชี พธุ รกิจ
ส่ วนตัวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อของ (บาท) มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน มากกว่านักเรี ยน/นักศึกษา และมากกว่าอาชีพอื่น ๆ เช่น แม่บา้ น นัน่ คืออาชีพ
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ธุ รกิ จส่ วนตัวมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อของมากกว่าทุก ๆ กลุ่มอาชี พ ทั้งนี้ เนื่ องจาก อาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว
จะเป็ นนักธุ รกิจที่มีรายได้ค่อนข้างสู ง จึงมีอาํ นาจการซื้ อ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความจําเป็ น
ในชีวิตความเป็ นอยูไ่ ด้ดีกว่าอาชีพอื่น ๆ เมื่อเดินทางท่องเที่ยว จึงสามารถใช้จ่ายในการซื้ อของได้มาก
ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สอดคล้องกับแนวคิดของชิฟแมน และคานุ๊ก (Schiffman & Kanuk,
2007 : 52) ที่กล่าวว่า ระดับรายได้ส่งผลต่อตัวแปรหลายอย่างที่ส่งผลต่อตลาดเป้ าหมาย โดยตรรกะ
ทัว่ ไปมักระบุวา่ ผูม้ ีรายได้สูงมักสัมพันธ์กบั อายุและตําแหน่งงานหรื ออาชีพด้วยเช่นกัน
1.2 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด ในอําเภอ
พระนครศรี อยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อของ (บาท) แตกต่าง
กัน โดยผูม้ ีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายในการทําบุญและซื้ อของมากกว่าผูม้ ีระดับ
การศึกษาที่ต่าํ กว่า (ปริ ญญาตรี และตํ่ากว่า) นัน่ คือ ผูม้ ีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีตาํ แหน่ ง
หน้าที่การงาน รายได้ และอํานาจการซื้ อที่สูงกว่ากลุ่มอื่น จึงสามารถเข้าถึงสิ นค้าและบริ การได้มาก
โดยกลุ่มนี้มีระดับการศึกษาสู ง ย่อมมีระดับความคาดหวังและความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่ดีกว่า
มีคุณภาพ และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ รวมถึงความพึงพอใจ คุณค่าในการถือครองมากกว่ากลุ่มอื่น
ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงมีระดับค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มอื่น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของชิฟแมน และ
คานุ๊ก (Schiffman & Kanuk, 2007 : 53) ที่กล่าวว่าระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้มีแนวโน้ม
ความสัมพันธ์ที่สอดรับกันที่จะส่ งผลและสร้างผลกระทบซึ่ งกันและกัน โดยทั้งนี้ผทู ้ ี่มีอยูใ่ นตําแหน่งงาน
ที่สูงหรื อระดับผูบ้ ริ หาร ย่อมได้รับผลตอบแทนหรื อรายได้สูง เฉกเช่นเดียวกันกับระดับการศึกษาที่สูง
ตามไปด้วย
1.3 นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ายได้ต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ววัด ในอํา เภอ
พระนครศรี อยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้ อของ (บาท) แตกต่าง
กัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน 35,001
บาท ขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายในการทําบุญ (บาท) มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ
15,000 บาท และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน15,001 – 25,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน
25,001 – 35,000 บาท และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน 35,001 บาทขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายในการซื้อของ
(บาท) มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท นัน่ คือสรุ ปว่า ผูม้ ีรายได้
สู งมีค่าใช้จ่ายในการทําบุญและซื้ อของมากกว่าผูม้ ีรายได้ต่าํ กว่า ทั้งนี้ เนื่ องจากผูม้ ีรายได้สูงย่อมมีฐานะ
ทางการเงิ นที่สามารถใช้จ่ายเพื่อการดํารงชี วิตที่ดี มีโอกาสซื้ อสิ่ งอํานวยความสะดวกเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจได้ จึงมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญ และค่าใช้
จ่ายในการซื้อของในราคาสูง มีความถี่ที่สูงกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550 : 41)
ที่กล่าวว่า รายได้ (Income) เป็ นตัวแปรที่สาํ คัญในการกําหนดส่ วนของตลาด ซึ่ งในการแบ่งส่ วนตลาด
โดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว รายได้จะเป็ นตัวชี้การมีหรื อไม่มีความสามารถในการจ่ายสิ นค้าเท่านั้น
2. ศึกษาความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการท่องเที่ยว
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่วดุ ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
2.1 ปั จจัยความยัง่ ยืนของแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ: โดยวัด
ทั้ง 4 จะมีคุณค่าทางด้านความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อม/ด้านกายภาพ และด้านเศรษฐกิจ ภายในวัดส่ วนใหญ่
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จะเป็ นพื้นที่สีเขียว ร่ มรื่ น มีตน้ ไม้ สะอาด เป็ นระเบียบ มีสถาปั ตยกรรม โบสถ์ วิหาร เจดีย ์ จิตรกรรม
และพระพุทธรู ปที่เป็ นโบราณสถานที่เก่าแก่ มีคุณค่าด้านจิตใจ นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมที่กระจายรายได้
สู่วดั และชุมชน มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จําหน่ายเช่น อาหาร เครื่ องดื่ม และของที่ระลึก ทําให้สร้างความพึง
พอใจแก่นกั ท่องเที่ยวและชุมชน เป็ นการสร้างความยัง่ ยืนด้านเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อดําเนินชีวติ อยูไ่ ด้
อย่างดี เศรษฐกิจเติบโต มีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น มีบริ การต่าง ๆ ทางด้านความสะดวกสบายแก่นกั ท่อง
เที่ยว แหล่านี้มีผลให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ มีการท่องเที่ยวซํ้าเมื่อมีโอกาส และแนะนํา บอก
ต่อ แก่คนรู ้จกั ก็เป็ นการสร้างความยัง่ ยืนให้แก่วดั ในอําเภอพระศรี อยุธยา สอดคล้องกับแนวคิดของสุ
นิสา ฐานพรอนันต์ (2540) ได้วจิ ยั เรื่ อง ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสที่มีต่อการส่ งเสริ มให้วดั พุทธศาสนา
ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า การส่ งเสริ มให้วดั พุทธศาสนาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดภูมิทศั น์รอบบริ เวณวัดให้มีความร่ มรื่ นสวยงาม เป็ นระเบียบ การรักษาความ
สะอาดบริ เวณวัดอยูเ่ สมอและการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน ให้คงอยูใ่ นสภาพเดิมตามลําดับ
2.2 แรงจูงใจเป็ นแรงดึ งดูดที่ ทาํ ให้นักท่ องเที่ ยวมาเที่ ยววัด ซึ่ งในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
มีวดั จํานวนมากที่ดึงดูดใจให้มาท่องเที่ยว โดยเฉพาะวัดทั้ง 4ดังกล่าว ที่เป็ นวัดที่มีประวัติเก่าแก่ก่อน
และระหว่างสมัยอยุธยา มีชื่อเสี ยง โบราณ มีประวัติความเป็ นมาที่น่าสนใจ สร้างความศรัทธา เลื่อมใส
เคารพ เชื่อถือ และเกิดความรู ้สึกมัน่ คงทางจิตใจ รวมถึงรู ้สึกเป็ นสุ ขทั้งกายและใจหลังการท่องเที่ยว
ก่ อ ให้เ กิ ด ความคุ ม้ ค่ า กับ เงิ น หรื อ ปั จ จัย ที่ จ่ า ย คุ ม้ ค่ า กับ เวลาและความพยายามในการท่ อ งเที่ ย ววัด
ซึ่ งจะบรรลุวตั ถุประสงค์การท่องเที่ยววัดในทุกครั้ง เหล่านี้เป็ นแรงจูงใจให้มาท่องเที่ยววัด และมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท่ องเที่ ยววัดทั้ง 4 แห่ งนี้ ซึ่ งจากทั้งหมดสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ดลใจ
มณี งาม (2551) ที่พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเกิดจากด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการบริ การ และด้านสิ่ งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
2.3 ทัศ นคติ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ววัด ทั้ง 4 แห่ ง พบว่ า ความสุ ข ความสงบ ความประทับ ใจ
ความผ่อนคลาย ความชื่นชอบ สะดวกสบาย และราบรื่ นเมื่อหลังจากท่องเที่ยวที่วดั แล้ว จึงเกิดความ
พึงพอใจต่อการท่องเที่ ยววัดทั้ง 4 แห่ ง ได้มีการทําบุ ญ บูชา กราบไหว้วตั ถุและโบราณสถานที่ มี
คุณค่าทางสถาปั ตยกรรม จิ ตรกรรมที่เป็ นมรดกโลกของไทย จึ งทําให้เกิ ดความพึงพอใจ มีความสุ ข
รู ้สึกคุม้ ค่าในการได้มาท่องเที่ยววัด สอดคล้องกับแนวคิดของสุ นิสา ฐานพรอนันต์ (2540) ได้วิจยั เรื่ อง
ความคิ ด เห็ น ของเจ้า อาวาสที่ มี ต่ อ การส่ ง เสริ มให้ ว ัด พุ ท ธศาสนา ในเขตอํา เภอเมื อ งเชี ย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ที่พบว่า การส่ งเสริ มให้วดั พุทธศาสนาเป็ นส่ วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดภูมิ
ทัศน์รอบบริ เวณวัดให้มีความร่ มรื่ นสวยงาม เป็ นระเบียบ การรักษาความสะอาดบริ เวณวัดอยูเ่ สมอและ
การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน ให้คงอยูใ่ นสภาพเดิมตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรให้ความสําคัญกับ กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เพศหญิง อายุต่าํ กว่า 25 ปี พนักงานบริ ษทั
เอกชน การศึ กษาปริ ญญาตรี มี สถานภาพโสด มี รายได้ต่อเดื อนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
มีภมู ิลาํ เนาอยูก่ รุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ
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2. หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน คณะกรรมการบริ หารวัด/ชุมชน ต่าง ๆ ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา
ควรให้ความสนใจกับสิ่ งแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพของวัด การมุ่งเน้นกิจกรรมทางพุทธศาสนา
และความเป็ นไทยโดยเชื่อมโยงชุมชนและบุคคลภายนอก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่ วมดําเนิ น
โครงการในการส่ งเสริ มกิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันสําคัญต่าง ๆ การส่ งเสริ มวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า
ชุมชน และผูป้ ระกอบการในชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล และความยัง่ ยืน
ของแหล่งท่องเที่ยววัดและชุมชน
3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารกิ จกรรมและการดําเนิ นการต่าง ๆ ของแหล่งท่อง
เที่ ยววัดผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ ส่ งเสริ มกิ จกรรมจิ ตอาสาหรื อกิ จกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
องค์กรต่าง ๆ
4. ควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของการบริ การ มุ่งเน้นการสร้ างคุณค่าแท้จริ งจากการท่อง
เที่ ย ววัด เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ที่ ดี แ ก่ นัก ท่ อ งเที่ ย ว ลดปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคที่ จ ะลดทอนความ
พึ ง พอใจ เน้น การสร้ า งคุ ณ ค่ า ในประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วด้ว ยเอกลัก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ววัด
ในอําเภอพระนครศรี อยุธยา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
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