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บทคดัย่อ

 การวจิยัเร่ือง ความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว  แรงจูงใจและทศันคติท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั
ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีวดัใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  ศึกษาความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว  แรงจูงใจใน
การท่องเท่ียว  และทศันคติต่อการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียว  โดยใชว้ิธีการศึกษาคือ 

การวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือนกัท่องเท่ียวชาวไทย  จาํนวน  400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม  

เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  .974  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least 

Significant Difference (LSD) สถิติการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวจิยัพบวา่ นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อความยัง่ยืนของแหล่งท่องท่องเท่ียวท่ีวดั
ทั้ง 4 วดั  คือ  วดัพนญัเชิงวรวหิาร  วดัใหญ่ชยัมงคล  วดัหนา้พระเมรุราชิการาม  และวดัท่าการ้อง โดยรวม อยู่
ในระดบัย ัง่ยนืมาก  แรงจูงใจและทศันคติในการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด และระดบัดี ตามลาํดบั   พฤติกรรมการท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา (1) ดา้นค่าใชจ่้าย
ในการทาํบุญโดยเฉล่ียประมาณ  1,090  บาท (2) ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของโดยเฉล่ียประมาณ  1,016  บาท  

(3) ดา้นเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียประมาณ 6 ชัว่โมง (4) ดา้นจาํนวนคร้ังท่ีท่องเท่ียวแสวงบุญใน
รอบ 1 ปี โดยเฉล่ียประมาณ 3 คร้ัง (5) ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วนตวั และไม่พกัคา้งคืน
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของแตกต่างกนั  และ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบั
การศึกษา  และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั  มีค่าใชจ่้ายในการทาํบุญและซ้ือของแตกต่างกนั ความยัง่ยืน
ของแหล่งท่องเท่ียววดั  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ  และดา้นเศรษฐกิจ  ทศันคติ และแรงจูงใจในการท่อง
เท่ียวมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดัทั้ง 4 วดั  

คําสําคัญ : ความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว แรงจูงใจและทศันคติการท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

พระนครศรีอยธุยา   
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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 includ-

ing 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
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บทนํา

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยนบัเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลกัสาํคญัของประเทศท่ีสร้างรายไดแ้ละ
ความสมดุลในระบบเศรษฐกิจมหภาค  เฉพาะในปี 2556  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดม้ากถึง 

348,877  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี  2555  ถึงร้อยละ 12.70  สะทอ้นถึงพฒันาการและการเติบโตในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง  (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  

2557 : 8)  

 อน่ึง  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  (ททท.)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี  2557  

ดว้ยแผนการตลาด “หลงรักประเทศไทย”  เพ่ือการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ  และกระตุน้ให้เกิด
การเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศตลอดทั้งปี  ประมาณรายได ้  700,000  ลา้นบาท  และจาํนวนนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย  136.8  ลา้นคนคร้ังต่อปี  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556)  และในปี  2558  การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์วา่  รายไดจ้ะเพ่ิมข้ึนสูงกวา่ปี  2557  ถึง  14% หรือ  2.2  ลา้นลา้นบาทจากตลาดการท่อง
เท่ียวต่างประเทศ  1.4  ลา้นลา้นบาท  และตลาดการท่องเท่ียวในประเทศ  0.8  ลา้นลา้นบาท  (การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลาง, 2558)  ทั้งน้ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  สาํนกังานภาคกลาง  ในพ้ืนท่ี  

19  จงัหวดัภาคกลาง  ครอบคลุมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  8  แห่ง  ร่วมถึง  สาํนกังานพระนครศรีอยธุยา  
กาํหนดเป้าหมายนักท่องเท่ียวชาวไทย  จาํนวน  5.0 ลา้นคนคร้ังต่อปี  ประมาณรายได ้  9,087  ลา้นบาท
ตรงกบัสโลแกนวา่  “เท่ียวหลากหลายสไตลภ์าคกลาง”  และ  “เท่ียวเมืองเก่าเล่าประวติัศาสตร์”  (การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยภมิูภาคภาคกลาง, 2556)    

 ดว้ยเหตุน้ีเอง  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในวดั และศาสนสถานในประเทศไทยไดรั้บความสนใจอยา่ง
มาก แต่ยงัมีการบริหารจดัการแบบบูรณาการระหวา่งวดั  ชุมชน  สงัคม  ภาคธุรกิจค่อนขา้งนอ้ย  ควรจะดาํเนิน
ไปดว้ยกนัอยา่งสมดุลและไม่เสียภาพลกัษณ์  และดาํเนินการอยูใ่นขอบเขตธุรกิจท่ีเหมาะสม  (สายชล  ปัญญ
ชิต, 2556)  “พระนครศรีอยธุยา”  เป็นจงัหวดัหน่ึงในเขตภาคกลางตอนล่างท่ีมีความโดดเด่นในแหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม  จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจากยเูน็สโก  (UNESCO)  หรือองคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  พ.ศ.  2534    

 ดังนั้ นจากเหตุและท่ีมาดังกล่าว  จึงทาํให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา  ความยัง่ยืนของแหล่ง
ท่องเท่ียว  แรงจูงใจในการท่องเท่ียว  และทศันคติต่อการท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียววดัใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  เพ่ือประโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนืในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ประเภทวดัและ
|ศาสนสถานในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาสร้างประโยชน์ไดจ้ริง  สร้างสรรคแ์ละเอ้ือประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอยา่งสมดุล  มีคุณภาพและต่อเน่ืองตลอดไป

วตัถุประสงค์

 1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีวดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 

 2. เพ่ือศึกษาความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียว  แรงจูงใจในการท่องเท่ียว  และทศันคติต่อการท่องเท่ียว
มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีวดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

 ทาํให้กลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัการท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  โดย
เฉพาะความพึงพอใจ พฤติกรรม  ความภกัดีของนกัท่องเท่ียว  อนัเป็นขอ้มูลสาํคญัในการปรับปรุงพฒันาสถาน
ท่ีท่องเท่ียววดั  เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการรองรับจาํนวนนักท่องเท่ียวท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  รวมถึงวางแผน
ประชาสมัพนัธ์และกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดในดา้นการท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา และสร้าง
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจการท่องเท่ียว  ทั้งยงัประโยชนแ์ละเป็นขอ้มูลอา้งอิงกบังานวจิยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

วธีิดาํเนินการวจิยั

 เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ โดยมีกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยใชแ้บบสอบถามกบันกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ประชากรและตวัอยา่ง  คือ  นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  
ทั้ง  4  วดั  ไดแ้ก่ วดัพนญัเชิงวรวหิาร วดัใหญ่ชยัมงคล วดัหนา้พระเมรุราชิการาม และวดัท่าการ้อง  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้สูตรคาํนวณกรณีไม่ทราบจาํนวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545 : 27) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ ±5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 385 คน 

และไดเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 400 คน การสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวจิยั
คร้ังน้ี  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-Probability  Sampling)  โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  

ขั้นท่ี  1  การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยผูว้จิยัเจาะจงเลือกแหล่งท่องเท่ียวเฉพาะวดัใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  ทั้ง  4  วดั  ไดแ้ก่  วดัพนญัเชิงวรวหิาร  วดัใหญ่ชยัมงคล  วดัหนา้พระเมรุราชิการาม  

และวดัท่าการ้อง  อาํเภอพระนครศรีอยธุยา ขั้นท่ี  2  การสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา  (Quota  Sampling)  โดยกาํหนด
โควตาจาํนวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวทั้ง  4  วดั  ในขั้นท่ี  1  วดัละเท่า ๆ กนั  คือ 100  คน  

รวม  4  วดั  ไดเ้ท่ากบั  400  คน   ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยซกัถามและแจกแบบสอบถามเฉพาะผูท่ี้ท่องเท่ียว
ทั้ง  4  วดัมาแลว้ 

 เคร่ืองมือ  คือ  แบบสอบถาม  ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน  ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ   ครอนบาค  (Cronbach’s  

Alpha  Coefficient)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั  .974 

การวเิคราะห์ข้อมูล

 1.สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistics) ใชส้ถิติดงัน้ี  แบบสอบถามส่วนท่ี  1  วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงเป็นความถ่ี  (Frequency)  และหาค่าร้อยละ  (Percentage) แบบสอบถามส่วนท่ี  2, 3, 4, 6 และ 7  

วเิคราะห์โดยใชค่้าเฉล่ีย   ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 2. สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistic)  ใชท้ดสอบสมมติฐาน  ดงัน้ี สถิติค่าที  (t-test)  สาํหรับการ
ทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี  1  ดา้นเพศ  และ ใชส้ถิติค่า  F-test  ทดสอบสมมติฐานดา้นอาย ุ อาชีพ  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพ  รายไดต่้อเดือน  ภมิูลาํเนา  และผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจท่องเท่ียวคร้ังน้ี  โดยการเปรียบ
เทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ  Least  Significant  Difference  (LSD) ในกรณีท่ีค่าสถิติค่า  
F-test  มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ส่วนการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  (Multiple  Regression  

Analysis)  
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นิยามศัพท์ 

 ความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  หมายถึงปัจจยัท่ีเป็นส่ิงท่ีเป็นส่ิงท่ีทาํให้
การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวคงอยูถ่าวร  ยาวนาน  ไดแ้ก่  ปัจจยั  4 ประการอนัมีผลต่อความยัง่ยนืของแหล่ง
ท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  ประกอบดว้ย ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ ความยัง่ยนื
ดา้นสังคม/วฒันธรรม/ศาสนา/ศิลปวฒันธรรม และคุณธรรม  ความยัง่ยืนดา้นเศรษฐกิจ  และความยัง่ยืนดา้น
ความเป็นอยูข่องชุมชน ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ  หมายถึง  การบริหารจดัการพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
วดั  ลกัษณะของสถาปัตยกรรม  โบสถ ์ วหิาร  เจดีย ์ ฯลฯ  ความสะอาดของสถานท่ี  และความเป็นระเบียบของ
การจดัผงัภมิูทศันข์องวดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  ความยัง่ยนืดา้นสงัคม/วฒันธรรม/ศาสนา/ศิลปวฒันธรรม 

และคุณธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นไทย  กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา  กิจกรรมส่ง
เสริมจริยธรรม  จรรยาบรรณ  และคุณธรรม  และกิจกรรมการแสวงบุญภายในวดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
ความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีดาํเนินภายใตก้ารกระจายรายไดสู่้วดัและชุมชน  การพ่ึงตนเอง
ทางเศรษฐกิจของวดัและชุมชน  การมีภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจของวดัและชุมชน  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยา่งมีเสถียรภาพของวดัและชุมชน  และการปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ภายนอกของการ
ท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา ความยัง่ยืนดา้นความเป็นอยูข่องชุมชน  หมายถึง  การท่องเท่ียวท่ี
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในและรายรอบระหว่างวดั  ชุมชนและนกัท่องเท่ียว  

โดยส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สุขอนามยั  และโภชนาการท่ีดีของประชาชนรายรอบวดัและแหล่งท่องเท่ียววดั  ใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
 แรงจูงใจในการท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  หมายถึง แรงกระตุน้ภายในหรือภายนอกท่ี
เป็นพลงัให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการปฏิบติักิจกรรมเพ่ือตอบสนองให้บรรลุเป้าหมายตามความตอ้งการและ
เกิดความพึงพอใจในท่ีสุด ในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา เช่น การมีวดั
มากมายท่ีมาท่องเท่ียว สร้างความรู้สึกเป็นสุขทั้งกายและใจหลงัการท่องเท่ียววดั ความรู้สึกเช่ือถือ เคารพและ
ศรัทธาเล่ือมใส ความมัน่คงทางใจ  รู้สึกคุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย  เวลาและความพยายามต่อการท่องเท่ียววดั และ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นใจท่ีตั้งไวก่้อนหนา้การเดินทาง ทศันคติต่อการท่องเท่ียววดัในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดทั้งเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีต่อบุคคล  ส่ิงใดส่ิงหน่ึง  และมีพฤติกรรมโนม้เอียงท่ีจะ
สอดคลอ้งความรู้สึกนึกคิดนั้นของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีวดัในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา    หมายถึง  การกระทาํท่ีแสดงออกเพ่ือ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีวดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยาในเร่ืองค่าใช้จ่าย
ในการทาํบุญ    

 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดี  ความชอบ  

ความรู้สึกทางบวก  ความประทบัใจ  ต่อการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเท่ียว  

จากการรับรู้ถึงเอกลกัษณ์เฉพาะในการท่องเท่ียว  การเลง็เห็นความสาํคญั  การดาํเนินกิจกรรมท่ีตรงกบัความ
คาดหวงัและเกิดทศันคติเชิงบวก  การไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีและคุม้ค่ากบัเงินท่ีไดจ่้ายไป
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ผลการวจิยั

 1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พบว่า  ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  

59.25  อายตุ ํ่ากวา่  25  ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.50 พนกังานบริษทัเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  34.50  ระดบัปริญญาตรี  

คิดเป็นร้อยละ  49.50  โสด  คิดเป็นร้อยละ  59.50   มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั  15,000  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  56.50  อยูก่รุงเทพฯ  คิดเป็นร้อยละ  57.50  และตวันกัท่องเท่ียวเองเป็นผูต้ดัสินใจท่องเท่ียวคร้ังน้ี  คิดเป็น
ร้อยละ  60.00     

 2. พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั  ในอาํภอพระนครศรีอยธุยา  สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว พบวา่  นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  ตํ่าสุด  30  บาท  สูงสุด  7,000  บาท  โดย
เฉล่ียประมาณ  1,090  บาท  นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของตํ่าสุด  20  บาท  สูงสุด  8,000  บาท  โดยเฉล่ีย
ประมาณ  1,016  บาท เวลาในการท่องเท่ียวคร้ังน้ีตํ่าสุด  1  ชัว่โมง  สูงสุด  48  ชัว่โมง  เวลาในการท่องเท่ียวคร้ัง
น้ีโดยเฉล่ียประมาณ  6  ชัว่โมง จาํนวนคร้ังท่ีท่องเท่ียวแสวงบุญในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในรอบ  1  ปี  (รวม
คร้ังน้ีดว้ย)  ตํ่าสุด  1  คร้ัง  สูงสุด  17  คร้ัง  โดยเฉล่ียประมาณ  3  คร้ัง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว
โดยรถยนตส่์วนตวั  คิดเป็นร้อยละ  74.75  การพกัคา้งคืนโดยส่วนใหญ่ไม่พกัคา้งคืน  เน่ืองดว้ยอยูใ่กลก้รุงเทพฯ  

คิดเป็นร้อยละ  95.00

 3. ศึกษาความยัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  พบว่า  วดัพนญัเชิงวรวิหาร 

วัดใหญ่ชัยมงคล  วัดหน้าพระเมรุราชิการาม  และวัดท่าการ้อง   พบว่า  ทุกวัด  มีผลสอดคล้องกันคือ  

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัย ัง่ยนืมาก  เร่ืองลกัษณะของสถาปัตยกรรม  ฯลฯ  เป็นอนัดบัแรก  

อยูใ่นระดบัย ัง่ยนืมากท่ีสุด ดา้นสังคม/วฒันธรรม/ศาสนา/ศิลปวฒันธรรม  และคุณธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบั
ย ัง่ยนืมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่    ในเร่ืองกิจกรรมการแสวงบุญ เป็นอนัดบัแรก ดา้นเศรษฐกิจ โดยรวม
อยูใ่นระดบัย ัง่ยนืมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบวา่  อยูใ่นระดบัย ัง่ยนืมากทุกขอ้  และเร่ืองการกระจายรายไดสู่้
วดัและชุมชน เป็นอนัดบัแรก ดา้นความเป็นอยูข่องชุมชน โดยรวมอยูใ่นระดบัย ัง่ยนืมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้  

พบวา่  อยูใ่นระดบัย ัง่ยนืมากทุกขอ้  ในเร่ืองคุณภาพชีวติ เป็นอนัดบัแรก  โดยรวมอยูใ่นระดบัย ัง่ยนืมาก 

 4. ศึกษา แรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  พบวา่  อยูใ่นระดบัจูงใจมากท่ีสุดใน
เร่ืองรู้สึกเป็นสุขทั้งกายและใจหลงัการท่องเท่ียววดั  เป็นอนัดบัแรก
 5. ศึกษาทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา  พบว่า  นกัท่องเท่ียวมีทศันคติต่อ
การท่องเท่ียววดั  ในพระนครศรีอยธุยา  อยูใ่นระดบัดีมาก  ในเร่ืองความสุขในการท่องเท่ียว  เป็นอนัดบัแรก
 6. พฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 5.1 พฤติกรรม
การท่องเท่ียว พบวา่  นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  ตํ่าสุด  30  บาท  สูงสุด  7,000  บาท  โดยเฉล่ีย
ประมาณ  1,090  บาท  นกัท่องเท่ียวมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของตํ่าสุด  20  บาท  สูงสุด  8,000  บาท  โดยเฉล่ีย
ประมาณ  1,016  บาท เวลาในการท่องเท่ียวคร้ังน้ีตํ่าสุด  1  ชัว่โมง  สูงสุด  48  ชัว่โมง  เวลาในการท่องเท่ียว
คร้ังน้ีโดยเฉล่ียประมาณ  6  ชัว่โมง จาํนวนคร้ังท่ีท่องเท่ียวแสวงบุญในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในรอบ  1  ปี  

(รวมคร้ังน้ีดว้ย)  ตํ่าสุด  1  คร้ัง  สูงสุด  17  คร้ัง  โดยเฉล่ียประมาณ  3  คร้ัง 5.2  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทาง
มาท่องเท่ียวโดยรถยนตส่์วนตวั  คิดเป็นร้อยละ  74.75  การพกัคา้งคืนโดยส่วนใหญ่ไม่พกัคา้งคืน  เน่ืองดว้ย
อยูใ่กลก้รุงเทพฯ  คิดเป็นร้อยละ  95.00 
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 7. ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  พบวา่  นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ
ต่อการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  ในเร่ืองคุม้ค่ากบัเงินท่ีไดจ่้ายไป  เป็น
อนัดบัแรก  

 8. เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาจาํแนกตาม
อาชีพ 

พฤตกิรรม

การท่อง

เทีย่ววดั

ข้าราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

(n = 37)

พนักงาน

บริษทัเอกชน

(n = 138)

ธุรกจิส่วน

ตวั

   (n = 76)

นักเรียน/

นักศึกษา

(n = 118)

อืน่ ๆ เช่น  

แม่บ้าน 

(n = 31)

f-test P ความ

หมาย

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

1.ค่าใช้
จ่ายใน

การทาํบุญ  

(บาท)    

1160

.64

749.

67

1082.

67

1048

.08

982

.10

701

.80

893

.02

914

.99

967

.83

944

.20

.978 .420 ไม่
แตก
ต่าง

2.ค่าใช้
จ่ายในการ
ซ้ือของ  

(บาท)

1198

.30

837

.01

935.

72

875

.57

1461

.61

1349

.66

963

.68

848

.74

995

.78

863

.24

4.297

**

.002 แตก
ต่าง

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05,  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน  มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอ
พระนครศรีอยุธยา ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ  (บาท) แตกต่างกนั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  

(F=4.297, P=.002)  และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference 

(LSD) พบวา่  
 คู่ท่ี 1 อาชีพธุรกิจส่วนตวักบัอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายใน
การซ้ือของ  (บาท) แตกต่างกนั 

 คู่ท่ี 2  อาชีพธุรกิจส่วนตวักบัอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือของ  (บาท) แตกต่างกนั 

 คู่ท่ี 3 อาชีพธุรกิจส่วนตวักบัอาชีพอ่ืน ๆ เช่น แม่บา้น มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือของ  (บาท) แตกต่างกนั
 โดยอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท) มากกวา่อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  มากกวา่
นกัเรียน/นกัศึกษา  และมากกวา่อาชีพอ่ืน ๆ  เช่น  แม่บา้น  อยา่งมีนยัสาํคญัสถิติท่ีระดบั  .01, .01  และ .05  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาจาํแนก
ตามระดบัการศึกษา
พฤตกิรรมการ

ท่องเทีย่ววดั

ตํา่กว่าปริญญา

ตรี 

(n = 176)

ปริญญาตรี

(n = 198)

สูงกว่าปริญญาตรี   

(n = 26)

f-test P ความ

หมาย

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

1. ค่าใชจ่้าย
ในการทาํบุญ  

(บาท)     

937

.98

927

.44

1012

.62

855

.79

1415

.14

1194

.55

3.108* .046 แตก
ต่าง

2. ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือของ  

(บาท)     

954

.53

881

.74

1129

.65

1010

.56

1440

.91

135

.96

3.432* .033 แตก
ต่าง

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05,  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  (บาท) (F=3.108, P=.046) และค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือของ (บาท) (F=3.432, P=.033) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เม่ือเปรียบเทียบค่า
เฉล่ียรายคู่  โดยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่  
 คู่ท่ี 1 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั 

ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ (บาท) แตกต่างกนั  

 คู่ท่ี 2 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี กบัระดบัปริญญาตรี  มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้าย
ในการทาํบุญ (บาท) แตกต่างกนั  

 คู่ท่ี 3 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี กับระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั
ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท) แตกต่างกนั  

 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ (บาท) มากกว่า
ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี  และมากกวา่ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  อยา่งมีนยัสาํคญั
สถิติท่ีระดบั  .05  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาจาํแนก
ตามรายไดต่้อเดือน
พฤติกรรม
การท่อง
เท่ียววดั

ตํ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท     

(n = 226)

15,001-

25,000บาท 

(n = 94)

25,001-

35,000  บาท   

(n = 76)

35,0001 

 บาทข้ึนไป
(n = 40)

f-test P
ความ
หมาย

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

1. ค่าใช้
จ่ายใน

การทาํบุญ  

(บาท)     

889

.60

862

.10

1124

.64

1002

.25

1079

.32

900

.28

1310

.93

948

.40

3.355* .019
แตก
ต่าง

2. ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือ
ของ  (บาท)     

896

.54

842

.15

1156

.60

967

.29

1644

.32

1568

.53

1300

.54

790

.95

8.210** .000 แตก
ต่าง

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05,  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั  มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  

ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  (บาท)  (F=3.355, P=.019) และดา้นค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือของ (บาท)  (F=8.210, P=.000) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และ .01 ตาม
ลาํดบั  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่  โดยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่
 คู่ท่ี 1 รายได ้ 35,001 บาทข้ึนไป กบัรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ (บาท) แตกต่างกนั
 คู่ท่ี 2 รายได ้15,001-25,000 บาท กบัรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ (บาท) แตกต่างกนั
 คู่ท่ี 3 รายได ้ 35,001 บาทข้ึนไป กบัรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท) แตกต่างกนั
 คู่ท่ี 4 รายได ้25,001-35,000 บาท กบัรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีพฤติกรรมการท่อง
เท่ียววดัดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท) แตกต่างกนั 

 คู่ท่ี 5 รายได ้15,001-25,000 บาท กบัรายไดต้ ํ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทมีพฤติกรรมการท่อง
เท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท) แตกต่างกนั
 คู่ท่ี 6 รายได ้25,001-35,000 บาท กบัรายได1้5,001-25,000 บาท มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดัดา้น
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท) แตกต่างกนั
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 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท  และรายไดต่้อเดือน  35,001  บาท  ข้ึน
ไป  มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  (บาท)  มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อ
เดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั  15,000  บาท  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และ  .01  ตามลาํดบั   

 9. ความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั  แรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั และทศันคติต่อการท่องเท่ียวมี
ผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 

ตารางที่ 4   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั  ใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  :  วดัพนญัเชิงวรวหิาร

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจต่อ

การท่องเทีย่ว : วดัพนัญเชิงวรวหิาร

ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ววดั

ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา

B SEb β(Beta) t Sig.

ค่าคงท่ี (Constant) .792 .192 4.128** .000

1.ความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั 

   - ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ (X
1
) .231 .054 .230 4.300** .000

   - ความยัง่ยนืดา้นสงัคม/วฒันธรรม/ศาสนา/
    ศิลปวฒันธรรม  และคุณธรรม (X

2
)

.036 .056 .037 .639 .523

   - ความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ (X
3
) .189 .055 .203 3.421** .001

  - ความยัง่ยนืดา้นความเป็นอยูข่องชุมชน (X
4
) .014 .047 .017 .304 .762

2. แรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั (X
5
) .135 .043 .135 3.145** .002

3. ทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั (X
6
) .231 .040 .267 5.754** .000

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05,  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

จากตารางท่ี 4 พบวา่  ปัจจยัทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั  (β= .267)  ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว
วดั  ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ (β= .230) และความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ (β= .203)  และปัจจยัแรง
จูงใจในการท่องเท่ียววดั (β= .135)  สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดัพนญัเชิงในอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยาไดร้้อยละ  47.10  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  แสดงวา่  ยงัมีตวัแปรเกณฑใ์น
ดา้นอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 52.90  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  และ
มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  เท่ากบั  .474
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ตารางที่ 5   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีวดั  ใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  :  วดัใหญ่ชยัมงคล

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียว : วดัใหญ่ชยัมงคล

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดั
ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา

B SEb β(Beta) t Sig.

ค่าคงท่ี (Constant) .933 .189 4.951** .000

1.ความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั 

   - ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ (X
1
) .178 .051 .182 3.525** .000

   - ความยัง่ยนืดา้นสงัคม/วฒันธรรม/ศาสนา/
    ศิลปวฒันธรรม  และคุณธรรม (X

2
)

.054 .053 .060 1.008 .314

   - ความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ (X
3
) .171 .053 .191 3.209** .001

   - ความยัง่ยนืดา้นความเป็นอยูข่องชุมชน (X
4
) .071 .048 .090 1.473 .141

2. แรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั (X
5
) .110 .043 .109 2.525* .012

3. ทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั (X
6
) .221 .040 .257 5.536** .000

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

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05,  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

จากตารางท่ี 5 พบวา่  ปัจจยัทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั  (β= .257)  ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว
วดั  ในดา้นเศรษฐกิจ (β= .191)ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั  ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ 

(β= .182) และ  และปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั (β= .109)  สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียววดัพนญัเชิงในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาไดร้้อยละ  47.50  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

และ .05  แสดงวา่  ยงัมีตวัแปรเกณฑใ์นดา้นอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 52.50  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่อง
เท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  เท่ากบั  .467  

ตารางท่ี 6   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีวดัใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา : วดัหนา้พระเมรุราชิการาม
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ตารางที่ 6   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีวดัใน
อาํเภอพระนครศรีอยธุยา : วดัหนา้พระเมรุราชิการาม

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจต่อ

การท่องเทีย่ว : วดัหน้าพระเมรุราชิการาม

ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ววดั

ในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา

B SEb β(Beta) t Sig.

ค่าคงท่ี (Constant) .952 .185 5.141** .000

1.ความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั 

   - ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ (X
1
) .192 .052 .198 3.689** .000

   - ความยัง่ยนืดา้นสงัคม/วฒันธรรม/ศาสนา/
    ศิลปวฒันธรรม  และคุณธรรม (X

2
)

.052 .052 .058 1.008 .314

   - ความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ (X
3
) .173 .059 .183 2.923** .004

  - ความยัง่ยนืดา้นความเป็นอยูข่องชุมชน (X
4
) .058 .049 .072 1.179 .239

2. แรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั (X
5
) .135 .043 .120 3.145** .002

3. ทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั (X
6
) .211 .040 .244 5.243** .000

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

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05,  **มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

จากตารางท่ี 6 พบวา่  ปัจจยัทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั  (β= .244)  ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว
วดั  ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ (β= .198) ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั  ในดา้นเศรษฐกิจ 

(β= .183)  และปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั (β= .120)  สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อการท่อง
เท่ียววดัหนา้พระเมรุราชิการามในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาไดร้้อยละ  47.00  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01  แสดงวา่  ยงัมีตวัแปรเกณฑใ์นดา้นอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 53.00  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่อง
เท่ียววดั  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  เท่ากบั  .473 
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีวดั 

 ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  :  วดัท่าการ้อง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียว : วดัท่าการ้อง

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดั
ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา

B SEb β(Beta) t Sig.

ค่าคงท่ี (Constant) 1.126 .184 6.133** .000

1.ความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั 

   - ความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ (X
1
) .162 .049 .173 3.309** .001

   - ความยัง่ยนืดา้นสงัคม/วฒันธรรม/ศาสนา/
    ศิลปวฒันธรรม  และคุณธรรม (X

2
)

.053 .051 .060 1.045 .296

   - ความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ (X
3
) .160 .056 .183 2.831** .005

   - ความยัง่ยนืดา้นความเป็นอยูข่องชุมชน (X
4
) .066 .048 .086 1.394 .164

2. แรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั (X
5
) .088 .045 .088 1.965* .050

3. ทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั (X
6
) .231 .040 .267 5.718** .000

R = .677, R2  = .458, Adjusted R2 = .450, SE = .479, F = 55.405**, Sig. = .000 

จากตารางท่ี 7 พบวา่  ปัจจยัทศันคติต่อการท่องเท่ียววดั  (β= .267)  ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว
วดั  ในดา้นเศรษฐกิจ (β= .183)ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียววดั  ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ 

(β= .173) และ  และปัจจยัแรงจูงใจในการท่องเท่ียววดั (β= .088)  สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียววดัท่าการ้องในอาํเภอพระนครศรีอยธุยาไดร้้อยละ  45.80  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

.01 และ .05  แสดงวา่  ยงัมีตวัแปรเกณฑใ์นดา้นอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 54.20  ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียววดัท่าการ้องในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  และมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  

เท่ากบั  .479 

สรุปและอภปิรายผล

 1.การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีวดัในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา 
จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล  พบวา่  
 1.1 นักท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน   มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียววัด  ในอําเภอ
พระนครศรีอยธุยา ดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ  (บาท)  แตกต่างกนั  โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ  (บาท)  มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน  มากกวา่นกัเรียน/นกัศึกษา  และมากกวา่อาชีพอ่ืน ๆ เช่น  แม่บา้น  นัน่คืออาชีพ
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ธุรกิจส่วนตวัมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของมากกว่าทุก ๆ กลุ่มอาชีพ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  อาชีพธุรกิจส่วนตวั
จะเป็นนกัธุรกิจท่ีมีรายไดค่้อนขา้งสูง  จึงมีอาํนาจการซ้ือ  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ  ความจาํเป็น
ในชีวิตความเป็นอยูไ่ดดี้กวา่อาชีพอ่ืน ๆ  เม่ือเดินทางท่องเท่ียว  จึงสามารถใชจ่้ายในการซ้ือของไดม้าก
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของชิฟแมน  และคานุ๊ก  (Schiffman & Kanuk, 

2007 : 52)  ท่ีกล่าวว่า  ระดบัรายไดส่้งผลต่อตวัแปรหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อตลาดเป้าหมาย  โดยตรรกะ
ทัว่ไปมกัระบุวา่  ผูมี้รายไดสู้งมกัสมัพนัธ์กบัอายแุละตาํแหน่งงานหรืออาชีพดว้ยเช่นกนั
 1.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยา ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  (บาท)  และดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท)  แตกต่าง
กนั   โดยผูมี้ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะมีค่าใชจ่้ายในการทาํบุญและซ้ือของมากกว่าผูมี้ระดบั
การศึกษาท่ีตํ่ากว่า  (ปริญญาตรีและตํ่ากว่า)  นัน่คือ  ผูมี้ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  มีตาํแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน  รายได ้  และอาํนาจการซ้ือท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืน  จึงสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการไดม้าก  

โดยกลุ่มน้ีมีระดบัการศึกษาสูง  ยอ่มมีระดบัความคาดหวงัและความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีดีกวา่  
มีคุณภาพ  และเสริมสร้างภาพลกัษณ์  รวมถึงความพึงพอใจ  คุณค่าในการถือครองมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

 ดงันั้นนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจึงมีระดบัค่าใชจ่้ายมากกวา่กลุ่มอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของชิฟแมน  และ
คานุ๊ก  (Schiffman & Kanuk, 2007 : 53)  ท่ีกล่าววา่ระดบัการศึกษา  อาชีพ  และระดบัรายไดมี้แนวโนม้
ความสมัพนัธ์ท่ีสอดรับกนัท่ีจะส่งผลและสร้างผลกระทบซ่ึงกนัและกนั  โดยทั้งน้ีผูท่ี้มีอยูใ่นตาํแหน่งงาน
ท่ีสูงหรือระดบัผูบ้ริหาร  ยอ่มไดรั้บผลตอบแทนหรือรายไดสู้ง  เฉกเช่นเดียวกนักบัระดบัการศึกษาท่ีสูง
ตามไปดว้ย
 1.3 นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการท่องเท่ียววดั  ในอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยา ดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  (บาท)  และดา้นค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ (บาท)  แตกต่าง
กนั  โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน  35,001  

บาท  ข้ึนไปมีค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ (บาท) มากกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั  

15,000  บาท  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน15,001 – 25,000  บาท  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน  

25,001 – 35,000 บาท  และนกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือน 35,001  บาทข้ึนไป  มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือของ 

(บาท)  มากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนตํ่ากวา่หรือเท่ากบั  15,000  บาท  นัน่คือสรุปวา่  ผูมี้รายได้
สูงมีค่าใชจ่้ายในการทาํบุญและซ้ือของมากกว่าผูมี้รายไดต้ ํ่ากว่า  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูมี้รายไดสู้งยอ่มมีฐานะ
ทางการเงินท่ีสามารถใชจ่้ายเพ่ือการดาํรงชีวิตท่ีดี  มีโอกาสซ้ือส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจได ้ จึงมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวทั้งดา้นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญ  และค่าใช้
จ่ายในการซ้ือของในราคาสูง  มีความถ่ีท่ีสูงกวา่  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์(2550 : 41) 

ท่ีกล่าววา่  รายได ้ (Income) เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัในการกาํหนดส่วนของตลาด  ซ่ึงในการแบ่งส่วนตลาด
โดยถือเกณฑร์ายไดอ้ยา่งเดียว  รายไดจ้ะเป็นตวัช้ีการมีหรือไม่มีความสามารถในการจ่ายสินคา้เท่านั้น  

 2. ศึกษาความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว แรงจูงใจในการท่องเท่ียว และทศันคติต่อการท่องเท่ียว
ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีวดุในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา 
  2.1 ปัจจยัความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียวดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ  ดา้นเศรษฐกิจ: โดยวดั
ทั้ง 4 จะมีคุณค่าทางดา้นความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม/ดา้นกายภาพ  และดา้นเศรษฐกิจ ภายในวดัส่วนใหญ่
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จะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว  ร่มร่ืน  มีตน้ไม ้ สะอาด  เป็นระเบียบ  มีสถาปัตยกรรม โบสถ ์ วหิาร  เจดีย ์ จิตรกรรม  

และพระพทุธรูปท่ีเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่  มีคุณค่าดา้นจิตใจ  นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีกระจายรายได้
สู่วดัและชุมชน  มีผลิตภณัฑต่์าง ๆ จาํหน่ายเช่น  อาหาร  เคร่ืองด่ืม และของท่ีระลึก  ทาํใหส้ร้างความพึง
พอใจแก่นกัท่องเท่ียวและชุมชน  เป็นการสร้างความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจของชุมชน  เพ่ือดาํเนินชีวติอยูไ่ด้
อยา่งดี  เศรษฐกิจเติบโต  มีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึน  มีบริการต่าง ๆ ทางดา้นความสะดวกสบายแก่นกัท่อง
เท่ียว  แหล่าน้ีมีผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ  มีการท่องเท่ียวซํ้ าเม่ือมีโอกาส  และแนะนาํ  บอก
ต่อ  แก่คนรู้จกักเ็ป็นการสร้างความยัง่ยนืใหแ้ก่วดั  ในอาํเภอพระศรีอยธุยา  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุ
นิสา ฐานพรอนนัต ์  (2540) ไดว้จิยัเร่ือง  ความคิดเห็นของเจา้อาวาสท่ีมีต่อการส่งเสริมใหว้ดัพทุธศาสนา 
ในเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีพบวา่  การส่งเสริมใหว้ดัพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของ
การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การจดัภูมิทศัน์รอบบริเวณวดัใหมี้ความร่มร่ืนสวยงาม เป็นระเบียบ การรักษาความ
สะอาดบริเวณวดัอยูเ่สมอและการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน ใหค้งอยูใ่นสภาพเดิมตามลาํดบั
 2.2 แรงจูงใจเป็นแรงดึงดูดท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียววดั  ซ่ึงในอาํเภอพระนครศรีอยุธยา
มีวดัจาํนวนมากท่ีดึงดูดใจให้มาท่องเท่ียว  โดยเฉพาะวดัทั้ง 4ดงักล่าว  ท่ีเป็นวดัท่ีมีประวติัเก่าแก่ก่อน
และระหวา่งสมยัอยธุยา  มีช่ือเสียง  โบราณ  มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ  สร้างความศรัทธา  เล่ือมใส  

เคารพ  เช่ือถือ  และเกิดความรู้สึกมัน่คงทางจิตใจ  รวมถึงรู้สึกเป็นสุขทั้งกายและใจหลงัการท่องเท่ียว
ก่อให้เกิดความคุม้ค่ากับเงินหรือปัจจัยท่ีจ่าย  คุม้ค่ากับเวลาและความพยายามในการท่องเท่ียววดั
ซ่ึงจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียววดัในทุกคร้ัง  เหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจใหม้าท่องเท่ียววดั  และมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียววดัทั้ ง 4 แห่งน้ี ซ่ึงจากทั้งหมดสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  ดลใจ 

มณีงาม  (2551)  ท่ีพบวา่  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเกิดจากดา้นสถานท่ี
ท่องเท่ียว  ดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นการบริการ  และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  

 2.3 ทัศนคติต่อการท่องเท่ียววดัทั้ ง 4 แห่ง พบว่าความสุข  ความสงบ  ความประทับใจ 

ความผอ่นคลาย  ความช่ืนชอบ  สะดวกสบาย  และราบร่ืนเม่ือหลงัจากท่องเท่ียวท่ีวดัแลว้  จึงเกิดความ
พึงพอใจต่อการท่องเท่ียววดัทั้ง 4 แห่ง  ไดมี้การทาํบุญ  บูชา  กราบไหวว้ตัถุและโบราณสถานท่ีมี
คุณค่าทางสถาปัตยกรรม  จิตรกรรมท่ีเป็นมรดกโลกของไทย จึงทาํให้เกิดความพึงพอใจ  มีความสุข 

รู้สึกคุม้ค่าในการไดม้าท่องเท่ียววดั  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุนิสา ฐานพรอนนัต ์  (2540) ไดว้ิจยัเร่ือง  

ความคิดเห็นของเจ้าอาวาสท่ีมีต่อการส่งเสริมให้ว ัดพุทธศาสนา  ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีพบวา่  การส่งเสริมใหว้ดัพทุธศาสนาเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การจดัภูมิ
ทศัน์รอบบริเวณวดัให้มีความร่มร่ืนสวยงาม เป็นระเบียบ การรักษาความสะอาดบริเวณวดัอยูเ่สมอและ
การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน ใหค้งอยูใ่นสภาพเดิมตามลาํดบั

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรใหค้วามสาํคญักบั กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพศหญิง  อายตุ ํ่ากวา่  25  ปี  พนกังานบริษทั
เอกชน  การศึกษาปริญญาตรี  มีสถานภาพโสด  มีรายไดต่้อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากบั  15,000  บาท  

มีภมิูลาํเนาอยูก่รุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ  
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 2. หน่วยงานทั้งภาครัฐ/เอกชน  คณะกรรมการบริหารวดั/ชุมชน  ต่าง ๆ  ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา
ควรใหค้วามสนใจกบัส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะทางกายภาพของวดั  การมุ่งเนน้กิจกรรมทางพุทธศาสนา
และความเป็นไทยโดยเช่ือมโยงชุมชนและบุคคลภายนอก  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ร่วมดาํเนิน
โครงการในการส่งเสริมกิจกรรมทางพทุธศาสนาในวนัสาํคญัต่าง ๆ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ร้านคา้
ชุมชน  และผูป้ระกอบการในชุมชน  โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ธรรมาภิบาล  และความยัง่ยนื
ของแหล่งท่องเท่ียววดัและชุมชน  
 3. การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมและการดาํเนินการต่าง ๆ ของแหล่งท่อง
เท่ียววดัผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอ้มของ
องคก์รต่าง ๆ 
 4. ควรให้ความสําคญักบัคุณภาพของการบริการ  มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าแทจ้ริงจากการท่อง
เท่ียววดั  เสริมสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่นักท่องเท่ียว  ลดปัญหาหรืออุปสรรคท่ีจะลดทอนความ
พึงพอใจ  เน้นการสร้างคุณค่าในประสบการณ์การท่องเท่ียวด้วยเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียววดั
ในอาํเภอพระนครศรีอยธุยา  ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ
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