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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมของเยาวชนไทยต่ อ แหล่ ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการศึ กษาจากกลุ่มตัวอย่าง 450 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ t-test และ F-test โดยก�ำ หนดนัย ส�ำ คัญ
ทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า เยาวชนไทยส่ วนใหญ่ทราบว่าอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาได้
รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากทางอินเตอร์ เน็ต และส่ วนใหญ่พ่ ึงเดิ นทางไปท่อง
เที่ยวครั้งแรก มีวตั ถุประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวและญาติ โดยเดินทางด้วยรถยนต์
ส่ วนบุคคลในช่ วงวันหยุดเสาร์ -อาทิ ตย์ ค่าใช้จ่ายในการไปท่องเที่ ยวเฉลี่ ยต่อครั้ ง 500 - 1,000 บาท
จากการไปท่ อ งเที่ ย วเยาวชนไทยมี ค วามประทับ ใจเกี่ ย วกับ สิ่ ง แวดล้อ มโดยรอบซึ่ ง มี ค วามสวยงาม
บรรยากาศดีมีวฒั นธรรมดั้งเดิมท�ำให้นึกถึงประวัติศาสตร์ ไทยในอดีต และเป็ นแหล่งศึกษาหาความรู ้ซ่ ึ ง
แสดงให้เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติไทย  จึงมีความสนใจที่จะกลับไปเที่ยวอีกครั้ง   
ส�ำ หรั บ ทัศ นคติ ข องเยาวชนไทยโดยภาพรวม พบว่ า เยาวชนไทยมี ท ัศ นคติ อ ยู่ใ นระดับ ดี
ต่ออุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการจัดการพื้นที่   ด้าน
การป้ องกันและอนุ รักษ์ ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านบทบาทของ
ภาครัฐ เยาวชนไทยส่ วนใหญ่มีทศั นคติอยู่ในระดับดีทุกด้าน ยกเว้นด้านการมีส่วนร่ วมของคนในท้อง
ถิ่ นซึ่ งเยาวชนไทยมี ทศั นคติ อยู่ระดับปานกลาง และเมื่ อเปรี ยบเที ยบทัศนคติ ของเยาวชนไทยจ�ำแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เยาวชนไทยที่มีอายุ   การศึกษา และอาชีพของผูป้ กครองต่างกัน
มีทศั นคติแตกต่างกัน ส่ วนเยาวชนไทยที่มีเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีทศั นคติ
ไม่แตกต่างกัน
ค�ำส� ำคัญ : พฤติกรรม ทัศนคติ เยาวชนไทย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
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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�ำ

จัง หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นดิ นแดนที่ มีค วามส�ำ คัญ ทางประวัติศ าสตร์ ที่มีเ อกลักษณ์ โ ดด
เด่ นทั้งด้านกายภาพ  ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม มี โบราณสถานที่ ยงั คงเหลื ออยู่เป็ นเครื่ องบ่ งชี้
ถึ งความรุ่ งเรื องในอดี ต ตลอดระยะเวลา 417 ปี ที่ กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี แห่ งราชอาณาจักรไทย
ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม และหล่อหลอม
ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั เป็ นเอกลักษณ์ความเป็ นไทย ตกทอดมาจนถึงปั จจุบนั (การท่องเที่ยว
แห่ งประเทศไทย ส�ำนักงานพระนครศรี อยุธยา, 2557) ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยาในด้านการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ประกอบกับอาคารโบราณสถานแต่ละ
หลัง    มีลกั ษณะการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่น ท�ำให้ได้รับการประกาศขึ้น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุ งคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 โดยมีคุณสมบัติการเป็ นมรดกโลกตรงตามหลักเกณฑ์ คือ “เป็ นสิ่ งที่ยืนยัน
ถึ งหลักฐานของวัฒนธรรม หรื ออารยธรรมที่ ปรากฏให้เห็ นอยู่ในปั จจุ บนั หรื อว่าที่ สาบสู ญไปแล้ว”
(ศูนย์ขอ้ มูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม, 2557) เป็ นผลให้จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นเมืองที่มีนกั
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเป็ นจ�ำนวนมาก
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ปั จ จุ บ ัน นครประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาก�ำ ลัง มี ก ารขยายตัว ทางกายภาพอย่ า งมาก
โดยมีการขยายเมืองเพื่อสร้างอาคารที่อยูอ่ าศัยต่างๆ การสร้างอาคารที่บดบังทัศนียภาพที่สวยงาม เป็ นการ
ท�ำลายคุณค่าของโบราณสถาน ตลอดจนการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเมือง เพื่อรองรับการคมนาคม
ที่นกั ท่องเที่ยวต่างมาเยีย่ มชม ท�ำให้เขตพัฒนาเป็ นไปอย่างไร้ทิศทางของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
เช่ น การสร้ างเสาไฟรู ปนางหงส์ ที่กระจายอยู่ทว่ั ใจกลางเมื องพระนครศรี อยุธยา ปั ญหาขยะมูลฝอย
การสร้ า งที่ อ ยู่อ าศัย โดยรอบโบราณสถาน และการถมคู ค ลองต่ า งๆ เป็ นต้น ดัง นั้น หากอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาไม่ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ตอ้ งมี
ความเข้าใจในการพัฒนาเมืองที่เป็ นเมืองเก่าซึ่งมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งต้องด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย และท�ำลายคุณค่าของความเป็ นเมืองเก่าที่ได้รับการยอมรับ
เป็ นเมืองมรดกโลก
จากการส�ำ รวจสัด ส่ ว นพฤติ ก รรมการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของผูเ้ ยี่ย มเยือ นชาวไทยในจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ปี 2552-2555 (ส�ำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557)
พบว่า ผูเ้ ยีย่ มเยือนชาวไทยในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยท�ำงาน โดยอายุระหว่าง 35-44
ปี มีแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาสู งขึ้น ส่ วนอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่ งเป็ น
เยาวชนไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาลดลง จากผลส�ำรวจดังกล่าว ผูว้ ิจยั
จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
: อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา เนื่ องจากเยาวชนไทยเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำ� คัญในอนาคต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่ งเสริ มให้เยาวชนไทยหันมาท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกที่สำ� คัญของไทย สร้าง
จิตส�ำนึ กเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้   เข้าใจความเป็ นมาของบ้านเมือง และร่ วมปลูกฝังให้เยาวชนไทยรุ่ นใหม่
เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่ามรดกโลกทางวัฒนธรรมของชาติไทย
ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ศิริวรรณ  เสรี รัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ  เพศ
รายได้  อาชีพ การศึกษา ถือเป็ นสิ่ งส�ำคัญที่ช่วยก�ำหนดตลาดเป้ าหมาย ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยาและ
สังคมวัฒนธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู ้สึกของกลุ่มเป้ าหมายนี้ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะ
สามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการก�ำหนดตลาดเป้ าหมาย ซึ่ งคนที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
จะมีลกั ษณะทางจิตวิทยาต่างกัน
แนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
อดุลย์   จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า ทัศนคติมี องค์ประกอบ 3 ส่ วนโดย
ส่ วนแรกเป็ นส่ วนของความเข้าใจ (cognitive) แสดงออกมาในรู ปของความเชื่ อและค่านิ ยม ส่ วนของ
ความเข้าใจจะก่อให้เกิด ทัศนคติในส่ วนของความรู ้สึก (affective) ซึ่ งแสดงออกมาในรู ปของความรู ้สึก
และเกิดผลลัพธ์เป็ นส่ วนของพฤติกรรม (behavioral)
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
องค์การสหประชาชาติ (2506) ได้ให้คำ� จ�ำกัดความการท่ องเที่ ยว หมายถึ ง การเดิ นทางเพื่อ
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ความบันเทิงรื่ นเริ งใจ เยีย่ มญาติ หรื อการไปประชุม แต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรื อไปพ�ำนักอยูเ่ ป็ น
การถาวร
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การกระท�ำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยว ได้แก่ จุดประสงค์
ในการท่องเที่ยว  ความถี่ในการท่องเที่ยว  รู ปแบบในการเดินทาง  วิธีการเดินทาง  ช่วงเวลาในการเดินทาง
และแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.  เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อการไปท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม กรณี ศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบทัศนคติ ของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณี ศึกษา :
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อายุ   การศึกษา อาชีพของ
ผูป้ กครอง  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทย
2. ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนคร
ศรี อยุธยา ด้านการป้ องกันและอนุรักษ์  ด้านการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิ่น  ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านบทบาทของภาครัฐ
นิยามศัพท์
ทัศนคติ หมายถึง ความรู ้ สึกนึ กคิดของเยาวชนไทยที่สะท้อนว่าดี หรื อไม่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
พฤติกรรม หมายถึง การกระท�ำหรื อการแสดงออกของเยาวชนไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
เยาวชนไทย หมายถึง เยาวชนไทยที่มีอายุ 12 – 25 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครและเคยไป
ท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์ หมายถึง บริ เวณสถานที่ซ่ ึงมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี   
ที่มีองค์ประกอบส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) อาคารสถาปั ตยกรรม ซากโบราณสถาน ที่อยูอ่ าศัย วัดวาอาราม
และศาสนสถาน 2) สภาพแวดล้อมของโบราณสถานรวมทั้งสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ เช่น สระน�้ำ  คูคลอง ถนน  
และทางเดิน สวนป่ า 3) การผสมผสานกันระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์กบั ธรรมชาติแวดล้อม
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สมมติฐานของการวิจยั มีดงั นี้
เยาวชนไทยที่มีเพศ  อายุ  การศึกษา  อาชีพของผูป้ กครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
ต่างกันมีทศั นคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา แตกต่างกัน
วิธีดำ� เนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เยาวชนไทย อายุ 12-25 ปี ที่ไป
ท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม: อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ในปี พ.ศ.2556 ซึ่ ง
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่ นอน จึงก�ำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�ำนวณหาขนาดตัวอย่าง
(กัลยา  วานิชย์บญั ชา, 2548) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.95 ได้จำ� นวนตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างทั้งสิ้ น
450 ตัวอย่าง ใช้วธิ ีการเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของเยาวชนไทย ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบส�ำรวจรายการ (Check List) ได้แก่
เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพของผูป้ กครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว  
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทย ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบส�ำรวจรายการ (Check
List) ได้แก่ จ�ำนวนครั้งที่ไปท่องเที่ยว จุดประสงค์ที่ไปท่องเที่ยว  รู ปแบบการเดินทาง  วิธีการเดินทาง  
และช่วงเวลาในการเดินทาง  
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติ ของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม: อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา ลักษณะค�ำถามเป็ นแบบ Likert Scale (กัลยา  วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2548) มี 5 ระดับ คือ
ทัศนคติระดับไม่ดีมาก ไม่ดี ปานกลาง ดี และดีมาก จ�ำนวนทิ้งสิ้ น 31 ข้อ แบ่งเป็ น 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
จัดการพื้นที่ 2) ด้านการป้ องกันและอนุรักษ์ 3) ด้านการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิ่น 4) ด้านสิ่ งอ�ำนวย
ความสะดวก 5) ด้านการประชาสัมพันธ์ และ 6) ด้านบทบาทของภาครัฐ
ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ
ทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยน�ำแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญตรวจสอบเนื้ อหาว่ามีความครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และวิเคราะห์
หาความเชื่อมัน่ โดยทดสอบกับเยาวชนไทยที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน และน�ำมา
หาความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ค่า Cronbach’s Alpha Coefficient เท่ากับ 0.950
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่  19-20 ธันวาคม 2556 ใช้แบบสอบถาม 450 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์    ทัศนคติ และพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวของ
เยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา ใช้สถิติความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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ส่ วนการเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทย จ�ำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใช้สถิติวิเคราะห์
t-test (กรณี 2 กลุ่ม) สถิติวเิ คราะห์ F-test  (กรณี 3 กลุ่มขึ้นไป) และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธีการ
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเยาวชนไทย
		 ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเยาวชนไทย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ

ความถี่ (N=450) ร้ อยละ (100.00)

                              ชาย
                                   หญิง

161

36.10

                                            12-15 ปี
                                           16-18 ปี
                                           19-25 ปี

108
294
48

24.00
65.30
10.70

การศึกษา                            มัธยมศึกษาตอนต้น
                              มัธยมศึกษาตอนปลาย
                              ปริ ญญาตรี
อาชีพของ
                ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ผูป้ กครอง
                พนักงานบริ ษทั
                              ประกอบธุรกิจส่ วนตัว
                             รับจ้างทัว่ ไป
                             แม่บา้ น
                             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

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
ของครอบครัว                10,001 – 20,000 บาท
                             20,001 – 30,000 บาท
                             30,001 – 50,000 บาท
                             มากกว่า 50,000 บาท

63
177
94
46
68

14.10
39.50
21.00
10.30
15.20

จากตารางที่ 1 พบว่า เยาวชนไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 63.9 และเพศชาย ร้อยละ 36.1       
อายุ 16-18 ปี ร้อยละ 65.3 รองลงมาคือ อายุ 12-15 ปี ร้อยละ 24.0 ก�ำลังศึกษาอยูร่ ะดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร้อยละ 69.6 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.0 ผูป้ กครองส่ วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 29.80 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ28.90 ครอบครัวส่ วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 39.50 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท ตามล�ำดับ
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
		
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
พฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว
ความถี่ (N=450) ร้ อยละ (100.0)
1.การรับทราบข้ อมูลว่ าอุทยานประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1.1  ทราบ
321
90.20
             อินเตอร์เน็ต
207
23.20
             ครู /อาจารย์
203
22.80
            วิทยุ โทรทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์
149
16.70
             เพื่อนหรื อการบอกต่อ
93
10.40
            ทราบด้วยตนเอง
81
9.10
            พ่อแม่หรื อญาติ
61
6.80
            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
50
5.60
            บริ ษทั ทัวร์
48
5.40
1.2  ไม่ทราบ
35
9.80
2. จุดประสงค์ ของการไปท่ องเทีย่ ว
28.70
239
            ท่องเที่ยว พักผ่อน
26.00
216
             เพื่อหาความรู ้
20.90
174
            ไปทัศนศึกษา ดูงาน
16.20
135
            ไหว้พระ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์
4.80
40
            ชมนิทรรศการหรื องานแสดงสิ นค้า
3. จ�ำนวนครั้งของการไปท่ องเทีย่ ว
52.50
222
ครั้งเดียว
37.80
160
2-3 ครั้ง
6.40
27
4-5 ครั้ง
3.30
14
มากกว่า 5 ครั้ง
4. รู ปแบบการเดินทาง
ครอบครัวหรื อญาติ
249
45.00
โรงเรี ยน
179
32.40
กลุ่มเพื่อน
65
11.80
กลุ่มทัวร์
33
6.00
เดินทางคนเดียว
19
3.40
คู่รักหรื อแฟน
8
1.40
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ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละพฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา (ต่อ)
พฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว

ความถี่ (N=450)

ร้ อยละ (100.0)

5. วิธีการเดินทาง
               รถยนต์ส่วนบุคคล
               รถเช่าเหมาคัน
               รถโดยสารประจ�ำทาง
               รถไฟ
               เรื อโดยสาร

241
136
42
14
15

49.40
27.90
8.60
2.90
3.10

6.ช่ วงเวลาการเดินทาง
              วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์
              วันหยุด เสาร์-อาทิตย์
              วันปิ ดภาคเรี ยน
              วันหยุดนักขัตฤกษ์
              วันลาพักร้อน

156
158
110
50
25

36.40
36.80
25.60
11.70
5.80

7. ค่ าใช้ จ่ายในการท่ องเทีย่ ว
              น้อยกว่า 500 บาท
              500 – 1,000 บาท
              1,001 – 5,000 บาท
              มากกว่า 5,000 บาท

49
179
139
56

11.60
42.30
32.90
13.20

จากตารางที่ 2 พบว่า เยาวชนไทยส่ วนใหญ่ทราบว่าอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา
ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ร้ อยละ 90.20 โดยทราบข่าวจากทางอิ นเตอร์ เน็ ต
ร้อยละ23.20  และส่ วนใหญ่พ่ ึงเดินทางไปท่องเที่ยวครั้งแรก ร้อยละ 52.50 มีวตั ถุประสงค์เพื่อไปท่อง
เที่ยวและพักผ่อน กับครอบครัวและญาติ โดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายในการไปท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้ง 500 - 1,000 บาท
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา  
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		 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
ทัศนคติของเยาวชนไทย

X

S.D

ระดับทัศนคติ

     1. ด้านการจัดการพื้นที่
     2. ด้านการป้ องกันและอนุรักษ์
     3. ด้านการมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิ่น
     4. ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก
     5. ด้านการประชาสัมพันธ์
     6. ด้านบทบาทของภาครัฐ
ทัศนคติของเยาวชนไทยโดยภาพรวม

3.55
3.62
3.46
3.52
3.55
3.51
3.50

0.909
0.979
0.955
0.929
0.933
1.012
0.914

ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 พบว่า เยาวชนไทยมีทศั นคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติ
ศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.50 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การจัดการพื้นที่   ด้านการป้ องกันและอนุรักษ์ ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ด้านบทบาทของภาครัฐ เยาวชนไทยส่ วนใหญ่มีทศั นคติอยูใ่ นระดับดีทุกด้าน ยกเว้น ด้านการมีส่วนร่ วม
ของคนในท้องถิ่นซึ่งเยาวชนไทยมีทศั นคติอยูร่ ะดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.46   
ส่ วนที่ 4 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
		
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามเพศ
เพศ

n

X

S.D

t

p

ชาย
หญิง

159
3.55
0.97
1.054
0.292
275
3.46
0.87
จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิติ t-test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า เยาวชนไทยที่
มีเพศต่างกันมีทศั นคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาโดย
ภาพรวม  ไม่แตกต่างกัน (p = 0.292)
ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามอายุ
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

26.68
339.10
365.78

2
435
437

13.34
0.78

17.11

0.000*
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จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิ ติ F-test ที่ ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า โดยภาพ
รวมเยาวชนไทยที่ มีอายุต่างกันมี ทศั นคติ ต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยาแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 (P = 0.000)  แสดงผลการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามอายุ
อายุ
(1)
(2)
(3)

X

(1) 12-15 ปี (2) 16-18  ปี (3) 19-25 ปี
0.48*
-

-

3.89
3.41
3.08

12-15 ปี
16-18 ปี
19-25 ปี

0.80*
0.32*
-

จากตารางที่ 6 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของเซฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า เยาวชนไทยที่มีอายุ 12-15 ปี มีทศั นคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติ
ศาสตร์ พระนครศรี อยุธยดีกว่าเยาวชนไทยอายุ 16-18 ปี และอายุ 19-25 ปี และเยาวชนไทยอายุ 16-18 ปี
มีทศั นคติดีกว่าเยาวชนไทยอายุ 19-25 ปี
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามการศึกษา
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p

15.60
20.28
0.000*
2
31.20
ระหว่างกลุ่ม
0.76
435
334.58
ภายในกลุ่ม
437
365.78
รวม
จากตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า เยาวชนไทย
ที่มีการศึกษาต่างกันมีทศั นคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 (P = 0.000)  แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังตารางที่ 8
		
ตารางที่ 8 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา  จ�ำแนกตามการศึกษา
การศึกษา
(1)  12-15 ปี
(2)  16-18 ปี
(3)  19-25 ปี

X
3.98
3.37
3.19

(1) มัธยมศึกษาตอนต้น (2) มัธยมศึกษาตอนปลาย
0.60*
-

-
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จากตารางที่ 8 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ด้ว ยวิ ธี ก ารทดสอบของเซฟ
เฟ่ (Scheffe) พบว่า เยาวชนไทยที่ มีการศึ กษาต่ างกันมี ทศั นคติ ต่อแหล่ งมรดกโลกทางวัฒนธรรม :
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาแตกต่างกัน 3 คู่ คือ เยาวชนไทยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมี ทศั นคติ อยู่ในระดับดี กว่าเยาวชนไทยที่ มีการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายและระดับ
ปริ ญญาตรี และเยาวชนไทยที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทศั นคติอยูใ่ นระดับดีกว่าระดับ
ปริ ญญาตรี
		
ตารางที่ 9 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามอาชีพของผูป้ กครอง
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p

2.90
3.54
0.004*
5
14.51
ระหว่างกลุ่ม
0.81
426
348.39
ภายในกลุ่ม
431
362.90
รวม
จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า เยาวชนไทยที่ผู ้
ปกครองประกอบอาชี พต่ างกันมี ทศั นคติ ต่อแหล่ งมรดกโลกทางวัฒนธรรม: อุ ทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยาแตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05 (P=0.000) แสดงผลการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังตารางที่ 10
		 ตารางที่ 10 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ทศั นคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดก
โลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามอาชีพของผูป้ กครอง
อาชีพของผูป้ กครอง
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(2)  พนักงานบริ ษทั
(3)  ธุรกิจส่ วนตัว
(4)  รับจ้างทัว่ ไป
(5)  แม่บา้ น
(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
-

จากตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่
(Scheffe) พบว่า เยาวชนไทยที่ผปู ้ กครองประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั มีทศั นคติต่อแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาอยูใ่ นระดับดีกว่าเยาวชนไทยที่มีผปู ้ กครองประกอบ
อาชีพแม่บา้ น  
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ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม: อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว
แหล่ งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p

1.74
2.10
0.080
4
6.99
ระหว่างกลุ่ม
0.83
731
358.55
ภายในกลุ่ม
435
365.54
รวม
จากตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบด้วยสถิ ติ F-test ที่ ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 พบว่า เยาวชน
ไทยที่ ครอบครั วมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกันมี ทศั นคติ ต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาไม่แตกต่างกัน (P = 0.080)
ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็นของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม: อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุธยา
สิ่ ง ที่ ป ระทับ ใจ เยาวชนไทยมี ค วามประทับ ใจสิ่ ง แวดล้อ มโดยรอบอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พระนครศรี อยุธยาซึ่ งมีความสวยงาม  บรรยากาศดี   มีวฒั นธรรมดั้งเดิม ท�ำให้นึกถึงประวัติศาสตร์ ชาติ
ไทยในอดีตและเป็ นแหล่งศึกษา หาความรู ้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
สิ่ งที่ไม่ประทับใจ เยาวชนไทยไม่ประทับใจ เกี่ยวกับ จ�ำนวนห้องน�้ำ  ถังขยะ และที่จอดรถซึ่ งไม่
เพียงพอต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็ นที่ทำ� ให้สถานที่ท่องเที่ยวดูสกปรก
การกลับไปเที่ ยวซ�้ำ  เยาวชนไทยที่ ไปท่องเที่ ยวกลุ่มหนึ่ งมี ความคิ ดที่ จะกลับไปเที่ ยวอี กครั้ ง
เนื่ องจากประทับใจความสวยงามของโบราณสถานและสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ มีความชอบโบราณสถาน
และควรแก่ การเรี ยนรู ้ เ นื่ องจากมี ป ระวัติศ าสตร์ ที่น่า สนใจ ส่ ว นอี กกลุ่ มไม่ ตอ้ งการกลับ ไปเที่ ย วซ�้ำ
เนื่ องจากเห็นว่าโบราณสถานทรุ ดโทรมมาก และบริ เวณโดยรอบมีสิ่งก่อสร้างจ�ำนวนมากท�ำให้ภูมิทศั น์
ดูไม่น่าสนใจ
การอภิปรายผล
1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของเยาวชนไทย พบว่า เยาวชนไทยส่ วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับ
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาได้รับการยกย่องเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยส่ วนใหญ่
ทราบข่าวจากอินเตอร์ เน็ตและพึ่งไปท่องเที่ยวเป็ นครั้งแรก โดยเดินทางไปเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนกับ
ครอบครัวหรื อญาติ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ปาริ ศา  สิ ทธิ สาร (2551) ที่ทำ� การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม
และความพึงพอใจของผูม้ าเที่ ยวชมนครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผลการศึ กษาพบว่า นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผูใ้ หญ่ซ่ ึ งเคยเดิ นทางไปท่องเที่ ยวมากกว่า 3 ครั้ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ไ ปท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ พื่ อ ไปเยี่ย มเพื่ อ นหรื อ ญาติ ที่ อ ยู่ใ นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
อาจเป็ นเพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะและมีหน้าที่การงานที่มน่ั คง  การเดินทางไป
ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ อาจจะ สะดวกมากกว่าเยาวชนไทยที่ตอ้ งอยูใ่ นการดูแลของผูป้ กครองซึ่ งใน
แต่ละครั้งที่ไปท่องเที่ยวจึงต้องเดินทางไปพร้อมกับครอบครัวหรื อญาติ
2. ทัศนคติของเยาวชนไทย พบว่า เยาวชนไทยมีทศั นคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม:
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และเมื่ อพิจารณารายด้าน ได้แก่
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ด้านการจัดการพื้นที่   ด้านการป้ องกันและอนุรักษ์ ด้านสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์
และด้านบทบาทของภาครั ฐ เยาวชนไทยส่ วนใหญ่มีทศั นคติ อยู่ในระดับดี ทุกด้าน  ยกเว้นด้านการมี
ส่ วนร่ วมของคนในท้องถิ่นซึ่ งเยาวชนไทยมีทศั นคติอยู่ระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วรวีวรรณ  เตชะสุ วรรณวงศ์ (2549) ที่ทำ� การศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยาต่อการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมประชาชนมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง และขัด
แย้งกับงานวิจยั ของ ภัทรานิ ษฐ์   ศุภกิจโกศล และคณะ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการบริ ห ารจัด การแหล่ ง มรดกโลก กรณี อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธ ยาและอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร ซึ่ งพบว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ
แหล่งมรดกโลกอยูใ่ นระดับน้อยในทุกด้าน โดยมีส่วนร่ วมมากที่สุดในด้านการจัดการพื้นที่
ลักษณะทางประชากรศาสตร์    ผลการเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา จ�ำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
พบว่าเพศเยาวชนไทยที่มีเพศต่างกันมีทศั นคติไม่แตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เป็ นสมบัติ ข องทุ ก คน มุ ม มองทัศ นคติ ข องเยาวชนไทยไม่ ว่า จะเป็ นเพศชายหรื อ หญิ ง อาจมี มุ ม มอง
ที่ ส อดคล้อ งกัน อายุแ ละการศึ ก ษา  เยาวชนไทยที่ มี อ ายุแ ละการศึ ก ษาต่ า งกัน มี ท ศั นคติ แ ตกต่ า งกัน
โดยเยาวชนไทยที่มีอายุนอ้ ยกว่าและมีการศึกษาต�่ำกว่ามีระดับทัศนคติต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
: อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุธ ยาอยู่ใ นระดับ ดี ก ว่า เยาวชนไทยที่ มี อ ายุม ากกว่า และมี ก าร
ศึกษาที่ สูงกว่า อาจเนื่ องมาจาก เยาวชนไทยที่ มีอายุน้อยกว่าและมีการศึกษาต�่ำกว่ายังมีประสบการณ์
การท่ อ งเที่ ย วแหล่ ง มรดกโลกทางวัฒ นธรรม รวมถึ ง มุ ม มองความคิ ด เห็ น ในด้า นต่ า งๆ น้อ ยกว่ า
การได้เห็นโบราณสถานต่างๆ ที่มีประวัติศาสตร์ที่สำ� คัญซึ่งส่ วนใหญ่พ่ ึงเคยไปครั้งแรกอาจมีความตื่นเต้น
และมีความประทับใจมากกว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว เยาวชนไทยที่มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนต่างกันมี
ทัศนคติไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก เยาวชนไทยที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากหรื อน้อยไม่ส่ง
ผลต่อทัศนคติ เนื่องจากเป็ นความรู ้สึกของแต่ละบุคคล
อาชี พของผูป้ กครอง  เยาวชนไทยที่ ผูป้ กครองประกอบอาชี พ ต่ างกันมี ทศั นคติ แตกต่ างกัน
โดยเยาวชนไทยที่ผูป้ กครองประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั มีทศั นคติอยู่ในระดับดี กว่าเยาวชนไทยที่ผู ้
ปกครองประกอบอาชีพแม่บา้ น อาจเนื่ องมาจาก ผูป้ กครองที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั มีโอกาสได้
ไปท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกหรื อสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากหลายๆ บริ ษทั อาจมีการส่ งพนักงานไป
ประชุม อบรม หรื อสัมมนา ตามสถานที่สำ� คัญต่างๆ รวมถึงมีการจัดสวัสดิการท่องเที่ยวช่วงสิ้ นปี ให้กบั
พนักงาน  ผูป้ กครองเมื่อได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ อาจจะมาถ่ายทอดหรื อเล่าให้บุตรหลานฟัง
ท�ำให้บุตรมีความรู ้เพิม่ ขึ้น จึงมีมุมมองความคิดที่ดีกว่า
3. ข้อเสนอแนะของเยาวชนไทย เยาวชนไทยเสนอให้มีการจัดการด้านพื้ นที่ ให้เป็ นสัดส่ วน
มีความชัดเจน เพื่อความสวยงามและความเป็ นระเบียบ เพิ่มสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ป้ ายบอก
ทาง  ห้องน�้ำ   ถังขยะ รถรับส่ งนักท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์  อินเตอร์เน็ตให้แพร่ หลาย และเสนอให้มีกิจกรรมการแสดงโชว์ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของ จิรานุ ช  โสภา และคณะ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลกของประเทศไทย กรณี ศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรี สัชนาลัย-ก�ำแพงเพชรและ
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาเพื่อการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง
เสนอให้มีกิจกรรมประกอบการท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นปั จจัยอีกประการที่จะท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวมีสีสันและมี
ศักยภาพสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะส� ำหรับการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด เนื่องจาก
เป็ นปั จจัยที่สำ� คัญอีกประการหนึ่ งที่จะท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวมีสีสันและมีศกั ยภาพ สามารถดึงดูดนักท่อง
เที่ยวโดยเฉพาะเยาวชนไทยให้ไปท่องเที่ยวมากขึ้น
2. ควรปรับปรุ งสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆเช่น จ�ำนวนห้องน�้ำ  สถานที่จอดรถ  ถังขยะให้เพียง
พอต่อนักท่องเที่ยว
3. ควรมี การประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลายรู ปแบบ เช่ น จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ ข่าวสาร และ
ประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น วิ ท ยุ   โทรทัศ น์    หนัง สื อ พิ ม พ์ และอิ น เตอร์ เ น็ ต ให้แ พร่ ห ลาย
อย่างต่อเนื่อง  
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยา โดยผลการศึกษาท�ำให้ทราบความคิดเห็ นของ
เยาวชนไทยเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาซึ่ งก�ำลังประสบปั ญหา
และอาจถูกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNESCO) ถอดถอนจากการ
เป็ นเมืองมรดกโลกได้ หากมีการท�ำวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของคนวัยท�ำงานและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยา เพื่อทราบความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปั ญหา
ด้านต่างๆ เพื่อให้แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรี อยุธยาเป็ นแหล่งท่อง
เที่ยวที่ยง่ั ยืน
2. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยต่อแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอื่นๆ
เช่น  อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย  เพื่อน�ำไปสู่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ
เดียวกัน
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