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บทคดัย่อ  

การศึกษาครัง้น้ีมีความมุ่งศึกษาแรงจูงใจที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการเดนิทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ศึกษาในครัง้น้ีคอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีท่่องเทีย่วเขตอุทยาน
ประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจยั พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่เอ็กซ์ เพศหญิง มีสถานภาพโสด  ระดบัการศึกษา 
ปรญิญาตรขีึน้ไป อาชีพขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 20,000 บาท มจีุดมุ่งหมาย
ในการท่องเทีย่ว และระดบัแรงจูงใจในการท่องเทีย่ว โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มพีฤตกิรรมการท่องเทีย่วโดยส่วนใหญ่ครอบครัว             
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่ว รบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากอนิเทอรเ์น็ต ชอบเดนิทางในช่วงวนัหยุดนักขตัฤกษ์ และชอบเดนิทาง
ท่องเทีย่วดว้ยตนเอง มผีูร่้วมเดนิทาง จ านวน 3 คน เคยเดนิทางท่องเทีย่ว จ านวน 2 ครัง้ และมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว
จ านวน 1,493.99 บาท/ครัง้ 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 1) นักท่องเทีย่วทีม่เีจนเนอเรชัน่ แตกต่างกัน มพีฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขต
อุทยานประวตั ิศาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว และค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเทีย่วแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 2) จุดมุ่งหมายในการท่องเทีย่ว มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนผูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่ว โดยอธบิายได้
รอ้ยละ 4.6 ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 2.7 และดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิาย
ได้ร้อยละ 7.4 อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ 3) แรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดนิทาง
ท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนผูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 3.2 ดา้นความถี่
โดยเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 7.9 และดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 11.9 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ค าส าคญั: อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา แรงจูงใจการท่องเทีย่ว จุดมุ่งหมายการท่องเทีย่ว  
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ABSTRACT  

The purpose of this research was to study the motivation influencing on traveling behavior on 
Ayutthaya Historical Park the Ayutthaya province. The samples in this study included four hundred Thai tourists 
at Ayutthaya Historical Park in Ayutthaya Province. The data was collected with a paper based questionnaire. 
The study revealed the following: Most of the samples were Generation X, female, single and held Bachelor’s 
degree. Apart from that, these tourists were mostly government officers or state enterpri se officers with an 
average monthly income of not more than or equal to 20,000 Thai Baht. The overall level of motivations and 
travelers citing various objectives was high. After considering various aspects and the decisions of a large 
number of samples were influenced by their families. They researched information from the Internet, preferred 
to travel on Thai public holidays and preferred to travel by themselves with approximately three companions. 
Their frequency of travel was twice and their average expense was 1,493.99THB per trip.  

The hypotheses testing results found the following:1) Travelers of different generations had different 
traveling behavior at Ayutthaya Historical Park in Ayutthaya Province in terms of aspect of average travel 
frequency, and travel expenses with a statistical significance of 0.01 and 0.05, respectively.2) Travelers citing 
various objectives influenced traveling behavior at Ayutthaya Historical Park in Ayutthaya Province, which can 
be explained by the average number of companions (4.6%), travel frequency (2.7%), and travel expenses (7.4 
%), with a statistical significance of 0.01 and 0.05, respectively. 3) Motivation influenced on traveling behavior 
at Ayutthaya Historical Park in Ayutthaya Province, which can be explained by the average number of 
companions (3.2%), travel frequency (7.9%), and travel expense (11.9 %), with a statistical significance of 0.01.  
 
Keywords:  Ayutthaya Historical Park, Motivation Travelers, Citing Various Objectives  
  
บทน ำ  

การท่องเที ่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบรกิารทีม่ ีบทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  เพราะ
เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให ้เกิดธุรกิจที ่เกี่ยวเน่ืองอ ีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พกั ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต ้น ซึ ่งก่อให ้เกิดการลงทุน การจ ้างงานและการกระจายรายได้สู่
ท้องถิ่นโดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท  รวมทัง้
สร้างกระแสเง ินหมุนเวยีนภายในประเทศจากคนไทยเทีย่วไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดยีวกัน  (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 2554) อันน าไปสู่ความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ  

ซึ่งจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจทีส่ าคญัและมปีระวตัิศาสตร์ความ

เป็นมาทีย่าวนานและมแีหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รูจ้กัของนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ เหน็ไดจ้ากสถติกิารเดินทาง
ท่องเทีย่วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สามารถสรา้งรายไดเ้ป็นจ านวนมาก ซึ่งมนัีกท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ           
ใหค้วามสนใจจ านวนมากในการเลือกเดนิทางมาท่องเที่ยวในจังหวดัพระนครศรอียุธยา รายละเอยีดในตาราง 1 

 

 



3 
 

ตาราง 1 แสดงรายไดแ้ละจ านวนนักท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วใน จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ปี 2557-2559 
นักทศันาจร (คน) นักท่องเที่ยว(คน) รายได้ (ล้านบาท) 

ไทย ต่างประเทศ ไทย ต่างประเทศ  

2557 3,760,655 1,452,448 1,142,119 343,339 13,447 

2558 3,983,612 1,462,318 1,205,428 343,180 14,485 

2559 4,127,796 1,505,813 1,237,790 345,115 15,310 

ทีม่า: ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงและกรมการท่องเทีย่ว 2560 

จากขอ้มูลขา้งตน้ผูว้จิัยไดเ้ลือกที่จะศึกษาอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยาเน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ทีส่ าคญัของไทยซึ่งมีนักท่องเทีย่วเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากและมคีวามแตกต่างกันในแต่ละ            
ช่วงอายุจงึเป็นผลท าใหผู้ว้จิ ัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเดนิทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพื่อทีจ่ะทราบถึงแรงจูงใจทีม่อี ิทธิพลต่อการเดนิทางท่องเที่ยว 
และรูปแบบพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละช่วงอายุเน่ืองจากปจัจุบนัมกีารขยายตวัของนักท่องเที่ยวทีเ่ดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา              
ทีย่งัคงปรากฏร่องรอยแห่งความเจรญิรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมธรรมอนัยิ่งใหญ่ทางการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย 

วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวในการเดนิทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา  

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ าแนกตามเจนเนอเรชัน่ 

2. เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมายในการท่องเทีย่วทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร ์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจประกอบดว้ย ดา้นสิง่ดงึดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถงึ และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  

ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  

สมมติฐำนกำรวิจยั 
1. นักท่องเทีย่วทีม่เีจนเนอเรชัน่ ประกอบดว้ย กลุ่มเบบีบู้มเมอร ์กลุ่มเอก็ซ์ และกลุ่มวาย แตกต่างกัน มพีฤตกิรรม 

ในการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา แตกต่างกัน  

2. จุดมุ่งหมายในการท่องเทีย่วมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร ์
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  

3. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นสิง่ดงึดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถงึ และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  
มอีทิธพิลต่อ พฤตกิรรมในการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัเจนเนอเรชัน่ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของ ศิวารตัน์ ณ ปทุม (2552) การจดักลุ่มของ

ประชากรในการศึกษาวจิัยครัง้น้ี ซึ่งผูว้จิยัไดเ้ลือกศึกษา 3 กลุ่ม คอื กลุ่มเกิดหลังสงครามโลกครัง้ที ่ 2 เกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2489-2507 ซึ่งในการศึกษาวิจัยครัง้น้ีจะเรียกว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ 2 กลุ่มที่เหลือ คอื              
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กลุ่มเอ็กซ์ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2520 และกลุ่มวาย เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2521-2538 การที่เลือกใช้แนวคดิและ
ทฤษฎดีงักล่าวเพราะว่ามเีกณฑก์ารแบ่งช่วงอายุตาม พ.ศ. อย่างชัดเจน และเกณฑท์ีใ่ช้แบ่งกลุ่มบูมเมอรนั์น้ ตรงกับที่
ส านักงานสถิติประชากรของสหรัฐอเมริกา (United States Bureau of Census) ได้มีการบันทึกช่วงเวลาเกิดของ
กลุ่มบูมเมอรไ์วว้่าอยู่ใน ระหว่างปี ค.ศ. 1946-1964 (Rosenberg, 2009, PP 1-2) ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวมรวมข้อมูลของผู้ที่
ใช้เกณฑข์องกลุ่มบูมเมอร ์ดงักล่าวน้ีทัง้ในหนังสอื บทความ และงานวจิยั เพื่อรองรบังานวจิยัในครัง้น้ี  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัจุดมุ่งหมำยในกำรท่องเท่ียว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ซึ่ง
เลือกแนวคิดของ Foster (1985)  เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มของนักท่องเที่ยวในงานวิจัยครัง้น้ีซึ่งผู ้วจิัยไม่ได้
น าด ้านการท่องเทีย่วเพื่อกีฬาและความบันเทงิ เข ้ามาใช้ในงานวิจยัครัง้นี้เน่ืองจากสถานทีภ่ายในเขตอทุยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ไม่เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมนันทนาการ 
โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวทัง้หมด 8 ด้าน ด้านประกอบดว้ย การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
ในวันหยุด การท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมและศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์
และความสนใจพิเศษ  การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมติร การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และ
การท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา ซึ่งตรงกับแนวคิดของ อุษณีย์ ศรีภูมิ (2544) ได้การจ าแนกจุดมุ่งหมายทางการ
ท่องเที ่ยวซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ Foster (1985)  ทัง้นี้อุทยานประวัตศิาสตร์พระนครศรอียุธยาเป็นที่ไดร้ับ
ความนิยมของนักท่องเที ่ยวชาวไทยและชาวต่างชาต ิเพราะมีโบราณสถาน สถานที่ส าคัญทางศาสนา แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญทางประวตัิศาสตร์ของชาตไิทย เหมาะแก่การศึกษาคน้ควา้หาความรู้ โดยนักท่องเที่ยวที่เดนิทาง
มาในอุทยานประวัตศิาสตร์พระนครศรีอยุธยาจงึม ีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ซึ ่งผู ้ว ิจ ัยจ ึงน าต ัวแปรทัง้ 8 ด้าน                
มาวิเคราะห์จุดมุ่งทางการท่องเที่ยวที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวก ับกบัแรงจูงใจ ผู ้ว ิจ ัยไดว้ ิเคราะห์และน าทฤษฎี 5A ของ Tourism Western 
Australia (2008) ประกอบไปด้วย สิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม การเข้าถึง สิ่งอ านวยความสะดวก และที่พัก ในการศึกษา
แรงจูงใจแรงจูงใจที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประว ัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู ้วิจัยเล็งเหน็ความเหมาะสมของตวัแปรที่น ามาใช้ในการท าวจิัยครัง้น้ี โดยประกอบดว้ย
สิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม การเข้าถึง และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยไม่น าปจัจัยด้านที่พัก มาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัย
ครัง้นี้ เพราะเปรียบเทีย่บจากทางสถติขิองการเดนิทางท่องเทีย่วของนักท่องเที ่ยวในจ ังหวัดพระนครศรีอยธุยา               
จากสถติปิี 2559 ม ีจ านวนนักทัศนาจร 5,633,609 คน มากกว่าจ านวนนักท่องเที่ยวซึ่งมีจ านวน 1,582,905 คน 
โดยอ้างองิจากส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว (2560) จึงท าให้ผู ้ว ิจยัไม่น าปจัจัยด้านที่พักเข้ามา
ใช้ประกอบในการวเิคราะห์เน่ืองจากปจัจยัด ังกล่าวไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดนิทางท่องเที ่ยวเขตอทุยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวก ับพฤติกรรม ผู ้ว ิจ ัยไดน้ าแนวคดิของ Kotler (2009) ได ้ว เิคราะหว์ ่า การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะ
ความต้องการของผู้บริโภค ค าตอบที่ไดจ้ะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผู ้บรโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม ตามแนวคิด 6Ws และ 1H ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู ้บริโภคซื้อ
อะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู ้บริโภคซื้ออย่างไร ผู ้บริโภคซื้อเมื่อใด และผู ้บริโภคซื้อ             
ที ่ไหน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคดิของ ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน์ ( 2546: 193) เ น่ืองจากค าตอบที่ได้จะสามารถช่วย
นักการตลาดในการจัดการกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของผู้บริโภคไดอ้ย่างเหมาะสม ค าถาม
เพื่อใช้ค ้นหาลักษณะพฤตกิรรมผูบ้ร ิโภค จากแนวค ิดด ังกล่าวผู ้วจิ ัยจ ึงได ้น ามาเป็นแนวทางในการท ากรอบ
แนวความคดิและสร ้างเครื ่องมอืทีใ่ช้ในงานว ิจ ัย เ นื่ อง จากปจัจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรทีส่ ่งผลตอ่พฤตกิรรม          
การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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วิธีด  ำเนินกำรวิจยั  
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใช้ในงำนวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครัง้น้ีคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เน่ืองจากในปี 2559 มจี านวนนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาจังหวัด
พระนครศรอียุธยา รวมทัง้หมด จ านวน 5,365,559 คน ผูว้จิยัจงึใช้สูตรการค านวณหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตร
กรณีทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 
5% (ธานินทร ์ศิลป์จารุ.2551: 45) ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีเท่ากับ 400 คน 

วิธีกำรสุ่มตวัอยำ่งประกอบด้วย 
ขัน้ที ่1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ภายในอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ วิหารมงคลบพิตร และวัดพระศรี           
สรรเพชญ์ เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวดัพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกในการเดินทาง และมี
ผลงานดา้นสถาปตัยกรรมทีง่ดงามซึ่งไดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก (ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ2557) 

ขัน้ที ่2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสดัส่วนในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
เท่ากัน คอื สถานทีล่ะ 200 ชุด ซึ่งจะไดข้นาดตวัอย่างในการวจิยัเท่ากับ  400 คน ดงัน้ี 

1) วหิารมงคลบพติร  200 ชุด 
2) วดัพระศรสีรรเพชญ์   200 ชุด 

ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม
ที่ได้จัดเตรียมไว้เก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวนตวัอย่าง 400 ชุด 

ผลกำรวิจยั 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอก็ซ์ รองลงมาคอื กลุ่มวาย 

และกลุ่มเบบีบู้มเมอร ์ตามล าดบั เป็นเพศหญิง มสีภานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปรญิญาตรขีึน้ไป อาชีพขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกิจ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากับ 20,000 บาท 

2. ขอ้มูลจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือดา้นการเดินทางท่องเทีย่วเพื่อศาสนาและวัฒนธรรม              
มีความส าคัญในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ ด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ด้านการเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีความส าคญัอยู่ในระดับมาก ด้านการท่องเทีย่ว              
เพื่องานอดเิรกมคีวามส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการท่องเทีย่วในการประชุมและสมัมนา ดา้นการท่องเทีย่วเพื่อธุรกิจ 
และดา้นการท่องเทีย่วเพื่อเยีย่มญาตมิติร มคีวามส าคญัอยู่ในระดบัน้อย ตามล าดบั  

3. ขอ้มูลแรงจูงใจการท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืดา้นการเขา้ถึง โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ
ดา้นสิง่ดงึดูดใจ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยต ่าทีสุ่ดคอืดา้นกิจกรรม โดยมี
แรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั  

ด้ำนส่ิงดึงดูดใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคอืความมเีอกลักษณ์              
ของแหล่งทีท่่องเที่ยว โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ความสวยงามของแหล่งทีท่่องเทีย่ว มคีุณค่าเหมาะสมต่อ
การศึกษาเรยีนรู ้ แหล่งท่องเทีย่วเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คอื
ความมชีื่อเสยีงของแหล่งท่องเทีย่ว โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
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ด้ำนกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคือบรกิารรา้นสินค้า              
ทีร่ะลึกภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคอื บรกิารล่องเรือชมทศันียภาพบรเิวณแม่น ้ า
เจา้พระยา มเีจา้หน้าทีบ่รกิารขอ้มูลภายในแหล่งท่องเทีย่ว โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง  และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยต ่าทีสุ่ด คอื
บรกิารขีช่้างบรเิวณแหล่งท่องเทีย่ว โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ด้ำนกำรเข้ำถึง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืขอ้ความหลากหลายใน
การเดนิทาง เช่น รถทวัร ์รถตู ้รถไฟ ฯลฯ โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมาคอื ป้ายบอกทางมคีวามชัดเจนเพยีงพอ
ต่อการเดนิทางเขา้ถงึ เสน้ทางในการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วมคีวามปลอดภยั โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก และขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ย
ต ่าทีสุ่ด คอื การเดนิทางไปยงัแหล่งท่องเทีย่วมคีวามสะดวก โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัแรงจูงใจมาก เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
การรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคอื สาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานต่อ
ผู ้ใช้บริการมีความเพียงพอ เช่น สาธารณูปโภค น ้ า ไฟ โทรศัพท์ สุขา ฯลฯ การจัดบริการร้านค้า ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม 
เหมาะสมต่อแหล่งท่องเทีย่ว ที่จอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และข้อที่มคี่าเฉลี่ย             
ต ่าทีสุ่ดคอืการจดับรกิารความเพยีงพอของสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ เช่น ตู ้ATM ศูนยบ์รกิารขอ้มูลการท่องเทีย่ว 
ฯลฯ โดยมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

4. ข้อมูลด้านมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                  
โดยส่วนใหญ่ครอบครวัมอีิทธิพลต่อการตดัสนิใจท่องเที่ยว รบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากอนิเทอร์เน็ต ชอบเดนิทางในช่วงวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ และชอบเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตนเอง มผีูร่้วมเดนิทางดว้ย จ านวน 3 คน เคยเดนิทางท่องเทีย่ว จ านวน 2 ครัง้ และ
มคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่วจ านวน 1,493.99 บาท/ครัง้ 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ 
1. นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชัน่ ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย แตกต่างกัน                        

มพีฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนผู้
ร่วมเดนิทางท่องเทีย่วไม่แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

- นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชัน่ ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย แตกต่างกัน                       
มพีฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นความถี่
โดยเฉลี่ยในการท่องเทีย่วแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

- นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชัน่ ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย แตกต่างกัน                     
มพีฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นค่าใช้จ่ าย
เฉลี่ยในการท่องเทีย่วแตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

2. จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทาท่องเที่ยวเพื่อ
ประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการเดนิทาง
ท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนผูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 4.6 

- จุดมุ่งหมายในการท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย ดา้นการเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อการศึกษา การท่องเทีย่วเพื่องานอดเิรก และ
การท่องเทีย่วเพื่อเยีย่มญาตมิติร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 2.7 

- จุดมุ่งหมายในการท่องเทีย่ว ประกอบดว้ย ดา้นการเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อน ดา้นการเดนิทางท่องเทีย่ว
เพื่อการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และด้านการเดนิทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 
ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 7.4 
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3. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเที่ยว
เขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรีอยุธยา ดา้นจ านวนผูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 3.2 

- แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถงึ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดนิทางท่องเทีย่ว            
เขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 7.9 

- แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว               
เขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว โดยอธบิายไดร้อ้ยละ 11.9 

สรปุและอภิปรำยผล 
1. นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชัน่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรอียุธยา ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
ตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีเน่ืองจากแต่ละเจนเนอเรชัน่มีการเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกัน โดยพบว่า            
เจนเนอเรชัน่วาย อยู่ในวัยท างานท าให้แลกเปลี่ยนความรู้ได้หลากหลายจึงมีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยามากกว่าเจนเนอเรชัน่อื่น และเจนเนอเรชัน่วายใหค้วามส าคญักับการเรียนรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิ Billingham (2007) ที่กล่าวว่าเจนเนอเรชัน่ หมายถงึ            
กลุ่มคนทีเ่จรญิเตบิโตภายใตส้ภาพแวดล้อมเดียวกัน และถูกปลูกฝงัความคดิ ความเชื่อทีเ่หมอืนกัน ซึ่งจะส่งผลให้มี
พฤติกรรมแตกต่างจากกลุ่มคนอกีรุ่นอย่างเห็นไดช้ัด และสอดคล้องกับแนวคดิของ พิมพ์ปวีณ์ นพกิจก าจร (2560)               
ที่กล่าวว่าเจนเนอเรชัน่วายมักจะให้ความส าคญักับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิน่ ชอบกิจกรรมกลางแจ้งและไปเดนิ
ส ารวจวธิชีีวติของผูค้นรอบๆ 

นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชัน่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรอียุธยา ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว แตกต่างกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึ่งสอดคล้องตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้น้ีเน่ืองจากพฤติกรรม รูปแบบการด าเนินชีวิต ที่แตกต่างกันโดยพบว่าเจนเนอเรชัน่วาย                     
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวมากกว่าเจนเนอเรชัน่อื่น เน่ืองจากเจอเนเรชัน่วายเป็นกลุ่มวยัรุ่นชอบหากิจกรรม               
ท าร่วมกัน และการบริการ อีกทัง้ประสบการณ์ที่ได้รับจึงมีค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มอื่นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ถนอมขวญั ทองโปร่ง (2559) ท าการการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤตกิรรมผู้บรโิภคที่มตี่อตวัแทนการท่องเที่ยว
ออนไลน์ระหว่างเจนเนอเรชัน่เบบีบู้มเมอร,์ เจนเนอเรชัน่เอก็ซ์และ เจนเนอเรชัน่วายในการซื้อผลิตภณัฑก์ารท่องเทีย่ว
และบริการ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคทัง้สามรุ่นคือเบบี้บูมเมอร์  เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และ                          
เจนเนอเรชัน่วายต่อการซื้อผลิตภณัฑก์ารท่องเทีย่วและบรกิารผ่านตวัแทนการท่องเทีย่วออนไลน์มคีวามแตกต่างกัน  

2. จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบดว้ย  
ดา้นการเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ดา้นการเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อประวัตศิาสตรแ์ละความสนใจพเิศษ และดา้นการ
เดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรอียุธยา ดา้นจ านวนผูร่้วมเดินทางท่องเทีย่ว อย่างมนัียส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามักเดินทางเป็นหมู่คณะเพื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆ                     
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทัศนศึกษาส าหรับเยาวชน (2534) ที่ระบุว่าการท่องเที่ยว                      
เพื่อการศึกษา คอืการท่องเทีย่วเพื่อแสวงหาความรู ้ การเรยีนรูด้ว้ยการเหน็หรอืเป็นการศึกษานอกสถานทีเ่พื่อท ากิจกรรม
ร่วม และนักท่องเทีย่วเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อประวตัศิาสตรแ์ละความสนใจพเิศษ เน่ืองจากแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
ทีเ่ป็นอุทยานประวตัศิาสตรใ์นประเทศไทยทีไ่ดร้บัการยกย่องเป็นมรดกโลกมเีพยีง 2 แห่ง จงึท าใหผู้ท้ีจ่ะศึกษายงัแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นจะเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอดีต                          
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ  การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2543) ทีร่ะบุว่าทรพัยากรท่องเทีย่วประเภทประวตัศิาสตร ์
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โบราณสถานและ โบราณวตัถุเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่นุษยส์รา้งขึน้ตามความประสงคห์รอืประโยชน์ของมนุษยเ์องทัง้ที่
เป็น มรดกในอดตี และทีส่รา้งเพิม่เตมิในปจัจุบนั แต่มผีลดงึดูดใหนั้กท่องเทีย่วไปเยอืนหรอืไปท่องเทีย่ว ยงัพืน้ทีนั่ ้น 
เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ก าแพงเมือง อุทยานประวตัิศาสตร์อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน 
เป็นตน้ นอกจากน้ี นักท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วในการประชุมและสมัมนา เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   
ที่เสนอบริการลักษณะพิเศษเพื่อเป็นตัวกลางจัดประชุมสัมมนากลับกลุ่มองค์กรต่างๆ จึงเป็นผลให้การท่องเทีย่ว               
เพื่อการจดัประชุมสมัมนา เป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดในด้านจ านวนผู้ร่วมเดนิทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมาคมส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาเซียน (2551) ไดใ้หค้ าจ ากัดความของการท่องเที่ยวเพื่อการจดัประชุมสมัมนาว่า 
หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางเพื่อเข้ามาเพื่อเข้าร่วมการจดัประชุมสัมมนา แสดงนิทรรศการ หรือแสดง
สนิคา้นานาชาต ิรวมถงึการท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ประวตัศิาสตรแ์ละความสนใจพิเศษ และดา้นการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการ
เดนิทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา ดา้นความถีโ่ดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อย่างมนัียส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา เน่ืองจาก
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วไปยงัแหล่งท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมนัน้จะเป็นผูท้ีม่คีวามสนใจศึกษาเกี่ยวกับขอ้มูลทาง
ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรมในอดตี โดยตอ้งใช้ระยะเวลาการศึกษาหาขอ้มูลภายในแหล่งท่องเทีย่ว ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ (2546) ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวฒันธรรมทีม่ีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาหา
ความรูเ้กี่ยวกับวฒันธรรมของทอ้งถิน่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เป็นการศึกษาในแง่มุมของมานุษยวิทยา และสงัคม
วทิยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะ การแสดง ดา้นการท่องเทีย่วเพื่องานอดเิรก เน่ืองจากนักท่องเทีย่วทีช่อบเดินทาง
ท่องเทีย่วเป็นงานอดเิรก มกัจะไม่ท่องเทีย่วซ ้า และชอบเดนิทางท่องเทีย่วสถานทีแ่ปลกใหม่มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคดิของ Opća enciklopedija (1977) ทีร่ะบุว่าว่างานอดเิรกเป็นความบนัเทงิทีต่อ้งการ ทางดา้นกายภาพหรอืทาง
ปญัญา ซึ่งขึ้นอยู่กับการแสวงหาความพึงพอใจของตัวเองและไม่ใช่ข้อผูกมัด และสอดคล้องกับแนวคดิของ Hobby 
(2005) ทีก่ล่าวว่าการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมอกีรูปแบบหน่ึงคอื“ การท่องเทีย่วงานอดเิรก” งานอดเิรกคอืการแสวงหา
เวลาว่าง ส าหรบัความสนใจและความเพลิดเพลินมากกว่าผลตอบแทนทางการเงนิ การมสี่วนร่วมในงานอดเิรกสามารถ
น าไปสู่การไดร้ับทักษะความรู้และประสบการณ์มากมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล นอกจากน้ีนักท่องเทีย่ว
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อเยีย่มญาตมิิตร เน่ืองจากการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตรมักเดนิทางท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง              
จงึท าใหส้่งผลกระทบต่อความถีใ่นการเดนิทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ อุษณีย ์ศรภูีม ิ(2544) กล่าวว่า 
การเยีย่มเยยีนญาตพิีน้่อง เพื่อนฝูง ซึ่งการเดนิทาง เพื่อวตัถุประสงคน้ี์  มกัจะเกิดขึน้ในช่วงวนัหยุด วนัเทศกาลต่างๆ 
การท่องเทีย่ว 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
จุดมุ่งหมายในการท่องเทีย่ว ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเทีย่วเพื่อพักผ่อน  ด้านการเดนิทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุม และสัมมนา                   
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ และ
นักท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อน เน่ืองจากเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยาเป็นสถานทีม่ีประวตัิความ
เป็นมาทีย่าวนาน มชีื่อเสยีง โบราณสถาน และมปีระวตัคิวามเป็นมาทีน่่าสนใจ สรา้งความศรทัธา เคารพ เชื่อถอื รวมถงึรูส้ึก
เป็นสุขทัง้กาย และใจภายหลังการท่องเที่ยว โดยก่อให้เกิดความคุม้ค่ากับเงิน คุ ้มค่ากับเวลาในการท่องเที่ยวเขตอุทยาน
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ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(2542) ระบุว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการพกัผ่อนหย่อนใจ มกีารเดนิทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการเดนิทางมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมแีรงกระตุ้นจากความตอ้งการทางกายภาพ เพื่อตอบสนองในแง่การผ่อนคลาย
ความเครยีดในชีวิตประจ าวนัและตอบสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ การเดนิทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา เน่ืองจากสถานที่
ท่องเทีย่วบางแห่งในเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา มกีารเก็บค่าบรกิารก่อนเขา้ไปศึกษาหาความรู ้ จงึผลให้
ค่าใช้จ่ายมอีทิธพิลต่อการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ ICOM (2004) การบรหิารจัดการทางการเงนิ พพิธิภัณฑ์ 
ส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้ง กับการเงนิของรฐัและมกีฎหมายการบญชีคอยควบคุมใหอ้ยู่ในขอบเขตที่ เหมาะสม และมผีูม้อี านาจของ
รฐั เป็นผูต้ดัสนใจการปฏบิตัิงานดา้นการเงินใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย การท่องเทีย่วเพื่อธุรกิจ เน่ืองจากนักท่องเที่ยวต้องมี
การจบัจ่ายใช้สอยสินคา้ต่าง  ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ Foster (1985)  ทีร่ะบุว่าการท่องเที่ยว
เพื่อธุรกิจ มวีตัถุประสงคเ์กี่ยวขอ้งกับการท างาน แต่ก็จดั เป็นการท่องเทีย่วอกีรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากการเดนิทางในลักษณะ
น้ีจะสรา้งรายไดใ้หก้ับจุดหมายปลายทางทีนั่กธุรกิจไปเยอืน และนักธุรกิจนัน้ก็ไม่ไดม้วีตัถุประสงคท์ีจ่ะไปอยู่ ณ สถานทีนั่น้
เพื่อทีจ่ะท างาน หารายไดอ้ย่างเดยีว หากตอ้งบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่าง  ๆนอกจากน้ีนักท่องเทีย่วเดนิทางท่องเทีย่วในการ
ประชุมและสัมมนา เน่ืองจากการท่องเที่ยวเพื่อจัดประชุมและสัมมนา มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องมีโปรแกรมน าเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่วจงึเป็นปจัจยัทีก่ าหนดพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเทีย่ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ 
ส่วนงานบรกิารฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (2556) ทีร่ะบุว่าธุรกิจการจดัประชุมก่อให้เกิดการแจ้งแรงงาน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงมีการพัฒนาเศษฐกิจของประเทศให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (2555) ที่ระบุว่าธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฟ้ืนตัวกว่า              
ภาคผลิตและภาคบรกิารอื่น  ๆในอุตสาหกรรมกรรมท่องเทีย่ว เน่ืองจากมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักท่องเทีย่วทัว่ไป 

3. แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นสิง่ดงึดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถงึ และดา้นสิง่อ านวยความสะดวก มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร ์

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา 
ดา้นจ านวนผูร่้วมเดนิทางท่องเทีย่ว จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า แรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นกิจกรรม และดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการเดนิทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดา้นจ านวนผูร่้วม
เดินทางท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ ด้านกิจกรรม เน่ืองจาก
กิจกรรมเป็นส่วนทีส่ามารถกระตุน้ใหนั้กท่องเทีย่วเกิดการบอกต่อและชักจูงในการท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ นงลักษณ์ โพธิไ์พจติร (2555) ท าการการศึกษาแนวทางการสร้างข้อไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัจากความ
คาดหวงัและการรบัรูต้่อการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยนืโดยใช้หลักกิจกรรมสงัคม/สาธารณะของนักท่องเทีย่วใน
อุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยัประเทศไทย พบว่า หลักกิจกรรมสงัคม/สาธารณะ มผีลต่อทางการสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ
แข่งขนัจากความคาดหวงัและการรบัรูต้่อการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม และสอดคล้องกับแนวคดิของ Tourism Western 
Australia (2008) ที่ระบุว่า สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดใหม้ีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการท่องเทีย่วและ
ช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยว กิจกรรมต่าง ๆ  ควรมีความหลากหลายและตรงกับความตอ้งการของนักท่องเทีย่ว 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เน่ืองจากนักท่องเที่ยวให้ความส าคญักับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวก เมื่อมีผลกระทบด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการตอบสนองเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวลดลง เ น่ืองจาก
ความสามารถในการตอบสนองในเรื่องของ ความเพียงพอของสิง่อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น ตู ้ ATM 
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ ยังไม่ครอบคลุมในสถานที่ท่องเที่ยว จึงปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม                      
การท่องเทีย่ว ด้านจ านวนผู้ร่วมเดนิทางท่องเทีย่วทีล่ดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ Tourism Western Australia 
(2008) ที่ระบุว่าสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการขัน้พื้นฐานต่างๆ                    
ที่จ าเป็นต่อการท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเทีย่วนัน้ๆ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ไดอ้ย่าง
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สะดวกสบาย แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจ ประกอบด้วย                
ดา้นสิง่ดงึดูดใจ และดา้นการเขา้ถงึ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา 
ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านสิ่งดึงดูดใจ เน่ืองจากเขตอุทยาน
ประวตัศิาสตร ์ เป็นสถานทีม่บีรรยากาศทีเ่ป็นเอกลักษณ์  และสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ศรนิทรท์พิย ์ คาวาโนเบะ (2554) ไดท้ าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจทีส่่งผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเทีย่วชาวไทย กรณีศึกษาอ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจดา้นสิง่ดงึดูดใจส่งผลต่อ
พฤตกิรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย ทีเ่ดนิทางมาท่องเที่ยว ในอ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ดา้นการเขา้ถงึ เน่ืองจาก
การเดินทางไปเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีความหลากหลายในการเดินทางเข้าถึงสถานที่
ท่องเทีย่วเสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกสบาย เหมาะต่อการเดนิทางท่องเที่ยว ทีท่ าใหนั้กท่องเทีย่วมคีวามสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cooper & Boniface (1998)  ที่กล่าวว่าการเข้าถึง แหล่ง
ท่องเทีย่วจะดงึดูดความสนใจไดม้ากหากมคีวามสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเที่ยว 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านการ
เขา้ถงึ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา ดา้นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเทีย่ว  อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

ดา้นกิจกรรม เน่ืองจากเขตอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา มบีรกิารรา้นค้าขายสนิคา้ของที่ระลึกมากมาย 
ซึ่งสามารถกระตุ้นใหนั้กท่องเที่ยวมกีารใช้จ่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ นงลักษณ์ 
โพธิไ์พจิตร (2555) ท าการการศึกษาแนวทางการสร้างข้อไดเ้ปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนโดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเทีย่วในอุทยานประวัตศิาสตร์สุโขทยั
ประเทศไทย พบว่า หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะ มผีลต่อทางการสร้างข้อไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากความคาดหวังและ
การรบัรูต้่อการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม และสอดคล้องกับแนวคดิของ Tourism Western Australia (2008) ทีร่ะบุว่า สถานที่
ท่องเทีย่วควรจดัใหม้กีิจกรรมต่าง  ๆเพื่อเพิม่ความน่าสนใจของการท่องเทีย่วและช่วงเวลาพกัผ่อนของนักท่องเที่ยว กิจกรรม
ต่าง  ๆควรมคีวามหลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวดว้ย และดา้นการเขา้ถงึ เน่ืองจากสภาพการเข้าถึง
หรือเส้นทางคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยว มีความสะดวกสบายค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยว และการ
คมนาคมทีห่ลากหลาย ท าใหค้่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวขึน้อยู่กับงบประมาณในการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ลลิตา สุขมาก (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องเรื่องการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเทีย่วชาวไทย ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะเสมด็ จงัหวดัระยอง 

ข้อเสนอแนะ  
           หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนควรมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่เ ป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ซึ่งเป็นกลุ่ม                  
เจเนอเรชัน่วายอยู่ในวัยท างานท าให้มีก าลังซื้อสูง โดยจากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มวายมีพฤติกรรม             
การท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวสูงกว่ากลุ่ม                  
เจเนอเรชัน่อื่น 

จุดมุ่งหมำยในกำรท่องเที่ยว 
หน่วยงานทัง้ภาครฐัอาจจะประสานกับผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่วในเขตอ ุทยาน  ประวตัศิาสตร์

พระนครศรีอยุธยา ควรจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขต
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อุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา ด ้านการท่องเทีย่วการศึกษา ด ้านการท่องเทีย่วเพื่อประวตัศิาสตรแ์ละ
ความสนใจพิเศษ และด้านการท่องเที่ยวเพื่อการจดัประชุมและสมัมนา เพื่อตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที ่ยวแต่ละประเภท และควรมีนโยบาย ในการจ ัดกิจกรรมที่ม ีความน่าสนใจ และมีความแปลกใหม่                 
เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นงานอดิเรก  

แรงจูงใจในกำรท่องเที่ยว 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   

ควรควรให้ความสนใจกับสิง่แวดล้อมและลักษณะทางกายภาพภายในเขตอุทยานประวัตศิาสตร์พระนครศรีอยุธยามุ่งเน้น
กิจกรรมทางพุทธศาสนาและความเป็นไทยคงไวซ้ึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ใหเ้ดนิทางท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา และควรใหค้วามสนใจกับการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมต่างๆ
ภายในแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายในกิจกรรม รวมถงึการให้บรกิารรา้นสนิค้าที่ระลึกภายในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหนั้กท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยามากขึน้ รวมทัง้ควรสรา้งการรับรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง รวมไปถงึการประชาสัมพนัธ์การเดนิทางท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายในการเดนิทาง และเสน้ทางคมนาคมต่าง  ๆใหแ้ก่นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วอย่างชัดเจน และหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนควรพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เน่ืองจากปจัจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวกยงัไม่ครอบคลุมกับความตอ้งการของนักท่องเทีย่ว 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการการท่องเที่ยวเขตอุทยานประว ัต ิศาสตร์ 

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรอียุธยา เช่น ด้านการประชาสมัพันธ ์ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสถานที ่
ดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าปรบัปรุงและพฒันาสถานทีท่่องเทีย่วใหเ้ป็นที่รูจ้กัและเป็นทีนิ่ยม และ
เพื่อสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนและประเทศต่อไป 

2.  เน่ืองจากปจัจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของ
นักท่องเที่ยวตลอดเวลา ผู ้ว ิจัยมีความเห็นว่าควรศึกษาถึงปจัจยัด้านอื่นๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ว               
เขตอุทยานประวัตศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมอืง และดา้นกฎหมายเป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัการปรับตวัต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใหต้รงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสถานท่องเที่ยว
อย่างมากทีสุ่ด 

3.  ควรศึกษาปจัจยัอื่นๆ เช่น ปจัจยัการสื่อสารทางการตลาด ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ปจัจยัการเปิดรบั
ขอ้มูล ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์ และใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเทีย่ว           
ทีเ่ดนิทางมาเทีย่วเขตอุทยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

กิตติกรรมประกำศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุ ล่วงได้ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่ง จาก                   
รองศาสตราจารย ์ ดร.ณักษ์ กุลิสร ์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาถ่ายทอดความรู ้ แนวคดิ วธิกีาร ค าแนะน า และตรวจสอบ
แก้ไขขอ้บกพร่องต่าง  ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ยิง่ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ 
สุพาดา สิริกุตตา รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่กรุณาตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั และเป็นกรรมการสอบตลอดจนใหค้ าแนะน าในงานวจิัยน้ีเป็นอย่างดี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านในโครงการหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดม้อบและ
ปลูกฝงัแนวคดิ ตลอดจนความเขา้ใจในสิง่ต่างๆ ใหม้ากขึน้ อนัท าใหผู้ว้จิยัม ี การเตบิโตทางดา้นความคดิ รวมถงึการ
ประยุคใช้ในทางปฏิบัต ิและ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการภาควชิาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม และ
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เจา้หน้าทีบ่ณัฑติ วทิยาลัยทุกท่านทีใ่หค้วามช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทีด่ ีความมนี ้าใจ ความอดทน มสี่วนท าใหง้านวจิยั 
สมบูรณ์ได้ ขอขอบคุณ ผู ้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสยีสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถาม               
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทัง้เพื่อนๆ พี่ๆ  ทุกคน ทีใ่หก้ าลังใจและช่วยเหลือในการเก็บ ขอ้มูลเพื่อการวจิยัครัง้น้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยด ีคุณค่าทัง้หลายทีไ่ดร้บัจากสารนิพนธฉ์บบัน้ีฉบบัน้ี   

ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทแีด่บดิา  มารดา และบูรพาจารยท์ีเ่คยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกท่าน   
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