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การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต

อุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ 
นักท่องเที่ยว ชาวไทยที่ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็น กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์  เพศหญิง มีสถานภาพโสด   ระดับการศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป  อาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท มีจุดมุ่งหมายในการ 
ท่องเที่ยว และระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยส่วน ใหญ่
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต ชอบเดินทางในช่วง วันหยุด
นักขัตฤกษ์ และชอบเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีผู้ร่วมเดินทาง จํานวน 3 คน เคยเดินทาง ท่องเที่ยว จํานวน 2 
ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการท่องเที่ยวจํานวน  1,493.99 บาท/ครั้ง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) 
นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น  แตกต่างกัน มีพฤติกรรม การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดย เฉล่ียในการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 2) จุดมุ่งหมายในการ
ท่องเที่ยว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวน
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว โดยอธิบายได้ร้อย ละ 4.6 ด้านความถี่โดยเฉล่ียในการท่องเที่ยว โดยอธิบายได้ร้อยละ 
2.7 และด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียใน การท่องเที่ยว โดยอธิบายได้ร้อยละ 7.4 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ 0.05 ตามลําดับ 3) แรง จูง ใ จ มีอิท ธิพ ล ต่อ พฤติก รรม การเ ดินท างท่อง เที่ยว เขตอุทย านป ระ วัติ
ศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว โดยอธิบายได้ร้อยละ 3.2 ด้านความถี่โดยเฉล่ีย
ในการท่องเที่ยว โดยอธิบายได้ร้อยละ 7.9 และด้านค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการท่องเที่ยว โดยอธิบาย ได้ร้อยละ 11.9 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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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 enterprise 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 1,493.99 THB 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.  

 
Keyword : Ayutthaya historical park, Motivation, Travelers citing various objectives, Behavior, 
Generations 
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ช่วยเหลือ ให้คําแนะนําที่ดี ความมีน้ําใจ ความอดทน มีส่วนทําให้งานวิจัย สมบูรณ์ได ้

ขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน ที่ให้กําลังใจและช่วยเหลือในการเก็บ 
ข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ฉบับนี้   ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่
บิดา  มารดา และบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาท

สําคัญในการผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ก่อเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการกระจายการพัฒนาและความเจริญไปสู่ท้องถิ่น เกิดการ
พัฒนาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและช่วยสนับสนุนธุรกิจ ให้ประสบ
ผลสําเร็จ ทั้งยังมีบทบาทเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้อีกทางหนึ่ง  เนื่องจาก
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว จะทําให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและ  
ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที่ระลึก การคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการ
ลงทุน การจ้างงานและการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท  รวมทั้งสร้างกระแสเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจากคนไทยเที่ยวไทยนับแสนล้านบาทเช่นเดียวกัน  (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา 2554) อันนําไปสู่ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

ในปัจจุบันพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกัน 
โดยเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทําให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ต่างออกไปในการ
ค้นหา วางแผน ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีรวมถึงข้อจํากัดในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตนเองในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยมีรูปแบบการแสดง
พฤติกรรมที่ต่างกันไป  

ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญ
และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เห็นได้จากสถิติการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่
สามารถสร้างรายได้เป็นจํานวนมาก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ
จํานวนมากในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดในตาราง 1 
 



  2 

ตาราง 1 แสดงรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ปี 2557-
2559 

นักทัศนาจร (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 

 
ที่มา: สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว 2560 
 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการมรดกโลก องค์การศึกษา

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มีมติรับนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเป็นพื้นที่ที่
ได้รับการจัดต้ังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ไว้ในบัญชีมรดกโลก ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และ
เป็นหลักฐานแสดงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี หรืออารยธรรมโบราณสถานต่าง ๆที่ปรากฏภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาล้วนเป็นหลักฐานทางอารยธรรมและเป็นปึกแผ่นที่
ยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศตะวันตก  

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนื่องจาก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สําคัญของไทยซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมากและมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุจึงเป็นผลทําให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา
แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อที่จะทราบถึงแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยว และรูปแบบ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละช่วงอายุเนื่องจากปัจจุบันมีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ยังคงปรากฏร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมธรรม
อันยิ่งใหญ่ทางการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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ความมุ่งหมายในงานวิจัย  
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเจนเนอเรชั่น 
2.เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว

เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.เพื่อศึกษาแรงจูงใจประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และ

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1.เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.พัฒ นารูปแบบกิจกรรมให้ เหมาะสมแก่นักท่องเที่ ยวที่ เดินทางมาเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  

3.เพื ่อ เป ็น แ น ว ท า ง ก า ร พ ัฒ น า แ ล ะ ป ร ับ ป ร ุง เข ต อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศชาติ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปี 2559 มีจํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด จํานวน 5,365,559 คน แบ่งเป็นนัก
ทัศนาจรจํานวน 4,127,796 คน และนักท่องเที่ยวจํานวน 1,237,790 คน (จํานวนนักท่องเที่ยวเข้า
มาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี  2559: สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการ
ท่องเที่ยว) 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากในปี  2559 มีจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด จํานวน  5,365,559 คน 
ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรกรณีทราบจํานวนประชากร  
ที่แน่นอน และกําหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ.2551) ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 

ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 
แห่ง ได้แก่ วิหารมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกในการเดินทาง และมีผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2557) 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ สถานที่ละ 200 ชุด ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ  400 
คน ดังนี ้

1.วิหารมงคลบพิตร  200 ชุด 
2.วัดพระศรีสรรเพชญ์   200 ชุด 

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้เก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ท่ีเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวนตัวอย่าง 100 ชดุ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา (Independent Variables) 
1.1 เจนเนอเรชั่น (Generations) ประกอบด้วย 

1.1.1 กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer)  
1.1.1.1 อาย ุ 54 – 72  ปี 
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1.1.2 กลุ่มเอ็กซ์ (Generation X)  
1.1.2.1 อาย ุ 41 – 53  ปี 

1.1.3 กลุ่มวาย (Generation Y)  
1.1.3.1 อาย ุ 23 – 40  ปี 

1.2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
1.3 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

1.3.1 ด้านสิ่งดึงดูดใจ 
1.3.2 ด้านกิจกรรม 
1.3.3 ด้านการเข้าถึง 
1.3.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  หมายถึง สถานที่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่หาได้ยากซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี อารยธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาทิ ผลงานด้านสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม ปราณีตศิลป์ และวรรณกรรม โดยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าซึ่ง
ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีมรดกโลกจากคณะกรรมการมรดกโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ในปี พ.ศ.2536   

นักท่องเที่ยว  หมายถึง บุคคลที่ เดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราวและเดินทางกลับไปสถานที่อาศัยเดิม  โดยการเดินทาง
ท่องเที่ยวต้องไม่ ใช่ เพื่ อการประกอบอาชีพ  หรือหารายได้ ภายในอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา  

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว หมายถึง ความต้องการของตัวบุคคลที่แตกต่างกันใน
การเดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อแสวงหาความต้องการ
ส่วนบุคคลให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้กําหนดไว้ในการเดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดจากภายในหรือภายนอกตัวบุคคลที่
กระตุ้นให้เกิดความต้องการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมต่างๆ อย่างมี
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เป้าหมาย เช่น การการเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น โดยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่
สําคัญที่จะสนองความ ต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวแรงจูงใจ
เหล่านี้จะเป็นแรงผลักที่ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการแสดงพฤติกรรมในบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ แรงจูงใจเหล่านี้จะเป็นแรงผลักที่ทําให้
นักท่องเที่ยวเกิดการแสดงพฤติกรรม ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยวประกอบด้วย 

1.ด้านสิ่งดึงดูดใจ: ความเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่
สามารถดึงดูดความสนใจและมีเสน่ห์เฉพาะตัวเพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 

2.ด้านกิจกรรม : ของอุทยานประศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.ด้านการเข้าถึง: อุทยานประศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางคมนาคมไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยว 

4.ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก: สิ่งบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่จําเป็นต่อการท่องเที่ยวและ
ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีอยู่ในอุทยานประศาสตร์พระนครศรีอยุธยานักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้อย่าง
สะดวกสบาย 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว  หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของ
นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรม
ความเชื่อที่สืบทอดต่อกับมา ทําให้เกิดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา โดยจะสามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมตามแนวคิด 6Ws และ 1H ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
ผู้บริโภคซื้ออะไร ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ผู้บริโภคซื้อ
เมื่อใด และผู้บริโภคซื้อที่ไหน เพื่อใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

เจนเนอเรชั่น หมายถึง ยุคสมัยของกลุ่มคนตามช่วงอายุท่ีมีรูปแบบการดําเนินชีวิต
แตกต่างกันในการเดินทางท่องเที่ยวภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มคน
ตามช่วงอายสุามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

1.กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ หมายถึง บุคคลที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2489-2507 ที่เดินทางท่องเที่ยว
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม ศาสนา และ
การบริการที่น่าประทับใจ 
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2.กลุ่มเอ็กซ์ หมายถึง บุคคลที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508-2520  ที่ เดินทางท่องเที่ยว
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งให้ความสําคัญกับครอบครัวโดยมุ่งเน้นการ
เดินทางทีส่ะดวกปลอดภัย 

3.กลุ่มวาย หมายถึง บุคคลที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2521-2538 ที่เดินทางท่องเที่ยวภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นการสํารวจวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเรียนรู้
วัฒนธรรม เพื่อต้องการประสบการณ์เพื่อนําไปบอกต่อในโลกโซเชียล  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตามเพื่อเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานวิจัยและเป็นแนวทางในการค้นหาคําตอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 
เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ 

ด้านกิจกรรม 

ด้านการเข้าถึง 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

เจนเนอเรชั่น 

กลุ่มเบบี้บูมเมอร์   

กลุ่มเอ็กซ์ 

กลุ่มวาย  

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
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สมมติฐานในงานวิจัย 
1.นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย  

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

2.จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

3.แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ ่ง
อํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่
เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานที่ที่ทําวิจัย
ในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาพิจารณา ดังนี้ 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกับแรงจูงใจ 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
5.บริบทด้านพื้นที ่
6.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น 
ความหมายของเจนเนอเรชั่น 

เจนเนอเรชั่น คือ กลุ่มคนตามช่วงอายุ ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาเฉลี่ยการเกิดของแต่ละยุค
โดยมีระยะเวลาห่างกันประมาณ 20 กว่าปี ซึ่งมีพฤติกรรม รูปแบบการดําเนินชีวิต ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
การศึกษายุคสมัยของช่วงอายุจะเป็นการสํารวจด้านพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ทักษะทางความคิด
ฯลฯ เพื่อนํามาวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและการใช้บริการกลุ่มช่วงอายุตามยุคสมัยที่แตกต่าง
กันได้ชัดเจน โดยมีคนให้แนวคิด คําจํากัดความและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น ดังนี ้

Mannheim (1952) ได้ให้คําจํากัดความ เจนเนอเรชั่น หมายถึงกลุ่มของบุคคลทุกเพศ 
ทุกวัย ที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกัน ประสบกับเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ร่วมกันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

Glass (2007) ได้กล่าวว่า เจนเนอเรชั่น คือ กลุ่มที่มีประสบการณ์จากเหตุการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมต่างๆในเวลาเดียวกัน และประสบการณ์ดังกล่าวได้หล่อหลอมกลุ่มคนนั้น ๆให้มี
มุมมองทัศนคตินิสัยที่คล้ายคลึงกัน 
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Billingham (2007) กล่าวว่าเจนเนอเรชั่น หมายถึงกลุ่มคนที่ เจริญเติบโตภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกัน และถูกปลูกฝังความคิด ความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีพฤติกรรม
แตกต่างจากกลุ่มคนอีกรุ่นอย่างเห็นได้ชัด  

Humphrey B. (2000) สรุปว่าเจนเนอเรชั่น คือการเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
คนในแต่ละเจนเนอเรชั่นนั้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารความแตกต่างของกลุ่มคนที่
อยู่รวมกันได้  

 
การจัดแบ่งกลุ่มของเจนเนอเรชั่น  

เนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มคนตามช่วงอายุนั้นมีหลากหลายแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งมีการทับ
ซ้อนกันในบางช่วงอายุ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการจัดแบ่งช่วงอายุต่างๆ 
เพื่อสรุปหาข้อมูลที่นํามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

Zemke R. (2000) ได้ให้แนวคิดไว้เกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นตามมุมมองในเชิงสังคมวิทยา 
โดยจัดแบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้

1.Veterans หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1922-1943 เป็นผู้ที่เกิดก่อนหรือเกิด
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 (ค.ศ. 1937-1945 ) โดยเฉพาะผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1920-1930เป็น
ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลําบากอย่างแสนสาหัส จึงเป็นคนกลุ่มแรกสุดที่ซึมซับความทรงจําและ
รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกเอาไว้ ทําให้เป็นผู้เคารพในกฎเกณฑ์ มีวินัย เชื่อในสิ่งที่เป็น
ความจริงเท่านั้น จงรักภักดีต่อองค์กร เป็นที่พึ่งพาได้ ยึดติดกับจรรยาบรรณ รักงาน และมองการ
ทํางานเป็นสิ่งที่ทําให้มีเกียรติ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง แต่ให้ความเคารพผู้นําและสถาบัน 
ยอมปฏิบัติตามคําสั่งหรือการควบคุมโดยผู้นําที่มีอํานาจเพียงคนเดียวเหมือนอย่างทหารเชื่อมั่นใน
ความสําเร็จด้วยการทํางานเป็นทีม เป็นคนหัวแข็ง เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง ยินดีทํางานหนัก
โดยแยกชีวิตการทํางานกับครอบครัวออกจากกัน ต้องการร่วมงานกับองค์กรที่มีความมั่นคง เช่น 
บริษัทใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีแต่สามารถเรียนรู้ได้ และชอบ
การสนทนาแบบตัวต่อตัว 

2.Baby Boomers หมายถึง ผู้ที่ เกิดระหว่างปี  ค.ศ. 1943-1960 เป็นผู้ที่ เกิดใน
ระหว่างหรือหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 หรือคนรุ่นเก่า ซึ่งเติบโตขึ้นมาในยุคที่เต็มไปด้วยโอกาสและ
ความเจริญก้าวหน้า จึงเป็นผู้มองโลกในแง่ดี พ่อเป็นผู้ที่ออกไปทํางานนอกบ้านเพียงคนเดียวโดยมี
แม่อยู่บ้านคอยเลี้ยงดู ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะคนรุ่นนี้จะเป็นที่รักและเป็นสิ่งทดแทนการ
สูญเสียสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไปในระหว่างสงครามโลก ทําให้รับรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลสําคัญของทั้ง
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ครอบครัวและสังคม มีความเป็นตัวของตัวเอง เรียนรู้การทํางานเป็นทีม เห็นงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต้องการพิสูจน์ตนเองด้วยผลงาน ร่วมงานได้กับองค์กรทุกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาด
เล็กหรือใหญ่ก็ได้ แต่ขอให้มีความเป็นประชาธิปไตย มีความปลอดภัย มีโอกาสในการศึกษาต่อได้ เป็น
คนบ้างาน และให้ความสําคัญกับงานมาก่อนครอบครัว มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไม่มากแต่มี
ความสามารถในการพัฒนาได้ การทํางานจะยึดถือความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ
ผู้ร่วมงานทุกคน ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม นิยมการแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้นํา 
หลาย ๆ คนร่วมกันบริหารงาน เป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดี  

3.Xers หมายถึง ผู้ที่ เกิดระหว่างปี  ค.ศ. 1960-1980 เป็นผู้ที่ เกิดหลั งความ
ยากลําบากของกลุ่ม Baby Boomers ผ่านไป หรือคนรุ่นกลางที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของ Baby Boomers
เป็นระยะเวลายาวนาน จึงไม่มีใครสนใจหรือคํานึงถึงความสําคัญจนมีบางคนเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น 
lost generation อัตราการเกิดลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการคุมกําเนิด อัตราการหย่าร้างพุ่งสูงขึ้น 
พ่อแม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านทั้ ง 2 คน เพราะรายได้จากพ่อเพียงคนเดียวไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย เด็กที่เลิกเรียนกลับบ้านมาจึงไม่มีคนดูแลเพราะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แม้แต่บริษัทยักษ์
ใหญ่ต่าง ๆ ต้องประกาศให้มีการปลดพนักงาน ลดจํานวนพนักงาน หรือแม้แต่ลดเวลาการทํางานต่อ
วันลง ทําให้คนรุ่นนี้มีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง และโหยหาความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ต้อง
พึ่งพาตนเอง ขี้ระแวง ช่างสงสัย มองโลกในแง่ร้าย ในการทํางานมีความคิดว่างานก็คืองานเท่านั้น ไม่
จงรักภักดีหรือผูกพันกับองค์กร ต้องการความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวไม่ชอบทํางานเกิน
เวลาหรือมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นคนหัวแข็ง ไม่ค่อยสุภาพ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ชอบทํางาน
ในองค์กรที่กําหนดเวลาเข้างานและเลิกงานตายตัว ชอบแต่งกายตามสบายไม่ชอบการใช้อํานาจหรือ
ทํางานตามคําสั่ง แต่จะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่หรือถูกต้องโดยใช้เหตุผลและยึดประโยชน์ของ
ผู้อ่ืนเป็นที่ต้ัง ไม่ให้ความเคารพผู้อาวุโสหรือผู้นําเหมือนที่ Veteransและ Boomers ให้ความนับถือ 
ไม่ชอบการทํางานแบบมีระเบียบพิธีรีตองตามลําดับชั้นสายการบังคับบัญชา เพราะเห็นว่าอืดอาด
เสียเวลารอคอยการตัดสินใจ มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานหลายอย่างได้ใน
เวลาเดียวกัน ชอบใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์  ต้องการร่วมงานกับองค์กรที่
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ชอบการทํางานเป็น
ทีม หากจําเป็นต้องทํางานเป็นทีม พอใจที่จะให้มีสมาชิกไม่เกิน 3 คน โดยขอเป็นผู้เลือกทีมงานเอง
แบบไม่มีผู้นํา แต่ร่วมกันออกความเห็นและช่วยกันทํางาน ต้องการสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจาก
เงินเดือน เช่น รถรับส่ง การรับเลี้ยงเด็กการอบรมทักษะด้านภาษา และเงินกู้ เป็นต้น 
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4.Nexters หมายถึง ผู้ที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980-2000 หรือคนรุ่นใหม่ที่เกิดจาก
พ่อแม่ที่เป็น Baby Boomers และ Xers ช่วงต้น ๆ ที่มีอายุประมาณ  40 ปีขึ้นไป ซึ่งก็คือช่วงเวลาใน
ปัจจุบันที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งถือกันว่าเป็นช่วงเวลา 
ที่มีบรรยากาศของการมองโลกในแง่ดียุคใหม่ คนรุ่นนี้จึงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต เพราะได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างประคบประหงม มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าคนรุ่นก่อน
หน้านี้ ประมาณ 1 ใน 3เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว มีผู้กล่าวว่าถ้า Xers ถูกเปรียบให้เป็น lost 
generation แล้ว สําหรับ Nexters ก็คงจะเป็น found generation เพราะพ่อแม่ทุ่มเทให้ทั้งการศึกษา 
การสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับความสามารถพิเศษทุกอย่าง ทําให้มีความรู้มากมายทั้ง การอ่าน การ
เขียน การคํานวณ การร้องเพลง การเต้นรํา การกีฬา และอินเตอร์เน็ตมีการศึกษาสูงมากกว่ารุ่นพ่อ
แม่ พ่อแม่ในรุ่น Boomers และ Xers ต่างได้รับการเลี้ยงดูมาในแบบที่ตัวเองคิดว่าไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่และให้อิสระเท่าที่ควร จึงต้องการชดเชยให้กับ Nexters ที่เป็นลูกของตัวเองอย่างเต็มที่ จึงมี
บางคนกล่าวว่าพ่อแม่ของคนรุ่นนี้เลี้ยงลูกแบบตามใจ ให้อิสระและปกป้องคุ้มครองมากเกินไป คนรุ่น
นี้เกิดมาพร้อมกับเครื่องอํานวยความสะดวกทุกอย่างจนมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องธรรมชาติที่
ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ทําให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสูง เป็นพวกวัตถุนิยม และเกิดมาใน
ยุคที่มีการผสมผสานของวัฒนธรรมจากคนหลายเชื้อชาติ ทําให้เป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนมากกว่าคนทุกรุ่นที่ผ่านมา มีจิตใจในการทํางานเป็นทีม เพราะคิดว่าทีมหมายถึงทุกคน มี
ความรู้สึกกับ Boomers ดีกว่าที่ Xers มี แต่ชอบVeterans มากกว่า โดยให้ความสําคัญกับเรื่องของ
ความซื่อสัตย์และความซื่อตรงเป็นอย่างมากมีความสามารถในการปรับตัวหรือมีความยืดหยุ่นเป็น
จุดแข็งที่สุด มีทัศนคติในการทํางานที่ดีเพราะคิดว่าทุกอย่างสามารถทําได้  ต้องการร่วมงานกับ
องค์กรธุรกิจ การศึกษา การแพทย์คอมพิวเตอร์ กฎหมาย และ จิตวิทยา เป็นต้น คนรุ่นนี้มีบุคลิกภาพ
ที่คล้าย Veterans หลายอย่างคือ เชื่อมั่นในความสําเร็จด้วยการทํางานเป็นทีม มองอนาคตในแง่ดี 
เชื่อถือในอํานาจส่วนกลางมีความต้ังใจที่จะทํางานให้สําเร็จ ยินดีทํางานหนัก และยอมเสียสละ
ความสุขส่วนตัว 

Andrew Schaff (2013) ซึ่ งได้ปรับปรุงมาจากเกณฑ์การจัดกลุ่มของ Mannheim 
(1952) เนื่องจากตรงกับสํานักสถิติประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งกลุ่มเจนเนอเรชั่นออก
เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเกิดก่อนสงครามโลกหรือกลุ่มเงียบ กลุ่มเกิดหลังสงครามโลก กลุ่มเอ็กซ์ และ
กลุ่มวาย ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดของ ศิวารัตน์ (ศิวารัตน์ ณ ปทุม, 2552) ให้แนวคิดเกี่ยวกับ เจน
เนอเรชั่น ตามมุมมองในเชิงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งได้ 4 กลุ่มดังนี ้
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1.กลุ่มเงียบ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2468-2488 มีลักษณะพฤติกรรมที่รักความถูกต้อง
และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม ชอบการปฏิบัติงานแบบการออกคําสั่งและการความคุมในการ
ดําเนินงาน จึงต้องการผู้บังคับบัญชาที่มีความแข็งแกร่งในการดําเนินงาน และมีประสบการณ์ในการ
ในสายงานที่เป็นที่ประจักษ ์โดยจะต้ังใจเรียนรู้สิ่งใหม่หรือประสิทธิผลในการดําเนินการปฏิบัติที่ได้รับ
มอบหมาย 

2.กลุ ่ม เกิด หลังสงคราม โลกครั ้งที ่  2 เกิดระหว่างปี พ .ศ . 2489-2507   
มีลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่กับงานชอบช่วยเหลืองานผู้อ่ืน ต้องการได้รับการยอมรับในการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาโดยให้มีส่วนในการตัดสินใจ ขอบข่ายความรับผิดชอบในงาน การได้รับ
มอบหมายการปฏิบัติงานที่ท้าทาย ทําให้มีการเติบโตในการทํางาน และคํานึงถึงความมั่นคง ความ
ปลอดภัย และบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้การทํางานเกิดความมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน 

3.กลุ่มเอ็กซ์ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2520 มีลักษณะพฤติกรรมการทํางาน
เพื่ออยู่เท่านั้น เพราะให้ความสําคัญเกี่ยวกับความสมดุลของงานกับชีวิตและครอบครัวมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน ต้องการเป็นผู้นํารักอิสระ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการเป็นพนักงานประจํา มี
ความคิดสร้างสรรค์ในทางเทคโนโลยี ต้องการทํางานที่แปลกใหม่และโปร่งใส ต้องการรางวัลการตอบ
แทนทางด้านการเงินและผลประโยชน์จากการทํางานอย่างรวดเร็ว ต้องการบรรยากาศในการทํางาน
ที่ยืดหยุ่นไม่เคร่งครัดเป็นผู้ชอบแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่าในเรื่องงาน จึงต้องการการเติบโต
และต้องการย้ายงานเพื่อสร้างทักษะมีความภักดีในงานต่อระดับบริหาร 

4.กลุ่มวาย เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2521-2538 มีลักษณะพฤติกรรมการทํางาน
หนักเพื่อ 

หวังผลตอบแทน และมีความทะเยอทะยานสูงและมีความคาดหวังที่เจริญเติบโตใน
หน้าที่การงานอย่างรวดเร็ว ต้องการความประสบความสําเร็จทางด้านการเงิน แสวงหาความท้าทาย
ในงาน มีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีความภักดีต่อองค์กร  

เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงความแตกต่างของเจเนอเรชั่นว่าส่งผล
ถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงแรงจูงในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุยานประวัติศาสตร์
อยุธยา ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษารวบรวมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของแต่ละ              
เจนเนอเรชั่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ คือคนที่เกิดระหว่างปี  พ.ศ. 2489-2507  2523 (ภราดร จํานงเวช 

2556 : สืบค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2561) หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สาเหตุที่เรียกว่า “Baby 
Boomer” เพราะหลังจากผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชากรที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละประเทศมีน้อย คน
ในยุคนั้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูกหลาย ๆ คน เพื่อสร้างแรงงานขึ้นมาพัฒนา ปัจจุบันคนยุค Baby 
Boomers เริ่มเข้าสู่วัยชรา คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทํางาน เคารพในกฎระเบียบ ให้
ความสําคัญกับสายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่ กระบวนการในการทํางาน ชอบการทํางานที่
มั่นคงและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง Raths (1999) มีความอดทนสูงสู้งาน พยายามคิดและทําอะไร
ด้วยตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคน ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัดอดออม จึงมีการใช้จ่าย
อย่ างรอบ คอบ  และระมั ดระวั งคน  มี แน วคิ ดที่ จะทํ างานห นั ก เพื่ อสร้ างเนื้ อสร้ างตั ว  
มีความทุ่มเทกับการทํางานและองค์กรมาก คนกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากมีความ
จงรักภักดีกับองค์กรอย่างมาก 

จากพฤติกรรมสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับลักษณะการท่องเที่ยวของกลุ่ม เบบี้บูมเมอร์ ซึ่งมี
ความมั่นคงในเรื่องการเงินยังเป็นช่วงอายุที่มีความกังวลด้านการเงินสําหรับท่องเที่ยวน้อยที่สุด โดยมี
การคิดวางแผนเรื่องงบการท่องเที่ยวช่วงก่อนเดินทาง โดยอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมของผู้คนในช่วงอายุนี้คือ
คอมพิวเตอร์ มีความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ยวสูง ให้ความสําคัญกับกิจกรรมระหว่างเข้าพัก 
ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม และการบริการที่น่าประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ 
(พิมพ์ปวีณ์ นพกิจกําจร, 2560) สืบค้นวันที่ 9  มิถุนายน 2561 ) ดังนั้นกลุ่มแบบ้ีบูมเมอร์จะคํานึงถึง
เรื่องความสะดวกสบายการบริการที่ดีเยี่ยมในสถานที่ท่องเที่ยวเนื่องจากมีอายุมากและมีกําลังเงินสูง 
ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรม ศาสนาเพื่อหาความสงบในชีวิต 

 
กลุ่มเอ็กซ์ 

กลุ่มเอ็กซ์ หมายถึงคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.  2508-2523  (ภราดร จํานงเวช 2556 : 
สืบค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2561) ประชากรกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีแห่งยุคสมัยค่อนข้างมาก จึงทําให้คนกลุ่มนี้สามารถปรับตัวให้เหมาะกับยุคสมัยได้ดี จาก
การขยายตัวทางการค้าอุตสาหกรรม และวิทยาการเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิดการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้
ที่ อํานวยความสะดวกมากมายที่ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้
สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งในการทํางาน
และชีวิตส่วนตัว การมองว่างานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นทําให้คนกลุ่มนี้ให้ความสําคัญต่อ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทํางานควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง
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ทางสังคม ครอบครัว และความเป็นส่วนตัว จนกระทั่งสามารถสร้างความสมดุลระหว่างการทํางาน
และชีวิตส่วนตัว (เดชา (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2551) ได้โดยการเรียนรู้ปัญหาของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่
เป็นเบบี้บูมเมอร์ ซึ่งทุ่มเทให้กับงานจนไม่มีเวลาส่วนตัวและเวลาให้กับครอบครัวอุปนิสัยส่วนตัวมี
นิสัยชอบเสี่ยง ชอบทําอะไรใหม่ๆ ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี มีความยืดหยุ่น ชอบความเป็น
อิสระเป็นรุ่นที่เติบโตมาด้วยการดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เป็นกลุ่มที่
แสวงหาอํานาจด้วยตนเอง และเป็นกลุ่มที่ต้องการความเป็นอิสระและการยอมรับ 

จากพฤติกรรมสามารถเชื่อมโยงเกี ่ยวกับลักษณะการท่องเที ่ยวของกลุ่มเอ็กซ์   
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีโดยในการเดินท่องเที่ยวจะพิจารณาจาก ความปลอดภัย 
และเหมาะกับครอบครัวในการเดินทางท่องเที่ยว โดยกลุ่มเอ็กซ์ นิยมอ่านรีวิว และคําบรรยาย
บนเว็บไซต์เกี่ยวกับที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อประกอบกับใช้เวลาในการหาข้อมูลมากกว่า
คนเจนเนอเรชั ่นอื่น  โดยคํานึงถึงรายละเอียด สิ ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในการเดินทาง
ท่องเที่ยว (พิมพ์ปวีณ์ นพกิจกําจร, 2560):สืบค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2561) ดังนั้นกลุ่มเอ็กซ์เป็น
กลุ่มที่คํานึงถึงครอบครัวเป็นหลักในการเดินทางก่อนเดินทางหาข้อมูลมากก่อนการตัดสินใจ
และต้องการความสะดวกในการเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว  

 
กลุ่มวาย 

กลุ่มวาย คือคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2537  (ภราดร จํานงเวช 2556 : สืบค้นวันที่ 
7 มิถุนายน 2561) เป็นคนยุคใหม่ที่ต้องการเหตุผลในทุกเรื่อง Gen Y ถูกปลูกฝังและผลักดันด้าน
การศึกษาและเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ต้ังแต่วัยเด็ก เนื่องจากพ่อแม่ของคนกลุ่มนี้เป็นผู้มีความรู้สูง คน
รุ่นนี้จะมีความคิดเป็นของตนเองค่อนข้างสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและเงื่อนไข กล้าแสดงออก มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ใส่ใจต่อคําวิจารณ์ มีความมั่นใจในตนเอง (เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550) 
เป็นกลุ่มคนที่มองโลกในแง่ดี ชอบทํางานเป็นทีม ไม่ชอบทําตามกฎระเบียบ ฉลาดยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต กความก้าวหน้า มุ่งผลสําเร็จเป็นหลักแต่มักไม่
วางแผนระยะยาว ไม่มีความอดทนแต่มีความคาดหวังสูง มีโลกส่วนตัวสูงแต่ไม่ได้แสดงออกถึงความ
ต้องการเป็นอิสระ มักมีความอดทนตํ่าทั้งร่างกายและจิตใจ เก็บอารมณ์ไม่อยู่ หากเกิดปัญหาหรือไม่
พอใจเรื่องใด 
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จากพฤติกรรมสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับลักษณะการท่องเที่ยวของกลุ่มวายโดยกลุ่มนี้
เป็นวัยที่มีงานประจํา บางส่วนเพิ่งเริ่มมีครอบครัวคนกลุ่มนี้นี้จึงเดินทางท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
โดยกลุ่มนี้จะหาข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อจองการเดินทาง โดยให้ความสําคัญกับการเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ชอบกิจกรรมกลางแจ้งจึงชอบเดินสํารวจวิถีชีวิตของผู้คนรอบ ๆ โดยกลุ่มนี้ชอบออกเดินทาง
ไป ใน ส ถ า น ที่ ที่ ไม่ ค่ อ ย เป็ น ที่ รู้ จั ก ซึ่ ง บ า ง ค รั้ ง ไ ด้ รั บ คํ า แ น ะ นํ า จ า ก ค น ใน ท้ อ ง ถิ่ น  
ด้วยต้องการประสบการณ์เพื่อนําไปบอกต่อในโลกของโซเชียล (พิมพ์ปวีณ์  นพกิจกําจร, 2560) 
สืบค้นวันที่ 9 มิถุนายน 2561)  ดังนั้นกลุ่มวายจึงเป็นกลุ่มที่ไม่เน้นการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน
แต่เน้นในการเดินทางค่อนข้างบ่อย โดยต้องการทางเลือกที่ดีที่สุดในการเลือกเดินทางท่องเที่ยว 

 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 

ความหมายของจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ผู้เขียนหลายท่านได้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน โดย

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวต้องเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพ  หรือหารายได้  เช่น  การเดินทางเพื่ อการศึ กษา การเดิ นทางเพื่ อประชุมสัมมนา  
การเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง หรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น โดย
มีคนให้แนวคิด คําจํากัดความและทฤษฎีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ดังนี ้

สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่  โดยมีเงื่อนไขว่า การ
เดินทางนั้น เป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) สรุปว่า การท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการเดินทางมีจุดมุ่งหมาย  
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการทางกายภาพ เพื่อตอบสนอง
ในแง่การผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจําวันและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งในปัจจุบัน
ความต้องการด้านการท่องเที่ยวของมนุษย์มีเพิ่มมากขึ้น  

ไพ ฑู รย์  พ งศะบุ ตร  (2542) ได้ ให้ ความ ห ม ายของการท่ องเที่ ยว  ห ม ายถึ ง  
การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พํานักอาศัยประจําของบุคคลนั้น และเป็นการไป
เยือนชั่วคราวโดยมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได้ 
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องค์ประกอบของจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
อุษณี ย์  ศรีภู มิ  (2544) กล่ าวว่ า การท่ องเที่ ยวเป็ นความต้องการอย่ างหนึ่ ง  

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1.ความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อได้พบเห็น สิ่งแปลก

ใหม่ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไป 
2.การพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจประจําวัน เช่น การ

เล่นกีฬา การเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งบริการทางประวัติศาสตร์  
3.ความสนใจทางด้านศาสนาและประวิติศาสตร์ ได้แก่ การนมัสการ ศาสน

สถาน การท่องเที่ยวไปตามสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์  
4.อาชีพและธุรกิจ ได้แก่ การเดินทางเพื่อสํารวจ ค้นคว้า การประชุม การ

สัมมนาการศึกษา เปรียบเสมือนการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  
5.อื ่นๆ  ได้แก่ การเยี ่ยมเยียนญ าติพี ่น ้อง  เพื ่อนฝูง  ซึ ่งการเดินทาง เพื ่อ

วัตถุประสงค์นี้ มักจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด วันเทศกาลต่างๆ  
Robinson (1991) ได้กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวมี

อยู ่8 ประการ คือ 

1.เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและร่างกาย 
2.เพื่อสุขภาพอนามัย เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ อาบแดด อาบน้ําแร ่
3.เพื่อเข้าร่วมหรือชมกิจกรรมทางกีฬา 
4.เพื่อไปชมสิ่งที่แปลกใหม่ในต่างประเทศ 
5.เพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความสดชื่น เพื่อการพักผ่อน 
6.เพื่อสาเหตุส่วนตัว เช่น ไปเยี่ยมญาติ ไปพบเพื่อนใหม่หรือเพื่อหลบหนีคนที่ใกล้ชิด

จําเจ 
7.เพื่อเหตุผลทางด้านจิตใจ ศาสนา 
8.เพื่ออาชีพและการธุรกิจ 

Foster (1985) ได้ เขี ยนไว้ ในหนั งสื อ  “Travel and Tourism Management” ว่ าการ
เดินทางท่องเที่ยวต้องเป็นการเดินทางที่มีความสมัครใจ วัตถุประสงค์ใดก็ได้ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบ
อาชีพหรือหารายได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 
9 ประเภท คือ 
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1.การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด (Holiday-Mass Popular) เป็นการ
เดินทางในวันหยุดเพื่อพักผ่อนโดยไม่ทําอะไร อันเป็นการขจัดความเมื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ
จากการทํางานให้หมดไป  

2.การท ่อ งเที ่ย ว เพื ่อ ว ัฒ นธรรมและศ าสนา  (Cultural Religion)  
เป็นการเดินทางที่ปรารถนาจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ  

3.การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational) เป็นการเดินทางเพื ่อทําการ
วิจัยหรือสอนหนังสือ หรือเข้าศึกษา หรือดูงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว  

4.ก า ร ท ่อ ง เที ่ย ว เพื ่อ ก า ร ก ีฬ า แ ล ะค ว า ม บ ัน เท ิง  (Sport and 
Recreation) เป็นการเดินทางที่ปรารถนาจะไปชมการแข่งขันกีฬา หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือ
เล่นกีฬาในท้องถิ่นนั้น หรือเป็นการเดินทางเพื่อความสนุกบันเทิงใจ  

5.การท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ  (Historical 
and Special Interests) เป็นการเดินทางที ่ปรารถนาจะไปชมโบราณสถานที่เกี ่ยวโยงกับ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์  

6.การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (Hobbies) เป็นการเดินทางเพื่อทํางานอดิเรก  
7.การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (Visiting Friend / Relation) เป็นการ

เดินทางเพื่อเยี่ยมญาติมิตรอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้ดียิ่งขึ้น  
8.การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business) ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการ

ทํางาน แต่ก็จัดเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางในลักษณะนี้จะสร้างรายได้
ให้กับจุดหมายปลายทางที่นักธุรกิจไปเยือน และนักธุรกิจนั้นก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปอยู่  
ณ สถานที่นั้นเพื่อที่จะทํางาน หารายได้อย่างเดียว หากต้องบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ  

9.การท่องเที ่ยวเพื ่อประชุมสัมมนา (Conference Congress) เป ็นการ
เดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โดยปกติการจัดรายการประชุมสัมมนาผู้จัดมักมีรายการนํา
เที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้ง ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นนักท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ และเมืองใดที่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

 
3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกับแรงจูงใจ 

ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ คือแรงผลักดันที่เกิดจากภายในหรือภายนอกตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรมต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย เช่น การ
จับจ่ายใช้สอย เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงค่านิยมพฤติกรรมการบริโภคสินค้า และการบริการ ซึ่งคาด
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ว่าจะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้ให้แนวคิด ทฤษฎี ท่ี
เกี่ยวกับแรงจูงใจไว้ดังนี้ 

Kidd (1973) กล่าวว่า “แรงจูงใจ” (Motivation) มาจากคํากริยาในภาษาละตินว่า 
“Mover” ซึ่งมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า  “to move” ความหมายคือ “เป็นสิ่งที่ 
โน้มน้าวหรือชักนําบุคคลให้เกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ ดังนั้นแรงจูงใจจึงได้รับความสนใจมากใน
ทุก ๆ อุตสาหกรรม  

Atkinson (1966) ได้กําหนดหลักการของทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หรือความสําเร็จใน
ชีวิตขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 ตัว ได้แก่ ความคาดหวังว่าจะสําเร็จ แรงจูงใจที่มุ่ งไปสู่ความสําเร็จ  
และสิ่งล่อใจ 

Woolfolk. (1995) แรงจูงใจ เป็นภาวะภายใน ของบุคคล ที่ถูกกระตุ้นให้กระทํา
พฤติกรรมอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง  

Domjan (1996) แรงจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทําหรือกิจกรรมของ
บุคคล โดยบุคคลจงใจ กระทําพฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

Lovell (1980) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่ชักนําหรือโน้มน้าวให้บุคคลเกิด
ความพยายามเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการบางประการให้บรรลุผลสําเร็จ 

Herzberg (1982) แรงจูงใจ ที่มีผลต่อการทํางานของบุคคลในองค์กร โดยศึกษาถึง
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการทํางานเพื่อหาทางที่จะลดความไม่พอใจในการทํางาน แบ่งออกเป็น   
2  กลุ่ม คือ 

1.ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่มุ่งสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน เป็นการตอบสนองความต้องการขั้นสูงสุดของบุคคล ทําให้พนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ
กับงานที่ทํา 

2.ปัจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะสร้าง
ความไม่พอใจในการทํางานให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานขึ้นได้ 
หรือเป็นหัวข้อกําหนดเบื้องต้นที่จะป้องกันมิให้เกิดความไม่พอใจในงานที่ทํา 

สุภัททา ปิณฑะแพทย์ (2542) กล่าวว่าเหตุจูงใจ หมายถึงแรงผลักดันที่ทําให้บุคคลมุ่ง
ที่จะแสดงพฤติกรรมเกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้ทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนอง
ความต้องการนั้น 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ให้ความหมายแรงจูงใจ หมายถึง พลังกระตุ้นภายในของแต่ละ
บุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดการปฏิบัติ 
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อารี พันธ์มณี (2546) กล่าวว่าแรงจูงใจหมายถึง การนําปัจจัยต่างๆที่เป็นแรงจูงใจ
ต่างๆมาผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่ต้องการ 
ปัจจัยต่างๆที่นํามาอาจเป็นรางวัล การลงโทษ การทําให้เกิดความต่ืนตัวและเกิดความหวังเป็นต้น 

แสงเดือน ทวีสิน (2549) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน
ว่า “Mover” แปลว่า การเคลื่อนไหวซึ่งหมายถึงพลังผลักดันให้มนุษย์มีการเคลื่อนไหวเพื่อไปสู่
เป้าหมายที่แต่ละคนต้องการ ถ้าขาดแรงจูงใจมนุษย์อาจเปรียบได้กับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้ 
ตามคําสั่งหรือความต้องการของผู้อ่ืน และพฤติกรรมหลายๆ อย่างของมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นถ้าปราศจาก
การจูงใจ 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจ Maslow’s General Theory of Human & Motivation 

Maslow (1954) ได้คิดทฤษฎีจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่ว
โลก โดยหลักการดังกล่าวได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์โดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการ
ค้นหาเป้าหมายที่จะทําให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งที่มี
ความหมายต่อตนเอง จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนาไปเป็นลําดับ (Hierarchy & Needs) ซึ่ง
สมมติฐานดังกล่าวมีความเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 5 ข้ัน ดังนี ้

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 Maslow’s General Theory of Human & Motivation 
 

ที่มา: http://www.researchhistory.org, 13  มิถุนายน  2561 
 

http://www.researchhistory.org/
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1.ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) หมายถึง ความ
ต้องการพื้นฐานของร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศและกรพักผ่อน เป็น
ต้น ความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการที่จําเป็นสําหรับมีชีวิตอยู่  มนุษย์ทุกคนมีความต้องการ
ทางสรีระอยู่เสมอจะขาดเสียไม่ได้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดจะกระตุ้นให้ตนมีกิจกรรม ขวนขวายที่จะ
สนองความต้องการ 

2.ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความ
ต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญ 
บังคับ จากผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อม เป็นความต้องการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มกัน ความต้องการ
ประเภทนี้เริ่มตั้งแต่วัยทารกจนกระทั่งวัยชรา ความต้องการที่จะมีงานทําเป็นหลักแหล่งก็เป็นความ
ต้องการเพื่อสวัสดิภาพของผู้ใหญ่อย่างหนึ่ง 

3.ความต้องการความรักและความผูกพัน (Love and Belonging Needs) หมายถึง 
มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้ อ่ืน และต้องการมีความผูกพันกับผู้ อ่ืนหรือมี
ความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของหมู่ ทราบว่าทุกคนยอมรับตนเป็นสมาชิก คนที่รู้สึกว่าเหงาไม่มีเพื่อน มี
ชีวิตไม่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่จะต้องซ่อมความต้องการประเภทนี้ คนที่รู้สึกวาตนเป็นที่รักและยอมรับของหมู่
จะเป็นผู้ที่สมปรารถนาในการต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ 

4.ความ ต้ องการการยกย่ อง  (Esteem Needs) หมายถึ ง  ความ ต้ องการนี้
ประกอบด้วยความต้องการที่จะประสบผลสําเร็จ มีความสามารถ ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองมี
ความสามารถ มีคุณค่าและมีเกียรติ ต้องการได้รับความยกย่องและนับถือจากผู้อ่ืน ผู้ที่มีความสม
ปรารถนาในความต้องการนี้จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่าตรงข้ามกับผู้
ที่ขาดความต้องการประเภทนี้ จะรู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถและมีปมด้อย มองโลกในแง่ร้าย 

5.ความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต (self-actualization) หมายถึง รู้จักตนเอง
ตามสภาพที่แท้จริงของตน จะกล้าที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเอง มีความ
จริงใจต่อตนเอง ปรารถนาที่จะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่จะมีความสามารถทําได้ ทั้งทางด้านสติปัญญา 
ทักษะ และอารมณ์ความรู้สึกยอมรับตนเองทั้งส่วนดีและส่วนเสียของตน ที่สําคัญที่สุดก็คือการมีสติที่
จะยอมรับว่าตนใช้กลไกในการป้องกันตนในการปรับตัวและพยายามที่จะเลิกใช้ เปิดโอกาสให้ตนเอง
ได้เผชิญกับความจริงของชีวิต เผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ “ท้าทาย” “น่าต่ืนเต้น” 
และมีความหมาย กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตน เป็นกระบวนการที่ไม่มีจุด
จบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตน 
เพราะมีน้อยคนที่จะได้ถึงขั้น “Self-Actualization” อย่างสมบูรณ์ 
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ทฤษฎี Model of the Motivation Process 
Schiffman (1991)) ก ล่ าวว่ าแ รงจู งใจ มี ที่ ม าจ าก ห ล าย ส าเห ตุ ด้ วย กั น เช่ น  

ความต้องการแรงขับสิ่งเร้า การคาดหวัง และการเก็บกดซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัว จะเห็นได้ว่าการจูงใจ
ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนเนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์มีความซับซ้อน แรงจูงใจอย่าง
เดียวกันอาจทําให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกัน แรงจูงใจต่างกันอาจเกิดพฤติกรรมที่เหมือนกันก็ได้โดยดูได้
จากรูป ดังนี ้2 ประเภท ดังนี ้
 

 

ภาพประกอบ 3 Model of the Motivation Process 
 

ที่มา: Schiffman and Kanuk. (1991). Consumer Behavior. P.181 
 

1.ความต้องการ (Needs) เป็นสภาพที่บุคคลขาดสมดุล เกิดแรงผลักดันให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้ตัวเอง เช่น คนที่รู้สึกเหนื่อยล้าโดยการนอน นั่งพัก หรือเปลี่ยน
บรรยากาศ เปลี่ยนอิริยาบถ ดูหนังฟังเพลง คนที่ถูกทิ้ง ให้อยู่คนเดียว เกิดความต้องการความรัก
ความสนใจจากผู้อ่ืน เป็นแรงผลักดันให้คนๆ นั้น กระทําการบางอย่างเพื่อให้ได้รับความรักความ
สนใจ ความต้องการมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรม กล่าวได้ว่าสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อ
บรรลุจุดหมายปลายทางที่ต้องการนั้น ส่วนใหญ่เกิดเนื่องมาจากความต้องการของบุคคล ความ
ต้องการในคนเรามีหลายประเภท โดยทั่วไปแล้วแบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้เป็น 
 

ความต้องการที่ยัง
ไม่ได้รับการ
ตอบสนอง 

ความตึง
เครียด 

การบรรลุเป้าหมายหรือ
ตอบสนองความต้องการ 

พฤติกรรม แรงขับ 

การเรียนรู้ 

การลด
ความเครียด 
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1.1 ความต้องการทางกาย (Physical Needs) เป็นความต้องการที่เกิดจาก
ธรรมชาติของร่างกาย เช่น ต้องการกินอาหาร หายใจ ขับถ่ายของเสีย การเคลื่อนไหว พักผ่อน และ
ต้องการทางเพศ ความต้องการทางกายทําให้เกิดแรงจูงใจ ให้บุคคลกระทําการเพื่อสนองความ
ต้องการดังกล่าว เรียกแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการทางกายนี้ว่า แรงจูงใจทางชีวะภาพหรือทาง
สรีระ (Biological Motives) 

1.2 ความต้ องการทางสั งคม  หรือ ความต้ องการทางจิ ตใจ  (Social or 
Psychological Needs) เป็นความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม เช่น ต้องการความรัก ความ
มั่นคง ปลอดภัย การเป็นที่ยอมรับในสังคม ต้องการอิสรภาพ ความสําเร็จในชีวิต และตําแหน่งทาง
สังคม ความต้องการทางสังคมหรือทางจิตใจดังกล่าวนี้  เป็นเหตุให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่
จุดหมายปลายทางได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการดังกล่าวคือ ทําให้เกิดแรงจูงใจที่เรียกว่า แรงจูงใจ
ทางสังคม (Social Motives) 

2.แรงขับ (Drives) เป็นแรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการทางกายและสิ่งเร้าจาก
ภายในตัวบุคคลความต้องการ และแรงขับมักเกิดควบคู่กัน คือ เมื่อเกิดความต้องการแล้วความ
ต้องการนั้นๆ ไป ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เรียกว่า แรงขับนอก จากนั้นแรงขับยังหมายถึง สภาพทาง
จิตวิทยาที่เป็นผล เนื่องมาจากความต้องการทางกาย เช่น ความหิว ทําให้เกิดสภาพทางจิตวิทยาคือ 
ใจสั่น ตาลอย หงุดหงิด อารมณ์เสีย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในหน่วยงาน เช่น การเร่งร้อน หาข้อสรุปจาก
การประชุม ในบรรยากาศที่ผู้ เข้าประชุมทั้งหิว ทั้งเหนื่อย แทนที่จะได้ข้อสรุปที่ดีบางครั้งกลับ
ก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้ง ไม่ได้รับผลสําเร็จตามที่ต้องการ หรือเพราะด้วยความหิว ความเหนื่อย ทําให้
รีบสรุปและตกลงเรื่องงานโดยขาดการไตร่ตรอง เพื่อจะได้รับประทานอาหารและพักผ่อน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิด ผลเสียต่องานได้ แต่ในบางกรณี บุคคลบางคนก็อาจฉวยโอกาสของการที่คน ในที่ประชุม
อยู่ในภาวะมีแรงขับด้านความหิว ความเหนื่อย มาเป็นประโยชน์ ให้ลงมติบางเรื่องโดยง่ายและ
รวดเร็วเพื่อประโยชน์ต่องาน 

3.สิ่งล่อใจ (incentives) เป็นสิ่งชักนําบุคคลให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ จัดเป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น การชักจูงให้คนงานมาทํางานอย่างสม่ําเสมอ โดย
ยกย่องพนักงานที่ไม่ขาดงาน การประกาศเกียรติคุณ การจัดสรรรางวัลในการคัดเลือกพนักงานหรือ
บุคคลดีเด่นประจําปี การจัดทําเนียบ "Top Ten" หรือสาขาดีเด่นขององค์กร การมอบโล่รางวัลแก่ฝ่าย
งาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี  ฯลฯ ตัวอย่างที่ยกมาเหล่านี้  จัดเป็นการใช้สิ่งล่อใจมาสร้าง
แรงจูงใจ ในการทํางานให้เกิดแก่พนักงานขององค์กรทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งล่อใจนั้นอาจเป็นวัตถุ 
สัญลักษณ์ หรือเป็นคําพูด ที่ทําให้บุคคลพึงพอใจ 
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4.การต่ืนตัว (arousal) เป็นภาวะที่บุคคลพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม สมองพร้อมที่
จะคิด กล้ามเนื้อพร้อมที่จะเคลื่อนไหว นักกีฬาที่ อุ่นเครื่องเสร็จพร้อมที่จะแข่งขันหรือเล่นกีฬา 
พนักงานต้อนรับที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวนี้เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ที่ติด
เครื่องพร้อมจะทํางาน บุคลากรในองค์กรเมื่อต่ืนตัวในการทํางาน ย่อมส่งผลให้ทํางานได้ดีขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์พบว่า การต่ืนตัวมี 3 ระดับ คือ การต่ืนตัว
ระดับสูง การต่ืนตัวระดับกลาง และการต่ืนตัวระดับตํ่า ระดับที่นักจิตวิทยาค้นพบว่าดีที่สุดได้แก่ การ
ต่ืนตัวระดับกลาง ถ้าเป็นการต่ืนตัวระดับสูง จะต่ืนตัวมากไปจนกลายเป็นต่ืนตกใจ หรือต่ืนเต้น ขาด
สม าธิ ใน การทํ างาน  ถ้ า ต่ื น ตั วระ ดั บ ตํ่ าก็ มั กทํ างาน ทํ างาน เฉื่ อยชา  ผลงาน เสร็จช้ า  
และจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทําให้บุคคลต่ืนตัว มีทั้งสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในได้แก่ 
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลแต่ละคนที่มีแตกต่างกัน ทั้งในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย  
และระบบสรีระภายในของผู้นั้น 

5.การคาดหวัง (expectancy) เป็นการต้ังความปรารถนา หรือการพยากรณ์
ล่วงหน้าของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป เช่น การที่คนงานคาดหวังว่า พวกเขาจะได้รับโบนัส
ประจําปีสัก 4-5 เท่าของเงินเดือน การคาดหวังนี้ส่งผลให้พนักงานดังกล่าว กระปรี้กระเปร่า มี
ชีวิตชีวา ซึ่งบางคนก็อาจจะสมหวัง และมีอีกหลายคนที่ผิดหวังในชีวิตจริง สิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่
เกิดขึ้นมักไม่ตรงกันเสมอไป ช่วงห่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ถ้าห่างกันมากก็อาจทํา
ให้คนงานคับข้องใจ และเกิดปัญหา ขัดแย้งอ่ืนๆ ตามมา เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารงาน จึงควร
ระวังในเรื่องดังกล่าว ที่จะต้องมีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกันและกัน การสร้าง
ความหวัง หรือการปล่อยให้พนักงาน คาดหวังลมๆ แล้งๆ โดยที่สภาพความเป็นจริงทําไม่ได้ อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากที่คาดไม่ถึง ในเวลาต่อไป ดังตัวอย่างที่เห็นได้จาก การที่กลุ่มคนงานของ
บริษัทใหญ่บางแห่งรวมตัวกันต่อต้าน ผู้บริหาร และเผาโรงงาน เนื่องมาจากไม่พอใจที่ไม่ได้โบนัส
ประจําปีตามที่คาดหวังไว้ว่าควรจะได้ การคาดหวังก่อให้เกิดแรงผลักดัน หรือเป็นแรงจูงใจที่สําคัญ
ต่อพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งในองค์กร ถ้าได้มีการกระตุ้นให้พนักงานทํางานโดยวางแผนและเป้าหมาย 
ต้ังระดับของผลงานตามที่ควรจะเป็นอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยยกระดับมาตรฐานของผลงานของ
พนักงาน ซึ่งเมื่อได้ผลงานดีขึ้น ผู้บริหารก็พิจารณาผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พนักงานคาดว่า
ควรจะได้ นับว่าได้รับประโยชน์พร้อมกัน ทั้งฝ่ายเจ้าของกิจการและผู้ปฏิบัติงาน 

6.การต้ังเป้าหมาย (goal settings) เป็นการกําหนดทิศทางและจุดมุ่ งหมาย
ปลายทางของการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของบุคคล จัดเป็นแรงจูงใจจากภายในของบุคคลผู้
นั้นในการทํางานธุรกิจที่มุ่งเพิ่มปริมาณและคุณภาพ ถ้าพนักงานหรือนักธุรกิจมีการต้ังเป้าหมายใน
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การทํางานจะส่งผลให้ทํางานอย่างมีแผน และดําเนินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวเสมือนเรือที่มีหางเสือ ซึ่ง
ในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นจะเห็นว่ามีคนบางคนที่ทําอะไรก็มักประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จ 
อาจจะมีหลายประการ แต่ปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากต่อความสําเร็จในการทํางาน 
คือการต้ังเป้าหมายในการทํางานแต่ละงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารงาน ควร
สนับสนุนให้พนักงานทํางานอย่างมีเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและตัวของ
พนักงานเอง 

ที่กล่าวมาทั้งหมดในเรื่องที่มาของแรงจูงใจ ซึ่งได้แก่ ความต้องการ แรงขับ สิ่งล่อใจ 
การต่ืนตัว การคาดหวัง และการต้ังเป้าหมาย จะเห็นได้ว่าค่อนข้างยากที่จะกล่าวอธิบายแต่ละเรื่อง
แยกจากกันโดยเอกเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก แต่ละเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น ความ
ต้องการ ทําให้เกิด ภาวะขาดสมดุลภายในร่างกาย หรือจิตใจ มนุษย์อยู่ในภาวะขาดสมดุลไม่ได้ ต้อง
หาทางสนองความต้องการเพื่อให้เข้าสู่ภาวะสมดุลส่งผลให้เกิดแรงขับหรือแรงผลักดันพฤติกรรม ทํา
ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทางมุ่งไปสู่เป้าหมาย เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วแรงผลักดัน
พฤติกรรมก็ลดลง ภาวะสมดุลก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง จากคําอธิบายดังนี้จะเห็นได้ว่าที่มาของ
แรงจูงใจหลายเรื่องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน 

 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กล่าวว่ามูลเหตุให้เกิดการท่องเที่ยวน่าจะเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์ทุกคนที่มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวโดยสัญชาตญาณอยู่แล้ว ซึ่งมนุษย์ทุกคนมี
มูลเหตุจูงใจในการท่องเที่ยวแตกต่างกันไปตามเศรษฐกิจ สังคม และช่วงเวลา พอจะสรุปถึงมูลเหตุ
หรือปัจจัยที่จูงใจสําคัญที่กระตุ้นให้คนนับล้านๆ คนทั่วโลกเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ต้องการ
ในวาระต่างๆ 

Pizam (Eds). (1999) กล่าวว่า การศึกษาส่วนใหญ่แรงจูงใจมีบทบาทสําคัญ ในการ
ตัดสินพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เนื่องจากแรงจูงใจส่งผลต่อ เวลา สถานที่  และประเภทการ
ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ผู้บริโภคจะปฏิบัติตาม การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวส่วนมากชี้ไปที่สิ่งที่มีอยู่จริง
ทั้งปัจจัยด้านแรงจูงใจภายนอกและภายใน 

Harssel (1994) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวประกอบด้วย 
2 ปัจจัย ประกอบด้วย 

1.ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากตัวบุคคลเอง เช่นต้องการ
พักผ่อน เปลี่ยนแปลงจากบรรยากาศสภาพแวดล้อมเดิม ๆ ต้องการเข้าสังคม 
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2.ปัจจัยดึง (Pull Factors) เป็นแรงจูงใจที่ เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความ
สวยงามน่าสนใจ และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

Mclntosh (1997) ได้มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุจูงใจภายในแหล่งท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี ้

1.มูลเหตุจูงใจทางด้านร่างกาย คือ ความต้องการในการพักผ่อน การแสวงหาสิ่ง
แปลกใหม่ 

2.มูลเหตุจูงใจด้านวัฒนธรรม 
3.มูลเหตุจูงใจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
3.มูลเหตุจูงใจทางด้านกายภาพและเกียรติภูมิ 

Cooper C. and Boniface B. G (1998) กล่าวว่า แหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีส าคญัท่ี
จะสนองความ ต้องการของนกัท่องเท่ียว ซึง่จะต้องประกอบด้วย 4 As คือ    

1.สิ่งดงึดดูใจ (Attractions) แหลง่ทอ่งเท่ียวควรมีสิ่งดงึดดูความสนใจหรือมีเสนห์่ 
เฉพาะตวั     

2.การเข้าถึง (Accessibility) แหล่งท่องเท่ียวจะดึงดูดความสนใจได้มากหากมี
ความสะดวกในการเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียว 

3.สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenities) แหล่งท่องเท่ียวควรก่อให้ เกิดความ
ประทบัใจสขุใจ และซาบซึง้ในการเท่ียวชม    

4.บริการเสริมท่ีคนในท้องถ่ินเป็นผู้ จัดหาขึน้มาเอง (Ancillary Service) แหล่ง
ท่องเท่ียวควรจดัสรรบริการด้านต่างๆ ให้กับนักท่องเท่ียว หน่วยงาน และภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและดงึดดูนกัท่องเท่ียวมายงัสถานท่ีท่องเท่ียว  

ชสูิทธ์ิ ชชูาติ (2543) กล่าวว่า การท่องเท่ียวท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ แหล่งท่องเท่ียว
จะต้องมีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ (3As) ได้แก่    

1.สิ่งดึงดดูใจ (Attraction) สิ่งดึงดดูใจเกิดจากสถานท่ีและเหตกุารณ์ สถานท่ี
อาจเกิดจากธรรมชาติสร้างหรือมนุษย์สร้างขึน้ แต่เหตกุารณ์ท่ีน่าประทบัใจเกิดจากมนุษย์สร้าง
เพียงอย่างเดียว   

2.สิ ่ง อ า น วยค วาม สะด วก  (Amenities) ความ สะดวกสบ าย ที ่ท า ใ ห้
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้าไปถึงสถานท่ีได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัและสะดวกสบายยิ่งขึน้ การก่อสร้าง
ปัจจยัพืน้ฐาน (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา 
จงึเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งในแหลง่ทอ่งเท่ียว   
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3.การเข้าไปถึง (Accessibility) การเข้าไปถึงแหล่งท่องเท่ียวต้องมีระบบการขนส่ง 
ประกอบด้วย เส้นทางยานพาหนะ สถานี และผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ล าเลียงคนและสิ่งของไปยงัจดุมงุหมายปลายทางโดยผ่าน เส้นทางหรือทอ่ล าเลียง 

Tourism Western Australia (2008) ห รื อ ปั จ จั ย  5A ท่ี แ ส ด งถึ ง แ รงจู ง ใจ ข อ ง
นักท่องเท่ียวในการเข้าไปท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้และประสบ
ความส าเร็จในการท่องเท่ียว ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้   

1.สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว เพราะเป็นสิ่งดึงดูดใจหรือแรงจูงใจให้นักท่องเท่ียวไปสู่จุดหมายปลายทาง 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวนัน้เป็นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ จึงสามารถแบ่งสิ่งดึงดูดใจในแหล่งท่องเท่ียวได้ 3 
รูปแบบ ได้แก่ 

-สิ ่งด ึงด ูดใจที่มน ุษย์ส ร้างขึน้  รวมถึงกิจกรรมที่มน ุษย์จ ัดขึน้  ซึ ่ง เป็น
สาเหตุให้นักท่องเท่ียวเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว เช่น สวนสนุก และกิจกรรมการประชุม  

-สิ่งดงึดดูใจเชิงศลิปวฒันธรรม  
-สิ่งดงึดดูใจเชิงชมุชนสมัพนัธ์  

2.ก ิจ ก รรม  (Activities) สถาน ที ่ท ่อ ง เที ่ย วค วรจ ัด ให้ม ีก ิจ ก รรมต ่า งๆ  
ท่ีนักท่องเที่ยวสามารถท าในช่วงเวลาท่ีพกัและท่องเท่ียว ณ สถานท่ีนัน้ เพ่ือเพิ่มความน่าสนใจของ
การท่องเท่ียวและช่วงเวลาพกัผ่อนของนกัท่องเท่ียว กิจกรรมต่างๆ ควรมีความหลากหลายและตรง
กบัความต้องการของนกัท่องเท่ียวด้วย อาทิ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจบัจา่ยใช้สอย  

3.การเข้าถึง (Access) สภาพการเข้าถึงหรือเส้นทางคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเท่ียว
นัน้ ๆ มีความสะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเท่ียวมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจาก
ระยะทางจากจุดศูนย์กลางการท่องเท่ียวมาสู่แหล่งท่องเท่ียว เช่น ระยะทางจากตวัเมือง ซึ่งจะเป็น
ศนูย์กลางการท่องเท่ียวของพืน้ท่ีนัน้ เป็นต้น พิจารณาจากลกัษณะการเดินทางว่าเป็นอย่างไร เช่น 
โดยรถยนต์เรือ หรือการเดินเท้า สภาพของเส้นทางเอือ้อ านวยต่อการเดินทางมากน้อยเพียงใด มี
สภาพเป็นถนนคอนกรีต ราดยาง ลกูรัง หรือถนนดิน ถ้าเป็นแม่น า้ล าคลองต้องใช้เรือหรือแพ มีสิ่งกีด
ขวางหรือไม่ ถ้าเป็นทางเท้า สภาพทางเดินดีหรือไม่ ระยะทางเดินเหมาะกบันกัท่องเท่ียวเพียงใด การ
จดัหาพาหนะให้เหมาะสมส าหรับการเดินทางและพิจารณาค่าเดินทาง เป็นต้น ดงันัน้ตวัแปรท่ีใช้ใน
การประเมินสภาพการเข้าถึง อาจพิจารณาได้จากความสะดวก อปุสรรคหรือสิ่งกีด ขวางการเดินทาง 
ลกัษณะการเดินทางและสภาพถนน นอกจากนีก้ารเข้าถึงในแหล่งท่องเท่ียวยงัหมายถึง สิ่งท่ีสามารถ
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ท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัและท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวนัน้ได้ง่ายขึน้ เช่น การลง
โฆษณาผา่นหนงัสือการท่องเท่ียว,การโฆษณาผ่านทางส่ือตา่งๆ Facebook หรือWebsiteเป็นต้น 

4.สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการ
ขัน้พืน้ฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ ๆ 
นกัท่องเท่ียวสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น ท่ีพกัแรม ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สถานเริงรมย์ 
สถานบริการอ่ืน ๆ การบริการน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ สินค้าท่ีระลึก ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศพัท์ 
สถานรักษาพยาบาล สถานีต ารวจ หรือระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ถ้าหากในบริเวณแหล่ง
ท่องเท่ียวนัน้ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วนจะต้องค านึกถึงความสะดวกและความใกล้
ไกลท่ีจะไปใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกจากแหลง่ชมุชนอ่ืนข้างเคียงแทน  

5.ท่ีพกั (Accommodation) สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีจ านวนท่ีพกัท่ีเพียงพอ พร้อมทัง้
มีความหลากหลายด้านราคาและการบริการและมีความเหมาะสมต่อสถานท่ีท่ีพักควรอยู่ไม่ไกลจาก
แหล่งท่องเท่ียวมากนัก ท าให้นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียวได้ง่ายและมีความ
ปลอดภยั ท่ีพกัในแหลง่ทอ่งเท่ียว  
 
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภคทําการค้นหาเพื่อตอบสนองความต้องของตนเอง หรือการศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระทําของผู้บริโภคเด่ียวกับการซื้อและการใช้สินค้า นักการตลาด
จําเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพราะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจ
ประสบความสําเร็จ ด้วยเหตุนี้จึงต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคคือปฏิกิริยายาของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อและใช้สินค้า รวมทั้งกระบวนการต่างๆของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็น
ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆ 

ธงชัย สันติวงษ์  (2539) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพล ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งโดย
การเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลจูงใจหรือกํากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี่เองที่จะทําให้นักการ
ตลาดตอบสนองผู้บริโภคได้ผลสําเร็จด้วยการสามารถชักนําและหว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อสินค้าและมี
ความจงรักภักดีที่จะทําให้ซื้อซ้ําครั้งต่อเนื่องเรื่อยไป 
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สุรีรัตน์ เตชะทวีวรรณ (2545) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การแสดงออกของการกระทํา
กิจกรรมใด ๆก็ตามแบบคล้ายคลึงกันบ่อยครั้ง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือของตน 
ความหมายของคาว่าพฤติกรรมอาจจะคล้ายกับคาว่านิสัย แต่จะแตกต่างกันเพียงมีการแสดงออกมา
ให้เห็นได้ ถือว่าเป็นพฤติกรรมหากไม่แสดงออกมาให้เห็นเราจะเรียกว่านิสัย ตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า 
Behavior ซึ่งแปลว่า การปฏิบัติตัว ความประพฤติ คุณสมบัติ พฤติกรรม อาการ หรือการแสดงออก 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจเลือก (Select) การซื้อ (Purchase) การใช้  (Use) และการกําจัดส่วนที่ เหลือ
(Dispose) ของสินค้าหรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตน 

Belch (1993) พฤติกรรมของผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการ
กําจัดผลิตภัณฑ์และบริการหลังการใช้ เพื่อสนองความต้องการและความปรารถนาอยากได้ให้ได้รับ
ความพอใจ 

Schiffman (1991) กล่ าวว่า  พฤติกรรมผู้ บริ โภค  หรือ (Consumer Behavior) คือ 
ขั้นตอนศึกษาผู้บริโภคโดยมีขั้นตอนเพื่อแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อ การเลือก ก่อให้เกิด
การใช้จ่าย สินค้าและบริการให้เป็นตามวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 

Peter C. (1990) ก ล ่าวว ่า  พ ฤ ต ิก รรม ผู ้บ ร ิโภ ค  ห ร ือ  (Consumer Behavior)  
คือ ลักษณะการกระทําของผู้บริโภคซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ความนึกคิด ความเข้าใจก่อให้เกิดการ
ตัดสินใจภายใต้สิ ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้กระทําก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพื ่อ
เอาไว้สําหรับ การดําเนินชีวิต 

Freud (1856-1936) เชื่อว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ มีแรงจูงใจมาจากจิตไร้สํานึก 
ซึ่งมักจะผลักดันออกมาในรูปความฝัน การพูดพลั้งปาก หรืออาการผิดปกติทางด้านจิตใจในด้านต่างๆ 
เช่น โรคจิต โรคประสาท เป็นต้น ธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาพร้อมกับแรงขับทางสัญชาตญาณ 
(Instinctual drive) และเป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนที่ได้ จิตจึงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและไม่หยุดนิ่ง การทํางานของจิตแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 

1.จิตไร้สํานึก (Unconscious Mind) การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยออกไปโดย
ไม่รู้ตัว ที่เกิดมาจากพลังของจิตไร้สํานึกซึ่งทําหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกไปตามหลักแห่งความ
พึงพอใจของตน และการทํางานของจิตไร้สํานึกเกิดจากความปรารถนา หรือความต้องการของบุคคล
ที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก ที่ไม่ได้รับการยอมรับ เช่น การถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะถูกเก็บกดไว้ในจิตส่วนนี้ 
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2.จิตสํานึก (Conscious Mind) บุคคลรับรู้ตามประสาทสัมผัสทั้งห้า ที่บุคคลจะมี
การรู้ตัวตลอดเวลาว่ากําลังทําอะไรอยู่  คิดอะไรอยู่ คิดอย่างไรเป็นการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์ ท่ี
ควบคุมการกระทําส่วนใหญ่ให้อยู่ในระดับรู้ตัว (Awareness) และเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมา โดย
มีเจตนาและมีจุดมุ่งหมาย 

3.จิตก่อนสํานึก (Preconscious Mind) เป็นส่วนของประสบการณ์ที่สะสมไว้ หรือ
เมื่อบุคคลต้องการนํากลับมาใช้ใหม่ก็สามารถระลึกได้และสามารถนํากลับมาใช้ในระดับจิตสํานึกได้ 
และเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับจิตรู้สํานึกมากกว่าจิตไร้สํานึก 

 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

ธงชัย สันติวงษ์  (2539) กล่ าวว่า การวิ เคราะห์พฤติกรรมผู้ บริ โภค หมายถึ ง  
การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพล ทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่ง
โดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลจูงใจหรือกํากับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี่เองที่จะทําให้
นักการตลาดตอบสนองผู้บริโภคได้ผลสําเร็จด้วยการสามารถชักนําและหว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อสินค้า
และมีความจงรักภักดีที่จะทําให้ซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่อง 

ดารา ทีปะปาล (2542) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคการกระทําใด ๆ ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการเลือกสรรสินค้าและบริการ รวมทั้ง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งเป็นตัวกําหนดการกระทําดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้
ได้รับความพึ่งพอใจสูงสุด 

ประสิทธ์ ทองอุ่น (2542) กล่าวว่า ประเภทของพฤติกรรมของมนุษย์สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้ 

1.พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมเท่านั้นที่
รู้ได้ บุคคลอ่ืนที่มิใช่เจ้าของพฤติกรรมที่จะไม่สามารถรับรู้ได้โดยตรงถ้าไม่แสดงออก พฤติกรรมภายใน
นั้นเป็นกระบวนการการทางานของสมอง ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนการทางานของสมองในรูปแบบต่างๆ  

2.พ ฤ ต ิก รร ม ภ า ย น อ ก  (Overt Behavior) ค ือ  พ ฤ ต ิก ร รม ที ่บ ุค ค ล อื ่น
นอกเหนือจากเจ้าของพฤติกรรมสามารถท่ีจะรู้ บุคคลอ่ืนจะรู้ได้ต้องอาศัย การสังเกต ไม่ว่าจะใช้ 
ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือใช้เครื่องมือ ช่วยในการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูล 

Kotler Armstrong (2009) ได้วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการ
ค้นหาหรือวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค 
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คําตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม ดังนี ้

1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (who constitutes the market?) เป็นคําตอบเพื่อทราบ
ถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย  

2.ผู้บริโภคซื้ออะไร (what does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่
ตลาดซื้อ  

3.ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (why does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถึงใน
การซื้อ  

4.ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (who participates in the buying) เป็นคําถามเพื่อ
ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสอนใจซื้อ  

5.ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (how does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถึงขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ  

6.ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (when does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบโอกาส
การซื้อ  

7.ผู้บริโภคซื้อที่ ไหน (where does the market buy?) เป็นคําถามเพื่อทราบถึง
โครงการสร้างช่องทาง ที่ผู้บริโภคจะไปซื้อในช่องทางการจัดจําหน่ายนั้น ๆ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2546) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นบุคคล 
กลุ่ม หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ  
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ตาราง 2 แสดงลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H เพื่อให้ได้คําตอบ 7Os  ซึ่งประกอบไป
ด้วย 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(who constitutes the market?) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  
(1) ประชากรศาสตร์       (2) ภูมิศาสตร์ 
(3) จิตวิทยา                 (4) พฤติกรรมการบริโภค 

ผู้บริโภคซื้ออะไร 
(what does the market buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ(Objects) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์
คือ ต้องการคุณสมบัติและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ และความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 

ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(why does the market buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ(Objectives) ผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อสนองความ
ต้องการของเขาด้านร่างกายและด้านจิตวิทยาซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ 
(1) ปัจจัยด้านจิตวิทยา (2) ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม 
 (3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(who participates in the 

buying) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ(Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  
(1) ผู้ริเริ่ม  (2) ผู้มีอิทธิพล  (3) ผู้ตัดสินใจซื้อ  (4) ผู้ซื้อ  (5) ผู้ใช้                   

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 
(how does the market buy?) 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบด้วย 
(1)การรับรู้ปัญหา (2) การค้นข้อมูล (3) การประเมินผล 
(4) การตัดสินใจซื้อ (5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
(when does the market buy?) 

โอกาสในการซื้อ(Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูกาลใด
ของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาล
วันสําคัญช่องทาง หรือแหล่ง หรือสถานที่จําหน่าย (Outlet) 

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน 
(where does the market buy?) 

ที่ผู้บริโภคไปทาการซื้อ เช่นห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต  ฯลฯ 

 
ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2546). การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา 

 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
องค์การสหประชาชาติ  (United Nation :UN) ให้ความหมายของ "นักท่องเที่ยว"  

ไว้ดังนี้ ผู้มาเยือน (Visitor) หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนมิได้พักอาศัยอยู่เป็นประจํา 
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ดังนั้น ผู้มาเยือน จึงหมายรวมถึงผู้
เดินทาง 2 ประเภท คือ 

1.นักท่องเที่ยว (Tourist) คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่พักอยู่ในประเทศที่มา
เยือนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

2.นักทัศนาจร (Excursionist) คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราว และอยู่ในประเทศ
ที่มาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) อาจใช้คําจํากัดความได้ เป็นปฏิกิริยายาของบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการรับและใช้บริการการท่องเที่ยว บริการทางด้านเศษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการ
ต่างๆของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็นตัวกําหนดปฏิกิริยาเหล่านั้น 

เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ (2538) ด้เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว
นั้นมักจะกล่าวถึงปัจจัยที่ทําให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ใช้
สําหรับการท่องเที่ยว เวลาสําหรับการท่องเที่ยว และความต้ังใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 
องค์ประกอบนี้ เป็นตัวกําหนดที่สําคัญยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยาก
เห็นของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็นกรอบกําหนดทิศทาง และขนาดของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวให้แตกต่างกันออกไปตามข้อจํากัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่ กล่าวคือ บุคคลที่มีรายได้ตํ่า มีเวลา
น้อย หรือไม่ต้ังใจที่จะท่องเที่ยวย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ใกล้ และในเวลาสั้นเท่านั้น แต่ในขณะที่คน
ที่มีรายได้สูง มีเวลามากและมีความต้ังใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัย และมีคุณภาพ
เหนือกว่า เป็นต้น 

สุรีรัตน์ เตชาทวีวรรณ (2545 ) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หรือ Tourist Behavior 
หมายถึง การแสดงออกลักษณะการการะทําของนักท่องเที่ยวนั้น ๆ การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องต่างๆ ประกอบด้วย 

1.การประมาณการจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในแต่ละช่วงของฤดูกาล  
2.การวางแผนและพัฒนาด้านบริการการท่องเที่ยว  
3.การวางแผนและพัฒนาด้านการตลาด  
4. การวางแผนและป้องกันการเกิดปัญหา  
5.การวางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร 

สรชัย พิศาลบุตร และ นฤมล สมิตินันทน์ (2526 ) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์อาจ
แตกต่างกันไปตามสถานภาพทางสังคมของแต่ละคน ซึ่งการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย่าง
ประกอบกัน กล่าวคือ ส่วนหนึ่งมาจากความพอใจส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่งเพื่อต้องการแสดง
สถานภาพของตน เพื่อให้สังคมยอมรับและยกย่อง สําหรับคนบางคนการเดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผล
มาจากความต้องการที่จะหลีกหนีภารกิจประจําวันที่ซ้ําซาก นอกจากนี้ก็มีการเดินทางเพื่อตอบสนอง
ความอยากรู้ อยากมี ประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ 
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Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่ต่างๆ ไว้ ดังนี ้

1.นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) จะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่ง
เน้นความสําคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนันทนาการ หรือการพักผ่อนทางร่างกาย  

2.นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) จะ
เป็นนักท่องเที่ยวที่พยายามหาแนวทางเพื่อลืมความจําเจในชีวิตประจําวัน  

3.นั ก ท่ อ ง เที่ ย วมุ่ งห าป ระ ส บ ก า รณ์  (The Experiential Tourists) จ ะ เป็ น
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ที่แท้จริง นักท่องเที่ยวประเภทนี้สนใจศึกษาและ
ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ไปสัมผัส ตัวอย่างเช่น เมื่อเดินทางไปประเทศ
สเปน ก็ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมต่างๆ ที่แท้จริงเป็นของสเปน  

4.นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะที่เห็น
เด่นชัดคือ ชอบติดต่อพูดคุยกับคนท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้และทําความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่  การ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคนท้องถิ่น  

5.น ัก ท ่อ ง เที ่ย ว ที ่ใ ช ้ช ีว ิต แ บ บ ค น ท ้อ ง ถิ ่น  (The Existential Tourists) 
นักท่องเที่ยวประเภทนี้ต้องการฝังตัวเองหรือใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดียวกับคนท้องถิ่น 
นักท่องเที่ยวประเภทนี้จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเป็นเวลานาน ตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยว
ท่ีมาใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งในประเทศไทย เช่น พัทยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้
ชีวิตเช่นเดียวกับคนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัว การับประทานอาหาร การพยายามพูดภาษา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

บุญเลิศ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวหมายถึง ปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการใช้
บริการทางการท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการต่างๆในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งพอจะสรุปถึง
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยวว่ามีขั้นตอนสําคัญอยู่ 9 ประการ ดังนี ้

1.การส่งเสริมตลาดทางการท่องเที่ยว (Tourism Promotion) เป็นการอํานวย
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้
นักท่องเทีย่วได้รับข่าวสารเหล่านั้น 

2.ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ท ่อ ง เที ่ย ว ข อ ง น ัก ท ่อ ง เที ่ย ว แ ต่ล ะ ค น  (Need) เมื ่อ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความต้องการ
ท่องเที่ยวขึ้นภายในจิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน  
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3.สิ่งจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยากท่องเที่ยวซึ่ง
เกิดจากปัจจัย 2 ประการคือ Push Factor เป็นแรงผลักดันให้เกิดความอยากท่องเที่ยว และ Pull 
Factor เป็นแรงดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 

4.การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) เป็นแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจ 
จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนดีที่สุด โดยคํานึงถึงความประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และ
ความอภิรมย์มากที่สุดเป็นเกณฑ์  

5.การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) คือ การ
เตรียมวางแผนค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น ในการท่องเที่ยวสถานที่
น้ัน ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายซื้อของที่ระลึก เป็นต้น  

6.การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรียมตัวในเรื่องของการ
จองตั๋วพาหนะที่จะเดินทาง การจองรายการท่องเที่ยว การยืนยันการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง 
การอนุญาตเข้าประเทศ เป็นต้น 

7.การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการออกเดินทางจากบ้านเพื่อท่องเที่ยว
จนกระทั่งท่องเที่ยวเสร็จแล้วถึงกลับบ้าน 

8.ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience) เมื่อนักท่องเที่ยวได้มี การประเมินผลการ
เดินทางท่องเที่ยว อาจเป็นสถานที่ สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่งอานวยความสะดวก ก็จะได้ผลของ
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ มีความพึ่งพอใจ และไม่มีความพึ่งพอใจ 

9.ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Attitude) เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์
จากการท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวได้รับความพึง
พอใจ ก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจทาให้เขากลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหรือบอกเล่าให้
บุคคลอ่ืนมาท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้รับความไม่ พึงพอใจก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยว
ครั้งนี้ อาจทาให้ไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีกหรือบอกเล่าให้บุคคลอ่ืนไม่อยากเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวด้วย 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ทําให้ทราบถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ประกอบด้วยบุคคลที่ร่วมเดินทาง รูปแบบการท่องเที่ยว
สาเหตุในการท่องเที่ยว และความต้ังใจในการกลับมาท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยจะนําแนวคิดและทฤษฎีที่
ได้ศึกษามาต้ังเป็นข้อคําถามในแบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5.บริบทพื้นที่ 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลักฐานของการเป็นเมืองในลุ่ม
แม่น้ําเจ้าพระยา ต้ังแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 โดยมีร่องรอยของที่ต้ังเมือง โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะตํานานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึก ซึ่งถือว่า
เป็ น หลั กฐานร่วมสมั ยที่ ใกล้ เคี ยงเห ตุ การณ์ ม ากที่ สุ ด  ซึ่ ง เมื องอโยธยาห รือ อโยธยา 
ศรีรามเทพนคร หรือเมืองพระราม มีที่ ต้ั งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา  
มีบ้านเมืองที่มีความเจริญทางการเมือง การปกครอง และมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีการใช้
กฎหมายในการปกครองบ้านเมือง 3 ฉบับ คือ พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะทาส 
พระอัยการลักษณะกู้หนี้ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1893 กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของประเทศสยามสืบต่อยาวนานถึง 417 ปี มี
พระมหากษัตริย์ปกครอง 33พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์
สุโขทัย  ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง กรุงศรีอยุธยาสูญเสียเอกราชให้แก่พม่า   
2  ครั้ง ครั้งแรกใน  พ.ศ. 2112  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกู้เอกราชคืนมาได้ใน พ.ศ. 2127  และ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชได้ในปลายปี
เดียวกัน แล้วทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่กวาดต้อนผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาไปยังกรุง
ธนบุรีเพื่อสร้างบ้านเมืองแห่งใหม่ให้มั่นคง แต่กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้างยังมีคนที่รักถิ่น
ฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่ และมีราษฎรที่หลบหนีไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาอาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกัน
เข้าเป็นเมืองจนทางการยกเป็นเมืองจัตวาเรียกว่า  "เมืองกรุงเก่"พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ทรงยกเมืองกรุงเก่าขึ้นเป็นหัวเมืองจัตวาเช่นเดียวกับสมัยกรุงธนบุรี  หลังจากนั้น 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคโดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นโปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้นโดยให้รวมเมืองที่
ใกล้เคียงกัน  3 – 4  เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ.  2438  
ทรงโปรดให้จัดต้ังมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆคือ กรุงเก่าหรืออยุธยา  อ่างทอง 
สระบุรี ลพบุรี พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี ต่อมาโปรดให้รวมเมืองอินทร์ และเมืองพรหมเข้ากับ
เมืองสิงห์บุรี  ต้ังที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และต่อมาในปี พ.ศ. 2469 เปลี่ยนชื่อจากมณฑลกรุงเก่า
เป็นมณฑลอยุธยา ซึ่งจากการจัดต้ังมณฑลอยุธยามีผลให้อยุธยามีความสําคัญทางการบริหาร การ
ปกครองมากขึ้นการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา 
จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาล ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน 
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ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายบูรณะโบราณสถาน
ภายในเมื องอยุธยาเพื่ อเป็นการฉลองยี่ สิบห้ าพุทธศตวรรษประจวบกับในปี  พ .ศ. 2498 
นายกรัฐมนตรีประเทศพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยและมอบเงินจํานวน 200,000  บาท เพื่อ
ปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระมงคลบพิตร เป็นการเริ่มต้นการบูรณะโบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง 
ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็นหน่วยงานสําคัญในการดําเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีมติให้ขึ้นทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็น มรดกโลก เมื่อวันที ่ 13  ธันวาคม  2534  มีพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ด้านธุรกิจการค้าและบริการ สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 

โดยทั่วไปเป็นสภาพเศรษฐกิจที่พึ่งพาในการผลิตในสาขาการค้าและการบริการเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้
ว่าประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการค้า  และการบริการ  ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณเขตเทศบาล
เป็ น ศูนย์ กลางการบริหารราชการที่ สํ าคัญ ของจั งหวัด  รวมทั้ งเป็ นศู นย์ การค้ า  บริการ  
การท่องเที่ยวและสถาบันการเงินของจังหวัดอีกด้วย ศูนย์กลางแหล่งที่ต้ังของธุรกิจการค้าและบริการ
มีอยู่ 3 บริเวณ คือ บริเวณตลาดหัวแหลม (อันเป็นย่านธุรกิจการค้าเก่าแก่ ปัจจุบันค่อนข้างซบเซา) 
บริเวณตลาดหัวรอ และบริเวณตลาดเจ้าพรหม 

การพาณิชยการสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสินเชื่อที่ประชาชนสามารถ
กู้ยืมเงินมาลงทุนในการประกอบการในเขตเทศบาลมีทั้งหมด  12  แห่ง ส่วนสถาบันการเงินกู้อีก
รูปแบบหนึ่ง คือ บริษัทประกันภัย ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีอยู่ประมาณ  6  แห่ง และบริษัท
อ่ืนๆ ประมาณ  49  แห่งในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีตลาด 3 แห่ง คือ ตลาดสดและตลาด
ขายของแห้งและอาหารสําเร็จรูปของเทศบาล จํานวน  2  ตลาด (ตลาดเจ้าพรหม  1  และตลาดเจ้า
พรหม  2)  และตลาดหัวรอ ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และมีประชาชนมาค้าขายของ
ในช่วงตอนเช้าบริเวณตลาดประจักษ์ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแต่ไม่ได้จัดต้ังเป็นตลาด 

ด้านการท่องเที่ยว 
ตามที่ คณ ะรัฐมนตรีได้มี ม ติ ให้  11 จั งหวัด  เป็ นจั งหวัดท่ องเที่ ยว  เมื่ อวันที่   

20  มีนาคม  2533  โดยให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งตามข้อเสนอของ กรอ.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผลให้ภาคเอกชนมาลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนั้น
การศึกษาของสํ านั กงานคณ ะกรรมการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติได้ เสนอให้ จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคกลางตอนบน ให้ประกาศเป็นเขต
ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งจัดต้ังศูนย์กลางส่งเสริมและจําหน่ายหัตถกรรมภาคกลางตอนบนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง



  39 

ทางวัฒนธรรมประเพณีในอดีต ที่สืบทอดเป็นมรดกสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติจนได้รับการยกย่อง
จากองค์การ UNESCO ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกของโลกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกตามลักษณะเด่น ๆ  ของการท่องเที่ยวเป็น 3  ประเภท ดังนี ้

1.แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม 
2.แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 
3.แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติศึกษาและการพักผ่อนหย่อนใจ 

ภูมิประเทศ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่าง

จากกรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซีย  ประมาณ  75  กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  72   
กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 103  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  2,556.64  ตารางกิโลเมตร  หรือ 
1,579,900  ไร่  นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่  63  ของประเทศไทย และ เป็นอันดับที่ 
11 ของจังหวัดในภาคกลาง  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็น 
ทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ําไหลผ่าน  4  สาย ได้แก่ แม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําป่าสัก แม่น้ํา
ลพบุรีและแม่น้ําน้อย  รวมความยาวประมาณ  200  กิโลเมตร มีลําคลองใหญ่น้อย ประมาณ  1,254  
คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ําเกือบทั่วพื้นที่ 

ข้อมูลทั่วไปของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดต้ัง เป็นอุทยาน

ประวัติศาสตร์มาต้ังแต่ในปี  พ.ศ.2519 ไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ.2534  
ณ กรุงคาร์เทจ ประเทศ ตรูนีเซีย พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัช
นาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร โดยจะมีผลให้ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาที่ประเทศ
ต่างๆได้ทําร่วมกัน (การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย, 2548)  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ต้ังอยู่ที่ เกาะเมือง อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตที่ ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 76 กิโลเมตร 

ตัวเกาะเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยาในอดีต ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ําสําคัญ 
3 สายคือ แม่น้ําลพบุรีด้านทิศเหนือ แม่น้ําป่าสักด้านทิศตะวันออก และแม่น้ําเจ้าพระยาด้านทิศ
ตะวันตกและทิศใต้ ทําให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของการต้ัง
ถิ่นฐาน เป็นชุมทางคมนาคมที่เอ้ือต่อการค้าทั้ งภายในและภายนอก ทําให้กรุงศรีอยุธยาเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีความสําคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลกในระหว่างพุทธ
ศตวรรษที ่20 – 23  
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กรมศิลปากร ได้ประกาศกําหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2519 พื้นที่ 1,810 ไร่ โดยในเขตที่ดิน
โบราณสถานดังกล่าว มีโบราณสถานที่สําคัญ ดังนี ้

1.พระราชวังโบราณ 
2.วัดพระศรีสรรเพชญ์ 
3.วัดมหาธาตุ 
4.วัดราชบูรณะ 
5.วัดพระราม 
6.วิหารพระมงคลบพิตร 
6.เพนียดคล้องช้าง 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงแผนที่เขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยา 
 

ที่มา: http://www.tripandtrek.com,  20  มิถุนายน  2561 
 

ในปี  พุทธศักราช 2540 กรมศิลปากรได้ประกาศกําหนดเขตที่ ดินโบราณสถาน
พระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติม ดังภาพ ท่ี 4 แสดงถึงแผนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งครอบคลุมเกาะเมืองอยุธยาและพื้นที่ รอบนอกเกาะเมืองทุกด้านที่ปรากฏหลักฐานด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดี รวมพื้นที่โบราณสถานประมาณ 3,000 ไร่โดยมีจุดประสงค์เพื่อทําการ
อนุรักษ์และพัฒนาให้เหมาะสมกับการที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับยกย่องให้เป็น
มรดกโลกซึ่งในเขตที่ดินเพิ่มเติมนี้ มีโบราณสถานที่สําคัญ อาทิ พระราชวังจันทรเกษม วัดสุวรรณ

http://www.tripandtrek.com/
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ดารารามราชวรวิหาร วัดธรรมิกราช วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล 
วัดกุฎีดาวหมู่บ้านญี่ปุ่น โบสถ์นักบุญยอแซฟ เป็นต้น 

ทั้งนี้  เขตที่ดินโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก คือเขตที่ดินในส่วนก่อนมี
ประกาศกําหนดเขตที่ดินโบราณสถานพระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2540 เท่านั้น เนื่องจาก
ไม่ได้มีการเสนอขอขยายเขตที่ดินตามประกาศกําหนดเขตที่ดินโบราณเพิ่มเติมให้เป็นมรดกโลก 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
วิหารมงคลบพิตร วิหารพระมงคลบพิตร ตามพระราพงศาวดารฯบริเวณที่ต้ังวิหารนี้

เคยเป็นวัดในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเพราะระบุว่าโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ นาม
ว่า  มงคลบพิตร มาจากพื้นที่ทางตะวันออกต่อจากนั้นก็ทรงก่อมณฑปครอบครั้นถึงรัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โปรดเกล้าให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระมงคลบพิตรขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยโปรด
ให้ทําบัวหงายค่ันระหว่างพระเกตุมาลากับพระรัศมี ส่วนพระวิหารนั้นก็โปรดให้รื้อเครื่องบนออก แล้ว
ก่ อห ลั งค าให้ เห มื อน ดั งพ ระวิ ห ารทั่ ว ไป  ต่ อม าเมื่ อก รุ งศ รี อยุ ธย าเสี ยแก่ พ ม่ าค รั้ งที่  
2  พ.ศ. 2310 นั้น พม่าเข้าใจว่าพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองคํา จึงได้ใช้ไฟสุมลอกทอง 
จนกระทั่งองค์พระ ตลอดจนพระวิหารได้รับความเสียหายมาก โดยเฉพาะเครื่องบนพระวิหารที่หักลง
มา ต้องพระเมาฬีและพระกรข้างขวาจนแตกหักตกลงมากลายเป็นซากปรักหักพัง  นับแต่นั้นมา
จนกระทั่ งถึ งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั วรัชกาลที่  5 จึ งได้มี การ
บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น เมื่อครั้งพระยาโบราณราชธานินทร์ ดํารงตําแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุง
เก่าครั้งนั้นได้ 

มีการซ่อมพระเมาฬีและพระกรข้างขวาด้วยปูนปั้น ส่วนพระวิหารที่อยู่ในสภาพชํารุด
ทรุดโทรม ก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ด้วยเช่นกัน ใน พ.ศ. 2474  คุณหญิงอมเรศศรีสมบัติ มีศรัทธาที่จะ
ปฏิสังขรณ์ฐานพระมงคลบพิตรขึ้นใหม่ ครั้นนั้นจําเป็นต้องลบรอยปูนปั้นของเดิมออกจนหมด พ.ศ.  
2499 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระมงคลบพิตร 
ละพระวิหารขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะองค์พระมงคลบพิตรนั้นได้ทาสีดําตลอดทั้งองค์ พ.ศ. 
2533  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จมาเป็นองค์ประธานเท
ทองหล่อพระพุทธรูปพระมงคลบพิตรจําลอง ได้ประทานพระราชดําริว่าควรปิดทององค์พระมงคล
บพิตรทั้งองค์ ทําให้องค์พระพุทธรูปมีพุทธลักษณะที่งดงาม น่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้น 

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 ใช้เป็นที่ประทับ ต่อมา
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯให้ยกเป็น
เขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสําคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์
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จําพรรษา แตกต่างกับวัดมหาธาตุสุโขทัยที่มีพระสงฆ์จําพรรษา ทั้งวัดมหาธาตุ สุโขทัย วัดพระศรีสรร
เพชญ์ อยุธยา และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่น
คือ “สร้างเพื่อเป็นวัดประจําพระราชวัง” 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2035 รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่  2 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ตะวันออก เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 พระองค์ก็ทรงให้สร้างพระเจดีย์องค์ต่อมา ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์กลาง 
เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 พระบรมเชษฐาธิราช  

ในปี ต่อมา พ.ศ. 2043 สมเด็จพระรามาธิบดีที่  2 ทรงสร้างพระวิหาร ทรงหล่อ
พระพุทธรูปยืนสูง  8  วา (ประมาณ 16 เมตร) หุ้มด้วยทองคําหนัก 286 ชั่ง (ประมาณ 171 กิโลกรัม) 
ประดิษฐานไว้ในวิหาร ถวายพระนามว่า พระศรีสรรเพชญดาญาณ เจดีย์องค์ที่  3  ถัดมาจากด้านทิศ
ตะวันตกเป็น เจดีย์บรรจุพระอัฐิ ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  4 
(พระหน่อพุทธางกูร) พระราชโอรสได้โปรดให้สร้างขึ้น เจดีย์ทั้งสามองค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกา ในรัช
สมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้าง พระที่นั่งจอมทอง ต้ังอยู่ใกล้ๆกําแพงทางด้านติด
กับ วิหารพระมงคลบพิตร เพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือพระสงฆ์ ราวรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรกภายหลังเมื่อเสียกรุง พ.ศ.  
2310  พม่าได้เผาลอกทองคําไปหมด และองค์พระพังยับเยิน ในสมัรัตโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายมาประดิษฐานวัดพระเชตุพน และบรรจุชิ้นส่วน
ซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า เจดีย์สรรเพชญดา
ญาณ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วิหารทิศ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยา
โบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดําเนิน การขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์ พบ
พระพุทธรูป เครื่องทองคํามากมาย และในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการบูรณะวัดนี้จนมี
สภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 

พระราชวังโบราณ 
พระราชวังโบราณ มีวัดพระศรีสรรเพชญ์อยู่ทางทิศใต้ ทิศเหนือจรดคลองเมือง (แม่น้ํา

ลพบุรี) ซึ่งฝั่งตรงข้ามคลอง คือ วัดหน้าพระเมรุ ด้านหน้าของพระราชวังเป็นท้องสนามหน้าจักรวรรดิ
ไพชยนต์ หรือสนามหลวง ซึ่งใช้ในการชุมนุมขนาดใหญ่ทางการทหาร ด้านทิศตะวันออกมี วัดธรรมิก
ราช บึงพระราม และมีโรงม้าหลวง เรียงรายตามถนนหน้าวัง ด้านทิศตะวันตกเป็นท้ายวัง มีคลองและ
แนวถนนดินกั้นเป็นลําดับชั้นก่อนที่จะมาถึงแนวกําแพงวัง 2 ชั้น แต่ละชั้นสูง 8 ศอก และมีทางเดินอยู่
บนแนวกําแพง สําหรับทหารประจํายามพระราชวังโบราณแบ่งเขตพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ 
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 เขตพระราชฐานชั้นนอก 
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ พ.ศ. 2175 เป็น

อาคาร 3 ชั้นคร่อมอยู่บนกําแพงพระราชวังด้านทิศตะวันออก ค่อนลงไปทางทิศใต้ ริมท้องสนามหลวง 
ใช้ประทับทอดพระเนตรการยกทัพพยุหยาตรา และการมหรสพ 

เขตพระราชฐานชั้นกลาง  
พระที่นั่งวิหารสมเด็จมหาปราสาท พระที่นั่งองค์นี้อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งสรรเพ

ชญ์มหาปราสาท มียอดปรางค์ห้ายอดหลังคามุงดีบุก ยอดหุ้มดีบุกปิดทอง เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้น
แทนพระที่นั่งมังคลาภิเษกในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเกิดฟ้าผ่าไฟไหม้ ใน พ.ศ. 
2186 ที่พระที่นั่งเรือนหน้าและหลัง ตบอดจนห้องคลัง ต่อเนื่องกันถึง 110 เรือน พระเจ้าปราสาททอง
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เวลา 1 ปี พระที่นั่งองค์นี้ใช้ในการประกอบพระราชพิธี
ต่างๆ เช่น พระราชพิธีราชาภิเษก พระราชพิธีโสกันต์ เป็นต้น พระที่นั่งองค์นี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้ง
ใหญ่อีกครั้ง โดยเปลี่ยนเครื่องบนทั้งหมดในสมัยพระเจ้าบรมโกศ โดยโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้าธรรมาธิ
เบศร์ ซึ่งเป็นกรมพระราชวังบวรฯ (วังหน้า) เป็นแม่งานควบคุมการบูรณะ ใช้เวลา 10 เดือน จึงแล้ว
เสร็จใน พ.ศ. 2285 ตรงพระที่นั่งมังคลาภิเษก 

พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระที่นั่ง
องค์กลางของหมู่มหาปราสาท 3 องค์ วางตัวยาวตามแนวตะวันออก-ตะวันตก มีหลังคา 5 ชั้น ยอด
หุ้มดีบุกปิดทอง พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระที่นั่งองค์นี้ตามพระราชประสงค์ เช่น รับรองคณะทูตเคย
ใช้รับรองราชทูตโปรตุเกสในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 รับรองราชทูตกัมพุชประเทศ ในสมัยพระเพท
ราชารับรองราชทูตจากกรุงศรีสัตนาคนหุต และราชทูตจากลังกาในสมัยพระบรมโกศ พระที่นั่งสรรเพ
ชญ์มหาปราสาท ยังใช้ในพระราชพิธีปราบดาภิเษกในสมัยพระเพทราชา พระเจ้าเสือ พระเจ้าท้าย
สระ พระราชพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าเอกทัศ พระราชพิธีอุปราชาภิเษก และปราบดาภิเษกของพระ
เจ้าอุทุมพร ใช้ในพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สมัยพระเพทราชา พระที่นั่งองค์นี้ได้รับการ
บูรณะในสมัยพระเจ้าบรมโกศ โดยปรับปรุงเครื่องบนทั้งหมด แล้วปิดทองทั้งสิ้น 

พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์มหาปราสาท เชื่อว่าสร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์ โดย
สร้างทับพระที่นั่งองค์เดิม คือ พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ พระที่นั่งมีลักษณะเป็นจัตุรมุข ตัวอาคารทอดยาวไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ส่วนด้านทิศ
เหนือ-ใต้ มีมุขสั้นๆ ยื่นออกมา อาคารก่ออิฐถือปูน สูง 25 วา ยอดเป็นพรหมพักตร์ เหนือขึ้นไปมีฉัตรปิด
ทอง 5 ชั้น เครื่องบินทั้งหมดปิดทอง ส่วนหลังคานั้นมุงด้วยกระเบื้องซึ่งทําจากดีบุก ตรงกลางของพระที่
นั่งต้ังพระบัลลังก ์พระที่นั่งองค์นี้เคยใช้ประดิษฐานพระบรมศพของพระนารายณ์ และยังเป็นพระนามที่
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เรียกขานกันอีกชื่อหนึ่งของพระเจ้าเอกทัศ กษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยา พระที่นั่งองค์นี้ได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์เครื่องบนครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าบรมโกศ และทําเครื่องบนใหม่อีกครั้งในสมัยพระเจ้า
เอกทัศ ซึ่งพังทลายลงโดยปืนใหญ่ของกองทัพพม่าคราวศึกพระเจ้าอลองพญา 

เขตพระราชฐานชั้นใน 
พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์มหาปราสาท หรือ “พระที่นั่งท้ายสระ” สร้างในสมัย

สมเด็จพระเพทราชา เมื่อ พ.ศ. 2230 อยู่บริเวณฝ่ายในด้านท้ายวัง ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์หลาย
พระองค์ ได้แก่ พระเพทราชา พระเจ้าท้ายสระ พระเจ้าบรมโกศ เป็นพระที่นั่งที่ต้ังอยู่บนเกาะที่มีสระ
น้ํากว้าง 6 วา ล้อมรอบขอบสระ ด้านนอกมีกําแพงแก้วสูง 6 ศอก ล้อมรอบอาคารพระที่นั่งเป็นทรง
จัตุรมุข เครื่องยอดเป็นมณฑป มีพรหมพักตร์ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดีบุก กลางสระด้านเหนือมีพระ
ตําหนักที่ให้พระมาเทศน์มหาชาติคําหลวงทุกปี กลางสระด้านตะวันออกเป็นพระที่นั่งไม่มีหลังคา 
เป็นพระที่นั่งทรงดาว กลางสระด้านใต้เป็นพระที่นั่งโถง เพื่อประทับโปรยข้าวตอกเลี้ยงปลาในสระ 
ด้านตะวันตกมีอ่างแก้ว มีภูเขาจําลอง มีน้ําตก อาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้า
บรมโกศ 

พระที่นั่งตรีมุข ไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใดและถูกทําลายลงเมื่อใด พบแต่ซากฐาน 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงให้สร้าง
พลับพลาตรีมุข เพื่อประกอบพระราชพิธีบวงสรวงบรรพกษัตริย์ในวาระที่พระองค์ครองราชย์ครบ 40 
ปี เมื่อ พ.ศ. 2451 ซึ่งเป็นเวลายาวนานเท่ากับพระบรมไตรโลกนาถ แห่งอยุธยา นอกเหนือจากพระที่
นั่งสําคัญที่สุด 3 องค์ และที่รองลงมาอีก 4 องค์แล้ว ในบริเวณพระราชวังยังมีปราสาทต่างๆ อีก
มากมาย ตามคําให้การชาวกรุงเก่าและคําให้การขุนหลวงหาวัด ยังมีอาคารที่อยู่อาศัยของพระบรม
วงศานุวงศ์อีกมาก รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ และอาคารหลากชนิด เช่น หอพระราชสาสน์ ศาลา
ลูกขุน หอไตร โรงช้าง โรงม้า โรงรถ โรงปืนใหญ่ อาคารต่างๆ นั้นได้ประดับประดาไปด้วยลวดลายปิด
ทอง ล่องกระจก ล่องชาด มีประติมากรรมรูปสัตว์ต่างๆ ทั้งในจินตนาการ และในธรรมชาติ ตลอดรวม
ไปถึงการจัดต้นไม้นานาพันธุ์ ประดับประดาสลับกับสวน และสระน้ําใหญ่น้อย หลังสงครามเสียกรุง
ศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 พระราชวังโบราณนี้ก็ถูกทิ้งร้าง ซึ่งในสมัยต่อมาได้มีการขนย้ายซากอิฐจาก
อยุธยาลงมาเป็นวัสดุพื้นฐานในการสร้างกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา หรืออยุธยา ให้มีชีวิตขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่ง (กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์) 

พระที่นั่งทรงปืน อยู่ท้ายวังด้านทิศตะวันตก ต่อจากพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ พระ
ที่นั่งองค์นี้ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างสมัยใด ใช้เป็นท้องพระโรงสําหรับเสด็จออกว่าราชการแผ่นดินใน
สมัยที่กษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวง นิยมประทับที่พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ เมื่อคราวที่พระเจ้าบรม
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โกศประชวรหนักก็ทรงมอบราชสมบัติแก่กรมพระราชวังบวรฯ (กรมขุนพรพินิต) แล้วเสด็จสวรรคตบน
พระที่นั่งองค์นี้ พระเจ้าตากก็เคยเสด็จมาประทับ ณ พระที่นั่งองค์นี้หลังจากได้รับชัยชนะในการรบ
กับก๊กสุกี้พระนายกอง ที่ค่ายโพธิ์สามต้น และน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พระองค์ทรงตัดสินพระทัย
เลือกเมืองธนบุรีให้เป็นศูนย์กลางทางการเมืองใหม่แทนอยุธยา ทั้งนี้เพราะได้สุบินว่าบูรพกษัตริย์
อยุธยามิได้มีพระราชประสงค์ให้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่  

วัดพระราม 
วัดพระรามเป็นวัดที่ใหญ่โตกว้างขวาง มีพระปรางค์ขนาดใหญ่เห็นเด่นชัดแต่ไกล องค์

ปรางค์ก่อด้วยอิฐสอปูน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมทําเป็นพระปรางค์ เพราะได้รับ
อิ ทธิ พ ลแบ บ เขม รโบ ราณ จากเมื องละโว้  (ลพ บุ รี ) ด้ านห น้ าวั ด เป็ นบึ งน้ํ าขนาดให ญ่  
มีชื่อว่า บึงพระราม เดิมชื่อ บึงชีขันหรือหนองโสน เป็นหนองน้ําที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา 
ในตํานานกล่ าวว่ า สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงอพยพผู้ คนหนีภั ยโรคระบาดมาอยู่ ที่ ริมบึ ง 
แห่งนี ้ 

วัดพระรามสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระราเมศวร ในบริเวณที่เคยเป็นที่ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพของพระเจ้าอู่ทอง พระราชบิดา เมื่อปี  พ.ศ.1912 นับว่าเป็นวัดสําคัญเพราะได้รับการ
บูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ครั้งสําคัญคือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมัยสมเด็จพระเจ้า
บรมโกศ บริเวณองค์ปรางค์ประธานที่ยังคงเหลือร่องรอยการประดับตกแต่งให้ชมอยู่บ้าง พระปรางค์  
มีลักษณะเป็นแบบฝักข้าวโพด มีปรางค์บริวาร 3 องค์เรียงติดกันต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม มีการวางผังอยู่
ในแนวตะวันออก–ตก ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปสัตว์หิมพาน โครงสร้างภายในก่ออิฐถือปูนมีจิตรกรรม
ฝาผนังทั้งสองด้าน เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยบนบัลลังก์ สีที่ใช้เป็นสีแดง คราม 
เหลืองและดํา เป็นภาพจิตรกรรมยุคอยุธยาตอนต้น แต่ปัจจุบันลบเลือนไปมาก  และ พ.ศ.2501 กรม
ศิลปากรได้ขุดกรุที่วัดพระราม เพื่อทําการบูรณะ พบของมีค่ามากมาย เช่น พระพุทธรูปทองคํา พระ
พิมพ์ชินแบบอู่ทอง ลูกประคําทองคํา และลูกประคําแก้วผลึกอีกหลายรายการ  

วัดราชบูรณะ  
วัดนี้เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยา ตรงตําแหน่งที่ได้ทรงจัดการถวายพระ

เพลิงศพให้กับพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ คือ เจ้าอ้ายกับเจ้ายี่ ซึ่งสิ้นพระชนม์พร้อมกันในการทรงช้าง
กระทํายุทธหัตถี เพื่อช่วงชิงราชบัลลังก์  เมื่อพระราชบิดา (พระนครอินทร์) เสด็จสวรรคตใน 
ปี พ.ศ. 1967 องค์ปรางค์ของวัดซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างดี ในปี พ.ศ. 2499 ขณะที่กรมศิลปากร
ดําเนินการขุดแต่งภายในวัดมหาธาตุคนร้ายได้ลักลอบขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะได้
ของมีค่าจํานวนมาก กรมศิลปากรจึงดําเนินการขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานอีกครั้งพบเครื่อง
ราชูปโภคซึ่งทําด้วยทองคํา พระพิมพ์แบบต่างๆ และของมีค่าอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก 
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กรุแรกซึ่งอยู่ในระดับบนนั้น เป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 3 เมตร บนฝาผนังมี
ภาพเขียนสีค่อนข้างเลือนราง แต่ยังพอจับเค้าได้ว่าเป็นชายชาวจีน 3 คน และมีอักษรภาษาจีน
ปรากฏ 

ส่วนกรุชั้นล่างนั้น เป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กพอดีตัวคน เพดานห้องเป็นทรงโค้งครึ่ง
วงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังเลือนราง เห็นเป็นพระพุทธเจ้าหลายองค์ พระพุทธสาวก ต้นไม้และนก 
บางส่วนของภาพปิดทองด้วยในกรุทั้งสองนี้บรรจุเครื่องทองจํานวนมากเอาไว้ มีทั้งที่เป็นพระแสงขรรค์ชัย
ศรีพร้อมปลอกทําจากทองประดับอัญมณีหลากชนิด ด้ามเป็นแก้วผลึกหุ้มทองประดับอัญมณีเช่นกัน 
พระแสงนี้มีความยาวถึง 115 เซนติเมตร มีเครื่องทองราชูปโภคต่างๆที่เป็นขนาดเล็กย่อส่วน ทําเป็นรูป
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มีรูปเทวดายืนถือพระขรรค์ ซึ่งเปลี่ยนพระขรรค์ได้ ถาดล่วมหมาก ตัวแมลงทับ 
ผอบธรรมดา และผอบทําเป็นรูปตัวหงส์ มีฝาปิดเปิดได้ และที่เด่นมากที่สุดชิ้นหนึ่งก็คือ ช้างหมอบ โดย
งวงชูช่อดอกไม้ทําด้วยทองคํา มีเครื่องประดับร่างกายทั้งทับทรวง กรองพระศอ สังวาล พาหุรัด และทอง
พระกร และที่น่าดูยิ่งก็คือ เครื่องทองประกอบอัญมณีประดับศีรษะชาย ส่วนของสตรีนั้นถักด้วยเส้นลวด
ทองขนาดเล็กบาง เป็นเครื่องคลุมเส้นผม มีแบบจําลองพระปรางค์ซึ่งถอดประกอบได้ มีพระสถูปทองคํา 
มีจารึกบนแผ่นทอง และแผ่นทองดุนนูนรูปบุคคลและสัตว์มงคลนานาชนิด นอกจากนั้นแล้ว พระพิมพ์
ส่วนหนึ่งนั้น กรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเช่าไปบูชาเพื่อนําเงินส่วนหนึ่งมาสร้างพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เจ้าสามพระยา และนําสิ่งของที่ได้จากกรุมาเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้
ขุดแต่งทําบันไดให้ประชาชนสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้นภายในกรุได้ด้วย 

วัดราชบูรณะต้ังอยู่คู่กับวัดมหาธาตุ วัดทั้งสองอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวัง
โบราณไม่มากนัก อีกทั้งรูปแบบแผนผังของวัดทั้งสองก็คล้ายคลึงกันมาก คือ มีองค์ปรางค์เป็น
ประธานอยู่ตรงกลาง มีกําแพงแก้วล้อมรอบ องค์ปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานด้านละ 48 เมตร 
พระอุโบสถ และพระวิหาร วางตัวตามแนวตะวันตก-ตะวันออกเช่นเดียวกัน แม้ขนาดก็เท่ากันเหมือน
อย่างพิมพ์เดียว 

วัดมหาธาตุ  
วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดที่จัดอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็น

ศูนย์กลางทางศาสนาที่สําคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยา เพราะนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ
กลางเมืองแล้ว ยังเป็นที่พํานักของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีอีกด้วย วัดแห่งนี้จึงได้รับการ
ก่อสร้าง และ ดูแลตลอดเวลาสันนิษฐานว่าวัดนี้ได้ริเริ่มสร้างองค์พระมหาธาตุขึ้นในแผ่นดินสมเด็จ
บรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) แต่อาจจะยังไม่สําเร็จในรัชกาลของพระองค์ จนถึงรัชกาของ
สมเด็จพระราเมศวรจึงทรงสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จบริบูรณ์เป็นพระอาราม แล้วขนานนามว่า”วัด
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มหาธาตุ” ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171 ) พระปรางค์เคยพังลงมาเกือบครึ่งองค์
ถึงชั้นครุฑ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบูรณะใหม่ โดยเสริมพระมหาธาตุให้สูงยิ่งขึ้น รวม
เป็นความสูง 25 วา ดังปรากฏในพงศาวดารฉบับ พระราชหัตถเลขาว่า“ศักราช 995 (พ.ศ.2176) ปี
ระกา เบญจศก ทรงพระกรุณาให้สถาปนาพระปรางค์วัดพระมหาธาตุอันทําลายลง เก่าเดิมในองค์สูง 
19 วา ยอดนภศูลสูง 3 วา จึงดํารัสว่า ทรงเก่าล่ํานัก ให้ก่อใหม่ไห้องค์สูงเส้น 2 วา ยอดนภศูลคงไว้ 
เข้ากันเป็นเส้น 5 วา (50เมตร) ก่อแล้วเห็นเพรียวอยู่ ให้เอาไว้มะค่ามาแทรก ตามอิฐเอาปูนบวก 9 
เดือนสําเร็จให้กระทําการฉลองเป็นอันมาก”หลังจากรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแล้ว ก็ไม่
ปรากฏเรื่องราวของวัดมหาธาตุอีกเลย ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึกครั้งหลังใน พ.ศ. 2310  ใน
คราวนั้นวัดมหาธาตุถูกไฟไหม้เสียหายมาก พระอุโบสถและวิหาร ตลอดจนกุฏิสงฆ์ถูกเผาผลาญ
ยับเยิน คงเหลือแต่ซากผนัง และต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา วัดมหาธาตุก็ได้กลายเป็นวัดร้าง จนกระทั่งพระ
ยาไชยวิชิต (เผือก) ผู้รักษาการกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลที่๓ทําการซ่อมวัดหน้าพระเมรุที่ริมครองสระ
บัวขึ้นใหม่หมดทั้งวัด จึงได้เชิญพระพุทธรูปองค์นั่งห้องพระบาทไปประดิษฐานไว้ในวิหารน้อย ซึ่งอยู่
ในวัดหน้าพระเมรุจนบัดนี้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้พยายามบูรณะไว้ตามสภาพ 

เพนียดคล้องช้าง 
เพนียดคล้องช้าง คือสถานที่สําหรับการจับช้างหน้าพระที่นั่ง แต่เดิมเคยใช้พื้นที่

ข้างพระราชวังจันทรเกษม จนถึงสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงย้ายมาที่ที่ต้ังอยู่ในปัจจุบัน
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ช้าง เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญสูงมาก เป็นพาหนะของชนชั้นสูงสําหรับ
พระราชดําเนินทางบก และเป็นเหมือนรถถังหรือ เครื่องมือสําคัญในการนําลี้พลเข้าต่อสู้กับข้า
สึก ยิ่งถ้าเป็นช้างเผือก สิ่งมงคลคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้ว พระองค์ก็จะโปรดเกล้า
ฯให้นํามาเลี้ยง และประดับยศศักดิ์ให้ด้วย พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา น่าจะเสด็จ
มาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอ เพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนในการคัดเลือกช้าง
แล้ว ยังเป็นมหรสพชนิดหนึ่งอีกด้วย 

เพนียด หมายถึง กรงหรือคอกที่ทําไว้สําหรับดักจับสัตว์ ถ้าเป็นเพนียดจับนก ก็ทําเป็น
กรงด้วยไม้ซี่เล็ก แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่โดยเฉพาะช้าง ต้องทําคอกด้วยซุงทั้งต้น นํามาตอกฝังลงในดิน 
เหลือไว้สูงกว่าตัวช้างเล็กน้อย การจับช้าง คนไทยเราเรียกกันว่า คล้อง เพราะใช้เชือกเป็นอุปกรณ์
สําคัญในการคล้องจับช้างที่แห่ต้อนเข้ามาในคอก  

เพนียดคล้องช้างสร้างขึ้นสําหรับจับช้างป่ามาใช้งาน ในอดีต ช้างเป็นพาหนะสําคัญ
ที่สุด ใช้งานได้ทั้งในยามปกติและยามมีศึกสงคราม เนื่องจากช้างมีความแข็งแรงทนทาน มีกําลังมาก
และสามารถเดินทางบุกป่าฝ่าดงไปได้เกือบทุกแห่ง ช้างจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ามาก และยังเป็นสินค้า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
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ส่งออกหรือนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอ่ืนได้อีกด้วย ช้างถือเป็นของคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ 
โดยเฉพาะช้างเผือกซึ่งหายาก เชื่อกันว่าพระเจ้าแผ่นดินใดมีบุญญาธิการมากจึงจะได้ช้างเผือก เดิม
เพนียดต้ังอยู่ที่วัดซอง ด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทรเกษม ถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา 
พ.ศ. 2123 โปรดให้ขยายกําแพงพระราชวังด้านทิศตะวันออกไปที่ริมฝั่งแม่น้ําฉะนั้นจึงทรงโปรดให้
ย้ายเพนียดไปที่ตําบลทะเลหญ้า หรือตําบลสวนพริกที่อยู่ปัจจุบันนี้ ตัวเพนียดที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดให้ซ่อมขึ้นอีกครั้งหนึ่ ง และต่อมา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ซ่อมขึ้นอีกถึง 2 คราว เพนียดคล้องช้าง เป็นคอก
ขนาดใหญ่สองชั้น ชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูง ระหว่างผนังนั้นมีพลักเป็นขอบ เชิงเทินทั้ง 4 ด้านไม่
ติดกัน จะเว้นประตูของทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บนเชิงเทินด้านทิศตะวันตกจะเป็น
ลานกว้างกว่าด้านอ่ืน ส่วนด้านทิศเหนือและทิศใต้จะมีบันได้ขึ้นเชิงเทินด้านละ 2 บันได ชั้นในฝังเสา
ไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัว รวมเสา 226 ต้น ตรงกลางเป็นเพนียดมี
หอประดิษฐานพระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งช้าง ด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจาก
กว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าเพนียดเรียกว่า ปีกกา บริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่า ก่อนจะต้อนเข้าสู่
เพนียด ประตูช่องกุด เป็นช่องที่เจาะทะลุเชิงเทินสําหรับพรมช้างเดินลอดเชิงเทินไปในเพนียด เดิมจะ
มีประตูช่องกุดทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ด้านละ 2 ช่อง แต่เมื่อรัฐบาลซ่อมเพนียดครั้งหลังเมื่อ พ.ศ. 
2500 ได้อุดช่องกุด 2 ช่อง ด้านทิศเหนือเสีย ปัจจุบันจึงยังคงเหลือด้านทิศใต้เพียง 2 ช่อง 

การคล้องช้างตามตําราคชศาสตร์  จะกระทําได้โดยพระบรมราชโองการของ
พระมหากษัตริย์เท่านั้น โดยมีกรมคชบาลและพราหมณ์พฤฒิบาศเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ 
เริ่มจากการต้อนโขลงช้างป่ามาพักไว้ที่ปีกกา วันต่อมาจึงต้อนเข้าเพนียดครั้งละ 40-50 เชือก เพื่อ
คัดเลือกช้างที่ต้องลักษณะ ส่วนที่เหลือก็จะปล่อยเข้าป่าไป ผู้ที่ทําหน้าที่คล้องช้าง คือ “หมอช้าง” นั่ง
บนหลังช้างที่ฝึกมาดีแล้วเรียก “ช้างคล้อง” มือถือไม้คันจามยาวประมาณ 5 เมตร ตรงปลายมี 
“บ่วงบาศ” ขนาดกว้างกว่าเท้าช้างเล็กน้อย คล้องไปที่ขาหลังของช้างป่าที่ต้องการ ซึ่งการคล้องช้าง
ต้องใช้ทั้งสมาธิ ประสบการณ์และพละกําลัง เนื่องจากช้างป่าจะตกใจต่ืนและวิ่งเตลิดไปรอบเพนียด
ตลอดเวลา ต่อจากนั้นก็ใช้เชือกปะกําซึ่งทําจากหนังควายคล้องคอช้างป่าตัวนั้นไว้  ก่อนที่จะ
นําออกไปฝึกให้เป็นงานต่อไป  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็น
รัชกาลสุดท้ายที่พระราชาธิบดีแห่งประเทศไทยโปรดให้มีการจับช้างป่า ปรากฏว่าได้จัดพิธีการคล้อง
ช้างป่า ณ ที่แห่งนี้ให้พระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ 2 ซึ่งในขณะนั้นเป็นมกุฎราชกุมารทอดพระเนตร และอีก
ครั้งหนึ่งให้กับแกรนด์ดุ๊กบอริสวลาดิมิโรวิตช์ แห่งรัสเซียทอดพระเนตร ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 
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พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  ได้จัดพิธีการคล้องช้างป่าถวายแก่
พระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก  
 

6.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ (2561) รูปแบบพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคน

ไทย Gen Y การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว และแรงจูงใจใน
การเดินทางท่องเที่ยว ของคนไทย Gen Y การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม R โดยใช้สถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นอกจากนี้มีการใช้สถิติ
เชิงอนุมานในส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบ และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  ด้วยสถิติ
ทดสอบ Chi-squared, t-test และ F-test ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มคนไทย Gen Y โดยส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการจัดการวางแผนการเดินทาง  ด้วย
ตนเอง ชอบการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เดินทางท่องเที่ยวปีละ 1-3 ครั้ง โดย 
ผู้ร่วม เดินทางท่องเที่ยวจะเป็นคนในครอบครัว จํานวน 1 - 3 คน นิยมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ โดยใช้ ระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งแบบ 3 วัน 2 คืน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน
แต่ละครั้งประมาณคนละ  1,000 - 3,000 บาท และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้วยรถยนต์
ส่วนตัว ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมาก ที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในด้านการจองที่
พักจะทําการจองผ่านเว็บไซต์บริการต่าง ๆ เช่น Agoda, Expedia เป็นต้น แต่ถ้าไม่ได้ใช้รถยนต์
ส่วนตัวก็จะมีการจองต๋ัวโดยสารผ่านบริษัทหรือสายการบินโดยตรง สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดคือ สื่อสังคมออนไลน์กิจกรรมที่กลุ่มคนไทย  Gen Y ชอบทําในขณะ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การถ่ายภาพ เดินเล่น ชิมหรือลิ้มลองอาหาร ตามลําดับ สําหรับ  การทดสอบ
สมมติฐานที่ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกันทําให้มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน  
นั้น พบว่า รายได้ที่ต่างกันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่างกันในประเด็นต่าง ๆ มากกว่า
ลักษณะ ทางประชากรศาสตร์อ่ืน ๆ ปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของคนไทย 
Gen Y ในระดับ มากที่สุดคือ ความต้องการทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ มีความ
ต้องการพักผ่อนคลายเครียด และในระดับมากคือ ด้านความต้องการเสาะแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ สังคมใหม่ ๆ ส่วนปัจจัยดึงดูดที่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในระดับมาก คือ ด้านความน่าสนใจของ
ลักษณะจุดหมายปลายทาง ด้านการเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของสื่อมวลชน 
และด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการทดสอบ  สมมติฐานที่ว่าลักษณะทาง
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ประชากรศาสตร์ที่ต่างกันทําให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกัน นั้น พบว่า อาชีพ
ที่ต่างกันไม่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

มาโนช พรหมปัญโญ (2558) การศึกษาความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจ
และทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่วัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ศึกษาความยั ่งยืนของแหล่งท่องเที ่ยว แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว โดยใช้วิธี
การศึกษาคือการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยคือนักท่องเที ่ยวชาวไทย 
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง มีค่าความ
เชื ่อมั ่นเท่ากับ .974 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่า นักท่องเ ที ่ยว 
ชาวไทยมีความคิดเห็นต่อความยั่งยืนของแหล่งท่องท่องเที่ยวที่วัดทั้ง 4 วัด คือ วัดพนัญเชิง
วรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดหน้าพระเมรุราชิการาม และวัดท่าการ้อง โดยรวม อยู่ในระดับ
ยั่งยืนมาก แรงจูงใจและทัศนคติในการท่องเที่ยววัด ในอําเภอพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่
ใน ระ ด ับ ม าก ที ่ส ุด  แ ล ะ ระ ด ับ ด ี ต าม ลํา ด ับ  พ ฤ ต ิก รรม ก า รท ่อ ง เที ่ย วว ัด ใน อํา เภ อ
พระนครศรีอยุธยา (1) ด้านค่าใช้จ่ายในการทําบุญโดยเฉลี่ยประมาณ 1,090 บาท (2) ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของโดยเฉลี่ยประมาณ 1,016 บาท(3) ด้านเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวโดย
เฉลี ่ยประมาณ 6 ชั ่วโมง (4) ด้านจํานวนครั้งที ่ท่องเที ่ยวแสวงบุญในรอบ 1 ปี โดยเฉลี ่ย
ประมาณ 3 ครั้ง (5) ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที ่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และไม่พักค้างคืน
นักท่องเที ่ยวชาวไทยที ่มีอาชีพที ่แตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการซื ้อของแตกต่างกัน และ 
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการทําบุญ
และซื้อของแตกต่างกัน ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยววัด ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านกายภาพ 
และด้านเศรษฐกิจ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที ่ยวมีผลต่อความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยววัดทั้ง 4 วัด 

ภัสสราณัฐ รวยธนาสมบัติ (2558) การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
ความ ตั ้งใจซื ้อส ินค ้าผ ่านอ ิน เทอร์เน ็ตของผู ้บ ร ิโภ คในแต่ละ เจ เนอเรชั ่น  งานวิจ ัยนี ้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค รวมถึงเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแต่ละเจเนอ
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เรชั ่นว่าม ีความแตกต่างกันอย่างไร เพื ่อให้ผู ้ประกอบการสามารถกําหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผ่านการแจกแบบสอบถาม กาหนดกลุ ่มตัวอย่างทั ้งสิ ้น   600 คน แบ่ง เป ็น                 
เจเนอเรชั่นละ 200 คน หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และการใช้สถิติเชิงอ้างอิงโดยใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลสรุปจากการศึกษาเบื้องต้นในเรื่องพฤติกรรม
การซื ้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู ้บริโภคในแต่ละเจเนอเรชั ่นพบว่า เจเนอเรชั ่นวายมี
แนวโน้มในการซื้อสินค้าออนไลน์จากการเข้าชมร้านค้าออนไลน์มากที่สุด โดยเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์มีความถี่ในการเข้าชมร้านค้าออนไลน์มากที่สุด คือทุกวัน ทุกวัน หรือ 1-3 ครั้งต่ออาทิตย์ 
ส่วนในเรื่องความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์เจเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความถี่
สูงสุดเท่ากันคือ 3 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน ส่วนในเรื่องช่องทางการซื้อสินค้าของทั้ง 3 เจเนอเรชั่น
มีความแตกต่างกัน คือ กลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวายนิยมซื้อผ่านช่องทาง Instragram มากที่สุด 
ส่วนกลุ่มคนในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์นิยมซื้อผ่านช่องทาง Facebook มากที่สุด และกลุ่มคนในเจ
เนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์นิยมซื้อผ่านเว็บไซต์ของร้านค้ามากที่สุด  ผลการวิจัยทางสถิติเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตในแต่ละเจเนอเรชั่นที่ระดับความ
เชื ่อมั ่น 95% พบว่า แต่ละเจเนอเรชั ่นมีการให้ความสําคัญกับปัจจัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญ โดยปัจจัยที ่มีผลต่อความตั้งใจซื ้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตที ่ทั ้ง 3 เจเนอเรชั ่นมี
เหมือนกัน คือ แรงจูงใจด้านบันเทิง (HM) และความเชื่อมั่นไว้วางใจ (PT) โดย ความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ (PT) มีอิทธิพลมากเป็นอันดับ 2 ในทุกเจเนอเรชั่น โดยเจเนอเรชั่นวายและเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านความเคยชิน (HB) มากที่สุดเป็นอันดับแรก ในขณะที่
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์นั้นให้ความสําคัญกับแรงจูงใจด้านบันเทิง (HM) มากที่สุด 

ชิตวร ประดิษฐ์รอด (2559) ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ ยวที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ ยวปริมณฑลของคนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมข้อมูล จากประชากรใน
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
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แบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ  21 – 30  ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วง
ปริญญาตรี รายได้  15,001 – 30,000  บาทต่อเดือน และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว
ปริมณฑลของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวปริมณฑลของคนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร   

พลอยระพี  ชลวณิ ช (2555) ทําการศึกษาเรื่อง แรงจู งใจที่ มีผลต่อการท่องเที่ ยว
ภายในประเทศของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์หลักในการ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยใช้รถเช่าเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง มักจะเดินทาง
ท่องเที่ยวกับเพื่อน ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 – 2 วัน มีช่วงเวลาที่มักเดินทางท่องเที่ยวช่วง
คืนวันเสา –อาทิตย์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อครั้งต่ํากว่า  1,000  บาท ชอบท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากเพื่อน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ยกเว้นแรงจูงใจทางสถานภาพอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน พบว่า แรงจูงใจทางสถานภาพ
และชื่อเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ท่องเที่ยว ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน พบว่า แรงจูงใจทางกายภาพและแรงจูงใจระหว่างบุคคล
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ที่มี
รายได้แตกต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 

ศรินท์ทิพย์ คาวาโนเบะ (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยกรณี ศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
อําเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นเพศหญิ งม ากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่  มีอายุ  26-30 ปี  
มี สถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  10,001-20,000  บาท มีภูมิลําเนาอยู่ภาคกลาง นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจต่อสถานที่
ที่ท่องเที่ยวในด้านสิ่งดึงดูดใจมากซึ่งประกอบด้วยด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้านความน่าสนใจในเรื่องเอกลักษณ์  วัฒนธรรมและประเพณี  
ด้านความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ด้านความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว และด้าน
ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สถานที่ที่ดึงดูดใจให้
นกท่องเที่ยวมีความต้องการเยี่ยมคือ วัดภูมินทร์ ช่วงฤดูที่น่าจะเดินทางมาท่องเที่ยว คือช่วง  
ฤดูหนาว มีระยะเวลาการเดินทางมาพักค้างคืน มากกว่า เดินทางมาเช้า-เย็นกลับสถานที่เลือกพัก
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คือ โรงแรม มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 3,001 - 7,000  บาท เลือกใช้บริการร้านอาหารระหว่าง
ทางทํากิจกรรมไหว้พระระหว่างการท่องเที่ยว มีการเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกประเภท  
ผ้าทอมือ 

ลลิตา สุขมาก (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว 
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
55.00 อายุระหว่าง 20 – 25 ปี ร้อยละ 32.75 สถานภาพโสด ร้อยละ 75.25 ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 65.50 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 35.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 58.25 และภูมิลําเนาอยู่ภาคตะวันออก ร้อยละ 47.75 ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเดินทาง
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมาก่อน ร้อยละ 62.50 ระยะเวลาเฉลี่ยการเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
จังหวัดระยอง แต่ละครั้ง 1 – 3 วัน ร้อยละ 94.50 เดินทางมาที่ท่าเรือบ้านเพโดยรถยนต์ส่วนตัว 
ร้อยละ 54.50 เดินทางมาที่เกาะเสม็ดโดยเรือโดยสาร ร้อยละ 65.25 เลือกพักบังกะโล / รีสอร์ท 
ร้อยละ 58.75 กิจกรรมที่ทําบนเกาะเสม็ด ได้แก่ กิจกรรมทางน้ํา เช่น เล่นน้ํา ดําน้ํา ตกปลา พาย
เรือ เป็นต้น ร้อยละ 55.25 เหตุผลที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ด พักผ่อน ร้อยละ 62.25 ไม่ใช้
บริการธุรกิจนําเที่ยวบนเกาะเสม็ด ร้อยละ 32.75 ค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดต่อวัน 
501 – 1,000 บาท ร้อยละ42.25 แหล่งข้อมูลในการวางแผนการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้แก่ เพื่อน/ญาติ 
ร้อยละ 42.00 และจะกลับมาเที่ยวเกาะเสม็ดอีก ร้อยละ 93.75 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ด้าน อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน อันดับที่หนึ่ง ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมา ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ โดยด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
เป็นอันดับสุดท้าย 

อนุชิต พึ่งปัญญาดี (2553) ทําการศึกษา เรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า 1.นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  21-30  ปี เป็นโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง  10,001-20,000  บาท  2. นักท่องเที่ยวมีปัจจัยจูงใจใน
การท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ด้านธุรกิจ หรืองานที่ทํา ด้านทางกายภาพ
และสรีระศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล ด้านสังคม สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล และจริยธรรม ด้านความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ด้านศาสนา อยู่ในระดับปาน
ก ล า ง  3. นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว มี ค ว า ม คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ข อ ง ก ารท่ อ ง เที่ ย ว ภ า ค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ด้านการตลาดท่องเที่ยว ด้านการขนส่ง ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับเห็น
ด้วย  4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05  พบว่า  4.1) เพศและระดับ
ก ารศึ ก ษ าสู ง สุ ด ข อ ง นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ไม่ มี ค วา ม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤ ติ ก รรม ก ารท่ อ ง เที่ ย ว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยว 4.2)อายุ สถานภาพทางการสมรส และรายได้ต่อเดือน
ของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ  ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
นักท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยว  4.3) อาชีพของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยว  4.4)  ปัจจัยการจูงใจในการท่องเที่ยวด้านธุรกิจหรืองานที่ทํา มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านจํานวนครั้งที่เคยเดินทาง
ท่องเที่ยวและด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ปัจจัยการจูงใจในการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม 
จิ ต วิ ท ย า  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง บุ ค ค ล มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤ ติ ก รรม ก า รท่ อ ง เที่ ย ว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านจํานวนครั้งที่เคยเดินทางท่องเที่ยว ปัจจัยการจูงใจ
ในการท่องเที่ยวด้านความบันเทิง ความเพลิดเพลิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และปัจจัยการจูงใจใน
การท่องเที่ยวด้านศาสนามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
นักท่องเที่ยวด้านจํานวนครั้งที่เคยเดินทางท่องเที่ยว 4.5)ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการ
ท่ องเที่ ยวด้ าน การต ลาดท่ อง เที่ ยวมี ความ สัม พั น ธ์กับ พ ฤ ติกรรม การท่ อง เที่ ย วภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว ความคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวด้านการขนส่ง ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านจํานวนครั้งที่เคยเดินทางท่องเที่ยว  
ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยว
ด้านจํานวนครั้งที่เคยเดินทางท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวและด้านระยะเวลาที่ใช้ใน
การท่องเที่ยว ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการท่องเที่ยวด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักท่องเที่ยวด้านจํานวน
ครั้งที่เคยเดินทางท่องเที่ยวและด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว 

เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร (2552) ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนวัยทํางานเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของคนวัยทํางานในเขต กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มอย่าง
ง่าย 8 เขต กําหนดตามสัดส่วนของประชากรแต่ละเขตโดยเจาะจงช่วงอายุ 25-45 ปี ผลการวิจัย
สรุปว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25–30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย/เดือน 10,001–15,000 บาท สถานภาพโสด พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จําแนกตามรายภาค พบว่า ท่องเที่ยวภาคเหนือมากที่สุด  รองลงมาภาคใต้ ภาคกลาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว
ภายในประเทศเพื่อพักผ่อน เดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง โดยรถยนต์ส่วนบุคคล พักตามโรงแรม/
รีสอร์ท ท่องเที่ยวกับครอบครัว/ญาติ ได้รับอิทธิพลจากเพื่อน และรับแหล่งข้อมูลข่าวสาร ท่องเที่ยว
ทางอินเตอร์เน็ต ประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดทางทะเล ภูเขา น้ําตก ตามลําดับ แรงจูงใจ
การท่องเที่ยว ภายในประเทศพบว่า จูงใจการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวด้านสภาพภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศและสถานที่เด่น มากที่สุด ส่วนท่องเที่ยวทัศนียภาพ พืชพันธุ์ สัตว์ โดยใกล้เคียงกับ
ท่องเที่ยวนันทนาการจูงใจในระดับมาก ด้านการเข้าถึงพบว่า จูงใจ ด้านเส้นทางคมนาคมเข้าถึง
ง่าย ด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล พบว่า จูงในด้านอารมณ์ ความรู้สึกมากที่สุด ด้านการอํานวยความ 
สะดวกจูงใจด้านสถานที่พักและสถานที่ เที่ยวมากที่สุดรองลงมาด้านบริการการเดินทาง 
ร้านอาหาร สาธารณูปโภค บริการ การแพทย์ ศูนย์สอบถามข้อมูล และบริษัทนําเที่ยวตามลําดับ 

 
สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้นํา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมาใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา สามารถอธิบายได้ตามหัวข้อ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น 
จากการที่ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ  

(ศิวารัตน์ ณ ปทุม, 2552) เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มของประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้นําเอากลุ่มเงียบ ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2468-2488  เข้ามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มดังกล่าวมีอายุมากซึ่งอาจให้ข้อมูลได้ไม่สะดวก ดังนั้นจึงเลือกศึกษา  3  กลุ่ม คือ กลุ่มเกิดหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489-2507  ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเรียกว่า กลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ  2  กลุ่มที่เหลือ คือ กลุ่มเอ็กซ์ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2520  และ
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กลุ่มวาย เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2521-2538  การที่เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวเพราะว่ามีเกณฑ์
การแบ่งช่วงอายุตาม พ.ศ. อย่างชัดเจน และเกณฑ์ที่ใช้แบ่งกลุ่มบูมเมอร์นั้น ตรงกับที่สํานักงานสถิติ
ประชากรของสหรัฐอเมริกา (United States Bureau of Census) ได้มีการบันทึกช่วงเวลาเกิดของ
กลุ่มบูมเมอร์ไว้ว่าอยู่ใน ระหว่างปี ค.ศ.  1946-1964 (Rosenberg, 2009) ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูล
ของผู้ที่ใช้เกณฑ์ของกลุ่มบูมเมอร์ ดังกล่าวนี้ทั้งในหนังสือ บทความ และงานวิจัย เพื่อรองรับงานวิจัย
ในครั้งนี ้ 

2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
จากการศึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการเดินทางท่องเที่ยวผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัย ซึ่งเลือกแนวคิดของ (Foster, 1985) เพื่อความสะดวกในการจัดกลุ่มของ
นักท่องเที่ยวในงานวิจัยครั้งนี้ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้นําด้านการท่องเที่ยวเพื่อกีฬาและความบันเทิง เข้ามาใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้เนื่องจากสถานที่ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ไม่เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษา
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวทั้งหมด 8 ด้าน ด้านประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในวันหยุด 
การท่องเที ่ยวเพื ่อวัฒนธรรมและศาสนา  การท่องเที ่ยวเพื ่อการศึกษา การท่องเที ่ยวเพื ่อ
ประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติ
มิตร การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และการท่องเที่ยวเพื่อประชุมสัมมนา ซึ่งตรงกับแนวคิดของ (อุษณีย์ 
ศรีภูมิ, 2544) ได้การจําแนกจุดมุ่งหมายทางการท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Foster, 
1985) ทั้งนี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติเพราะมีโบราณสถาน สถานที่สําคัญทางศาสนา แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ โดยนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึงมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยจึงนําตัวแปรท้ัง 8 
ด้าน มาวิเคราะห์จุดมุ่งทางการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกับแรงจูงใจ 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ

นําทฤษฎี 5A ของ (Tourism Western Australia 2008) ประกอบไปด้วย สิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม 
การเข้าถึง สิ ่งอํานวยความสะดวก และที ่พัก ในการศึกษาแรงจูงใจแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่ องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติ ศาสตร์พ ระนครศรีอยุ ธยา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยเล็งเห็นความเหมาะสมของตัวแปรที่นํามาใช้ในการทําวิจัยครั้งนี้  โดย
ประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ กิจกรรม การเข้าถึง และสิ่งอํานวยความสะดวก โดยไม่นําปัจจัยด้านที่
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พัก มาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้เพราะเปรียบเที่ยบจากทางสถิติของการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากสถิติปี 2559  มีจํานวนนักทัศนาจร 5,633,609 
คน มากกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวซึ่งมีจํานวน 1,582,905 คน โดยอ้างอิงจากสํานักงานตรวจคน
เข้าเมืองและกรมการท่องเที่ยว (2560) จึงทําให้ผู้วิจัยไม่นําปัจจัยด้านที่พักเข้ามาใช้ประกอบใน
การวิเคราะห์เนื ่องจากปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม  ผู้วิจัยได้นําแนวคิด

ของ (Armstrong, 2009) ได้วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะ
ช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม ตามแนวคิด 6Ws และ 1H ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ทําไม
ผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริโภคซื้ออย่างไร ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด และผู้บริโภคซื้อที่
ไหน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546) เนื่องจากคําตอบที่ได้จะสามารถ
ช่วยนักการตลาดในการจัดการกลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของผู้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม คําถามเพื่อใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นํามาเป็น
แนวทางในการทํากรอบแนวความคิดและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวเป็น
ตัวแปรที่ส ่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ 
ดังนี ้

1.การกําหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้  คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปี  2559  มีจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด จํานวน 5,365,559 คน 
แบ่งเป็นนักทัศนาจรจํานวน 4,127,796 คน และนักท่องเที่ยวจํานวน 1,237,790 คน (จํานวน
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี  2559: สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กรมการท่องเที่ยว) 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากในปี  2559 มีจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด จํานวน  5,365,559 คน 
ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรกรณีทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน 
และกําหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ. 2551)  
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n =  
N

1+N(e)2
 

 

โดยกําหนด n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

   N แทน จํานวนประชากรท่ีใช้ในงานวิจัย 

           e         แทน     ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 5% 

การคํานวณกลุ่มตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% คือ ยอมรับให้คลาดเคลื่อนได้ 
5% หรือ 0.05 ดังนั้น 

n =  
5,365,559

1+5,365,559 (0.05)2
 

               = 400 คน 

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยกําหนดสัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษาในระดับความ
เชื่อมั่น 95% ซึ่ง ยอมรับให้คลาดเคลื่อนได้ 5% หรือ 0.05 โดยมีจํานวนของกลุ่มตัวอย่าง  400  คน
เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเป็นชาวนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่าง ดังนี ้

ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
2 แห่ง ได้แก่ วิหารมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกในการเดินทาง และมีผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2557 ) 
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ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ สถานที่ละ 200 ชุด ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ 
400 คน ดังนี ้

1.วิหารมงคลบพิตร  200 ชุด 
2.วัดพระศรีสรรเพชญ์  200 ชุด 

ขั้นที่  3 วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่ อเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้เก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชาย
และเพศหญิ ง ท่ี เดินทางท่ องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวนตัวอย่าง  400  ชุด 

 
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการสํารวจ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ซึ่งทําการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และมาจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด
ทฤษฎีแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก ่เจนเนอเรชั่น หรือ ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (Close Ended Question)  ดังนี ้

เจนเนอเรชั่น ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ลักษณะ
คําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question) ซึ่งใช้ข้อมูลของ ศิวารัตน์ ณ ปทุม 
(2552) เนื่องจากมีเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุตาม พ.ศ. อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถจําแนกตามเจนเนเรชั่น ได้
ดังนี ้

1) กลุ่มวาย   อายุ   23 – 40  ปี  (เกิดปี พ.ศ.  2521 – 2538)  

2) กลุ่มเอ็กซ์   อายุ   41 – 53  ปี  (เกิดปี พ.ศ.  2508 – 2520) 

3) กลุ่มเบบี้บูมเมอร์  อายุ   54 – 72  ปี  (เกิดปี พ.ศ.  2489 – 2507)  
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก ่เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Close Ended Question) จํานวน  5  ข้อ ดังนี ้

ข้อ 1 เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญั ติ  (Nominal Scale) 
ลักษณะคําถามที่มีคําตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) ดังนี ้

1) ชาย 
2) หญิง 

ข้อ 2  สถานภาพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ลักษณะคําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question) ดังนี ้

1) โสด   

2) สมรส/อยู่ด้วยกัน 

3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่
ข้อ 3 ระดับการศึกษาใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

ลักษณะคําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question) ดังนี ้ 
1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี 

2) ปริญญาตรี 

3) สูงกว่าปริญญาตรี 
ข้อที่  4 อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  (Nominal Scale) 

ลักษณะคําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question) ดังนี ้ 
1) นักเรียน / นักศึกษา / นิสิต 

2) ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3) พนักงานบริษัทเอกชน 

4) ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ / ค้าขาย 

5) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
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ข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
โดยเริ่มระดับรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อเดือน อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่องส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ของ
ผู้บริโภค โดย อัญรินทร์ บีติภัสสราพงศ์ (2558) โดยมีลักษณะคําถามที่มีหลายคําตอบให้เลือก 
(Multichotomous Question) ดังนี ้ 

1) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ  10,000  บาทต่อเดือน 
2)  10,001 – 20,000  บาทต่อเดือน 
3)  20,001 – 30,000  บาทต่อเดือน 
4) 30,001 – 40,000 บาทต่อเดือน 
5)  40,001  บาทขึ้นไปต่อเดือน 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น  8 ด้านดังนี ้ 

1) การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 
2) การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาวัฒนธรรม 
3) การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
4) การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
5) การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก  
6) การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร 
7) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ 
8) การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) โดย
เป็นคําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Method) ซึ่งจัดระดับการวัดข้อมูลเป็นอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ม ี5 ระดับ ดังนี ้

ผู้วิจัยได้กําหนดระดับคะแนนและระดับค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  

 
 
 
 

ระดับความสําคัญ ระดับคะแนน 
ความสําคัญมากที่สุด 5 
ความสําคัญมาก 4 
ความสําคัญปานกลาง 3 
ความสําคัญน้อย 2 
ความสําคัญน้อยที่สุด 1 
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เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากสูตรต่อไปนี้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2549) โดยใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

 

 ความกว้างอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

    = 
5-1

5
 

    = 0.8 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ ดังนี ้
4.21 - 5.00 หมายถึง   จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.41 - 4.20 หมายถึง   จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก 

2.61 - 3.40 หมายถึง   จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

1.81 - 2.60 หมายถึง   จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีความสําคัญอยู่ในระดับน้อย 

1.00 - 1.80 หมายถึง   จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว มีความสําคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี ้

1) ด้านสิ่งดึงดูดใจ 

2) ด้านกิจกรรม 

3) ด้านการเข้าถึง 

4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ลั ก ษ ณ ะแบ บ สอบ ถาม เป็ น แบ บ สอบ ถาม ป ล ายปิ ด  (Close Ended 

Question) โดยเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Method) ซึ่งจัดระดับการวัด
ข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้น  (Interval Scale) ม ี 5 ระดับ ดังนี ้

ผู้วิจัยได้กําหนดระดับคะแนนและระดับค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมินผล โดยใช้เกณฑ์ประเมินจากสูตรต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.

2549: 129) โดยใช้การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

 ความกว้างอันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น
 

    = 
5-1

5
 

    = 0.8 

 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลความหมายของค่าคะแนนได้ ดังนี้ 
 4.21 - 5.00 หมายถึง   มีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.41 - 4.20 หมายถึง   มีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
 2.61 - 3.40 หมายถึง   มีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81 - 2.60 หมายถึง   มีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย 
 1.00 - 1.80 หมายถึง   มีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 
 
 

ระดับแรงจูงใจ ระดับคะแนน 
แรงจูงใจมากที่สุด 5 
แรงจูงใจมาก 4 
แรงจูงใจปานกลาง 3 
แรงจูงใจน้อย 2 
แรงจูงใจน้อยที่สุด 1 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ1-4 ลักษณะคําถามแบบปลายปิดหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous 
Question) โดยให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale)  

ข้อ 1  บุคคลใดมีความสําคัญในการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว เขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามากที่สุด  

ข้อ 2  ท่านรับทราบข่าวสารและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากสื่อใดมากที่สุด  

ข้อ 3  โดยส่วนใหญ่  ท่านเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลาใด 

ข้ อ  4  โด ยส่ วน ให ญ่  ท่ านท่ อง เที่ ยวเขต อุ ท ยาน ป ระวั ติ ศ าสต ร์
พระนครศรีอยุธยาอย่างไร 

ข้อ 5-7 ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 

ข้อ 5  โดยส่วนใหญ่ท่านเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาจํานวน......................คน (รวมท่านด้วย)  

ข้อ 6  ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
รวมครั้งนี้ด้วยจํานวน......................ครั้ง 

ข้อ 7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาโดยเฉลี่ย......................บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



  66 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยทําการศึกษาและดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการ

สร้างเครื่องมือ ดังนี ้
1.ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม และกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย    
2.นําข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง  รวมทั ้ง

ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการสร้างเครื่องมือแบบสอบถามในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการเพื่อเป็นแนวทางนํามาสร้างข้อคําถาม (Item) ของแบบสอบถาม 

3.กําหนดประเด็นและขอบเขตของแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
4.สร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ

ของคําถามปลายปิด และคําถามปลายเปิด เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในงานวิจัย 
5.นําแบบสอบถาม พร้อมแนบแบบประเมินให้ผู้ เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ทางด้านที่จะทําการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม และนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ทดสอบความเที่ยงตรง ความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกต้องของภาษา  

6.ทําการปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

7.นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Try out) วิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อประเมินเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใช้หรือไม่โดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (∝∶ coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach) พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์ (2538: 125-126) กล่าวว่า ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดย
จะมีค่าระหว่าง 0 ≤ ∝ ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง ซึ่ง Nunnally (1978: 
245-246) ได้เสนอแนะไว้ คือ มีค่าเท่ากับ 0.7 ขึ้นไปสําหรับงานวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งผลการทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟฟ่าแยกเป็นแต่ละด้าน มีดังนี ้

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว                  เท่ากับ 0.863   
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว   

ด้านสิ่งดึงดูดใจ    เท่ากับ 0.748 
ด้านกิจกรรม    เท่ากับ 0.811 
ด้านการเข้าถึง    เท่ากับ 0.781 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  เท่ากับ 0.759 
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3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) การวิจัยเชิง

สํารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการวิจัย ช่วย
ออกแบบสอบถาม ตลอดจนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 

1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ข้อมูลส่วนนี้ผู้วิจัยได้จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ

ท่องเที่ยว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดการ
การสื่อความหมาย และศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พฤติกรรมกระบวนการรับรู้  และระดับ
ความรู้ ของนักท่องเที่ยว ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวม เอกสาร วารสาร จุลสาร หนังสือ 
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากทั้งในประเทศ รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากสื่อทาง
อินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก ่

1) หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่าง ๆ 

2) หนังสือทางวิชาการ บทความ และรายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3) สํานกังานสถิติแห่งชาติ 

4) สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

6) ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

2.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามโดยผู้วิจัย

ลงสถานที่จริงในการแจกแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่มตัวอย่าง 400 โดยมีขั้นตอน
ดําเนินงานดังต่อไปนี ้

1.ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพื่อขอความร่วมมือจากเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในการเก็บแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง 
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2.ผู้ศึกษาวิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอต่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสํารวจ
งานวิจัยในครั้งนี้ในแต่ละสถานที่ที ่กําหนดไว้ โดยผู้วิจัยจะทําการชี้แจงให้ผู ้ตอบแบบสอบถาม
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถามและรอเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 

4.การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1.การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อเรียบเรียงแบบสอบถามเพื่อใช้ในการลงรหัส 

2.การลงรหัส (Coding) นําข้อมูลในแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลสมบูรณ์มาลงรหัส
ที่กําหนดไว ้เพื่อเตรียมบันทึกรหัสดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ 

3.การประมวลผลข้อมูลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว ได้นํามาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 

4.การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ ดังนี ้
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis)  

1.ร้อยละ (Percentage)  เพื่ ออธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  1  
เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจนเนอเรชั่น) ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่  5 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ข้อ 1-4 

2.ค่ า เฉลี่ ยทางเลขคณิ ต  (Arithmetic Mean) เพื่ ออธิบายลั กษ ณ ะข้ อมู ลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตอน
ท่ี 4 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และตอนที่  5 
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ข้อ 5-7 

3.ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตอน
ท่ี 4 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และตอนที่  5 
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ข้อ 5-7 
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4.ค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจนเนอเรชั่น) ตอนที่ 2 ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่  5 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ข้อ 1-4 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวท่ีมีเจนเนอเรชั่น แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเดินทาง

ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แตกต่างกัน มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

- ทดสอบโดยค่าสถิติ One Way ANOVA เพื่อหาค่าความแตกต่าง ระหว่างคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ใช้ความแปรปรวนทางเดียว 
ถ้าผลทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จะทําการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคู่โดยการวิเคราะห์  Post Hoc เป็นรายคู่แบบ Least Significant Difference (LSD) 
เพื่อดูว่าคู่ใดแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที่ 2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

- ทดสอบโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

- ทดสอบโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis) 

ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2541) 
 

P = 
f×100

n
 

 

 

เมื่อ  P  แทน ค่าร้อยละ  

 f   แทน ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นร้อยละ  

 n  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด 

 

ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ชูศร ีวงศ์รัตนะ 2541) 

�̅� = 
∑ x

n
 

เมื่อ  x ̅ แทน ค่าเฉลี่ย 

∑ x  แทน ผลรวมของค่าที่ต้องการหา 

n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร  
(ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2541) 

 

S =√
n ∑ x2-( ∑ x2)

n(n-1)
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เมื่อ  S      แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

𝑥    แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 

n   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

∑ x2   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง 

(∑ x2)  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

 

สถิติที่ใช้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)  
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  

(  - Coefficient) ด้วยวิธีครอนบัค (Cronbach’s alpha) สูตร Alpha Coefficient ของครอนบัค 
(Cronbach) สําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (กัลยา วานิชย์บัญชา 2545) โดยใช้สูตรดังนี้ 

 

Cronbach’s alpha ( ) =  
k Covariance/variance

1+ (k-1)  covariance/variance 

 

เมื่อ               แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

   k       แทน จํานวนข้อของแบบสอบถาม 

    covariance      แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนระหว่างคําถามต่างๆ 

    variance      แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคําถาม 
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2.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic)  
สถิติวิเคราะห์ค่าท ี(Independent t-test) (ชูศร ีวงศ์รัตนะ.2544) โดยมีสูตรดังนี้ 
 

S
2
1 = 𝑆2

2
 

สูตร 

t =   
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1 −1) 𝑠2

1+(𝑛2 −1)𝑠2
2

𝑛1+𝑛2−2
(

1

𝑛1
+

1

𝑛2
)

 

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = 𝑛1 + 𝑛2 -2 

         𝑠 2
1

 ≠  𝑠 2
2

 

สูตร   

t =  
x1̅-x2̅

√
s2
1

n1 
+√

s2
2

n2 

 

                    โดยที่ Degree of freedom(df) =   
[

s2
1

n1 
+

s2
2

n2 
]

2

[
s2
1

n1 
]

n1-1

2

+ 
[

s2
2

n2 
]

n2-2

2 

  เมื่อ t  แทน ค่าเฉลี่ยที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 

   �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   s 2
1

 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 
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   s 2
2

 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   𝑛1  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

   𝑛2  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

   df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 

สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way Analysis of Variance F-
test  โดยใช้ในกรณีมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน (กัลยา วานิชย์บัญชา 2545) มีสูตร ดังนี ้

 

F = 
MSb

MSw
 

เมื่อ  F         แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิฤตการแจกแจงแบบ F เพื่อ ทราบ       
                                     นัยสําคัญ 

MSb   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square  
                 Between Group) 

MSb =  
SSb

(1-k)
 

MSw   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean Square with Group) 

MSw =
SSw

(n-k)
 

SSb แทน ผลรวมกําลังสองระหว่างกลุ่ม (Between Group sum of Squares) 

SSw แทน ผลรวมกําลังสองในกลุ่ม (Within Group sum of Squares) 
K  แทน จํานวนกลุ่ม 
n แทน จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

(k-1) แทน Degree of freedom สําหรับการแปรผันระหว่างกลุ่ม (dfb) 

(n-k) แทน Degree of freedom สําหรับการแปรผันภายในกลุ่ม (dfw) 
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สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown - forsythe (B) โดยที่ใช้ในกรณี
มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Hartung, 2001) สามารถเขียนได้ดังนี้ 

   

   B = 
MBS

MSWt 

โดยค่า    MSWt= ∑ K
i=1 (1-

nt

N
)S 2

1 

 
เมื่อ B     แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown – forythe 

MBS    แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

MSWt     แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสําหรับสถิติ Brown – forythe 

K    แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

n    แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N    แทน ขนาดประชากร 

S 2
1    แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง 

 ก รณี ผ ล ก า รท ด ส อ บ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  
ต้องทําการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป เพื่ อดูว่ามี คู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน  โดยใช้วิธี  Dunnett T3  
(กัลยา วานิชย์บัญชา 2545) มีสูตร ดังนี ้

 

     d̅D= 
qD√2(MSs/A)

√S
 

 

เมื่อ d̅D     แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา Dunnett test 

 qD     แทน ค่าจากตาราง Critical values of Dunnett test 

  MSs/A      แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

  S     แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกต่างเป็นราย
คู่ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้สูตรตามวิธี Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545)  

LSD = t1-
∝

2 n-k
√MSE[1 /ni+1 /nj] 

    กรณี  σ 1
i = σ 2

j  

 

เมื่อ  1 - ∝/ 2, n-k      แทน      ค่าการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

MSE   แทน     ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MSw) 

nj   แทน     จํานวนข้อมูลของกลุ่ม j 

  ∝    แทน     ระดับนัยสําคัญ 

 

สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระของประชากรจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวแปรอิสระ
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าของตัวแปรตามส่วนหนึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงไม่
สามารถอธิบายได้นี้ เรียกว่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุ
จะเป็นการพยากรหาค่าสัมประสิทธิ์ คือค่าสัมประสิทธิ์ที่คํานวณได้จะต้องเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่
สามารถทําให้สมการดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อนกําลังสองรวมกันน้อยที่สุด 

 

สมการในรูปของประชากร    Y  = ∝ + 1X1 + 2X2 +…+ kXk +  

สมการในรูปของตัวอย่าง      Y  = ∝ + 1X1 + 2X2 +…+ kXk 

สมการทํานายผล               a = Y - b1X1 + b2X2 + …….. + bkXk 
 

เมื่อ   X   แทน ค่าของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (จะใช้สัญลักษณ์ x  
สําหรับค่าที่ได้จากตัวอย่างและ สําหรับค่าประมาณ 
หรือตัวทํานาย) 

Y        แทน  ค่าของตัวแปรตาม (จะใช้สัญลักษณ์ y สําหรับค่าที่ได้
จากตัวอย่างและใช้ค่า y hat สําหรับค่าประมาณหรือ
ตัวทํานาย) 
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k แทน  จํานวนตัวแปรอิสระในสมการถดถอย 

0  แทน ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย โดยที่ 0 หรือ b0  
จะเป็นจุดตัด (Intercept) แกน y ของสมการ 

I แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient)  

ของตัวแปรอิสระ Xi แต่ละตัว โดยที่ค่าI หรือ bi จะ 
แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า xi ต่อค่า y ดังนี้ คือ  
ถ้าค่า xi เปลี่ยนไป1 หน่วย จะทําให้ค่า y เปลี่ยนไป bi หน่วย 

 แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน (Error or Residual) ระหว่าง 
ค่า Y และค่า y hat  

 
การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุมีเงื่อนไขส าคัญ คือ 

1.ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตัวแปรสุ่มและมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ 
2.ความแปรปรวนของตัวแปรตาม  Y ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ X จะต้องเท่ากัน 
3.ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม Y แต่ละค่าเป็นอิสระกัน 
4.ตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะห์ต้องเป็นอิสระต่อกัน 

การเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการความถดถอย (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554) สมการ
ความถดถอยที่ดีจะต้องเป็นสมการประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่จะทําให้ค่าพยากรณ์ของตัวแปร
ตามใกล้เคียงกับค่าจริงของ Y มากที่สุดผู้วิจัยจึงนําเทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธี Enter 
เป็นวิธีการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการความถดถอย โดยผู้วิจัยจะต้องทําการทดสอบสมมิติฐาน
เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้ค่า F จากตาราง ANOVA 
ผู้วิจัยจะต้องสรุปผลการทดสอบว่าควรมีตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดย
ใช้ผลการทดสอบค่า F เพื่อนํามาวิเคราะห์และอภิปรายผลในงานวิจัยครั้งนี้ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
และการแปลผลของความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์และตัวแปร
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
Min แทน ค่าตํ่าสุด 
Max แทน ค่าสูงสุด 

�̅� แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t แทน ค่าที่ใช้พิจารณา T - Distribution 

β แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Unstandardized) 
F แทน ค่าที่ใช้พิจารณา F - Distribution 
Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
LSD แทน  Least Significant Difference 
H0 แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยครั้ง

นี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยแบ่งการนําเสนอ
ออกเป็น 2 ส่วน ตามลําดับดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  
1.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบด้วยด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม 

ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
5.ผลก า รวิเค รา ะ ห ์ข ้อ ม ูล พ ฤ ติก ร ร ม ก า ร เด ิน ท า ง ท ่อ ง เที ่ย ว เข ต อุท ย า น

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่ม
เอ็กซ์  และกลุ่มวาย แตกต ่างก ัน  ม ีพ ฤต ิกรรมการท ่องเที ่ยวเขตอ ุทยานประว ัต ิศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการ
เข ้าถ ึง  และด้านสิ ่ง อํานวยความสะดวก มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น  หรือ ช่วงอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 
ตาราง 3 แสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่น ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

เจนเนอเรชั่น จ านวน(คน) ร้อยละ 

 

กลุ่มวาย 140 35.00 
กลุ่มเอ็กซ์   153 38.20 
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 107 26.80 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเอ็กซ์  ร้อยละ 38.20 
รองลงมาคือ กลุ่มวาย ร้อยละ 35.00  และมีเพียงร้อยละ 26.80 ท่ีเป็นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
  ชาย 163 40.70 

หญิง 237 59.30 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
สถานภาพ 
 โสด 259 64.80 

สมรส/อยู่ด้วยกัน 114 28.40 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกัน
อยู่ 

  27   6.80 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา    
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี 57 14.30 

ปริญญาตรี               310  77.50 
สูงกว่าปริญญาตรี
  

33   8.20 

รวม 400 100.00 
อาชีพ    
 นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต   41 10.20 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

191 47.80 

พนักงานบริษัทเอกชน 116 29.00 
ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ/ค้าขาย 

  48 12.00 

อ่ืน ๆ อาทิ แม่บ้าน    4   1.00 
รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 

บาท 
   9   2.20 

10,001 – 20,000 บาท 174 43.50 

20,001 – 30,000 บาท    119 29.80 

30,001 – 40,000 บาท    9   2.20 

40,001 บาทขึ้นไป  89 22.30 
รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปร พบว่า 
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 40.70 และเพศชาย 

ร้อยละ 59.30 
สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 64.80 

รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 28.40 และมีเพียงร้อยละ 6.80 ที่มีสถานหย่าร้าง/หม้าย ตามลําดับ 
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ร้อยละ 77.50 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญา ร้อยละ 14.30 และมีเพียงร้อยละ 8.20 ท่ี
มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลําดับ 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อย
ละ 47.80 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 29.00 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/ค้าขาย ร้อยละ 
12.00  นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต ร้อยละ 10.20 และมีเพียงร้อยละ 1.00 ที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ  อาทิแม่บ้าน 
ตามลําดับ  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 
10,000 –  20,000 บาท ร้อยละ 43.50 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 ร้อยละ 
29.80 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 22.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท มเีพียงร้อยละ 2.20 ตามลําดับ 
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จากตารางที่ 4 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจํานวนความถี่ตํ่าเกินไป ผู้วิจัยจึงได้ทําการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่เพื่อ
ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 

 
ตาราง 5 แสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม (จัดกลุ่มใหม่) 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อาชีพ    
 นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต และอ่ืน ๆ 

เช่น แม่บ้าน 
  45 11.20 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 191 47.80 
พนักงานบริษัทเอกชน 116 29.00 

 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/ค้าขาย   48 12.00 

รวม 400 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 183 45.70 

20,001 – 30,000 บาท    119 29.80 
30,001 บาทขึ้นไป    98 24.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตาราง 5 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จัด
กลุ่มข้อมูลใหม่ จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปร พบว่า 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 47.80 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 29.00 ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/ค้าขาย 
ร้อยละ 12.00  และมีเพียงร้อยละ 11.20 ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต และอ่ืน ๆ เช่น 
แม่บ้าน ตามลําดับ  
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 
ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท ร้อยละ 45.70 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
ร้อยละ 29.80 และมีเพียงร้อยละ 24.50 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป ตามลําดับ 
 

ตอนที ่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับจุดมุ ่งหมายในการท่องเที ่ยว โดย
นําเสนอในรูปแบบของการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดังนี้ 

 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวจําแนกเป็นราย
ด้าน 
 

จุดมุ่งหมายในการเดนิทางท่องเที่ยว 
เขตอุทยานประวัตศิาสตร์

พระนครศรีอยุธยา 

�̅� S.D. ระดับความส าคัญ 

การเดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือพกัผอ่น 4.25 0.437 มากท่ีสดุ 
การเดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือศาสนาและ
วฒันธรรม 

4.65 0.475 มากท่ีสดุ 

การเดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือการศกึษา 4.13 0.390 มาก 
การเดนิทางทอ่งเท่ียวเพ่ือประวตัิศาสตร์และ
ความสนใจพิเศษ 

4.37 0.671 มากท่ีสดุ 

การทอ่งเท่ียวเพ่ืองานอดเิรก 3.39 0.607 ปานกลาง 
การทอ่งเท่ียวเพ่ือเย่ียมญาติมิตร 2.04 0.613 น้อย 
การทอ่งเท่ียวเพ่ือธุรกิจ 2.43 0.671 น้อย 
การเดนิทางทอ่งเท่ียวในการประชมุและ
สมัมนา 

2.45 0.631 น้อย 

รวม 3.46 0.376 มาก 
 

จากตาราง 6 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุดคือด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาและวัฒนธรรมมีความสําคัญในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาคือด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  ด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13   ด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรกมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39  ด้านการ
ท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.43  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือด้านการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.04 ซึ่งมีความสําคัญอยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ  

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ ประกอบด้วยด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้าน

กิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยนําเสนอในรูปแบบของการหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังนี ้

 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจจําแนกเป็นรายด้าน 
 

แรงจูงใจในการเดนิทางท่องเที่ยว 
เขตอุทยานประวัตศิาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

�̅�             S.D. ระดับ
แรงจูงใจ 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ 3.88 0.367 มาก 
ด้านกิจกรรม 3.21 0.673 ปานกลาง 
ด้านการเข้าถึง 3.96 0.524 มาก 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.57 0.593 มาก 

รวม 3.65 0.374 มาก 
 

จากตาราง 7 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการเข้าถึง 
โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88, 3.57 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือด้านกิจกรรม โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ตามลําดับ  
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ ด้านสิ่งดึงดูดใจ 
 

ด้านส่ิงดงึดูดใจ �̅� S.D. ระดับแรงจูงใจ 

ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 3.72 0.538 มาก 

ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว 3.96 0.545 มาก 

ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 4.03 0.549 มาก 

มีคุณค่าเหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้ 3.94 0.574 มาก 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม 

3.74 0.711 มาก 

รวม 3.88 0.367 มาก 

 
จากตาราง 8 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านสิ่งดึงดูดใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือความมีเอกลักษณ์ของแหล่งที่ท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
รองลงมาคือ ความสวยงามของแหล่งที่ท่องเที่ยว มีคุณค่าเหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้   แหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, 3.94, 
3.74 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ตามลําดับ 

 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ ด้านกิจกรรม 
 

ด้านกิจกรรม �̅�    S.D. ระดับ
แรงจูงใจ 

มีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลภายในแหล่งท่องเที่ยว 3.21 0.686 ปานกลาง 

บริการร้านสินค้าที่ระลึกภายในแหล่งท่องเที่ยว 3.39 0.837 ปานกลาง 

บริการล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา 3.22 0.927 ปานกลาง 

บริการขี่ช้างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 3.02 0.858 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.673 ปานกลาง 
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จากตาราง 9 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านกิจกรรม โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
บริการร้านสินค้าที่ระลึกภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.39 ร อ ง ล ง ม า คื อ  บ ริ ก า ร ล่ อ ง เรื อ ช ม ทั ศ นี ย ภ า พ บ ริ เว ณ แ ม่ น้ํ า เจ้ า พ ร ะ ย า  
มีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.22, 3.21 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือบริการขี่ช้างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ตามลําดับ 

 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง 
 

ด้านการเข้าถงึ �̅� S.D. ระดับ
แรงจูงใจ 

การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก 3.74 0.757 มาก 

เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย 3.80 0.681 มาก 

ป้ายบอกทางมีความชัดเจน และเพียงพอต่อการเดินทางเข้าถึง 4.03 0.587 มาก 

มีความหลากหลายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ ฯลฯ 4.27 0.650 มากที่สุด 

รวม 3.96 0.524 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือข้อความหลากหลายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ ฯลฯ โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27  รองลงมาคือ ป้ายบอกทางมีความชัดเจนเพียงพอต่อการเดินทางเข้าถึง 
เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03, 3.80 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก โดย
มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ตามลําดับ 
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก �̅� S.D. ระดับ
แรงจูงใจ 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อนักท่องเที่ยวมีความเพียงพอ 

เช่น สาธารณูปโภค น้ํา ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา ฯลฯ         
3.48 0.869 มาก 

การจัดบริการร้านค้า ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เหมาะสมต่อ

แหล่งท่องเที่ยว 

3.47 0.837 มาก 

ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นต้องใช้ 

เช่น ตู้ ATM ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ 

3.44 0.912 มาก 

ที่จอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ 3.47 0.909 มาก 

การรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว 4.02 0.980 มาก 

รวม 3.57 0.593 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจ ด้านสิ่งอํานวยความ

สะดวกโดยรวมอยู่ในระดับแรงจูงใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อผู้ใช้บริการมีความเพียงพอ เช่น 
สาธารณูปโภค น้ํา ไฟ โทรศัพท์ สุขา ฯลฯ การจัดบริการร้านค้า ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เหมาะสมต่อ
แหล่งท่องเที่ยว ที่จอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.48, 3.47, 3.47 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือการจัดบริการความเพียงพอของสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่จําเป็นต้องใช้ เช่น ตู้ ATM ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ตามลําดับ 
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ตอนที่  5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ตาราง 12 แสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละของข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน(คน) ร้อยละ 
บุคคลใดมีความส าคัญในการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว 
  ตัวเอง   54 13.50 

เพื่อน   93 23.20 
ครอบครัว 186 46.50 
คนรัก   67 16.80 
รวม 400 100.00 

รับทราบข่าวสารและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากสื่อใด 
 หนังสือพิมพ ์   21   5.20 

ป้ายโฆษณา / บิลบอร์ด    4   1.00 
โทรทัศน ์ 106 26.50 
นิตยสาร   18   4.50 
อินเทอร์เน็ต 244 61.00 
อื่น ๆ อาทิ เพื่อนแนะนํา    7   1.80 
รวม 400 100.00 

โดยส่วนใหญ่ ท่านเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาใด   
 วันจันทร ์- วันศุกร ์   49 12.30 

วันเสาร์ - วันอาทิตย์  116 29.00 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  235 58.70 

รวม 400 100.00 
โดยส่วนใหญ่ ท่านท่องเที่ยวอย่างไร 

  ท่องเที่ยวด้วยตนเอง 332 83.00 
 แบบแพคเกจทัวร์เต็มรูปแบบ   68 17.00 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 12 ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  จํานวน 400 คน 
จําแนกตามตัวแปร พบว่า 

บุคคลใดมีความส าคัญในการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว โดยส่วน
ใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ 
เพื่อน ร้อยละ 23.20  คนรัก ร้อยละ 16.80 และมีเพียงร้อยละ 13.50 ที่ตัวเองมีความสําคัญในการ
ตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว ตามลําดับ 

 รับทราบข่าวสารและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากสื่อใด  
โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ 
โทรทัศน์ ร้อยละ 26.50 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 5.20 นิตยสาร ร้อยละ 4.50 อ่ืน ๆ อาทิเพื่อนแนะนํา ร้อย
ละ 1.80 และมีเพียงร้อยละ 1.00 ท่ีรับทราบข่าวสารและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจาก
ป้ายโฆษณา / บิลบอร์ด ตามลําดับ 

โดยส่วนใหญ่ ท่านเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาใด โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ร้อยละ 58.70 รองลงมาคือ วันเสาร์ – วัน
อาทิตย ์ร้อยละ 29.00 และมีเพียงร้อยละ 12.30 เลือกเดินทางช่วงเวลาวันจันทร์ – วันศุกร์ ตามลําดับ 

โดยส่วนใหญ่ ท่านท่องเที่ยวอย่างไร โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ร้อยละ 83.00 รองลงมาคือ แบบแพคเกจทัวร์เต็มรูปแบบ ร้อยละ 17.00  
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ตาราง 13 แสดงค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว Min Max �̅� S.D. 

จํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาโดยเฉลี่ยจํานวนกี่คน (รวมท่านด้วย) 
1 10 3 1.262 

ความถี่โดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
1 10 2 1.302 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา  
200 8,000 1,552 1493.99 

 

จากตาราง 13 ข้อมูลพฤติกรรมการทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

จ าน วนผู้ ร่ วม เดิ น ท างท่ อ งเที่ ย ว เขตอุ ท ยาป ระวั ติ ศ าสต ร์
พระนครศรีอยุธยาโดยเฉลี่ยจ านวนกี่คน(รวมท่านด้วย) พบว่าโดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้
ร่วมเดินทางด้วย จํานวน 3 คน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.262 จํานวนตํ่าที่สุดคือ 1 คน และ
จํานวนสูงที่สุดคือ 10 คน 

ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา พบว่าโดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางท่องเที่ยว จํานวน 2 ครั้ง มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.302 จํานวนตํ่าที่สุดคือ 1 ครั้ง และจํานวนสูงที่สุดคือ 10 ครั้ง  

ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยในการท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา (บาท/ครั้ง) พบว่าพบว่าโดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยวจํานวน 1,552บาท/ครั้ง มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1,493.99 จํานวนตํ่าที่สุดคือ 
200 บาท/ครั้ง และจํานวนสูงที่สุดคือ 8,000 บาท/ครั้ง 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวท่ีมีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่ม

เอ็กซ์ และกลุ่มวาย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได้ 
ดังนี ้

H0 : นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่นแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน  

H1 : นักท ่องเที ่ยวที ่ม ีเจนเนอเรชั ่น แตกต่างก ัน  ม ีพฤติกรรมการเด ินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมติฐานใช้ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 95% โดยทําการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยถ้าได้ค่าความแปรปรวนไม่
ต่างกันให้ทดสอบด้วย F-test และถ้าความแปรปรวนต่างกันให้ทดสอบด้วย Brown-Forsythe ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 และถ้าข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่แตกต่างกันซึ่ งจะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที ่0.05 

 

ตาราง 14 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเจนเนอเรชั่น โดยใช้ Levene’s Test 
 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามเจนเนอเรชั่น 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนผูร้่วมเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยาโดยเฉลี่ยจํานวนกี่คน (รวมท่านด้วย) 
 0.717 2 397 0.489 

ความถี่โดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอทุยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
13.798** 2 397 0.000 

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา  
13.924** 2 397 0.000 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
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จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุ
ทายานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเจนเนอเรชั่นโดยใช้ Levene’s Test พบว่า ด้าน
จํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.489 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน จึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบ 

ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึง
ใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ 
 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเจนเนอเรชั่นโดยใช้สถิติ F-test 
 

 
จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการพฤติกรรมการ

เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
จําแนกตามเจนเนอเรชั่นซึ่งใช้ F-test พบว่า 

ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.885 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอ

แนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเที่ยว  

จ าแนกตามอาชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

จํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยา 

 
ระหว่างกลุ่ม 

 
0.393 

 
2 

 
0.196 

 
0.123 

 
0.885 

ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาโดย
เฉลี่ย 

 
 

ภายในกลุ่ม 

 
 

636.047 

 
 

397 

 
 

1.602 

  

จํานวนกี่คน  
(รวมท่านด้วย) 

 
รวม 

 
636.440 

 
397 

   



  93 

เรชั่นแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไม่

แตกต่างกัน ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 
ตาราง 16 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเจนเนอเรชั่น โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe 
 

 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว โดยจําแนกตามเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้ Brown-Forsythe พบว่า  

ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.040 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่นต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
รายคู่ 

ด ้า น ค ่า ใ ช ้จ ่า ย เฉ ลี ่ย ใ น ก า ร ท ่อ ง เที ่ย ว เข ต อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยามีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่นต่างกัน มีพฤติกรรม

Robust Tasts of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

ความถี่โดยเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
3.239* 2 355.212 0.040 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา  
5.890** 2 326.161 0.003 
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การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ

ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงทําการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 

 

ตาราง 17 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวจําแนกตามเจนเนอเรชั่น เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3   
 

เจนเนอเรชั่น 
  กลุ่มวาย กลุ่มเอ็กซ์ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 

�̅� 2.435 2.176 2.037 

กลุ่มวาย 2.435 - 
0.25924 0.39833* 
(0.317) (0.044) 

กลุ่มเอ็กซ์ 2.176 - - 
0.13909 
(0.654) 

กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 2.037 - - - 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวจําแนก
ตามเจนเนอเรชั่น เป็นรายคู่ด้วย Dunnett’s T3  พบว่า 

นักท่องเที่ยวกลุ่มวาย กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.044 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มวาย และนักท่องเที่ยวกลุ่มเบบี้บูมเมอร์  มี
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มวายมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.398 สําหรับราย
คู่อ่ืนไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวจําแนกตามเจนเนอเรชั่น เป็นรายคู่ด้วย 
Dunnett’s T3 
   

เจนเนอเรชั่น 
  กลุ่มวาย กลุ่มเอ็กซ์ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 

�̅� 1,857 1,500 1,226 

กลุ่มวาย 1,857 - 
357.85 631.68** 
(0.167) (0.004) 

กลุ่มเอ็กซ์ 1,500 - - 
273.83 
(0.177) 

กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 1,226 - - - 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวจําแนก
ตามเจนเนอเรชั่น เป็นรายคู่ด้วย Dunnett’s T3  พบว่า 

นักท่องเที่ยวกลุ่มวาย กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มวาย และนักท่องเที่ยวกลุ่มเบบี้บูมเมอร์  มี
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มวายมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 631.68 สําหรับ
รายคู่อ่ืนไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานที่  2.1 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวน
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

H0 : จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว 

H1 : จุดมุ่ งหมายในการท่องเที่ยวมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว 

ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี ้

 
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่า Sig. เท่ากับ 
0.001  ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 41.633 8 5.204 3.421** 0.001 
Residual 594.807 391 1.521   
Total 636.440 399    
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หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาการ
วิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณสามารถคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี ้

 

ตาราง 20 แสดงจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกาเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ถอดถอยเชิง
พหุคูณ 
 

 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

Model 
พฤติกรรมด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

B SE(b) Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 2.510 0.989  2.538* 0.012 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน (X1) -0.234 0.193 -0.081 -1.212 0.226 

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาและ
วัฒนธรรม (X2) 

0.192 0.181 0.072 1.061 0.290 

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (X3) 0.554 0.187 0.171 2.968** 0.003 

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และ
ความสนใจพิเศษ (X4) 

0.404 0.120 0.215 3.378** 0.001 

การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (X5) -0.172 0.132 -0.083 -1.308 0.192 
การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (X6) -0.024 0.129 -0.012 -0.190 0.850 
การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (X7) -0.173 0.132 -0.092 -1.314 0.190 
การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและ
สัมมนา (X8) 

0.390 0.131 0.195 2.982** 0.003 

r R2 Adjusted R2 SE (est.) F Sig. 

0.256 0.065 0.046 1.23339 3.421** 0.001 
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จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว (Y1) ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา (X3) ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ (X4) และด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา (X8) ซึ่งสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 4.6 
ผู้วิจัยจึงได้นําค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์พฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
ดังนี ้

Y1  =    2.510 + 0.554(X3) + 0.404(X4) + 0.390(X8) 
X3 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
X4 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ   
X8 =    การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ 
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 0.554, 0.404 และ0.390 
ตามลําดับ  เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 0.554 หน่วย 

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางการท่องเที ่ยว เพิ่มขึ้น 0.404 
หน่วย 
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หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการ
ประชุมและสัมมนา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 0.390 หน่วย 

โดยหากไม่พิจารณาจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 
ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเยี่ยมญาติมิตร และด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จะพบว่า พฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว (Y1) มี
ค่าอยู่ที่ระดับ 2.510 หน่วย 

สมมติฐานที่  2.2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่
โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  

H0 : จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

H1 : จุดมุ่ งหมายในการท่องเที่ยวมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว  

ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.017  ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาการ
วิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณสามารถคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression   31.148    8 3.893 2.358* 0.017 
Residual 645.807 391 1.651   
Total 676.840 399    
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ตาราง 22 แสดงจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกาเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ถอดถอย
เชิงพหุคูณ 
 

 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

 

Model 
พฤติกรรมด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
B SE(b) Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.463 1.030  3.361** 0.001 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน (X1) 0.066 0.201 0.022 0.329 0.742 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาและ
วัฒนธรรม (X2) 

-0.023 0.188 -0.008 -0.123 0.903 

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (X3) 0.494 0.195 0.148 2.539* 0.011 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์
และความสนใจพิเศษ (X4) 

0.230 0.125 0.119 1.847 0.065 

การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (X5) -0.270 0.137 -0.126 -1.969* 0.050 
การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (X6)  0.283 0.135  0.133   2.099* 0.036 
การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (X7) -0.021 0.137 -0.011 -0.154 0.878 
การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและ
สัมมนา (X8) 

0.007 0.136 0.004 0.053 0.958 

r R2 Adjusted 
R2 

SE 
(est.) 

F Sig. 

0.215 0.046 0.027 1.28506 2.358* 0.017 
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จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมกาเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ย
ในการท่องเที่ยว (Y1) ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา (X3) การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (X5) และการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (X6) ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 2.7 ผู้วิจัยจึงได้นําค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ดังนี ้

Y1  =    3.463 + 0.494(X3) - 0.270(X5) + 0.283(X6) 
X3 =    การท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
X5 =    การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก  
X6 =    การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสําคัญที่  0.05 คือ 
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา และการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยม
ญาติมิตรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.494 และ
0.283 ตามลําดับ  เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์
ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.494 หน่วย 

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร 
เพิ่ มขึ้ น  1 หน่ วย  จะมี ผลทํ าให้ นั กท่ องเที่ ยวมี การท่ องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 0.283 หน่วย 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางลบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสําคัญที่  0.05 คือ การ
ท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
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พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ ากับ 0.270 เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก  เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว ลดลง  0.270 หน่วย เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว
ด้านการท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก เมื่อมีผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรกการตอบสนองเพิ่มขึ้น จึงส่งผล
ให้พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวลดลง นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นงานอดิเรก มักจะไม่ท่องเที่ยวซ้ํา และชอบ
เดินทางท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่มากกว่า 

โดยหากไม่พิจารณาจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ด้าน
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจ
พิเศษ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว จะพบว่า พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่
โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 3.463 หน่วย 

สมมติฐานที่  2.3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

H0 : จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

H1 : จุดมุ่ งหมายในการท่องเที่ยวมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
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ด ้า น ค ่า ใ ช ้จ ่า ย เฉ ลี ่ย ใ น ก า ร ท ่อ ง เที ่ย ว เข ต อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยในการท่องเที ่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000  ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ตัวแปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาการ
วิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณสามารถคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 8.265E7 8 5.033E7 5.000** 0.000 
Residual 8.079E8 391 2066319.744   
Total 8.906E8 399    
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ตาราง 24 แสดงจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ถอด
ถอยเชิงพหุคูณ  
 

 
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการท่องเที ่ยว (Y1) ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อน (X1) ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (X3) ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (X7) และด้าน

Model 
พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

B SE(b) Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1314.904 1152.549   1.141 0.225 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน (X1) 590.305 225.388 0.173 2.691** 0.009 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาและ
วัฒนธรรม (X2) 

-62.638 210.492 -0.020 -0.298 0.776 

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (X3) 541.867 217.606 0.141 2.490* 0.013 
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์
และความสนใจพิเศษ (X4) 

-166.006 139.308 -0.075 -1.192 0.234 

การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก (X5) 118.159 153.260 0.048 0.771 0.441 
การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร (X6) -238.168 150.619 -0.098 -1.581 0.115 
การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (X7) 512.550 153.640 0.231 3.336** 0.001 
การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและ
สัมมนา (X8) 

828.657 152.593 0.350 5.431** 0.000 

r R2 Adjusted R2 SE (est.) F Sig. 
0.305 0.093 0.074 1437.46991 5.000** 0.000 
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การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา (X8) ซึ่งสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม ด้านจํานวนผู้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 
7.4 ผู้วิจัยจึงได้นําค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์พฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
ดังนี ้

Y1  =    1314.904 + 590.305(X1) + 541.867(X3) + 512.550(X7) 
             + 828.657(X8) 
X1 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 
X3 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
X7 =    การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ 
X8 =    การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา 

 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ ่ายเฉลี ่ยในการท่องเที ่ยว  อย่างมีระดับนัยสําคัญที่  0.05 คือ 
จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
ค่าใช้จ ่ายเฉลี ่ยในการท่องเที ่ยว  ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 590.305, 
541.867, 512.550 และ828.657 ตามลําดับ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ซึ่งจาก
ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 590.305 หน่วย 

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 541.867 หน่วย 

หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ 
เพิ่ มขึ้ น  1 หน่ วย  จะมี ผลทํ าให้ นั กท่ องเที่ ยวมี การท่ องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 512.550 หน่วย 
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หากนักท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการ
ประชุมและสัมมนา เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 828.657 หน่วย 

โดยหากไม่พิจารณาจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
ด้านการท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก และด้านการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว จะพบว่า พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 1314.904 หน่วย 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการ
เข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สมมติฐานที่ 3.1 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการ
เข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบ
สมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้านจํานวนผู้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002  ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัว
แปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาการวิเคราะห์ถอดถอย
เชิงพหุคูณสามารถคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แหล่งความแปรปรวน SS      df MS F Sig. 

Regression 26.609 4 6.652 4.309** 0.002 
Residual 609.831 395 1.544   
Total 636.440 399    
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ตาราง 26 แสดงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ถอดถอยเชิง
พหุคูณ 
 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
(Y1) ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านกิจกรรม  (X2) และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  (X4) ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรม ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ได้ร้อยละ 3.2 ผู้วิจัยจึงได้นําค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์
พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว ดังนี ้

Y1 =    2.228 + 0.371 (X2) - 0.472 (X4)  
X2 =    ด้านกิจกรรม   
X4 =    ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 คือ แรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

Model 
พฤติกรรมด้านจ านวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

B SE(b) Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 2.228 0.803  2.774** 0.006 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ  (X1) 
ด้านกิจกรรม  (X2) 
ด้านการเข้าถึง  (X3) 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  (X4) 

-0.018 0.175 -0.005 
0.198 
0.122 
-0.222 

-0.100 
 3.583** 
1.828 

-3.115** 

0.920 
0.000 
0.068 
0.002 

0.371 0.103 

0.295 0.161 
-0.472 0.151 

r R2 Adjusted R2 SE (est.) F Sig. 
0.204 0.042 0.032 1.24253 4.309** 0.002 
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พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ 0.371 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจ ด้านกิจกรรม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมี
การท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 
0.371 หน่วย 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางลบกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 คือ ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.472 เป็นปัจจัย
ที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านการสิ่งอํานวยความสะดวก  เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ลดลง  0.472 หน่วย เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องของ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อนักท่องเที่ยวมีความเพียงพอ เช่น 
สาธารณูปโภค น้ํา ไฟ โทรศัพท์ ห้องสุขา ฯลฯ การจัดบริการร้านค้า ร้านอาหาร/เครื่องด่ืม เหมาะสมต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต้องใช้  เช่น ตู้ ATM ศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ ที่จอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ และการรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เมื่อมีผลกระทบด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการตอบสนองเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวลดลง เพราะความสามารถในการตอบสนองด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกยังไม่ครอบคลุม ปัจจัยด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จึงถูกนํามาพิจารณาในการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทายานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยหากไม่พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถึง 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
จํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว จะพบว่า พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 2.228 หน่วย 
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สมมติฐานที่ 3.2 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการ
เข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

ด้ าน ค วาม ถี่ โด ย เฉ ลี่ ย ใน ก ารท่ อ ง เที่ ย ว เข ต อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตาราง 27 แสดงผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002  ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัว
แปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาการวิเคราะห์ถอดถอย
เชิงพหุคูณสามารถคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 

แหล่งความแปรปรวน SS      df MS F Sig. 

Regression 59.803 4 14.951 9.571** 0.000 
Residual 617.037 395 1.562   
Total 676.840 399    
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ตาราง 28 แสดงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกาเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ถอดถอย
เชิงพหุคูณ 
 

 

*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 

จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว (Y1) ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจ (X1) และด้านการเข้าถึง (X3) ซึ่งสามารถ
วิ เคราะห์พฤติกรรม ด ้าน ค วาม ถี ่โดย เฉลี ่ย ใน ก ารท ่อง เที ่ย ว เขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 7.9 ผู้วิจัยจึงได้นําค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการ
การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ดังนี ้

Y1 =    3.373 + 0.389 (X1) + 0.842 (X3)  
X1 =    ด้านสิ่งดึงดูดใจ  
X3 =    ด้านการเข้าถึง 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 คือ แรงจูงใจ

Model 
พฤติกรรมด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการ 

ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
B SE(b) Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.373 0.808   4.174** 0.000 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ  (X1) 
ด้านกิจกรรม  (X2) 
ด้านการเข้าถึง  (X3) 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  (X4) 

0.389 0.176 0.110 
-0.043 
0.339 
0.121 

 2.211* 
 -0.796 
 5.197** 
 1.739 

0.028 
0.426 
0.000 
0.083 

-0.083 0.104 

0.842 0.162 
0.256 0.152 

r R2 Adjusted R2 SE (est.) F Sig. 
0.297 0.088 0.079 1.24985 9.571** 0.000 
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ในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว
เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 0.389 และ 0.842  ตามลําดับ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจ ด้านสิ่งดึงดูดใจ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยว
มีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 
0.389 หน่วย 

หากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้นักท่องเที่ยวมี
การท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 
0.842 หน่วย 

โดยหากไม่พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว จะพบว่า พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 3.373 หน่วย 

สมมติฐานที่ 3.3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการ
เข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

H0 : แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง 
และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

H1 : แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง 
และด้านสิ ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที ่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

ด ้า น ค ่า ใ ช ้จ ่า ย เฉ ลี ่ย ใ น ก า ร ท ่อ ง เที ่ย ว เข ต อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ถอดถอยเชิงพหุคูณของแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัว
แปรอิสระ อย่างน้อย 1 ตัว สามารถอธิบายตัวแปรตามได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจาการวิเคราะห์ถอดถอย
เชิงพหุคูณสามารถคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งความแปรปรวน SS      df MS F Sig. 

Regression 1.142E8 4 2.854E7 14.520** 0.000 
Residual 7.764E8 395 1965604.216   
Total 8.906E8 399    
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ตาราง 30 แสดงแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกาเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์ถอดถอยเชิง
พหุคูณ 
 

 

**มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว  (Y1) ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านกิจกกรม (X2) และด้านการเข้าถึง (X3) ซึ่งสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรม ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ร้อยละ 
11.9 ผู้วิจัยจึงได้นําค่าสัมประสิทธิ์ของตัววิเคราะห์มาเขียนเป็นสมการการวิเคราะห์พฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  
ดังนี ้

Y1 =    2411.444 + 611.336 (X2) + 603.203 (X3)  
X2 =    ด้านกิจกรรม  
X3 =    ด้านการเข้าถึง 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ 0.05 คือ แรงจูงใจใน

Model 
พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
B SE(b) Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 2411.444 906.350  2.661** 0.008 
ด้านสิ่งดึงดูดใจ  (X1) 
ด้านกิจกรรม  (X2) 
ด้านการเข้าถึง  (X3) 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  (X4) 

163.251 197.495 0.040 
0.276 
0.212 
-0.119 

0.827 
5.238** 
3.317** 
-1.749 

0.409 
0.000 
0.001 
0.081 

611.336 116.704 

603.203 181.831 
-298747 170.827 

r R2 Adjusted R2 SE (est.) F Sig. 
0.358 0.128 0.119 1402.00008 14.520** 0.000 
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การท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม และด้านการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  ในทิศทางเดียวกัน โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 611.336 และ 603.203  ตามลําดับ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว เที่ยว ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

หากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจ ด้านสิ่งกิจกรรม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้
นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 611.336 หน่วย 

หากนักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีผลทําให้
นักท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 603.203 หน่วย 

โดยหากไม่พิจารณาแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว จะพบว่า พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว (Y1) มีค่าอยู่ที่ระดับ 2411.444 หน่วย 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 

 

 

สมมติฐาน       สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน 1 นักท่องเที่ยวที่มีเจน
เนอเรชั่นแตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ไม่

แตกต่างกัน  

  

สมมติฐาน 1.1. ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว 

F-test ไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1.2. ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

Brown-Forsythe สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐาน 1.3. ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการท่องเที่ยว  (บาท/ครั้ง) 

Brown-Forsythe สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐาน 2 จุดมุ่งหมายในการ
ท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  

สมมติฐาน 2.1. ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว 

Multiple Regression 
Analysis 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐาน 2.2. ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

Multiple Regression 
Analysis 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐาน 2.3. ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการท่องเที่ยว  (บาท/ครั้ง) 

Multiple Regression 
Analysis 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน       สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3.3 แรงจูงใจ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  

สมมติฐาน 3.1. ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว 

Multiple Regression 
Analysis 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐาน 3.2. ด้านความถี่โดย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

Multiple Regression 
Analysis 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

สมมติฐาน 3.3. ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการท่องเที่ยว  (บาท/ครั้ง) 

Multiple Regression 
Analysis 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสม และนําข้อมูลที่ ได้นําไปกําหนดวางแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเขตอุทย าน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

 

ความมุ่งหมายในงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเจนเนอเรชั่น 
2. เพื่อศึกษาจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว

เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และ

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมกา รเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ความส าคัญของงานวิจัย 

1. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. พัฒ นารูปแบบกิจกรรมให้ เหมาะสมแก่นักท่องเที่ ยวที่ เดินทางมาเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  

3. เพื ่อ เป ็น แ น ว ท า ง ก า ร พ ัฒ น า แ ล ะ ป ร ับ ป ร ุง เข ต อ ุท ย า น ป ร ะ ว ัต ิศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศชาติ 
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สมมติฐานในงานวิจัย 
1.นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย  

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

2.จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3.แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ ่ง
อํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้  คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเขต

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปี 2559 มีจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด จํานวน 5,365,559 คน 
แบ่งเป็นนักทัศนาจรจํานวน 4,127,796 คน และนักท่องเที่ยวจํานวน 1,237,790 คน (จํานวน
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2559: สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กรมการท่องเที่ยว) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวเขต

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากในปี 2559 มีจํานวน
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งหมด จํานวน 5,365,559 คน 
ผู้วิจัยจึงใช้สูตรการคํานวณหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรกรณีทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน 
และกําหนดค่าความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณไม่เกิน 5% (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ.2551: 45) ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 400 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเก็บข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 
แห่ง ได้แก่ วิหารมงคลบพิตร และวัดพระศรีสรรเพชญ์ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของ
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกในการเดินทาง และมีผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2557) 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน คือ สถานที่ละ 200 ชุด ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ  400 
คน ดังนี ้

1) วิหารมงคลบพิตร  200 ชุด 
2) วัดพระศรีสรรเพชญ์   200 ชุด 

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้เก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ท่ีเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จํานวนตัวอย่าง 400 ชุด 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
คือ 

ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูล เจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 

กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ลักษณะคําถามที่

มีหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) และข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) ลักษณะคําถามที่มีคําตอบให้
เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) และหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Close Ended Question)  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
พักผ่อน การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาวัฒนธรรม การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก การท่องเที่ยวเพื่อ
เยี่ยมญาติมิตร การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา เป็น
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แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale Method) ซึ่งจัดระดับการวัดข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ม ี5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้าน
กิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close 
Ended Question) โดยเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale Method) ซึ่งจัด
ระดับการวัดข้อมูลเป็นอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

ส่วนที่  5 แบบสอบถามพฤติกรรมในการท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัต ิศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 7 ข้อ โดยข้อ 1-4 เป็นลักษณะคําถามแบบ
ปลายปิดหลายคําตอบให้เลือก (Multichotomous Question) ซึ่งให้เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ใช้
ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และข้อ 5-7 ลักษณะคําถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) การวิจัยเชิง
สํารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการวิจัย ช่วย
ออกแบบสอบถาม ตลอดจนได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ข้อมูลส่วนนี้ผู้วิจัยได้จากการศึกษา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใน

การท่องเที่ยว เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ในการรวบรวมวิเคราะห์  สังเคราะห์ การ
จัดการการสื่อความหมาย และศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พฤติกรรมกระบวนการรับรู้  และ
ระดับความรู้ ของนักท่องเที่ยว ซึ่งได้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวม เอกสาร วารสาร จุลสาร หนังสือ 
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องจากทั้งในประเทศ รวมถึงการศึกษาข้อมูลจากสื่อทาง
อินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก ่

1) หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสารต่าง ๆ 
2) หนังสือทางวิชาการ บทความ และรายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3) สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
4) สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
6) ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามโดย

ผู้วิจัยลงสถานที่จริงในการแจกแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่มตัวอย่าง 400 โดยมี
ขั้นตอนดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อขอความร่วมมือจากเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้ศึกษาวิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอต่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
สํารวจงานวิจัยในครั้งนี ้ในแต่ละสถานที ่ที ่กําหนดไว้ โดยผู ้ว ิจ ัยจะทําการชี ้แจงให ้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามก่อนแจกแบบสอบถาม
และรอเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการ ดังน้ี 
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบความเรียบร้อยและความสมบูรณ์

ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพื่อเรียบเรียงแบบสอบถามเพื่อใช้ในการลงรหัส 
2. การลงรหัส (Coding) นําข้อมูลในแบบสอบถามที่ตรวจสอบข้อมูลสมบูรณ์มาลงรหัส

ที่กําหนดไว ้เพื่อเตรียมบันทึกรหัสดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ 
3. การประมวลผลข้อมูลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว ได้นํามาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดย

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ ดังนี ้

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Description Analysis)  
1.ร้อยละ (Percentage)  เพื่ ออธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  1 

เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจนเนอเรชั่น) ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่  5 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ข้อ 1-4 
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2.ค่า เฉลี่ยทางเลขคณิต  (Arithmetic Mean) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และตอนที่ 5 
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ข้อ 5-7 

3.ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ) เพื ่ออธิบายลักษณะข้อมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และตอนที่ 5 
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ข้อ 5-7 

4.ค่าการแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่ออธิบายลักษณะข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจนเนอเรชั่น) ตอนที่ 2 ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่  5 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ข้อ 1-4 

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวท่ีมีเจนเนอเรชั่น แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเดินทาง

ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แตกต่างกัน มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบโดยค่าสถิติ One Way ANOVA เพื่อหาค่าความแตกต่าง ระหว่างคะแนน
เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีต้ังแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ใช้ความแปรปรวนทางเดียว 
ถ้าผลทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทําการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างคู่โดยการวิเคราะห์  Post Hoc เป็นรายคู่แบบ Least Significant Difference (LSD) 
เพื่อดูว่าคู่ใดแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สมมติฐานที ่ 2 จุดมุ ่งหมายในการท่องเที ่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ในการ
เดินทางท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทดสอบโดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้หาค่า
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทดสอบโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของแรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจ 
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ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเอ็กซ์ รองลงมาคือ กลุ่มวาย และกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ ตามลําดับ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีสถานภาพโสด  ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ ้นไป อาชีพ ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาและวัฒนธรรมมีความสําคัญในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ ด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีความสําคัญอยู่ในระดับมาก ด้าน
การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรกมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการท่องเที่ยวในการประชุมและ
สัมมนา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และด้านการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร มีความสําคัญอยู่ใน
ระดับน้อย ตามลําดับ  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลแรงจูงใจการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการ
เข้าถึง โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือด้านกิจกรรม โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ  

ด้านสิ่งดึงดูดใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือความมีเอกลักษณ์ของแหล่งที่ท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความ
สวยงามของแหล่งที่ท่องเที่ยว มีคุณค่าเหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือความมีชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

ด้านกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือบริการร้านสินค้าที่ระลึกภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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รองลงมาคือ บริการล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา มีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลภายใน
แหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือบริการขี่ช้าง
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

ด้านการเข้าถึง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือข้อความหลากหลายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ ฯลฯ โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ป้ายบอกทางมีความชัดเจนเพียงพอต่อการเดินทางเข้าถึง เส้นทางในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัย โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับแรงจูงใจมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่อผู้ใช้บริการมีความเพียงพอ เช่น สาธารณูปโภค 
น้ํา ไฟ โทรศัพท์ สุขา ฯลฯ การจัดบริการร้านค้า ร้านอาหาร/เครื่องด่ืม เหมาะสมต่อแหล่งท่องเที่ยว ท่ี
จอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด
คือการจัดบริการความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นต้องใช้ เช่น ตู้ ATM ศูนย์บริการ
ข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

ส่วนที่  5 ข ้อ ม ูล ด ้าน ม ีพ ฤ ต ิก รรม ก ารท ่อ ง เที ่ย ว เข ต อ ุท ย าน ป ระว ัต ิศ าส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยส่วนใหญ่ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต ชอบเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และชอบ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีผู้ร่วมเดินทางด้วย จํานวน 3 คน เคยเดินทางท่องเที่ยว จํานวน 2 
ครั้ง และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวจํานวน 1,493.99 บาท/ครั้ง 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ 
และกลุ่มวาย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

- นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และกลุ่มวาย 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 



  127 

- นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และ
กลุ่มวาย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 

- นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่มเอ็กซ์ และ
กลุ่มวาย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน 

สมมติฐานที ่ 2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานที่ 2.1 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

เพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

สมมติฐานที่ 2.2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

เพื่อการศึกษา การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก และการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยา  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

สมมติฐานที่ 2.3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยว

เพื่อพักผ่อน ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง 
และด้านสิ ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

สมมติฐานที่ 3.1 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้าน
จํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
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สมมติฐานที่  3.2 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถึง มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่
โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

สมมติฐานที่ 3.3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านการเข้าถึง มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการท่องเที่ยว 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาแรงจูงใจที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่สามารถนําประเด็นมา
อภิปรายผลตามสมมติฐาน ได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีเจนเนอเรชั่น ประกอบด้วย กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ กลุ่ม
เอ็กซ์ และกลุ่มวาย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน  

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี เจนเนอเรชั่นแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม

เดินทางท่องเที่ยวไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เหมาะกับทุกเจนเนอเรชั่นที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (มาโนช พรหมปัญโญ, 
2558) การศึกษาความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยววัดในอําเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวที่มี เจนเนอเรชั่นแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน

การท่องเที่ยว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากแต่ละเจนเนอเรชั่นมีการเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยพบว่าเจนเนอเรชั่น
วาย อยู่ในวัยทํางานทําให้แลกเปลี่ยนความรู้ได้หลากหลายจึงมีความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามากกว่าเจนเนอเรชั่นอ่ืน  และเจนเนอเรชั่นวายให้
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ความสําคัญกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Billingham 
(2007) ที่กล่าวว่าเจนเนอเรชั่น หมายถึงกลุ่มคนที่เจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน และถูก
ปลูกฝังความคิด ความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีพฤติกรรมแตกต่างจากกลุ่มคนอีกรุ่นอย่าง
เห็นได้ชัด และสอดคล้องกับแนวคิดของ พิมพ์ปวีณ์ นพกิจกําจร (2560) ที่กล่าวว่าเจนเนอเรชั่นวาย
มักจะให้ความสําคัญกับการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ชอบกิจกรรมกลางแจ้งและไปเดินสํารวจวิธีชีวิต
ของผู้คนรอบ ๆ 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านัก ท่องเที่ยวที่มี เจนเนอเรชั่นแตกต่างกัน มี

พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ

ท่องเที่ยว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากพฤติกรรม รูปแบบการดําเนินชีวิต ที่แตกต่างกันโดยพบว่าเจนเนอเรชั่นวาย มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยวมากกว่าเจนเนอเรชั่นอ่ืน เนื่องจากเจอเนเรชั่นวายเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวัยรุ่นชอบหากิจกรรมทํา
ร่วมกัน และการบริการ อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้รับจึงมีค่าใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ถนอมขวัญ ทองโปร่ง (2559) ทําการการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
ต่อตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ระหว่างเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์, เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ เจนเนอเรชั่น
วายในการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและบริการ ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งสามรุ่น
คือเบบี้บูมเมอร์, เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจนเนอเรชั่นวายต่อการซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและบริการ
ผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์มีความแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานที่ 2.1 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้าน
การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยว 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความ
สนใจพิเศษ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งมีค่า Adjusted R2 
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เท่ากับ 0.046 หมายถึงจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรม
การท่องเที่ยวได้ร้อยละ 4.6 และสามารถเขียนสมการได้ ดังนี ้

Y1  =    2.510 + 0.554(X3) + 0.404(X4) + 0.390(X8) 
X3 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
X4 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และ 
                   ความสนใจพิเศษ   
X8 =    การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.554 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามักเดินทางเป็นหมู่คณะ
เพื่อศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจทัศนศึกษา
สําหรับเยาวชน (2534) ที่ระบุว่าการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความรู้ 
การเรียนรู้ด้วยการเห็นหรือเป็นการศึกษานอกสถานที่ เพื่อทํากิจกรรมร่วม 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และ
ความสนใจพิ เศษ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 
เท่ากับ 0.404 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกมีเพียง 2 แห่ง จึงทําให้ผู้ที่จะศึกษายังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นั้นจะเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอดีต  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (2543) ที่ ระบุ ว่าทรัพยากรท่องเที่ ยวประเภท
ประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ โบราณวัตถุเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นตามความประสงค์
หรือประโยชน์ของมนุษย์เองทั้งที่เป็น มรดกในอดีต และที่สร้างเพิ่มเติมในปัจจุบัน แต่มีผลดึงดูดให้
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นักท่องเที่ยวไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ยังพื้นที่  นั้น เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์ กําแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและ
สัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 0.390 เป็น
ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เสนอบริการลักษณะพิเศษเพื่อเป็นตัวกลางจัด
ประชุมสัมมนากลับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ จึงเป็นผลให้การท่องเที่ยวเพื่อการจัดประชุมสัมมนา 
เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดในด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของส่งเสริมการท่องเที่ยวสมาคมอาเซียน (2551) ได้ให้คําจํากัดความของการท่องเที่ยวเพื่อ
การจัดประชุมสัมมนาว่า หมายถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางเพื่อเข้ามาเพื่อเข้าร่วมการ
จัดประชุมสัมมนา แสดงนิทรรศการ หรือแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สมมติฐานที่ 2.2 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก และการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความ
สนใจพิเศษ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้  ซึ่งมีค่า Adjusted R2 

เท่ากับ 0.027 หมายถึงจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรม
การท่องเที่ยวได้ร้อยละ 2.7 และสามารถเขียนสมการ ได้ดังนี ้

Y1  =    3.463 + 0.494(X3) - 0.270(X5) + 0.283(X6) 
X3 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
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X5 =    การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก  
X6 =    การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ย
ในการท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.494 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นจะเป็น
ผู้ที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอดีต โดยต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษาหาข้อมูลภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ (2546) 
ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เป็นการศึกษาในแง่มุมของมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เช่น 
ชมโบราณสถาน ศิลปะ การแสดง 

จุดมุ่ งหมายในการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.270 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นงานอดิเรก มักจะไม่ท่องเที่ยวซ้ํา 
และชอบเดินทางท่องเที่ยวสถานที่แปลกใหม่มากกว่า  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Opća 
enciklopedija (1977) ที่ระบุว่าว่างานอดิเรกเป็นความบันเทิงที่ต้องการ ทางด้านกายภาพหรือทาง
ปัญญา ซึ่งขึ้นอยู่กับการแสวงหาความพึงพอใจของตัวเองและไม่ใช่ข้อผูกมัด และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hobby (2005) ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกรูปแบบหน่ึงคือ“ การท่องเที่ยว
งานอดิเรก” งานอดิเรกคือการแสวงหาเวลาว่าง สําหรับความสนใจและความเพลิดเพลินมากกว่า
ผลตอบแทนทางการเงิน การมีส่วนร่วมในงานอดิเรกสามารถนําไปสู่การได้รับทักษะความรู้และ
ประสบการณ์มากมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.283 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตรมักเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้
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ส่งผลกระทบต่อความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุษณีย์ ศรีภูมิ (2544) 
กล่าวว่า การเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ซึ่งการเดินทาง เพื่อวัตถุประสงค์นี้  มักจะเกิดขึ้นในช่วง
วันหยุด วันเทศกาลต่าง ๆ 

สมมติฐานที่ 2.3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และด้าน
การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยในการ
ท่องเที่ยว 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.074 หมายถึงจุดมุ่งหมายใน
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
ประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉลี ่ยในการท่องเที ่ยว ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ร้อยละ 7.4 และ
สามารถเขียนสมการได้ ดังนี ้

Y1  =    1314.904 + 590.305(X1) + 541.867(X3) + 512.550(X7)   
                                                            + 828.657(X8) 

X1 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 
X3 =    การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
X7 =    การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ 
X8 =    การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการท่องเที ่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 590.305 เป็นปัจจัยที่ เป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
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ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เนื่องจากเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่มี
ประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน มีชื่อเสียง โบราณสถาน และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้าง
ความศรัทธา เคารพ เชื่อถือ รวมถึงรู้สึกเป็นสุขทั้งกาย และใจภายหลังการท่องเที่ยว โดยก่อให้เกิด
ความคุ้มค่ากับเงิน คุ้มค่ากับเวลาในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ระบุว่า
การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการเดินทางมี
จุดมุ่งหมาย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการทางกายภาพ 
เพื่อตอบสนองในแง่การผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจําวันและตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น 

จดุมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษามีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 541.867 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ประนครศรีอยุธยา มี
การเก็บค่าบริการก่อนเข้าไปศึกษาหาความรู้  จึงผลให้ค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ICOM (2004) การบริหารจัดการทางการเงิน พิพิธภัณฑ์  ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้อง กับการเงินของรัฐและมีกฎหมายการบัญชีคอยควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่ เหมาะสม และมี
ผู้มีอํานาจของรัฐ เป็นผู้ตัดสนใจการปฏิบัติงานด้านการเงินให้เป็นไปตามกฎหมาย  

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 512.550 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวต้องมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
Foster (1985) ที่ระบุว่าการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการทํางาน แต่ก็จัด เป็นการ
ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการเดินทางในลักษณะนี้จะสร้างรายได้ให้กับจุดหมายปลายทางที่นัก
ธุรกิจไปเยือน และนักธุรกิจนั้นก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปอยู่ ณ สถานที่นั้นเพื่อที่จะทํางาน หารายได้
อย่างเดียว หากต้องบริโภคสินค้าและบริการต่าง  ๆ

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 828.657 เป็นปัจจัยที่ เป็น
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ตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการท่องเที่ยว เนื่องจากการท่องเที่ยวเพื่อจัดประชุมและสัมมนา มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องมี
โปรแกรมนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส่วนงานบริการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ (2556) ที่ระบุว่า
ธุรกิจการจัดประชุมก่อให้เกิดการแจ้งแรงงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงมีการ
พัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศให้ เกิดความมั่ นคงและยั่ งยืน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2554) ที่ระบุว่าธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว
กว่าภาคผลิตและภาคบริการอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงกว่า
นักท่องเที่ยวทั่วไป  

 สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านกิจกรรม ด้านการเข้าถึง 
และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

สมมติฐานที่ 3.1 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และ
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ังไว้  ซึ่งมี ค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.032 หมายถึงแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านกิจกรรม และด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ซึ่ง
สามารถอธิบายพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ร้อยละ 3.2 และสามารถเขียนสมการได้ ดังนี ้

Y1 =    2.228 + 0.371 (X2) - 0.472 (X4)  
X2 =    ด้านกิจกรรม   
X4 =    ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 0.371 เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจาก
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กิจกรรมเป็นส่วนที่สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการบอกต่อและชักจูงในการท่องเที่ยวเพิ่มมาก
ข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร (2555) ทําการการศึกษาแนวทางการสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
โดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประเทศไทย 
พบว่า หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะ มีผลต่อทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความ
คาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ Tourism Western 
Australia (2008) ท่ีระบวุ่า สถานท่ีท่องเท่ียวควรจดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มความน่าสนใจของการ
ท่องเท่ียวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเท่ียว กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับ
ความต้องการของนกัท่องเท่ียว 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
ท่องเที่ยว ในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์  เท่ากับ 0.472 หน่วย เป็นปัจจัยที่ เป็น
ตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวน
ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก เมื่อมีผลกระทบด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในการตอบสนองเพิ่มขึ้น  จึงส่งผลให้
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากความสามารถในการตอบสนองในเรื่องของ ความเพียงพอของสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่จําเป็นต้องใช้  เช่น ตู้ ATM ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ ยังไม่
ครอบคลุมในสถานที่ท่องเที่ยว จึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านจํานวนผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยวที่ลดลง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tourism Western Australia (2008) ท่ีระบวุ่า
สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)  สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ท่ี
จําเป็นต่อการท่องเที่ยวและระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ นักท่องเที่ยว
สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบาย 

สมมติฐานที่  3.2 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถึง  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านสิ่งดึงดูดใจ และ
ด้านการเข้าถึ ง มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง



  137 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.079 หมายถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านการเข้าถึง สะดวกอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถอธิบาย
พฤติกรรมการท่องเที่ยวได้ร้อยละ 7.9 และสามารถเขียนสมการได้ ดังนี้ 

Y1 =    3.373 + 0.389 (X1) + 0.842 (X3)  
X1 =    ด้านสิ่งดึงดูดใจ  
X3 =    ด้านการเข้าถึง 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.389 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
เนื่องจากเขตอุทยานประวัติศาสตร์  เป็นสถานที่มีบรรยากาศที่ เป็นเอกลักษณ์   และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรินทร์ทิพย์ คาวาโนเบะ 
(2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาอําเภอ
เมืองน่าน จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านสิ่งดึงดูดใจส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   

 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.842 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
เนื่องจากการเดินทางไปเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  มีความหลากหลายใน
การเดินทางเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยว ที่ทําให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Cooper C. and Boniface B. G (1998) ท่ีกล่าวว่าการเข้าถึง แหล่งท่องเท่ียวจะดึงดูดความ
สนใจได้มากหากมีความสะดวกในการเข้าถึงแหลง่ทอ่งเท่ียว 

สมมติฐานที่  3.3 แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และด้านการเข้าถึง มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ด้าน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม และ
ด้านการเข้าถึ ง มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ ยวเขตอุทยานประวั ติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.119 หมายถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ได้แก่ ด้านกิจกรรม และด้านการเข้าถึง สะดวกอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรม
การท่องเที่ยวได้ร้อยละ 11.9 และสามารถเขียนสมการได้ ดังนี ้

Y1 =    2411.444 + 611.336 (X2) + 603.203 (X3)  
X2 =    ด้านกิจกรรม  
X3 =    ด้านการเข้าถึง 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 611.336 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว เนื่องจาก
เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีบริการร้านค้าขายสินค้าของที่ระลึกมากมาย ซึ่ง
สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายภายในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร (2555) ทําการการศึกษาแนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักกิจกรรม
สังคม/สาธารณะของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประเทศไทย พบว่า หลักกิจกรรม
สังคม/สาธารณะ มีผลต่อทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ Tourism Western Australia (2008)  
ท่ีระบุว่า สถานท่ีท่องเท่ียวควรจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพิ่มความน่าสนใจของการท่องเท่ียวและ
ช่วงเวลาพกัผ่อนของนักท่องเท่ียว กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการ
ของนกัทอ่งเท่ียวด้วย  

แรงจูงใจในการท่องเที ่ยว ด้านการเข้าถึง มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว 
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 603.203 เป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที ่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพการเข้าถึงหรือเส้นทางคมนาคมไปสู ่แหล่งท ่องเที ่ยว  ม ีความ
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สะดวกสบายค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยว  และการคมนาคมที่หลากหลาย 
ทําให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที ่ยวขึ ้นอยู ่กับงบประมาณในการท่องเที ่ยว ของนักท่องเที ่ยว  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลิตา สุขมาก (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่องเรื่องการศึกษาแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว  เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า 
แรงจูงใจด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวส่งผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย  ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงาน 
ดังนี ้

1.หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวาย เนื่องจากกลุ่มกลุ่มเจเนอเรชั่นวายนั้นอยู่ในวัยทํางานทําให้มีกําลังซื้อสูง โดยจาก
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มวายมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวสูงกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นอ่ืน 

2. หน่วยงานทั้งภาครัฐอาจจะประสานกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน
เขตอุทยานประวัติศาสตร์ประนครศรีอยุธยา ควรจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านการ
ท่องเที่ยวการศึกษา ด้านการท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ และด้านการ
ท ่องเที ่ยวเพื ่อการจ ัดประช ุมและส ัมมนา  เพื ่อตอบสนองได ้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที ่ยวแต่ละประเภท  โดยจากผลการวิจัยพบว่า  จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ด้านการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวัติศาสตร์และความสนใจพิเศษ 
และด้านการเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว 

3.หน่วยงานทั ้งภาครัฐและเอกชนควรมีนโยบาย ในการจัดกิจกรรมที ่มี
ความน่าสนใจและมีความแปลกใหม่เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นงาน
อดิเรก โดยจากผลการวิจัยพบว่า  จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว ด้านการ
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เดินทางท่องเที่ยวเพื่องานอดิเรก สามารถทํานายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว 

4.หน่ วยงานภ าครัฐและภ าคเอกชนภ ายใน เขตอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรควรให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมและลักษณะทาง
กายภาพภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามุ่งเน้นกิจกรรมทางพุทธศาสนาและ
ความเป็นไทยคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยจากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจ
ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  

5.หน่ วยงานภ าครัฐและภ าคเอกชนภ ายใน เขตอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรควรให้ความสนใจกับการส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
ต่าง ๆภายในแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายในกิจกรรม รวมถึงการให้บริการร้านสินค้าที่ระลึก
ภายในแหล่งท่องเที ่ยว เพื ่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที ่ยวเดินทางมาท่องเที ่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามากขึ้น โดยจากพบการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว ด้านการกิจกรรมนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว  

6.หน่ วยงานภ าครัฐและภ าคเอกชนภ ายใน เขตอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ควรมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง
ถูกต้อง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในการเดินทาง และ
เส้นทางคมณาคมต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาอย่างชัดเจน โดยจากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านการ
เข้าถึงนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวและด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยว และระดับแรงจูงใจด้านการ
เข้าถึงนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด 

7.หน่ วยงานภ าครัฐและภ าคเอกชนภ ายใน เขตอุ ทยานประวั ติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกภายในเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เนื ่องจากปัจจัยด้านสิ ่งอํานวยความสะดวกยังไม่
ครอบคลุมกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยจากผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการเดินทางมา
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ท่องเที่ยว ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นสามารถทํานายพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านความถี่โดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยว ในทิศทางตรงกันข้าม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการการท่องเที่ยวเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก ด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม และเพื่อสร้ายรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ
ต่อไป 

2. เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลอดเวลา ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืน 
ๆที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านกฎหมายเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัว
ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสถานท่องเที่ยวอย่างมาก
ที่สุด 

3. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยการเปิดรับข้อมูล ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้ เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาเที่ยวเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Title: Motivation Influencing on Traveling Behavior on Ayutthaya Historical 
Park 

 in Ayutthaya Province 

 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา “แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขต
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามนี้เพ่ือจะท าให้วิจัยนี้
ได้ผลสมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือซึ่ง
แบบสอบถามนี้จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจนเนอเรชั่น) 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ส่วนที่ 4 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพ่ือการศึกษาซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบจาก
การตอบแบบสอบถามแต่ประการใด เป็นการน าเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมเท่านั้น 

 
วรญา กฤษณะมนตรี 

ผู้วิจัย 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม (เจนเนอเรชั่น) 

ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

 1. กลุ่มวาย    อายุ 23 – 40 ปี  (เกิดปี พ.ศ. 2521 – 2538)  
 2. กลุ่มเอ็กซ์   อายุ 41 – 53 ปี  (เกิดปี พ.ศ. 2508 – 2520) 
 3. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์  อายุ 54 – 72 ปี  (เกิดปี พ.ศ. 2489 – 2507)  

ส่วนที ่2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ 
  1. ชาย      2. หญิง 

2. สถานภาพ 
 1. โสด      2. สมรส/อยู่ด้วยกัน  

 3. หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่        

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 

 3. สูงกว่าปริญญาตรี      

4. อาชีพ 
 1. นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต    2. พนักงานบริษัทเอกชน 

 3. ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/ค้าขาย   4. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……….....…... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท   2. 10,001 – 20,000 บาท 

 3. 20,001 – 30,000 บาท       4. 30,001 – 40,000 บาท 

 5. 40,001 บาทข้ึนไป     
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ส่วนที ่3 จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1. การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน      

2. การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศาสนาวัฒนธรรม      

3. การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา      

4. การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อประวตัิศาสตร์ และความสนใจพิเศษ      

5. การท่องเที่ยวเพ่ืองานอดิเรก      

6. การท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร      

7. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ      

8. การเดินทางท่องเที่ยวในการประชุมและสัมมนา      
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ส่วนที ่4 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
 
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
 

 
 

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับแรงจูงใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านสิ่งดึงดูดใจ 

1. ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว      

2. ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว      

3. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว      

4. มีคุณค่าเหมาะสมต่อการศึกษาเรียนรู้      

5. แหล่งท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม      

ด้านกิจกรรม 

1. มีเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลภายในแหล่งท่องเที่ยว      

2. บริการรา้นค้าสินค้าที่ระลึกภายในแหล่งท่องเที่ยว      

3. บริการล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา      

4. บริการขี่ช้างบริเวณแหล่งท่องเที่ยว      
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แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

ระดับแรงจูงใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการเข้าถึง 

1. การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวก      

2. เส้นทางในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภยั      

3. ป้ายบอกทางมีความชัดเจน และเพียงพอต่อการเดินทางเข้าถึง      

4. มีความหลากหลายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ รถตู้ รถไฟ ฯลฯ      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานต่อนักท่องเที่ยวมีความเพียงพอ 

เช่น สาธารณูปโภค น้ า ไฟ โทรศพัท์ ห้องสุขา ฯลฯ         
     

2. การจัดบริการร้านค้า ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เหมาะสมต่อ
แหล่งท่องเที่ยว 

     

3. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นต้องใช้ 
เช่น ตู้ ATM ศูนย์บริการข้อมลูการท่องเที่ยว ฯลฯ 

     

4. ที่จอดรถภายในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงพอ      

5. การรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเที่ยว      
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ส่วนที ่5 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ค าชี้แจง : ข้อ 1-3  โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
    ข้อ 4-6 เติมค าลงในช่องว่าง ที่ก าหนดให้ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. บุคคลใดมีความส าคัญในการตัดสินใจการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามาก
ที่สุด 

 1. ตัวเอง     2. เพื่อน   
 3. ครอบครัว     4. คนรัก   

2. ท่านรับทราบข่าวสารและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
จากสื่อใดมากที่สุด  

 1. หนังสือพิมพ ์     2. ป้ายโฆษณา / บลิบอร์ด 
 3. โทรทัศน ์     4. นิตยสาร  
 5. อินเทอร์เน็ต     6. อื่นๆ โปรดระบุ..................... 

3. โดยส่วนใหญ่ ท่านเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลาใด 

 1. วันจันทร์ - วันศุกร์    2. วันเสาร์ - วันอาทิตย์  
 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์    

4. โดยส่วนใหญ่ ท่านท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างไร 

 1.ท่องเที่ยวด้วยตนเอง    2. แบบแพค็เกจทัวร์เตม็รูปแบบ  
 3. อื่นๆ โปรดระบุ.....................    

5. โดยส่วนใหญ่ท่านเดินทางท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา     จ านวน.............................คน (รวมท่าน

ด้วย) / ครั้ง 

6. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยารวมครั้งนี้ด้วย   จ านวน....................................ครัง้ 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว เขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเฉลี่ย .............................บาท / 

ครั้ง 

 
********จบแบบสอบถาม******** 

ผู้จัดท าแบบสอบถามขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความกรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ชุดนี ้
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ภาคผนวก ข  
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

  รายชื่อ    ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 

1. รองศาสตราจารย์สุพาดา  สิริกุตตา             อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  
                                                                                  คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 
                                                                                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร.อัจฉรียา  ศักด์ินรงค์                    อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  

                                                                           คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคม 
                                                                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประวัติผู้เขีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายวรญา กฤษณะมนตรี 
วัน เดือน ปี เกิด 20 มกราคม 2537 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

จาก โรงเรียนราชวินิตมัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2558  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)  
สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2561  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)   
สาขาวิชาการตลาด  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 99/57 ซอยสายไหม 22 (หมู่บ้านร่วมสุขวิลล่า) แขวงสายไหม   
เขตสายไหม กทม.   
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