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ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านวิถีการดาเนินชีวิตเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของ
บุ คคล ไลฟ์ สไตล์ ที่ อาศั ยอยู่ ปั จจั ยภายนอก ด้ านความพร้ อมของจุ ดหมายปลายทางเป็ นสิ่ งที่ มี
ความสาคัญอย่างมาก ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก
เส้นทางการคมนาคม และป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
คาสาคัญ
ความพึงพอใจและการรับรู้ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ABSTRACT
The objectives of this quantitative research were to: 1) study tourist’s
satisfaction toward visiting Ayutthaya Historical Park in Phra Nakhon Si Ayutthaya
Province, 2) study the perception of tourist visiting Ayutthaya a Historical Park in Phra
Nakhon Si Ayutthaya Province, and 3) study Thai tourist’s decision making of visiting
Ayutthaya Historical Park in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The sample group
consisted of 400 Thai tourists visiting Ayutthaya Historical Park. A questionnaire was
applied as a research instrument. And the statistics used for data analysis were
frequency, percentage, average, standard deviation.
The findings were as follows: 1) The satisfaction of tourists visiting Ayutthaya
Historical Park are religious belief, being declared as a UNESCO World Heritage Site, a
historical story, and Ayutthaya World Heritage Fair, 2) the perception of tourists visiting
Ayutthaya Historical Park are reputation, religious belief, a favorable light, and historical
and archaeological destination, and 3) the tourist’s decision making to visit Ayutthaya
Historical Park are divided into 2 types of factor: internal and external factor. The first
one consists of individual way of life, and lifestyle, and the another one is the
destination readiness: restaurant, accommodation, souvenir shop, tourist activity,
transportation route and travelling sign.
Keywords
Satisfaction and Perception, Historical Park, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
ความสาคัญของปัญหา
การท่ อ งเที่ ย วถื อ เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ส ร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศไทยได้ เ ป็ น อย่ า งมาก
เนื่องมาจากประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันนั้ น
การท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ได้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจการ
ท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย การพัฒนาการท่องเที่ยวก็ต้องสร้างความสมดุลผ่านการตลาด
เฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยว
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เกิดความมั่ นใจในความปลอดภัย รวมไปถึงเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว โดยประเด็น
ดังกล่าวนั้นได้กาหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ คุณภาพ และ
ความปลอดภัย ซึ่งการพัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพนั้น จะมุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่า
และภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีคุณภาพสูงต่อนักท่องเที่ยว การทา
การตลาดเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ คณะกรรมการนโยบายการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Policy Committee, 2017)
ความโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เนื่องจากการมีอุท ยานประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยโบราณสถานต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น
ตั้งแต่สมัยอยุธยา อดีตราชธานีที่รุ่งเรืองของประเทศไทย ความรุ่งเรืองตลอด 417 ปีของอาณาจักร
อยุธยานั้น ได้ก่อกาเนิดอารยธรรมอันล้าค่า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่าง ๆ ที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึง
ปัจจุบั น แม้ จะเป็ นเพียงแค่ ซากปรั กหั กพั งที่เกิดขึ้ นจากผลของสงครามในอดี ต แต่สถานที่ต่ าง ๆ
เหล่านั้นก็ยังคงทรงคุณค่าด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมที่จะต้อนรับ นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งได้มีการควบคุมดูแลจากกรมศิลปากรในการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานเหล่านี้ตั้งแต่
พ.ศ. 2512 และได้ประกาศขอบเขตโบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. 2519 โดยครอบคลุม
พื้นที่รวม 1,810 ไร่ ทั้งนี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธ ยาได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 15 ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนีเซีย เมื่อวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 นับเป็นมรดกโลกตามบัญชีในลาดับที่ 576 สโมสรศิลปวัฒนธรรม (Arts and
Culture Club, 2017)
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO จึงทาให้
ชื่อเสียงของเมืองเก่าอยุธยานั้น เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว ชื่นชมความงดงามของซากอารยธรรมที่ เคยเฟื่องฟูในอดีต เช่น
ในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จานวน 1,637,181 คน และมีนักทัศนาจร จานวน
5,994,376 คน สร้างรายได้กว่า 16,901.48 ล้านบาท สานักงานสถิติแห่งชาติ (National Statistical
Office, 2018) ซึ่งสถิติดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจ จึงทาให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นมีการ
รับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นผลพวง
มาจากการที่เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นมีประสิทธิภาพในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมูล
ข่าวสารของพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางกว่าในอดีต จึงทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ถือเป็นปัจจัยหลักที่ได้สร้างการรับรู้ของการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สาคัญและเป็น
ที่รู้จักในวงการการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครทาให้สามารถเดินทางเข้าถึงได้ง่าย
จึง มี แ นวโน้ ม ว่ า การท่ อ งเที่ ย วจะเติบ โตขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และจากสถิ ติข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ สู ง ขึ้ น
ในช่วงที่ผ่านมานั้น สามารถสร้างรายได้และความเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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เป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันนั้น ถึงแม้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจานวนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่จาเป็นที่จะให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วรู้ สึ ก ถึ ง มี ป ระสบการณ์ ที่ น่ า จดจ าในการมาท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในความรู้สึกของนักท่องเที่ยว อันจะนามาซึ่งการ
เที่ ย วซ้ าในอนาคต รวมไปถึ ง เกิ ด ความภั ก ดี ใ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยการน าประสบการณ์
ที่ ไ ด้ รั บ บอกต่ อ ให้ กั บ ญาติ ห รื อ เพื่ อ น ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ต้องลงทุนในการสร้างสื่อ แต่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ
เพราะการนาประสบการณ์ที่มีคุณค่าไปบอกต่อนั้น จะทาให้นักท่องเที่ยว ที่ยังไม่เคยเดินทางมา
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เกิดการรับรู้ทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ ทั้งยั ง
ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยเดินทางมา เนื่องจาก
ได้รับข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ ผู้ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมาก่อน ซึ่งจะทาให้เกิด
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ สามารถนาผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ ด้านภาพลักษณ์
และการตั ด สิ น ใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงการประชาสั มพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลที่ทาให้การท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย
ความพึ ง พอใจและการรั บ รู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเดิ น ทาง
มาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาของนั ก ทองเที่ ย วชาวไทย
เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศึ ก ษาการรั บ รู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ศึกษาการตัดสินใจการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย และนาเสนอตามประเด็นดังนี้
พื้ น ที่ ใ ช้ ใ นการท าวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาในพื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน
400 คน แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจานวน 400 คน โดยการแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ คือ การวิจัยครั้งนี้คือการวิจัย
เชิ ง ปริ ม าณ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม ทั้ ง นี้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาได้ ผ่ า น
การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา สามารถ
น าไปใช้ วั ด ได้ ต ามความมุ่ ง หมายของการวิ จั ย โดยมี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง 0.50 -1.00 โดยมี
ข้อเสนอแนะเล็กน้อย ผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แบบสอบถามมีค่า ICO
เท่ากับ 0.97
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
วัตถุประสงค์ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่ เดินทางมาท่ องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) การรับรู้
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 3) ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตด้านเวลา
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การรับรู้ด้านการท่องเที่ยว
1. ท่านรู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาในด้านความเชื่อทาง
ศาสนา ด้านภาพลักษณ์
2. ท่านรู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากสื่อในชีวิตประจาวัน
เช่น โทรทัศน์ สังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
3. ท่านรู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากที่ได้จดทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม
4. ท่านรู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากท่านได้เคยศึกษาเล่า
เรียนมาจากในอดีต แหล่งโบราณคดี วัด
5. ท่านรู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากการจัดงานประจาปี
“ยอยศยิ่งฟ้า”
รวม

X̅
4.14

S.D.
0.75

แปลผล
มาก

4.14

0.55

มาก

4.03

0.58

มาก

3.98

0.70

มาก

3.87

0.89

มาก

4.03

0.46

มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมที่เกิดจากการรับรู้อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.03,
S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสูงสุดมีอยู่ 2 ข้อ คือ รู้จักอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จากสื่อที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น โทรทัศน์ สังคมออนไลน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น (X̅ = 4.14, S.D. = 0.75) และรู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จาก
ชื่อเสียงในด้านความเชื่อทางศาสนา ภาพลักษณ์ (X̅ = 4.14, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ รู้จักอุทยาน
ประวั ติ ศาสตร์ พระนครศรี อยุ ธยาจากที่ ได้ จดทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกทางวั ฒนธรรม (X̅ = 4.03,
S.D. = 0.58) รู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากที่เคยศึกษาเล่าเรียนในอดีต (X̅ = 3.98,
S.D. = 0.70) และน้อยที่สุด คือ รู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากการจัดงานประจาปี
ยอยศยิ่งฟ้า (X̅ = 3.87, S.D. = 0.89) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ปัจจัยภายใน
วิถีการดาเนินชีวิต
บุคลิกภาพ
ความสนใจพิเศษ
แรงจูงใจส่วนบุคคล
ประสบการณ์ที่ผ่านมา
ทัศนคติ
ความรู้ที่มีอยู่
สถานะทางเศรษฐกิจ
รวม
ปัจจัยภายนอก
ความพร้อมของจุดหมายปลายทาง
สื่อและแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว
คาบอกเล่าจากบุคคลอื่น
โปรโมชั่นพิเศษจากองค์กรภาครัฐในส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม

X̅

S.D.

แปลผล

4.18
4.17
4.07
4.07
4.05
3.97
3.96
3.93
4.05

0.43
0.40
0.46
0.40
0.55
0.45
0.50
0.54
0.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.16
3.95
3.95
1.37
3.70

0.44
0.47
0.46
0.50
0.30

มาก
มาก
มาก
น้อยที่สุด
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวมีระดับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (X̅ = 3.70, S.D. = 0.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยจาแนก
ตามตัวแปรที่ได้ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก พบว่า ปัจจัยภายใน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

47

สูงสุด คือ ด้านวิถีการดาเนินชีวิต (X̅ = 4.18, S.D. = 0.43) รองลงมา ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ (X̅ = 4.17,
S.D. = 0.40) ด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล (X̅ = 4.07, S.D. = 0.46) ด้านความสนใจพิเศษ (X̅ = 4.07,
S.D. = 0.40) ด้านประสบการณ์ที่ผ่านมา (X̅ = 4.05, S.D. = 0.55) ด้านทัศนคติ (X̅ = 3.97, S.D. = 0.45)
ด้านความรู้ที่มีอยู่ (X̅ = 3.96, S.D. = 0.50) และด้านสถานะทางเศรษฐกิจ (X̅ = 3.93, S.D. = 0.54)
ตามลาดับ ปัจจัยภายนอก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความพร้อมของจุดหมายปลายทาง (X̅ = 4.16,
S.D. = 0.44) รองลงมามีอยู่ 2 ข้อ คือ ด้านสื่อและแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว (X̅ = 3.95, S.D. = 0.47)
ด้านคาบอกเล่าจากบุคคลอื่น (X̅ = 3.95, S.D. = 0.46) และน้อยที่สุด คือ ด้านโปรโมชั่นพิเศษจาก
องค์กรภาครัฐในส่งเสริมการท่องเที่ยว (X̅ = 1.37, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
อภิปรายผล
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรี อยุ ธยาส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ ระหว่ าง 25-29 ปี และส่ วนใหญ่ มี สถานภาพโสด
มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ประกอบอาชี พ เป็ น พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน
และมี ร ายได้ ร ะหว่ า ง 15,001-20,000 บาท ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของธาวิ ษ ถนอมจิ ต ศ์
(Thanomchit, 2017) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกสุโขทัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 16-35 ปี และเกือบ
ร้อยละ 50 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ด้ านความพึ งพอใจที่ ส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจเดิ นทางท่ องเที่ ยวของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทย
ในพื้ นที่ อุ ทยานประวั ติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยา ได้แก่ ความเชื่อทางศาสนา ได้ จดทะเบียนเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม เรื่องราวจากอดีต การจัดงานประจาปียอยศยิ่งฟ้า ภาพลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจ
เป็ น ผลมาจากการที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเคยได้ รั บ สารมาจากสื่ อ ต่ า ง ๆ ในอดี ต ไม่ ว่ า จะเป็ น การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ในบทเรียน สื่อโทรทัศน์ สื่อบนพื้นที่สังคมออนไลน์ จึงทาให้นักท่องเที่ยวเกิดภาพจา
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Altinbasak and Yalçin, 2010) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ภาพลั กษณ์ ของพิ พิ ธภั ณฑ์ แ ละเมื องอิ สตั นบู ล ประเทศตุ รกี ผลการวิ จั ยพบว่ า นั กท่ องเที่ ยวรั บรู้
ภาพลักษณ์ของเมืองอิสตันบูลว่าเป็นเมืองที่มีความโดดเด่น และมีประวัติศาสตร์ที่มีความผสมผสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมแบบยุโรปและเอเชีย และนักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความ
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และความหลากหลายของวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง อนุสาวรีย์
เป็นต้น
ด้านการรับรู้ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในพื้นที่
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คือ จากชื่อเสียงในด้านความเชื่อทางศาสนา ภาพลักษณ์
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมองอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เ ป็ น จุ ด หมายปลายทางที่ มี ลั ก ษณะบ่ ง บอกถึ ง ลั ก ษณะ
ของทรัพยากรท่องเที่ยวในด้านแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี วัด เป็นต้น ซึ่งมีความสอดคล้อง
กั บบริ บทของพื้ นที่ เนื่ องจากการที่ อุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ พระนครศรี อยุ ธยาเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ย ว
ที่มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี อีกทั้งยังมีวัดวาอารามหลายแห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้าง
ประสบการณ์ในการเดินทางท่ องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมศิลปะของสถาปัตยกรรมภายใน

48

Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University
Vol. 14 No. 3 (September – December 2020)

โบราณสถานต่าง ๆ รวมไปถึงประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวเพื่อทาบุญไหว้พระตามอารามต่าง ๆ
เป็ น ต้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของกิ ต ติ ม า แซ่ โ ห (Saeho, 2017) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ งภาพลั ก ษณ์
การท่องเที่ยว ภาพลักษณ์คุณภาพบริการ และค่านิยมในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยว
อย่ า งยั่ ง ยื น : กรณี ศึ ก ษาท่ อ งเที่ ย วไทยทางธรรมชาติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยวั ย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านประสบการณ์ และความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อค่านิยมในการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้าน
การจดจา ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อม ตลอดจนภาพลักษณ์คุณภาพ
บริการที่สามารถสัมผัสได้ ทั้ งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (Kianwathana,
2017) ที่ได้วิจัยเรื่อง การรับรู้ของเยาวชนไทยต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ภาพลั กษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยานั้ น ผู้ ตอบแบบสอบถามมี การรั บรู้ ในด้ านศิ ลปวั ฒนธรรม และประวั ติ ศาสตร์
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีปัจจัยด้านบรรยากาศของสถานที่เป็นปัจจัยรองลงมา
ผลการศึกษา การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งผู้วิจัยได้จาแนกตามตัวแปรที่ได้ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก
พบว่า ปัจจัยภายใน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพราะปัจจัยด้านวิถีการดาเนินชีวิตซึ่งกล่าวได้ว่า
วิถีการดาเนินชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง ความเป็นตัวตนของ
บุคคลนั้น ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันออกไปตามแนวคิด ค่านิยม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ ทั้งนี้อาจมีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในอดีต ตลอดจนความชอบ
ในบางสิ่งบางอย่าง ส่งผลให้บุคคลนั้นแสดงออกในเชิงพฤติกรรม หรือมีหลักในการตัดสินใจที่เป็นผลมา
จากวิธีการดาเนินชีวิตของแต่ละคน วิถีการดาเนินชีวิต จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ ที่นักท่องเที่ยวจะ
เลื อกเดิ นทางท่ องเที่ ยวในจุ ดหมายปลายทางที่ เหมาะกั บวิ ถี การด าเนิ นชี วิ ตของตนเองมากที่ สุ ด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศา มัจฉริยกุล (Chariyakun, 2016) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตั ด สิ น ใจท่ อ งเที่ ย วแบบอิ ส ระบนเกาะไต้ ห วั น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ผลการวิ จั ย พบว่ า
เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะไต้หวัน แล้วพบว่าการเดินทางท่องเที่ยวที่เกาะไต้หวัน
นั้น ตรงกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของตน
พบว่า ปัจจัยภายนอก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพราะปัจจัยด้านความพร้อมของจุดหมายปลายทาง
อาจกล่าวได้ว่า ความพร้อมของจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากปัจจัยต่าง ๆ
ที่บ่งบอก ถึงความพร้อมของจุดหมายปลายทางนั้น จะสามารถทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจในเบื้องต้นได้
ทันที ว่าจุดหมายปลายทางที่สนใจนั้น เหมาะกับตัวของนักท่องเที่ยวเองหรือไม่ โดยความพร้อมของ
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จุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวมีปัจจัยที่จะต้องคานึงถึงหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร
โรงแรมที่ พั ก กิจกรรมในพื้นที่ แหล่ งท่ องเที่ ยว ร้ านขายของที่ ระลึก รวมไปถึงเส้ นทางที่ใช้ในการ
คมนาคม ตลอดจนป้ ายบอกทางของแหล่ งท่ องเที่ ยวและปั จจั ยอื่ น ๆ ที่ จะสามารถส่ งเสริ ม หรื อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในระหว่างที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จุดหมายปลายทางนั้น
ซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวประเมินแล้วว่าในจุดหมายปลายทางนั้นมีสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ให้กับตนเองได้ ก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกพื้นที่นั้นเป็นจุดหมาย
ปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ถ้านักท่องเที่ยวประเมินแล้วว่าพื้นที่นั้นไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ นักท่องเที่ยวก็อาจตัดสินใจโดยการไม่เดินทางไปท่องเที่ยวใน
จุดหมายปลายทางนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ (Tuntphaibun, 2014)
ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยชุมชนบ้านหัวนอนวัด ตาบลแม่ทอม อาเภอ
บางกล่ า จั งหวั ดสงขลา ผลการวิ จั ยพบว่ า ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จในการจั ดการท่ องเที่ ยว
โดยชุมชนมากที่สุดคือปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และศิลปะพื้นบ้านของชุมชน รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือจากองค์กร
ภาคีที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนการจัดการภายในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรทั้ งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่ งสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็ นว่า การที่แหล่ง
ท่องเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนั้น
ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทาให้พื้นที่นั้น ๆ ประสบความสาเร็จในด้านการทาธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ความพร้อมของจุดหมายปลายทางก็มักจะเป็นสิ่งที่มีความสอดคล้องกันกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว กล่าวคือ หากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว หรือองค์ประกอบที่บ่งบอกถึง
ความพร้อมของจุดหมายปลายทางนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิถีการดาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว
แล้ว ก็จะมีความเป็นไปได้สูงที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกพื้นที่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางในการ
เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธ์สินี นิทัศน์เอก (Nithatake, 2018) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวิตและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทวีปยุโรปในพื้นที่
ไทยแลนด์ ริเวียร่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวในกลุ่ม Social Cultural
Explorer ให้ความสาคัญกับการพบปะผู้คนในพื้นที่จุดหมายปลายทาง อีกทั้ งยังมีลักษณะนิสัยชอบ
ค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความสนใจในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ควรจัดการและปรับภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสม
สวยงาม เนื่ อ งจากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วโดยรวมนั้ น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว แต่ ใ น
ขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ทาให้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้นเปลี่ยนไป เนื่องจากพื้นที่ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ก็อาจจะทาให้การ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในบริบทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์นั้นบิดเบือนไป
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2. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ อุทยานประวัติ ศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ควรมีการจั ด
กิจกรรมรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นมาทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจจะเปิดเป็นตลาดเก่าในช่วงวันหยุดสุ ด
สัปดาห์ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในตลาดให้มีความย้อนยุค อาจทาได้โดยการจัดซุ้มต่าง ๆ การแต่งตัว
ด้วยชุดพื้นบ้านโบราณของพ่อค้าแม่ค้าภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจจะเป็น
ทางเลือกใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะที่นาไปใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป
1. หน่วยงานภาครัฐ ควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจาก
สถานที่ท่องเที่ยวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว มีปัจจัยที่ต้องคานึงถึง เช่น
ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก การเดินทาง ตลอดจนป้ายบอก
ทางของแหล่งท่องเที่ยวและปัจจัยอื่นที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จุดหมายปลายทางนั้น
2. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมในพื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนในสมัยก่อน เช่น การแต่งกายในยุค
ต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความย้อนยุคนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปภาย ใน
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
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penrāi čhangwat Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihāsipsō̜ng sō̜ngphanhārō̜ihoksip [Summary of domestic tourism situation by province.
(2012-2017)]. Retrieved from http://statbbi.nso.go.th.

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563

51

National Tourism Policy Committee. (2017). phǣn phatthanākān thō̜ngthīeo
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