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วิภาพรรณ  ดาราฉาย.  (2556).  การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอ     

 เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

 ชาวต่างชาติ . ปริญญานิพนธ์ กศ .ม.(ธุรกิจศึกษา ).  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย         

 ศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์: อาจารย์ ดร. ธนภูมิ อติเวทิน. 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ โดยใช้วิ ธีวิจัย 2 วิธี ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจาก

นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 100 คน และชาวต่างชาติ จ านวน 100 คน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิง

อนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว และการห าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบง่ายของเพียร์สัน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 10 คน และชาวต่างชาติ จ านวน 10 คน เพื่อน ามาใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการอภิปรายผลการวิจัยที่ได้จากวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า 

 1.  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะส่วนบุคคลทางด้าน อายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะส่วนบุคคลทางด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนและประสบการณ์เดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในการเดินทางมา

ท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

 3. ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีทิศทาง

เดียวกันต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการ

เดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดิ นทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ  



 4. ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย และมีทิศทาง

ตรงกันข้ามต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

 5. ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย และมีทิศทางตรงกันข้าม

ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทาง

กลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 6. ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน

กลางและมีทิศทางตรงกันข้ามต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่อ งเที่ยว

ชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 7. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีทิศทาง

เดียวกันต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการ

เดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวข องนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 

 8. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีทิศทางเดียวกัน

ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทาง

กลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวขอ งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 9. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และ

มีทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสใน

การเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 10. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ มาก และ

มีทิศทางเดียวกันต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสใน



การเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ส าหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและ

วัฒนธรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ส่วนปัจจัยทางด้านภัยธรรมชา ติที่

เกิดขึ้นในไทยและปัจจัยทางด้านการเมืองในประเทศไทยจะไม่มีผลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้ 

ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนได้แก่ เรื่องความสะอาดโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ าและขยะรอบๆ

บริเวณสถานท่ีท่องเที่ยว และป้ายบอกทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  
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 This research was aimed to compare the factors influencing between Thai and foreigner 

tourism behaviors in Amphoe Phra Nakhon Sri Ayutthaya. The data were collected from two 

different tools: a Thai-English questionnaire and an in-depth interview. The sample sizes of the 

questionnaire were 100 Thais and 100 foreigners. All samples visited Amphoe Phra Nakhon Sri 

Ayutthaya as tourists. The statistic figures were evaluated and analyzed by T-test, One-Way 

ANOVA, and Pearson correlation. The in-depth interview data was collected from 10 Thai and 

10 foreigner tourists as the evidence to clarify the statistic analysis from the questionnaire. 

 The analysis supported the research hypothesis with statistical significant at .05 level. 

The results were as follows: 

1. Thai tourists with different age level behaved differently for the chance to travel back. 

2. The foreign tourists with different age level, educational level, and monthly income 

behaved differently for the traveling style and experience. 

3. The external factors including Thai social and cultural factors were highly related to the 

reasons to travel, the chance to travel back, and the traveling style of Thai and 

foreigner tourism behaviors. 

4. The external factors including Thai economic factors were unremarkably related to the 

reasons to travel of Thai and foreigner tourism behaviors. 

5. The external factors including Thai political factors were unremarkably related to the 

reasons to travel, the chance to travel back, and the traveling style of Thai and 

foreigner tourism behaviors. 



6. The external factors including the natural disaster factors in Thailand were moderately 

related to the chance to travel back and the traveling style of Thai and foreigner tourism 

behaviors. 

7. The marketing mix of product factors were highly related to the reasons to travel, the 

chance to travel back, and the traveling style of Thai and foreigner tourism behaviors. 

8. The marketing mix of price factors were highly related to the reasons to travel, the 

chance to travel back, and the traveling style of Thai and foreigner tourism behaviors. 

9. The marketing mix of distribution channel factors were highly related to the reasons to 

travel, the chance to travel back, and the traveling style of Thai and foreigner tourism 

behaviors. 

10. The marketing mix of promotion factors were highly related to the reasons to travel, the 

chance to travel back, and the traveling style of Thai and foreigner tourism behaviors. 

 The in-depth interview analysis revealed that the external factors including Thai social 

and cultural factors and the marketing mix of product and promotion factors affected Thai and 

foreigner tourism behaviors. The natural disaster and political factors in Thailand were 

unremarkably related to the behavior of foreign tourists but they affected Thai tourists. 

Moreover the interview presented that the needed improvement in Amphoe Phra Nakhon Sri 

Ayutthaya were the hygiene of the public toilets, the garbage around the tourist attractions, and 

the road signs.  

 

 

 

 

 



ประกาศคุณปูระการ 

 ปริญญานิพนธ์นี้ประสบความส าเร็จได้ด้วยดีเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจากอาจารย์  

ดร. ธนภูมิ  อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษาแนะน า 

ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนท าให้การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีบรรลุผลส าเร็จ ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ระวี อนันตอัครกุล  ที่ได้ให้ความกรุณามา

เป็นคณะกรรมการในการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการท าปริญญานิพนธ์ในคร้ังนี้เป็นอย่างมาก 

 ขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร . มนู  ลีนะวงศ์  ที่ได้ให้ความกรุณามาเป็นคณะกรรมการใน

การสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และคณะกรรมการในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และ 
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บทที่ 1 

บทน า 

ภูมิหลัง 

 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจใน

ประเทศ  และเป็นกลไกส าคัญที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน  การสร้างอาชีพที่หลากหลาย การหมุนเวียนของ

รายได ้และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 

พ.ศ. 2554 มีนักท่องเที่ยวจ านวน 19,098,323 คน เพิ่มขึ้น 3,161,923 คน หรือคิดเป็น 19.84%  

 จ านวนและอัตราการเปล่ียนแปลงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของไทย พ .ศ. 2550 – 2554 

       
 
        ที่มา : ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  และกรมการท่องเที่ยว . (2554).  สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2554 และแนวโน้ม ปี พ.ศ. 2555 : 6. 
 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้
ความนิยมในการเดินทางมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ประมาณ 76 
กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสบาย สามารถที่จะเดินทางไปได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว และรถประจ า ทาง โดย
การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น นักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมตามสถานท่ี
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ต่างๆ เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ในเร่ืองของสถานท่ีทางโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน วัดวาอาราม และพระราชวังต่างๆ รวมท้ังพิ พิธภัณฑ์ อีกมากมายให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม และศึกษาถึงประวัติความเป็นมาที่ยาวนานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาทิเช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล หมู่บ้านญี่ปุ่น 
หมู่บ้านโปรตุเกส   พระราชวังบางปะอิน คุ้มขุนแผน  พิพิ ธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 
นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีให้นักท่องเที่ยวได้เดินจับจ่ายซ้ือของเป็นที่ระลึกในการเดินทางไปเยี่ยมชมยัง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิเช่น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตลาดลาดชะโด  ตลาดน้ าอโยธยา ตลาด
โก้งโค้ง เป็นต้น นอกจากสถานท่ีต่างๆเล่านี้ท่ีมีความน่าสนใจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีกิจกรรมใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเยี่ยมชม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ การขี่ช้างชม
เมือง และการล่องเรือชมเมือง หรือการเดินทางเพื่อย้อนรอยอดีต หรือกิจกรรมที่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้เป็นอย่างมาก คือการล่องเรือไหว้พระเก้าวัด  
 แต่เนื่องจากในช่วงปลายปี พ .ศ. 2554 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม เกิด
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆ แต่ก็เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เหตุการณ์อุทกภัยหรือน้ าท่วมในครั้งน้ี ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ ภาคธุรกิจ  สถานท่ีท่องเที่ยว           
และเส้นทางคมนาคมทางบกที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปยังพื้นที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยว  และรัฐบาลในหลายประเทศได้
ประกาศเตือนการเดินทางมาประเทศไทย  รวมท้ังบริษัทน าเที่ยวในต่างประเทศได้แนะน าให้
นักท่องเที่ยวเลื่อน/ยกเลิกการเดินทาง และเปลี่ยนแปลงไปประเทศอื่นแทน  
 และจังหวัดอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งน้ีด้วยเช่นกัน โดย
น้ าได้เข้าท่วมไปยังสถานที่ส าคัญต่างๆภายในจังหวัดอย่างมากมาย ท าให้เกิดความเสียหายต่อการ
ท่องเที่ยว เช่น วัดบางแห่งต้องมีการปิดปรับปรุงซ่อมแซม ท าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถ เข้าเย่ียมชม
อย่างใกล้ชิดได้เหมือนเช่นเคย อีกทั้งยังมีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในช่วงก่อนหน้า และหลัง
เหตุการณ์อุทกภัยในครั้งน้ีอีกหลายเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เหตุการ์การ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การขึ้นราคาน้ ามันภายในประเทศ การปรับค่าแ รงข้ันต่ าเป็น 300 บาท เป็น
ต้น ซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะต้องกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้าน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาค่าท่ีพักต่างๆ เป็นต้น หรือสถานท่ีพักบางแห่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยจนได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ า
ของรัฐบาลท าให้ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการภายในเพื่อให้รองรับนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างม่ันคง  
 จากสถานการณ์ต่างๆดังกล่าว แม้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลาย
แห่ง  และส านักข่าวระดับโลกติดต ามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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ภาพลักษณ์ของประเทศ แต่จากศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยท่ีแข็งแกร่ง เนื่องจากมีสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตลอดจนการด าเนินมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีผลช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ดังกล่าว
แก่นักท่องเที่ยว  ซึ่งมีผลช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ดังกล่าวต่อภาคการท่องเที่ยว  
(กระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว  :  สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ปี พ.ศ. 2554 และ
แนวโน้ม ปี พ.ศ. 2555: 4 – 13) 
       ดังนั้นจากผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจนท าให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว ชาวไทย กับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ 
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยและมี
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่เก่าแก่อย่างมากมาย ซึ่งจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นานแต่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อม่ันของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเยี่ยมชม 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งน้ีจึงได้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการห้างร้าน บริษัทเอกชน และรัฐบาล

ได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถปรับตัวทางธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจให้เข้ากับ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อให้ตอบสนองต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 

และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สัญชาติ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 3. เพื่อศึกษาเปรียบเที่ยบถึงปัจจัยภายนอกต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว ชาว ต่างชาติในอ าเภอเมืองพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย 

และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขี้นในประเทศไทย 
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 4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความส าคัญของการวิจัย 

 1. ให้เกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันขอ งนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ

นักท่องเที่ยว ชาว ต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆที่ได้ด าเนินการในเร่ืองของธุรกิจการท่องเที่ยวได้มี

ความเข้าใจถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่อ งเที่ยวที่เกิดขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ หรือ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 

 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ 

    ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

       ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทาง

มาท่องเที่ยวใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีบริเวณพื้นที่ไม่กว้างมากนัก และการเดินทางไปเที่ยว

จากกรงุเทพนั้นไม่ไกลมากนัก ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวและพักค้างคืนภายในอ าเภอจึง

มีไม่มากแต่จากงานวิจัย ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการพักแรมภายในอ าเภอ
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เมืองพระนครศรีอยุธยา จึงได้ก าหนดจ านวนประชากรไว้ที่จ านวน 220 คน โดยได้มีการแบ่งจ านวน

ประชากรตามระเบีบยวิธีวิจัย ดังนี้ 

          1. การวิจัยในเชิงปริมาณ จ านวนทั้งหมด 200 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติจ านวน 100 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 100 คน 

          2. การวิจัยในเชิงคุณภาพ  จ านวนทั้งหมด 20 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติจ านวน 10 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 10 คน 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในเขตอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากระเบียบวิธีการทางการวิจัย 2 วิธี คือ  

          1. การวิจัยในเชิงปริมาณ จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการก าหนดแบบเจาะจง  

ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด  200 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 100 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 100 คน 

          2. การวิจัยในเชิงคุณภาพ จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการก าหนดแบบเจาะจง  

ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด  20 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 10 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 10 คน 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ 

       1.1 ข้อมูลทางด้านลักษณะส่วนบุคคล 

             1.1.1 เพศ 

             1.1.2 อาย ุ

             1.1.3 อาชีพ 

             1.1.4 สถานภาพสมรส 

             1.1.5 ระดับการศึกษา 

             1.1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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             1.1.7 ประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

       1.2 ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ไทย ด้านเศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

       1.3 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

 2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

    1.1 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

    1.2 โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว 

       1.3 ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว 

       1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

       1.5 ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หมายถึง  การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมท้ังกระบวนการใน

การตัดสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก 

 2. นักท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ    

จากสถานท่ีซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ประจ าไปยังสถานที่อื่นเป็นการช่ัวคราว และเดินทางกลับไปสถานท่ีอาศัย

เดิมและได้เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3. เหตุการณ์อุทกภัย  หมายถึง  เหตุการณ์น้ าท่วมครั้งใหญ่ที่ อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา    

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และได้เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงประมาณเดือนธันวาคม  ปี

พุทธศักราช 2554 
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 4. สังคมและวัฒนธรรมไทย หมายถึง ความต้องการเปลี่ยนท่ีพักผ่อนช่ัวคราวจากสัง คมเดิมที่

ตนอาศัยอยู่ หรือ ความต้องการในการศึกษาถึงรูปแบบความเป็นอยู่ของสังคมใหม่ๆ หรือ เกิดความ

เปลี่ยนแปลง หรือ เกิดความไม่สงบในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ เช่น เกิดเหตุการณ์จลาจล เป็นต้น หรือความ

ต้องการในการศึกษาถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือ เอกลั กษณ์ทางวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นน้ันๆ 

 5. เศรษฐกิจไทย  หมายถึง สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศไทย ณปัจจุบัน เช่น 

การปรับราคาน้ ามันท่ีสูงขึ้น ค่าครองชีพ หรือ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาท หรือสถานภาพทาง

การเงินของแต่ละบุคคล เช่น รายได้ต่อเดือน เป็นต้น 

 6. การเมืองไทย  หมายถึง  สถานการณ์ทางการเมือง ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย เช่น การ

เปลี่ยนแปลงระบอบทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงผู้น าประเทศ การชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น 

 7. ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย  หมายถึง ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกที่ 

ทุกเวลา และอยู่นอกเหนือการควบคุม หรืออาจเกิดขึ้นจากฤดูกาลต่างๆ เช่น น้ าท่วม หรือสึนามิ เป็น

ต้น  

 8. ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง องค์ประกอบต่างๆที่น ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการ

การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภค ส่วนประสมทางการตลาดของการ ท่องเที่ยวที่

ผู้วิจัยได้น ามาใช้มีท้ังหมด 4 อย่างด้วยกันดังนี้   

    8.1 สินค้าและบริการ (Product or Service) หมายถึง สินค้าและบริการต่างๆที่ให้บริการ

ได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ สถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก์ รวมท้ังควา มปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างท่องเที่ยว ฯลฯ 

    8.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของสินค้าและบริการในรูปของตัวเงินหรือสิ่งที่ต้องการ

จ่ายส าหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ 

    8.3 สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place or Chanel) หมายถึง โครงสร้างของ

ช่องทางที่ช่วยเก็บรักษา ดูแล คลังสินค้า และกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างครบถ้วนและสะดวก

รวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยองค์การต่างๆทั้งในและนอกระบบการท่องเที่ยว เช่น บริษัทจัดน าเที่ยว สาย

การบิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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    8.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ ความรู้ 

และการเกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น พนักงานขาย การโฆษณา ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคดีที่สุดและเร็วที่สุด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ มี

กระบวนการวิจัยดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 

- เพศ   -   อายุ 

- ระดับการศึกษา  -   สถานภาพสมรส 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวที่ อ าเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ 

 

ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 

- ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย  -   ด้าน

เศรษฐกิจไทย 

- ด้านการเมืองไทย   -   ด้านภัย

ธรรมชาติที่         

เกิดขึ้นในประเทศไทย 

 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบด้วย 

- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

- ปัจจัยด้านราคา  

- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

- ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
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สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย 

 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

 3. ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจไทย ด้าน

การเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 4. ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจไทย ด้าน

การเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 5. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอ า เภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 6. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ ในอ าเภอเมืองพระนครศ รีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ผู้วิจัยได้ศึกษา

ทฤษฎี แนวความคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นําเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

    1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

    2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

    3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่วนประสมทางการตลาด 

    4. ประวัติความเป็นมาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 

    ปรีชา แดงโรจน์ (2544: 29) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวเป็น

กิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทําเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจํา 

          วินิจ วีรยางกูร (2532: 6) กล่าวว่า การท่องเที่ยว  หมายถึง การเดินทางออกจากที่หนึ่งไปสู่          

สถานท่ีอื่นๆเช่นการเดินทางออกจากบ้านตามปกติและการเดินท างเพื่อไปอาศัยที่อื่น                                            

    ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: IV) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึงการ

เดินทางเพื่อความเพลิดเพลิน และพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการ 

คือ    

       1.  เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการช่ัวคราว 

       2.  เดินทางด้วยความสมัครใจ 
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       3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ 

 จากสองความหมายดังกล่าวข้องต้นน้ี จะสอดคล้องกับความหมายของ สหสัมพันธ์องค์การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Union of Official Travel Organization: IUOTO) 

ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) ได้ให้คําจํากัด

ความของคําว่าการท่องเที่ยวว่า เป็นการเดินทางเพื่อควา มบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการเข้าร่วม

ประชุม แต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักเป็นฐานหรือไปพํานักอยู่อย่างเป็นการถาวร 

 นอกจากนี้องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO) คําจํากัดความ

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่นๆอีก 

 นักเดินทาง (Travelers) หมายถึง ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยว ซึ่งจะรวมทั้งผู้ที่สามารถนํามาจัดเก็บ

เป็นข้องมูลทางสถิติได้ เช่น นักท่องเที่ยว (Tourist) และเก็บรวบรวมเป็นสถิติไม่ได้ เช่น ผู้อพยพ 

(Immigrants) ผู้เรเร่อน (Nomads) ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านมา (Transit passengers) ผู้ทํางานตาม

ชายแดน (Border workers) ผู้ปฏิบัติราชการท่ีได้รับมอบหมายในประเทศนั้นๆ (Diplomats, 

Representatives of consulates, Members of armed froes) และผู้ลี้ภัย (Refugees) 

 ผู้มาเยือน (Visitor) หมายถึง บุคคลซึ่งมา (หรือไป ) ยังประเทศหนึ่ง ซึ่งมิใช่เพื่อก ารอยู่อาศัย

ถาวร ด้วยเหตุจูงใจใดก็ได้ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบอาชีพที่ได้รับค่าจ้างตอบแทน และเข้ามาอยู่อย่าง

น้อย 24 ชั่วโมง และอย่างมากไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มาเยือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

    1. นักท่องเที่ยว (Tourist) คือ ผู้มาเยือนช่ัวคราวที่มาพักอาศัยอย่ างน้อย 24 ชั่วโมง ใน

ประเทศที่ไป เยือนและมีเหตุจูงใจในการเยือน  

       1. เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ เพื่อการศึกษา การ

กีฬา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

       2. เพื่อการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติเกี่ยวกับครอบครัว และการประชุม

ต่างๆโดยแยกตามลักษณะของนักท่องเที่ยว ดังนี้    



13 
 

          1.1 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International tourist) หมายถึงชาวต่างประเทศที่เดิน

ทางเข้ามาในประเทศไทย และพํานักอยู่ครั้งหนึ่งๆไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (1 คืน) และไม่มากกว่า 60 วัน 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อ  

             1. มาท่องเที่ยวพักผ่อน มาเยี่ยมญาติ หรือมาเพื่อการพักฟื้น          

             2. มาร่วมประชุมหรือเป็นตัวแทนของสมาคม ผู้แทนทางศาสนา นักกีฬา ฯลฯ  

             3. มาเพื่อติดต่อธุรกิจแต่ไม่ใช่เพื่อทํางานหารายได้  

     4. มากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอด ณ ท่าเรือ แม้ว่าจะแวะน้อยกว่า 1 คืน 

       1.2 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic tourist) หมายถึง คนไทยหรือคนต่างด้าวที่อยู่

ในประเทศไทย และเดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่อาศัยป กติของตนไปยังจังหวัดอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์

ในการเดินทางอะไรก็ตามที่มิใช่ไปทํางานหารายได้ และระยะเวลาที่พํานักอยู่ไม่น้อยกว่า 60 วัน  

 2. นักทัศนาจร (Excursionists) หมายถึง ผู้ที่เดินทางมาเยือนช่ัวคราวและเข้าไปอยู่

ภายในประเทศน้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่ได้ใช้บริ การสถานท่ีพักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น ผู้

เดินทางมากับเรือสําราญ (Cruise) โดยแยกตามลักษณะของนักท่องเที่ยวได้ในทํานองเดียวกันคือ 

    2.1 นักทัศนาจรระหว่างประเทศ (International excursionist) หมายถึง ผู้มาเยือนช่ัวคราว 

(Visitor) จากต่างประเทศ โดยไม่ได้พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

   2.2 นักทัศนาจรภายในประเทศ (Domestic excursionist) หมายถึง ผู้มาเยือนช่ัวคราว ใน

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆจากภายในประเทศ โดยไม่ได้พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

 1.2 วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว 

           ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548: V) กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism 

Suppliers) นิยมแบ่งวัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  

       1. การพักผ่อนเม่ือมีเวลาว่าง (Leisure) อันได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ (recreation) 

วันหยุด (holiday) เพื่อสุขภาพ (health) การศึกษา (study) ศาสนา (religion) และการกีฬา (sport) 
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       2. การติดต่อธุรกิจ (Business) อันได้แก่ การประชุม (meeting) การปฏิบัติงานท่ีได้รับ

มอบหมาย (mission) รสนิยมและความต้องการส่วนตัวของนักท่องเที่ยว เช่น การเดินทาง การพักแรม 

การรับประทานอาหาร การเที่ยวดูชม การซื้อของที่ระลึก และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการมีอํานาจในการซื้อของ

นักท่องเที่ยว มีความพร้อมและเต็มใจที่จะจ่ายเงินตามราคาของสินค้าในขณะน้ัน 

    สมบัติ กาญจนกิจ (2544: 19-20) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

       1. การท่อง เที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง  เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยน

บรรยากาศเพื่อชมทิวทัศน์  วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นต่างๆ  หรือท่องเที่ยวไป

ตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ  เพื่อความสนุกสนานเพลินเพลิน  เพื่อเปลี่ยนสถานที่พักอาศัย  ฯลฯ ซึ่งการ

ท่องเที่ยวแบบน้ีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น รสนิยม ฐานะทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว  และสิ่ง

ดึงดูดใจของสถานท่ีแต่ละแห่ง 

       2. การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน  เป็นการใช้เวลาว่างเพื่อการพักผ่อนร่างกายและสมอง

อาจจะรวมถึงการพักฟื้นหลังการเจ็บป่วย โดยจะใช้เวลาพักผ่อนให้นานท่ีสุดเท่าที่สามารถทําได้สถานท่ี

ไปพักจะเลือกที่สงบ  สะดวกสบาย  อากาศบริสุทธิ์  เช่น ชายทะเล หรือบนภูเขาท่ีห่างไกลจากความ

อึกทึกครึกโครม 

       3. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม  เป็นการท่องเที่ยวที่มักมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหา

ความรู้เกี่ยววัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วย เป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่

ทั้งในแง่มนุษยวิทยา และสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะ หรือการแสดงต่างๆ 

       4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา การท่องเที่ยวประเภทนี้มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ ประการ

แรกเป็นการไปชมการแข่งขันกีฬาที่ตนสนใจ  ประการท่ีสอง  เป็นการท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬาหรือออก

กําลังกาย การท่องเที่ยวประเภทนี้สถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยว  

เช่น ชายทะเล ภูเขา หรือ การเดินป่าเพื่อดูนก ตกปลา หรือส่องสัตว์ เป็นต้น 

       5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ  การประชุม และสัมมนา ซึ่งผู้ที่ไปเพื่อธุรกิจหรือสัมมนามักจะ

แบ่งเวลาส่วนหน่ึงไว้สําหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบน้ีสิ่งที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวคือต้อง



15 
 

สถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  มีสถานท่ีพักอาศัยหรือโรงแรม  และระบบการคมนาค มที่สะดวกรวดเร็ว  

ปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวลักษณะน้ีมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

       6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา  คือ การที่บุคคลไปต่างประเทศเพื่อการศึกษาดูงานหรือ

วิจัยหรือการแลกเปลี่ยนอาจารย์  นักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย  และจะอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานับ

เดือนการท่องเที่ยวประเภทน้ี  รวมถึงการท่องเที่ยว  เพื่อการศึกษาภายในประเทศด้วย  จัดได้ว่าเป็น

นักท่องเที่ยวที่ทํารายได้ให้แก่ประเทศอีกอย่างหนึ่ง 

 1.3 องค์ประกอบของความต้องการของนักท่องเที่ยว 

    ฉันทัช วรรณถนอน (2552: 128-129) ปัจจัยพื้นฐานท่ีนักท่องเที่ยวต้องการก่อนตัดสินใจ

พิจารณาเลือกสถานท่ีเดินทางหรือเลือกใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยว มีดังนี้ 

       1. ทรัพยากรท่องเที่ยว หรือสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการเดินทางเข้าไปเย่ีมชม ซึ่งมีอยู่มากมาย 

และขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เช่น อุทธยานแห่งชาติ วัดวาอารามเป็นต้น 

       2. โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานท่ีนักท่องเที่ยวจําเป็นต้องใช้ระหว่างเดินทาง

ท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบของน้ําประปา โทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย ระบบกําจัด

สิ่งปฏิกูล การคมนาคมสื่อสาร เป็นต้น 

       3. การขนส่ง ได้แก่พาหนะท่ีใช้ในการบริการสําหรับนักท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยว เช่น เรือ เครื่องบิน รถไฟ เป็นต้น 

       4. การต้อนรับขับสู้ของเจ้าบ้านหรือคนในท้องถิ่นท่ีมีแหล่งท่องเที่ยว เจ้าบ้านต้องมีทัศนคติ

ที่ดีสําหรับแขก ต้องแสดงออกถึงความสุภาพ ค วามเป็นมิตร ความจริงใจ ซื่อสัตย์ พร้อมที่จะคอย

ช่วยเหลือทําในสิ่งที่สามารถทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 

       5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในทุกๆที่ หากจะว่า

ไปแล้วความต้องการด้านความปลอดภัยคงเป็นปัจจัยประการแรกก่อนการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว 

รัฐบาลตลอดจนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจึงต้องมีมาตรการสร้างความม่ันใจให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวที่

ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยไร้กังวล ระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่ง

พื้นที่ของตน 



16 
 

       6. ผู้ให้บริการนําเที่ยว ปัจจัยข้อนี้สําคัญมากสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะใช้

บริการจากบรษิัทนําเที่ยวเพื่อลดภาระขั้นตอนของตนเอง ชื่อเสียง การบริการ ภาพลักษณ์ของบริษัทจัด

นําเที่ยวจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและตัดสินใจใช้บริการจากบริษัทนําเที่ยว 

 1.4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

    นิศา ชัชกุล (2550: 260) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (TRAVEL Resources) หมายถึง สิ่งที่

เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มีคุณค่าที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่หมายถึง ชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนใน

ชุมชนนั้นๆ รวมถึงวัฒนธรรม เทศกาล งาน ประเพณีประจําปี สิ่ง ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งดึงดูดใจ หรือ จุด

ขาย ของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนคร้ังแล้วครั้งเล่า หรือ ทรัพยากรการท่องเที่ยว

อาจจะหมายถึง สิ่งแวดล้อมของมนุษย์ สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต

    ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

       1. ประเภทธรรมชาติ หรือ  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) จําแนกย่อย

ได้ 2 ชนิด คือ 

          1.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ธรณีวิทยา ทัศนียภาพ ได้แก่ ชายหาดโค้ง เว้า ระดับความลาดชันของใต้ทะเลที่เหมาะสมกับการเล่นนํ้า 

มีทะเลสาบ ภูเขา ภูเขาไฟ น้ําพุร้อน เป็นต้น 

  1.2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือชีวภูมิศาสตร์ (Bio-geo-graphical Environment) เช่น 

สัตว์ป่า สัตว์น้ํา และพืชพันธ์ธรรมชาติ เป็นต้น 

    2. ประเภทวัฒนธรรม (Culture Environment) หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แบ่งได้ 2 ชนิด คือ 

       2.1 ประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนสถาน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องหรือเป็น

หลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศาสนา เช่น อุทธยานประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ 

กําแพงเมือง วัด พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ได้แก่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในจังหวัดต่างๆ วัดพระศรีรัตนะศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น 

       2.2 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี แทคโนโลยี และ กิจกรรมต่างๆ เช่น วิถีชีวิต งานประเพณี 

การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง สวนสนุก เทศกาลประเพณีของจังหวัดต่างๆ เป็นต้น 
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 1.5 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

    บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา (2548:142-146) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว

มีขั้นตอนสําคัญอยู่ 9 ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 

      ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว  (Tourism Promotion) เป็นการอํานวยข้อมูล

ข่าวสารการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       ขั้นตอนที่ 2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Needs) เมื่อนักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว จะก่อให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวขึ้นภายใน

จิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องการเสริมสิ่งที่ขาดไปหรือเพิ่มรสชาติให้กับชีวิต 

       ขั้นตอนที่ 3 สิ่งจูงใจสําหรับนักท่องเที่ ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยากท่องเที่ยว 

ซึ่งเกิดจากปัจจัยสองประการ คือ Push Factor เป็นสภาพเงื่อนไขมากระตุ้นผลักดันให้เกิดความ

ต้องการหลีกหนีความจําเจซํ้าซากในชีวิตประจําวันเพื่อไปท่องเที่ยว และ Pull Factor เป็นสภาพ

เงื่อนไขท่ีดึงดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งสิ่งจูงใจได้เป็น 

4 ประเภทคือ 

          1.1 สิ่งจูงใจทางด้านกายภาพ (Physical Motivation) เป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดจากความ

ต้องการพักผ่อนทางร่างกายและจิตใจให้สดชื่น รักษาบํารุงสุขภาพ  

  1.2 สิ่งจูงใจด้านวัฒนธรรม (Culture Motivation) เป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดจากความ

ต้องการอยากรู้จักวัฒนธรรมของประเทศที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน รวมทั้งการดําเนินชีวิต ศิลปะ สถานท่ีทาง

ประวัติศาสตร์ เทศกาลต่างๆ ฯลฯ 

  1.3 สิ่งจูงใจด้านส่วนตัว (Personal Motivation) เป็นแรงกระตุ้นท่ีเกิดจากความต้องการ

ส่วนตัว เช่น การเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร การไปจาริกแสวงบุญเป็นต้น 

  1.4 สิ่งจูงใจด้านสถานภาพและช่ือเสียง (Prestige and Status Motivation) เป็นแรง

กระตุ้นท่ีเกิดจากความต้องการพัฒนายกระดับตัวเองให้สูงขึ้นและ สร้างชื่อเสียง เช่น การเข้าร่วม ประชุม  

       ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) นับว่าเป็นองค์ประกอบที่

ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมาก เมื่อผู้ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวได้รับข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว 

เกิดความต้องการอยากท่องเที่ยวขึ้น อีกทั้งเกิดแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจ จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ ทางการ

ท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณตัดสินใจว่าจะไปท่องเที่ยวที่
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ไหนที่ดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงการประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย และความอภิรมย์มากที่สุดเป็นเกณฑ์ 

ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวอาจปรากฎท้ังในลักษณะบวกหรือลบก็ได้ จากการ สํารวจปัจจัยในการ

ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมี 8 ประการตามลําดับความสําคัญดังต่อไปนี้ 

          4.1 จะไปท่องเที่ยวที่ไหน 

          4.2 จะไปท่องเที่ยวเม่ือไหร่ 

          4.3 จะไปท่องเที่ยวโดยทางใด 

          4.4 จะไปท่องเที่ยวกับใคร 

            4.5 จะไปท่องเที่ยวนานเท่าไหร่ 

    4.6 จะไปท่องเที่ยวเพื่อชมอะไร 

    4.7 จะไปพักแรมในสถานท่ีประเภทไหน 

   4.8 จะไปท่องเที่ยวแต่ละสถานท่ีกี่วัน 

    ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) โดยปกติเมื่อ

ตัดสินใจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวใด ก็จะต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ยิ่งถ้าไปท่องเที่ยว

ต่างประเทศจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก ก็ต้องเตรียมเก็ บเงินไว้ จึงต้องมีการวางแผนก่อน  1-2 

ปี  

    ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจเลือกสถานท่ี

ท่องเที่ยวที่แน่นอนแล้ว และมีการวางแผนค่าใช้จ่ายเสร็จหมดแล้ว ในขั้นตอนน้ีผู้จะเดินทางท่องเที่ยวก็

ต้องเตรียมตัวในเรื่องการจองตั๋วพาหนะท่ีจะเดินทาง การจองรายการท่องเที่ยว การยืนยันการเดินทาง 

เป็นต้น 

    ขั้นตอนที่ 7 การเดินทางท่องเ ที่ยว (Travel) เป็นการเดินทางออกจากบ้านเพื่อท่องเที่ยว

จนกระท่ังท่องเที่ยวเสร็จแล้วกลับถึงบ้าน โดยจะมีการประเมินผลการท่องเที่ยวเป็นระยะๆตาม

สถานการณ์ท่ีได้รับ เพื่อประเมินผลการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจใน การเดินทางครั้งต่อไป หรืออาจบอกต่อให้บุคคลอื่นเดินทางมาท่องเที่ยวใน

สถานท่ีแห่งนี้หรือไม่ 

    ขั้นตอนที่ 8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้ประเมินผลการเดินทางท่องเที่ยว 

ก็จะได้ผลของประสบการณ์ท่องเที่ยว ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ 
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       8.1 มีความพึงพอใจ เป็นประสบการณ์ทางบวก (Positive) ที่นักท่องเที่ยวได้รับหรือสัมผัส

สิ่งต่างๆในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว 

       8.2 ไม่มีความพึงพอใจ เป็นประสบการณ์ทางลบ (Negative) ที่นักท่องเที่ยวได้รับหรือ

สัมผัสสิ่งต่างๆในขณะเดินทางท่องเที่ยว 

    ขั้นตอนที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยว

แล้วก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติที่ดี

ต่อการท่องเ ที่ยวครั้งนี้ อาจทําให้กลับมาท่ องเที่ยวอีกครั้ง หรือบอกเล่าบุคคลอื่นมาท่อง เที่ยว ถ้าหาก

นักท่องเที่ยวได้รับความไม่พึงพอใจ ก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจทําให้ไม่อยาก

เดินทางมาท่องเที่ยวอีก หรือบอกเล่าให้คนอื่นไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

 2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

    จิระวัฒน์  อนุวิชชานนท์ (2554: 77-86) กล่าวว่าถึง ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 

       ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

          1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (cultural factors) ประกอบด้วย วัฒนธรรมพื้ นฐาน วัฒนธรรม

ย่อย และช้ันสังคม ดังนี้ 

             1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) ประกอบด้วยพฤติกรรมที่เป็นแบบฉบับหรือที่

คาดหวังไว้ ส่วนบรรทัดฐานและความคิดเป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมและความต้องการของ

บุคคลที่มีรากฐานมาจากครอบครัวและสถาบันที่สําคัญทางสังคม (ปรับปรุงจาก Hoyer & Maclnnis, 

2010,p G-3; Kotler & Keller, 2009, p. 190)  

             1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) ในวัฒนธรรมพื้นฐานหรือวัฒนธรรมหลักจะ

ประกอบด้วยวัฒนธรรมย่อย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมีความเชื่อถือและประสบการณ์เหมือนกัน อันกําหนด

ลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่ม (ปรับปรุงจาก Solomon, 2009, p. 692) วัฒนธรรมย่อยอาจเกิดจาก

ลักษณะเฉพาะด้านสัญชาติ ศาสนา เชื้อชาติหรือเผ่าพันธ์ ภูมิศาสตร์ อายุ เพศ เป็นต้น 
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          1.3 ชั้นสังคม (Social class) ในแต่ละสังคมจะมีการแบ่งสมาชิกออกเป็นระดับช้ันท่ี

ต่างกัน โดยสมาชิกในแต่ละชั้นจะมีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน การกําหนดช้ัน

สังคมจะจําแนกตามรายได้ อาชีพ และรูปแบบการดํารงชีวิต (ปรับปรุงจาก Solomon, 2009, p. 691; 

Kotler & Keller, 2009, p. 192) ตลอดจนการศึกษา อาชีพ ชาติตระกูล หรือลักษณะที่อยู่อาศั ย เป็นต้น 

ซึ่งช้ันสังคมเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่กําหนดอํานาจซื้อของบุคคล 

    2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) 

       2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) หมายถึง กลุ่มที่บุคคลเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีอิ ทธิพลทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมต่อทั ศนคติ การประเมิน แรงดลใจ และพฤติกรรมของบุคคล (ปรับปรุงจาก 

Solomon, 2009, p. 690; Kotler & Keller, 2009, p. 194) กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือสมาชิก

ของกลุ่มทางด้าน 

          2.1.1 พฤติกรรมและรูปแบบการดํารงชีวิต 

          2.1.2 ทัศนคติและแนวคิดของบุคคล เนื่องจากบุคคลต้องการเป็นท่ียอมรับของกลุ่มจึง

ปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม ซึ่งกลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น 

             2.1.2.1 กลุ่มสมาชิก (Membership groups) หมายถึง กลุ่มที่มีอิทธิพลโดยตรงกับ

นักท่องเที่ยว 

             2.1.2.2 กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งพบปะกัน

อย่างต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการ 

             2.1.2.3 กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มศาสนา เพื่อนร่วมอาชีพหรือร่วมสถาบัน กลุ่มการค้า 

ซึ่งจะติดต่อกันแบบเป็นทางการ และมีความต่อเนื่องน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิ 

             2.1.2.4 กลุ่มที่ใฝ่ฝัน (Aspiration groups) หมายถึง กลุ่มที่บุคคลปรารถนาที่จะเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกด้วยหรือต้องการนํามาเป็นแบบอย่าง เช่น กลุ่มบุคคลที่มีช่ือเสียง นักร้อง นักกีฬา เป็น

ต้น 

             2.1.2.5 กลุ่มที่ไม่พึงประสงค์ (Dissociation groups) หมายถึง กลุ่มที่บุคคลไม่

ปรารถนาที่จะเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งกลุ่มที่ไม่พึงประสงค์สําหรับบุคคลหนึ่งอาจเป็นกลุ่มท่ีฝ่ฝันสําหรับอีก

บุคคลหนึ่งก็ได้ 

       2.2 ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือด การแต่งงานหรือการ

รับอุปการะให้เข้ามาอยู่ด้ วยกัน (Etzel, Walker & Stanton, 2007, p. 671) ครอบครัว ประกอบด้วย 



21 
 

บิดา มารดา และพี่น้อง ซึ่งเป็นกลุ่มปฐมภูมิที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล

มากที่สุด โดยท่ัวไปแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน หรือคู่สามีภรรยา มักจะมีความสนใจท่ีคล้ายคลึ ง

กัน แต่ก็ไม่เสมอไป เพราะนอกจากครอบครัวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นตัวกําหนดความสนใจของบุคคล

อีก เช่น เพศ และ อายุ เป็นต้น 

    2.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and statuses) บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกัน

ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งบุคคลมักจะเลือกซื้อบริการท่ีสามารถสื่อถึงบทบาทและสถานะในสังคมของตนได้ 

       ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

          1. อายุ (Age) กลุ่มอายุ ประกอบด้วย ต่ํากว่า 6 ปี, 6-11 ปี, 12-19 ปี, 20-34 ปี, 35-49 

ปี, 50-64 ปี, และ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มอายุท่ีแตกต่างกันจะมีความต้องกา รและความสนใจท่ีแตกต่างกัน

          2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle: FLC) เป็นข้ันตอนการดํารงชีวิตของบุคคล 

ซึ่งการดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนจะมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิด

ความต้องการและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน โดยสัมพันธ์กับสถานภาพทางการเงิน และความสนใจของแต่

ละบุคคล 

          3. อาชีพ (Occupation) อาชีพมีความสัมพันธ์กับสถานภาพทางเศรษฐกิจและชั้นสังคม

ของบุคคล นักธุรกิจมีแนวโน้มจะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น การเข้าร่วมการ

ประชุม การเจรจาการค้า เป็นต้น 

          4. สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้  (Income) 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ การออม อํานาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้จ่า ย

          5. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ มีการเปรียบเทียบราคากับคุณภาพ มีการตรวจสอบ

ประวัติความเป็นมาและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ ตลอดจนมีการเปรียบเทียบระหว่างองค์กรท่ี

ให้บริการอย่างเดียวกัน แล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด กลุ่มนี้จะตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล และ

ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ 

          6. ค่านิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต (Value and Lifestyle: VALs) ค่านิยม (Value) 

หมายถึง ความคิดและความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม หรือทัศนคติที่มีต่อสิ่ง ใดสิ่งหนึ่ง ส่วนรูปแบบการ

ดํารงชีวิต (Lifestyle) เป็นอุปนิสัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความ

คิดเห็น (Opinions) หรือ AIOs  
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    ปัจจัยภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

       ปัจจัยภายในหรือปัจจัยด้านจิตวิทยาเป็นปัจ จัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของ

นักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

          1. การจูงใจ (Motivation) เป็นความต้องการที่ได้รับการกระตุ้นจากภายใน ทําให้เกิด

พฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังอาจได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการจากปัจจัย

ภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชั้นสังคม หรือเครื่องมือทางการตลาด เป็นต้น นักการตลาดจึงต้องศึกษาถึง

แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ ทั้งความต้องการด้านร่างกายและความต้องการด้านจิตวิทยาต่างๆ

             ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory of motivation) ทฤษฎีการจูงใจของ

มาสโลว์มีข้อสมมติฐานข้ันพื้นฐานดังน้ี  

                1. มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็นความต้องการที่ไม่สิ้นสุด  

                2. ความต้องการแต่ละประเภทจะมีความสําคัญแตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถ

จัดลําดับความสําคัญของความต้องการได้ 

       3. บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สําคัญที่สุดหรือสําคัญมากกว่าก่อน 

                4. เมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะมีความต้องการ

ในขั้นอื่นต่อไป  

             ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดประเภทความต้องการตามความสําคัญจากต่ําไปสูงไว้ 5 

ระดับ ดังนี้ 
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                1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน 

เช่น ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน สนุกสนานเพลิดเพลิน หลีกหนีความสับสนวุ่นวาย ความ

จําเจ หรือ บําบัดรักษาสุขภาพ เป็นต้น 

                2. ความต้องการความปลอดภัยและม่ันคง (Safety needs) เป็นความต้องการใน

ระดับที่สูงกว่าความต้องการเพื่อการอยู่รอด เช่น ความต้องการความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว 

เป็นต้น 

                3. ความต้องการด้านสังคม (Social needs) เป็นความต้องการทั้งในแง่ของการให้

และการได้รับความรัก ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะหรือเป็นที่ยอมรับทางสังคม 

                4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) เป็นความต้องการที่จะได้รับความ

ยกย่องนับถือและสถานะทางสังคม  

5.  ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง (Self-actualization needs): [การพัฒนาตัวเองและ

ความปรารถนาส่วนตัว (Self-development and realization)] 

4.  ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs): [การยกย่อง ความนับถือ สถานะ (Self-

esteem, recognition, status)] 

3.  ความต้องการด้านสังคม (Social needs): [การยอมรับและความรัก (Sense of 

belonging, love)] 

2.  ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety needs): [ความมั่นคงและความ

คุ้มครอง (Security, protection)] 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs): [อาหาร น ้า อากาศ ที่อยู่อาศัย 

และความต้องการทางเพศ (Food, water, shelter and sex)] 
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                5. ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง (Self-actualization needs) เป็นการพัฒนา

ตัวเองและความปรารถนาส่วนตัว (Self-development and realization) ความต้องการพึงพอใจส่วน

บุคคล ความสามารถในการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ ความต้องการได้รับชัย ชนะหรือมีความเหนือกว่า

บุคคลอื่นในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง และต้องการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล 

          2. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการท่ีบุคคลมีการเลือกสรร จัดระเบียบ และ

ตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แก่ การได้เห็น ได้กลิ่ น ได้ยิน ได้รสชาติ 

และได้รู้สึก เพื่อสร้างภาพที่มีความหมายออกมา (Schiffman & Kanuk, 2007, p. G-8) การรับรู้ของแต่

ละบุคคลจะข้ึนอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ ประสบการณ์ ความต้องการ และอารมณ์ และปัจจัย

ภายนอก คือ สิ่งกระตุ้น ซึ่งจะมีเงื่อนไขท่ีแตกต่างกันใน แต่ละบุคคล จึงทําให้เกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน

ในสิ่งเร้าที่เหมือนกัน  

          3. การเรียนรู้ (learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเกิดจาก

การเรียนรู้และประสบการณ์ (Etzel, Walker & Stanton, 2007, p. 673) การเรียนรู้ของบุคคลเกิดขึ้น

เมื่อบุ คคลได้รับสิ่งกระตุ้นและเกิดการตอบสนอง ซึ่งเราเรียกว่า ทฤษฎีสิ่งกระตุ้น -การตอบสนอง 

[Stimulus-Response (SR) theory] 

          4. ความเชื่อถือ (Beliefs) หมายถึง ความคิดที่บุคคลยึ ดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler 

& Keller, 2009, 783) อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ ในอดีต ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือในครั้งต่อไป 

ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการท่ีดีจะต้องทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ไว้วางใจ เชื่อถือ บอกต่อถึง

การบริการในแง่ดี ตลอดจนกลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

          5. ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความรู้สึกด้านอารมณ์ (ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ) 

หรือแนวโน้มการปฏิบัติของบุคคลที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ปรับปรุงจาก  Kotler & Keller, 

2009, p. 783) องค์ประกอบในการเกิดทัศนคติ 3 ประการ ประกอบด้วย 

             5.1 ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive component) เป็นส่วนที่แสดงถึงความรู้ การรับรู้ 

และความเชื่อถือที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Assale, 2004, p. 598) ซึ่งก็

คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการท่องเที่ยวนั่นเอง 
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             5.2 ส่วนของความรู้สึก (Affective component) เป็นส่วนที่สะท้อนถึงอารมณ์และ

ความรู้สึกของผู้บริโภค หรือเป็นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Assale, 

2004, p. 609) ซึ่งก็คือความรู้สึกที่มีต่อบริการทางการท่องเที่ยวนั่นเอง 

             5.3 ส่วนของพฤติกรรม (Behavior component) หมายถึง แนวโน้มการกระทําของ

ผู้บริโภคที่เกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้น (Solomon, 2007, p. 621) ทําให้เกิดพฤติกรรมอย่างใดอย่าง

หนึ่งที่มีผลต่อบริการทางการท่องเที่ยว 

          6. บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคลซึ่ง

นําไปสู่การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่คงที่และสอดคล้องกัน (Kotler & Keller, 2009, p. 197) 

บุคลิกภาพสามารถใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้ 

          7. แนวคิดของตนเอง (Self concept) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือเป็น

ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลอื่นมีต่อตน ประกอบด้วย  

             7.1 แนวคิดที่แท้จริงของตนเอง (Real self) หมายถึง ความคิดที่บุคคลมีต่อตนท่ี

แท้จริงของตน ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่ีบุคคลต้องการ 

             7.2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติ (Ideal self concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่

บุคคลใฝ่ฝันอยากให้ตนเป็นเช่นน้ัน บุคคลจึงมักทําให้พฤติกรรมของตนสอดคล้องกับความคิดในอุดมคติ 

             7.3 แนวคิดที่ต้องการให้บุคคลอื่นหรือสังคมมองตัวตนท่ีแท้จริง (Real other) 

หมายถึง บุคคลนึกเห็นภาพลักษณ์ว่าบุคคลอื่นหรือสังคมมองว่าตัวตนของตนเป็นอย่างไร 

             7.4 แนวคิดที่ต้องการให้บุคคลอื่นหรือสังคมคิดเกี่ยวกับตนเองในอุดมคติ (Ideal 

other) เป็นสิ่งที่บุคคลต้องการให้บุคคลอื่นหรือสังคมคิดถึงเขาในแง่ใดแง่หนึ่ง 

 2.2 ปัจจัยจูงใจให้อยากเดินทางท่องเที่ยว 

    บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 139-141) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีจูงใจสําคัญให้คนนับล้านๆคนทั่วโลก

เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานท่ีๆต้องการในวาระต่างๆกัน มี 8 ประการดังต่อไปนี ้
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       1. ความต้องการผจญภัย เมื่อมีกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการล่องแพ 

ปีนเขา เป็นต้น ย่อมมีการประชาสัมพันธ์ ทําให้คนอยากลองผจ ญภัยกับกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ

เหล่านั้น 

       2. ความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ๆในตัวเอง ถ้ามองให้ลึกจะเห็นว่าการได้เดินทางเป็นการ

ทําลายความจําเจในชีวิตประจําวัน โดยออกเดินทางไปค้นหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต 

       3. ความต้องการคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นผลที่เกิด ขึ้นหลังจากการเดินทาง

ท่องเที่ยว ซึ่งผู้เดินทางจะรู้สึกถึงความสนุกสนานหรือความประทับใจในขณะที่ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 

       4. ความต้องการค้นคว้าทางวัฒนธรรม จะเห็นว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู้

วัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเที่ยวแล้ว เช่น ประเพณี เทศกาล พิธีการต่างๆ หรือศาสนาที่แตกต่างกัน 

ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น 

       5. ความต้องการเห็นความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก คนทั่วไปมีความต้องการเห็นความ

เป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลกว่า ผู้ที่อยู่ในประเทศที่รํ่ารวยกับในประเท ศที่ยากจนมีความเป็นอยู่แตกต่างกัน

อย่างไร หรือผู้ที่อยู่ในเขตหนาวกับในเขตร้อนมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างไร 

       6. ความต้องการในการยอมรับของสังคม ผู้เดินทางท่องเที่ยวจะเกิดความพอใจมากถ้าคน

ที่เขากําลังติดต่อหรือคนท่ีเขาทําความรู้จัก ยอมรับนิสัยบางอย่างของเ ขา บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวมี

ความรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้า ทําให้เขาต้องเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศที่เขารู้สึกว่าเป็นท่ีชื่น

ชอบและได้รับการยอมรับในตัวเขา ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการจูงใจของ Abraham H. Maslow ที่ว่า

มนุษย์มีความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและยอมรับในสังคม 

       7. ความต้องการความภาคภูมิใจ การท่ีคนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศต่ างๆ

เนื่องจากต้องการให้ผู้อื่นเห็ นว่าตนได้ไปท่องเที่ยวในสถานท่ีแปลกๆแตกต่างจากผู้อื่น ยิ่งเป็นสถานท่ี

ท่องเที่ยวที่ญาติมิตรของเขายังไม่เคยไป ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าได้ไป ก่อนญาติมิตร ถือว่าเป็นความ

ภาคภูมิใจของตนเองในเชิงการท่องเที่ยว 
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       8. ความต้องการยกฐานะและเกีรติภูมิ การที่ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะไ ปเพื่อ

วัตถุประสงค์ใด เช่นทําธรุ กิจ เข้าร่วมประชุม เป็นต้น ล้วนแต่ทําให้ผู้เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นคนมี

เกียรติในสังคม  

 2.3 ปัจจัยที่ไม่จูงใจให้อยากเดินทางท่องเที่ยว 

    บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 141-142) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีไม่จูงใจให้ไม่อยากเดินทางท่องเที่ยว 

หรือบางคนก็ไม่มีความคิดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ใดเลย มี 6 ประการดังต่อไปนี ้

       1. เสียดายเงิน เนื่ องจากการเดินทางท่องเที่ยวต้อง มีค่าใช้จ่ายสูง จึงรู้สึกเสียดายเงินท่ี

จะต้องเสียไป 

       2. ไม่มีเวลา มีคนจํานวนมากที่ไม่มีเวลาไปท่องเที่ยว เนื่องจากไม่สามารถทิ้งงานหรือธุรกิจ

ที่รับผิดชอบอยู่ได้ 

       3. ความรับผิดชอบทางครอบครัว คนที่มีบุตรเล็กๆมักจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวเพราะไม่มีใคร

ช่วยเลี้ยงดู แม้ว่าจะสามารถนําบุตรร่วมเดินทางไปด้วยได้ แต่ก็เกิดความไม่สะดวกหลายประการ และ

บางคนที่ไม่นําบุตรเดินทางไปด้วย ก็จะห่วงกังวลถึงบุตร ทําให้ไม่มีความสุขในการเดินทางท่องเที่ยว 

       4. ข้อจํากัดทางร่างกาย บางคนอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีความพิการส่วนใดส่วนหน่ึง

ของร่างกาย จะทําให้ไม่สะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ความชราภาพก็เป็นอุปสรรคในการเดินทาง

ด้วยเช่นกัน 

       5. ไม่เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยว คือไม่คิดไม่สนที่จะหาความสนุกสนานจาก

การท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมความงามทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม 

       6. เกิดความกลัวไม่ปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว บางคนกลัวในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เห็นใน

ต่างแดน เช่น กลัวอุบัติเหตุ กลัวถูกหลอกลวงเป็นต้น ทําให้ไม่กล้าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างถิ่น 

 2.4 สิ่งกระตุ้นในการท่องเที่ยว 

    ฉันทัช วรรณถนอน (2552: 134-137) การพิจารณาจักกลุ่มของปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาจพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการจัดกลุ่มได้ในหลายวิธี ซึ่ง

เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่ออุตสาหก รรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีรายละเอียดในการจัด

กลุ่มปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ 

       1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

          - รายได้ของประชากร 
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          - ความคุ้มค่าในการเดินทาง การใช้จ่ายเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา 

          - อัตราภาษีอากร ภาษีศุลกากร 

          - นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

          - กลุ่มเศรษฐกิจ ความคุ้มค่าในการเดินทางของประเทศใกล้เคียง 

          - ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ความคุ้มค่าในการเดินทางของประเทศใกล้เคียง 

          - ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ราคาพลังงาน น้ํามัน 

          - นโยบายการค้าเสรีระหว่างประเทศ 

       2. ปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

          - ความแปลกใหม่ เหมือนหรือแตกต่างทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี คติธรรม 

          - ทัศนคติในแบบแผนการดําเนินชีวิตของประชาชน ความเป็นปัจเจกบุคคลมีมากขึ้น 

การซื้อเพ็กเกจทัวร์จะน้อยลง 

          - โครงสร้างอายุของประชาชน 

          - ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่ 

          - ปัญหาความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การก่อการร้าย 

          - การแบ่งแยก การเหยียดสีผิว 

          - ปัญหายาเสพติด 

          - ปัญหาโสเภณีและการใช้แรงงานเด็ก 

       3. ปัจจัยทางด้านการเมืองที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

          - สถานการณ์การเมืองในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่น่ิง มีความวุ่นวาย 

          - เสถียรภาพทางการเมือง และสเถียรภาพความต่อเนื่องในการบริหารของรัฐบาล  

          - นโยบายของรัฐบาล 

       4. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

          - ภูมิประเทศ 

          - ภูมิอากาศเอื้ออํานวย สวยงาม เกิดภัยธรรมชาติ ช่วงหน้า Low/High Season 

          - ทรัพยากรธรรมชาติ 
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       5. ปัจจัยด้านการให้บริการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องที่ยว ได้แก่

          - โครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางท่องเที่ยวสะดวกสบาย รวดร็ว ถนนหนทาง มีสายการ

บินตรงราคาถูก 

          - การให้ข้อมูลข่าวสารการเดินทางท่องเที่ยว คําแนะนําและประกาศของรัฐบาล 

          - การพัฒนาและให้บริการเดินทาง และคมนาคมขนส่ง มีสายการบินต้นทุนต่ํา มีการ

พัฒนาเครื่องบินให้ขนคนได้มากขึ้น พัฒนาเครือข่ายพาหนะให้มีความเร็วสูง 

          - การบริการนําเที่ยว 

          - การบริการมัคคุเทศน์ครบถ้วน 

          - การบริการสถานท่ีพักแรม 

          - การบริการภัตตาคาร ร้านอาหาร 

          - การบริการสินค้า และของที่ระลึก 

          - การบริการให้ความบันเทิง 

          - ระบบบริการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

          - มาตรฐานการให้บริการของพนักงาน 

          - การให้บริการด้านวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว เช่น มีอาหารฮาลาล และห้องละหมาดให้

ชาวมุสลิม 

       6. ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยวที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

          - ความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

          - ความน่าสนใจในแหล่งท่องที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

          - ความอยากรู้อยากเห็นและเข้าไปมีส่วน ร่วมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประเพ ณี วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม กิจกรรมการแสดง 

          - ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศในแหล่งท่องเที่ยว 

          - แหล่งท่องเที่ยวและความคุ้มค่าของประเทศคู่แข่งด้านการท่องเที่ยว 

          - ความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค 

          - มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นท่ีสุขเป็นท่ียอมรับ เช่น มีมรดกโลก มีสิ่งมหัศจรรย์ของ

โลก เป็นต้น 
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       7. ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ 

          - การเข้าถึงระบบข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว 

          - เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          - การประกาศ/เตือนนักท่องเที่ยว (Travel Advisory) 

       8. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ องเที่ยวที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ได้แก่ 

- สินค้าทางการท่องเที่ยว 

- กลุ่มลูกค้า 

- การกําหนดราคาสินค้า /การ เปรียบเทียบราคา /ราคาค่าโดยสาร

เครื่องบินถูกลง 

- ช่องทางการนําเสนอขายแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

- การประชาสัมพันธ์สินค้าทางการท่องเที่ยว 

- การติดตามประเมินผลทางการตลาดการท่องเที่ยว 

- นโยบายส่งเสริมสนับสนุนในคนเดินทางท่องเที่ยว 

 9. ปัจจัยด้านข้อจํากัดของผู้ที่เดินทางท่องเที่ ยวที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ได้แก่ 

- การศึกษา 

- รายได ้

- อายุ สุขภาพ 

- บุคคลิกภาพ 

- วัน เวลาว่าง 

- อิทธิพลของคนใกล้ชิด ผู้นําความคิด ครอบครัว 

- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัว 

- การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาด 

 3.1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

    ความหมายของการตลาด 

      การตลาด (Marketing) คือกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยการ

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองผ่าย (Maxwell, 1983, 51) 

      การตลาดเป็นเสมือนสะพานระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งเป็นการให้ความหมายในแง่

ของหน้าที่ผู้ผลิต  หากมองการตลาดในแง่ที่เป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพล มีบทบาทในการคิดตัดสินใจ ”

การตลาด”อาจหมายถึงกิจกรรมต่างๆในการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้บริโภค  การพัฒนาสินค้าและ

บริการเพื่อตอบสนองทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น (Ryan, 1981, 1) 

       อีกความหมายหน่ึง การตลาด (Marketing) หมายถึง กระบวนการทางสังคมและการ

จัดการ อันทําให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับสิ่งที่จําเป็นและต้องการโดยอาศัยการสร้างสรรค์และ

แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์รวมท้ังคุณค่าต่างๆ (Kotler and Armstrong, 1999, 5) 

 3.2 ลักษณะของตลาดท่องเที่ยว 

    ตลาดท่องเที่ยวมีความแตกต่างจากตลาดสินค้าท่ัวๆไปในหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็น

สิ่งแวดล้อมภายนอกทางการตลาด (Marketing Environment) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หรือคุณสมบัติพิเศษของสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังจะได้พิจารณาในแต่ละ

ด้านตามลําดับดังน้ี 

       1. สิ่งแวดล้อมภายนอกทางการตลาด (Marketing Environment) หรือ “สิ่งแวดล้อม

ภายนอก” (External Environment) เป็นปัจจัยท่ีสําคัญที่ทําให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง หรื ออาจจะ

เรียกว่าเป็นปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ปัจจัย คือ การแข่งขัน 

(Competition) กฏหมายและระเบีบยข้อบังคับ (Legislation and Regulation) เศรษฐกิจ (Economic) 

เทคโนโลยี (Technology) สังคมและวัฒนธรรม (Societal and Cultural) และธรรมชาติ (Natural) ดัง

รายละเอียดต่อไปนี ้
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          1.1 การแข่งขัน (Competition) เป็นลักษณะการแข่งขันทั้งในด้านจํานวนและข นาด

องค์การ มีองค์การเกิดใหม่และปรับปรุงขยายขนาดองค์การมากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งธรรมดามากใน

ทุกอุตสาหกรรม แต่ สําหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัญหาการแข่งขันจะสูงกว่า เช่น การ

ลอกเลียนแบบ เม่ือสายการบินหนึ่งเริ่มจัดทําโครงการสะสมไมล์สําหรับผู้ที่เดินทางบ่อยครั้ง (Mileages 

Frequent Flyer Program) สายการบินอื่นก็เริ่มโครงการเช่นน้ันด้วยทันที เพียงแต่ข้อกําหนด

รายละเอียดปลีกย่อยอาจจะไม่เหมือนกัน  

             ลักษณะของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ  

                1.1.1 การแข่งขันโดยตรง (Direct Competition) เป็นการแข่งขันกันด้านสินค้าและ

บริการชนิดเดียวกันและกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดียวกัน 

                1.1.2 การแข่งขันที่เกิดจากสิ่งทดแทน (Substitute Services) เป็นสิ่งทดแทนที่เกิด

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เช่น การประชุมสัมมนาโดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุมในที่เดียวกัน แต่ใช้

เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย 

                1.1.3 การแข่งขันโดยทางอ้อม (Indirect Competition) ได้แก่ การเพิ่มสินค้าและ

บริการให้เป็นพิเศษ การรับชําระเงินแบบผ่อนส่งรายงวด 

          1.2 กฎหมายและระเบี ยบข้อบังคับ (Legislation and Regulation) ได้แก่ กฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค ก ฎหมายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม กฏ หมาย

และระเบียบข้อบังคับของรัฐมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสสาหกรรม รวมท้ังการขึ้นราคาหรือการลดราคา

ค่าโดยสารของสายการบิน ฯลฯ 

          1.3 เศรษฐกิจ (Economic) การขึ้นอัตราดอกเบี้ย การว่ างงาน และวิกฤษด้านพลังงาน 

ล้วนป็นสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเที่ ยว เช่น ถ้าราคานํ้ามันดิบโลกมีราคาสูง

กว่าบาเรลล์ละ 80 เหรียญสหรัฐ จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของสายการบินสู งขึ้นและต้องปรับอัตราค่า

โดยสารเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้สภาวะการณ์การท่องเที่ยวชะลอตัวเอง  

          1.4 เทคโนโลยี (Technology) ในแง่ของผู้ผลิต เทคโนโลยีช่ วยพัฒนารูปแบบสินค้าและ

บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่าเดิม เช่น โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ (Holiday Inn) 
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เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมที่พักแรม โดยนําดาวเทียมและวีดีทัศน์มาใช้ในการจัด

ประชุม โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพฯ (The Landmark Hotel) เป็นโรงแรมในประเทศไทยที่มีระบบ

ออนไลน์ทุกห้องเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นต้น ในแง่ของผู้บริโภค เทคโนโลยีช่วยลดเวลาในการทํางานบ้าน

ได้มากขึ้น ทําให้คนมีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะออกไปหาความสําราญนอกบ้านหรือเกิดการท่องเที่ยวมากขึ้น 

          1.5 สังคมและวัฒนธรรม (Societal and Cultural) สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ เช่น ยุคนี้เป็นยุคของสิทธิสตรี สตรีออกทํางานนอกบ้านมากขึ้น หนุ่มสาวรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นผู้นํ้าการ

เปลี่ยนแปลง ชอบศึกษาค้นหาตัวเอง รักธรรมชาติ จะเลือกใช้สินค้าที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด 

          1.6 ธรรมชาติ (Natural) โดยปกติธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ฝนตก   

ฟ้าร้อง พายุ ฯลฯ ธรรมมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ บางครั้งธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและรุนแรง และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น กรณีธรณีพิบัติภัยเกิดคลื่นยักษ์ สึนามิเมื่อ

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ในหลายประเทศของมหาสมุทรอันดามัน ทําใหห้ธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับ

ผลกระทบอย่างมากส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. 2548 ลดลง 

       2. ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ 

(Controllable Factors) ส่วนผสมทางการตลาดคือ องค์ประกอบต่างๆที่นํามาใช้ประโยชน์ในการจัดการ

การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภค ส่วนผสมทางการตลาดของการตลาดการ

ท่องเที่ยวมีทั้งหมด 8 อย่างด้วยกันดังนี้ คือ สินค้าและบริการ (Product or Service), ราคา (Price), 

สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่า ย (Place or Chanel), การส่งเสริมการตลาด (Promotion), คน 

(People), หีบห่อหรือรายการสําเร็จรูป (Packaging), โปรแกรม (Programming), หุ้นส่วน 

(Partnership)  

          จากส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 8 อย่างในที่น่ี ผู้วิจัยขอยกมาเพียงแค่ 4 อย่าง ซึ่งได้

นํามาใช้ในการทําวิจัย คือ  

             2.1 สินค้าและบริการ (Product or Service) หมายถึง สินค้าและบริการต่างๆที่

ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้แก่ สถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก์ รวมท้ังความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างท่องเที่ยว ฯลฯ สินค้าและบริการมีอยู่ 2 ประเภท คือ  
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                2.1.1 สินค้าหรือทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ ชายหาด พรรณไม้ สัตว์ เป็นต้น

                2.1.2 สินค้าหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ วัด พิพิธภัณฑ์ ประเพณี 

การละเล่นพื้นเมือง การบริการสถานท่ีพัก ร้านอ าหาร สาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานต่างๆ เป็น

ต้น 

             2.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของสินค้าและบริการในรูปของตัวเงินหรือสิ่งที่

ต้องการจ่ายสําหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ราคาของสินค้าและบริการการท่องเที่ยวแตกต่าง

จากราคาสินค้าทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะตั้งราคาขายเพื่อแสดงภาพลักษณ์ขององค์การและคุณค่าของสินค้า

และบริการในสายตาหรือความพึงพอใจของผู้บริโภค นอกเหนือจากการตั้งราคาขายโดยคํานวณจาก

ต้นทุนในการผลิต ตั้งราคาตามอุปสงค์ (Demand) ของตลาด หรือตั้งราคาโดยใช้ราคาของคู่แข่งขันเป็น

เกณฑ์ ดังนั้น ราคาของสินค้ าและบริการทางการท่องเที่ยวจึงเปลี่ยนแปลงเร็วและอาจจะแพงกว่าสินค้า

ทั่วๆไป 

             2.3 สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Chanel of Distribution) หมายถึง 

โครงสร้างของช่องทางท่ีช่วยเก็บรักษา ดูแล คลังสินค้า และกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่าง

ครบถ้วนและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยองค์การต่างๆทั้งในและนอกระบบการท่องเที่ยว เช่น 

บริษัทจัดนําเที่ยว สายการบิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

             2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การกระตุ้นให้ผู้บริ โภคเกิดความสนใจ 

ความรู้ และการเกิดพฤติกรรมการซื้อ โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น พนักงานขาย โฆษณา ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคดีที่สุดและเร็วที่สุด 

          3. มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ (Unique Characteristics of Tourisms Service) 

สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้ 

             3.1 เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangibility) สินค้าท่ัวๆไปสามารถจับต้องได้ สัมผัสได้ 

บางอย่างทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซ้ือได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริกา ร เช่น รถยนต์ เสื้อผ้า ฯลฯ แต่สิ นค้าและ

บริการท่องเที่ยวไ ม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ เพราะสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ในรูปของความรู้สึกพึง

พอใจหรือไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการ เช่น ความอร่อยในรสชาติกาแฟ ไม่สามารถทดลองดื่มก่อน
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ตัดสินใจซ้ือได้ (เว้นแต่จะจ่ายบริการหรือร้านกาแฟให้ดื่มกาแฟฟรี เพื่อส่งเสริมการขาย ) ดังนั้ น 

ผู้บริโภคจะรู้จักสินค้าและบริการน้ันได้ด้วยประสบการณ์หรือการบอกต่อจากผู้ที่เคยใช้มาก่อน   

             3.2 เป็นสินค้าที่เก็บรักษาไว้ไม่ได้ (Perish ability) สินค้าท่ัวๆไป เม่ือมีสินค้าเหลือจะ

เก็บรักษาไว้ขายครั้งใหม่ได้ ดังนั้นรายได้ที่เข้ามาก็ยังเป็นยอดค งเดิมตามที่ผลิตไว้ สินค้าท่ัวไปจึงต้องมี

คลังเก็บสินค้า (Warehouse) แต่สินค้าบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้หากในวันขายไม่ได้หรือไม่หมด 

เช่น ห้องพักว่างในวันน้ัน หรือสายการบินเที่ยวบินนั้นยังมีที่น่ังว่ างอยู่ หมายถึง สูญเสียรายได้ เ พราะ

สินค้ายังคงเหลืออยู่ เป้าหมายรายรับที่ตั้งไว้ไม่บรรลุผล 

             3.3 เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องเกี่ยวข้องกันตลอดเวลา (Inseparability) เป็น

สินค้าและบริการท่องเที่ยว เป็นสินค้าที่ต้องสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ความพึงพอใจ 

(Satisfaction) และความรู้สึกที่ดี (Good Impression) ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ 

             3.4 สินค้าและบริการแปรผันได้ (Variability) ไม่สามารถสร้างมาตรฐานหรือทําให้มี

คุณลักษณะเหมือนกันทุกครั้ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคน ตั้งแต่

ผู้ผลิต ผู้ขาย จนถึงผู้ซื้อ และเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าท่ีมีผลต่อผู้ซื้อและผู้ขายทางด้านจิตใจ คนแต่

ละคนมีความต้องการ ความคิด ความชอบ (Needs) ต่างกัน และพฤติกรมการแสดงออกของคนจะ

เปลี่ยนตามสถานการณ์หรือเหตุการณ์ด้วย จึงเป็นการยากที่จะรักษาหรือควบคุมมาตรฐานหรือทําให้มี

คุณลักษณะเหมือนกันทุกครั้ง นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึงต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost 

Determination) ผันแปรไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในขณะน้ัน เช่น เวลา สถานท่ี และลักษณะของ

สินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการ (Morrison,1989, 27-32) 

 3.3 ส่วนประกอบของตลาดท่องเที่ยว 

    ตลาดท่องเที่ยวมีส่วนประกอบเหมือนตลาดสินค้าท่ัวไป ประกอบด้วยผู้ผลิต (Producer) 

สินค้า (Product) และผู้ซื้อ (Buyer) แต่รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ดังนี้ 

       1. ผู้ผลิต (Product) ผู้ผลิตสินค้าและบริการท่องเที่ยวประกอบด้วยหลายกลุ่ม ได้แก่  

          1.1 กลุ่มผู้ผลิตในภาคเอกชน 

             1.1.1 ผู้ผลิตด้านท่ีพัก เช่น โรงแรม บังกะโล ฯลฯ 
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             1.1.2 ผู้ผลิตด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอาหาร บาร์ ร้านกาแฟ ฯลฯ  

             1.1.3 ผู้ผลิตด้านการนําเที่ยว เช่น บริษัทนําเที่ยวต่างๆ 

           1.1.4 ผู้ผลิตด้านการขนส่ง เช่น สายการบิน บริษัทเดินรถ  

           1.1.5 ผู้ผลิตด้านสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนผีเสื้อวนอุทยาน ฯลฯ 

           1.1.6 ผู้ผลิตสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ผลิตของที่ระลึก สวนสนุก ฯลฯ 

          กลุ่มผู้ผลิตภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดการนําเสนอสินค้าและบริการที่คาดว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ผลิต และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซ้ือบริการของตนโดยเฉพาะ

ในทันที เช่น ภูเก็ตแฟนตาซีนําเสนอรายการการแสดงให้นักท่องเที่ยวเลือกเพิ่มขึ้นรวม 3 ชุด เพื่อเป็น

ทางเลือกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เป็นต้น 

       1.2 ผู้ผลิตภาครัฐบาล เป็นผู้ผลิตในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับท้องถิ่น ผู้ผลิต

ภาครัฐบาลมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เป็นผู้วางนโยบาย 

ออกกฎหมายและข้อกฎหมายท่ีมีผลต่อการพัฒนาการท่ องเที่ยว และนําเสนอสินค้าและบริการที่รัฐบาล

ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละปีผ่านสื่อและช่องทางการจัดจําหน่ายทุกช่องทาง เช่น ปี พ .ศ. 

2549 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางกลยุทธ์การตลาดในต่างประเทศเจาะกลุ่มเป้าหมายประเภท

กอล์ฟ ดําน้ํา สุขภาพ ฮันนีมูล ศาสนา เรือย อร์ช การศึกษา (นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ) โดยมุ่ง

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันเป็นต้น 

    2. สินค้า (Product) กระบวนการผลิตและการบริการสินค้าทั่วๆไปจะเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว

ไม่ยุ่งยาก ผู้บริโภคสามารถบริโภคเป็นหน่อยได้ แต่สินค้าท่องเที่ยวต้องอาศั ยผู้ผลิตหลายส่วนประกอบ

กัน (ทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Cluster)) ผู้บริโภคจึงจะได้รับสินค้าและบริการ

ที่ครบถ้วนตามต้องการ เช่น ทัวร์ล่องแก่ง ประกอบด้วย ผู้จัดรายการนําเที่ยว วนอุทยาน หรือ อุทยาน 

หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นต้น 
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       สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 

          2.1 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Tourist Attractions) คือสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการ

ตัดสินใจซ้ือและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ซื้อ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้แก่ สถานท่ีท่องเที่ ยว

ประเภทต่างๆ เทศกาลงานประจําปี ฯลฯ 

          2.2 สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) เป็นสิ่งที่อํานวยให้ผู้ซื้อเข้าถึงสิ่งดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ได้แก่ 

             2.2.1 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) คือ ปัจจัยพื้นฐานทุกด้าน ได้แก่ ถนน ไฟฟ้า 

ประปา การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง ท่าอากาศยาน ชุมชนเมือง ฯลฯ 

             2.2.2 โครงสร้างพิเศษ (Superstructure) คือ ปัจจัยท่ีเพิ่มความสะดวกสบายและมี

ทางเลือกที่หลากหลายให้เลือกซื้อ ได้แก่ ที่พักแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ศูนย์การค้า ฯลฯ 

             2.2.3 ควมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety) ความปลอดภัยในขณะเดินทาง

ท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสําคัญและเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ออกเดินทางท่องเที่ยว

จนกระท่ังสิ้นสุดลง (ทฤษฎีความต้องการขั้นที่ 2 ของมาสโลว์ (Maslow)) 

          2.3 วิถีชีวิต (Way of life) ลักษณะรูปแบบชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็นมิตรไมตรี และ

ความโอบอ้อมอารีของคนในประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกอบอุ่น และ

รู้สึกเข้ากันได้กับสังคมอื่นที่ตนเองไม่คุ้นเคย นั่นคื อ ความต้องการของมนุษย์ทุกคนท่ีต้ องการเข้าสังคม 

ต้องการการยอมรับ (ทฤษฎีความต้องการขั้นที่ 3 ของมาสโลว์ (Maslow)) 

    3. ผู้ซื้อ (Buyer) ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีผู้ซื้ออยู่ 2 ประเภท คือ  

       3.1 ผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภค (Consumer) ในที่น้ีผู้วิจัยได้อธิบายไว้แล้วในทฤษฎีของตน 

       3.2 กลุ่มผู้ซื้อประเภทองค์การ (Organization Market) เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่ไม่ได้ซ้ือเพื่อการ

ท่องเที่ยวสําหรับตนเอง กลุ่มนี้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจและจัดการซื้อให้บุคคลอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มผู้จัดประชุม 

(Convention Organizer) กลุ่มผู้จัดหารางวัลให้พนักงานหรือตัวแทนขาย (Incentive Travel Organizer) 

ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อประเภทนี้ เรียกว่า “กลุ่มอุตสาหกรรม” 
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       กลุ่มผู้ซื้อนี้มีจํานวนไม่มาก แต่มีพลังอํานาจในการต่อรองสูงกว่า เช่น โรงแรมเป็นผู้ผลิต

ห้องพัก สถานท่ีพักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ท่ีเป็นผู้ซ้ือประเภทองค์การ ถ้าบริษัททัวร์

รายน้ันมีลูกค้ามากตลอดทั้งปี บริษัททัวร์ก็จะมีอํานาจในการต่องรองการซื้อ /ขายสูงกว่าราคาสินค้าและ

บริการ สิทธิพิเศษที่จะได้รับก็มากกว่าบริษัททัวร์อื่นๆ เป็นต้น 

 3.4 การจัดการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Management) 

    การจัดการปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาด คือ การจัดการกับตัวแปรทางการตลาดสําคัญที่

องค์การต้องการควบคุมและใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมี

วิธีการจัดการดังนี้ 

       1. การจัดการสินค้า (Product Management) การจัดการสินค้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ทําให้

สามารถผลิตสินค้าให้สอดคล้องหรือตรงตามความต้องการของผู้ซื้อได้มากที่สุด   

          ระดับของสินค้าแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่  

             1.1 สินค้าหลัก (Core Product) ได้แก่ ประโยชน์หรือมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงของลูกค้าที่

ต้องการ เช่น ห้องพักในโรงแรมที่สะอาด สะดวกสบาย และปลอดภัย 

             1.2 สินค้าในสภาพปัจจุบัน (Actual Product) ได้แก่ สินค้าท่ีมีคุณสมบัติ 5 ประการ 

คือ ระดับคุณภาพ รูปลักษณ์ การออกแบบ ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

             1.3 ส่วนควบของสินค้า (Augmented Product) ได้แก่ ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ทําให้

ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็ทประสิทธิภาพ เช่น คู่มือการใช้งาน ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ลูกค้าได้รับ

อาทิ การประกันความเสียหายหรือการรับซ่อมบํารุง เป็นต้น  

          การจัดการสินค้ามีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

             1. จัดการกับตรายี่ห้อของสินค้า คือ การพิจารณาตรายี่ห้อสินค้าแต่ละชนิดว่าจะใช้

ตรายี่ห้อใด เช่น ใช่ตรายี่ห้อสําหรับสินค้าทุกประเภทของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใด ได้แก่ 

บริษัทโซนี่ จํากัด ใช้ตรายี่ห้อโซนี่เป็นต้น 
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             2. พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจและต อบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้

อย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อปี ค .ศ. 2000 กลุ่มบริษัทช้อยส์โฮเต็ล เป็นรายแรกของโลกที่นําระบบการจอง

ห้องพักไร้สายผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาให้บริการแก่ลูกค้า 

             สิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดสินค้า ๆได้แก่ 

                1. ลักษณะของสินค้าในขณะน้ัน คือ พิจารณาสภาพที่แท้จริงของสินค้า เช่น เป็น

สินค้าเก่า (Existing Product) หรือเป็นสินค้าใหม่ (New Product) 

                2. วงจรชีวิตของสินค้าในขณะน้ัน (Product Lift Cycle) วงจรชีวิตของสินค้าเป็น

ขั้นตอนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง รายได้จากการขายและกําไรของสินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 

2546 , 179- 180 ) เช่น ช่วงแนะนํา (Introduction) หรือช่วงตกต่ํา (Decline) ฯลฯ จะทําให้สามารถ

กําหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงานได้อย่างชัดเจน 

                   2.1 การจัดการสินค้าใหม่ (New Product) การสร้างสินค้าใหม่ทางการท่องเที่ยว 

เช่น โครงการ Unseen Thailand หรือการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวใหม่ๆ เช่น สายการบินนกแ อร์ เปิด

เส้นทางการบินใหม่ สินค้าเหล่านี้จะอยู่ในวงจรชีวิตช่วงแนะนํา (Introduction Product Life Cycle) การ

ดําเนินงานจึงเป็นไปในลักษณะสร้างความรู้จัก สร้างความจดจํา หรือสร้างภาพของสินค้าให้กับผู้บริโภค 

การดําเนินงานเพื่อหวังผลกําไรในช่วงนี้จึงเป็นไปได้ยาก 

                   2.2 การจัดการสินค้าท่ีมีอยู่แต่เดิม (Existing Product) แบ่งได้เป็นสินค้าท่ีอยู่ใน

ลักษณะเติบโต สินค้าท่ีอยู่ในข้ันคงตัว และสินค้าที่อยู่ในข้ันตกต่ํา การจัดการสินค้าเหล่านี้จะแตกต่างกัน

ไปตามลักษณะของสินค้า คือ  

                      2.2.1 สินค้าในข้ันเติบโต (Growth) สินค้าประเภทน้ี ได้แก่ สถานท่ีท่องเที่ยว

ในจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าทําเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของสินค้ าให้มากขึ้น 

เพิ่มสัดส่วนการถือครองตลาดให้มากขึ้นพยายามรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และพยายามขยายไปยังกลุ่ม

ลูกค้าใหม ่

                      2.2.2 สินค้าในข้ันคงตัว (Maturity) สินค้าประเภทน้ี ได้แก่ สินค้าท่ีมียอดขาย

ไม่เพิ่มข้ึน จึงควรปรับปรุงคุณภาพของสินค้า เพิ่มบริการทางด้านอื่นๆให้มากขึ้น เช่น ให้เครดิต เปลี่ยน
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ภาพพจน์ หรือรูปแบบของสินค้าใหม่ เป็นต้น เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดลูกค้าเดิมไว้ และจําเป็นต้อง

ขยายไปสู่กลุ่มใหม่ๆด้วย เช่น โรงแรมเพิร์ลวิลเลจ จังหวัภูเก็ต ขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มผู้จัดประชุม 

ฯลฯ 

                      2.2.3 สินค้าอยู่ในขั้นตกต่ํา (Decline) ในกรณีที่สินค้าไม่สามารถรักษาส่วน

แบ่งของตลาดไว้ ได้ หรือยอดขายลดลงตลอดเวลาจนกระท่ังถึงขั้นที่ยอดขายต่ําลงกว่าต้นทุนแปรผัน 

จําเป็นต้องทิ้งสินค้าตัวนั้นหันไปสร้างตัวใหม่ 

       2. การจัดการด้านราคา (Price Management) ราคา หมายถึง มูลค่าของเงินท่ีลูกค้า

แลกเปลี่ยนกับสินค้า หรือแลกเปลี่ยนกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นที่ลูกค้าพึงพอใจ ราคาของสินค้าประกอบไปด้วย

ราคา 2 ตัว คือ 

             1. คุณค่าที่เป็นจริง (Real Value) คือ ราคาสินค้าตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งอาจจะ

เป็นมูลค่าหรือต้นทุนของการผลิตสินค้าน้ัน  

             2. คุณค่าทางกายภาพ (Physical Value) เป็นราคาที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภครู้สึก

ภูมิใจในสินค้านั้น เช่น กระเป๋ายี่ ห้อหลุยส์วิตตอง ผู้บริโภคต้องกา รเป็นเจ้าของ เพราะเป็นตรายี่ห้อที่มี

ชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งเป็นราคาที่เป็นคณุค่าจริงอาจต่ํากว่ามูลค่าที่ขายก็ได้ เป็นต้น 

          ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกําหนดราคาสินค้า ได้แก่ 

             1. ต้นทุนของสินค้า คือ ราคาหรือต้นทุนท่ีประกอบขึ้นมาเป็นสินค้า เช่น ราคา

ค่าอาหาร คือ ค่าวัตถุดิบ ค่าแปรสภาพจากวัตถุดิบเป็นสินค้า (ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ฯลฯ ) ค่าโสหุ้ยการ

ผลิตต่างๆประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ค่าหีบห่อ เป็นต้น ซึ่งหากมีต้นทุนสูงขึ้น ราคาขาย

ที่กําหนดก็ต้องสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

             2. ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ปริมาณความต้องการสินค้า หากความต้องการสูง

มาก ก็สามารถกําหนดราคาให้สูงขึ้นได้ 

             3. ราคาของคู่แข่งขันในสินค้าชนิดเดียวกัน บางครั้งการกําหนดราคาขายสินค้าเราไม่

สามารถกําหนดเองได้ เนื่องจากสภาพการแข่งขันสูงหรือไม่ได้เป็นผู้นําตลาด  ดังนั้น การกําหนดราคา
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อาจต้องอิงกับราคาที่มีการซื้อขายในปัจจุบัน การกําหนดราคาโดยตล าดเช่นน้ีบางครั้งอาจทําให้กิจการ

ขาดทุนได้ 

             4. ราคาของสินค้าทดแทน หมายถึง ในกรณีที่มีสินค้าอื่นทดแทนได้ ซึ่งบางครั้งอาจ

เป็นสินค้าที่ทดแทนไม่สมบูรณ์หรือทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม ก็มีผลต่อการกําหนดราคาขายของ

สินค้าของธุรกิจได้ หากสินค้าหรือบริการของกิ จการมีราคาสูงมากเกินไป ลูกค้าหรือผู้บริโภคอาจหันไป

ใช้สินค้าทดแทน (สุดาดวง เรืองรุจิระ, 2538, 76-78) 

       แนวทางการกําหนดราคาสินค้ามีสิ่งที่จะต้องนํามาพิจารณาดังนี้ 

          1. ลักษณะของกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภคมีหลายระดับแตกต่างกันทั้งทางด้านกายภาพ 

เช่น ระดับอายุ อาชีพ รายได้ สถานะทางสังคมต่างๆแตกต่างกันด้านจิตวิทยา เช่นต้องการคุณภาพของ

บริการ ไม่สนใจเรื่องราคา ได้แก่ ผู้บริโภคในกลุ่มท่ีมีรายได้ปานกลาง อ่อนไหวง่ายต่อราคา การเพิ่ม

หรือลดราคาอาจจะมีผลต่อความต้องการซื้อสินค้าได้ 

          2. วัตุประสงค์ของผู้ประกอบการ ผู้ผลิตส่ว นใหญ่ตั้งราคาเพื่อได้ทั้งกําไรสูงสุดและเพิ่ม

ยอดขาย ซึ่งบางครั้งทั้งสองวัตถุประสงค์ไปด้วยกันได้ยาก ในทาง ที่เป็ นไปได้ คือ ต้อ งพิจารณา

วัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ที่สุดในสถานการณ์ขณะน้ัน แล้วใช้กลยุทธ์ราคาผสมผสานกับกลยุทธ์ด้านอื่นๆ

เพื่อผลในระยะยาว เช่น บริษัทการบินไทยต้องการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ขยายส่วนถือครอง

ตลาด โดยใช้นโยบายราคาต่ําบางเที่ยวบิน เฉพาะวันที่กําหนดเท่านั้น หรือลดราคาสําหรับผู้โดยสาร

สูงอายุเท่านั้น เพื่อรักษาภาพพจน์ไม่ให้กลายเป็นสายการบินราคาถูก เป็นต้น 

          3. เวลาของการบริการ เวลาเป็นตัวต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในเวลาที่เป็นช่วงมี

การบริโภคจํานวนมาก (Peak Season) อํานาจการต่อรองจะเป็นของผู้ผลิต ส่วนในช่วงนอกฤดูการ

ท่องเที่ยว (Off Season) อํานาจการต่องรองจะเป็นของผู้ซื้อ 

          4. ขนาดของการซ้ือ ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่ม จองห้องพักเกินกว่า 10 

คนขึ้นไป ก็อาจจะได้ส่วนลดเพื่อจูงใจให้มีการบริโภคในจํานวนมากๆต่อครั้ง เป็นต้น 

       3. การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Channel Management) คือ 

การบริหารจัดการจุดที่องค์กรจะส่งมอบสินค้าและบริการใ ห้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจําเป็นต้องเดินทางไป
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ใช้บริการยังสถานท่ีท่องเที่ยวของผู้ผลิต ดังนั้น ผู้ผลิตต้องพิจารณาเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ผลิต คนกลาง หรือผู้จัดจําหน่ายและผู้ซื้อเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องพิจารณาในเรื่องของการขนส่งและการ

เก็บรักษาสินค้าต่างๆเหมือนกับระบบการจัดจําหน่ายสินค้าทั่วๆไป 

          สิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย 

             1. มีวิธีใดบ้างที่จะกระจายสินค้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

             2. หากจะขายสินค้าเอง จะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง 

             3. ควรเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีเสริมภาพลักษณ์การบริการขององค์การได้ 

             4. จะกระจายสินค้าและบริการอย่างไรเพื่อให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายและสะดวกที่สุด 

    5. จําเป็นต้องมีพ่อค้าคนกลางหรือไม่ หากจําเป็นจะให้ใครเป็นตัวแทนบ้าง (พิจารณา

จากความสามารถในการกระจายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของตัวแทนแต่ละราย 

       4. การจัดการส่งเสริมการตลาด (Promotion Management) หรือการจัดการสื่อ

ทางการตลาด เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยผู้ผลิตแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า ราคา 

สถานท่ีจัดจําหน่าย ฯลฯ  ถ้าผู้บริโภครับรู้ ให้ความสนใจ และเชื่อถือข่าวสารนั้น ทําให้ผู้บริโภคสามารถ

ตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่น ข้อมูลประเทศไทย อะไรบ้างที่นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จัก นักท่องเที่ยว

ระดับสูงเข้าถึงสื่อชนิดใดเป็นประจํา เป็นต้น (นิศา ชัชกุล, 2550, 326-351)   

4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 4.1 ประวัติความเป็นมา 

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอดีตราชธานีของไทยมีหลักฐานของการเป็นเมืองในลุ่มแม่นํ้า

เจ้าพระยา ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 18 โดยมี  ร่องรอยของที่ตั้งเมือง โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ และเรื่องราวเหตุการณ์ในลักษณะ ตํานานพงศาวดาร ไปจนถึงหลักศิลาจารึก ซึ่งถือว่าเป็น

หลักฐานร่วมสมัยท่ีใกล้เคียงเหตุการณ์มากที่สุด ซึ่งเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนคร หรือเมือง

พระราม มีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของเกาะเมืองอยุธยา มีบ้านเมืองที่มีความเจริญทางการเมือง 
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การปกครอง แล ะมีวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองแห่งหนึ่ง มีการใช้กฎหมายในการปกครอง  บ้านเมือง 3 ฉบับ 

คือ   พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ    พระอัยการลักษณะทาส   พระอัยการลักษณะกู้หนี้ 

    สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง ) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ  พ.ศ. 

1893 กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของประเทศสยามสืบต่อยาวนานถึง 417 ปี มีพระมหากษัตริย์

ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ  ราชวงศ์อู่ทอง ราชว งศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์

ปราสาททอง  ราชวงศ์บ้านพลูหลวง  กรุงศรีอยุธยาสูญเสียเอกราชให้แก่พม่า 2 ครั้ง ครั้งแรกใน   พ.ศ. 

2112 สมเด็จพระนเรศวร  มหาราช ทรงกู้เอกราชคืนมาได้ใน พ .ศ.2127 และเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 

พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสิน  มหาราช ทรงกอบกู้เอกราชได้ในปลายปีเดียวกัน แล้วทรงสถาปนา

กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่กวาดต้อนผู้คนจาก กรุงศรีอยุธยาไปยังกรุงธนบุรีเพื่ อสร้างบ้านเมืองแห่ง

ใหม่ให้มั่นคง แต่กรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองร้างยังมีคน  ที่รักถิ่นฐานบ้านเดิมอาศัยอยู่ และมี

ราษฎรท่ีหลบหนีไปอยู่ตามป่ากลับเข้ามาาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง รวมกันเข้าเป็นเมือง  จนทางการยกเป็น

เมืองจัตวาเรียกว่า  "เมืองกรุงเก่า" 

    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงยกเมืองกรุงเก่าข้ึนเป็นหัวเมืองจัตวา

เช่นเดียวกับสมัยกรุงธนบุรี หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้จัดการ

ปฏิรูปการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นโปรดให้จัดการ

ปกครองแบบเทศา ภิบาลขึ้นโดยให้รวมเมือง  ที่ใกล้เคียงกัน 3 - 4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวง

เทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดย  ในปี พ.ศ. 2438 ทรงโปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าข้ึน ประกอบด้วยหัว

เมืองต่าง ๆ  คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา   อ่างทอง  สระบุรี  ลพบุรี  พรหมบุรี  อินทร์บุรี และสิงห์บุรี ต่อมา

โปรดให้รวมเมืองอินทร์ และ เมืองพรหมเข้ากับเมืองสิงห์บุรี  ตั้งที่ว่าการมณฑลที่อยุธยา และต่อมาในปี 

พ.ศ. 2469 เปลี่ยนช่ือจากมณฑลกรุงเก่า  เป็นมณฑลอยุธยา ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑลอยุธยามีผลให้

อยุธยามีความสําคัญทางการบริหาร การปกครองมากขึ้น  การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมีผลต่อ

การพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเม่ือยกเลิกการปกครองระบบ  เทศาภิบาล ภายหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ .ศ. 2475 อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จนถึง

ปัจจุบัน 

    ในสมัยจอมพล ป .พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีนโย บายบูรณะโบราณสถาน  ภายใน

เมืองอยุธยาเพื่อเป็นการฉลองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษประจวบกับในปี พ .ศ.2498 นายกรัฐมนตรีประเทศ
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พม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยและมอบเงินจํานวน  200,000 บาท เพื่อปฏิสังขรณ์วัดและองค์พระ

มงคลบพิตร เป็นการเร่ิมต้นการบูรณะ  โบราณสถานในอยุธยาอย่างจริงจัง  ซึ่งต่อมากรมศิลปากรเป็น

หน่วยงานสําคัญในการดําเนินการ จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ  

ยูเนสโก มีมติให้ขึ้นทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็น "มรดกโลก " เมื่อวันท่ี 13 

ธันวาคม 2534 มีพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณโบราณสถานเมืองอยุธยา     

    อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานีมาตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 1893 จนถึงวันท่ี 7 เมษายน 

2310 เป็นเวลายาวนานถึง 417 ปี มีประวัติในการปกครอง การกอบกู้เอกราช วีรกรรมและด้านขนบ

ธรรม เนียมประเพณีมากมาย เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ธัญญาหารดังคํากล่าวว่า " ในน้ํามี

ปลา ในนามีข้าว " ทั่ว ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมากมายไปด้วยวัดวาอาราม ปราสาทราชวังและปู

ชนียสถาน ปูชนียวัตถุมากมาย  กรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรสืบต่อกันมา 33 

พระองค์  มีราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนกันครองอาณาจักร รวม 5 ราชวงศ์  

       1. ราชวงศ์อู่ทอง 4 พระองค์  

       2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 13 พระองค์                 

       3. ราชวงศ์สุโขทัย 7 พระองค์    

       4. ราชวงศ์ปราสาททอง 4 พระองค์  

       5. ราชวงศ์บ้านพลูหลวง   6   พระองค์   

 4.2 ภูมิประเทศ 

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซีย ประมาณ 75 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ  72 กิโลเมตร และทาง

เรือประมาณ  137 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  2,556.64 ตารางกิโลเมตร  หรือ 1,597,900 ไร่ นับว่าเป็น

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี  62 ของประเทศไทย  และเป็นอันดับที่  11 ของจังหวัดในภาคกลาง  

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบลุ่มนํ้าท่วมถึง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีปุาไม้ มีแม่นํ้าไหล

ผ่าน 4 สาย ได้แก่ แม่นํ้าเจ้าพระยา  แม่นํ้าปุาสัก แม่นํ้าลพบุรีและแม่นํ้าน้อย  รวมความยาวประมาณ  

200 กิโลเมตร มีลําคลองใหญ่น้อย ประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่นํ้าเกือบทั่วบริเวณพื้นที่ 
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 4.3 อาณาเขต 

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี ้

       - ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดลพบุรี  

       - ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  

       - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุร ี 

       - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

   4.4 ลักษณะภูมิอากาศ 

    มีลักษณะร้อนช้ืนอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม  2 ฤดู คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน

ฤดูหนาวซึ่งอากาศจะเย็นและแห้งแล้ง  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน  ทําให้มีฝนตกชุกเป็น

เวลานาน ปี 2553 อุณหภูมิสูงสุด  39.6 องศาเซลเซียส  ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 อุณหภูมิต่ําสุด 

16.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2553 ปริมาณน้ําฝนรวม  1,185.2 มิลลิเมตร จํานวนวันฝนตก  

92 วัน 

 4.5 เขตการปกครอง 

    แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16 อําเภอ 209 ตําบล 1,445 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน

จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร  1 แห่ง เทศบาลเมือง  2 แห่ง เทศบาลตําบล  33 แห่ง องค์การบริหารส่วน

ตําบล 121 แห่ง เดือน ธันวาคม 2552 ประชากรรวม  775,157 คน เป็นชาย 374,605 คน เป็นหญิง 

400,552 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จํานวน ๑๓๘,๗๔๖ คน และ

อําเภอที่มีประชากรน้อยท่ีสุด  ได้แก่ อําเภอบ้านแพรก  จํานวน 9,094 คน มีสมาชิกวุฒิสภา  1 คน 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 5 คน 

 

 4.6 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีที่ยาวนานท่ีสุดถึง  ๔๑๗ ปี เป็นดินแดนที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านกายภาพ  ประวัติศาสตร์และอารยะธรรม  มี
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โบราณสถานท่ียัง  คงเหลืออยู่เป็นเครื่องบ่งชีถึงความรุ่งเรืองในอดีต  องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) ได้รับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้เป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรม  เมื่อวันท่ี  13 ธันวาคม  2534 เป็นผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มี

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี 

 4.7 สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

           1. บริเวณเกาะเมืองและพื้นท่ีโดยรอบ  เขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่พระราชวังหลวง

หรือ พระราชวังโบราณ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์  วัดพระศรี

สรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตร  วัดใหญ่ชัยมงคล  วัดไชยวัฒนาราม  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ปูอมเพชร 

หมู่บ้านญี่ปุ่น เป็นต้น 

    2. บริเวณอําเภอบางปะอิน  และอําเภอบางไทร  เช่น พระราชวังบางปะอิน  วัดนิเวศน์ธรรม

ประวัติ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  

    3. บริเวณอําเภอนครหลวง  อําเภอท่าเรือ  เช่น ปราสาทนครหลวง  วัดสะตือที่มีพระพุทธรูป  

ปางไสยาสน์ (นอน) ที่ยาวที่สุด และศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น มีดอรัญญิก เป็นต้น  

    4. สถานท่ีท่องเที่ยวที่สําคัญ บริหารโดยเอกชน ได้แก่ ปางช้างแลเพนียด พิพิธภัณฑ์ล้านของ

เล่น ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา  

    5. ตลาดน้ําที่ขึ้นชื่อได้แก่  ตลาดน้ําวัดคลองสระบัว  ตลาดน้ําวัดท่าการ้อง  และตลาดน้ําอโยธ

ยา ในเขตอําเภอพระนครศรีอยุธยา  

    6. การท่องเที่ยวแบบ  Night Tour ล่องเรือชมแสงสว่างยามค่ําคืนกับบรรยากาศริมสายน้ํา

เจ้าพระยา รอบเกาะเมือง  ผ่านสถานท่ีสําคัญ  วัด โบราณสถาน ที่ประดับไฟไว้อย่างงดงาม  และชมวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ํา 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    อดิศร ฉายแสง (2548) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า  

       1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียนนักศึกษา รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ US$10,000 ส่วน

ใหญ่เป็นชาว European เคยเดินทางออกนอกประเทศมาก่อน เคยเดินทางมายังประเทศไทย  
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       2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

โบราณคดี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมในระดับมาก  

       3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในจังวั ดพระนครศรีอยุธยา ด้าน

ทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับเห็นด้วย  

       4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในรูปสื่อบุคคล และสื่อที่ไม่ใช่บุคคลในระดับน้อย  

       5. เพศของนักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05  

       6. อายุนักท่องเที่ยวชาวต่างชา ติมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใ นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ด้านประสบกา รณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านที่

พักและด้านค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ

ทางการวิจัยหรือแบบสอบถามได้ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

    วัชราภรณ์ ระยับศรี (2551) ได้ศีกษาถึง พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยววัดในบริเวณเกาะรัตนโกลินทร์ พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยว เชิงพุทธที่มา

ท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย เพศหญิง นับถือศาสนาพุท ธ อายุ 24 – 34 ปี มี

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน 5,001 – 15,000 บาท รับรู้ข้อมูลจากเพื่อน /เพื่อนร่วมงาน สถานท่ีที่ใช้พักผ่อนมากที่สุดคือ บ้าน 

รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวที่เลือกใช้มากที่สุดคื อ รถประจําทาง ส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมา

ท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์มาก่อน ส่วนใหญ่มากับเพื่อน/ครอบครัว และใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว

ในเกาะรัตนโกสินทร์ 1 วัน โดยไม่ได้พักแรม มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งน้อยกว่า 1,000 บาท 

กิจกรรมที่นิยมปฏิบตัิ เยี่ยมชมศิลปกรรม และความงามของวัด 

       จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ

ทางการวิจัยหรือแบบสอบถามได้ และสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประมวลผล ข้อมูลได้

หลังจากการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
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    ไพโรจน์ แสวงตน (2552) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชายฝั่งอันดามันท่ีได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ พบว่า 

       1. ความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจที่ มีต่อการ ท่องเที่ยวในเขตจังหวัดชายฝั่งอันดามันท่ีได้รับ

ผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนา มิ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจทางด้านความต้องการ

คุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว ความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ๆในตนเอง ความต้องการในการยอมรับของ

สังคม และค วามต้องการเห็นความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก อยู่ในระดับมาก และผู้บริโภคมีค วาม

คิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจทางด้านความต้องการค้นคว้าทางวัฒนธรรม ความต้องการผจญภัย และความ

ต้องการยกฐานะและเกียรติภูมิ อยู่ในระดับปานกลาง และผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจทางด้าน

ความต้องการความภาคภูมิใจอยู่ในระดับน้อย 

       2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้บริโภคส่ว นใหญ่ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทาง

ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน แหล่งข้อมูลในการท่องเที่ยวคือ หนังสือการท่องเที่ยวและเพื่อน สิ่งสําคัญในการ

ท่องเที่ยวคือ ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง 3,001 – 6,000 

บาท มีจํานวนวันที่ท่องเที่ ยวโดยเฉลี่ยแต่ละครั้งคือ 3 – 4 วัน ใช้รถยนต์ ส่วนตัวเป็นพาหนะในการ

เดินทาง โดยจังหวัดที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ ภูเก็ต 

       3. ความพึงพอใจภายหลังจากการท่องเที่ยว พบว่า ความพอใจภายหลังจากการท่องเที่ยว 

ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและความพยายาม และความประทับใจต่ อการท่องเที่ ยวเปรียบเทียบกับ

ความคาดหวังก่อนการเดินทาง อยู่ในระดับดี และจะมีการแนะนําให้บุคคลอื่นมาเที่ยวในเขตจังหวัด

ชายฝั่งอันดามันท่ีได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ 

          จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ

วิจัยหรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ 

 พิมพาพร งามวิเศษ (2555) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต และ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ของนักท่องเที่ยว พบว่า  

    1. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ

มากที่สุดคือ สภาพแวดล้อมภายในสวนสัตว์ที่มีความเป็นธรรมชาติร่มรื่น 

    2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาบัตรเข้าชมของสวนสัตว์ที่นักท่องเที่ยวให้

ความสําคัญมากที่สุดคือ ค่าชมมีความ เหมาะสมและคุ้มค่ากับความหลากหลายของสัตว์ที่จัดแสดง

ภายในสวนสัตว์ 
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    3. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการเดินทางมาสวนสัตว์ที่นักท่องเที่ยวให้

ความสําคัญมากที่สุดคือ สถานท่ีตั้งของสวนสัตว์ที่สะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว 

    4. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด บริการด้านการส่งสริมการตลาดที่นักท่องเที่ยวให้ความสําคัญ

มากที่สุดคือ การมีส่วนลดราคาค่าเข้าชมในวันหยุดเทศกาล 

       จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย

หรือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับด้านส่วนประสมทางการตลาดได้ 

 นภาวรรณ  อรุณจันทร์ (2550) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว จํานวนครั้งท่ีเดินทางมาท่องเ ที่ยว

พระนครศรีอยุธยาคือ 1 – 5 ครั้ง โดยมากับครอบครัว เดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว พาหนะท่ีใช้ในการ

เดินทางคือ รถยนต์ส่วนตัว ช่วงเวลาที่นิยมท่องเที่ยวคือ วันหยุดสุดสัปดาห์ และส่วนใหญ่ไม่ค้างคืน 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยคือ 1,000 – 1,500 บาท โดยเสียค่าใช้ จ่ายในหมวดอาหารและ

เครื่องดื่มมากที่สุด 

    จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถที่จะนํางานวิจัยในช้ินน้ีมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในเรื่อง

ของการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทําแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ทางสถิติได้ เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่

มีความใกล้เคียงในด้านของการหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เช่นเดียวกัน 

 พัฒนพงษ์  พงษ์ทองเจริญ (2541) ได้ศึกษาถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย

ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน ทําบุญไหว้พระ ถ้าพักค้างคืนจะนิยมพักตามบ้าน

ญาติหรือเพื่อ น และโรงแรม พาหนะท่ีใช้ในกา รเดินทางคือ รถยนต์ส่วนตัว ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเดินทางมานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย คือ ปัจจัยด้านแหล่ง

ท่องเที่ยว ปัจจัยด้านท่ีตั้งและระยะทาง ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยว ตามลําดับ 
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       จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถที่จะนํางานวิจัยในช้ินน้ีมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ใน

เรื่ อง การกําหนดปัจจัยทางด้านส่วน ประสม ทางการตลาด เพื่อใช้สําหรับการสร้างเครื่องมือ

แบบสอบถาม เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่มีความใกล้เคียงในด้านของการหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติ กรรม

การท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่นเดียวกัน 

 



บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในหัวข้อเรื่อง การ

เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยการใช้ 2 ระเบียบวิธีวิจัย 

ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อนี้ 

    1. การวิจัยเชิงปริมาณ คือ การวิจัยท่ีมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มี

ความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

       1. การก าหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

       2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       5. การจัดกระท า และการวิเคราะห์ข้อมูล 

       6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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1.  การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมา

ท่องเที่ยวใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีบริเวณพื้นที่ไม่กว้างมากนัก และการเดินทางไปเที่ยว

จากกรุงเทพนั้นไม่ไกลมากนัก ท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวและพักค้างคืนภายในอ าเภอจึง

มีไม่มากแต่จากงานวิจัย ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการพักแรมภายในอ าเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา  จึงได้ก าหนดจ านวนประชากรไว้ที่จ านวน 200 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 100 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 100 คน 

    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

       กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

เดินทางมาทอ่งเที่ยวและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในเขตอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากระเบียบวิธีการ

ทางการวิจัยเชิงปริมาณคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการก าหนดแบบเจาะจง  ซึ่งขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด  200 ตัวอย่าง  โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 100 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 100 คน 

 ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะด าเนิการดังนึ้ 

    1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเก็บตัวอย่างจาก

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอ าเภอ เมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    2. วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การใช้แ บบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ และแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์กับ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอ าเภอ เมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลครั้งน้ีคือ  

    แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลทางทฤษฏี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและน ามาประยุกษ์เป็นลักษณะเฉพาะ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี       ตอนที่ 
1. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 

          เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของค าถาม

จะเป็นแบบปลายปิดมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 7 ข้อ ดังนี้ 

             ข้อที่ 1. เพศ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

             ข้อที่ 2. อายุ ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  

             ข้อที่ 3. ระดับการศึกษา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

             ข้อที่ 4. อาชีพ ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

             ข้อที่ 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

             ข้อที่ 6. สถานภาพสมรส ระดับการวัดข้อมูลเป็นประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 

              ข้อที่ 7. ประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 

       ตอนที่ 2. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด แบบ Likert Scale จ านวน 4 ด้านได้แก่  

          1. ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย  

          2. ด้านเศรษฐกิจไทย  
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          3. ด้านการเมืองไทย  

          4. ด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

       ก าหนดสเกล 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 – 5 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 

          ระดับความคิดเห็น  คะแนน 

     เห็นด้วยอย่างยิ่ง     5 

   เห็นด้วย      4 

   ไม่แน่ใจ      3 

     ไม่เห็นด้วย      2 

     ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง     1 

       เกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือ             

(ชูศรี วงศ์รัตนะ.2549: 103) 

          4.51 - 5.00   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 

          3.51 - 4.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 

          2.51 - 3.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 

          1.51 - 2.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยมีทีอ่ิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย 

          1.00 - 1.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยมีทีอ่ิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

       ตอนที่ 3. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในอ าเภอเมือง
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พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด แบบ Likert Scale 

จ านวน 4 ด้านได้แก่  

          1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

          2. ปัจจัยด้านราคา  

          3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

          4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

       ก าหนดสเกล 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 – 5 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย 

          ระดับความคิดเห็น  คะแนน 

             เห็นด้วยอย่างยิ่ง     5 

             เห็นด้วย      4 

             ไม่แน่ใจ      3 

             ไม่เห็นด้วย      2 

             ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง     1 

    เกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ              

(ชูศรี วงศ์รัตนะ.2549: 103)  

  4.51 - 5.00   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด 

          3.51 - 4.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 

          2.51 - 3.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 
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          1.51 - 2.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย 

          1.00 - 1.50   หมายถึง   เป็นปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

    ตอนที่ 4.  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  ซึ่ง

ลักษณะของค าถามจะเป็นแบบปลายปิดมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 5 

ข้อ ดังนี ้

          1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

          2. โอกาสการกลับมาท่องเที่ยวซ้ า 

          3. ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว 

          4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

          5. ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 

       ตอนที่ 5.  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน

อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  

3.  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้ 

    1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง บทความ ต า ราทางวิชาการ และงานวิจัยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย 

    2. ก าหนดรายละเอียดโครงสร้างแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญของความมุ่งหมาย และ

ขอบเขตการศึกษา 

    3. น าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ แก้ไข แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน า 
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    4. น าแบบสอบถามให้คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม 

    5. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตรวจแก้ส านวนภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา 

    6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญ านิพนธ์เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลอง (Try out) จ านวน 30 ชุด 

    7. ปรับปรุงแบบสอบถามแล้วน าเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์อีกครั้งเพื่อให้ได้

เครื่องมือที่สมบูรณ์ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ  

    1. ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

    2. น าแบบสอบถาม ที่ได้ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปขอความ

ร่วมมือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวตามเขตที่ได้ก าหนดไว้ และท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

 ข้อมูลทุติยภูม ิ

    เป็นการเก็บรว บรวมข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในอดีต เอกสารข้อมูลทางการท่องเที่ยว 

เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือต่างๆ 

เป็นต้น 

5.  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.1 การจัดกระท าข้อมูล 

    5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด 

    5.1.2 น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว มาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสเพื่อ

การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 



58 
 

    5.1.3 น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูลตามที่ได้ตั้งไว้ในสมมติฐานในโปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป 

 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    5.2.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจก

แจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Devination) เพื่ออธิบายถึ งลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ อาชีพ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    5.2.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน

แต่ละข้อ โดยใช้ค่าสถิติ t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

เพื่อทดสอบการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความแตกต่างของปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติ กรรมการท่องเที่ยว 

และ การวิเคราะห์ตัวแปรชนิดกลุ่ม 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน (Pearson Correlation) เพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้าน

ภัยธรรมชาติและส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 

ด้านภัยธรรมชาติกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในชาวอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 5.3 การทดสอบสมมติฐาน 

    สมมติฐานข้อที่ 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวใน

อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน 

       สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 
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สมมติฐานข้อที่ 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่าง

กัน 

       สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน 

    สมมติฐานข้อที่ 3. ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้าน

เศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน อ าเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

    สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ตัวแปรชนิดกลุ่ม 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน       

(Pearson Correlation)  

    สมมติฐานข้อที่ 4. ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้าน

เศรษฐกิจไทย ด้านการเมือ งไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

       สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ตัวแปรชนิดกลุ่ม 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน       

(Pearson Correlation)  

    สมมติฐานข้อที่ 5. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ตัวแปรชนิดกลุ่ม 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน       

(Pearson Correlation)  
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    สมมติฐานข้อที่ 6. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

       สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การวิเคราะห์ตัวแปรชนิดกลุ่ ม 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน       

(Pearson Correlation) 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 

    1. ค่าสถิติพื้นฐาน 

       1.1 ค่าร้อยละ (Percent) 

       1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ.2546: 35)  

    X   = 
 x

n
 

          เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

    𝑥   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n      แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้สูตร (ชูศร ีวงศ์รัตนะ. 2546: 65) 

     S.D.=    
 𝑛  𝑋−  𝑋 2 

𝑛 𝑛−1 
  

          เมื่อ S.D.       แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    x
2

        แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกก าลังสอง 
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     𝑥 2   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกก าลังสอง 

 2. สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

    2.1 IOC (Item - Operational Definition Congruence Index) หาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ

รายข้อโดยใช้สูตร ใช้ค่าตั้งแต่ 0.50 ใช้สูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2548: 1)                                                                                                                  

    IOC =  
 R

N
 

       เมื่อ          IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามรายข้อ 

         R     แทน ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N        แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 3. สถิติทดสอบสมมติฐาน 

    3.1 สถิติ T – test (t - test for Independent Samples) จะใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2546: 166) 

  t =  
X 1 − X 2

S 1
2

n 1
  + 

S 2
2

n 2

  ; df =  
 

S 1
2

n 1
 − 

S 2
2

n 2
 

 
S 1

2

n 1
 

2

n 1− 1
+

 
S 2

2

n 2
 

n 2 −1

 

   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มไม่เท่ากัน S1
2 ≠ S2

2  

     

t =  
X 1 − X 2

 
 n1 − 1 S1

2 n1 − 1 S2
2

n1 + n2 − 2
 

1
n1

+
1

n2
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    กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุ่มเท่ากนั S1
2 = S2

2 

                                เมื่อ         t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน  t – distribution 

     X 1     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

     X 2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 2  

     S1
2     แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

     𝑆2
2     แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ 2 

     𝑛1     แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 

                                      𝑛2      แทน ขนาดของกลุ่มตัวออย่างที่ 2 

    df       แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)   

     3.2 สถิติ F – test ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2  กลุ่มขึ้นไป  โดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One - Way  Analysis  of  Variance)  โดยใช้สูตร                           

(ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2546 : 236) 

     F =  
MS b

MS w
 

       เมื่อ F แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-Distribution 

   MSb  แทน   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง (Mean Square  

      Between Treatment) 

   MSw  แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มตัวอย่าง(Mean Square  

      Between Error) 

   MSb      =    
SS b

 k−1 
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   MSw     =    
SS w

 k−1 
 

    SSb          แทนค่า   ผลบวกก าลังสองระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 

    𝑆𝑆𝑤         แทนค่า   ผลบวกก าลังสองภายในกลุ่มตัวอย่าง 

    k               แทนค่า   จ านวนกลุ่ม 

    n               แทนค่า   จ านวนสมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง 

    k – 1          แทนค่า   Degree of freedom ส าหรับความแปรผันระหว่างกลุ่ม 

    n – k        แทนค่า   Degree of freedom ส าหรับความแปรผันภายในกลุ่ม 

       กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นราย

คู่ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติที่ .05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใช้สูตรตามวิธี LSD หรือ                              

Fisher’s Least – Significant Difference เป็นวิธีเปรีบยเทียบค่าเฉลี่ยประช ากรได้ครั้งละหลายคู่ โดยใช้

สูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา.  2546: 258) 

    LSD  =   t
1− ;n−k  MSE  

1

n i
 − 

1

n j
 2 

∝

 

    เมื่อ ni ≠  nj  

 

    LSD = t
1− ;n−k 

2MSE

n i
2 
∝

 

    เมื่อ  ni =  nj  

    โดยท่ี     dfw = n−k  
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  เมื่อ   LSD    แทน   ค่าผลต่างนัยส าคัญที่ค านวณได้ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม 

      ที ่i และ j 

        MSE  แทน ค่า Mean square error   MSw  

    k แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ 

    N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

          ∝       แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 

                             ni         แทน จ านวนตัวอย่างในกลุ่มที่ i 

              nj         แทน    จ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่  j 

    3.3 การทดสอบสถิติ Pearson Correlation เป็นการทดสอบหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร

สองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองชุดโดยใช้สูตร                            

(Neil J. Scikind.2000:207-208)                  

r
xy   =   

n  xy−  x   y 

  n  x2−  x 2  n  y2−  y 2 

 

  เมื่อ  rxy    แทน ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง x และ y 

                               n       แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

                                x แทน คะแนนแต่ละตัวของตัวแปร x 

      y แทน คะแนนแต่ละตัวของตัวแปร y 

    xy      แทน   ผลคูณระหว่าง x และ y 

     X2     แทน   คะแนนของตัวแปร x แต่ละตัวยกก าลังสอง 

                              𝑦2       แทน   คะแนนของตัวแปร y แต่ละตัวยกก าลังสอง 
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       เกณฑ์ก าหนดระดับความสัมพันธ์ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ.2544:316) 

             ต่ ากว่า 0.30 ความสัมพันธ์ระดับต่ า 

     0.30 – 0.70 ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

     0.71 – 1.00 ความสัมพันธ์ระดับสูง 

2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้โดยการพิจารณาปรากฏการณ์สั งคมจาก

สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง  เพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม  วิธีการน้ีจะ

สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด  ความหมาย ค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล นอกเหนือไปจากข้อมูล

เชิงปริมาณ  โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเป็นวิ ธีการหลักใน

การเก็บข้อมูล  และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (สุภางค์ จันทวานิช : 

2548) ซึ่งในท่ีนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ควบคู่กับการวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อหา

ค าตอบอธิบายสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

    1. การก าหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

    2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

    3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    4. การจัดกระท า และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

1.  การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 
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   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้

เดินทางมาท่องเที่ยวใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 20 คน โดย

แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 10 คน และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 10 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา  ได้แก่  นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

เดินทางมาท่องเที่ยวและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในเขตอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากระเบียบวิธีการ

ทางการวิจัยเชิ งคุณภาพคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการก าหนดแบบเจาะจง  ซึ่งขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นนักท่องเที่ยวคนละกลุ่มจากการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ  คือ จ านวน

นักท่องเที่ยวทั้งหมด  20 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 10 คน และกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 10 คน 

 

2.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีคือ  

    แบบสัมภาษณ์ (Interview) เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถา นท่ีท่องเที่ยวต่างๆในอ าเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา                              

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีลักษณะเป็นหัวข้อหลักๆ เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรม การท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้การใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆใน

อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนักท่องเที่ ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ จ านวน 20 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวน 10 คน และกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 10 คน  
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4.  การจัดกระท า และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 4.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆที่

ต้องการศึกษา  

 4.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์น าเสนอโดยแยกตามประเด็นต่างๆตามที่ผู้วิจัยได้

ก าหนดไว้ในลักษณะเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในหัวข้อเรื่อง “การ

เปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ” โดยการใช้ 2 ระเบียบวิธีวิจัย 

ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผลของการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล

ความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 X   แทน ค่าเฉลี่ย  (Mean) 

 n  แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 

 S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t - test 

 F  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F – test  

 df  แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ  (Degrees  of  Freedom) 

SS  แทน ผลรวมของคะแนนค่าเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 

MS  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยยกกําลังสอง 

(Mean Squares) 

 P - value แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติ 

 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
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 H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

    r แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งการ

วิเคราะห์ผลออกเป็น 3 ตอน เนื่องจากเป็นการวิจัยโดยการใช้ 2 ระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิง

ปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังต่อนี้  

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

    ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่ว นบุคคลบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติ 

    ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ 

    ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

    ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อํา เภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

    สมมติฐานข้อที่ 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ การเดินทางมาท่องเที่ยว

ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน 
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    สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคลบุคคล  

ประกอบด้วย เพ ศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์

เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  

    สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจ

ไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย  ด้านเศรษฐกิจ

ไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย  ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว  

    สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว  

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่อนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแยกตาม

ประเด็นต่างๆตามหัวข้อที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

    1. การวิจัยเชิงปริมาณ 

       ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

             ส่วนท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง  1 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบ                     

แบบสอบถามชาวไทยท่ีได้เดินทางไปท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระน ครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 34 34.0 

 หญิง 66 66.0 

 รวม 100 100.0 

อายุ    

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 10 10.0 

 21 - 30 ปี 47 47.0 

 31 - 40 ปี 22 22.0 

 41 - 50 ปี 13 13.0 

 51 ปีขึ้นไป 8 8.0 

 รวม 100 100.0 

ระดับการศึกษา    

 ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 40 40.0 

 ตั้งแต่ระดับปริญญาตีขึ้นไป 60 60.0 

 รวม 100 100.0 
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ตาราง  1 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวไทยท่ีได้เดินทางไปท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุ ธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

อาชีพ    

 นักเรียน/นักศึกษา 12 12.0 

 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

15 15.0 

 พนักงานบริษัทเอกชน 42 42.0 

 เจ้าของธุรกิจ 27 27.0 

 อื่นๆ 4 4 

 รวม 100 100.0 

รายได้ต่อเดือน    

 ต่ํากว่า หรือเท่ากับ 10,000  23 23.0 

 10,001 - 20,000 บาท 29 29.0 

 20,001 - 30,000 บาท 20 20.0 

 30,001 - 40,000 บาท 15 15.0 

 40,001 - 50,000 บาท 7 7.0 

 50,001 บาทขึ้นไป 6 6.0 

 รวม 100 100.0 
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ตาราง  1 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลข องผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวไทยท่ีได้เดินทางไปท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

สถานภาพสมรส    

 โสด 54 54.0 

 สมรส 46 46.0 

 รวม 100 100.0 

ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในอยุธยา   

 ครั้งแรก 19 19.0 

 มากกว่า 1 ครั้ง 81 81.0 

 รวม 100 100.0 

 

 จากตารางแสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวไทยจํานวน 100 คน ที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดังต่อไปนี ้

    เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเป็น

เพศชายจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ตามลําดับ 

     อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 

รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อายุ 41-50 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 13.0 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และอายุ 51 ปีขึ้นไป 

จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  ตามลําดับ 

   ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึ นไป 

จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และมีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.0 ตามลําดับ 

    อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.0 รองลงมาคืออาชีพเจ้าของธุรกิจจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 อาชีพข้าราชการ /

พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจํานวน 12 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.0 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลําดับ 

    รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  10,001-20,000 บาท จํานวน 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.0 รายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รายได้ 30,001-40,000 

บาท จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได้ 40,001-50,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 

และรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลําดับ 

    สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.0 และสมรสจํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ตามลําดับ 

    ประสบการณก์ารเดินทางท่องเที่ยวในอยุธยา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมามากกว่า 1 

ครั้ง จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 และเคยมาครั้งแรกจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 

ตามลําดับ 
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ตาราง  2 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวต่างชาติ 

  

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

เพศ    

 ชาย 41 41.0 

 หญิง 59 59.0 

 รวม 100 100.0 

อายุ    

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 12 12.0 

 21 - 30 ปี 49 49.0 

 31 - 40 ปี 11 11.0 

 41 - 50 ปี 12 12.0 

 51 ปีขึ้นไป 16 16.0 

 รวม 100 100.0 

ระดับการศึกษา    

 ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 23 23.0 

 ตั้งแต่ระดับปริญญาตีขึ้นไป 77 77.0 

 รวม 100 100.0 
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ตาราง  2 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

อาชีพ    

 นักเรียน/นักศึกษา 16 16.0 

 
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

23 23.0 

 พนักงานบริษัทเอกชน 35 35.0 

 เจ้าของธุรกิจ 8 8.0 

 อื่นๆ 18 18 

 รวม 100 100.0 

รายได้ต่อเดือน    

 
ต่ํากว่า หรือเท่ากับ 10,000 
บาท 

16 16.0 

 10,001 - 20,000 บาท 14 14.0 

 20,001 - 30,000 บาท 4 4.0 

 30,001 - 40,000 บาท 21 21.0 

 40,001 - 50,000 บาท 17 17.0 

 50,001 บาทขึ้นไป 28 28.0 

 รวม 100 100.0 
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ตาราง  2 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

สถานภาพสมรส    

 โสด 61 61.0 

 สมรส 39 39.0 

 รวม 100 100.0 

ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในอยุธยา   

 ครั้งแรก 77 77.0 

 มากกว่า 1 ครั้ง 23 23.0 

 รวม 100 100.0 

 

 จากตารางแสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนบุคคลบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามชาวต่างชาติจํานวน 100 คน ที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในอําเภอเมือ งพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดังต่อไปนี้ 

    เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเป็น

เพศชายจํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ตามลําดับ 

     อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 

รองลงมามีอายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีกับ  41-

50 ปี เท่ากัน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อายุ 31-40 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 

ตามลําดับ 
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   ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนให ญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 และมีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.0 ตามลําดับ 

    อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.0 รองลงมาคืออาชีพข้ าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 

อาชีพนักเรียน /นักศึกษาจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอาชีพอื่นๆ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 

อาชีพเจ้าของธุรกิจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลําดับ 

    รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 

28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคือรายได้ 30,001-40,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  

21.0 รายได้ 40,001-50,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รายได้ ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้ 10,001-20,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.0 และรายได้ 20,001-30,001 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลําดับ 

    สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดจํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.0 และสมรสจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตามลําดับ 

    ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในอยุธยา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาครั้งแรก 

จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 และเคยมามากกว่า 1 ครั้ง จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 

ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ในอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ 
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ตาราง 3 แสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

ปัจจัยภายนอก 𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมไทย    

วัฒนธรรมความเป็นอยู่/วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความ
น่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย 

4.20 .636 มาก 

ประเพณีและเทศกาลสําคัญต่างๆมีความน่าสนใจและสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

4.34 .607 มากที่สุด 

คนไทยมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว 4.15 .716 มาก 

วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และ
สะท้อนวิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 

3.93 .844 มาก 

อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึง
วัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี 

4.38 .648 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 .478 มาก 

ด้านเศรษฐกิจไทย    

ประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ํา 3.47 .893 มาก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

1.97 .717 น้อย 

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

1.96 .852 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.46 .434 น้อย 
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ตาราง 3 แสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านการเมืองไทย    

หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

2.91 1.138 ปานกลาง 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองทําให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในไทย 

1.81 .825 น้อย 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

1.89 .803 น้อย 

สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 1.88 .856 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.12 .597 น้อย 

ด้านภัยทางธรรมชาติ    

น้ําท่วมส่งผลกระทบการท่องเที่ยว 2.12 .868 น้อย 

ไทยมีความพร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ 3.37 1.012 ปานกลาง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการท่องเที่ยว 2.49 1.010 น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.65 .574 ปานกลาง 

 

 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย พบว่า  
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    1. ปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้
ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึง
วัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี มีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.38 รองลงมา
คือประเพณีและเทศกาลสําคัญต่างๆมีความน่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย  อยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นกันโดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ วัฒนธรรมความเป็นอยู่/วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
มีความน่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย อยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
ตามลําดับ 

    2. ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ํา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางที่สูงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 และ 
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.96 ตามลําดับ 

    3. ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ภายนอกด้านการเมืองไทยอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 รองลงมาคือ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว 
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 และ สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 ตามลําดับ 

    4. ปัจจัยภายนอกด้ านภัยทางธรรมชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าไทยมีความพร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
รองลงมาคือการเ ปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.49 และ น้ําท่วมส่งผลกระทบการท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 ตามลําดับ 
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ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่ อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

 

ปัจจัยภายนอก 𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม    

วัฒนธรรมความเป็นอยู่/วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความ
น่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย 

4.35 .520 มากที่สุด 

ประเพณีและเทศกาลสําคัญต่างๆมีความน่าสนใจและสะท้อน
ถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

3.86 .752 มาก 

คนไทยมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว 4.25 .716 มากที่สุด 

วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และ
สะท้อนวิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 

3.93 .807 มาก 

อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึง
วัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี 

4.26 .597 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 .435 มาก 

ด้านเศรษฐกิจไทย    

ประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ํา 3.70 .969 มาก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

2.92 1.079 ปานกลาง 

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยว 

2.83 1.083 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.15 .570 ปานกลาง 
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ตาราง  4 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก 𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านการเมืองไทย    

หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 

3.54 .731 มาก 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองทําให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในไทย 

2.20 .725 น้อย 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเที่ยว 

2.84 .929 ปานกลาง 

สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 2.74 1.041 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.83 .518 ปานกลาง 

ด้านภัยทางธรรมชาติ    

น้ําท่วมส่งผลกระทบการท่องเที่ยว 3.19 1.134 ปานกลาง 

ไทยมีความพร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ 3.39 .815 ปานกลาง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการท่องเที่ยว 2.96 1.100 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.18 .536 ปานกลาง 

 

 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ พบว่า  
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    1. ปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ได้ให้
ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัฒนธรรมความเป็ นอยู่/วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความ
น่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมาคือ
อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ คนไทยมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ตามลําดับ 

    2. ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ํา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.92 และ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตั ดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ตามลําดับ 

     3. ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย
ภายนอกด้านการเมืองไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกสถานท่ี
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 และ สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่ อ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ตามลําดับ 

     4. ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับ
ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อ
พิจารณาเป็นรา ยข้อพบว่าไทยมีความพร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 รองลงมาคือ น้ําท่วมส่งผลกระทบการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.19 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.96 ตามลําดับ  

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 
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ตาราง  5 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์    

สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ห้องน้ํา มี

ความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพียงพอกับจํานวน

นักท่องเที่ยว 

3.74 .872 มาก 

แหล่งท่องเที่ยวมีการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคแบบ

ครบวงจร เช่น ระบบการสื่อสารต่างๆ เช่น สัญญาณมือถือ 

ระบบสัญญาณWi-Fi 

3.75 .845 มาก 

การให้บริการกับนักท่องเที่ยวจากทางโรงแรม หรือ ที่พักต่างๆ 

เช่น เรือนําเที่ยวรอบเกาะอยุธยาเป็นท่ีน่าสนใจ 

3.99 .628 มาก 

อาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว และ

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก เช่น โรตีสายไหม 

ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นต้น 

4.32 .601 มากที่สุด 

สินค้าอุปโภค บริโภค และของที่ระลึกมีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว 

4.02 .681 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 .484 มาก 
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ตาราง  5 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านราคา    

การมีระบบบริการการจ่ายผ่านบัตรเครดิตในการจ่ายค่าสินค้า
ที่มีราคาสูง หรือ การจองที่พัก แทนการใช้เงินสดมีความ
สะดวกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.83 .805 มาก 

ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานต่างๆมีความเหมาะสม 3.99 .674 มาก 

ราคาค่าสินค้า ค่าอาหาร และค่าบริการต่างๆ มีความเหมาะสม 3.80 .739 มาก 

ราคาค่าท่ีพักต่างๆมีความเหมาะสม 3.78 .629 มาก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยว 3.91 .621 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 .516 มาก 
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ตาราง  5 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางกา รตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

การจองตั๋วในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีความสะดวกสบาย สามารถจองได้หลากหลายช่องทาง เช่น 

เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ 

3.87 .774 มาก 

การจองโรงแรม หรือที่พักต่างๆ มีความสะดวกสบาย และ

สามารถจองได้หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วย

ตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ 

3.92 .748 มาก 

เส้นทางถนนมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีป้ายบอกทาง

อย่างชดัเจน และมีแสงไฟเพียงพอต่อการเดินทางในเวลา

กลางคืน 

3.80 .921 มาก 

สามารถหารายละเอียด เช่น ราคาที่พัก เส้นทางการเดินทาง 

สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ร้านค้าต่างๆ ได้จากทาง Web Site 

โดยตรงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) 

4.10 .674 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.92 .652 มาก 
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ตาราง  5 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    

การจัดแพ็คเกจ (Package) การท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวที่

ไม่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในราคาถูกเป็นการโป

รโมทการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ 

3.95 .770 มาก 

การประชาสัมพันธ์เทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีหลากหลายช่องทาง เช่น ทาง Web Site,

โทรทัศน์, วิทยุ 

3.96 .751 มาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือทาง

อินเตอร์เน็ต 

3.99 .703 มาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากใบปลิว แผ่นพับ วารสารการ

ท่องเที่ยว 

3.82 .730 มาก 
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ตาราง  5 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การจัดงานเทศกาล หรือการจัดกิจกรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ 

เช่น งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเก่า กิจกรรมกินก๋วยเตี๋ยวเรือ 

กิจกรรมวันช้างไทย  

4.14 .603 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.97 .540 มาก 

 

 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 

    1. ปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้

ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการท างการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นท่ีรู้จักของ

นักท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก เช่น โรตีสายไหม ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นต้น อยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือ สินค้าอุปโภค บริโภค และของที่ระลึกมีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ การให้บริการกับนักท่องเที่ยวจากทาง

โรงแรม หรือ ที่พักต่างๆ เช่น เรือนําเที่ยวรอบเกาะอยุธยาเป็นท่ีน่าสนใจ อยู่ในระ ดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.99 ตามลําดับ 
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    2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้

ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานต่างๆมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ การมีระบบบริการการจ่ายผ่านบัตรเครดิตในการจ่ายค่าสินค้าท่ีมี

ราคาสูง หรือ การจองที่พัก แทนการใช้เงิน สดมีความสะดวกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  ตามลําดับ 

    3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยภาพ รวม อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สามารถหารายละเอียด เช่น ราคาที่

พัก เส้นทางการเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ร้านค้าต่างๆ ได้จากทาง Web Site โดยตรงของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.10 รองลงมาคือ การจองโรงแรม หรือที่พักต่างๆ มีความสะดวกสบาย และสามารถจองได้หลากหลาย

ช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.92 และ การจองตั๋วในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบาย  สามารถ

จองได้หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามลําดับ 

    4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดงานเทศกาล หรือการจัด

กิจกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ เช่น งานเทศกาลลอย

กระทงกรุงเก่า กิจกรรมกิ นก๋วยเตี๋ยวเรือ กิจกรรมวันช้างไทย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 

รองลงมาคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากทาง

โทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ การประชาสัมพันธ์

เทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหลากหลายช่องทาง เช่น ทาง Web 

Site,โทรทัศน,์ วิทยุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ตามลําดับ 
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ตาราง  6 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์    

สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ห้องน้ํา มี

ความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพียงพอกับจํานวน

นักท่องเที่ยว 

4.06 .708 มาก 

แหล่งท่องเที่ยวมีการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคแบบ

ครบวงจร เช่น ระบบการสื่อสารต่างๆ เช่น สัญญาณมือถือ 

ระบบสัญญาณWi-Fi 

4.24 .622 มากที่สุด 

การให้บริการกับนักท่องเที่ยวจากทางโรงแรม หรือ ที่พักต่างๆ 

เช่น เรือนําเที่ยวรอบเกาะอยุธยาเป็นท่ีน่าสนใจ 

3.98 .710 มาก 

อาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเที่ยว และ

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเป็นอย่างมาก เช่น โรตีสายไหม 

ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นต้น 

3.59 .911 มาก 

สินค้าอุปโภค บริโภค และของที่ระลึกมีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัว 

3.56 .925 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.88 .535 มาก 
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ตาราง  6 แสดงจํานวน  (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านราคา    

การมีระบบบริการการจ่ายผ่านบัตรเครดิตในการจ่ายค่าสินค้า
ที่มีราคาสูง หรือ การจองที่พัก แทนการใช้เงินสดมีความ
สะดวกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.85 .936 มาก 

ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานต่างๆมีความเหมาะสม 4.05 .783 มาก 

ราคาค่าสินค้า ค่าอาหาร และค่าบริการต่างๆ มีความเหมาะสม 3.89 .942 มาก 

ราคาค่าท่ีพักต่างๆมีความเหมาะสม 4.10 .674 มาก 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยว 4.04 .777 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 .573 มาก 
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ตาราง  6 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    

การจองตั๋วในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีความสะดวกสบาย สามารถจองได้หลากหลายช่องทาง เช่น 

เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ 

3.78 .836 มาก 

การจองโรงแรม หรือที่พักต่างๆ มีความสะดวกสบาย และ

สามารถจองได้หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วย

ตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ 

3.96 .777 มาก 

เส้นทางถนนมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีป้ายบอกทาง

อย่างชัดเจน และมีแสงไฟเพียงพอต่อการเดินทางในเวลา

กลางคืน 

3.60 .899 มาก 

สามารถหารายละเอียด เช่น ราคาที่พัก เส้นทางการเดินทาง 

สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ร้านค้าต่างๆ ได้จากทาง Web Site 

โดยตรงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) 

3.46 .809 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.70 .607 มาก 
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ตาราง  6 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    

การจัดแพ็คเกจ (Package) การท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวที่

ไม่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองในราคาถูกเป็นการโป

รโมทการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ 

3.58 .831 มาก 

การประชาสัมพันธ์เทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีหลากหลายช่องทาง เช่น ทาง Web Site,

โทรทัศน์, วิทยุ 

3.24 .842 ปานกลาง 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือทาง

อินเตอร์เน็ต 

3.72 .900 มาก 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากใบปลิว แผ่นพับ วารสารการ

ท่องเที่ยว 

3.91 .740 มาก 
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ตาราง  6 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

การจัดงานเทศกาล หรือการจัดกิจกรรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ 

เช่น งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเก่า กิจกรรมกินก๋วยเตี๋ยวเรือ 

กิจกรรมวันช้างไทย  

3.52 .759 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.59 .601 มาก 

 

 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพล ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า 

    1. ปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้

ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระ ดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีการให้บริการด้านระบบ

สาธารณูปโภคแบบครบวงจร เช่น ระบบการสื่อสารต่างๆ เช่น สัญญาณมือถือ ระบบสัญญาณ Wi-Fi อยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร /เครื่องดื่ม 

ห้องน้ํา มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย  และเพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.06 และ การให้บริการกับนักท่องเที่ยวจากทางโรงแรม หรือ ที่พักต่างๆ เช่น เรือนําเที่ยวรอบ

เกาะอยุธยาเป็นท่ีน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามลําดับ 
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      2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้

ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาค่าท่ีพักต่างๆมีความเหมาะสม อยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานต่างๆมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ตามลําดับ 

    3. ปัจจัยส่วนประสมทางการ ตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจองโรงแรม หรือที่พักต่างๆ  

มีความสะดวกสบาย และสามารถจองได้ หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จอง

ผ่านระบบออนไลน์  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ การจองตั๋วในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบาย  สามารถจองได้หลากหลายช่องทาง เช่น 

เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่าน ระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และ 

เส้นทางถนนมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน และมีแสงไฟเพียงพอต่อการ

เดินทางในเวลากลางคืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามลําดับ 

    4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการต ลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว

ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากใบปลิว แผ่นพั บ วารสารการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รับรู้ได้จากทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ การจัด

แพ็คเกจ (Package) การท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองใน

ราคาถูกเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามลําดับ 
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 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

ตาราง  7 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

ปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเที่ยว 𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยว    

เดินทางมาชมศิลปะ 4.29 .608 มากที่สุด 

เดินทางมาชมโบราณสถาน 4.23 .633 มากที่สุด 

เดินทางมาพักผ่อน 4.06 .679 มาก 

เดินทางมาไหว้พระ 4.31 .761 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 .506 มากที่สุด 

ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว    

กลับมาเที่ยวอีก 4.44 .591 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 .591 มากที่สุด 

ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว    

เดินทางซื้อแพ็คเกจ 2.89 1.127 ปานกลาง 

เดินทางด้วยตนเอง 4.28 .805 มากที่สุด 

เดินทางในวันหยุด 4.26 .719 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 .555 มาก 
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ตาราง  7 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย (ต่อ) 

 

ปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเที่ยว 𝒙  S.D. ระดับ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 2,718 2665.99 - 

ระยะเวลาเดินทาง 1.59 .933 - 

 

 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านพฤติ กรรมการท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า 

    1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม

ไทยส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ย วโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเดินทางมาไหว้พระ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ เดินทางมาชมศิลปะ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.29 และ   เดินทางมาชมโบราณสถาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลําดับ 

    2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  

    3. พฤติกรรมการท่อง เที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เดินทางด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ เดินทางในวันหยุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ

เดินทางซื้อแพ็คเกจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ตามลําดับ 
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    4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,718 บาท  

    5. ระยะเวลาในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ท่องเที่ยวเฉลี่ย 1.59 วัน  

ตาราง  8 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

ปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเที่ยว 𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยว    

เดินทางมาชมศิลปะ 4.24 .712 มากที่สุด 

เดินทางมาชมโบราณสถาน 4.24 .712 มากที่สุด 

เดินทางมาพักผ่อน 3.64 1.097 มาก 

เดินทางมาไหว้พระ 3.32 1.162 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 .649 มาก 

ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว    

กลับมาเที่ยวอีก 3.59 .954 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.59 .954 มาก 
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ตาราง  8 แสดงจํานวน (ความถี่ ) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ต่อ) 

 

ปัจจัยทางพฤติกรรมการท่องเที่ยว 𝒙  S.D. ระดับ 

ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว    

เดินทางซื้อแพ็คเกจ 2.90 1.193 ปานกลาง 

เดินทางด้วยตนเอง 3.54 1.176 มาก 

เดินทางในวันหยุด 3.57 .956 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 .733 ปานกลาง 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,936 3200.17 - 

ระยะเวลาเดินทาง 1.78 .927 - 

 

 จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า 

    1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบส อบถาม

ส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยภาพรวม อยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เดินทางมาชมศิลปะและ

เดินทางมาชมโบราณสถานเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ เดินทางมา

พักผ่อน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และเดินทางมาไหว้พระ อยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ตามลําดับ 
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    2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการท่องเ ที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาเที่ยว อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  

    3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้

ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เดินทางในวันหยุด อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือ เดินทางด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และ 

เดินทางซื้อแพ็คเกจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามลําดับ 

    4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,936 บาท  

    5. ระยะเวลาในการเดินทาง  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ท่องเที่ยวเฉลี่ย 1.78 วัน  

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 
1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  
1.1.1 เพศ 
1. เพศกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. เพศกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. เพศกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. เพศกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว   
5. เพศกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
1.1.2 อาย ุ
1. อายุกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. อายุกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. อายุกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. อายุกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. อายุกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.1.3 ระดับการศึกษา 
1. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว    
3. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว    
4. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
1.1.4 อาชีพ 
1. อาชีพกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. อาชีพกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. อาชีพกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. อาชีพกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว   
5. อาชีพกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.1.5 รายได้ต่อเดือน 
1. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
1.1.6 สถานภาพสมรส 
1. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว    
3. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว    
4. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.1.7 ประสบการณ์มาอยุธยา 
1. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว    
4. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
สมมติฐานที่ 2 
2.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคลแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  
2.1.1 เพศ 
1. เพศกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. เพศกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. เพศกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. เพศกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว   
5. เพศกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.1.2 อาย ุ
1. อายุกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. อายุกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. อายุกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. อายุกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว   
5. อายุกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
2.1.3 ระดับการศึกษา 
1. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว    
3. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. ระดับการศึกษากับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.1.4 อาชีพ 
1. อาชีพกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. อาชีพกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. อาชีพกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. อาชพีกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว   
5. อาชีพกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
2.1.5 รายได้ต่อเดือน 
1. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. รายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.1.6 สถานภาพสมรส 
1. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว    
3. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว    
4. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. สถานภาพสมรสกับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
2.1.7 ประสบการณ์มาอยุธยา 
1. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
2. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว    
3. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว    
4. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว    
5. ประสบการณ์มาอยุธยากับพฤติกรรมด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 
3.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย   
3.1.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
3.1.2 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3.1.3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
3.1.4 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
1.1.5 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
3.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
3.2.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
3.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3.2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
3.2.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
3.2.5 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

3.3 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
3.3.1 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
3.3.2 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3.3.3 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
3.3.4 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
3.3.5 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
3.4 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
3.4.1 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
3.4.2 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
3.4.3 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
3.4.4 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
3.4.5 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 
4.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
4.1.1 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
4.1.2 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
4.1.3 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4.1.4 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
4.1.5 ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
4.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
4.2.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
4.2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
4.2.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4.2.4 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
4.2.5 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

4.3 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
4.3.1 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
4.3.2 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
4.3.3 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4.3.4 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
4.3.5 ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
4.4 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
4.4.1 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
4.4.2 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
4.4.3 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
4.4.4 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
4.4.5 ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 
5.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม 
5.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
5.1.2 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
5.1.3 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
5.1.4 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
5.1.5 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
5.2 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรม  
5.2.1 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
5.2.2 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
5.2.3 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
5.2.4 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
5.2.5 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

5.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรม  
5.3.1 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
5.3.2 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
5.3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
5.3.4 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
5.3.5 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
5.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรม  
5.4.1 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
5.4.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
5.4.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
5.4.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
5.4.5 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 6 
6.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรม 
6.1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
6.1.2 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
6.1.3 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
6.1.4 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
6.1.5 ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
6.2 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรม 
6.2.1 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
6.2.2 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
6.2.3 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
6.2.4 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
6.2.5 ด้านราคา มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ตาราง 9 แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย (ต่อ) 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

6.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรม  
6.3.1 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
6.3.2 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
6.3.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
6.3.4 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
6.3.5 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
6.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรม  
6.4.1 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์   
6.4.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว   
6.4.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว   
6.4.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   
6.4.5 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยว   
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ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลเฉพาะตัวแปรที่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีระดับความ

เชื่อม่ัน 95% หรือมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี ้

 สมมติฐานข้อที่ 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางด้านส่ วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวที่

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน 

    สมมติฐานที่ 1.1.2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี อายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสใน
การเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสใน
การเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
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ตาราง  10 แสดงค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

                                                       อาย ุ n 𝒙  S.D. 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการกลับมาเที่ยว 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 
ปี 

10 4.60 .516 

21 - 30 ปี 47 4.34 .635 

31 - 40 ปี 22 4.68 .476 

41 - 50 ปี 13 4.15 .554 

51 ปีขึ้นไป 8 4.62 .517 

รวม 100 4.44 .591 

 

 จากตารางที่ 10 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ 31-40 ปี มีพฤติกรรมที่จะกลับมา
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 4.68 รองลงมาคือ อายุ 51 ปีขึ้นไป จะมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา                           
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ตาราง  11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมา
ท่องเที่ยวที่อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยว 

Between 
Groups 

3.347 4 .837 2.540 .045 

Within Groups 31.293 95 .329   

Total 34.640 99    

 

 จากตารางที่ 11 แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ เดินทางกลับมาท่องเที่ยว

ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=2.540, p=.045) และเม่ือพิจารณาเป็นรายคู่

พบว่า คู่ที่แตกต่างกันมีทั้งหมด 2 คู่ ได้แก่ 1) อายุ 21-30 ปี กับ อายุ 31-40 ปี และ 2) อายุ 31-40 ปี 

กับ อายุ 41-50 ปี ตามลําดับ ดังตารางที่ 11.1 
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ตาราง 11.1 แสดงตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทาง

กลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยแบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

 

    อาย ุ
                                      
                         𝒙  

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 

20 ป ี
21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

4.60 4.34 4.68 4.15 4.62 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ป ี

4.60 - 
.25957 
(.197) 

-.08182 
(.709) 

.44615 
(.068) 

-.02500 
(.927) 

21 - 30 ปี 4.34 - - 
-.34139* 

(.023) 
.18658 
(.302) 

-.28457 
(.198) 

31 - 40 ปี 4.68 - - - 
.52797* 

(.010) 
.05682 
(.811) 

41 - 50 ปี 4.15 - - - - 
-.47115 
(.071) 

51 ปีขึ้นไป 4.62 - - - - - 
 

 จากตารางที่ 11.1 แสดงว่า 

    1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี กับช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีค่า             

P – value เท่ากับ .023 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 

30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเ ที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .34139 

    2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี กับ อายุ 41-50 ปี มีค่า P – value 

เท่ากับ .010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จะมี
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ค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ใ นช่วงอายุ 41 – 50 ปี อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .52797 

    สมมติฐานที่ 1.1.7.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือ ง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

ตาราง  12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ ยวด้านโอกาสในการ
เดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

 ประสบการณ์ n 𝒙  S.D. t p 

ด้านโอกาสในการ
กลับมาเที่ยว 

ครั้งแรก 19 4.10 .567 -2.853 .008 

มากกว่า 1 ครั้ง 81 4.51 .572   

 

 จากตารางที่ 12 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวใ น
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคร้ังแรก จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในก ารเดินทางกลับมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 4.10 และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการ
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เดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากกว่า 1 ครั้ง จะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 4.51  

 และเม่ือพิจารณาการท ดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการ
เดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ น
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=-2.853, p=.008) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

 สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคลบุคคล  

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์

เดินทางมาท่องเที่ยวที่อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

    สมมติฐานที่ 2.1.2.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่
แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเ ที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 
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ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                                                 อายุ n 𝒙  S.D. 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ด้านวัตถุประสงค์ 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 
ปี 

12 3.87 .635 

21 - 30 ปี 49 3.76 .619 

31 - 40 ปี 11 4.36 .616 

41 - 50 ปี 12 4.12 .516 

51 ปีขึ้นไป 16 3.59 .682 

รวม 100 3.86 .649 

 

 จากตารางที่ 13 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 31-40 ปี มีพฤติกรรมด้าน
วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามลําดับ  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันหมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ตาราง  14 แสดงตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมด้ านวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านวัตถุประสงค์
ในการเดินทาง

ท่องเที่ยว 

Between 
Groups 

5.209 4 1.302 3.382 .012 

Within Groups 36.581 95 .385   

Total 41.790 99    

 

 จากตารางที่ 14 แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว

ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ ของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 (F=3.382, p=.012) เมื่อพิจารณา

เป็นรายคู่ พบว่า คู่ที่แตกต่างมีทั้งหมด 3 คู่ ได้แก่ 1) อายุ 21-30 ปี กับ อายุ 31-40 ปี 2) อายุ 31-40 ปี 

กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป และอายุ 41-50 ปี กับอายุ 51 ปีขึ้นไป ตามลําดับ ดังตารางที่ 14.1 
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ตาราง  14.1 แสดงตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จําแนกตามอายุ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

อายุ     
                  𝒙  

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 

20 ป ี
21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

3.87 3.76 4.36 4.12 3.59 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ป ี

3.87 - 
.10969 
(.584) 

-.48864 
(.062) 

-.25000 
(.326) 

.28125 
(.238) 

21 - 30 ปี 3.76 - - 
-.59833* 

(.005) 
-.35969 
(.075) 

.17156 
(.339) 

31 - 40 ปี 4.36 - - - 
.23864 
(.359) 

.76989* 

(.002) 

41 - 50 ปี 4.12 - - - - 
.53125* 

(.027) 
51 ปีขึ้นไป 3.59 - - - - - 

 

 จากตารางที่ 14.1 แสดงว่า 

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 30 ปี กับช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีค่า P – 

value เท่ากับ .005 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 21 – 

30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเ ที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 

31 – 40 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .59833 

    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – value 

เท่ากับ .002   ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเ ที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จะ

มีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
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พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .76989 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – value 

เท่ากับ .027   ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง  41-50 ปี จะ

มีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .53125 

    สมมติฐา นที่ 2.1.2.3 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษ ณะการ
เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ
เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามอายุ ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                                                   อาย ุ n 𝒙  S.D. 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 
ปี 

12 3.66 .751 

21 - 30 ปี 49 3.22 .779 

31 - 40 ปี 11 3.84 .621 

41 - 50 ปี 12 3.50 .593 

51 ปีขึ้นไป 16 2.96 .436 

รวม 100 3.33 .733 

 

 จากตารางที่ 15 แสดงว่า นั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 31-40 ปี จะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเฉลี่ย 3.84 รองลงมาคือ อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และ
อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.50 ตามลําดับ  

 เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันหมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานห ลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ตาราง  16 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านลักษณะการ
เดินทางมาเที่ยว 

Between 
Groups 

7.369 4 1.842 3.807 .006 

Within Groups 45.964 95 .484   

Total 53.333 99    

 

 จากตารางแสดงที่ 16 แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.807, p=.006) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่
พบว่า คู่ที่แตกต่างมีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ 1) อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป 2) อายุ 
21-30 ปีกับอายุ 31-40 ปี 3) อายุ 31-40 ปีกับอายุ 51 ปีขึ้นไป และ 4) 41-50 ปีกับอายุ 51 ปีขึ้นไป 
ตามลําดับ ดังตารางที่   16.1 
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ตาราง 16.1 แสดงตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่ องเที่ยวด้านลักษณะใน

การเดินทางท่องเที่ยวที่อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามอายุ 

แบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

 

อายุ     
                  𝒙  

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 

20 ปี 
21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

3.66 3.22 3.84 4.50 2.96 
น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 

20 ปี 
3.66 - 

.44238 
(.051) 

-.18061 
(.535) 

.16667 
(.559) 

.70542* 

(.009) 

21 - 30 ปี 3.22 - - 
-.62299* 

(.009) 
-.27571 
(.221) 

.26304 
(.192) 

31 - 40 ปี 3.84 - - - 
.34727 
(.235) 

.88602* 

(.002) 

41 - 50 ปี 3.50 - - - - 
.53875* 

(.045) 
51 ปีขึ้นไป 2.96 - - - - - 
 

 จากตารางที่ 16.1 แสดงว่า 

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – 

value เท่ากับ .009 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุน้อ ยกว่าหรือ

เท่ากับ 20 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 

51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .70542 
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    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี กับ อายุ 31-40 ปี มีค่า P – value 

เท่ากับ .009 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จะมี

ค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลั กษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .62299 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – value 

เท่ากับ .002   ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง  31-40 ปี จะ

มีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนค รศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .88602 

    4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – value 

เท่ากับ .045   ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง  41-50 ปี จะ

มีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะในการเดินทางท่องเที่ยวที่อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .53875 

    สมมติฐานที่ 2.1.2.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่
แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่าง
กัน 
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ตาราง  17 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแ นกตามอายุ 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                                                  อาย ุ n 𝒙  S.D. 

ด้านระยะเวลาเดินทาง 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 
ปี 

12 1.33 .492 

21 - 30 ปี 49 1.73 .836 

31 - 40 ปี 11 1.36 .505 

41 - 50 ปี 12 1.83 .718 

51 ปีขึ้นไป 16 2.50 1.366 

รวม 100 1.78 .927 

 

 จากตารางที่ 17 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเฉลี่ย 2.50 วัน รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.83 วัน และอายุ 21-30 
ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 วัน ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธ ยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันหมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ตาราง  18 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านระยะเวลา
เดินทาง 

Between 
Groups 

12.730 4 3.183 4.174 .004 

Within Groups 72.430 95 .762   

Total 85.160 99    

 

 จากตารางที่ 18 แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=4.174, p=.004) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่
พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ 1) อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับอายุ 51 ปีขึ้นไป 2) 
อายุ 21-30 ปี กับอายุ 51 ปีขึ้นไป 3) อายุ 31-40 ปีกับอายุ 51 ปีขึ้นไป และ 4) อายุ 41-50 ปีกับอายุ 
51 ปีขึ้นไป ตามลําดับ  ดังตารางที่ 18.1  
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ตาราง 18.1 แสดงตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลา

ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม

อายุของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

 

อายุ     
                  𝒙  

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ป ี

21 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปีขึ้นไป 

1.33 1.73 1.36 1.83 2.50 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20 ป ี

1.33 
- 

-.401 
(.157) 

-.030 
(.934) 

-.500 
(.164) 

-1.167* 
(.001) 

21 - 30 ปี 
1.73 

- - 
.371 
(.206) 

-.099 
(.727) 

-.765* 

(.003) 

31 - 40 ปี 
1.36 

- - - 
-.470 
(.201) 

-1.136* 

(.001) 

41 - 50 ปี 
1.83 

- - - - 
-.667* 

(.048) 
51 ปีขึ้นไป 2.50 - - - - - 

 

 จากตารางที่ 18.1 แสดงว่า 

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – 

value เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุน้อยกว่าหรือ

เท่ากับ 20 ปี จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่อง เที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 

51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.167 

    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – value 

เท่ากับ .003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง  21-30 ปี จะมี

ค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
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พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .765 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – 

value เท่ากับ .001   ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 

31-40 ปี จะมีค่าเฉลี่ย ในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 

51 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.136 

    4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี กับ อายุ 51 ปีขึ้นไป มีค่า P – value 

เท่ากับ .048   ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุอยู่ในช่วง  41-50 ปี จะ

มีค่าเฉลี่ยในการพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .667 

    สมมติฐานที่ 2.1.3.3 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกร รมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนค รศรีอยุธยาที่ไม่
แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
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ตาราง  19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
การศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 ระดับการศึกษา n 𝒙  S.D. t p 

ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยว 

ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 23 3.60 .862 2.057 .042 

ตั้งแต่ระดับปริญญาตีขึ้นไป 77 3.25 .676   

 

 จากตารางที่ 19 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี จะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเฉลี่ย 3.60 และการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน หมายความว่า ปฏิเ สธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=2.057, p=.042) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 2.1.3.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเ ที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่
แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 
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ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
การศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 ระดับการศึกษา n 𝒙  S.D. t p 

ด้านระยะเวลา
เดินทาง 

ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 23 1.26 .449 -4.632 .000 

ตั้งแต่ระดับปริญญาตีขึ้นไป 77 1.94 .978   

 

 จากตารางที่ 20 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป จะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านระยะเวลาใน
การเดินทางมาท่องเที่ยว เฉลี่ย 1.94 วัน และการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 1.26 
วัน ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีการศึกษาต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=-4.632, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว้ 

    สมมติฐานที่ 2.1.4.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภ อเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่
ต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 
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ตาราง  21 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                                                              อาชีพ n 𝒙  S.D. 

ด้านระยะเวลาเดินทาง 

นักเรียน/นักศึกษา 16 1.38 .500 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

23 1.61 .783 

พนักงานบริษัทเอกชน 35 1.69 .676 

เจ้าของธุรกิจ 8 2.25 1.753 

อื่นๆ 18 2.33 1.085 

รวม 100 1.78 .927 

 

 จากตารางที่ 21 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพ ค้าขาย จะมีพฤติกรรมด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 4.00 วัน รองลงมาคือ อาชีพนักเรียน /นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.75 วัน และอาชีพเจ้าของธุรกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70 วัน ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่ องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.482, p=.001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว้ 
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ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านระยะเวลา
เดินทาง 

Between 
Groups 

10.889 4 2.722 3.482 .011 

Within Groups 74.271 95 .782   

Total 85.160 99    

 

 จากตารางที่ 22 แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.482, p=.001) และเม่ือ
พิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่ามีจํานวน 4 คู่ ได้แก่ 1) อาชีพนักเรียน /นักศึกษา 
กับ อาชีพเจ้าของธุรกิจ 2) อาชีพนักเรียน /นักศึกษา กับ อาชีพ อื่น 3) อาชีพข้าราชการ กับ อาชีพอื่นๆ 
และ 4) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ อาชีพอื่นๆดังตารางที่ 22.1 
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ตาราง 22.1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอาชีพ 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

 

     อาชีพ                           
 

                            𝒙                       

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

เจ้าของ

ธุรกิจ 
อื่นๆ 

1.38 1.61 1.69 2.25 2.33 
นักเรียน/
นักศึกษา 

1.38 - 
-.243 
(.419) 

-.311 
(.247) 

-.875* 
(.025) 

-.958* 
(.002) 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1.61 - - 
-.077 
(.746) 

-.641 
(.080) 

-.725* 
(.011) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

1.69 - - - 
-.564 
(.107) 

-.648* 
(.013) 

เจ้าของธุรกิจ 2.25 - - - - 
-.083 
(.825) 

อื่นๆ 2.33 - - - - - 
 

 จากตารางที่ 22.1 แสดงว่า 

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา กับ อาชีพเจ้าของธุรกิจ มีค่า P – 

value เท่ากับ .025 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพนักเรียน /

นักศึกษาจะมีค่าเฉลี่ยในการมีพ ฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเจ้าของ

ธุรกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .875 

    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชา ติที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา กับ อาชีพอื่นๆ มีค่า P – value 

เท่ากับ .002 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา จะ
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มีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุ ธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่นๆ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .958 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพข้าราชการ กับ อาชีพอื่นๆ มีค่า P – value เท่ากับ 

.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพข้าราชการ จะมีค่าเฉลี่ยในการ

มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .725 

    4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับ อาชีพอื่นๆมีค่า P – value 

เท่ากับ .013 ซึ่งงน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่นๆ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .648 

    สมมติฐานที่ 2.1.5.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไม่ต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ต่างกัน 
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ตาราง 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมา
เที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                       รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n 𝒙  S.D. 

ด้านโอกาสในการ
กลับมาเที่ยว 

ต่ํากว่า หรือเท่ากับ 10,000 
บาท 

16 3.37 .885 

10,001 - 20,000 บาท 14 4.14 .662 

20,001 - 30,000 บาท 4 4.00 .000 

30,001 - 40,000 บาท 21 3.85 .654 

40,001 - 50,000 บาท 17 3.29 .985 

50,001 บาทขึ้นไป 28 3.35 1.193 

รวม 100 3.59 .954 

 

 จากตารางที่ 23 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือรายได้ 20,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 รายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามลําดับ 
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ตาราง  24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านโอกาสในการ
กลับมาเที่ยว 

Between 
Groups 

10.196 5 2.039 2.396 .043 

Within Groups 79.994 94 .851   

Total 90.190 99    

 

 จากตารางที่ 24 แสดง พฤติกรรมการท่องเ ที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=2.039, p=.043) เมื่อพิจารณาเป็น

รายคู่จะพบว่า มีคู่ที่แตกต่างมีทั้งหมด 3 คู่ ได้แก่ 1) รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 

10,001- 20,000 บาท 2) รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ รายได้ 40,001-50,000 บาท และ 3) รายได้ 

10,001-20,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ตามลําดับ  ดังตารางที่ 24.1  
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ตาราง  24.1 แสดงการเป รียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน     
 

                  𝒙  

ต่ ากว่า      
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

50,001 บาท
ขึ้นไป 

3.37 4.14 4.14 3.85 3.29 3.35 
ต่ ากว่า      

หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

3.37 - 
-.76786* 

(.025) 
-.62500 
(.229) 

-.48214 
(.119) 

.08088 
(.802) 

.01786 
(.951) 

10,001 - 
20,000 บาท 

4.14 - - 
.14286 
(.785) 

.28571 
(.372) 

.84874* 

(.012) 
.78571* 

(.011) 
20,001 - 

30,000 บาท 
4.00 - - - 

-.14286 
(.785) 

.14286 
(.777) 

.70588 
(.172) 

30,001 - 
40,000 บาท 

3.85 - - - - 
.56303 
.064 

.50000 
(.064) 

40,001 - 
50,000 บาท 

3.29 - - - - - 
-.06303 
(.825) 

50,001 บาท
ขึ้นไป 

3.35 - - - - - - 

 

 จากตารางที่ 24.1 แสดงว่า 

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 10,001- 

20,000 บาท มีค่า P – value เท่ากับ .025 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ

กลับมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มี
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รายได้ 10,001- 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

.76786 

    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท กับ รายได้ 40,001-50,000 

บาท มีค่า P – value เท่ากับ .012 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติที่มีรายได้ 

10,001-20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 40,001-

50,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .84874 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 

มีค่า P – value เท่ากับ .011 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 

10,001-20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมกา รท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 50,001 

บาทขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .78571 

    สมมติฐานที่ 2.1.5.3 นักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติที่มีรายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
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ตาราง  25 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ
เดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                          รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n 𝒙  S.D. 

ด้านลักษณะการ
เดินทางมาเที่ยว 

ต่ํากว่า หรือเท่ากับ 10,000 
บาท 

16 3.20 .841 

10,001 - 20,000 บาท 14 3.71 .834 

20,001 - 30,000 บาท 4 4.00 .000 

30,001 - 40,000 บาท 21 3.50 .719 

40,001 - 50,000 บาท 17 3.33 .471 

50,001 บาทขึ้นไป 28 3.00 .665 

รวม 100 3.33 .733 

 

 จากตารางที่ 25 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือรายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 

รายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามลําดับ 
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ตาราง 26 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทาง
มาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามรายได้ ของ
นักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านลักษณะการ
เดินทางมาเที่ยว 

Between 
Groups 

7.797 5 1.559 3.219 .010 

Within Groups 45.535 94 .484   

Total 53.333 99    

 

 จากตารางที่ 26 แสดงว่า  พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ ยวในอําเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามรายได้ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=1.559, p=.010) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่จะ

พบว่า มีคู่ที่แตกต่างมีทั้งหมด 5 คู่ ได้แก่ 1) รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 10,001-

20,000 บาท 2) รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 20,001-30,000 บาท 3) รายได้ 

10,001- 20,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 4) รายได้ 20,001-30,000 บาท กับ รายได้ 

50,001 บาทขึ้นไป และ 5) รายได้ 30,001-40,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ตามลําดับ  ดัง

ตารางที่ 26.1 
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ตาราง 26.1 แสดงตารางการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะ
การเดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

 

รายได้ฉลี่ย 
ต่อเดือน     

                  𝒙  

ต่ ากว่า      
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

50,001 บาท
ขึ้นไป 

3.20 3.71 4.00 3.50 3.33 3.00 
ต่ ากว่า      

หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

3.20 - 
-.50679*  
(.050) 

-.79250* 
(.044) 

-.30012 
(.197) 

-.12721 
(.601) 

.20679 
(.346) 

10,001 - 
20,000 บาท 

3.71 - 
 -.28571 

(.471) 
.20667 
(.392) 

.37958 
(.134) 

 .71357* 
(.002) 

20,001 - 
30,000 บาท 

4.00 - 
 

- 
.28571 
(.471) 

.49238 
(.198) 

.99929* 
(.009) 

30,001 - 
40,000 บาท 

3.50 - 
 

- - 
.17291 
(.448) 

.50690* 
(.013) 

40,001 - 
50,000 บาท 

3.33 - - - - - 
 .33399 
(.122) 

50,001 บาท
ขึ้นไป 

3.00 - - - - - - 

 

 จากตารางที่ 26.1 

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ํากว่ าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 10,001- 

20,000 บาท มีค่า P – value เท่ากับ .050 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ

เดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยว
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ที่มีรายได้ 10,001- 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

.50679 

    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 20,001-

30,000 บาท มีค่า P – value เท่ากับ .044 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ

เดินทางมาเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยว

ที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

.79250 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 

มีค่า P – value เท่ากับ .002 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 

10,001-20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 50,001 

บาทขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .71357 

    4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 

มีค่า P – value เท่ากับ .009 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 

20,001-30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 50,001 

บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .99929 

    5. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไปมี

ค่า P – value เท่ากับ .013 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 

30,001-40,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณ ะการเดินทางมาเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 50,001 

บาทขึ้นไปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .750690 
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 สมมติฐานที่ 2.1.5.4 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

ตาราง  27 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                      รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n 𝒙  S.D. 

ด้านค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

ต่ํากว่า หรือเท่ากับ 10,000 
บาท 

16 1,537.50 1421.67 

10,001 - 20,000 บาท 14 4,642.86 2838.12 

20,001 - 30,000 บาท 4 5,000.00 .000 

30,001 - 40,000 บาท 21 4,028.57 1638.03 

40,001 - 50,000 บาท 17 3,400.00 2133.07 

50,001 บาทขึ้นไป 28 5,057.14 4747.50 

รวม 100 3,936.00 3200.17 
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 จากตารางที่ 27 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฉลี่ยเท่ากับ 5,057.14 บาท รองลงมาคือรายได้ 20,001-30,000 บาท มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5,000 บาท และรายได้ 10,001- 20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4,642 .86 บาท  
ตามลําดับ 

ตาราง 28 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่ องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง 

Between 
Groups 

143827185.71
4 

5 28765437.14
3 

3.108 .012 

Within Groups 
870043214.28

6 
94 9255778.875   

Total 
1013870400.0

00 
99    

 

 จากตารางที่ 28 แสดงให้เห็นว่า  พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายได้เฉ ลี่ยต่อเดือน 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.108, 
p=.012) เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่จะพบว่า มีคู่ที่แตกต่างมีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ 1) รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท กับ รายได้ 10,001-20,000 บาท 2) รายได้ต่ํา กว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 
20,001-30,000 บาท 3) รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 30,001-40,000 บาท และ 
4) รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ตามลําดับ  ดังตารางที่ 28.1 
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ตาราง 28.1 แสดงตารางการเปรียบเที ยบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ LSD 

 

รายไดเ้ฉลี่ย 
ต่อเดือน   
 
                     𝒙  

                   

ต่ ากว่า      
หรือเท่ากับ 

10,000 
บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

50,001 บาท
ขึ้นไป 

1,537.50 4,642.86 5,000.00 4,028.57 3,400.00 5,057.14 
ต่ ากว่า      
หรือ
เทา่กับ 
10,000 
บาท 

1,537.50 - 
-

3105.357* 

(.006) 

-3462.500* 

(.045) 
-2491.071* 

(.015) 
-1862.500 

(.082) 
-3519.643* 

(.000) 

10,001 - 
20,000 
บาท 

4,642.86 
- - 

-357.143 
(.836) 

614.286 
(.560) 

1242.857 
(.261) 

414.286 
(.678) 

20,001 - 
30,000 
บาท 

5,000.00 
- - - 

971.429 
(.560) 

1600.000 
(.346) 

-57.143 
(.972) 

30,001 - 
40,000 
บาท 

4,028.57 
- - - - 

628.571 
(.528) 

-1028.571 
(.244) 

40,001 - 
50,000 
บาท 

3,400.00 
- - - - - 

-1657.143 
(.080) 

50,001 
บาทขึ้นไป 

5,057.14 - - - - - - 

จากตารางที่ 26.1    

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 10,001- 

20,000 บาท มีค่า P – value เท่ากับ .006 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
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มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่า

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 10,001- 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่าง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3105.357 

    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 20,001-

30,000 บาท มีค่า P – value เท่ากับ .045 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่า

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่าง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3462.500 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้  30,001-

40,000 บาทมีค่า P – value เท่ากับ .015 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่า

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่าง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2491.071 

    4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับ รายได้ 50,001 

บาทขึ้นไปมีค่า P – value เท่ากับ .000 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี

รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่ า

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3519.643 

 สมมติฐานที่ 2.1.5.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

การท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 
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       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่ต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่างกัน 

ตาราง 29 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระย ะเวลาใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวในในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

                         รายได้เฉลี่ยต่อเดือน n 𝒙  S.D. 

ด้านระยะเวลาเดินทาง 

ต่ํากว่า หรือเท่ากับ 10,000 
บาท 

16 1.38 .500 

10,001 - 20,000 บาท 14 1.71 .726 

20,001 - 30,000 บาท 4 1.00 .000 

30,001 - 40,000 บาท 21 1.86 1.062 

40,001 - 50,000 บาท 17 1.47 .514 

50,001 บาทขึ้นไป 28 2.29 1.117 

รวม 100 1.78 .927 

  

จากตารางที่ 29 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีรายได้ต่ อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฉลี่ยเท่ากับ 2.29 วัน รองลงมาคือรายได้ 30,001-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.89 วัน และรายได้ 10,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 วัน ตามลําดับ 
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ตาราง 30 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายได้ต่อ
เดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ด้านระยะเวลา
เดินทาง 

Between 
Groups 

14.032 5 2.806 3.709 .004 

Within Groups 71.128 94 .757   

Total 85.160 99    

  

 จากตารางที่ 30 แสดงว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพร ะนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=3.709, p=.004) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่จะพบว่า มีคู่ที่แตกต่างมีทั้งหมด 4 คู่ ได้แก่ 1) รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท กับรายได้  50,001 บาทขึ้นไป 2) รายได้ 10,001-20,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 3) 
รายได้ 20,001-30,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป และ 4) รายได้ 40,001-50,000 บาท กับ 
รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ตามลําดับ  ดังตารางที่ 30.1 
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ตาราง 30.1 แสดงตารางการเปรียบเทียบควา มแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลา
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบรายคู่ โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบ 
LSD 

 

รายไดเ้ฉลี่ย 
ต่อเดือน     
 

                  𝒙  

ต่ ากว่า      
หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 - 
40,000 บาท 

40,001 - 
50,000 บาท 

50,001 บาท
ขึ้นไป 

1.38 1.71 1.00 1.86 1.47 2.29 
ต่ ากว่า      

หรือเท่ากับ 
10,000 บาท 

1.38 - 
-.339 
(.289) 

.375 
(.443) 

-.482 
(.098) 

-.096 
(.753) 

-.911* 

(.001) 

10,001 - 
20,000 บาท 

1.71 - - 
.714 
(.151) 

-.143 
(.635) 

.244 
(.440) 

-.571* 

(.048) 
20,001 - 

30,000 บาท 
1.00 - - - 

-.857 
(.074) 

-.471 
(.333) 

-1.286* 

(.007) 
30,001 - 

40,000 บาท 
1.86 - - - - 

.387 
(.176) 

-.429 
(.091) 

40,001 - 
50,000 บาท 

1.47 - - - - - 
-.815* 

(.003) 
50,001 บาท

ขึ้นไป 
2.29 - - - - - - 

 

 จากตารางที่ 30.1    

    1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท กับรายได้ 50,001 

บาทขึ้นไป มีค่า P – value เท่ากับ .001 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี

รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่า
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นักท่องเที่ยวที่มีกับรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่าง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .911 

    2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 

มีค่า P – value เท่ากับ .048 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้  

10,001-20,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มี

รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .571 

    3. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป 

มีค่า P – value เท่ากับ .007 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 

20,001-30,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่อง เที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มี

รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.286 

    4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 40,001-50,000 บาท กับ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไปมี

ค่า P – value เท่ากับ .003 ชึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้ 

40,001-50,000 บาท จะมีค่าเฉลี่ยในการมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา

ท่องเที่ยวในอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับต่ํากว่านักท่องเที่ยวที่มี

รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ .815 

    สมมติฐานที่ 2.1.6.1 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
ท่อง เที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่
แตกต่างกัน 
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 H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 

 

ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตาม
สถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 สถานภาพ n 𝒙  S.D. t p 

ด้านวัตถุประสงค์ 
โสด 61 3.74 .712 -2.240 .027 

สมรส 39 4.03 .495   

 

 

 จากตารางที่ 31 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพสมรสจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เฉลี่ย 4.03 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพโสดจะมีพฤติกรรมการ
ท่องเที่ ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเฉลี่ย 3.74  

 เมื่อพิจารณการทดสอบสมมิตฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะ
มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=-2.240, p=.027)  
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    สมมติฐานที่ 2.1.7.2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาส ในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 

       H1: นักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ ในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

ตาราง  32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
เดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตาม
ประสบการณ์การในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระน ครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 ประสบการณ์ n 𝒙  S.D. t p 

ด้านโอกาสในการ
กลับมาเที่ยว 

ครั้งแรก 77 3.44 1.006 -4.109 .000 

มากกว่า 1 ครั้ง 23 4.08 .514   

 

 จากตารางที่ 32 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในกา รเดินทางท่องเที่ยวใ น
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคร้ังแรก จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 3.44 วัน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ใน
การเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธยามากกว่า 1 ครั้งจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวเฉลี่ย 4.08 วัน 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ใน
การเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน โอกาสในก ารเดินทางกลับมา
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ท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน หมายความว่า  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=-
4.109, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

    สมมติฐานที่ 2.1.7.3 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินท างท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไมแ่ตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลั กษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

ตาราง  33 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตาม
ประสบการณ์กา รในการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 ประสบการณ์ n 𝑥  S.D. t p 

ด้านลักษณะการ
เดินทางมาเที่ยว 

ครั้งแรก 77 3.22 .751 -2.871 .005 

มากกว่า 1 ครั้ง 23 3.70 .533   

 

 จากตารางที่ 33 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวใ น
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคร้ังแรก จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 3.22 วัน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการ
เดินทางท่องเ ที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากกว่า 1 ครั้ง จะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 3.70 วัน 
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 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ใน
การเดินทางท่องเที่ยวแตกต่างกันจ ะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ น
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=-2.871, p=.005) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 2.1.7.5 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       H0: นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาเดินทางในการเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 

       H1: นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวต่า งกันจะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 

ตาราง  34 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา  จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

 สถานภาพ n 𝒙  S.D. t p 

ด้านระยะเวลา
เดินทาง 

ครั้งแรก 77 1.94 .951 3.199 .002 

มากกว่า 1 ครั้ง 23 1.26 .619   

  

 จากตารางที่ 34 แสดงว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวใ น
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นคร้ังแรก จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 1.94 วัน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีปร ะสบการณ์ในการ
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เดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากกว่า 1 ครั้ง จะมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ย 1.26 วัน 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ใน
การเดิ นทางท่องเที่ยวต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวใ น
อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=3.199, p=.002) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและ วัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจ

ไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    สมมติฐานที่ 3.1.1 ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมก าร
ท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้ านสังคมและวัฒนธรรมไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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ตาราง 35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธ ยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .582 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่ 35 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใ นอําเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 58.2 

 และเม่ือพิจารณาการท ดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มี
ผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หมายความว่า 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(r=.582, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.1.2 ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนคร ศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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       H1: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง 36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย กับพฤติกรร มการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การเดินทาง
กลับมาเที่ยว 

100 .514 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่ 36 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยใ นอําเภอ
เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 51.4  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มี
ผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ
นักท่องเที่ยวชา วต่างชาติใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หมายความว่า  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(r=.514, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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 สมมติฐานที่ 3.1.3 ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและ วัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง 37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง 

100 .481 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

  จากตารางที่ 37 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 48.1 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มี
ผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดิ นทางมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.481, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.2.1 ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสง ค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

ตาราง 38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .325 .001 ปานกลาง ตรงกันข้าม 

 

 จากตารางที่ 38 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพร ะนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 32.5  
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 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยววัตถุประสงค์การเดินทางมาท่ องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.325, p=.001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.3.1 ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่อง เที่ยว
ชาวไทย 

ตาราง 39 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .317 .001 ปานกลาง ตรงกันข้าม 

 

 จากตารางที่ 39 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทยกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธ ยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 31.7 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอํา เภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.317, p=.001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.3.2 ปัจจัยภายนอกด้ านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง 40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การเดินทาง
กลับมาเที่ยว 

100 .226 .024 ต่ํา ตรงกันข้าม 
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 จากตารางที่  40 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทยกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่ องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 22.6 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.226, p=.024) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.3.3 ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่อง เที่ยวด้าน

ลักษณะการเดินทางมาเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

ตาราง 41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง 

100 .330 .001 ปานกลาง ตรงกันข้าม 
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 จากตารางที่  41 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทยกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธย า ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 33.0 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.330, p=.001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.4.1 ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติ กรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์

การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศ รีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์

การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย 
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ตาราง  42 แสดงความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

พฤติกรรมด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .355 .000 ปานกลาง ตรงกันข้าม 

 

 จากตารางที่ 42 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอ ยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 33.5 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.335, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.4.2 ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผ ลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน

โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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ตาราง 43 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การเดินทาง
กลับมาเที่ยว 

100 .240 .016 ต่ํา ตรงกันข้าม 

 

 จากตารางที่ 43 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไท ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 24.0 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมี  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.240, p=.016) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 3.4.3 ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน

ลักษณะการเดินทางมาเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย 
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       H1: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรม ชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

ตาราง  44 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกภัยธรรมชาติ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง 

100 .202 .044 ต่ํา ตรงกันข้าม 

  

 จากตารางที่ 44 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระห ว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 20.2 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอ บสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมี  นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (r=-.202, p=.044) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจ

ไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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    สมมติฐานที่ 4.1.1 ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ไม่มีผลต่อพ ฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง 45 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .458 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่ 45 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมแล ะวัฒนธรรมไทยกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 45.8 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยมี
ผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.458, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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    สมมติฐานที่ 4.1.2 ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมแล ะวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง 46 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกา สในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การเดินทาง
กลับมาเที่ยว 

100 .421 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

  จากตารางที่ 46 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 42.1  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มี
ผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนัก ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ



175 
 

สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.421, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.1.3 ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง 47 แสดงความสัมพันธ์ระ หว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง 

100 .302 .002 ปานกลาง เดียวกัน 

 

  จากตารางที่ 47 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนค รศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 30.2  



176 
 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มี
ผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา                    
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.30.2, p=.002) ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.2.1 ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุป ระสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตารางที่ 48 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว        
ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ว 

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .355 .000 ปานกลาง ตรงกันข้าม 

 

  จากตารางที่ 48 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่ องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 35.5  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.355, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.2.2 ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน

โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ไม่มีผลต่อพฤ ติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสใน
การเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการ
เดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง  49 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การเดินทาง
กลับมาเที่ยว 

100 .372 .000 ปานกลาง ตรงกันข้าม 
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 จากตารางที่ 49 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติ กรรม
การท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 37.2  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภา ยนอกด้านเศรษฐกิจไทยมีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 (r=-.372, p=.000) ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.2.3 ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ  

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ  

ตาราง 50 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง 

100 .553 .000 ปานกลาง ตรงกันข้าม 



179 
 

 จากตารางที่ 50 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ ไทยกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม โดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 55.3  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจั ยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 (r=-.553, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.2.4 ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านค่า ใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 51 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

100 .270 .007 ต่ํา เดียวกัน 
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  จากตารางที่ 51 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 27.0  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบส มมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.270, p=.007) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.2.5 ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลา
การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่อง เที่ยวด้านระยะเวลาการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
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ตาราง 52 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านระยะเวลาการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านระยะเวลา
ในการ
ท่องเที่ยว 

100 .233 .020 ต่ํา เดียวกัน 

  

 จากตารางที่ 52 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านระยะเวลาการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 23.  

 และเม่ือพิจารณาการ ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.233, p=.020) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.3.1 ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
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       H1: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติก รรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 53 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 -.341 .001 ต่ํา ตรงกันข้าม 

 

จากตารางที่  53 แสดงว่า ความสัมพั นธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 34.1 

 และเม่ื อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐา นรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.341, p=.001) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.3.2 ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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       H0: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติ กรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 54 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
เที่ยว 

100 -.244 .014 ต่ํา ตรงกันข้าม 

  

 จากตารางที่ 54 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 24.4  

 และเม่ือพิจารณาก ารทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.244, p=.014) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
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    สมมติฐานที่ 4.3.3 ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตาราง 55 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจยัภายนอกด้านการเมืองไทย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง
ท่องเที่ยว 

100 -.511 .000 ต่ํา ตรงกันข้าม 

 

  จากตารางที่ 55 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางท่องเที่ ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 51.1 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการ
เมืองไทย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลัก ษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.511, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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    สมมติฐานที่ 4.4.1 ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยวด้านวัตถุประสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 56 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 -.395 .000 ต่ํา ตรงกันข้าม 

 

 จากตารางที่ 56 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดิ นทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 39.5  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรมชาติ มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่อง เที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.395, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.4.2 ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน

โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ
กลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 57 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
ท่องเที่ยว 

100 -.229 .022 ต่ํา ตรงกันข้าม 

 

 จากตารางที่  57 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลั บมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 22.9  
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 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเ ที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.229, p=.022) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.4.3 ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 58 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง
ท่องเที่ยว 

100 -.629 .000 ต่ํา ตรงกันข้าม 

 

 จากตารางที่  58 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวั ด
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พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยท่ีระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 62.9  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=-.629, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

   สมมติฐานที่ 4.4.5 ปัจจัยภายนอกด้ านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านระยะเวลา
เดินทางท่องเที่ยวในอําเ ภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านระยะเวลา
เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 59 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านระยะเวลา
การท่องเที่ยว 

100 .269 .007 ต่ํา ตรงกันข้าม 

 



189 
 

 จากตารางที่  59 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติกับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวด้านระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธ ยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามโดยท่ีระดับ

ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 26.9  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติ มีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.269, p=.007) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ 

 สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอ บด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

    สมมติฐานที่ 5.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยว ด้าน
วัตถุประสงค์ การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
วัตถุประสงค์ การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุ ธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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 ตาราง  60 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .336 .001 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  60 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 33.6  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ 
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.336, 
p=.001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาส
ในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง  61 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมืองพระนคร ศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การเดินทาง
กลับมาเที่ยว 

100 .289 .004 ต่ํา เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  61 แสดงว่า ความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 28.9 

 และเมื่อพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.289, 
p=.004) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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       H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประ สมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง 62 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทาง 

100 .353 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  62 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระ ดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 35.3 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่ า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.353, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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    สมมติฐานที่ 5.2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมา ท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย  

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง  63 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านรา คา กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .478 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
 

 จากตารางที่  63 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพัน ธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 47.8 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
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ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.478, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 สมมติฐานที่ 5.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านโอกาส ในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสใน
การกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสใน
การกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

ตาราง 64 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา กับพฤติ กรรมการท่องเที่ยว
ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
เที่ยว 

100 .339 .001 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  64 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกั นโดยที่ระดับความสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 33.9 
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 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่ า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.339, p=.001) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะ
การเดินทางมาเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะ
การเดินทางมาเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

ตาราง  65 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทางมา
เที่ยว 

100 .394 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่ 65 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ ความสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 39.4 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.394, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.2.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

ตาราง 66 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านค่าใช้จ่าย 100 .199 .048 ต่ํา เดียวกัน 
 

 จากตารางที่  66 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางก ารตลาดด้านราคา กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 19.9 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (r=.199, p=.048) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง  67 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .500 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 



198 
 

 จากตารางที่ 67 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไ ทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 50.0 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.500, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางกา รจัดจําหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่ องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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ตาราง  68 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
เที่ยว 

100 .508 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่ 68 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย กับพฤติกรรมการท่อ งเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 50.8 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทาง การ
จัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.508, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรม การ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง  69 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอํา เภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทางมา
เที่ยว 

100 .472 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที ่69 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 47.2 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายคว ามว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.472, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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  สมมติฐานที่ 5.4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง 70 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมก ารตลาด กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .527 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่ 70 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนั กท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 52.7 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยหมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.527, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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    สมมติฐานที่ 5.4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสใน การกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง 71 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
ท่องเที่ยว 

100 .481 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 
 

 จากตารางที่ 71 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด กับพฤติก รรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 48.1 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
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พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.481, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 5.4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพ ฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ตาราง 72 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทางมา
ท่องเที่ยว 

100 .416 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที ่72 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 41.6 
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 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย หมายความ ว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.416, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

    สมมติฐานที่ 6.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ย วด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง  73 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .537 .000 ปานกลาง เดียวกัน 
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 จากตารางที่ 73 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวใ นอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 53.7 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

มีผลพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวั ตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.537, 

p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาส
ในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาส
ในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
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ตาราง  74 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
ท่องเที่ยว 

100 .488 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

  

 จากตารางที่  74 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 48.8  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.488, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

   สมมติฐานที่ 6.1.3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ย ว ด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง  75 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศ รีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

N R 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทางมา
ท่องเที่ยว 

100 .540 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  75 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 54.0  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.540, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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  สมมติฐานที่ 6.1.4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพ ระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง  76 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

N R 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

100 .198 .049 ต่ํา เดียวกัน 

 

  จากตารางที่ 76 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 19.8  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 
มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศ รีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.198, 
p=.049) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่ องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
วัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง 77 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .678 .049 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  77 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเ ภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิด เป็นร้อยละ 67.8 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุป ระสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.678, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.2.2 ปัจจัยส่วนประสมการทางตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมก ารท่องเที่ยวด้าน
โอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาส
ในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง  78 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
เที่ยว 

100 .550 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  78 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา กับ
พฤติกรรมการท่ องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 55.0 
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 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านร าคา มีผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.550, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 4.2.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมท างการตลาดด้านราคา ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน
ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะ
การเดินทางมาท่ องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

ตาราง 79 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทางมา
เที่ยว 

100 .419 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่  79 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยที่ระดับ
ความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 41.9 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผล
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 (r=.419, p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตล าดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง  80 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .446 .000 ปานกลาง เดียวกัน 
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 จากตารางที่ 80 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่าย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 44.6  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมื อง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.446, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.3.2 ปัจจัยส่วนประสมทา งการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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ตาราง 81 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การเดินทาง
กลับมาเที่ยว 

100 .662 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

  จากตารางที่  81 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 62.2 

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จัดจําหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมม ติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.622, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.3.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมากลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนค รศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมากลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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       H1: ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมากลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง 82 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนปร ะสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมากลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทางมา
เที่ยว 

100 .474 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

  จากตารางที่  82 แสดงว่า ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมากลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเ มือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 47.4  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้ านลักษณะการเดินทางมากลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.474, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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   สมมติฐานที่ 6.4.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมทางกา รตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง  83 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมา ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้าน
วัตถุประสงค์ 

100 .700 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที ่83 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธย ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยท่ีระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 70.0  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.700, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง  84 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการ ตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านโอกาสใน
การกลับมา
เที่ยว 

100 .653 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 จากตารางที่ 84 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 65.3  

 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการกลับมาท่อ งเที่ยวในอําเภอเมือง
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พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.653, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

    สมมติฐานที่ 6.4.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H0: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

       H1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเ ภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตาราง  85 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 

n r 
Sig. (2-
tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ทิศทาง 

ด้านลักษณะ
การเดินทางมา
เที่ยว 

100 .626 .000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

  จากตารางที่  85 แสดงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ว นประสมการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันโดยที่ระดับความสัมพันธ์คิดเป็นร้อยละ 62.6  
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 และเม่ือพิจารณาการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หมายความว่า  ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.626, 
p=.000) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่อน าเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแยก

ตามประเด็นต่างๆตามหัวข้อที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 

 เป็นการศึกษาวิจัยจากการสัมภาษณ์ (Interview) โดยผู้วิจัยได้เดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

ตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเนื้อหาท่ี

สัมภาษณ์นั้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะมี

ลักษณะเป็นหัวข้อหลักๆ เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว และส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวจํานวนทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง

มาท่องเที่ยวและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่ทราบ

จํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ทําการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากระเ บียบวิธีการทางการ

วิจัยเชิงคุณภาพคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกําหนดแบบเจาะจง  ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นนักท่องเที่ยวคนละกลุ่มจากการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ  คือ จํานวนนักท่องเที่ยว

ทั้งหมด 20 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติจํานวน 10 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวไทย จํานวน 10 คน 
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1. นักท่องเที่ยวชาวไทย 

คนที่ 1. เพศ ชาย อายุ 45 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาเที่ยวกับครอบครัว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ใกล้ กับกรุงเทพฯ เดินทางไป -  กลับ

สะดวก  

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ใครๆต่างมาชื่นชมความงดงาม และยังเป็น

สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ของไทย เป็นเมืองหลวงเมืองแรกของไทย 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- มีผลกระทบบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ถึงกับทําให้ซบเซาลงไปมากนัก เนื่องจากบางคนสามารถ

แยกแยะได ้

- การเมืองสงบการท่องเที่ยวก็ดีขึ้น 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่ทราบนโยบายของรัฐบาล 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อ ยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากทําให้สถานท่ีท่องเที่ยวเกิดความ

เสียหายมาก เกิดความทรุดโทรมลงมาก เกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่เหมือนเดิม 

 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพร ะนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- มีความสะดวกสบายมาก สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก  
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7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- จํานวนที่พักมีเพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยว แต่ราคาคนไทยกับต่างชาติจะมีความ

แตกต่างกันมาก 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- การหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคมีความสะดวกสบาย สามารถหาซ้ือได้ง่าย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- สื่อที่ควรใช้มากที่สุดคือ รายการโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถมองเห็นภาพและได้ยิน

เสยีงไปพร้อมๆกัน รองลงมาคือสถานีวิทยุท่ีค่อนข้างมีผู้ใช้อย่างกว้งขวาง และ อินเตอร์เน็ต 

แต่ผู้ใช้ยังอยู่ในวงแคบๆ 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- ควรปรับปรุงเรื่องการบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เกิดความสะดวกสบายในการ

ท่องเที่ยว และให้คําแนะนําด้านข้อมูลการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 

คนที่ 2. เพศ ชาย อายุ 36 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว เพื่อมาไหว้พระ 9 วัด 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญและมีความสวยงามเป็นอ ย่างมากต่อผู้ที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ เป็นการอนุรักษ์มรดกของชาติ ของเก่าแก่ของบ้านเมือง ของประเทศ 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 
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- มีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก เพราะต่างชาติก็มี เหตุการณ์แบบนี้ จึงเป็นเหตุการณ์ปกติที่

เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวจึงยังม่ันใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว เพราะจะได้ทําให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงสถาน ที่ท่องเที่ยวๆต่างๆของ

ไทย และอยากที่จะเดินทางมาเที่ยว 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไมมี่ผลกระทบมากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องปกติ เป็นเหตุการณ์ธรรมาชาติที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารหรือไม่ 

- การสื่อสารมีความสะดวกสบายดี สัญญาณโทรศัพท์สามารถใช้ได้ดี 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ที่พักมีราคาถูก แต่มีจํานวนน้อย และส่วนใหญ่เป็นที่เล็กๆ เช่น บังกะโล ควรจะมีที่ๆที่ใหญ่ 

และดูหรูหรา มีความสะดวกสบายมากกว่านี้ 

8. ท่านคิดว่าการหาซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- สามารถหาซ้ือได้ง่าย เนื่องจากมีร้านค้าเยอะพอสมควร 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวั ด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- รัฐต้องช่วยในการโปรโมท 

- รายการโทรทัศน์ เช่น ข่าว 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- ควรมีการปรับปรุงเรื่องสัญญาณไฟจราจร ไฟเขียว ไฟแดง ที่มีแต่ไม่เปิ ดใช้งาน ทําให้เกิด

อุบัติเหตุง่าย 



223 
 

คนที่ 3. เพศ หญิง อายุ 31 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยวและทําบุญไหว้พระ เพราะใกล้กรุงเทพ เดินทางไป – กลับสะดวก 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- ทําให้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และรู้ว่าชาวพุทธคิดเห็นอย่างไรเกี่ยว กับ

พระพุทธรูป พระพุทธเจ้า คําสอนเกี่ยวกับศาสนาของคนไทย บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวใน

อดีต 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- น่าจะมีส่วนกระทบบ้าง แต่คงไม่มาก  

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่ งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ยังไม่เห็นเด่นชัด นโยบายยังไม่ชัดเจนในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- มีผลกระทบมากกับสถานท่ีท่องเที่ยว เพราะทําให้สถานท่ีทรุดโทรมลงไปเยอะ น่าจะมีการ 

บูรณาการข้ึนมาใหม่  

- กับนักท่องเที่ยวไม่มีผลมากนัก เพราะนักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางมาดูเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ของคนไทยอยู่แล้ว 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- ดี มีความสะดวกสบาย 
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7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- มีจํานวน เพียงพอกับนักท่องเที่ยว แต่ราคาถ้าสําหรับคนไทยอาจจะแพงไป แต่กับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติก็คงไม่แพง 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- สามารถหาซ้ือได้สะดวกสบาย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- อินเตอร์เน็ต เพราะ สามารถหาข้อมูลต่างๆได้ครบ เช่นเส้นทางการท่องเที่ยว ที่พัก  

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- ควรปรับปรุงเรื่อง ความสะอาด และความปลอดภัยจากถนนหนทาง จากคน  

- ป้ายบอกทางควรจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ 

คนที่ 4 เพศ หญิง อายุ 52 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- พาลูกมาเที่ยว เนื่องจากลูกอยากเดินทางมาดูโบราณสถานต่างๆ เพราะกําลังเรียนอยู่ 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และอดีตของไทย 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- มีผลต่อการท่องเที่ยวมาก เนื่องจากคนไทยทะเลาะกันเอง ชาวต่างชาติมาก็เห็นแต่ความ

วุ่นวายภายในบ้านเมืองทําให้มองได้ว่าเป็นเมืองที่ไม่น่ามาท่องเที่ยว เพราะคนตีกันเอง 

และเส้นทางการเดินทางมาท่องเที่ยวที่อยุธยาก็เกิดความไม่สะดวกสบาย เนื่องจากมีการกีด

ขวางเส้นทางจราจรในบางพื้นที่ 
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4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเ ที่ยวของไทย

อย่างไร 

- รัฐบาลยังไม่ให้ความสําคัญกับการโปรโมทการท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- มีผลกระทบเป็นอย่างมากกับสถานท่ีท่องเที่ยวที่มีความเสื่อมโทรมลงไปเยอะ แต่กับการ

ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นไม่ค่อยมีผล เนื่องจากนักท่องเที่ยวมี

ความตั้งใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้ว 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศ รีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- มีความสะดวกสบายดี สามารถหาข้อมูลได้รวดเร็ว  

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- มีจํานวนเพียงพอ ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีว่ามากน้อยแค่ไหน แต่ที่พักจะอยู่รวมกันเป็น

แหล่งเดียว ไม่กระจายไปตามจุดต่างๆมากนัก 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- สถานท่ีซื้อของบริเวณที่พักสามารถหาได้ง่าย แต่จะรวมกันอยู่ในแหล่งเดียวกัน ไม่ค่อย

กระจายเท่าไหร่ 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- อินเตอร์เน็ต 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- - 
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คนที่ 5 เพศ หญิง อายุ 46 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- มีความตั้ง ใจที่อยากจะเดินทางมาดูโบราณสถานเก่า อยากเห็นของโบราณที่ยังคงสภาพ

เดิมอยู่ 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- เป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น  

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- ทําให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อม่ันในการเดินทางในการท่องเที่ยว เนื่องจากเกิดความรู้สึก

ไม่ปลอดภัย 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเส ริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ในช่วงการโปรโมทโครงการ Unseen In Thailand นั้นเป็นช่วงที่ทําให้คนต่างชาติและคน

ไทยให้ความสนใจ รับรู้ถึงสถานท่ีท่องเที่ยวของไทย แต่หลังจากนั้นการโปรโมทมีน้อยลงไป

มาก ทําให้คนไม่ค่อยรู้จักสถานท่ีท่องเที่ยว 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ภาพจากสื่อต่างๆแสดงถึงความน่ากลัวของสถานการณ์จึ งทําให้คนไม่กล้าเดินทางมาเที่ยว

ในช่วงที่เกิดน้ําท่วม แต่หลังจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นปกติ   

- หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมมีผลกระทบกับสถานที่บ้างเล็กน้อย คือ อาจทําให้เสื่อมโทรมลง

ไปบ้าง แต่ผลกระทบกับนักท่องเที่ยวนั้นจะมีน้อย เนื่องจากการเดินทางอาจไม่สะดวก  

เพราะถนนหนทางมีความเสียหาย 
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6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- ไม่ค่อยมีสถานท่ีที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดู หรือศึกษาเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยว  

- ไม่ค่อยแน่ใจเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้ แต่คิดว่าควรจะมีความสะดว กสบายให้กับนักท่องเที่ยว 

เนื่องจากทําให้สามารถติดต่อกับทางบ้านได้ตลอดเวลา หรือสามารถส่งต่อความประทับใจ

ได้ทันที  

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ปกติจะมาเช้ากลับเย็นไม่เคยพัก แต่จากที่เห็นดูว่าสถานท่ีพักนั้นมีน้อย ค่อนข้างเล็ก ส่วน

ใหญ่เป็นเกสท์เฮ้าส์ หรือไม่ก็ใหญ่เลย เช่น โรงแรม และส่วนใหญ่จะตั้งอยู่แหล่งเดียวกัน 

ใกล้ๆกัน 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพร ะนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- สามารถหาซ้ือได้ง่าย สะดวกสบาย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- ทางอินเตอร์เน็ต เพราะเป็นเทคโนโลยีท่ีทันสมัยที่สุดในตอนน้ี 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- จัดระเบียบความสะอาด ถนนหนทาง และป้ายบอกทาง 

คนที่ 6 เพศ หญิง อายุ 40 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เพราะอยากมาเห็นโบราณสถาน และวัดต่างๆ จากที่เคยได้เห็นจาก

ในภาพ 
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2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างมาก เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองทําให้

นักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวเนื่องจากเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งกับร่างกาย 

และทรัพย์สิน  

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- รัฐบาลยังไม่ค่อยให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเท่าไหร่  

- นักท่องเที่ยวส่วนมากจะไปท่องเที่ยวเฉพาะในส่วนท่ีโปรโมทเท่านั้น 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- กระทบบ้ างเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากอยุธยาเป็นจังหวัดที่เกิดน้ําท่วมเป็น

ประจําอยู่แล้ว เมื่อเข้าสู่เหตุการณ์ปกตินักท่องเที่ยวก็เดินทางมาท่องเที่ยวปกติ  

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- โดยปกติแล้วไม่ค่อ ยได้ใช้อินเตอร์เน็ต ,Wi-Fi,3G มากนัก แต่เท่าท่ีเคยใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไร 

สะดวกสบายดี 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- มีความเหมาะสมทั้งในด้านของราคาและจํานวนสถานท่ีพัก 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- หาซ้ือได้ง่ายสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นเมืองเก่า จึงมีตลาดเยอะ  
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9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต เนื่องจากมีคนใช้เยอะ 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- เรื่องที่จอดรถ เพราะไม่มีที่ให้จอดตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆอย่างอย่างชัดเจน ทําให้ดูแล้ว

ไม่เป็นระเบียบ 

- เรื่องป้ายบอกทาง มีน้อยมาก 

คนที่ 7 เพศ ชาย อายุ 59 ปี  

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- พานิสิตที่เรียนประวัติศาสตร์เดินทางมาศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- ในแง่ของการท่องเที่ ยวจะแสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรม เป็นรูปธรรมที่ดูแล้วเข้าใจง่าย 

แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต 

- ในแง่ของประวัติศาสตร์ จะเป็นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกทาง

หนึ่ง 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- มีผลกับการท่องเที่ยว ถ้าการเมืองไม่สงบ นักท่องเที่ยวจะหยุดเดินทาง ธรุกิจทางการ

ท่องเที่ยวจะหยุดหมด ธุรกิจจะเกิดความเสียหาย 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- มุ่งแต่เฉพาะการหาผลกําไ ร มุ่งแต่การ หารายได้ โดยไม่มองถึงผลกระทบท่ีตามมา เช่น 

ผลกระทบทางสังคม ที่ใดมีนักท่องเที่ยวเยอะ คนท้องถิ่นจะดํารงชีพอยู่ยาก เพราะว่า สินค้า

ที่บริโภคในชีวิตประจําวันจะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นหมด 
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5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ย วภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- มีผลกระทบบ้างแต่ไม่ย่ังยืน เนื่องจากเมืองไทยไม่ได้เ กิดน้ําท่วมเป็นระย ะเวลานานๆ เป็น

แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้ท่วมตลอดเวลา นักท่องเที่ ยวจึงยังคงมีความเชื่อม่ันท่ีจะ

เดินทางมาท่องเที่ยวอยู่ 

- ในอยุธยาก็ยังเหมือนเดิม ทัวร์ก็ยังคงพานักท่องเที่ยวมาเที่ยว เพียงแต่การเข้าชมอาจไม่

ใกล้ชิดเหมือนเดิม เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซม 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อ สารต่างๆ

หรือไม ่

- ไม่ค่อยสะดวกสบาย ป้ายบอกทางยังน้อยเกินไป  

- ระบบสัญญาณอื่นๆ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีปัญหา มีความ

สะดวกสบายดี 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- การท่องเที่ยวที่ดีต้องมีที่พักหลายราคา เพราะนักท่องเที่ยวมีหลายระดับ อยุธยาก็น่าจะอยู่

ในระดับที่ใช้ได้ 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- หาซ้ือได้สะดวกสบายมาก แม่ค้ามีมากเกินไปจนไม่เป็นระเบียบ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร

จะดูแลให้มากขึ้น 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- โทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่สามารถมองเห็นภาพและได้ยินเสียงไปพร้อมๆกัน 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- ป้ายบอกทางยังน้อยเกินไป 
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คนที่ 8 เพศ หญิง อายุ 18 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาเพื่อซื้อของฝากซึ่งเป็นของประจําที่ใช้อยู่แล้ว 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญมาก เพราะเป็นของเก่าแก่ และเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัด ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้

ก็อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอยุธย 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- ถ้าเป็นทั่วๆไปก็อาจจะมีผลกระทบบ้าง เนื่องจากนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อม่ันในเร่ืองของ

ความปลอดภัยจึงทําให้ไม่กล้าที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 

- ถ้าภายในอยุธยาไม่มีผลกระทบ 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ทําให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- มีผลกระทบกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากทําให้เกิดความเสียหายของ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

- มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยว คือทําให้ไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้  

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- สะดวกสบายดีทั้งระบบสัญญาณต่างๆ และถนนหนทาง 
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7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- เรื่องราคามีความเหมาะสม แต่มีจํานวนเพียงพอกับนักท่องเที่ยวไหมไม่ค่อยแ น่ใจ 

เนื่องจาก สถานท่ีพักจะตั้งอยู่รวมกันเป็นแหล่ง คือจะอยู่ภายในเมืองเป็นส่วนใหญ่ 

นอกเหนือจากตัวเมืองแล้วจะไม่ค่อยมี 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- สามารถหาซ้ือสินค้าอุปโภคและบริโภคได้ง่ายและสะดวกสบาย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- อินเตอร์เน็ต เพราะมีผู้ใช้เป็นจํานวนมาก 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- อยากให้ดูแลเรื่องสถานท่ี บางที่มีการบูรณะสถานท่ีล่าช้า บางสถานท่ียังเป็นสถานท่ีรกร้าง

ไม่มีการปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจในการท่องเที่ยว 

คนที่ 9 เพศ หญิง อายุ 35 ปี  

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว  เนื่องจากอยู่ใกล้กับกรุงเทพ ฯ เดินทางไป-มาสะดวก ใช้

เวลาไมม่นาน 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้ นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- เป็นแหล่งวัฒนธรรมในการเดินทางมาศึกษา 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 
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- มีผลกระทบมากกับการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อม่ันในเร่ืองของความ

ปลอดภัย ทําให้ไม่กล้าเดินทางมาท่อง เที่ยว เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวส ภาพการเงินของ

ประเทศก็ย่ําแย่ 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ทําให้การท่องเที่ยวดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย แต่ควรจะเน้นให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์

ด้วย เช่นการแต่งกายในการเข้าวัด หรือโบราณสถานต่างๆควรจะให้มีความเรียบร้อย มี

ความเคารพในสถานที่ 

- น่าจะมีการสร้างจุดขายของประเทศให้มากกว่านี้ ไม่ใช่เน้นแค่โบราณสถานเพียงอย่างเดียว 

แต่ควรจะมีการ เอาศิลปะเข้ามาผสมกลมกลืน เช่นมีการแสดงต่างๆของไทยเพิ่มข้ึนเพื่อให้

นักท่องเที่ยวได้เห็นความหลากหลาย และมีการบรรยายเป็นแบบสองภาษา โดยท่ีกรม

ศิลปากรหรือกรมการท่องเที่ยว (ททท.) ควรจะเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลและจัดทํา  

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- มีผลกระทบมาก คือ 1. นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อม่ันในเร่ืองของความปลอดภัย 2. 

โบราณสถานเกิดความเสื่อมโทรม และถูกทําลายลงไปเยอะ 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- น่าจะมี Free Wi-Fi ทั่วทั้งจังหวัด  เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเปิดหาข้อมูลได้เอง และ

สามารถหาได้อย่างรวดเร็ว 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศ รีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- สถานท่ีพักมีจํานวนน้อย และไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยว ตั้งรวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน  

- ราคาแพงมากเกินไป 
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8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโ ภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- มีความสะดวกสบายสามารถหาซ้ือได้ง่าย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- สื่อในท้องถิ่น ชาวบ้านในพื้นที่หรือแม่ค้าที่ขายของอยู่ภายในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆควรจะมี

ความรู้ในเร่ืองสถานท่ีที่ตนอาศัยอยู่เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามได้  

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- ความสะอาด 

- ควรมีการจัดระเบียบสถานที่ร้านค้าภายในสถานที่ท่องเที่ยวให้เกิดความเป็นระเบียบ  

คนที่ 10 เพศ ชาย อายุ 40 ปี 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาทําบุญไหว้พระ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีวัดเยอะ 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

- เป็นจุดดึงดูด (Landmark) ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- เกิดผลกระทบกับการท่องเที่ยว คือทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง เนื่องจาก

ขาดความเชื่อม่ันในการเดินทางมาท่องเที่ยว  

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่ทราบนโบายของรัฐบาล 
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- รัฐบาลมองข้ามจุดเล็กๆ เช่นการดูแลนักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับนักท่องเที่ยว 

โดยรัฐบาลจะเน้นเพียงแค่สถานท่ีท่องเที่ยว ให้มีการปรับปรุงเพื่ อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่ง

จริงๆแล้วสถานท่ีท่องเที่ยวแต่ละแห่งนั้นมีจุดขายในตัวมันเองอยู่แล้ว 

 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรอียุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ผลกระทบกับนักท่องเที่ยวนั้นไม่ค่อยมี เนื่องจากเป็นเพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น พอ

น้ําลดก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้เมือนเดิม 

- ผลกระทบกับแหล่งท่องเที่ยว คือ ต้องมีการบูรณะ ฟื้นฟู ซ่อมแซม 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับนักท่องเที่ยว 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ราคามีความเหมาะสม สามารถหาได้ง่าย แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะพักมากนัก 

เนื่องจากไม่มีการสร้างกิจกรรมต่อเนื่องเหมือนกับสถานท่ีท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ มี

ถนนคนเดินในตอนกลางคืน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงเดินทางไปเช้าและกลับเย็น 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- หาซ้ือได้ง่าย แต่ยังขาดจุดขาย หรือการโปรโมทที่น่าสนใจ เช่น การสร้างร้านดังเพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้ต้องดินทางไปกิน หรือการลงหนังสือเกี่ยวกับของขึ้นชื่อของจังหวัด 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย ถ้าเป็นคนไทยการใช้หนังสือพิมพ์อาจทําให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ถ้า

เป็นคนต่างชาติ อาจเป็นการใช้แผ่นพับโดยโรงแรมเป็นผู้นําเสนอ หรือบริษัททัวร์ หรือการ

ลงหนังสือ guide book โดยการให้รายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจ 
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10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- ควรปรับปรุงเรื่องห้องน้ําให้มีความสะอาด สามารถหาได้ง่ายและมีจํานวนเพียงพอ 

- เรื่องบริเวณที่จอดรถที่ไม่มีการกําหนดพื้นที่ท่ีแน่นอน 

- การขายของให้กับนักท่องเที่ยวโดยการยัดเยียดจากแม่ค้า พ่อค้า หรือเด็กรอบบริเวณรอบ

แหล่งสถานท่ีท่องเที่ยวโดยเ ฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทําให้เกิดความรําคาญกับ

นักท่องเที่ยว  

2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

คนที่ 1. เพศ หญิง จากประเทศ เยอรมัน 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

- เดินทางมาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของไทย เนื่องจากเป็นสถานที่ๆมีความสวยงาม น่า

เดินทางมาท่องเที่ยว  

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญกับการท่องเที่ยว เพราะทําให้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย 

3. ท่านคิดว่ าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- เเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการแบ่งแยกออกเป็นสองสีเกี่ยวกับการเมืองในไทย แต่ก็ไม่ได้ส่งผล

กระทบกับการท่องเที่ยวของเธอ 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดี ต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล 
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5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไม่ได้ส่งผลกระทบการการท่องเที่ยวของเธอ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนานแล้ว 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- ภายในบริเวณที่พักค่อนข้างสะดวกสบาย สามารถใช้สัญญาณ Wi-Fi ในการติดต่อสื่ อสาร 

หรือเพื่อการค้นหาข้อมูลได้ง่าย 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- เธออาศัยอยู่ในโรงแรมซึ่งมีราคาเหมาะสม สวยงาม สะอาด สะดวกสบาย 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- สะดวกสบาย สามารถหาซ้ือได้ง่าย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Guide Book เพราะเป็นสิ่งที่ทําให้เธอสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่อยุธยา 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- - 

คนที่ 2. เพศ หญิง จากประเทศ เยอรมัน 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เพราะอยากรู้จักจังหวัดอยุธยาจากการที่ได้เห็นจากในหนังสือ 

Guidebook 
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2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อ การ

ท่องเที่ยวของไทย 

- เคยได้ยินมาบ้าง แต่คิดว่าคงไม่กระทบกับการท่องเที่ยวของเธอ 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไม่ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ําท่วมที่เคยเกิดขึ้น แต่คิดว่าคงไม่ส่งผลกระทบกับการ

ท่องเที่ยวของเธออย่างแน่นอน 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารหรือไม่ 

- มีความสะดวกสบายมาก สามาถใช้ Wi-Fi ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่าย 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ค่อนข้างพอใจ สามารถหาได้ง่าย และ ราคาถูก 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- ค่อนข้างสะดวกสบาย สามารถหาซ้ือได้ทั่วไปตามบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Guide Book เพราะเป็นสิ่งที่ทําให้เธอสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่อยุธยา 
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10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- เรื่องความสะอาด 

คนที่ 3. เพศ หญิง จากประเทศ เบลเยี่ยม 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นประเทศที่เป็น Highlight ในการเดินทางมาท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยว นอกจาก กรุงเทพ หัวหิน และ ชลบุรี 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ทําให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาตร์ 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- ประเทศไทยเป็นประเทศที่ม่ันคง ปัญหาทางการเมืองคงไม่ส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว

มากนัก 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- เธอเคยได้ยินเกี่ยวกับโครงการ Amazing Thailand แต่ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดอะไร

มากนัก 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี  2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- เหตุการณ์น้ําท่วมเม่ือปี 2554 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเธอเลยเธอคิดว่ามัน

เป็นเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่าน้ัน 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่
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- เธอไม่ค่อยได้ใช้ระบบการสื่อสารต่างๆในการเดินทางท่องเที่ยวของเธอภายในจังหวัด

อยุธยาอยุธยา 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- เธอชอบที่พักที่เธออาศัยอยู่เป็นอย่างมาก เพราะมีความเป็นธรรมชาติและมีความเหมาะสม

ในเรื่องของราคา 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุ ธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- การหาซ้ืออาหารค่อนข้างที่จะสะดวกสบาย แต่ไม่ใช่สิ่งที่เธอคุ้นเคยเท่าไหร่นัก 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- เธอไม่ค่อยสนใจเรื่องการโปรโมทมากนัก เธอสนใจด้านธรรมชาติของต่ละประเทศที่

สวยงาม 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- เรื่องความสะอาด โดยเฉพาะ ห้องน้ํา 

คนที่ 4 เพศ หญิง จากประเทศ สวีเดน 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- มาท่องเที่ยว เพราะชอบท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัด อยากมาดูพระพุทธรูปท่ีอยู่ใต้ต้นไม้ (วัด

มหาธาตุ) 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่ งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญและเป็นที่น่าสนใจมากๆในการที่ทําให้เธอสนใจอยากที่จะเดินทางมา

ท่องเที่ยว 
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3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้ นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- เคยได้ยินเกี่ยวกับการแบ่งแยกออกเป็นสองสี แต่คิดว่าคงไม่กระทบหากเธอตัดสินใจ

เดินทางมาท่องเที่ยว 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่เคยได้ข่าวเกี่ยวกับนโยบายสนบัสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาลเลย 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ําท่วมมาก่อน 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- สะดวกสบายเป็นอย่างมาก เธอสามารถต่อสัญญาณ Wi-Fi ภายในที่พักของเธอได้อย่าง

รวดเร็ว 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศ รีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ที่พักของเธอดีมาก มีความสะดวกสบาย และมีราคาที่ถูกมากๆ 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- สามารถหาสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ง่าย  

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Guidebook เนื่องจากเธอเดินทางมาท่องเที่ยวที่อยุธยาเพราะเห็นจากในหนัง สือ จึงเกิด

ความสนใจและอยากที่จะเดินทางมาเที่ยว 
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10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- เรื่องความสะอาด โดยเฉพาะ ถังขยะ 

คนที่ 5 เพศ หญิง มาจากประเทศ ออสเตรีย 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากมาฝึกงานอยู่ท่ีกรุงเทพ 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะบ่งบอกถึงความสวยงาม ประวัติศาสตร์ 

และวัฒนธรรม  

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- เคยได้ยินเกี่ย วกับเหตุการณ์ทางการเมืองมาบ้างแต่คิดว่าคงไม่กระทบกับการท่องเที่ยว 

เนื่องจาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านี้ แต่สนใจท่ีจะมาดูความ

สวยงามของธรรมชาติมากกว่า เช่น ภูเขา หรือ ทะเล 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผล ดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- เธอเคยได้ยินเกี่ยวกับโครงการต่างๆของรัฐบาลมาบ้างจากการโฆษณาซ่ึงก็ทําให้เธอเกิด

ความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่อยุธยา 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธ ยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมเธอก็ได้อยู่ในเหตุการณ์  แต่เธอก็เห็นว่ามันไม่ได้กระทบการ

ท่องเที่ยวมากนัก เพราะเป็นแค่เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น  

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวั ดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่
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- เธอไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ตในอยุธยา  

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- เธอพักอาศัยท่ีเกสท์เฮ้าส์ ซึ่งถือว่าดีมาก สวยงามและค่อนข้างสะอาด 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆสามารถหาได้ง่าย และมีความสะดวกสบาย เป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะร้านอาหารซ่ึงมีอยู่มากมาย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Guidebook เนื่องจากเธอเดินทางมาท่องเที่ยวที่อยุธยา เพราะเคยเห็นภาพสถานท่ีสวยงาม

ต่างๆจากในหนังสือ จึงอยากที่จะเดินทางมาดู 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- ควรมีการพัฒนาเรื่องแผนที่ และป้ายบอกทางไปสถานท่ีสําคัญต่างๆ ควรมีค วามชัดเจน

มากกว่านี้ในเร่ืองของรายละเอียด เพื่อความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบขี่จักรยานชม

เมืองแบบเธอ 

คนที่ 6 เพศ ชาย มาจากประเทศ นอร์เวย์ 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยวและผักผ่อน  

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเลือกที่จะเดินทางมาที่อยุธยา เพื่อมา

ชมโบราณสถานต่างๆซึ่งมีความเก่าแก่มาก 
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3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- เคยได้ยินข่าวมาบ้าง แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหากับการเดินทางมาท่องเที่ยวของเขา 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดี ต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดอยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยา่งไรบ้าง 

- ไมเ่คยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ําท่วมเม่ือปี 2554 มาก่อนเลย 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- การเข้าถึงข้อมูล หรือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาทําได้ค่อนข้างยาก 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- เขาอาศัยอยู่ในเกสท์เฮ้าส์ติดแม่น้ํา ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติมาก และราคาถูกมาก 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอํา เภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- การหาซ้ือสินค้าอุปโภคและบริโภคสําหรับการอาศัยอยู่ที่น่ี ค่อนข้างสะดวกสบาย และมี

ความหลากหลาย 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Guidebook คือสิ่งที่ทําให้เขาสนใจอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่อยุธยา 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- เรื่องความสะอาด โดยเฉพาะห้องน้ําท่ีควรจะสะอาดมากกว่านี้ 
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คนที่ 7 เพศ ชาย จากประเทศ ฝรั่งเศส 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เพราะมาดูโบราณสถานต่างๆที่เห็นจากในหนังสือ Travel guide 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญกับการท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ทําให้เขาสนใจท่ีจะเดินทางมาเที่ยวที่นี่ 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์ การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองในไทย 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทย 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดอยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ําท่วมในไทย 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- ยังไม่เคยใช้สัญญาณต่างๆในการติดต่อหรือหาข้อมูลต่างๆในการท่องเที่ยว 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ค่อนข้างดี และราคาถูกมากๆ 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- หาได้สะดวกสบายทั้งสินค้าอุปโภค และบริโภค 
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9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Travel Guide เพราะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนท่ีนี่ 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- เรื่องความสะอาด โดยเฉพาะเรื่องขยะ ซึ่งมีอยู่มากมาย และห้องน้ําส่วนรวมท่ีควรจะสะอาด

มากกว่านี ้

คนที่ 8 เพศ หญิง มาจากประเทศ สเปน 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อชมความงามของโบราณสถานต่างๆ 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะวัดที่มีความสวยงามอย่างมาก ทําให้เธอเกิด

ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจากการเห็นรูปภาพ 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- ไม่กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของเธอ 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้ อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไม่มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวของเธอ 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่
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- เธอไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเท่าไหร่นัก แต่เธอสามารถสอบถามข้อมูลจาก

คนในพื้นท่ีได้ เพราะพวกเขาสามารถพูดคุยโต้ตอบเธอได้ 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ไม่ทราบ เนื่องจาก เพิ่งเดินทางมาถึง แต่คิดว่าน่าจะดี 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- การหาซ้ือสินค้าและอาหารของเธอสะดวกสบายมาก และเธอชอบอาหารไทยมากๆ 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Guidebook เนื่องจากที่เธอเดินทางมาท่องเที่ยวในอยุธยา เพราะได้เห็นจากในหนังสือ

ท่องเที่ยว 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- - 

คนที่ 9 เพศ หญิง มาจากประเทศ เดนมาร์ก 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เพราะมีวัดเยอะและอยากที่จะมาดูโบราณสถานต่างๆด้วย 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญกับการท่องเที่ยว  

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองขอ งไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเธอ เพราะเธอไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 
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- ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเธอ  

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศ รีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- ไม่ค่อยสะดวกสบาย เธอไม่สามารถเข้าเว็ บไซต์ต่างๆในการหาข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวได้

อย่างรวดเร็ว และเธอไม่เคยเข้าเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลย (ททท.) 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนค รศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ยังไม่ทราบ เพราะ เพิ่งเดินทางมาถึง  

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

เธอสามารถหาซ้ืออาหารได้ง่าย และเธอชอบอาหารไทยมากๆ 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- Guidebook เนื่องจากที่เธอเดินทางมาท่องเที่ยวในอยุธยา เพรา ะได้เห็นภาพสวยๆจากใน

หนังสือท่องเที่ยว 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- - 

คนที่ 10 เพศ ชาย มาจากประเทศ สวีเดน 

1. ท่านเดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

- เดินทางมาท่องเที่ยว เพราะเป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทย 
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2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

- มีความสําคัญกับการท่องเที่ยว เพราะทําให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเพื่อชื่นชม และทํา

ให้ทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

- เคยได้เห็นทางรายการต่า งๆในทีวี แต่ไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดมากนัก และคิดว่าคง

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยว 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

- เคยได้ยินเกี่ยวกับโครงการ Amazing Thailand และ โครงการ Unseen in Thailand ซึ่ง

เป็นโครงการที่ดังมากๆสําหรับเขา 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด พระนครศรี อยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

- ไม่ค่อยทราบเกี่ยวกั บเหตุการณ์ แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว

ของพวกเขา หากตัดสินใจท่ีจะเดินทางมาท่องเที่ยว 

6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆ

หรือไม ่

- ไม่ค่อยได้ใช้ระบบการสื่อสารเท่าไหร่นักในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้สําหรับเขา 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

- ที่พักมีความสวยงาม และค่อนข้างเป็นธรรมชาติมาก เนื่องจากอยู่ใกล้แม่นํ้า 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

- การหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขา เนื่องจากไม่คุ้นเคย

กับอาหารเหล่านี้ 



250 
 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการ ท่องเที่ยวภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

- อินเตอร์เน็ต เนื่องจากการที่พวกเค้าได้เดินทางมาที่น่ี เพราะการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุ ง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

- อยากให้มีการดูแลเรื่องการจัดการบริเวณสวนสาธารณะให้มีดอกไม้เยอะกว่านี้ เพรา ะจะทํา

ให้อากาศดูสดชื่นมากขึ้น 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การทําวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลของการวิจัยได้ดังนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเที ยบถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สัญชาติ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงปัจจัยภายนอกต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว ชาว ต่างชาติในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย 

และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขี้นในประเทศไทย 

 4. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางด้านส่วนประส มทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ให้เกิดความเข้าใจถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ

นักท่องเที่ยว ชาว ต่างชาติที่การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
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 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆที่ได้ดําเนินการในเร่ืองของธุรกิจการท่องเที่ยวได้มี

ความเข้าใจถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ หรือ สภาพแวดล้อมที่ปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม 

 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

  

1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 

 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางมา

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด  

 กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา วิจัยในครั้งน้ี  คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในเขตอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ทําการกําหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างจากระเบียบวิธีการทางการวิจัยเชิงปริมาณคือ การเลื อกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกําหนดแบบ

เจาะจง ซึ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด  200 ตัวอย่าง โดย

แบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 100 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 100 คน 

โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี ้

       1. วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการเก็บตัวอย่างจาก

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       2. วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะด วก (Convenience Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ และแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์กับ
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นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จํานวน 1 ชุด แต่ทําเป็น 2 ภาษาด้วยกัน คือ แบบสอบถามที่เป็นฉบับภาษาไทย และแบบสอบถามที่

เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยท่ีภายใน

แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ตอน ซึ่งในแต่ละตอนจะเป็นคําถามปลายปิดสอบถามระดับความ

คิดเห็น แบบ Likert Scale 5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ ไม่เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง โดยการเรียงคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ 

 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือตามลําดับ ดังนี้ 

    1.  ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง บทความ ตําราทางวิชาการ และงานวิจัยอื่นๆที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย 

    2.  กําหนดรายละเอียดโ ครงสร้างแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของความมุ่งหมาย และ

ขอบเขตการศึกษา 

    3.  นําร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจ แก้ไข แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม

คําแนะนํา 

    4.  นําแบบสอบถามขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม 

    5.  นําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ตรวจแก้สํานวนภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา 

    6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งให้สมบูรณ์ก่ อนนําทดลอง (Try out) จํานวน 30 ชุด ซึ่งในแบบสอบถามจะมี

คําถามทั้งหมด 51 ข้อ โดยแบ่งเป็น 
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    1. คําถามลักษณะส่วนบุคคลจํานวน   7 ข้อ 

    2. ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  15 ข้อ 

    3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  19 ข้อ 

    4. พฤติกรรมการท่องเที่ยว    10 ข้อ  

 ในการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นําเฉพาะคําถามที่เป็น Rating Scale มาหา

ค่าความเชื่อม่ัน ซึ่งมีทั้งหมด 42 ข้อ คือ ปัจจัยภายนอก 15 ข้อ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 19 

ข้อ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 8 ข้อ จะได้ค่าดังน้ี 

    6.1 จากการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 15 คน ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อม่ัน

แบบสอบถามเท่ากับ .8199 

    6.2 จากการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 15 คน ได้ค่าเฉลี่ยความเชื่อม่ัน

แบบสอบถามเท่ากับ .8795 

 7. ปรับปรุงแบบสอบถามแล้วนําเสนอคณะกรรมการควบคุม ปริญญานิพนธ์อีกครั้งเพื่อให้ได้

เครื่องมือที่สมบูรณ์สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่สําคัญ 2 แหล่งดังนิ้ คือ 

    1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการนําแบบสอบถามซึ่งหาคุณภาพแล้วไปขอ

ความร่วมมือจากกลุ่มผู้บริโภคตามเขตที่กําหนด โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่ างเข้าใจวัตถุประสงค์

และอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามก่อนให้ผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มต้นทํา และทําการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามด้วยตนเอง 
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    2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในอดีต 

เอกสารข้อมูลทางการท่องเที่ยว เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้องมูลจากแหล่งต่างๆ 

เช่น ทางอินเตอร์เน็ต หนังสือต่างๆ เป็นต้น 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การจัดกระท าข้อมูล 

    1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด 

    2. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบคว ามสมบูรณ์แล้ว มาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสเพื่อ

สําหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    3. นําข้อมูลที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล

ตามที่ได้ตั้งไว้ในสมมติฐานในโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ตารางแจกแจง

ความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือ น และ ประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมตติฐานแต่ละ

ข้อ โดยใช้ค่าสถิติ t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เพื่อ

ทดสอบการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะ ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชา วไทยกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความแตกต่างของปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

และ การวิเคราะห์ตัวแปรชนิดกลุ่ม 2 ตัวแปร ที่เป็นอิสระต่อกัน (Pearson Correlation) เพื่อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้าน

ภัยธรรมชาติและส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง 



256 
 

ด้านภัยธรรมชาติกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธย า จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการเจาะลึก (In – depth interview) 

การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้

เดินทางมาท่องเที่ยวใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 20 คน โดย

แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจํานวน 10 คน และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 10 คน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  ได้แก่  นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

เดินทางมาท่องเที่ยวและสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่

ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ทําการกําหนดขนาด ของกลุ่มตัวอย่างจากระเบียบวิธีการ

ทางการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการกําหนดแบบเจาะจง  ซึ่งขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นนักท่องเที่ยวคนละกลุ่มจากการเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณ  คือ จํานวน

นักท่องเที่ยวทั้งหมด  20 ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 10 คน และกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 10 คน 

 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้คือ  

    แบบสัมภาษณ์ (Interview) เกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอําเภอพระนครศรีอยุธยา                              
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะมีลักษณะเป็นหัวข้อหลักๆ เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพ ลต่อ

พฤติกรรม การท่องเที่ยว และส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

    ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง โดย การใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ ยวยังสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ จํานวน 20 คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวน 10 คน และกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน 10 คน  

 การจัดกระท า และการวิเคราะห์ข้อมูล 

    1. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ

ที่ต้องการศึกษา  

    2. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นําเสนอโดยแยกตามประเด็นต่างๆตามที่ผู้วิจัยได้

กําหนดไว้ในลักษณะเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายผลได้ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 และเป็น

เพศชายจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 ตามลําดับ 
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  อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 .0 

รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อายุ 41-50 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อย

ละ 13.0 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อ ยละ 10.0 และอายุ 51 ปีขึ้นไป 

จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และมีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีจํานวน 40 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.0 ตามลําดับ 

 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 42.0 รองลงมาคืออาชีพเจ้าของธุรกิจจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 อาชีพข้าราชการ /พนักงาน

รัฐวิสาหกิจจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 อาชีพนักเรียน /นักศึกษาจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

12.0 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ตามลําดับ 

 รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 29 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาคือรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.0 รายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 รายได้ 30,001-40,000 บาท 

จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได้ 40,001-50,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ

รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลําดับ 

 สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสดจํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 

54.0 และสมรสจํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ตามลําดับ 

ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในอยุธยา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมามากกว่า 1 ครั้ง 

จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 และเคยมาครั้งแรกจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ตามลําดับ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเป็น

เพศชายจํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 ตามลําดับ 
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  อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49 .0 

รองลงมามีอายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีกับ  41-

50 ปี เท่ากัน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อายุ 31-40 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 

ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 และมีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อย

ละ 23.0 ตามลําดับ 

 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อย

ละ 35.0 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอาชีพอื่นๆ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18 อาชีพ

เจ้าของธุรกิจจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามลําดับ 

 รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 28 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคือรายได้ 30,001-40,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ  21.0 

รายได้ 40,001-50,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รายได้ ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 

บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้ 10,001-20,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.0 และรายได้ 20,001-30,001 บาท จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลําดับ 

 สถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโ สดจํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

61.0 และสมรสจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ตามลําดับ 

ประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในอยุธยา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาครั้งแรก จํานวน 

77 คน คิดเป็นร้อยละ 77.0 และเคยมามากกว่า 1 ครั้ง จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ 
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นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 1. ปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้

ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ

สะท้อนถึงวัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี มีความสําคัญอยู่ใ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 

รองลงมาคือประเพณีและเทศกาลสําคัญต่างๆมีความน่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย  

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ /วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมี

ความน่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลําดับ 

 2. ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย

ภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ํา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางที่สูงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 และ 

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

1.96 ตามลําดับ 

 3. ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย

ภายนอกด้านการเมืองไทยอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี อยู่ในระดั บปานกลาง 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 รองลงมาคือ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว 

อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 และ สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 ตามลําดับ 

 4. ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าไทยมีความพร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 

รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.49 และ น้ําท่วมส่งผลกระทบการท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 ตามลําดับ 
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 1. ปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม ผู้ตอบแบบสอบถา มส่วนใหญ่ได้ให้

ความสําคัญกับปัจจัยภายนอกด้านปัจจัยสังคมและวัฒนธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัฒนธรรมความเป็นอยู่ /วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความ

น่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมาคือ

อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ คนไทยมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ตามลําดับ 

 2. ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย

ภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ํา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือ 

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.92 และ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ตามลําดับ 

  3. ปัจจัยภายนอกด้านการเมือ งไทย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัย

ภายนอกด้านการเมืองไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 รองลงมาคือ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกสถานท่ี

ท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 และ สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74 ตามลําดับ 

  4. ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรม ชาติ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าไทยมีความพร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 รองลงมาคือ น้ําท่วม ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว อยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.19 และ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลต่อการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.96 ตามลําดับ 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 1. ปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้

ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นท่ีรู้จักของ

นักท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเป็นอย่างม าก เช่น โรตีสายไหม ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็นต้น อยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รองลงมาคือ สินค้าอุปโภค บริโภค และของที่ระลึกมีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และ การให้บริการกับนักท่องเที่ยวจากทาง

โรงแรม หรือ ที่พักต่ างๆ เช่น เรือนําเที่ยวรอบเกาะอยุธยาเป็นท่ีน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.99  ตามลําดับ 

 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานต่างๆมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ การมีระบบบริการการจ่ายผ่านบัตรเครดิตใน การจ่ายค่าสินค้าท่ีมี

ราคาสูง หรือ การจองที่พัก แทนการใช้เงินสดมีความสะดวกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83  ตามลําดับ 

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้

ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สามารถหารายละเอียด เช่น ราคาที่พัก 

เส้นทางการเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ร้านค้าต่างๆ ได้จากทาง Web Site โดยตรงของจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

รองลงมาคือ การจองโรงแรม หรือที่พักต่างๆ  มีความสะดวกสบาย และสามารถจองได้หลากหลาย

ช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 

3.92 และ การจองตั๋วในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบาย  สามารถ

จองได้หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามลําดับ 

 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้

ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจัดงานเทศกาล หรือการจัดกิจกรรมใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการโปรโมทการท่องเที่ย วอย่างน่าสนใจ เช่น งานเทศกาลลอยกระทงกรุง

เก่า งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเก่า เช่น กิจกรรมกินก๋วยเตี๋ยวเรือ กิจกรรมวันช้างไทย อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.99 และ การประชาสัมพันธ์เทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี

หลากหลายช่องทาง เช่น ทาง Web Site,โทรทัศน์ , วิทยุ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

ตามลําดับ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 1. ปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้

ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีการให้บริการด้านระบบ

สาธารณูปโภคแบบครบวงจร เช่น ระบบการสื่อสารต่างๆ เช่น สัญญาณมือถือ ระบบสัญญาณ Wi-Fi อยู่

ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร /เครื่องดื่ม 

ห้องน้ํา มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย  และเพียงพอกับจํานวนนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่ าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.06 และ การให้บริการกับนักท่องเที่ยวจากทางโรงแรม หรือ ที่พักต่างๆ เช่น เรือนําเที่ยวรอบ

เกาะอยุธยาเป็นท่ีน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตามลําดับ 
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   2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ราคาค่าท่ีพักต่างๆมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

รองลงมาคือ ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานต่างๆมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 

ตามลําดับ 

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้

ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การจองโรงแรม หรือที่พักต่างๆ  มีความ

สะดวกสบาย และสามารถจองได้หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ จองผ่าน

ระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือ การจองตั๋วในการเดินทางท่องเที่ยว

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบาย  สามารถจองได้หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมา

จองด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และ เส้นทางถนน

มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน และมีแสงไฟเพียงพอต่อการเดินทางในเวลา

กลางคืน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ตามลําดับ 

 4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้

ให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน การส่งเสริมการตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากใบปลิว แผ่นพับ วารสารการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้

จากทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ การจัด

แพ็คเกจ (Package) การท่องเที่ยว ให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองใน

ราคาถูกเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ตามลําดับ
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 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม

ไทยส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพ บว่าเดินทางมาไหว้พระ อยู่ใน

ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 รองลงมาคือ เดินทางมาชมศิลปะ อยู่ในระดับมากที่สุ ด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.29 และเดินทางมาชมโบราณสถาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลําดับ 

 2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ เดินทางกลับมาเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  

 3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรม ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เดินทางด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.28 รองลงมาคือ เดินทางในวันหยุด อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และเดินทาง

ซือ้แพ็คเกจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 ตามลําดับ 

 4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,718 บาท  

 5. ระยะเวลาในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว

เฉลี่ย 1.59 วัน  

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 1. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยภาพรวม อยู่
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ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เดินทางมาชมศิลปะและ

เดินทางมาชมโบราณสถานเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ เดินทางมา

พักผ่อน  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และเดินทางมาไหว้พระ อยู่ในระดับ ปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ตามลําดับ 

 2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ได้ให้ความสําคัญกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาเที่ยว อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  

 3. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้

ความสําคัญกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เดินทางในวันหยุด อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือ เดินทางด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และ 

เดินทางซื้อแพ็คเกจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามลําดับ 

 4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3,936 บาท  

 5. ระยะเวลาในการเดินทาง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว

เฉลี่ย 1.78 วัน  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานข้อที่ 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน 
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    เพศ  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเ ที่ยว 

ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งไม่เป็นตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    อาย ุ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ

เดินทางกลับมาท่องเที่ ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    อาย ุ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านวัตถุประสงค์

ในการเดินทางท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 

และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    ระดับการศึกษา  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันในทุกด้า น คือ ด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 

ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    อาชีพ  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่ องเที่ยว 

ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งไม่เป็นตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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    รายได้ต่อเดือน  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 

ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    สถานภาพสมรส  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานสมรสแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินท างท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 

ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

    ประสบการณ์เดินทางมาอยุธยา  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์การเดินทางมา

อยุธยาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในอําเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคลบุคคล  

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์

เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่ างกันจะมี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

 เพศ  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางก ลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว 

ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งไม่เป็นตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อายุ  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมก ารท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาใน
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การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อายุ  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสใน

การเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่ าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ระดับการศึกษา  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาการท่องเที่ยว ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอ ดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ระดับการศึกษา  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และ

ด้านค่าใช้จ่ายใน การเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่

แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อาชีพ  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาในการท่อง เที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 อาชีพ  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตุ

ประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยว และด้านระยะเวลามนการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 รายได้ต่อเดือน   นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

การท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวด้าน 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวและด้านระยะเวลามนการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธย า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 รายได้ต่อเดือน  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมีพฤติกรรม

การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมื องพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 สถานภาพสมรส  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สถานภาพสมรส  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่อง เที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวด้าน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวและด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ประสบการณ์การเดินทางมาอยุธยา   นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์เดินทางมา

ท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้าน

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวด้าน และด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุ ธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ประสบการณ์การเดินทางมาอยุธยา   นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์เดินทางมา

ท่องเที่ยวแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดิ นทางมาท่องเที่ยว และ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่

แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม ไทย ด้านเศรษฐกิจ

ไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

       ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะ

การเดินทางมาท่องเที่ยวด้านใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวใน อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย 

       ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนค รศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ

เดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาในการเดินทาง

ท่องเ ที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านการเมืองไทย 

       ปัจจัยด้านการเมืองไทย  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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       ปัจจัยด้านการเมืองไทย  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาใน

การเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยภัยทางธรรมชาติที่เกิดในไทย 

       ปัจจัยภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้าน

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้านเศรษฐกิจ

ไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรร มการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

       ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะ

การเดินทางมาท่องเที่ยวด้านใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวใน อําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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    ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย 

       ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ใน

การเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านการเมืองไทย 

       ปัจจัยด้านการเมืองไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านการเมืองไทย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาใน

การเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิดในไทย 

       ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ ยว ด้าน

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้ วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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    ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

       ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการ

เดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านราคา 

       ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว 

และด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ซึง่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

       ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะ

การเดินทางมา ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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    ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาด 

       ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะ

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมื อง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้า นการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 

       ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้าน

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านราคา 

       ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางมาท่องเที่ย ว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมา
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ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยวด้านระยะเวลาในการ

เดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

       ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะ

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

    ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

       ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้าน

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้ านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะ

การเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

       ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกร รมการท่องเที่ยวด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 
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อภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 จากการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานได้ดังน้ี 

    สมมติฐานข้อที่ 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี ลักษณะทางด้านส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน 

       1. จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศ ระดับก ารศึกษา อาชีพ สถานภาพ

สมรส รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่แตกต่างกัน

ในทุกๆด้านได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว  ด้านโอกาสในก ารเดินทางกลับมา

ท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว และด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามใน

ด้านของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัดต่างๆมากมายท่ีมีความเก่าแก่  และยังคงเป็นสถานท่ีที่คงไว้

ซึ่งประเพณีอันเก่าแก่มากมาย เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ มีอาหารหลากหลายไว้

บริการกับนักท่องเที่ยว โดยอาหารท่ีขึ้นชื่อของจังหวัดก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา รวมถึงเป็นสถานที่ที่

รวมสถานที่สําคัญและบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ไว้ อย่างมากมาย เช่น สมเด็จพระนเรศวร สมเด็จ

พระศรีสุริโยไทย จึงสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัยให้เดินทางมาท่องเที่ยว             

       ลักษณะด้านเพศนั้นจะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นิสาลักษณ์ ทองสุก (2552) ที่ได้

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม  พบว่า เพศของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน     มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐมในด้านจํานวนครั้งท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว และในด้านงบประมาณในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ ธรรมตั้งม่ัน (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดไทร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่เป็นเพศชายและเพศหญิง มีจํานวนครั้งในการท่องเที่ยวตลาดน้ําวัดไทร ไม่แตกต่างกัน  
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       ลักษณะด้านระดับการศึกษา จะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นิสาลักษณ์ ทองสุก 

(2552) ที่ได้ศึกษารื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดนคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม  พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดของนักท่องเที่ยวต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ ยว

ตลาดนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมในด้านจํานวนครั้งท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว และในด้านงบประมาณใน

การใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน  ลักษณะด้านอาชีพ และ ลักษณะด้านรายได้ต่อเดือน 

จะมีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย  ลิ้มพรจิตรวิไล  (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง พอใจที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวไทยพบว่า นักท่องเที่ยวไทยที่มีเพศ  อายุ 

และระดับการศึกษา  ต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวชายหาดบางแสน  จังหวัดชลบุรีไม่

แตกต่างกัน แต่ผู้ที่มีอาชีพและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวชายหาดบางแสน  จังหวัด

ชลบุรีแตกต่างกัน  

       ลักษณะด้านสถานภาพสมรส จะมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายทิพย์ บัวเผือก 

(2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเที่ยวเกราะ

เกร็ด จังหวัดนนทบุ รีพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ไทยในด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสําหรับซื้อสินค้า/ของฝากที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน และความถี่ในการ

ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดในรอบ 5 ปี (รวมคร้ังนี้แตกต่างกัน)  

       ลักษณะด้านประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยวในอยุธยาโดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว

ชาวไทยจะเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว และมีความประทับใจในความ

สวยงามของโบราณสถาน โบราณวัตุที่มีความเก่าแก่จึงอยากที่จะเดินทางกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง 

รวมถึงการเดิน ทางมาทําบุญไหว้พระ เนื่องจากจังหวัพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีวัดที่มีชื่อเสียง 

และมีความเก่าแก่มากมายหลายวัดด้วยกัน 

    สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้านส่วนบุคคลบุคคล  

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์

เดินทางมาท่องเที่ยวที่อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันจะมี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
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       1. จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน์ รุ่งสว่าง (2551) ที่ได้ศึกษา

เรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า 

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ทีมีเพศ อาชีพ และชาติพันธุ์

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด จังหวัดระยองไม่

แตกต่างกัน  

       2. จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แตกต่างกันเพียงในบางด้านเท่าน้ัน จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์

ในการเดินทางท่องเที่ยว  ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว โดยท่ี  

อายุ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะ

การเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทัยรัตน์ รุ่งสว่าง 

(2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ทีมีเพศ อาชีพ 

และชาติพันธุ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด 

จังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน ยกเว้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

ท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด จังหวัดระยองไม่แตกต่างกัน 

       3. ระดับการศึกษา แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาในการเดิ นทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับกับทฤษฎีของ Mill and Morrision. (1995)ที่ได้กล่าวอ้าง

ไว้ในงานวิจัยของ สุกัญญา เจริญศรี (2549) เรื่อง การศึกษา ว่าเมื่อบุคคลมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ก็นิยม
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ที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านรายได้ เพราะระดับการศึกษา

ที่สูงขึ้นจะทําให้โอกาสในการประกอบอาชีพที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  

 4. อาชีพ แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านระยะเวลาในการท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศธร จันทร์-

วิโรจน์ (2554) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าม

ท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังเหตุการณ์วิเกฤติทางการเมือง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติที่มีอาชีพ

แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจด้านราคา เกณฑ์การตัดสินใจด้านความปลอดภัย จํานวนครั้งใน

การมาประเทศไทย พฤติกรรมหลังการใช้บริการด้านความคุ้มค่าในการใช้เวลาและความพยายาม ด้าน

ความพึงพอใจโดยรวม และด้านประเมินแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเม่ือเที่ยบ กับแหล่งอื่น แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทาง

กลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวด้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวและด้าน

ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวในอําเ ภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่าง

กัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Mill and Morrision. (1995) ที่ได้กล่าวอ้างไว้ในงานวิจัยของ สุกัญญา 

เจริญศรี (2549) เรื่อง รายได้ต่อเดือน ว่ามีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว กล่าวคือ เมื่อ

รายได้สูงขึ้นก็จะมีเงินเหลือพอสําหรับใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น สรุปได้ว่า เมื่อมีรายได้มากขึ้น 

สัดส่วนของการท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย 

 6. สถานภาพสมรส แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา

ท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พงศธร จันทร์วิโรจน์ (2554) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและทัศนคติของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง พบว่า 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีส ถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว

ในประเทศไทยด้านเกณฑ์การตัดสินใจด้านราคา พฤติกรรมหลังการใช้บริการด้านประเมินแหล่ง

ท่องเที่ยวด้านความคาดหวัง ด้านความคุ้มค่าในการใช้เวลาและความพยายาม ด้านความพึงพอใจ

โดยรวม และด้านประเมินแหล่งท่องเที่ ยวของประเทศไทยเมื่อเที่ยบกับแหล่งอื่นแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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 7. ประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยว แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ด้านโอกาสใน

การเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวด้าน และด้านระยะเวลาในการ

เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน  

    สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและ วัฒนธรรมไทย ด้าน

เศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ ยวชาวไทย ใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

       1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมา

ท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีผู้วิจัย

ได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตควา ม

เป็นอยู่ ประเพณี ความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี การแต่งกาย อาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวมี

ระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับ อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึง

วัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี มีความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ประเพณีและ

เทศกาลสําคัญต่างๆมีความน่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

เช่นกัน 

       2. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนคร ศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้

ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และ

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเ ห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศไทยมีค่า

ครองชีพต่ํา เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

       3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และ

ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทยที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการ
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ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ นโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล เหตุการณ์ การ

ชุมนุมทางการเมือง และสถานการณ์ทางการเมือง นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับ 

หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง 

       4. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิด ขึ้นในประเทศไทย มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ

เดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยภาย นอกด้านด้านภัยทางธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ 

เหตุการณ์น้ําท่วม ความพร้อมการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้ องกับไทยมีความพร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ 

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

    สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้าน

เศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

       1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมา

ท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีผู้วิจัยได้

นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ ประเพณี ความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี การแต่งกาย อาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวมี

ระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมความเป็นอยู่/วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความน่าสนใจ

และสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย  เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารไทยมีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประจําชาติได้เป็นอย่างดี เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 

       2. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาส ในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว 
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ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจไทยที่ผู้วิจัยได้นํามาใ ช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับ ประเทศไทยมีค่าครองชีพต่ํา  เฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก 

       3. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และ

ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทยที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ นโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล เหตุการณ์การ

ชุมนุมทางการเมือง และสถานการณ์ทางการเมือง นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับ 

หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

       4. จากการศึกษาพบว่า  ปัจจัยภายนอกด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศ มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้านโอกาสในการ

เดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 

ในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปัจจัย

ภายนอกด้านด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพ ฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ เหตุการณ์น้ําท่วม ความพร้อมการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติ และ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับไทยมีความ

พร้อมในการแก้ไขเหตุภัยธรรมชาติ เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

    จากสมมติฐานที่ 3 และสมมติฐานที่ 4  ข้อที่ 1 ปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม มี

ความสอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบของการท่องเที่ยว และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว คือ 

ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นมรดกตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

รวมถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวั ฒนธรรม อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนรูปแบบของการ

ดํารงชีวิตในสังคม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ความแตกต่างเหล่านี้จะ

เป็นปัจจัยท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ข้อที่ 2 และข้อ
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ที่ 3 คือปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกด้านการเมืองนั้น มีความสอดคล้องกับทฤษฎี

ของกองวิชาการและผึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ผลิตผลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

คือ บริการ ซึ่งลูกค้าเลือกซื้อเม่ือเกิดความพึงพอใจ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือบริการ ในหัวข้อ 

ปัจจัยภายนอก ด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลก มีส่วนสําคัญในการกําหนดกระแสการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําจะทําให้การเดินทางท่องเที่ยวอ่อนตัวลง โดยเฉพาะ

การเดินทางท่องเที่ยวระยะไกล เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในบางประเทศ อาจก่อให้เกิด

ความรู้สึกไม่ม่ันคง เป็นผลให้การเดินทางออกนอกประเทศชะลอตัวในระยะเวลานั้น ในทางตรงกันข้าม 

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสภาพความม่ันคงทางการเมือง จะเป็นตัวกระตุ้นกระแสการเดินทางให้

ขยายตัวอย่างกว้างขวาง และข้อที่ 4. ปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย เป็นปั จจัยท่ีอาจ

ทําให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะกินเวลานาน หรือเวลาสั้นๆ 

ก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด มีความ

สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบของการท่องเที่ยว และปัจจัยท่ีมี อิทธิพลต่อการท่องเที่ยว คือ ปัจจัย

ด้านลักษณะภูมิอากาศ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ว่า

จะเป็นการเดินทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศ นักท่องเที่ยวจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสภาพ

ภูมิอากาศของบริเวณที่ตนจะไปล่วงหน้าก่อ นออกเดินทาง ตลอดจนสามารถเลือกเวลาที่จะเข้าไป

ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวทุกชนิด กล่าวได้ว่า สถานท่ีท่องเที่ยว

จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวแตกต่างกันไปตามฤดูกาล และข้อมูลทางภูมิอากาศจะเป็นประโยชน์

ต่อการวางแผนการท่องเที่ยวให้บรรลุผลตามต้องการ  

    สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

       1. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว แ ละด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่

ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวก 
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ระบบสาธารณูปโภค การบริการ อาหาร และสินค้าอุปโภค บริโภค นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นใน

ข้อที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล (2548) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวข อง

นักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดชุมพร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในใน

ด้านสินค้าประจําจังหวัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัด

ชุมพรในเรื่องค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรครั้งนี้ 

       2. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน

โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านระยะเวลาในการ

เดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ 

ระบบการจ่ายผ่านบัตรเครดิตในสินค้าที่มีราคาสูง ราคาที่พัก ราคาค่าเข้าชมโบราณสถาน ราคา ค่าสินค้า 

อาหาร และบริการ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับ

ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานมีความเหมาะสม เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  การไปเยี่ยมชมโบราณสถาน 

โบราณวัตถุที่มีความเก่าแก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการเก็บค่าบริการค่าเข้าชมสถานท่ี ซึ่งราคา

นักท่องเที่ยวชาวไทย กับราคาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีความแตกต่างกันประมาณ 40 บาท 

เช่น การเข้าวัดพระศรีสรรเพช นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเสียค่าเข้าเพียงแค่ 10 บาท แต่สําหรับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเสียค่าเข้าชมราคา  50 บาท จึงทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความ

คิดเห็นในข้อราคาค่าเข้าชมโบราณสถาน โบราณวัตุมีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะมีราคาที่ไม่แพง

มาก 

       3. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

มาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการวิจัยพฤ ติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้แก่ การจองห้องพัก 

การจองตั๋วเดินทาง ถนนหนทางในการเดินทางมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และ การค้นหา

รายละเอียดท่ีพัก นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับการหารายละเอียดท่ีพักเฉลี่ยอยู่
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ในระดับมากที่สุด  ซึ่งโดยป กติแล้วในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยน้ันมักจะมีการ

ค้นหารายละเอียดข้อมูลต่างๆจากอินเตอร์เน็ตอยู่ก่อนแล้ว เช่นเส้นทางการคมนาคม ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง รวมถึงการหาท่ีพักหากเป็นการเดินทางระยะไกล และมีการจองเตรียมพร้อมล่วงหน้าเป็นส่วน

ใหญ่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในโปรแกรมการเดินทางตามที่ได้จัดเตรียมไว้ 

       4. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

มาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใน

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดที่ผู้วิจัยได้ใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ การจัด

แพ็คเกจการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว และ

การจัดเทศกาลต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยว นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุ หรืออินเตอร์ เน็ตเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นายณรงค์ มีนวล (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับ

ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีมากที่สุด คือ สื่อจากโทรทัศน์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศุภลักษณ์ ปลอดโปร่ง (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไปเที่ยวประเทศ

เยอรมันนีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวประเทศเยอรมันนีจากคํา แนะนําจากบริษัทนําเที่ยว นิตยสาร วารสารเกี่ยวกับท่องเที่ยว จาก

อินเตอร์เน็ต มีระดับการรับรู้มาก และจากคําแนะนําจากบุคคลที่เคยไปมาแล้ว จากงานนิทรรศการต่างๆ 

จากโทรทัศน์ วิททยุ จากสื่อสิ่งพิมพ์มีระดับการรับรู้ปานกลาง 

    สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง การตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       1. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว ด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว และด้านค่าใช้จ่ายใน
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การเดินทางท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค การบริการ อาหาร และสินค้า

อุปโภค บ ริโภค นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคเฉลี่ยมาก

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริอร ทองมั่ง (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ใน

ทิศทางตรงกันข้ามคือ พบว่า ทัศนคติด้านท่ีพัก พบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อที่พักที่ตั้งอยู่ใน

ทําเลที่สวยงาม แต่มีระดับทัศนคติที่ไม่ดีต่อที่พักมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

       2. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ด้าน

โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนประสมทาง การตลาดด้านราคาที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ใน

การวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ ระบบการจ่ายผ่านบัตรเครดิตในสินค้าที่มีราคาสูง ราคาที่พัก 

ราคาค่าเข้าชมโบราณสถาน ราคาค่าสินค้า อาหาร และบริการ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมีระ ดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับราคาค่าท่ีพักต่างๆมี

ความเหมาะสมเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมกมล พวงพรหม (2546) ที่ได้

ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในชุมชนถนนข้าวสาร กรุงเท พมหานคร พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีทัศนคติเกี่ยวกับ

ราคาของที่พักอยู่ในระดับท่ีดี และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีทัศนคติเกี่ยวกับความหลากหลายของบริการ 

ราคาค่าบริการ และการให้บริการของธุรกิจนําเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ สิริอร ทองมั่ง (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จ .สุราษฎร์ธานี พบว่า ทัศนคติด้านท่ีพัก พบว่า 

ทัศนคติด้านร้านจําหน่ายสินค้าของที่ระลึก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทัศนคติปานกลางต่ อราคา

สินค้าและของที่ระลึกมีความเหมาะสมและมีสินค้าและของที่ระลึกใหล้เลือกหลายรูปแบบ  

       3. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทา ง

มาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวใน



288 
 

อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนประสม

ทางการตลาดที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ การจองห้องพั ก การจองตั๋ว

เดินทาง ถนนหนทางในการเดินทางมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และ การค้นหารายละเอียดท่ีพัก 

นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในข้อที่เกี่ยวข้องกับการจองที่พักต่างๆเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริอร ทองมั่ง (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จ .สุราษฎร์ธานี พบว่า ทัศนคติ

ด้านท่ีพัก พบว่า นักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่อที่พักที่ตั้งอยู่ในทําเลที่สวยงาม แต่มีระดับทัศนคติที่ไม่ดี

ต่อที่พักมีระบบสาธารณูปโภคครบครัน 

       4. จากการศึกษาเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ด้านส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ด้านโอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว และด้านลักษณะการเดินทา งมา

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาเป็รายข้อพบว่า ส่วน

ประสมทางการตลาดที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นได้แก่ 

การจัดแพ็คเกจการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การรับรู้ข้ อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว 

และการจัดเทศกาลต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยว นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นใน

ข้อที่เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวารสาร หรือแผ่นพับการท่องเที่ยวเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศร ฉายแส ง (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในทิศทางตรงกันข้ามคือ พบว่า 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในรูปสื่อบุคคล มี ความสัมพันธ์ต่ํามากกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้าน

ประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านจํานวนผู้ร่วมเดินทาง ด้านค่าใช้จ่ายด้านท่ี

พัก และด้านค่าใช้จ่ายด้านอาหาร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรูปสื่อที่ไม่ใช่บุคคล ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมกมล พวง

พรหม (2546) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อทัศนคติและ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชุมชนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ

ท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านท่ีพัก และด้านแหล่งบันเทิง ในการ
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ท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร และ การรับรู้ข้อมูลข่า วสารการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวในชุมชนถนนข้าวสาร 

การอภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานนวน 20 คน โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ ยวชาวไทยกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างละ 10 คน โดยหัวข้อที่ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์จะมี 10 หัวข้อด้วยกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ปัจจัยภายนอก และส่วนประสมทางการตลาด 

แต่จะไม่ได้ใช้ข้อมูลทางด้านลักษณะส่วนบุคคล ตาม สมมติฐานข้อที่  1 คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ลักษณะทางด้านส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพสมรส แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน และ สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่มีลักษณะทางด้าน

ส่วนบุคคลบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวที่อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์ด้วย 

 การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนผลการวิเคราะห์

ตามสมมติฐาน ว่าเป็นไปตามผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์มีคําถามดังนี้ 

 ค าถามข้อที่ 1. เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุป ระสงค์การ

เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนี้ คือถามว่า ท่าน

เดินทางมาทําอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

 จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า สาเหตุที่เลื อกเดินทาง

มาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาเยี่ยมชมโบราณสถานท่ี

มีความสวยงาม และเก่าแก่ และเดินทางมาเพื่อทําบุญ ไหว้พระ โดยเฉพาะการไว้พระ 9 วัด ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ซึ่งมีความสอดคล้อ งกับผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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โดยค่าเฉลี่ยท่ีมากที่สุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวคือ เดินทางมาทําบุญ ไหว้พระ รองลงมาคือ เดินทาง

มาชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีคว ามน่าสนใจ และเดินทางมาชม

โบราณสถาน และโบราณวัตถุซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ไทย ตามลําดับ  

 จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า สาเหตุที่เลือก

เดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาเยี่ยมชม

โบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆที่มีความสวยงาม และมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย ซึ่งเคย

ได้เห็นจากในหนังสือ Guidebook รองลงมาคือ การเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทางมา

ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยค่าเฉลี่ยท่ีมากที่สุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวคือ การ

เดินทางมาชมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจ รองลงมาคือ 

เดินทางมาพักผ่อน  และเดินทางมาทําบุญ ไหว้พระ ตามลําดับ ซึ่งสามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมู สนับส

นุนผลการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณได้ 

 ค าถามข้อที่ 2, 3, 4, 5 เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อที่ 3 และ 4 คือ  

    สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้าน

เศรษฐกิจไทย     ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และ 

    สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ด้าน

เศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ ใน อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยคําถามมีอยู่ว่า 

       ค าถามข้อที่ 2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต 

ภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสําคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 
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          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า เป็นสถานท่ีที่มี

ความสวยงาม และมีความหมายทางประวัติศาสตร์ บ่งบอกถึงประวัติความเป็นมาในอดีต เป็นสถานที่ที่

ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอีกสถานหน่ึงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติ 

เป็นแหล่งในการศึกษาหาความรู้ สําหรับบุคคลที่ต้องการจะศึกษาถึงประวัติศสาตร์ความเป็นมาของไทย 

ซึ่งสอดคล้องกับคําตอบของนักท่องท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่ งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นมีความสําคัญอย่างมากต่อการ

ท่องเที่ยว เพราะจะทําให้นักท่องเที่ยวได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ไทย วิถี

ชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่ให้ความสําคัญกับศาสนา  อีกทั้งสถานท่ีต่างๆเหล่านี้ยังคงมีความ

สวยงามอยู่ จึงเป็นสิ่งที่ทําให้คนอยากเดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามของสิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงมีความ

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ การให้ความสําคัญกับ

วัฒนธรรมความเป็นอยู่/วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมีความน่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพ ณีไทย 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูสนับสนุนผลการวิเคราะห์ขอมูลเชิง

ปริมาณได้ 

       ค าถามข้อที่ 3 และ 4 เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย ผู้วิจัยจะขอ

สรุปผลหลังจากได้วิเคราะห์คําตอบที่เป็นความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วน

ใหญ่แล้ว 

         ค าถามข้อที่ 3 .ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบ

อย่างไรต่อการท่องเที่ยวของไทย 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า ทําให้

นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อม่ันในการเดินทางมาท่องเที่ยว เนื่องจากเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในด้าน

ร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองไทยใน

ทิศทางตรงกันข้าม คือ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับน้อย ซึ่งหากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ในข้อนี้ ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลควรท่ีจะอยู่ในระดับความคิดเห็น  คือ เห็นด้วย หรือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนั้น ข้อมูล

เชิงคุณภาพในข้อนี้จึงไม่สามารถนําไปเป็นเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณได้  
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          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า ไม่ค่อยรู้

เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองของไทย หรือนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะเคยมีการได้ยิน ได้รับรู้

เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองเรื่องกา รแบ่งสีอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญ และมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองว่า ไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือไม่มีผลกระทบใดๆต่อการท่องเที่ยว

ของพวกเขา ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้านการเมืองไทย คือ เหตุการณ์

ชุมนุมทางการเมืองทําให้ นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ซึ่ง

สามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูสนับสนุนผลการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณได้ 

       ค าถามข้อที่ 4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการ

ท่องเที่ยวของไทยอย่างไร 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า รัฐบาลยังไม่

ค่อยให้ความสําคัญกับการโปรโมทการท่องเที่ยวเท่าไหร่นัก การโปรโมทของรัฐบาลจะเน้นการสร้างจุด

ขายท่ีเป็นจุดใหญ่ๆเช่นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม อย่างเช่น โครงการ Unseen in Thailand แต่

ลืมการสร้างจุดขายจุดเล็กๆไป เช่น การสร้างร้านอาหารร้านดังๆเพื่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือการ

ผสมผสานวัฒนธรรมทางด้านศิลปะของไทย เช่น การรํา ควบคู่กับการเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทยคือ หน่วยงานภาครัฐของไทย

ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถที่จะ

นําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า ไม่ทราบ

เกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล หรือโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยเลย ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทยในทิศทางตรงกันข้ามคือ 

หน่วยงานภาครัฐของไทยให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ซึ่งหากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ในข้อนี้ ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลควรท่ีจะอยู่ในระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ดังนั้น ข้อมูลเชิง

คุณภาพในข้อนี้จึงไม่สามารถนําไปเป็นเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณได้  

       ค าถามข้อที่ 5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อ

การท่องเที่ยวภายในจังหวัดอยุธยามากน้อยเพียงใด และทําให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
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          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า มีผลกระทบกับ

สถานท่ีท่องเที่ยว คือ ทําให้สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆเกิดความเสียหาย ทรุดโทรมลงไป แต่ไม่มีผลกระทบ

กับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ 

นักท่องเที่ยว ก็จะกลับมาท่องเที่ยวเหมือนเดิม ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย

ภายนอกด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทยคือ น้ําท่วมส่งผลกระทบการท่องเที่ยว อยู่ในระดับน้อย ซึ่ง

สามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า ไม่ม่ทราบ

เกี่ยวกับเหตุการณ์อุทกภัยท่ีเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน นักท่องเที่ยวบางคนเคยได้ยินเกี่ยวกับ

เหตุการณ์มาบ้าง แต่มีความคิดเห็นว่าไม่มีผลกระทบกับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของพวกเขา 

เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเม่ือนานมาแล้ว 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทยในทิศทาง

ตรงกันข้ามคือ น้ําท่วมส่งผลกระทบการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่งหากการวิเคราะห์

ข้อมูลในเชิงปริมาณมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ในข้อนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลควรท่ีจะอยู่ใน

ระดับความคิดเห็น น้อย คือ ไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพในข้อนี้จึงไม่

สามารถนําไปเป็นเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณได้  

       ค าถามข้อที่ 6, 7, 8, 9 เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อที่ 5 และ 6 คือ  

    สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

    สมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา   ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคําถามมีอยู่ว่า 
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       ค าถามข้อที่ 6. ท่านคิดว่าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสะดวกส บายในด้าน

ระบบการสื่อสารต่างๆหรือไม่ 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า การใช้

สัญญาณ Wi-Fi หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือเพื่อการค้นหาข้อมูล รวมถึง

สัญญาณโทรศัพท์ มีความสะดวกสบาย ซึ่งมีความสอดคล้องกั บผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้าน

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  (แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ ) คือ แหล่งท่องเที่ยวมีการ

ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคแบบครบวงจร เช่น ระบบการสื่อสารต่างๆ เช่น สัญญาณมือถือ 

ระบบสัญญาณ Wi-Fi มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสา มารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า พวกเขาไม่

ค่อยได้ใช้ระบบการสื่อสารต่างๆโดยเฉพาะสัญญาณ Wi-Fi ในการค้นหาข้อมูลในการเดินทางท่องเที่ยว 

หรือเพื่อการติ ดต่อใดๆ มีนักท่องเที่ยวเพียงส่วนน้อยท่ีใช้ และพบว่า การใช้สัญญาณ Wi-Fi ในการ

ค้นหาข้อมูล สามารถที่จะใช้ได้ดีเมื่ออยู่ภายในโรงแรมหรือที่พักของตน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  (แหล่งท่องเที่ยวและการ

ให้บริการ ) คือ แหล่งท่องเที่ยวมีการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคแบบครบวงจร เช่น ระบบการ

สื่อสารต่างๆ เช่น สัญญาณมือถือ ระบบสัญญาณ Wi-Fi มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถที่จะ

นําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณได้ 

    ค าถามข้อที่ 7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีความเหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของ

ท่านหรือไม ่

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า ที่พักส่วนใหญ่

จะมีราคาแพง และตั้ งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกัน หรือรวมกันอยู่เป็นแหล่งเดียว ไม่มีการกระจายออกไป คือ 

ที่พักส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในบริเวณอําเภอเมือง มากกว่าอําเภออื่นๆ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคาในทิศทางตรงกันข้าม คือ ราคาค่าท่ี

พักต่างๆมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งหากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ในข้อนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลควรท่ีจะอยู่ในระดับความคิดเห็น น้อย 
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คือ ไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังนั้น ข้อมูลเชิงคุณภาพในข้อนี้ จึงไม่สามารถนําไปเป็นเหตุผล

เพื่อสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณได้  

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า พวกเขา

ค่อนข้างที่จะพอใจในท่ีพักที่มีราคาถูก มีความสวยงาม สะอาด และมีความสะดวกสบาย บางที่อยู่ติดกับ

ริมแม่นํ้า ทําให้ใกล้ชิ ดกับธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ด้านราคา คือ ราคาค่าท่ีพักต่างๆมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ 

       ค าถามข้อที่ 8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอําเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วน

ใหญ่ให้คําตอบเหมือนๆกันว่า การหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะอาหาร สามารถหาซ้ือ

ได้ง่าย และสะดวกสบาย โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

          เป็นการสัมภาษณ์เพิ่มเติมน อกเหนือจากในแบบสอบถาม ในเรื่องของส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ซึ่งสินค้าอุปโภค และบริโภค เป็นสินค้าท่ีมีความจําเป็น และมี

ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าประเภทบริโภค ในเร่ืองของอาหาร ที่ควรจะ

มีการให้บริการอย่างทั่วถึง สาม ารถหาซ้ือได้ง่าย มีความหลากหลาย สะอาด และปลอดภัยให้กับ

นักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มเติมความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

       ค าถามข้อที่ 9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอําเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คํา ตอบว่า สื่อที่ควรใช้ใน

การ โปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุดอันดับหนึ่งคือ อินเตอร์เน็ต เนื่องจาก

ยุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี การใช้อินเตอร์เน็ตจะทําให้ได้ข้อมูลการท่องเที่ ยวที่ครบถ้วน รองลงมาคือ 

โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่คนไทยทั่วไปเข้าถึงง่ายท่ีสุดและมีใช้เกือบทุกครัวเรื่อน เป็นสื่อที่ทําให้ได้เห็นภาพ 

และได้ยินเสียงไปพร้อมๆกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด คื อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ 
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          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า สิ่งที่ทําให้

พวกเขามีความสนใจ และอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาชมความ

สวยงามของวัด และโบราณสถานต่างๆ คือ การเห็นภาพ และได้รับรู้ข้อมูลต่างๆจากหนังสือ 

Guidebook หรือหนังสือแนะนําการท่องเที่ยวที่ หาซ้ือได้จากในประเทศของพวกเขา ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด 

คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากใบปลิว แผ่นพับ 

วารสารการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสามารถที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูสนับสนุนผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ 

       ค าถามข้อที่ 10. ท่านคิดว่าในอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี

เรื่องใดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า 1. การบริการ

นักท่องเที่ยวต่างชาติให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภัย ในการเดินทางท่องเที่ยว 2. ป้ายบอกทางควร

จะมีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวต่างๆได้ง่ายขึ้น 

รวมถึงสัญญาณไฟจราจรท่ีไม่มีการเปิดใช้ในบางจุด ทําให้เกิดอบุบัติเหตุได้ง่าย 3. เรื่องความสะอาด 4. 

ควรมีการจัดบริเวณที่จอดรถตามแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ และ 5. ควรมีการจัด

ระเบียบร้านค้าต่างๆบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเรียบร้อย 

          จากการวิเคราะห์คําตอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ให้คําตอบว่า อันดับแรก

ที่อยากให้หน่วยงานต่างๆช่วยดูแลคือ เรื่องของความสะอาด โดยเฉพาะ ห้องน้ําตามแหล่งท่องเที่ยว

ต่างๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวใช้บริการอย่างมาก รองลงมาคือเรื่องขยะ  ซึ่งนักท่องเที่ยวบอกว่า ขยะในบริเณ

แหล่งท่องเที่ยวมีขยะมากเกินไปและสุดท้ายคือเรื่องป้ายบอกทาง ที่ควรจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ 

เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่พักอาศัยในจังหวัดอยุธยามักจะชอบใช้จักรยานในการเดินทางท่องเที่ยว 

ชมเมืองด้วยตนเอง  

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอําเภอ

เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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    1. จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยภายนอกได้แก่ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเมือง และปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยและ

นักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ ต่างก็ให้ความสําคัญกับปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีมีส่วนในการ

สร้างแรงจูงใจและผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านของวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว เช่น 

การเดินทางมาทําบุญไหว้พระ การเดินทางมาพักผ่อน และด้านโอกาสในการเดินทางกลับมา ท่องเที่ยว

อีก ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัด

อยุธยาได้เข้ามาดูแลจัดการในเรื่องของภาพลักษณ์ หรือความมีเสน่ห์ของอยุธยาในด้านของการอนุรักษ์

ไว้ซึ่งวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น เอกลัก ษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย รวมถึง

โบราณสถานต่างๆไว้ให้ยังคงมีความสวยงาม และยังคงอยู่ไว้ เพื่อเป็นแหล่งจูงใจในการดึงดูดให้

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นไทย ความสวยงามของวัดและโบราณสถานท่ีสะท้อง

ถึงประวัติศาสตร์ไทย 

    2. จากการศึกษาวิจัยในเร่ือ งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน

ผลิตภัณฑ์ (แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ ) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย 

และนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ให้ความสําคัญกับ

ปัจจัยทุกๆด้านโดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล

จัดการเรื่องการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวได้ให้ความสําคัญกับการดูแลจัดการในด้านปัจจัยต่างๆใ ห้ดี

ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะปัจจัยทางด้านส่วนผสมทางการตลาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการนํารายได้เข้าสู่ประเทศ  

       2.1 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ (แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ ) ควรให้ความสําคัญใน

เรื่องของความสะอาดขอ งห้องน้ําและขยะรอบๆบริเวณสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวได้ให้

ความคิดเห็นในด้านข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงมากที่สุด รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับ

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อม่ันในการเดินทางมา

ท่องเทีย่วในประเทศไทย 

       2.2 ปัจจัยด้านราคา ควรให้ความสําคัญในด้านความแตกต่างของราคาสินค้าและบริการ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยควร
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มีการควบคุมราคาสินค้าและบริการให้มีความเหมาะสมและมีความเป็นมาตรฐานท่ีเ หมือนๆกันทั่วทั้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

       2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของป้ายบอกทาง

บนถนนต่างๆและเรืองสัญญาณไฟจราจรบนถนนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุด เนื่องจากป้าน

บอกทางของทางจังหวัดในการบอกเส้นทางไปสถานท่ีท่องเที่ ยวต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวนั้นยังมีน้อย

มากเกินไป ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดคามสับสนเป็นอย่างมากในการเดินทาง และสัญญาณไปจราจรท่ีไม่

ค่อยมีทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกับนักท่องเที่ยว 

       2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ควรเน้นเร่ืองการประชาสัมพันธ์เรื่องกา รท่องเที่ยวใน

สื่อที่สามารถเข้าถึงบุคคลทั้งสองชาติได้มากที่สุด คือ จากการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์นั้น นักวิจัย

เห็นว่า การจะนําเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยน้ันควรมีการใช้สื่อทางโทรทัศน์

และสื่อทางอินเตอร์เน็ตมาที่สุด เนื่องจากเป็นสื่อที่คนไ ทยใช้มากที่สุดในชีวิตประจําวัน และควรจะ

นําเสนอการท่องเที่ยวของไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรูปแบบของการจัดทําเป็นหนังสือ 

Guidebook หรือแผ่นพับใบปลิวต่างๆให้กับทางโรงแรม หรือสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวใน ไทยต่างก็ให้ความเห็นว่าสาเหตุที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวนั้นเนื่องจากเห็นความสวยงามจากภาพที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแนะนําการท่องเที่ยว  

    3. จากการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจัยภายนอกด้านการเมืองไทย 

พบว่า เป็นปัจจัยท่ีรัฐบาลควรมีการปรับปรุงมากที่สุ ด เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของนโยบายการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาลเป็นไปในทาง

ลบ คือ ไม่ทราบเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลเลย หรือบางส่วนแสดงความคิดเห็นว่า 

รัฐบาลไม่ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการ ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในด้านท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย โดยมองว่าการนําเสนอการท่องเที่ยวของรัฐบาลจะเป็นการนําเสนอในจุดใหญ่ๆที่นักท่องเที่ยว

ควรให้ความสนใจ และเดินทางไปดูเท่านั้น มุ่งแต่เฉพาะการหาผลกําไร เช่น การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้

เพื่อแสดงถึงความทันสมัยและเพื่ อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ไม่ได้

นําเอาศิลปะ วัฒนธรรมที่มีความสวยงามของ การอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของผู้คนในท้องถิ่น มานําเสนอ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอ

เสนอให้รัฐบาล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามาจัดการ โดยการตระหนักถึงสิ่งที่ควรจะนําเสนอสู่

สายตาของบุคคลทั่วโลกให้เกิดความสนใจอยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และวิธีการนําเสนอให้เกิด
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ความน่าสนใจ เกิดการจดจํา กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ใ ห้กับประเทศ

ไทย 

    4. จากการสอบถามความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งหมด 220 

คน พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของ 1. 

ป้ายบอกทางท่ีควรจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆได้ง่ายขึ้น 2. เรื่องความสะอาด โดยเฉพาะ ห้องน้ําตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งมี

นักท่องเที่ยวใช้บริการอย่างมาก รองลงมาคือเรื่องขยะ ซึ่งมีมากเกินไป  และ 3. เรื่องการจัดระเบียบ

ร้านค้าต่างๆบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีหน่วยงานท่ี

มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแก้ไขปัญหาเหล่านี้เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกิดความ

ประทับใจและอยากที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการทําวิจัยเชิงสํารวจกับนักท่องเที่ยวชาวไทยในเรื่องของ

ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะปัจจัยด้านการเมืองไทย และ ด้านภัย

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในไทย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทําให้

ผู้วิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสําคัญกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในด้านร่างกาย และทรัพย์สิน 

 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการทําวิจัยเชิงสํารวจหรือการวิจัยวิธีอื่นๆในแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่นๆกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของปัจจัยภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภั ยธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือการนําเอาเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นภายในประเทศหรือนอกประเทศเช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก 

หรือ การเข้าสู่  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) ขึ้นมาเป็นตัวแปรในการ

ถาม  
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 3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

หรือระเบียบวิธีการวิจัยอื่นๆ เช่น การสังเกตุพฤติกรรม (Focus group) การศึกษาจากกรณี (Case 

study) วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะทําให้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริ งมากกว่าการวิจัยเชิง

สํารวจที่ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 
 

บรรณานุกรม 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2553). แนวโน้มท่องเที่ยวไทย ปี 54. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2555, จาก 

http://www.mots.go.th 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อยุธยา นครประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2555, จาก 

http://www.hilight.kapook.com/view/5425 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2555). สรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 

2554 และแนวโน้ม ปี 2555. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2555, จาก www.tourism.go.th 

คณะวิทยาการจัดการ . (2550). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. 

ฉันทัช  วรรณถนอม. (2552). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสามลดา.  

ชิดจันทร์  หังสูต. (2532). หลักและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว . กรุงเทพฯ: คณะ 

 บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ชูชัย  สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท วี.พริ้นท์ (1991)  จ ากัด. 

ชูศร ี วงศ์รัตนะ. (2546). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัยศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: เทพเนรมิตการ

พิมพ์. 

ณรงค์  มีนวล. (2548). พฤติกรรมและควมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวดั

กาญจนบุรี. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ.    

นภาวรรณ  อรุณจันทร์ . (2550). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . สารนิพนธ์ ศ .ม. ( เศรษฐศาสตร์การจัดการ ). กรุงเทพฯ : บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

นิศา  ชัชกุล . ( 2550). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท วี .พริ้นท์ (1991) 

 จ ากัด. 

http://www.mots.go.th/
http://travel.kapook.com/view11675.html
http://www.hilight.kapook.com/view/5425
http://www.tourism.go.th/


302 
 

นิสาลักษณ์   ทองสุก. (2552). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาด

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม.สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

___. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: บริษัท พริ้นต์โพร จ ากัด.                                                     

 

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จ ากัด. ย้อนรอยอดีตอยุธยา. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 2555, จาก 

http://www.ayutthaya.org/trip/program-tou 

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. (2548). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท เพรส แอนด์ 

ดีไซน์ จ ากัด. 

พัฒนพงษ์ พงษ์ทองเจริญ. (2541). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานคร  

 ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). กรุงเทพฯ: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

พิมพาพร  งามวิเศษ. (2555). ปัจจัยส่วนประสมด้านการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

สวนสัตว์ดุสิตและสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ของนักท่องเที่ยว. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). 

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พงศธร  จันทร์วิโรจน์. (2554). พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยหลังเหตุการณ์วิกฤติทางการเมือง. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ไพโรจน์   แสวงตน. (2552). ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

ชายฝั่งอันดามันท่ีได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ . สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). 

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. (2546). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ: สุวีริ

ยาสาส์น. 

วัชราภรณ์ ระยับศรี. (2551). พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่มาเที่ยวในวัดบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การวางแผน

และการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม). กรุงทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

http://www.ayutthaya.org/trip/program-tou


303 
 

วันทนา   สุภาพรอด. (2553). การบริหารจัดการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหาดเตยงาม จังหวัดชลบุรี . 

ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (การจัดการนันทนาการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย                        

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วรรณา   วงษ์วาณิช. (2539). ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 

ศิริวรรณ   เสรีรัตน์. (2541). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 

ศุภลักษณ์  ปลอดโปร่ง. (2550). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไปเที่ยวประเทศเยอรมนีของ

 นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สกมล   พวงพรหม .(2546). ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ต่างชาติในชุมชนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ บธ .ม. (การจัดการ ). กรุงเทพฯ : 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สิริอร  ทองมั่ง. (2547). ทัศนติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

 ชาวต่างชาติในการท่องเที่ยวเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). ก

 รุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุกัญญา   เจริญศรี . (2549).  การรับรู้และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 

หลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (TSUNAMI) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ บธ .ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ. 

สุภาภณณ์  พลนิกร. (2548). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง 

จ ากัด. 

สุวัฒน ์ บุญศักดิ์สกุล. (2548). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัด

ชุมพร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ. 

เสร ี วงษ์มณฑา. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัทธีระฟิล์ม และไชเท็กซ์ 

 จ ากัด.  



304 
 

เสาวนีย์  มูลสุวรรณ. (2551). ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ . 

สารนิพนธ์ วท.ม. (การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม). กรุงทพฯ: 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . แนะน ากิจกรรมการท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อ 

มิถุนายน 2555, จาก http://ayutthaya.mots.go.th 

อดิศร  ฉายแสง. (2548). ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ. ปริญญานิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อดุลย์  จาตุรงคกุล. (2543). พฤติกรรมผู้บริโภค. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อภิญญา  ธนสารดิลก . (2552). การเปรียบเทียบทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้ มพฤติกรรมการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร . สารนิพนธ์ บธ .ม.(การ

จัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อารณีย์  วิวัฒนาภรณ์. (2546). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยใน

 จังหวัดราชบุรี. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย                                   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 
 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ 

 ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 

ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย           

ด้านเศรษฐกิจไทย ด้านการเมืองไทย และด้านภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ตอนที่   3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วย                

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้ านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ตอนที่   4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

ตอนที่  5 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  1   แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง    โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมายลงในช่อง (   ) หน้าข้อที่ตรงกับความจริงมาก

ที่สุด 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1.  เพศ 

 (     ) ชาย     (     ) หญิง 

2.  อาย ุ

 ( ) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  (     ) 21 – 30 ปี 

 ( ) 31 – 40 ปี    (     ) 41 – 50 ปี 

 (     ) 51 ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษา 

  (     ) ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 

  (     ) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 

4.  อาชีพ  

  (     ) นักเรียน/นักศึกษา 

  (     ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (     ) พนักงานบริษัทเอกชน 

  (     ) เจ้าของธุรกิจ 

  (     ) อื่น______________________(โปรดระบุ) 
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5.  รายได้ต่อเดือน 

  (     ) ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 10,000 บาท 

  (     ) 10,001 – 20,000 บาท 

  (     ) 20,001 – 30,000 บาท 

  (     ) 30,001 – 40,000 บาท 

  (     ) 40,001 – 50,000 บาท 

  (     ) 50,001 บาท ขึ้นไป 

6.  สถานภาพสมรส 

(     ) โสด 

(     ) สมรส 

(     ) อื่นๆ____________________ (โปรดระบุ) 

7.  ประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  (     ) มาครั้งแรก 

  (     ) เคยมามากกว่า 1 ครั้ง 
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ตอนที่  2   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่  มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ค าชี้แจง    โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมายลงในช่อง (   ) หน้าข้อที่ตรงกับความจริงมาก

ที่สุด 

ข้อ
ที่ 

ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อ 
พฤติกรรม การท่องเที่ยว 

ความคิดเห็นท่าน 
เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย 

1. 
วัฒนธรรมความเป็นอยู/่วิถีชีวิตของผู้คนใน
ท้องถิ่นมีความน่าสนใจและสะท้อนถึงวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย 

     

2. 
ประเพณีและเทศกาลส าคัญต่างๆมีความน่าสนใจ
และสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

     

3. 
คนไทยมีอัธยาศัยที่ดี และมีความเป็นมิตรกับ
นักท่องเที่ยว 

     

4. 
วัฒนธรรมการแต่งกายของไทยมีความเป็น
เอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต/ความ
เป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น 

     

5. 
อาหารไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ
สะท้อนถึงวัฒนธรรมประจ าชาติได้เป็นอย่างดี 

     

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย      
6. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพต่ า      

7. 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว 

     

8. 
ความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในไทยส่ง
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว 
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ข้อ
ที่ 

ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ต่อ 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

ความคิดเห็นของท่าน 
เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ปัจจัยด้านการเมืองไทย      

9. 
หน่วยงานภาครัฐของไททยให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็ยอย่างดี 

     

10
. 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง มีส่วนท าให้
นักท่องเที่ยวตัดสินใจไม่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 

     

11
. 

เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 

     

12
. 

สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่งส่งผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ 

     

ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติไทย 

13
. 

เหตุการณ์อุทกภัย (น้ าท่วม) ในปี พ.ศ. 2554 ที่
ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 

     

14
. 

ประเทศไทยมีความพร้อมในการการวาง
มาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 และมาตรการฟื้นฟูภายหลังเกิดเหตุการณ์ภัย
ธรรมชาติ 

     

15
. 

การเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศของประเทศ
ไทยในปัจจุบันมีมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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ตอนที่   3   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ค าชี้แจง    โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมายลงในช่อง (   ) หน้าข้อที่ตรงกับความจริงมาก

ที่สุด 

ข้อ
ที่ 

ปัจจัยภายด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็นของท่าน 
เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ) 

1. 
ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร/เคร่ืองดื่ม 
ห้องน้ า มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และ
เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยว 

     

2. 

แหล่งท่องเที่ยวมีการให้บริการด้านระบบ
สาธารณูปโภคแบบครบวงจร เช่น ระบบการ
ส่ือสารต่างๆ เช่น สัญญาณมือถือ ระบบสัญญาณ
Wi-Fi 

     

3. 
การให้บริการกับนักท่องเที่ยวจากทางโรงแรม 
หรือ ที่พักต่างๆ เช่น เรือน าเที่ยวรอบเกาะ
อยุธยา 

     

4. 

อาหารมีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเป็น
อย่างมาก เช่น โรตีสายไหม ก๋วยเตี๋ยวเรือ เป็น
ต้น 

     

5. 
สินค้าอุปโภค บริโภค และของที่ระลึกมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

     

ปัจจัยด้านราคาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

6. 

การมีระบบบริการการจ่ายผ่านบัตรเครดิตในการ
จ่ายค่าสินค้าที่มีราคาสูง หรือ การจองที่พัก แทน
การใช้เงินสดมีความสะดวกต่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ข้
อ
ที่ 

ปัจจัยภายด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

7. 
ราคาค่าเข้าชมโบราณสถานต่างๆมีความ
เหมาะสม 

     

8. 
ราคาค่าสินค้า ค่าอาหาร และค่าบริการต่างๆ มี
ความเหมาะสม 

     

9. ราคาค่าที่พักต่างๆมีความเหมาะสม      
10
. 

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางมีความเหมาะสมกับการ
ท่องเที่ยว 

     

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11
. 

การจองตั๋วในการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีความสะดวกสบาย สามารถ
จองได้หลากหลายช่องทาง เช่น เดินทางมาจอง
ด้วยตนเอง หรือ จองผ่านระบบออนไลน์ 

     

12
. 

การจองโรงแรม หรือที่พักต่างๆ มีความ
สะดวกสบาย และสามารถจองได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น เดินทางมาจองด้วยตนเอง หรือ 
จองผ่านระบบออนไลน์ 

     

13
. 

เส้นทางถนนมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย มี
ป้ายบอกทางอย่างชัดเจน และมีแสงไฟเพียงพอ
ต่อการเดินทางในเวลากลางคืน 

     

14
. 

สามารถหารายละเอียด เช่น ราคาที่พัก เส้นทาง
การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านค้า
ต่างๆ ได้จากทาง Web Site โดยตรงของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 
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ข้
อ
ที่ 

ปัจจัยภายด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

15
. 

การจัดแพ็คเกจ (Package) การท่องเที่ยว ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตนเองในราคาถูกเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว
อย่างน่าสนใจ 

     

16
. 

การประชาสัมพันธ์เทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆ
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ทาง Web Site,โทรทัศน,์ วิทย ุ

     

17
. 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากทาง
โทรทัศน์ วิทยุ หรือทางอินเตอร์เน็ต 

     

18
. 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับรู้ได้จากใบปลิว 
แผ่นพับ วารสารการท่องเที่ยว 

     

19
. 

การจัดงานเทศกาล หรือการจัดกิจกรรมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการโปรโมทการ
ท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจ เช่น งานเทศกาลลอย
กระทงกรุงเก่า กิจกรรมกินก๋วยเตี๋ยวเรือ 
กิจกรรมวันช้างไทย  
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ตอนที่   4   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

ค าชี้แจง    โปรดพิจารณาข้อความและท าเครื่องหมายลงในช่อง (   ) หน้าข้อที่ตรงกับความจริงมาก

ที่สุด 

ข้อ
ที่ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ความคิดเห็นของท่าน 
เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยว 

1. 

ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อชมศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความ
น่าสนใจ 

     

2. 
ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อชมโบราณสถานและ
โบราณวัตถุซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ไทย 

     

3. 
ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อพักผ่อน 

     

4. 
ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อท าบุญไหว้พระ 

      

โอกาสในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยว 

5. 
ท่านจะกลับมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอีก 

     

ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว 

6. 
ท่านมักจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแบบการซื้อแพ็คเกจ 
(Package) ทัวร ์

     

7. 
ท่านมักจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วยตนเอง (Bag packer) 
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ข้อ
ที่ 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ของท่านความคิดเห็น 
เห็นด้วย  
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
8. ท่านมักจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เสาร์ 

อาทิตย์ หรือ วันหยุดยาวต่อเนื่อง 
(วันหยุดราชการ) 

     

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

9.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของ

ท่านต่อการท่องเที่ยวใน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่านประมาณ...................................บาท 

ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

10. ท่านใช้ระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ..............................วัน 

ตอนที่  5   ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

............................................................................................................................. ..............................

............................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. ..............................

...................................................................................................................................................... .....

................................................ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี  
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย กับ นักท่องเที่ยว

ชาวต่งชาติ  

1. ท่านเดินทางมาท าอะไรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเหตุใดจึงเลือกที่จะเดินทางมาที่น่ี 

2. ท่านคิดว่าโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีต ภายในอ าเภอเมือง

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความส าคัญอย่างไรต่อการท่องเที่ยว 

3. ท่านคิดว่าเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองของไทยท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบอย่างไรต่อการ

ท่องเที่ยวของไทย 

4. ท่านคิดว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไร 

5. ท่านคิดว่าหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดอยุธยามากน้อยเพียงใด และท าให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

6. ท่านคิดว่าความสะดวกสบายในด้านระบบการสื่อสารต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใน

การเดินทางมาท่องเที่ยวหรือไม่ 

7. ท่านคิดว่าราคาค่าท่ีพักภายในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และมีความสะดวกสบายมากเพียงพอต่อความต้องการของท่านหรือไม่ 

8. ท่านคิดว่าการหาซ้ือสินค้าเพื่อการอุปโภคและการบริโภคภายในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสะดวกสบายหรือไม่ อย่างไร 

9. ท่านคิดว่าการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวภายในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ควรใช้สื่อใดมากที่สุด 

10. ท่านคิดว่าในอ าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องใดที่ควรจะปรับปรุง

แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หรือถ้าไม่ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพราะเหตุใด 
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Questionnaires 

A Comparative Study of Factors Influencing Tourist Behaviors at  Amphoe Phra Nakhon Si 

Ayutthaya between Thais and Foreigners. 

 

The questionnaire contains 5 parts as follows: 

Part 1: General information of the respondents 

Part 2: The questionnaire of the external factors; social and cultural, economical, political, and 

natural disaster in Thailand which are related to factors influencing tourist behaviors at Amphoe 

Phra Nakhon Si Ayutthaya between Thais and foreigners. 

Part 3: The questionnaire of the marketing mix factors; product, price, channel of distribution, 

and promotion which are related to factors influencing tourist behaviors at Amphoe Phra 

Nakhon Si Ayutthaya between Thais and foreigners. 

Part 4: The questionnaire of factors influencing tourist behaviors at Amphoe Phra Nakhon Si 

Ayutthaya between Thais and foreigners. 

Part 5: Suggestions and Comments of factors influencing tourist behaviors at Amphoe Phra 

Nakhon Si Ayutthaya between Thais and foreigners. 
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Part 1: General information of the respondents 

Please  in the bracket (    ) 

1. Gender   

(    ) male   (    ) female 

2. Age 

(    ) 20 or less years  (    ) 21-30 years 

(    ) 31-40 years  (    ) 41-50 years   (    ) more than 50 

years 

3. The highest level of education  

(    ) undergraduate  (    ) graduate 

4. Occupation 

(    ) student   (    ) government officers/state enterprise officer 

(    ) business employee  (    ) business owner 

(    ) other _______________________________________ (please specify) 

5. Income per month (Baht) 

(    ) 10,000 or less  (    ) 10,001-20,000  (    ) 20,001-30,000  

(   ) 30,001-40,000  (   ) 40,001-50,000  (   ) more than 50,001 

6. Marital status 

(    ) single   (    ) married     

(    ) other _______________________________________ (please specify) 

7. Traveling to experience Amphoe Mueang Phra Nakhon Si Ayutthaya 

(    ) First time    (    ) more than once 
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Part 2: The questionnaire of the external factors which are related to factors influencing tourist 

behaviors at Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya between Thais and foreigners. Please indicate 

your levels of agreement with the following statements. 

No. 
External factors which are related to 

tourism behavior 

Levels of opinions 
strongly 

agree 
agree undecided disagree strongly 

disagree 
Thai social and cultural factors 

1. 
Thai culture and local people’s way of 
lives are interesting and reflecting Thai 
traditions and customs. 

     

2. 
Thai local festivals are interesting and 
reflecting Thai traditions and custom. 

     

3. 
Thais are kind and friendly to the 
tourists. 

     

4. 
The culture of Thai costumes is unique 
and showing the local lifestyle. 

     

5. 
 Thai food is unique and a symbol of 
the national culture. 

     

Thai economical factors 

6. 
The higher expense of traveling is 
currently one of the reasons whether to 
travel in Thailand. 

     

7. 
The higher price of the petrol (gasoline) 
is one of the reasons whether to travel in 
Thailand. 

     

8. 
The unstable economy is one of the 
reasons whether to travel in Thailand. 

     

9. 
Thai government agencies have given 
ad equate supports for tourism industry. 
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No. 
External factors which are related to 

tourism behavior 

Levels of opinions 
strongly 

agree 
agree undecided disagree strongly 

disagree 
Thai political factors 
10. Thai government agencies have the 

security policies for the tourists. 
     

11. Thai political gathering is one of decision 
making factors to travel in Thailand. 

     

12. Political instability in Thailand has 
impacted Thailand’s tourism and public 
image. 

     

Natural disaster factors in Thailand 

13. 
Flood disaster in 2011 was one of the 
reasons to whether to travel in Thailand. 

     

14. 
Thailand has an emergency plan to 
handle natural disaster and disaster 
relief plan. 

     

15. 

The climate change in Thailand has 
becoming more serious and it is one of 
the reasons whether to travel in 
Thailand. 
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Part 3: The questionnaire of the marketing mix factors which are related to factors influencing 

tourist behaviors at Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya between Thais and foreigners. Please 

indicate your level of agreement with the following statements. 

No. 
Marketing mix factors which are 

related to tourism behavior 

Levels of opinions 
strongly 

agree 
agree undecided disagree strongly 

disagree 
Product factors (Tourist attractions) in Ayutthaya 

1. 

The facilities in touristic sites including 
food and beverage outlets as well as 
toilets are convenient, safe, and 
adequate for the number of tourists. 

     

2. 
There are full lines of infrastructures 
available such as mobile phone signals, 
Wi-Fi Internet connection. 

     

3. 

The services of hotel or other 
accommodations are interesting such as 
boat cruise around the ancient royal 
capital island of Ayutthaya. 

     

4. 
Ayutthaya notable delicacies such as 
Roti – Sai Mai, noodles are unique and 
well – known to the tourists.  

     

5. 
Ayutthaya products and souvenirs are 
unique. 

     

Price factors in Ayutthaya 

6. 
Various methods of payments are 
provided for tourists including credit card 
or cash. 

     

7. 
The admission fees to the ancient 
remains are appropriate. 
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No. 
Marketing mix factors which are 

related to 
tourism behavior 

Levels of opinions 
strongly 

agree 
agree undecided disagree strongl

y 
disagre

e 

8. 
The prices of services and goods 
appropriate. 

     

9. The accommodation prices are 
appropriate. 

     

10. The traveling expenses are appropriate.      
Channel of distribution factors in Ayutthaya 

11. 
Ticket purchase and reservation of 
tourist attractions are available either 
from online or on site reservations. 

     

12. 
Accommodation reservation is available 
online or on site reservations. 

     

13. 
Road trip in Ayutthaya is generally safe 
with adequate road signs and lights 
along the way. 

     

14. 

The website (http://www.ayutthaya.org/) 
or TAT website 
(http://www.tourismthailand.org/) provides 
complete details such as 
accommodations and rates, tourism 
attractions, restaurants, souvenir shops, 
etc. 

     

Promotion factors in Ayutthaya 

15. 
The province provides tour packages at 
reasonable price to promote the tourism. 

     

16. 
The mass media channels such as TV, 
radio, and the Internet efficiently promote 
festivals and tourism highlights. 

     

 

 

http://www.ayutthaya.org/
http://www.tourismthailand.org/
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No. 
Marketing mix factors which are 

related totourism behavior 

Levels of opinions 
strongly 

agree 
agree undecided disagree strongly 

disagree 

17. 

The tourists can access to tourism 
information from several types of 
printing medias such as TV, radio, and 
the Internet. 

     

18. The tourists can access to tourism 
information from several types of 
printing medias such as brochures, 
leaflets, tourism journals. 

     

19. The festivals or the activities in 
Ayutthaya are promoted tourism 
interestingly such as Loy Krathong 
festival, Noodle festival, Elephant Day.    
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Part 4: The questionnaire of factors influencing tourist behaviors at Amphoe Phra Nakhon Si 

Ayutthaya between Thais and Foreigners.  Please indicate your levels of agreement with the 

following statements. 

No. Tourism behaviors.  
Levels of opinions 

strongly 
agree 

agree undecided disagree strongly 
disagree 

Results for travelling 
1. You travel to Ayutthaya to experience 

unique, different and interesting arts, 
culture, tradition, architecture. 

     

2. You travel to Ayutthaya to experience 
the ancient sites and antiquities that 
reflects the Thai history. 

     

3. You travel to Ayutthaya to take rest.      
4. You travel to Ayutthaya to make a 

merit. 
     

Chance to travel again 

5. 
You absolutely want to come back 
here again. 

     

Travel Style 
6. You prefer to buy tour packages to 

Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya. 
     

7. You prefer to travel to Amphoe Phra 
Nakhon Si Ayutthaya alone. 

     

Time to travel 
8. You prefer to travel at weekends, 

holidays or vacations. 
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Travel Expenses 

9. Please estimate your travel expense in Ayutthaya per person?  

…………………………………………….. 

Travel Time  

10. Please estimate the amount of days in Ayutthaya per trip? 

………………………………………………… 

Part 5: Suggestions and Comments for other tourists who are traveling in Ayutthaya. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Thank you for your cooperation.  
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Interview questions 

A Comparative Study of Factors Influencing Tourist Behaviors at                                  

Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya between Thais and Foreigners. 

 

1. What do you do in Ayutthaya and why do you choose this place? 

2. Why are these ancient remains, antiques, and buildings in Ayutthaya important for 

tourism? 

3. What is the impact of the political events on tourism in Thailand? 

4. What does the plan to promote tourism of Thailand implement? 

5. After the massive flood in Phra Nakhon Si Ayutthaya in 2011, what is the impact on 

tourism? What change?   

6. Is the convenience of networking and communication systems one of the reasons to 

travel? 

7. Are the accommodations convenient? Is the rate appropriate? 

8. Is it easy to buy foods and goods in Ayutthaya? How? 

9. What is the best channel to inform tourism in Ayutthaya? 

10. What should Ayutthaya develop and improve? Why? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
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