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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นการวิ จัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลด้ วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 450 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 1)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่ องเที่ ย วของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทย พบว่ า ตั วบ่ งชี้ ที่ มี อิ ทธิ พลต่ อการท่ องเที่ ยวทุ กตั วบ่ งชี้ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้
ข้อมูลเหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุของปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าโมเดลมีความ
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สอดคล้ องกั บข้ อมู ลเชิ งประจั กษ์ ผลการพั ฒนาโมเดลเชิ งสาเหตุ ของปั จจั ยที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวคือ ปัจจัยคุณลักษณะ
ของนั กท่องเที่ยวด้านถิ่นที่อยู่ รองลงมาคือตัวแปรด้านอาชีพ ด้านรายได้ ตัวแปรปัจจัยในการ
ให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวด้านการต้อนรับ ด้านแรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง ด้านเพศ ด้านสิ่งดึงดูดใจ
และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย พระราชวังบางปะอิน
ABSTRACT
This research has objectives, 1) to study the level of factors Influencing
tourist behaviors of Thai tourists, and 2) to study the causal structural relationship of
factors influencing tourist behaviors of Thai tourists. The methodology of this research
was quantitative method. By collecting data with questionnaires from a sample of 450
Thai tourists and analyzed data by using descriptive and inferential statistics. The
research findings were as follows:- 1) the level of factors Influencing tourist behaviors
of Thai tourists were at the high level. 2) the confirmatory factor analysis of factors
Influencing tourist behaviors of Thai tourists indicators found that all indicators had
statistical significant relationship. The factors had related each other and could
analyze with elements. The analysis resulted in the model was compatible with data.
The tourist factors would influence on domicile, occupation, income, hospitality,
motivate, accessibility, gender, attractive and amenity respectively.
Keywords: factors influencing tourist behaviors, Thai tourists, Bang Pa – In Palace

1. บทนา

การท่อ งเที่ย วเป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ของมนุษ ย์ ที่เ กิ ด เพื่ อ ตอบสนองความต้ องการ การ
พักผ่อน รวมถึงความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ที่แปลกใหม่ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งทาให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากถิ่นที่อยู่ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งใน
ระยะทางใกล้และระยะทางไกล ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่า การเดินทางท่องเที่ยวจะกลายเป็น
สิ่งสาคัญและจาเป็นต่อวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน (Watcharaporn Rayabsri, 2008) ซึ่งจะ
พบว่า ในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก โดยถือ
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ว่าเป็ น สิ น ค้าบริ ก ารประเภทหนึ่ ง ที่ส ามารถทารายได้ ให้ กับ ประเทศอย่ างมาก และยั ง เป็ น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในสาขาอื่น ๆ อีกหลายสาขา ทาให้ เกิดการจ้างงานและการ
กระจายรายได้ในภาคเศรษฐกิจเป็นจานวนมหาศาลอีกด้วย ที่เป็นเช่ นนี้เพราะการท่องเที่ยวเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ทั้งทางตรง
และทางอ้ อ ม และยั ง เป็ น โอกาสให้ กั บ คนในชนบทและคนในภาคเกษตรมากยิ่ ง ขึ้ น การ
ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมตามชุ ม ชนได้ เ ริ่ ม แพร่ ก ระจายไปทั่ ว ประเทศ การท่ อ งเที่ ย วเป็ น
อุตสาหกรรมที่ทารายได้เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับหลายประเทศ ก่อให้เกิดการลงทุนใน
ธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีงานมี
รายได้เป็นผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคท้องถิ่นต่าง ๆ
อันเป็นการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศเหล่านั้น นอกจากนี้ยังช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์ของมนุษยชาติให้เกิดสันติภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้
มาเยือน ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่าง ๆ จึงพยายามดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศของตน
เพื่ อให้ มี รายได้ จ ากการท่ องเที่ ย วมากที่ สุ ด องค์ การการท่ องเที่ ยวโลก (World Tourism
Organization) คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทาง
มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึง 1.6 พันล้านคน โดยอยู่แถวเอเชียแปซิฟิคราว 400 ล้านคน
ในอาเซียน 160-200 ล้านคน (World Tourism Organization, 2015) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวโดยรวมสูง เพราะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีความสวยงาม
และความหลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นเอกลักษณะเฉพาะท้องถิ่น รวมทั้งสภาพ
ภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของคนไทย ซึ่งเป็น
ปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้กับประเทศ
อย่างมหาศาล
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นรูป
เเบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งจากกระเเสความต้องการของนักท่องเที่ยว หรือการถูกจัดให้เป็น
กลุ่มสินค้าการท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่
มุ่งรักษาเเละพัฒนา
เเหล่ งท่องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์ โดยมีการสนับสนุนการก าหนดจุ ดขายที่ชั ดเจนเเละ
เชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด การเกื้ อ หนุ น กั น ภายใต้ แ นวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์เป็นการท่องเที่ยวไปยัง
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เเหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเเละสังคม รวมถึงสถานที่ที่มีความ
ผูกพันทางจิตใจของชนรุ่นหลัง เพื่อชื่นชมเเละเรียนรู้ต่อประวัติศาสตร์เเละโบราณสถานในเเหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น บนพื้นฐานของความรับผิดชอบเเละมีจิตสานึกต่อการรักษามรดก การท่องเที่ยวที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีบทบาทที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เพราะการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ยังก่อให้เกิดการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูมรดก
ทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย ดังนั้นจึงทาให้พระราชวังบางปะอิน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก และในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังมี
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางวัฒนธรรมอีกหลายแห่ง เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งวิมาน
เมฆ พระราชวังดุสิต พระราชวังสนามจันทร์ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ไม่ได้
ยกตัวอย่างให้เห็น นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มักนิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เที่ยวชมมากมาย และยังมีวัดที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์อีกด้วย (World Tourism Organization, 2015).
พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่หนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างชาติให้ความสนใจ เป็นพระราชวังบนเกาะกลางน้าอันงดงามและกว้างขวาง ซึ่งมีประวัติความ
เป็นมายาวนาน ย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง เป็นต้นแบบการปรับตัวให้เข้ากับยุคตะวันตกใน
รั ชกาลที่ 5 ทั้ งยั งกลายเป็ นแหล่ งรวมปู ชนี ยสถานส าคั ญหลายแห่ งตกทอดมาถึ งปัจจุ บั น ตาม
พงศาวดารเล่าว่า “พระเจ้าปราสาททองหรือพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5" (พ.ศ.2172-2199) ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นบนเกาะบ้านเลนในลาแม่น้าเจ้าพระยา อันเนื่องมาจากเรือ
พระที่นั่งของสมเด็จพระเอกาทศรถ พระราชบิดาของพระเจ้าปราสาททองล่มลงแถวเกาะบางปะอิน
ครั้งนั้นจึงทรงได้พบหญิงชาวบ้านซึ่งต่อมาทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ครั้นในพ.ศ.2175 เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 2 ปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดที่เกาะบางปะอิน บริเวณ
บ้านเดิมของพระราชมารดา แล้วพระราชทานนามว่า วัดชุมพลนิกายาราม รวมทั้งขุดสระน้าสร้าง
พระราชนิ เวศน์ ขึ้นกลางเกาะ และสร้างพระที่นั่ง องค์หนึ่งริมสระ พระราชทานนามว่ า พระที่นั่ง
ไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับเมื่อยามเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์
สมัยกรุงศรีอยุธยาเสมอมา กระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 ใน พ.ศ.2310 บริเวณนี้จึงรกร้างไป กาลต่อมาใน
รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงทานุบารุงและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่ง
และสิ่งก่อสร้างอีกหลายแห่ งขึ้นภายในบริเวณพระราชวังบางปะอิน โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 โปรด
ประทับที่นี่มาก ด้วยเป็นพระราชวังบนเกาะกลางน้าอันสงบร่มเย็น และเคยเป็นที่ประทับเมื่อสมเด็จ
พระบรมราชชนกเสด็จประพาสบางปะอินมาก่อน ยังทรงใช้ที่นี่เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะและ
พระราชทานเลี้ยงรับรองอยู่เนืองๆ เนื่องจากบริเวณพระราชวังกว้างขวางมาก และแบ่งเป็น 2 เขต
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ใหญ่ๆ คือเขตพระราชฐานชั้นนอก ซึ่งใช้เป็นที่สาหรับออกมหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ สองคือ
เขตพระราชฐานชั้นในอันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ซึ่งส่วนที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้
คือเขตพระราชฐานชั้นนอก
ในฐานะของผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาและเห็ นถึงคุณค่าความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
โดยเฉพาะแหล่ งท่ องเที่ ยวทางวั ฒนธรรมในจั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา และมีความสนใจที่ จะมี
บทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จึงสนใจที่จะทาการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในแหล่งอื่นอีกด้วย ทั้งยังจะเป็นประโยชน์ในด้าน
การจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2.2 ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

3. วิธีดาเนินการวิจัย

การดาเนินการวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ดาเนินการดังนี้
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 เพื่อระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ดาเนินการด้วยการสารวจข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วนามาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน
ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยการสารวจข้อมูลและใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ประชากร กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวชมภายในบริเวณพื้นที่พระราชวังบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้า
มาเที่ยวชมภายในบริเวณพื้นที่พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 450 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาปัจจัยด้านการท่องเที่ยว คือ
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1. ปั จ จั ย ในการให้ บ ริ การของแหล่ งท่ อ งเที่ย ว ประกอบด้ว ยตั ว แปร เชิ ง ประจั ก ษ์ 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สิ่งดึงดูดใจ 2) สิ่งอานวยความสะดวก 3) การเข้าถึง 4) การต้อนรับ
2. ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วยตัวแปร เชิงประจักษ์ 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) เพศ 2) อาชีพ 3) รายได้ 4) ถิ่นที่อยู่ 5) แรงจูงใจ
เครื่องมือสาหรับการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย
ขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการ
สร้ างคือ ศึ กษาเอกสารและงานวิ จั ยที่เกี่ ยวข้ อง วิ เคราะห์ เนื้อหาของตั วแปรที่ ต้องการศึ กษา
เอกสารตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรข้อมูลทั่วไปได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้
ต่อเดือน ถิ่นที่อยู่อาศัย การเดินทางมาพระราชวังบางปะอิน ความถี่ในการเดินทาง เหตุผลในการ
เดินทาง ชื่อเสียงของพระราชวังบางปะอิน
2. แบบสอบถามระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2.2 กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามตามกรอบที่ได้ศึกษาจากข้อที่ 1)
2.3 สร้างแบบสอบถามตามวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยมีการประมาณค่า 5 ระดับ
มีเนื้อหาสาระครอบคลุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2.4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบเชิงเนื้อหาความ
ถูกต้องในพฤติกรรมที่ต้องการวัด ก่อนนาไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายปรากฏว่า มีค่า IOC (Index of
objective Congruence) ที่ 0.67 ถึง 1.00 โดยใช้สูตร IOC Somnuk Phattiyathani. (2003:
167) คัดเลือกข้อที่สอดคล้องและผ่านเกณฑ์ ได้ จานวน 45 ข้อ
3. นาแบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
การดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยให้ ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย เป็ น ผู้ แ จก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาพระราชวังบางปะอิน
จานวน 450 คน
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัย ได้รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและนาลง
รหัส เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีค่าสถิติที่ใช้และการ
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของนึกศึกษาโดยนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.)
จากแบบสอบถามในส่วนที่เป็นความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ระดับความสาคัญ
3. วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กั บ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปลิสเรล

4. สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วย
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ปัจจัยในการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่
- สิ่งที่ดึงดูดใจ เป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ ระดับความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว ต่อสิ่งดึงดูดใจ อยู่ในระดับมาก
- สิ่งที่อานวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและเป็นปัจจัยซึ่ง
เกี่ย วข้องกับการประกอบการทางธุรกิจ โดยมีการบริการของรัฐ อยู่ในบางส่ ว น ระดับ ความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก
- ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infra-structures) ซึ่งการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นต้องมีความสะดวก ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการเข้าถึง
อยู่ในระดับมาก

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

185

- การต้อนรับจัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญที่มีผลต่อการ ทาให้
นั กท่อ งเที่ ย วต้อ งการเดิน ทางมาท่อ งเที่ ยวอีก ระดับความคิ ดเห็ น ของนักท่อ งเที่ ยว ต่ อการ
ต้อนรับ อยู่ในระดับมาก
1.2 ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว
- เพศ นักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่สาคัญ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้าน
เพศ อยู่ในระดับมาก
- อาชีพ นั กท่องเที่ยวในปัจ จุบัน ที่มาท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรม ประกอบด้วยบุคคลทุก
สาขาอาชีพส่วนใหญ่ มีอาชีพที่มั่นคง ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้านอาชีพ
อยู่ในระดับมาก
- รายได้ รายได้ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับนักท่องเที่ยว สามารถกาหนดรูปแบบของการ
เดินทางและในส่วนของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวได้ ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อ
ปัจจัยด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก
- ถิ่นที่อยู่ ความสาคัญอย่างยิ่งเพราะถิ่นที่อยู่มีทรัพยากรที่หลากหลาย ระดับความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก
- แรงจูงใจ เป็นองค์ประกอบหลักสาคัญในการตัดสินใจมาท่องเที่ยว ระดับความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยว ต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวทุกตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.83 และมีความสัมพันธ์
เชิงบวก เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity matrix) ตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะทาการวิเคราะห์
องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) ที่มีค่า 0.78 ค่าดัชนีวัดความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งมี ค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีรากกาลังสอง
เฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.046 ซึ่งเข้าใกล้ 0 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์
โมเดลที่ แ สดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ป ระกอบคุ ณ ลั กษณะของปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การ
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ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับตัวแปรสังเกตได้ซึ่งเป็นตัวแปรบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย พบว่ า องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ หนึ่ ง แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่ องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ค่าน้าหนักองค์ประกอบทั้ง 45 ตัว มีขนาดตั้งแต่ 0.41 ถึง 1.47 และมีระดับนัยสาคัญที่ 0.05
ในขณะที่องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองแสดงความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบทั้ งหมด 9 ตัว มีขนาดตั้งแต่ 0.06 ถึง
0.54 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปร
พบว่า ตัวแปรทุกตัว ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการท่องเที่ยว ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม ปัจจัยที่ได้รับ
อิทธิพลมากที่สุดคือ ปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ย วด้านถิ่นที่อยู่ รองลงมาคือตัวแปรด้าน
อาชีพ ด้านรายได้ ตัว แปรปั จจั ย ในการให้บริการของแหล่ งท่องเที่ยวด้านการต้อนรับ ด้าน
แรงจูงใจ ด้านการเข้าถึง ด้านเพศ ด้านสิ่งดึงดูดใจ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.91 โดยตัวแปรทุกคู่มี
ความสัมพันธ์แบบมีทิศทางเดียวกัน คือมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก จากผลการพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ปัจจัยคุณลักษณะ
ของนักท่องเที่ยวด้านถิ่นที่อยู่อาศัย ได้รับอิทธิพลจากการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือ ตัว
แปรด้านอาชีพ ด้านรายได้ ด้านการต้อนรับ ด้านการจูงใจ ตัวแปรด้านการเข้าถึง ด้านเพศ ด้าน
สิ่งดึงดูดใจ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ

5. อภิปรายผลการวิจัย

5.1 ผลการศึกษาเพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ผลการศึกษา ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Thaya Kittikul.
(1997) ที่พบว่า การรักษาคุณภาพของสินค้าทางการท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะเป็นหนทาง
หนึ่งที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นหลักประกันทางด้านคุณภาพอีกด้วย
5.2 ผลการศึกษาศึกษาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการท่องเที่ย วของนักท่องเที่ย วชาวไทย พบว่า ตัว บ่งชี้ในการพัฒ นาทุกตัว บ่งชี้มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.52 ถึง 0.83
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และมีความสัมพันธ์เชิงบวก เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (identity
matrix) ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสามารถนามาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ข้อมูลเหมาะสมที่จะ
ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎี ปัจจัยที่มีต่อการท่องเที่ยว ทั้งปัจจัยการให้บริการ
ของแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับการศึกษาของ
Hansa Mamongkolkuldilok (2008, p.14) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาครัฐและชุมชน
ใน การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนแขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้แก่ ควรส่งเสริมการสร้างจิตสานึกรักท้องถิ่น ให้กับคนในชุมชนมากขึ้น หน่วยงาน
ของภาครัฐควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาการท่องเที่ยว

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
1. เนื่ อ งจากผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย อยู่ในระดับมากในทุกด้าน อาจเพิ่มด้านอื่นๆ เช่น การให้บริการเพิ่มเติม
จากภาครัฐ เป็นต้น
2. ในงานวิจัยนี้ได้จัดแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงอาจจัดการประเมินเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ภาครั ฐ ได้ มี น โยบายส่ ง เสริ ม ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบกั บ มี ล ะครอิ ง
ประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงอาจใช้โอกาสนี้เป็นการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากที่อื่นๆเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จากัดเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย ว พระราชวั ง บางปะอิ น ในเขตจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ ผู้ วิ จั ย
ปฏิบัติงานอยู่เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางเก็ บข้อมูลและมีข้อจากัดด้านระยะเวลาที่
กาหนดไว้ 1 ปีเท่านั้น ดังนั้นการอ้างอิงไปสู่นักท่องเที่ยว ทั่วประเทศอาจไม่เหมาะสม จึงควรมี
การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลการวิจัยเช่นนี้ในจังหวัดอื่นๆ
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2. การศึกษาครั้งนี้เป็น การศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย จึงควรมีการศึกษา
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เป็นแหล่งรายได้สาคัญในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย
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