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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย เป็นการวิจยั

เชิงส ารวจ มีว ัตถุประสงค์ดังน้ี (1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องในการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ก่ียวขอ้ง

ในการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืน  กบัแนวทางการบริหารการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย  ซ่ึงประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในการวิจัยน้ี คือ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไดใ้ชบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทยจ านวน 220 คน 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงจากการส ารวจผลวิจยัพบวา่ 
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 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย   

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง  31-40  ปี  ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี  สถานภาพโสด  ระดบัของ

รายไดต่้อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท  และมีต าแหน่งพนกังาน/เจา้หนา้ท่ี 

 2. ขอ้มูลการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย  โดยรวมอยูใ่น

ระดับมากท่ีสุด เ ม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์, ด้านภูมิทศัน์ภายในวดั, ด้านการเดินทาง การคมนาคม, ด้านป้ายขอ้มูล ป้ายบอกทาง, ด้าน

บุคลากรทางการท่องเท่ียว, ดา้นศิลปกรรมภายในวดั   ตามล าดบั  และ อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นแหล่งอ านวย

ความสะดวก 

 3. ขอ้มูลปัญหาของการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย  โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความปลอดภยั  และ อยูใ่นระดบัมาก คือ

ดา้นความไม่หลากหลายดา้นภาษาของป้าย, ดา้นมคัคุเทศกข์าดการฝึกอบรมอยา่งแทจ้ริง, ดา้นความไม่เพียงพอ

ของเจา้หนา้ท่ี, ดา้นราคาค่าอาหารท่ีไม่ยติุธรรม, ดา้นราคาค่าท่ีพกัสูงเกินจริง และดา้นความไม่ต่อเน่ืองกนัของ

แหล่งท่องเท่ียว  ตามล าดบั 

ค าส าคญั : การบริหารจดัการ, การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืน, แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์, ภูมิ

ทศัน์ภายในวดั, การคมนาคม, บุคลากรทางการท่องเท่ียว, ศิลปกรรมภายในวดั, แหล่งอ านวยความสะดวก, 

มคัคุเทศน์ 

 

ABSTRACT 

 Research on The Management of Night-time Historical Tourism in Thailand  is a survey research Its 

objectives are (1) To study the personal  information of those involved in the night-time historical  tourism in 

Thailand  (2) To study the guidelines for the management of night-time historical tourism in Thailand (3) To 

study the relationship between  the personal  information of those involved in the night-time historical  tourism 

in Thailand  and the guidelines for the management of night-time historical tourism in Thailand.  The 

population used in this research is  220 people who come to historical sites at night in Thailand. The statistics 

used in  this research are percentage, average and standard deviation. Which the  survey of research found that 
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 1. Most of the people who involved in the night-time historical  tourism in Thailand are female,  aged 

between 31 - 40 years, have a bachelor's degree ,have an average monthly income not more than 20000 Baht 

and staff position. 

 2 .  Historical tourism management information at night in Thailand. Overall at the highest level, 

When considering each side, it was found that the aspects at the highest level were historical sites, landscape 

within the temple, transportation, Information labels and road signs,  tourism personnel, art in the temple, 

respectively. And at a high level is the place of facility 

 3 .  Problems of The Night-time Historical Tourism in Thailand. Overall is at a high level. When 

considering each item, it was found that the problem at the highest level was safety and at the high level is no 

variety in language of information boards, no serious training for guide, not enough in tourism officer, 

expensive food price, expensive accommodation price. and the each attraction isn't continuously, respectively 

Keywords : Management, Night-time Historical Tourism, Historical sites, Landscape within the temple, 

Transportation, Tourism personnel, Art in the temple, Place of facility, Guide 

 

บทน า   

 การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เป็นรูปแบบหน่ึงของการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอย่างสูงและมี

ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีผ่านมาภาคส่วนให้ความส าคญัต่อการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวดงักล่าว โดยก าหนดรูปแบบและจุดขายอยา่งชดัเจน การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยงัเป็นกิจกรรมท่ี

ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนท้องถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันารูปแบบให้ได้

มาตรฐาน มีการน าเสนอแนวทางใหม่ในการจดัการ เพื่อสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่องเท่ียวระดบัโลก บน

พื้นฐานเร่ืองการอนุรักษพ์ร้อม ๆ กบัพฒันาการท่องเท่ียวไทยใหย้ ัง่ยนื 

          แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์มีคุณค่าและความส าคญัทางโบราณคดีและศาสนา รวมถึงอาคาร

สถานท่ีส่ิงก่อสร้าง  ท่ีมีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ เช่น โบราณสถาน 

อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ ก าแพงเมือง คูเมือง พิพิธภณัฑ ์วดั ศาสนสถาน และส่ิงก่อสร้างท่ีมีคุณค่า

ทางศิลปะและสถาปัตยกรรม ตวัอย่างแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของไทย ได้แก่ อุทยาน
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ประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทหินพิมาย 

อนุสาวรียช์าวบา้นบางระจนั และสะพานขา้มแม่น ้าแคว เป็นตน้ 

          การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์จ าเป็นตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ  มีคุณภาพ  หากขาดการจดัการท่ี

ดีจะมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้นได ้โดยการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในประเทศไทยท่ีผา่นมา

นั้นมกัมุ่งเนน้ไปยงั การด าเนินการโดยค านึงถึงศกัยภาพในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว การรับรองนกัท่องเท่ียว การ

บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งมีการจดัการดา้นการอนุรักษ ์ใหค้วามรู้สร้างจิตส านึก เปิดโอกาสและสร้าง

การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการกระจายรายไดสู่้ชุมชน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.เพื่อศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศ

ไทย   

2. . เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลของผูเ้ก่ียวขอ้งในการบริหารการจดัการการ

ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ยามค ่าคืน  กับแนวทางการบริหารการจัดการการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชก้ารท าวิจยั คือ แบบสอบถาม และใชสู้ตรค านวนทาง

สถิติในการประมวลผล โดยสถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1. ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล และกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไดใ้ชบ้ริการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืน

ในประเทศไทย  โดยจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมอนัดบั

ตน้ๆ คือ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   ในปีพุทธศกัราช 2563  ซ่ึงผูว้ิจยัไม่ทราบถึงจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
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จึงตอ้งกาหนดค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 95% และมีค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยู่ท่ี 5% จึงไดก้ าหนดขนาด

ของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง จานวน 220 คน และใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดยจะเลือกแจกแบบสอบถาม

ให้แก่นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้ใช้บริการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืน  ในจังหวดัจังหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการท าวิจยั 

ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  และต าแหน่งงาน มีเง่ือนไขคือตอ้งเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไดใ้ชบ้ริการการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย  และการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนใน

ประเทศไทย  ไดแ้ก่  แหล่งท่องเท่ียวยามค ่าคืน   ศิลปกรรมภายในวดั  ภูมิทศัน์ภายในวดั  ป้ายขอ้มูล  การ

คมนาคม  แหล่งอ านวยความสะดวก  บุคลากรทางการท่องเท่ียว   ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัญหาของการท่องเท่ียว

เชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย 7 ดา้น ไดแ้ก่  ปัญหาดา้นความปลอดภยั ราคาค่าท่ีพกัสูงเกินจริง  

ราคาค่าอาหารท่ีไม่ยติุธรรม  ความไม่หลากหลายดา้นภาษาของป้ายบอกทาง   ความไม่ต่อเน่ืองกนัของแต่ละ

สถานท่ีท่องเท่ียว  ความไม่เพียงพอของเจา้หน้าท่ีประจ าแหล่งท่องเท่ียว  รวมถึงมคัคุเทศก์ขาดการฝึกอบรม

อยา่งแทจ้ริง 

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของเครจซ่ีและมอร์แกน 

แบบไม่ทราบจานวนหรือสดัส่วนของประชากร 

 

ประโยชน์ของการวจิัย 

1. เพื่อน าผลของการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็นฐานขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

ยามค ่าคืนในประเทศไทย 

2. ผลของการวิจยัท่ีไดส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาและบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย 

3. ผลของการวิจัยท่ีได้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง    

ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ยามค า่คืน 

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การพฒันาการท่องเท่ียวทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม

และส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการจดัการทรัพยากรอยา่งสมดุลสอดคลอ้ง

กบัหลกันิเวศวิทยา โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาค   

 ศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา  ลกัษณะของศิลปวฒันธรรมในสมยักรุงศรีอยธุยา แบ่งไดห้ลายประเภท 

คือ 1) สถาปัตยกรรม  มกัเป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา  นิยมสร้างตามแบบสมยัลพบุรีเป็นส่วนใหญ่  

2)ประติมากรรม  งานประติมากรรมไดรั้บอิทธิพลเช่นเดียวกบัสถาปัตยกรรมในตอนตน้  เป็นศิลปะแบบขอม  

3) จิตรกรรม ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาเหมือนกบัศิลปะแขนงอ่ืน ๆ มกัเป็นภาพเก่ียวกบัพุทธ

ประวติัและพุทธชาดกในพระพุทธศาสนา  4) ประณีตศิลป์  งานประณีตศิลป์สมยัอยธุยาถือไดว้า่มีความเจริญ

ถึงขีดสุดเหนือกวา่ศิลปะแบบอ่ืน ๆ  

 ภูมิทัศน์ภายในวัด   เป็นท่ีพึ่งทั้งทางกายและทางใจ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ประกอบพิธี

ฌาปนกิจ การวางผงัก าหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมในอดีต เป็นภูมิทศัน์ตามประเพณี

ของพระพุทธศาสนา ตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ รวมถึงประโยชน์ใชส้อยตามสภาพสังคม  

ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว   เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บความสะดวกสบาย

และมีความสุข ประกอบดว้ย ท่ีพกัแรม อาหารและสถานบนัเทิง การบริการน า เท่ียวและมคัคุเทศก์ สินคา้ท่ี

ระลึก ระเบียบการเขา้-ออกประเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน  

 มัคคุเทศก์ เป็นผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือ ขอ้มูล ความเขา้ใจทางด้านวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ และ

เหตุการณ์ร่วมสมยัต่าง ๆ แก่บุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวเอกเทศ หรือนกัท่องเท่ียวในกรณีทศัน

ศึกษาในสถานท่ีทางศาสนาหรือประวติัศาสตร์ พิพิธภณัฑ ์และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความสนใจอ่ืน ๆ               
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ทฤษฎขีองปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ยามค า่คืน 

 ศุภธิดา กอ้นศิลา (2555) ไดศึ้กษาถึงแนวคิดของผลกระทบดา้นลบของการท่องเท่ียวต่อชุมชนทอ้งถ่ิน 

ท่ีแสดงออกมาในรูปของปัญหาต่าง ๆ คือ  ดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม   

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  การพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนจะ

ด าเนินไปได ้จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการประสานงานจากองคป์ระกอบของการท่องเท่ียวในทุกดา้น

และเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน แต่ในปัจจุบนัแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ก าลงัจะส้ินสุดในปีน้ี การพฒันาไม่

สามารถด าเนินไปตามแผนได ้ดว้ยปัญหาและอุปสรรคคือ การบริหารจดัการ  แหล่งท่องเท่ียวกบักิจกรรม   

การบริการ  ส่ิงแวดลอ้มและสภาพภูมิทศัน์  นกัท่องเท่ียว  และชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว   

ปัญหาด้านความปลอดภัยส าหรับการท่องเที่ยว  การเดินทางท่องเท่ียว บางคร้ังอาจตอ้งพบกบัความ

เส่ียงท่ีจะเกิดภยัอนัตรายซ่ึงนักเดินทางทุกคนสมควรท่ีจะตอ้งตระหนักและมีความระมดัระวงัเสมอทุกการ

เดินทาง  เช่น  อุบติัเหตุ อนัตรายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ  อนัตรายจากส่ิงแวดลอ้ม/สภาพ

อากาศ/สตัวต่์าง ๆ  ภาวะเครียดและสุขภาพจิตไม่ดี ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งการเดินทาง  

ปัญหาราคาที่พกัและราคาร้านอาหารสูงเกดิจริง พิจารณาไดจ้าก   

    1. ปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา  คือ  วตัถุประสงคท์างการตลาดขององคก์ร  กลยทุธ์

การตลาดดา้นอ่ืน ๆ  ตน้ทุน  และองคก์รเพื่อการก าหนดราคา  

    2. ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคา ประกอบดว้ย   ลกัษณะของตลาดและอุปสงค์   

การก าหนดราคาภายใตภ้าวะการแข่งขนัสมบูรณ์   การก าหนดราคาภายใตก้ารแข่งขนัก่ึงผูกขาด   การก าหนด

ราคาภายใตภ้าวะท่ีมีคู่แขง้ขนัน้อยราย   การก าหนดราคาภายใตภ้าวการณ์ผูกขาดสมบูรณ์   การก าหนดราคา

ตามทศันคติเก่ียวกบัคุณค่าของผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค   การก าหนดราคาของคู่แข่งขนั และ  ปัจจยัภายนอกอ่ืน 

ๆ คือ การก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ใหมี้ความสอดคลอ้งต่อสภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  

3. พฤติกรรมส าหรับผูป้ระกอบการท่ีขาดจริยธรรมท่ีดีในการประกอบอาชีพ ถือเป็นการเอาเปรียบ

ผูบ้ริโภค  เห็นประโยชน์ท่ีตนคาดวา่จะไดรั้บเป็นส าคญั  ไม่วา่จะเป็นการจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  สินคา้

ของท่ีระลึก รวมถึงค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการอยา่งธุรกิจร้านอาหาร  ภตัตาคารโรงแรม  เป็นตน้  
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ความไม่หลากหลายด้านภาษาของป้ายบอกทาง  เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดอุปสรรคแก่นักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ รวมถึงเป็นผลให้ความประทับใจของนักท่องเท่ียวลดน้อยลง  ซ่ึงภาษาต่างประเทศนั้นมี

ความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นอยา่งมาก  

 ระยะทางของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่  เช่น การจัดการท่องเท่ียวในหลาย ๆ ท่ี แล้วเกิด

เหตุการณ์บางอย่างข้ึนกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีก าลงัจะเดินทางไปอย่างกระทนัหัน  ท าให้ระยะเวลาของการ

ท่องเท่ียวตอ้งเล่ือนออกไป  แผนการท่องเท่ียวกเ็ป็นตอ้งคลาดเคล่ือนดว้ยเช่นกนั   

 บุคลากรทางการท่องเที่ยว  การท่องเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลย  ถา้ขาดบุคลากร

ทางการท่องเท่ียว  ซ่ึงตอ้งมีความรู้  มีคุณภาพ  มีทกัษะท่ีดีในการให้บริการนักท่องเท่ียว ให้ขอ้มูลข่าวสาร

ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ มีความซ่ือสัตยต่์อหน้าท่ี    แต่ถา้จ านวนบุคลากรทางการท่องเท่ียวนั้นไม่เพียงพอ

เท่าท่ีควร  หรือขาดการฝึกอบรมอยา่งจริงจงั  ก็จะท าใหกิ้จกรรมการท่องเท่ียวไม่อาจตอบสนองความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวได ้  

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ญาณาธร เธียรถาวร  (2559)  ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ กรณีศึกษา อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ กรณีศึกษา อุ

ทยาประวติัศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน   ผลการวิจยัพบว่านกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย3ุ1 – 40 ปีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน เป็นชาวไทย และชาวต่างชาติ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ พบว่า โดยภาพรวมอนัดบัแรก คือ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ

ดา้นการท่องเท่ียว รองลงมาคือ ดา้นศกัยภาพในการรองรับดา้นการท่องเท่ียว และ ดา้นการบริหารจดัการ และ

เป็นรายขอ้ใน 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่   ความโดดเด่นและความมีเอกลกัษณ์ทางประวติัศาสตร์ ความงดงามทาง

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม  ความมีช่ือเสียง ภาพลักษณ์ท่ีดี และเป็นท่ียอมรับ พื้นท่ีในการรองรับ

นกัท่องเท่ียวเพียงพอ ความสะดวกสบายในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 
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 ประภาวี วงษบุ์ตรศรี (2556) ศึกษาเร่ือง การพฒันาคุณภาพการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (The Quality Development of Historical Tourism  in Northeastern, Thailand)   ศึกษาถึง

ปัจจยัประชากรท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพดา้นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทย  เพื่อเปรียบเทียบประชากรท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึง

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอาย ุ20-29 ปีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า

กว่า 15,000 บาท มีการศึกษาทั้งระดบัปริญญาตรี และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่เป็น

นักท่องเท่ียวจากภาคอีสาน   จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรพบว่านักท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นเพศ และอาชีพแตกต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดและการจดัการโลจิสติกส์

ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ไม่แตกต่างกนั ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายแุตกต่างกนั

มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดและการจดัการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์

แตกต่างกนั โดยพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกใน

สถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ห้องสุขาสะอาดเพียงพอและสะดวกต่อการใชง้าน ดา้นพนกังาน

ให้บริการตามล าดบัขั้นตอนดว้ยความคล่องตวั  การแกไ้ขปัญหาการจราจร มากกว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมีอายุ

นอ้ยกวา่  

ทิพาพร ไตรบรรณ์ (2557) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ 

กรณีศึกษา หมู่บา้นอรัญญิก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อ

ศึกษาและวิเคราะห์ถึงนโยบายดา้นการท่องเท่ียวของหมู่บา้นอรัญญิก การมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการ

ท่องเท่ียวของคนในชุมชน และแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวของหมู่บา้นอรัญญิก มีการรวบรวม

ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire)  พบว่า แนวทางการพฒันาศกัยภาพ

การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ หมู่บา้นอรัญญิก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 1) ชาวบา้นในหมู่บา้นอรัญญิกยงัขาดการมีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว และ

ขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการการท่องเท่ียว ดงันั้น หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวหรือหน่วยงานทอ้งถ่ิน ควรเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจอนัดีใหก้บัชาวบา้น โดยการจดัหาบุคลากรท่ี

มีความรู้ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียวมาอบรมใหค้วามรู้กบัชาวบา้น  

 2) นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องยงัไม่สามารถ

ด าเนินการพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงเกิดไดจ้ากหลายปัจจยั เช่น  งบประมาณท่ี
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มีไวส้ าหรับส่งเสริมและพฒันาดา้นการท่องเท่ียวมีจ ากดั หรือมีโครงการด าเนินการพฒันาแลว้ แต่ไม่ด าเนินไป

ใหเ้สร็จลุล่วง ส่งผลใหก้ารด าเนินการพฒันาไดผ้ลท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร  

 3) แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นอรัญญิกยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ในด้านการพฒันาการท่องเท่ียวควรให้ความส าคญัถึงการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียว แม้ว่าจากการ

สัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะท าหน้าท่ีช่วยเหลือในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์แลว้ แต่ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ

สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียวบางส่วนนั้นแสดงความคิดเห็นวา่ เร่ืองการประชาสัมพนัธ์นั้นยงัเป็น

ปัญหาหลกัในเร่ืองของการพฒันาท่องเท่ียว  

 

กรอบแนวคิดการวจิัย  

 

 

                         
 

ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.ระดบัการศึกษา
5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
6.ต าแหน่งงาน

          การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงประวตัศิาสตร์ยามค า่คืนในประเทศไทย
1.แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์
2.ศิลปกรรมภายในวดั
3.ภูมิทศันภ์ายในวดั
4.ป้ายขอ้มลู
5.การคมนาคม
6.แหล่งอ านวยความสะดวก
7.บุคลากรทางการท่องเท่ียว

   ปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงประวตัศิาสตร์
                  ยามค า่คืนในประเทศไทย
1.ความปลอดภยั
2.ราคาค่าท่ีพกัสูงเกินจริง
3.ราคาค่าอาหารท่ีไมย่ติุธรรม
4.ความไมห่ลากหลายดา้นภาษาของป้าย
5.ความไมต่่อเน่ืองของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว
6.ความไมเ่พียงพอของเจา้หนา้ท่ีแหล่งท่องเท่ียว
7.มคัคุเทศกข์าดการฝึกอบรมอยา่งจริงจงั

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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วธิีด าเนินการวจิัย  

วิธีการเกบ็ข้อมูล    

 น าแบบสอบถามท่ีไดท้ าการแกไ้ขแลว้ จ านวน 220 ชุด แจกให้กลุ่มตวัอย่าง  ให้กบันักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ยามค ่าคืน  ซ่ึงด าเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง พร้อม

อธิบายแนวทางการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกขอ้มูลครบเรียบร้อยแลว้ โดยเกบ็

รวบรวมไวท่ี้ไฟล์ Excel และส่งกลบัมายงัผูว้ิจยั โดยใชร้ะยะเวลา 1-2 เดือนคือ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 - 

มกราคม 2564 จ านวน 220 คน เม่ือครบจ านวนแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ จะ

ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชสู้ตรค านวนทางสถิติในการประมวลผล โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี คือสถิติเชิงพรรณนา ดงัต่อไปน้ี 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน

การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย 

 2. ค่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) 

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

ผลการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย มีผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งหมด 220 ชุด โดยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจ านวน 136 คน ส่วนใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 70 

คน และนอ้ยท่ีสุดคือต ่ากวา่ 20 ปี  จ  านวน 16 คน  ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 105 คน และ

น้อยท่ีสุดคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 42 คน  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 133 คน และน้อยท่ีสุดคือ 
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หมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 12 คน  ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท 

จ านวน 84 คน และนอ้ยท่ีสุดคือ 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 7 คน  ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานพนกังาน/เจา้หนา้ท่ี 

จ านวน 91 คน และนอ้ยท่ีสุดคือผูจ้ดัการ/หวัหนา้สายงาน  จ านวน 14 คน   

 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยามค า่คนืในประเทศไทย  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้  พบว่า  ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์, ดา้นภูมิทศัน์ภายในวดั, ดา้นการเดินทาง การคมนาคม, ดา้นป้ายขอ้มูล ป้ายบอทาง

, ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว, ดา้นศิลปกรรมภายในวดั  ตามล าดบั  และ อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นแหล่ง

อ านวยความสะดวก  

 

ปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยามค า่คนืในประเทศไทย  

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้  พบว่า  ปัญหาท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความ

ปลอดภยั   และ อยู่ในระดับมาก คือด้านความไม่หลากหลายด้านภาษาของป้าย, ด้านมคัคุเทศก์ขาดการ

ฝึกอบรมอยา่งแทจ้ริง, ดา้นความไม่เพียงพอของเจา้หนา้ท่ี, ดา้นราคาค่าอาหารท่ีไม่ยติุธรรม, ดา้นราคาค่าท่ีพกั

สูงเกินจริง และดา้นความไม่ต่อเน่ืองกนัของแหล่งท่องเท่ียว   ตามล าดบั 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ โดยผลการศึกษาพบว่าขอ้มูลส่วนบุคคล

ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 31 - 40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีระดบัของรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือ
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เท่ากบั 20,000 บาท และต าแหน่ง พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรัณฑรั์ตน์ ธเนศฐิติวชัร 

(2552) ท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยัในเร่ือง แนวทางพฒันาการท่องเท่ียวจงัหวดัแพร่ : กรณีศึกษาแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัแพร่  

 

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ยามค า่คืนในประเทศไทย 

 การบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทยสอดคลอ้งกบัการจดัการ

ดา้นศิลปวฒันธรรม  ความงดงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ความปลอดภยั  และการอ านวยความสะดวกแก่

นักท่องเท่ียว  ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงประวติัศาสตร์, ดา้นภูมิทศัน์ภายในวดั, ดา้นการเดินทาง การคมนาคม, ดา้นป้ายขอ้มูล ป้ายบอกทาง, ดา้น

บุคลากรทางการท่องเท่ียว, ดา้นศิลปกรรมภายในวดั  ตามล าดบั  และ อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นแหล่งอ านวย

ความสะดวก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประภาวี วงษบุ์ตรศรี (2556)  ท่ีไดท้ าการวิจยัในเร่ือง การพฒันา

คุณภาพการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

 

ปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ยามค า่คืนในประเทศไทย 

 ปัญหาของการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทยสอดคล้องกับปัญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนส าหรับการท่องเท่ียว  เช่น  ปัญหาด้านความสะดวก  ปลอดภัย  ความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว  ตลอดจนปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสถานท่ีท่องเท่ียว  ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความปลอดภยั  และอยูใ่นระดบัมาก คือ

ดา้นความไม่หลากหลายดา้นภาษาของป้าย, ดา้นมคัคุเทศกข์าดการฝึกอบรมอยา่งแทจ้ริง, ดา้นความไม่เพียงพอ

ของเจา้หนา้ท่ี, ดา้นราคาค่าอาหารท่ีไม่ยติุธรรม, ดา้นราคาค่าท่ีพกัสูงเกินจริง และดา้นความไม่ต่อเน่ืองกนัของ

แหล่งท่องเท่ียว  ตามล าดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพาพร ไตรบรรณ์ (2557)  ท่ีไดท้ าการวิจยัในเร่ือง 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเ ท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา หมู่บ้านอรัญญิก จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา   
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ข้อเสนอแนะ   

การน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การน าแนวทางการบริหารจดัการการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในประเทศไทย ในเร่ือง

ของการจดัการดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว  ศิลปกรรมภายในวดั ภูมิทศัน์บริเวณวดั  ป้ายขอ้มูล ป้ายบอกทาง  การ

คมนาคม  แหล่งอ านวยความสะดวก  บุคลากรทางการท่องเท่ียว  ตอ้งศึกษาถึงหลกัการบริหารท่ีดี คุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ของโบราณสถาน  โบราณวตัถุ  สถาปัตยกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชาติ 

พฤติกรรมการเดินทาง  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ทกัษะส าคญัท่ีมคัคุเทศกแ์ละบุคลากรทางการท่องเท่ียวตอ้งทราบ

และตอ้งปฏิบติั  เพื่อให้การบริหารจดัการ  การก าหนดกฎเกณฑ์ขอ้บงัคบั  ขอ้ก าหนดนโยบาย  แนวทางการ

รณรงคต์ลอดจนการส่งเสริมการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้ง

ไว ้

 2. การน าแนวทางจากการวิจยัไปใชแ้กปั้ญหาดา้นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ยามค ่าคืนในเร่ือง

ของปัญหาดา้นความปลอดภยั  ราคาค่าท่ีพกัสูงเกินจริง  ราคาค่าอาหารท่ีไม่ยติุธรรม  ความไม่หลากหลายดา้น

ภาษาของป้ายบอกทาง ความไม่ต่อเน่ืองกนัของแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียว  ความไม่เพียงพอของเจา้หนา้ท่ีประจ า

แหล่งท่องเท่ียว มคัคุเทศกข์าดการฝึกอบรมอยา่งแทจ้ริง  ตอ้งศึกษาถึงปัญหาทุกดา้นท่ีมี  และท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

ศึกษาถึงขอ้ร้องทุกขจ์ากนกัท่องเท่ียว  ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียวในทุกช่องทางการส่ือสาร  เพื่อท่ีจะได้

เขา้ถึงทุกปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการท่องเท่ียว  รวมทั้งเรียนรู้กรณีศึกษาหรือปัญหาใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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