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ความตั้งใจกลบัมาท่องเที่ยวซ ้าวดัมเหยงคณ์  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เมทิกา   แตงวิเชียร1 และ ประภสัสร  วิเศษประภา2 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองความตั้ งใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าว ัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า 
และ ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว โดยเก็บขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ20 ปีขึ้นไปท่ีเคยมี
ประสบการณ์ท่องเท่ียววดัมเหยงคณ์และมีความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้ า  จ านวน 400 คน ผลการวิจยั
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี มีสถานภาพ
สมรส การศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียมากกว่า 30,000 บาท อาชีพรับจา้ง/ธุรกิจส่วนตวั และส่วน
ใหญ่มีภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล 

ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียววดัวดัมเหยงคณ์ ช่วยให้ท่านเกิด
ความรู้ความเขา้ใจในสภาพสังคมทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว มีอิทธิพลกับความตั้ งใจแสดง
พฤติกรรม ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก  

โดยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวท่ีเคยมาท่องเท่ียววดัมเหยงคณ์ ด้านเพศ 
รายได ้การศึกษา และสถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมท่ีไม่แตกต่างกนั ส่วน
ดา้นอายุ อาชีพ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัดา้น
ส่วนประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม พบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.22 และความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 4.8 และพบว่าผลการ
วิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการตวัแปรอิสระ ทั้งหมด 7 ตวั โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน  4 ตวั
แปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว คือดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว,ดา้น
กระบวนการให้บริการ, ด้านภาพลักษณ์และส่ิงแวดล้อม  และล าดับสุดท้ายด้านบุคลากรการ
ท่องเท่ียว  

 
ค ำส ำคัญ : กลับมำท่องเท่ียวซ ้ำ,ประสบกำรณ์ท่องเท่ียวท่ีน่ำจดจ ำ,ควำมตั้งใจแสดงพฤติกรรม 



2 
 

 

Abstract 
 
This research aims to study about revisit intention of Wat Mahaeyong in Phra Nakhon Si 

Ayutthaya. The objectives are 1). To study the personal factors 2). To study the memorable travel 

experiences 3). To study the tourism marketing mix for revisit intention of Wat Mahaeyong in Phra 

Nakhon Si Ayutthaya. 

The sample group in this research will be used 400 people with age more than 20 years 

old who used to visit and have intention to revisit Wat Mahaeyong. The research showed that most 

of the respondents were female tourists, aged over 50 years, marital status, education level was 

bachelor degree, average income more than 30,000 baht per month, operating in personal business 

and most of them are living in Bangkok and vicinity and Phra Nakhon Si Ayutthaya respectively. 

 The results of hypothesis testing showed that the memorable travel experiences have 

influenced to the tourist’s behavior intention. Most respondents pay attention to travel at Wat 

Mahaeyong in order to gain the knowledge and understanding about the social culture. The tourism 

marketing mix has influenced to the tourist's behavior intentions by paying more attention to the 

tourist attractions, activities, images. Moreover, the personal factors of the tourists who used to visit 

at Wat Mahaeyong with different sex, income, educational level and status, there are no difference. 

On the other hands, the personal factors with different age, occupation and domicile, there are 

different to influence of the tourist’s behavior intention. Lastly, the memorable travel experiences 

have influenced to the tourist’s behavior intention. The result showed Correlation Coefficient (r) is 

0.22 and has a correlation 4.8% and the multiple linear regression of seven factors found out that 

there are four independent factors that have influenced of the tourist's behavior intention including 

tourist attraction, services, images, and environment of tourist attraction.  Furthermore, the tourism 

personnel has correlation coefficient (r) 0.65 and has a correlation of 41.8% 

1นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2อาจารยพ์ิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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1. บทน า 

การท่องเท่ียวของประเทศไทยในปัจจุบนัไดข้ยายตวัมากขึ้นจนกลายเป็นอุตสาหกรรม
หลักท่ีหารายได้ให้กับประเทศและยงัได้สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างระบบสาธารณูปโภคอีก
มากมาย ในขณะเดียวกันทรัพยากรการท่องเท่ียวได้ถูกใช้ไปอย่างหนักจนเกิดปัญหาความเส่ือม
โทรมและเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาอีกทั้งนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยงัมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัรูปแบบการท่องเท่ียว
ท่ีช่ืนชอบก็มีความแตกต่างกนั การสร้างทศันคติท่ีดีให้กับคนไทยในฐานะท่ีเป็นเจ้าของบา้นให้
ตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเท่ียวต่อการด ารงชีวิตเสมือนเป็นปัจจัยหลัก จึงเป็น
วัตถุประสงค์การท่องเท่ียวในบริบทใหม่เกิดขึ้ น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศอยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มมากยิง่ขึ้น  

การท่องเท่ียวในบริบทใหม่ท่ีเกิดขึ้นกบัประเทศไทย ไม่ไดเ้นน้เฉพาะการท่องเท่ียวของ
ชาวต่างชาติเท่านั้น แต่จะเน้นในเร่ืองของการท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยด้วยกันเอง
เรียกว่าเป็น “ไทยเท่ียวไทย” เนน้เอกลกัษณ์สร้างและส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตา ประเทศไทยมี
การปรับทิศทางการแข่งขนัทางการท่องเท่ียวเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนไทย ซ่ึงประชาชน
ส่วนใหญ่ผูกพนักบัวดัและนบัถือพระพุทธศาสนา โดยการน าเอาการท่องเท่ียวเชิงศาสนามาเป็นจุด
ขายเพื่อดึงดูดความสนใจนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

อน่ึงส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวนับเป็นเคร่ืองมือส าคญัทางการตลาดของธุรกิจ
ในการท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จทางดา้นการตลาดท่องเท่ียว (Kotler, 2009) และปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวน้ีจะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียวกลับมา
ท่องเท่ียวซ ้าอีก   ส่วนกิจกรรมทางการท่องเท่ียวและกิจกรรมนนัทนาการท่ีนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาส
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัในยคุปัจจุบนัเน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงความตั้งใจท่ี
กลบัมาเท่ียวซ ้ านั้นเกิดการท่ีนกัท่องเท่ียวมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมจากการท่องเท่ียวแลว้เต็มใจ
ท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวอีกในอนาคตรวมถึงการแนะน ากลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จกัใหไ้ปเท่ียวเช่นเดียวกนั
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า ส่วน

ประสมทางการตลาดท่องเท่ียว  และความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
2.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า 

และส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
 
สมมติฐาน 

1.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 
2.เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง

พฤติกรรม  
3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว มีอิทธิพลกบัความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์  นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ20 ปีขึ้นไปเคยมีประสบการณ์
ท่องเท่ียววดัมเหยคณ์และมีความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้า 

2.ขอบเขตดา้นเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า และส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ซ่ึงประกอบดว้ย ความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้า และการแนะน าบอก
ต่อ 

3.ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการวิจยั ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าในส่วนองค์ประกอบ
ของแหล่งท่องเท่ียวกบัความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าในส่วนประสมทาง
การตลาดท่องเท่ียวกบัความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ัง
ต่อไป 

2.ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้เจา้หนา้ท่ีระดบับริหาร การท่องเท่ียว 
หน่วยงานราชการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัวดัมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ไดท้ราบถึงระดับของ
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ประสบการณ์ท่ีน่าจดจ าในส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวกบัความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ทั้งน้ี
เพื่อให้เจา้หน้าท่ีระดบับริหารกบัหน่วยงานราชการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถ
ก าหนดกลยทุธ์รูปแบบในการจดักิจกรรมและการบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการท าวิจัย โดยอาศัยพื้นฐานจาก 

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้ประกอบงานวิจยั เร่ืองความตั้งใจกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้าวดัมเหยงคณ์  จ. พระนครศรีอยธุยา โดยมีส่วนครอบคลุมเน้ือหาการวิจยั ดงัน้ี 

ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล   ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538)  กล่าวว่าตวัแปรลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิล าเนาและรายได้ต่อเดือน 
ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลเป็นลกัษณะท่ีส าคญัและเป็นสถิติท่ีวดัได้ของประชากรและช่วยในการ

ปัจจยัส่วนบุคคล 

ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า 

ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว 

- ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 

- ดา้นค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว 

- ดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

- ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

- ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้ม 

- ดา้นบุคลากรการท่องเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 

     ( Behavior Intention) 

 ความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้า 

(Intention Revisit) 

การแนะน าบอกต่อ 

(Intention to Recommend) 

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 
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ก าหนดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะดา้นจิตวิทยาและสังคม วฒันธรรม  ช่วยอธิบายถึงความคิดและ
ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนด
เป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั 

ทฤษฎีประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า การท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจะได้รับ
ประสบการณ์ผ่านการบริการจากผูใ้ห้บริการและประสบการณ์ในเชิงบวก ก่อให้เกิดจากการเรียนรู้ 
การไดไ้ปสัมผสั หรือการร่วมท ากิจกรรมในพื้นท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีน่าประทบัใจ  Pine and Gilmore 
(1998) 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว  Kotler  (2009) ไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดซ่ึ้งกิจการผสมผสานเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีให้ สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว
เป้าหมาย ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดจะประกอบดว้ยทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีกิจการท่องเท่ียวใชเ้พื่อสร้าง
อิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ซ่ึงไดแ้ก่ 1.ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 2. 
ดา้นค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว 3. ดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว 4. ดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว 5. ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ 6. ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้ม 7. ดา้นบุคลากรการท่องเท่ียว  

ทฤษฎีความตั้งใจแสดงพฤติกรรม  (behavior intention) หมายถึง ความคิด ความตั้งใจท่ี
จะกระท า ซ่ึง ไดแ้ก่พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า และบอกต่อในเชิงบวกของผูบ้ริโภค Warshaw and Davis 
(1985 cited in Rhodes et al., 2005) กล่าวว่าความตั้งใจ (intention) นั้น เป็นกระบวนการคิดท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการวางแผนท่ีจะกระท าอยา่งมีสติ  

ความตั้งใจกลับมาท่องเท่ียวซ ้า  คือ การกลับมาเท่ียวซ ้ าในทฤษฎีความตั้ งใจแสดง

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว บริการท่ีช่ืนชอบอยา่งสม ่าเสมอในระยะยาว เรียกวา่ ความภกัดี (Oliver, 

1997) นักท่องเท่ียวท่ีมีความภักดีจึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณค่าเพราะนักท่องเท่ียวท่ีมีความภักดีจะ

กลบัมาใชบ้ริการซ ้ าและจะมีการบอกปากต่อปากใหก้บัเพื่อน และสมาชิกในครอบครัว ท าใหธุ้รกิจ

ประหยดัค่าใชจ่้าย (Lovelock, Wirtz, Ken & Lui, 2005) ส าหรับบริบทของการท่องเท่ียว แนวโน้ม 

หรือระดับพนัธะสัญญาของนักท่องเท่ียวท่ีจะกลบัมา ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวเดิมอีกคร้ัง 

(Chen & Tsai, 2007) ความตั้งใจในการกลบัมาเท่ียวซ ้ าถือเป็นปัจจยัส าคญัในด้านการตลาดของ

แหล่งท่องเท่ียวใการท านายพฤติกรรมในอนาคตของนกัท่องเท่ียว ความตั้งใจในการกลบัมาเท่ียวซ ้า 

การแนะน าและบอกต่อ คือ ดา้นการแนะน าและบอกต่อ เป็นการแนะน าให้เพื่อนหรือ
ญาติให้เข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ี รวมถึงการเล่าประสบการณ์ความประทับใจ
ทางบวกเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว เช่น ส่ิงดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวย
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ความสะดวกภายในแหล่งท่องเท่ียว และคุณภาพ  บริการท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียว  Robinson and 
Etherington (2006), Zeithaml et al., (2009),  Oliver (2010) 

 

3. วิธีการศึกษา 
 ใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดตวัอย่าง (sample size) ให้มีความเหมาะสมกบัระดบั
ความเช่ือมัน่ ในทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือนท่ี 5%เน่ืองจากผูวิ้จยันั้นไม่
สามารถทราบไดถึ้งจ านวนของประชากรท่ีแน่นอนได ้จึงใชก้ารก าหนดตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรของ 
(Cochran, 1977) ใช้ในกรณีท่ีไม่ทราบขนาดประชากรท่ีแน่นอน แต่ทราบว่ามีจ านวนมากและ
ตอ้งการประมาณค่าส่วนประชากร 

 กรณีทราบค่าสัดส่วนของประชากร ใชสู้ตร     
 ซ่ึงในท่ีน่ี   n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
   p  =  สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
   e   =  ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้
   Z  =  ค่า Z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 

- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z=1.96 
- ถา้ระดบัความเช่ือมัน่ 99% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีค่า Z=2.58 

แทนค่าสูตร : 

 
ผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดให้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความคลาด

เคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได ้5% สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ขนาดประชากร
ท่ีตอ้งการเท่ากบั 384 หน่วย  แต่อยา่งไรตามผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งไวท่ี้  400 ตวัอยา่ง 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยการใช้ค  าถามปลายปิด ซ่ึงลักษณะการตั้ งข้อค าถามเป็น 
การเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert’s scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
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ปานกลาง น้อย และ น้อยท่ีสุด ตามล าดบั และแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บแบบสอบถามโดยมีการทบทวนวรรณกรรม 
ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และเรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และน าแบบสอบถาม
ท่ีได้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จ านวน 3 ท่าน 
จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่ม
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน    เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
(Corrected item-total correlation)    และหาค่าความเ ช่ือมั่น     (Reliability) โดยวิ ธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach แลว้น าแบบสอบถามท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแลว้จ านวน 400 ชุด ออกเก็บขอ้มูล จากนั้นน าแบบสอบถามทั้งหมดมาท าการตรวจสอบ
การตอบค าถามในแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมค านวณ
ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยผูว้ิจัยได้แบ่งข้อมูล
การศึกษาออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี  

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
โดยผูว้ิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Form โดย
ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้น
ต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 
วารสารวิชาการ ผลงานวิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใช้ประกอบการศึกษา เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวิจยั และใช้อา้งอิงในการเขียน
รายงานผลการวิจยัได ้
 และการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis)ประกอบดว้ย การแจก
แจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 

2.  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  (inferential statistics analysis) ใช้สถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีระดบันยัยะส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ T-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม  การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย 
(simple regression analysis) และการถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (multiple liner regression) เพื่อทดสอบ
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อิทธิพลของประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า  และส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศหญิง

มีจ านวน 261 คนคิดเป็นร้อยละ 65.3 สูงกว่าเพศชาย จ านวน 139  คนคิดเป็นร้อยละ 34.70 ส่วน
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ 33.8 สูงกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 
21-30 ปีมีนักท่องเท่ียวจ านวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 41-50 ปีมี
จ านวน 84 คิดเป็นร้อยละ 21.0  

ด้านระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมี
จ านวน 167 คนคิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนด้านสถาภาพพบกว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพสมรส 
จ านวน 182 คนคิดเป็นร้อยละ 45.5 สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสดจ านวน 142 คนคิดเป็น
ร้อยละ 35.5  

ดา้นอาชีพพบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 96 คนคิด
เป็นร้อยละ 24.0 สูงกว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนจ านวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 
20.8  

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาทขึ้น
ปี จ านวน 128 คนคิดเป็นร้อยละ 32.0  

ด้านภูมิล าเนาพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่างท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ท่ี จังหวดักรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มีนกัท่องเท่ียวจ านวน 242 คนคิดเป็นร้อยละ 60.5  

นกัท่องเท่ียวท่ีมีความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้าวดัมเหยงคณ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้ความส าคญั
กบัประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.93    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การท่องเท่ียววดัวดัมเหยงคณ์ ช่วยให้ท่านเกิดความรู้ความเขา้ใจใน
สภาพสังคมทอ้งถ่ินและวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ 4.99 สูงกว่า การท่องเท่ียววดัวดัมเหยงคณ์ ช่วย
ใหส้ร้างจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทางวฒันธรรมิ คิดเป็นร้อยละ  4.97 

นกัท่องเท่ียว ท่ีมีความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้าวดัมเหยงคณ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29  
และค่า S.D. เท่ากบั 0.31  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นสถานท่ี
แหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.4 
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ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลกับความตั้งใจแสดงพฤติกรรมท่ี

แตกต่างกนั พบว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย/  รายได ้เฉล่ีย
ต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทขึ้นไป /ระดบัการศึกษาปริญญาตรี /สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนั ไม่
มีผลกบัความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว คือ ไม่แตกต่างกัน  ส่วนนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีอายุโดยเฉล่ียมากกว่า 50 ปี  มีอาชีพคา้/ธุรกิจส่วนตวั  โดยมีภูมิล าเนาท่ีจงัหวดักรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล สูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีผลกบัความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2. ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ ามีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีอิทธิพลไปใน
ทิศทางเดียวกนั  กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ าเพิ่มสูงขึ้นจะ
ท าใหค้วามตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย  
 สมมติฐานท่ี 3. พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้ม และดา้นบุคลากรการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  

โดยส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวด้านสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ดา้นภาพลกัษณ์และ

ส่ิงแวดลอ้ม และด้านบุคลากรการท่องเท่ียวมีอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือความ

คิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ดา้นภาพลกัษณ์และ

ส่ิงแวดลอ้ม และด้านบุคลากรการท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะท่ีส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวด้านกระบวนการ

ให้บริการมีอิทธิพลในเชิงตรงกนัขา้ม กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ท่องเท่ียวด้านกระบวนการให้บริการเพิ่มสูงขึ้ นจะท าให้ความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมของ

นกัท่องเท่ียวลดลง  

 

5. สรุปผลการศึกษา 
ปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษางานวิจยัด้านปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศหญิงสูงกว่าเพศชาย และมีอายุโดยเฉล่ียมากกว่า 50 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และสถานภาพสมรส มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
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30,000 บาทขึ้นไป และพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล 
สูงกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยูท่ี่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า จากผลการศึกษาตวัแปร พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมี
ความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้ าวดัมเหยงคณ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ให้ความส าคญักับประสบการณ์การ
ท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ “การท่องเท่ียว
วดัวดัมเหยงคณ์ ช่วยให้ท่านเกิดความรู้ความเขา้ใจในสภาพสังคมทอ้งถ่ินและวฒันธรรม” สูงกว่า 
“การท่องเท่ียววดัวดัมเหยงคณ์ ช่วยให้สร้างจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและมรดกทาง
วฒันธรรม”  
 ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว จากผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้าวดัมเหยงคณ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญั
เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

โดยส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ดา้นภาพลกัษณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม และด้านบุคลากรการท่องเท่ียวมีอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือความ
คิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ดา้นภาพลกัษณ์และ
ส่ิงแวดลอ้ม และด้านบุคลากรการท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ขณะท่ีส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวด้านกระบวนการ
ให้บริการมีอิทธิพลในเชิงตรงกนัขา้ม กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด
ท่องเท่ียวด้านกระบวนการให้บริการเพิ่มสูงขึ้ นจะท าให้ความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวลดลง  

ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม จากผลการศึกษาตวัแปร ความตั้งใจแสดงพฤติกรรม สามารถ
แบ่งได ้2 ดา้น  

ด้านความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้า พบวา่นกัท่องเท่ียว ท่ีมีความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้าวดัม
เหยงคณ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยท่ีค าถาม “ท่านพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวดัม
เหยคณ์ต่อไปในอนาคต” อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ด้านการแนะน าบอกต่อ พบว่านกัท่องเท่ียว ท่ีมีความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้าวดัมเหยงคณ์ ท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยท่ีค าถาม “ท่านจะช่วยแนะน าขอ้มูลในการท่องเท่ียวท่ีน่ีแก่คนอ่ืนดว้ยความ
เตม็ใจอยา่งยิง่” อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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การอภิปรายผล 
1. จากการศึกษางานวิจยัด้านปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างด้านเพศ 

รายได ้การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัมีความตั้งใจแสดงพฤติรรมท่ีไม่แตกต่างกนั โดยท่ี
นักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ีมี อายุ อาชีพ ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกัน มีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกนั โดยนยัส าคญัท่ี 0.05 กล่าวไดว้่า  นกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียววดัมเหยงคณ์ท่ีมีอายตุ่างกนั 
อาชีพต่างกนั  และภูมิล าเนาต่างกนั มีความตั้งใจแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538) ตวัแปรลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย  เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และภูมิล าเนา เป็นลกัษณะส าคญัและเป็นสถิติท่ี
วดัได้ของประชากรและช่วยให้สามารถก าหนดกลุ่มตวัอย่างได้ชัดเจน  เช่น นักท่องเท่ียวเพศท่ี
แตกต่างกนั ความคิด ความรู้สึกต่างกนั นักท่องเท่ียวอายุท่ีแตกต่าง ความคิดความรู้สึกดา้นสังคม 
วฒันธรรมต่างกนั เป็นตน้  

2. การศึกษาประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า จากการศึกษาสมมติฐานพบว่าใน
ภาพรวมนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจในการตอบแบบสอบอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  และประสบการณ์
การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีอิทธิพลไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อประสบการณ์
การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ าเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้น
ตามไปด้วย ทั้งน้ี สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Pine and Gilmore (1998)  ร่วมด้วยแนวคิดของ Gao, 
Scott and Ding (2012) และแนวคิดของ Cetin and Bilgihan (2015) มาสนับสนุน งานวิจยัคร้ังน้ีใน
เร่ืองประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ า มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมกบันกัท่องเท่ียว
ท่ีเคยมาท่องเท่ียววดัมเหยงคณ์  กล่าวไดว้า่ ประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีจดจ า ของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยท า
ท่องเท่ียววดัมเหยงคณ์มีความประทบัใจในหลาย ๆ ดา้นของวดัมเหยงคณ์ เช่น ประทบั สถานท่ีร่ม
ร่ืน เงียบ สงบ ประทบัใจ และศรัทธาในค าสอน หรือการแสดงธรรมของเจา้อาวาส จนเกิดความ
เล่ือมใส และท าให้เกิดแรงจูงใจ หรือพฤติกรรม     ท าให้ตอ้งกลบัมาเท่ียววดัมเหยงคณ์ซ ้ า ๆ ซ่ึง 
สอดดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pine and Gilmore (1998) ท่ีผา่นมา  

3.ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวกับความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม  พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้ม และดา้นบุคลากรการท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
แสดงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  

ดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว  นกัท่องเท่ียวให้ระดบัความส าคญัมาก นกัท่องเท่ียวให้ความ
สนใจในเร่ือง เช่น วดัมเหยงคณ์มีความร่มร่ืน เงียบสงบ เหมาะกบัการปฏิบติัธรรม รองลงมาเร่ือง 



13 
 

ภายในวดัมเหยงคณ์มีโบราณสถานทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจ  ดา้นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว เป็น
การสอดคล้องกับวดัมเหยงคณ์เป็นอย่างมากในปัจจุบัน   สถานท่ีภายในวนัร่มร่ืน   เงียบสงบ    
เหมาะกบัการปฏิบติัธรรม      และวดัมเหยคณ์ยงัมีโบราณท่ีมีประวติัศาสตร์มานานกว่า 200 ปี ท่ี
น่าสนใจ และท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  อา้งอิงจากงานวิจยัของ ดร.อญัชลี ชยัศรี 
รัตนาภรณ์  สีดา และดร.สุภธัชวุฒิ ตูพ้จ (2561) งานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธในจงัหวดัชยัภูมิ 

  ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้ม นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก  นกัท่องเท่ียวให้
ความสนใจในเร่ือง เช่น  วดัมเหยงคณ์มีการดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี 
รองลงมาเร่ือง การดูแลสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในวดัให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม 
ผลจากการวิจยั ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้ม กล่าวไดว้่า วดัมเหยงคณ์มีการดูแลความสะอาดทั้ง
ภายในและภายนอกเป็นอยา่งดี สอดคลอ้ง กบั นโยบาย 5 ส ซ่ึงทางวดัมเหยงคณ์ไดน้ านโยบายของ
หน่วยงานรัฐ เข้ามาวางแผนให้กับเจ้าหน้าท่ีท างานและการวางนโยบาย 5 ส ส่งผลท าให้
สภาพแวดลอ้มภายในภายนอกวดัมเหยงคณ์มีการดูแลความสะอาดอยูเ่สมอ อา้งอิงจากงานวิจยัของ 
ดร.อญัชลี ชยัศรี รัตนาภรณ์  สีดา และดร.สุภธชัวุฒิ ตูพ้จ (2561) งานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ี
มีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงพุทธในจงัหวดัชยัภูมิ 

 ดา้นบุคลากรการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก นกัท่องเท่ียวให้ความ
สนใจในเร่ือง เช่น “ เจา้หนา้ท่ีภายในวดัมีความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียวภายในวดัเป็น
อย่างดี รองลงมา เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว” ซ่ึงจากเร่ืองท่ี
นักท่องเท่ียวสนใจและให้ความส าคญั เป็นการสอดคลอ้งกบัการท างานดา้นบริการของเจา้หนา้ท่ี
ภายในวดั ซ่ึงตอ้งเตรียมความพร้อม เร่ือง ความรู้ เก่ียวกบัสถานท่ี เร่ืองราวประวติัความเป็นมาและ
ขั้นตอนการปฏิบติังานพร้อมใหบ้ริการอย่างเตม็ใจ ยิม้แยม้ แจ่มใส มีความสุข และรักในการให้การ
บริการ  อา้งอิงจากงานวิจยัของ ดร.อญัชลี ชยัศรี รัตนาภรณ์  สีดา และดร.สุภธัชวุฒิ ตูพ้จ (2561) 
งานวิจยัเร่ืองปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงพุทธในจงัหวดัชยัภูมิ  ซ่ึงผูว้ิจยัมีความ
คิดเห็นวา่ ไม่ใช่แค่วดัมเหยงคณ์เท่านั้น ท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งเตรียมตวัความพร้อมในการใหบ้ริการ
ด้านให้ความรู้ และตอ้งรักการให้บริการ วดัอ่ืน ๆ เช่นเดียวกันกับสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
สถานท่ีคนไทยหรือคนทั่วไป คาดหวงัมาแล้ว สุขใจ สบายใจ ทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
เจา้หนา้ท่ีตอบค าถามดว้ยน ้ าเสียงไพเราะ แยม้ยิ้ม และตอบค าถามอย่างชดัเจน กล่าวคือ มีความสุข
ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีอิทธิพลในเชิงตรงกนัขา้ม กล่าวคือ เม่ือความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียวดา้นกระบวนการใหบ้ริการเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ความตั้งใจแสดง
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พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวลดลง พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเคยมีประสบการณ์มาท่องเท่ียววดัมเหยงคณ์
จะให้ความส าคญักบัการมาวดัเองมากกว่า การให้บริการในเร่ือง ระบบเรียนออนไลน์ หรือว่า ฟัง
เทศน์ทางออนไลน์ เพราะโดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวหรือบุคคลโดยทัว่ไปมีความตั้งใจท่ีจะมาวดัม
เหยคณ์ เพื่อ ไดรั้บพกัผ่อนจิตใจ หาสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเงียบสงบ หรือบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งการ
จะบวช ต้องการบวชเนกขัมมะ หาสถานท่ีสัพปายะ เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม อ้างอิงจาก
งานวิจยัของ ดร.อญัชลี ชยัศรี รัตนาภรณ์  สีดา และ ดร. สุภธชัวุฒิ ตูพ้จ (2561) งานวิจยัเร่ืองปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงพุทธในจงัหวดัชยัภูมิ 

จากการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว  ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ด้าน
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว จะพบกว่า ส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 3 ดา้นน้ี
เพิ่มสูงขึ้น  ไม่ได้ท าให้ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงหรือมีอิทธิผล
ส่งผลท าให้นักท่องเท่ียวมีความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าวดัมเหยงคณ์ กล่าวได้อย่างเช่น ด้าน
ค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว ในเร่ืองของท่ีพกั นกัท่องเท่ียวอาจจะเดินทางไปกลบั เพราะโดยส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวมีภูมิล าเนาจงัหวดักรุงเทพฯและปริมณฑล หรือ สามารถพกัท่ีวดัไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายท่ีพกั หรือด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว ไม่ได้มีผลท าให้ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียว เพราะนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่คิดว่า วดัตอ้งมีกิจกรรมทุกวดัหรือเหมือนกนัทุกวดัอยู่
แลว้ เช่น ประเพณีวนัสงกรานต์ ไปวดัใกล ้ๆ บา้นตนเองแทนไปวดัอ่ืน ๆ หรือไปท่ีวดัมเหยงคณ์ 
และดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่ไดมี้อิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจยัคร้ังน้ีหน่วยงานราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีระดบับริหารของวดัควรน าปัจจยั
ส่วนบุคคล ด้านอายุ   อาชีพ และ     ภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนั น ามีพิจารณาปรับกลยุทธ์ทางตลาด
ท่องเท่ียว เพื่อรองรับพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 2. ฝ่ายบริหารของวดัควรศึกษาประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ าของนักท่องเท่ียวใน
เชิงคุณภาพหรือใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมีความหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ 
เป็นตน้ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลด้านประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีน่าจดจ าของนักท่องเท่ียวอย่าง
แทจ้ริง เพื่อเพิ่มความมีมาตราฐาน และคุณภาพในทุก ๆ ดา้นของวดัใหดี้ยิง่ขึ้น  
 3. ฝ่ายบริหารของวัด ควรน าส่วนประสบทางการตลาดท่องเท่ียว ด้านบุคลากรการ
ท่องเท่ียว วางนโยบายให้เจา้หน้าท่ีปฏิบติั เช่น ตอ้งมีความรู้และเต็มใจให้บริการ บุคลิกเรียบร้อย
สวยงาน แต่งตวัสะอาด เป็นตน้ 
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 4. ดา้นภาพลกัษณ์และส่ิงแวดลอ้ม ควรเพิ่มมาตราการความปลอดภยั เร่ืองโรคระบาคโควิค 
ซ่ึงปัจจุบนัใหค้วามส าคญัมาก 
 5. ควรน าส่วนประสบทางการตลาดท่องเท่ียว ดา้นกระบวนการให้บริการ น ามาปรับกล
ยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ไปในแนวทางเดียวกันในเชิงบวก เช่น 
เผยแพร่เทศนาทางออนไลน์ หรือกรรมฐานออนไลน์  เป็นตน้ 
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