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บทคัดย่อ

ศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วเป็นปัจจัยทีด่ งึ ดูดนักท่อง
เทีย่ วจากทัว่ โลกให้เดินทางมาเยือนแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ แหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรม สิง่
เหล่านีค้ อื ปัจจัยส�ำคัญในการพิจารณาและการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่ ว วัตถุประสงค์หลักของการวิจยั ครัง้ นีป้ ระกอบด้วย
ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรม
นครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา และศึกษาศักยภาพ
ในแต่ละด้านของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยาทีม่ ี
ต่อการแนะน�ำผูอ้ นื่ การส�ำรวจรวบรวมผูต้ อบแบบสอบถาม
จ�ำนวนทัง้ หมด 412 คน ซึง่ เป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติที่
เดินทางมาเยือนนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
พักค้างคืนอย่างน้อยหนึง่ คืน ผลการวิจยั ใช้สถิตพิ รรณนา
โดยบ่งชีว้ า่ ศักยภาพในด้านคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วและด้าน
ความเป็นเอกลักษณ์อยู่ในระดับสูงที่สุด คุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ วส่งผลให้มคี วามคิดเห็นต่อ
ศักยภาพในแต่ละด้านทีแ่ ตกต่างกัน และพฤติกรรมของนัก
ท่องเที่ยวที่ต่างกันส่งผลให้มุมมองที่มีต่อศักยภาพต่างกัน
นอกจากนี้การวิเคราะห์สมการถดถอยบ่งชี้ว่าศักยภาพใน
ด้านความเป็นเอกลักษณ์และสุนทรียภาพของแหล่งท่อง
เที่ยวมีความสามารถในการท�ำนายต่อการแนะน�ำผู้อื่นให้
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มาเยือนนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยั
นี้สามารถใช้เป็นองค์ความรู้ส�ำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การก�ำหนดและวางแผนนโยบายการพัฒนาศักยภาพของ
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ค�ำส�ำคัญ : ศักยภาพ / แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก / นคร
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Abstract

The potential attributes of tourism destination have
been attracting tourists from around the world to visit
that place especially the cultural world heritage tourism
site. There are also key factors for considering and
developing to improve tourism destination. The main
objectives of this study consist of studied the potential
of the Historic City of Ayutthaya, where is cultural
world heritage tourism site in Thailand and studied the
potential attributes of the Historic City of Ayutthaya
on the suggestion to the others. The survey data was
collected from 412 respondents who were foreign
tourists and stayed in Ayutthaya at least a night. The
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results analyzed using descriptive statistic indicated
that the most potential attributes were the value of
destination and the uniqueness, the differences of
demographic characteristics of respondents led to
different opinions on the potential attributes, and
different behavioristic tourists led to different aspects
on potential attributes. In addition, the ordinary least
squares regression indicated that the uniqueness
and Aesthetics tended to associate positively with
the suggestion to the other for visiting The Historic
City of Ayutthaya. The implication of this study was
used to be the knowledge base for stakeholders in
determining and planning development issues on the
potential of the Historic City of Ayutthaya.
Keywords: Potential / World heritage tourism
destination / The Historic City of Ayutthaya /
Suggest to others

บทนำ�

การท่องเทีย่ วนับเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การท่องเที่ยวน�ำ
รายได้เข้าประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลติดต่อกันมาเป็นเวลา
นานหลายปี รายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวนั้นมีมูลค่าเป็น
อันดับต้น ๆ ของประเทศเมือ่ เทียบกับอุตสาหกรรมประเภท
อืน่ ๆ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในปี 2560 สร้างรายได้ให้
กับประเทศไทยกว่า 2.76 ล้านล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วน
20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดย
แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ 1.8 ล้านล้านบาท
และรายได้จากตลาดคนไทยท่องเทีย่ วในประเทศ 9.5 แสน
ล้านบาท (ประชาชาติ: 2560, ออนไลน์) นอกจากนี้การ
ท่องเที่ยวยังส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้องขยายตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ อาทิ โรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
ขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น ธุรกิจต่าง ๆ ดังกล่าวยังคงได้
รับความนิยมและมีการแข่งขันสูง ก่อให้เกิดการจ้างงาน
และยังเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการกระจายรายได้และความ
เจริญสู่ภูมิภาค
แนวโน้มการท่องเที่ยวในปัจจุบันเกิดกระแสมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ นักท่องเที่ยวได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ และ
เอกลักษณ์ของชุมชนหรือสถานทีน่ นั้ ๆ จากประสบการณ์
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ตรงหรือร่วมสร้างประสบการณ์ดี ๆ กับเจ้าของวัฒนธรรม
หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั คนในพืน้ ทีท่ งั้ จากการพูดคุย ทดลองท�ำ
และการใช้ชวี ติ ร่วมกัน ท�ำให้การท่องเทีย่ วลักษณะนีจ้ ำ� เป็น
ต้องผสมผสานองค์ความรูท้ างวัฒนธรรมเข้ากับวิวฒ
ั นาการ
ของเทคโนโลยี ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตามทีไ่ ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) (กองประสานการลงทุน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย: 2557, ออนไลน์)
รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือ การไปเยือนแหล่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึง่ หมายถึง สถานทีซ่ งึ่ เป็นโบราณ
สถาน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม
จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีตามสภาพธรรมชาติ เช่น
ถ�้ำที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย กลุ่มอาคารที่แยกจากกันหรือเชื่อม
ต่อกันอันมีความเป็นเอกลักษณ์ หรือแหล่งสถานทีส่ ำ� คัญอัน
อาจเป็นผลงานฝีมอื มนุษย์ หรือเป็นผลงานร่วมกันระหว่าง
ธรรมชาติกบั มนุษย์ รวมทัง้ พืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งโบราณคดี ซึง่
สถานทีเ่ หล่านีม้ คี ณ
ุ ค่าความล�ำ้ เลิศทางประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ
มานุษยวิทยา หรือสุนทรียศาสตร์ (ส�ำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556)
องค์ ก ารศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization: UNESCO) ระบุข้อมูลแหล่ง
มรดกโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 - 2560 (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2561) มีการประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งมรดก
โลกทั้งหมด 1,092 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ 167
ประเทศ โดยแบ่งได้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จ�ำนวน 845 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.38 ของแหล่งมรดก
โลกทั้งหมด แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ จ�ำนวน 209
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.14 ของแหล่งมรดกโลกทั้งหมด
และเป็นแหล่งมรดกโลกแบบผสม (ทั้งทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม) จ�ำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของ
แหล่งมรดกโลกทั้งหมด (UNESCO, 2018) ประเทศไทย
มีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 5 แห่ง แบ่ง
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3
แห่ง อันได้แก่ 1) เมืองประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัยและเมืองบริวาร
2) นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และ 3) แหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียง และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 2
แห่ง ได้แก่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
และ 2) ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

นครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นโบราณสถาน
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์
และอารยธรรม ซึ่งยากที่จะหานครโบราณใดเทียบได้ อีก
ทั้งยังเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติให้ความนิยมและสนใจทีจ่ ะเดินทางมาเยีย่ ม
ชมและศึกษาประวัติ ความเป็นมา และเรื่องราวที่เคยเกิด
ขึ้นในอดีต รวมทั้งต้องการมาสัมผัสสถานที่ที่มีความเป็น
ของแท้ดงั้ เดิม และมีเอกลักษณ์อนั โดดเด่นระดับสากล ผู้
วิจัยจึงเล็งเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการศึกษาศักยภาพ
ในด้านต่าง ๆ ของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย นอกจากนี้ ยัง
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาความเปลีย่ นแปลงของนักท่องเทีย่ วที่
มีรปู แบบการท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นไปตามยุคสมัย เพือ่ ให้เกิด
สมดุลระหว่างแหล่งท่องเทีย่ วกับนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนโดย
มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม การรับ
รู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการจดจ�ำเรื่องราวที่มี
ต่อนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นปัจจัยส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวและ
จ�ำนวนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเยือน
นครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา สืบเนือ่ งมาจากความ
พร้อมและศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วทีจ่ ะสามารถดึงดูด
นักท่องเทีย่ วได้ โดยศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นมุม
มองจากนักท่องเทีย่ วจะสามารถสะท้อนศักยภาพทีแ่ ท้จริง
ของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึง่ ชัดเจนกว่ามุม
มองที่เกิดจากการประเมินศักยภาพโดยหน่วยงานภายใน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงทางเดียวเท่านั้น
จากสถานการณ์และเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การศึกษา
ศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกในประเทศไทย โดย
เลือกนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นกรณีศกึ ษา
ผลการวิจยั ครัง้ นีค้ าดว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ ภาคีทเี่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกที่จะ
สามารถน�ำผลการศึกษาไปเปรียบเทียบกับการประเมิน
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยภาคีที่เกี่ยวข้อง และใช้
ในการก�ำหนดแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบ
การท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ เพือ่
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกในประเทศไทยมากขึน้ พร้อมทัง้ ยังเป็นการช่วย
ส่งเสริมในการประเมินความพร้อมในการรองรับจ�ำนวนนัก
ท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางมาเยือน จนพัฒนาไปเป็นนโยบายทัง้

ในระดับท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งท่องเทีย่ วโดยตรง และ
ในระดับประเทศที่จะสามารถวางแนวทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รับรู้อย่างกว้างขวาง
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมมีหลายประเภท
เช่น แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมที่มีรูป
แบบเฉพาะ ท่องเทีย่ วเชิงมรดกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิต การแต่งงาน ศิลปะ หัตถกรรม ตลอด
จนแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีน่ า่ สนใจ ศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมเป็นพัฒนาและการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นการให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จัดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพย์สมบัติที่ส�ำคัญและมี
คุณค่าต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมที่
อ�ำนวยผลประโยชน์ให้กับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
เสมอภาคเท่ากับนักท่องเที่ยว การจัดการเรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องส่งผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว การท่องเทีย่ วต้องไม่
ท�ำลายทรัพยากรและก่อให้เกิดผลเสียหายในอนาคตหรือ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม กิจกรรมและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวควรยอมรับสภาพธรรมชาติและลักษณะของ
สถานที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกิจกรรมหรือการพัฒนา และ
ความกลมเกลียวที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวต้องเกิดจาก
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ประชาชนในท้องถิ่นและ
สถานที่ท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่
ได้ แต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต้องไม่ท�ำลายซึ่งเป็นหลัก
ในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (Inskeep, 1991)
ส�ำหรับงานวิจัยนี้ ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
หมายถึง ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การพัฒนา การปรับปรุง หรือท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
รวมถึงความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ว่ามีเพียงพอที่
จะดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วให้ตดั สินใจเดินทางไปเยือนหรือไม่
ส�ำหรับงานวิจยั นีห้ มายถึง ศักยภาพของนครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา จึงหมายรวมถึง คุณค่าของแหล่งท่อง
เที่ยว ความเป็นเอกลักษณ์ ความเป็นดั้งเดิม การมีชื่อ
เสียงและการยอมรับ สุนทรียภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และการบริหาร
จัดการ
การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
การวิจัยครั้งนี้ การเกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวจะ
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ต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ จ�ำนวน 7
ด้าน ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและต้องการ
ทีจ่ ะมาเยือนแหล่งท่องเทีย่ ว ตามแนวคิดของนักวิจยั หลาย
คน ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยและบริบทของแหล่งท่องเทีย่ วทีแ่ ตกต่าง
กัน ประกอบด้วย 1) ศักยภาพด้านคุณค่าของแหล่งท่อง
เทีย่ ว ซึง่ สะท้อนถึงความเป็นมาทีย่ าวนานและความส�ำคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ ว (กรมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา, 2557) 2) ศักยภาพด้าน
ความเป็นเอกลักษณ์ ทีส่ ะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และ
ทรงคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ ว (สภาสถาบันราชภัฏ, 2543;
บริษัท เทสโก้ จ�ำกัด และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,
2545) 3) ศักยภาพด้านความเป็นดั้งเดิม ที่สะท้อนถึง
ความเจริญรุ่งเรือง ความงดงามในอดีต มีโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุที่หายาก และวิถีชีวิตของผู้คนในแหล่งท่องเที่ยว
สมัยนั้น (จิตตินันท์ ติกุล, สฤษดิ์ ศรีขาว, พิกุล ปรับศรี,
จุไรรัตน์ วิสัยดี, และ สุวรรณี แพงตาวงษ์, 2550) 4)
ศักยภาพด้านการมีชื่อเสียงและการยอมรับ ซึ่งสะท้อนถึง
ความมีชอื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับของนักท่องเทีย่ ว (วิวฒ
ั น์
ชัย บุญยภักดิ์, 2550) 5) ศักยภาพด้านสุนทรียภาพ ที่
สะท้อนถึงแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วามน่าสนใจและบรรยากาศ
เงียบสงบ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2547) 6)
ศักยภาพด้านความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ที่
สะท้อนถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก กิจกรรมเสริมต่าง ๆ
ภายในสถานที่ การสือ่ ความหมายทีช่ ดั เจน ความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ความสะอาดและความสะดวกในการ
เข้าถึงสถานที่ (Mill, & Morrison, 1992, Goeldner, &
Ritchie, 1995; กฤษฎา พิณศรี และคณะ, 2550) และ
7) ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ทีส่ ะท้อนถึงความคุม้ ค่า
ของเงินทีจ่ า่ ยไปในการเยือนแหล่งท่องเทีย่ วและการบริหาร
จัดการของแหล่งท่องเที่ยว (นงลักษณ์ จันทาภากุล และ
นรินทร์ สังข์รักษา, 2556; ปิยะพงค์ มั่นกลั่น, 2554;
กรมการท่องเที่ยว, 2557) นอกจากนี้ การสร้างศักยภาพ
ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นการก�ำกับดูแลแหล่งท่องเที่ยว ส่วน
ใหญ่ลว้ นมีเป้าหมายเพือ่ การเติบโตและให้สามารถด�ำรงอยู่
อย่างยั่งยืน การสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่อง
เที่ยวเกิดความภักดีจึงมีความส�ำคัญ เพราะความภักดีจะ
ส่งผลต่อการท่องเที่ยวซ�้ำและการแนะน�ำบอกต่อแก่ผู้อื่น
ให้เข้ามาท่องเทีย่ ว ซึง่ องค์กรทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการสร้าง
ความภักดีจะได้รับประโยชน์ (Kozak & Decrop, 2009)
จากองค์ประกอบของการประเมินศักยภาพของแหล่งท่อง
เที่ยวทั้ง 7 ด้าน ผู้วิจัยจึงก�ำหนดศักยภาพทั้ง 7 ด้านใน
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การศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ศกั ยภาพของนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อประเทศไทย อีกทัง้ ยัง
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยูใ่ กล้กบั เมืองหลวงของประเทศไทย
จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้
วิจัยสนใจศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าง
คืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มของ
นักท่องเที่ยว (Tourist) อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงผู้มา
เยือนเท่านั้น (Visitor)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรมนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
2. เพือ่ ศึกษาความสามารถในการท�ำนายของศักยภาพ
ของแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรมนครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยาทีม่ ผี ลต่อการแนะน�ำผูอ้ นื่ ในการมาเยือน
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เครื่องมือวิจัยและวิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชม
อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ในปี 2560 จ�ำนวน
1,491,474 คน จากจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทัง้ หมด 2,537,965
คน ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 58.77 ของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วทัง้ หมด
ที่มาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
(อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 2561) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติทมี่ าเยีย่ มชมอุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
จ�ำนวน 400 คน โดยการใช้สูตรของ Yamane (1967)
ใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คลาดเคลื่อนเท่ากับ
ร้อยละ 5 ใช้เทคนิคการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น
(non-probability sampling) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (purposive sampling) คือ เจาะจงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทมี่ าเยีย่ มชมอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลาพ�ำนัก
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างน้อย 1 วัน (อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, 2561)
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา และบริเวณพื้นที่โดยรอบของอุทยาน

ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา เมือ่ ได้ขอ้ มูลครบถ้วนตาม
ทีต่ อ้ งการแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้มาท�ำการถอดรหัสและ
วิเคราะห์ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปเพื่อวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งน�ำข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) สถิติพรรณนา (descriptive
statistics) เป็นสถิตสิ ำ� หรับอธิบายลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง
โดยความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมและคุณลักษณะทางประชาศาสตร์
ของนักท่องเทีย่ ว ส่วนค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ใช้อธิบายระดับ
ศักยภาพของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 2) สถิติอนุมานหรือสถิติขั้น
สูง (inferential statistics) เป็นสถิติที่ใช้เพื่อน�ำผลสรุปที่
ค�ำนวณได้จากการสุ่มตัวอย่างไปอธิบายหรือสรุปลักษณะ
ของประชากรทั้งหมด ซึ่ง Independent sample t-test
ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงกลุ่มกับตัวแปรเชิงปริมาณ
หรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มตัวอย่างที่อิสระ
จากกัน โดยตัวแปรต้นเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มหรือตัวแปร
เชิงคุณภาพ ส่วนตัวแปรที่ต้องการทดสอบเป็นตัวแปรเชิง
ปริมาณ ในขณะที่ One-way ANOVA เป็นการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิง
กลุม่ กับตัวแปรเชิงปริมาณหรือเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ 3
กลุม่ ตัวอย่างขึน้ ไป เพือ่ ค�ำนวณหาค่า F-test รวมไปถึงการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference)
ระหว่างกลุม่ ทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตาม นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Linear Regression) เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย
ตัวทีส่ ง่ ผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้แนวคิดและข้อสมมติฐาน
ของก�ำลังสองน้อยทีส่ ดุ (Ordinary Least Squares: OLS)
เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
เป็นความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะ โดยการใช้เครื่องมือวัด
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ในส่วนของศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวจ�ำนวน 20 ข้อ คะแนนเป็นมาตรวัด
ประมาณค่า (Likert Scale) ใช้เกณฑ์การแปลความตาม
ค่าเฉลี่ยของการให้คะแนน โดยค่าเฉลี่ยคะแนน ระดับ
4.21 – 5.00 หมายถึง มีศักยภาพมากที่สุด ระดับ 3.41
– 4.20 หมายถึง มีศักยภาพมาก ระดับ 2.61 – 3.40
หมายถึง มีศักยภาพปานกลาง ระดับ 1.81 – 2.60 หมาย
ถึง มีศักยภาพน้อย และระดับ 1.00 – 1.80 หมายถึง มี
ศักยภาพน้อยทีส่ ดุ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่อง
เที่ยว จ�ำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ภูมิล�ำเนา
และข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว จ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง ประเภทของนักท่องเทีย่ ว
และประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผลการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 412 คน
ข้อมูลคุณลักษณะประชาศาสตร์ของนักท่องเทีย่ ว ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ศาสนา และภูมิล�ำเนา มีรายละเอียดดังนี้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.7 ส่วนที่
เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.3 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 25 – 34 ปี (ร้อยละ 45.4) เป็นคนโสด (ร้อยละ
59.0) มีการศึกษาอยู่ในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อย
ละ 45.1) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (ร้อย
ละ 26.5) ส�ำหรับงานวิจยั นี้ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไม่ระบุรายได้ (ร้อยละ 53.4) เป็นกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนา
ใด (ร้อยละ 48.8) และส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนาในทวีปยุโรป
(ร้อยละ 79.1)
นอกจากนี้ ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว ประกอบ
ด้วย วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง ที่แสดงถึงจุดมุ่ง
หมายของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่เดินทางมาเยือนนคร
ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา ประเภทของนักท่องเทีย่ ว
ทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ รูปแบบและลักษณะการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
แต่ละประเภท ได้แก่ นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมทีช่ นื่ ชอบ
การท่องเทีย่ วในบริเวณพืน้ ทีท่ สี่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่นั้น ๆ นักท่องเที่ยวเพื่อการ
ศึกษาที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วิจัย ดูงาน
ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการที่
ชืน่ ชอบการท่องเทีย่ วเพือ่ เยีย่ มชมแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี วาม
เพลิดเพลิน กิจกรรม การแข่งขันต่าง ๆ นักท่องเที่ยวชอบ
การผจญภัยที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีความท้าทายและ
น่าค้นหา นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ที่ชื่นชอบการ
สัมผัสกับประสบการณ์จริงตามแหล่งท่องเทีย่ วต่าง ๆ และ
นักท่องเทีย่ วแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลินทีช่ นื่ ชอบและ
พยายามที่จะปลีกตัว เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
เพือ่ ลืมความคุน้ เคยและจ�ำเจในชีวติ ประจ�ำวัน อีกทัง้ ประเภท
ของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่แสดงถึงลักษณะและรูป
แบบเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม อันได้แก่ นักท่องเที่ยวตามแรงกระตุ้นทาง
วัฒนธรรมทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม มี
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ความสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมต่าง ๆ จากแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจและมีความดึงดูดโดยมีพฤติกรรมทีจ่ ะ
พักอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นระยะเวลานาน นักท่องเที่ยว
ตามแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมทีถ่ กู ดึงดูดใจด้วยศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง

ๆ เมือ่ เยีย่ มชมแล้วนักท่องเทีย่ วกลุม่ นีจ้ ะมีโอกาสทีจ่ ะเดิน
ทางกลับมาอีกครั้ง และนักท่องเที่ยวตามแรงดึงดูดทาง
วัฒนธรรมที่สนใจเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มากกว่าการพักอาศัย โดยได้แสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความถี่และร้อยละของลักษณะทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว		
คุณลักษณะทางพฤติกรรม
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง

ประเภทของนักท่องเที่ยว

ประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(n=412)

สถิติพรรณนา ความถี่ (ร้อยละ)
ท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์ 290 (70.4)
ไหว้พระ เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 (1.2)
รับรู้ว่าเป็นแหล่งมรดกโลก จึงต้องการมาสัมผัสด้วยตนเอง 104 (25.2)
เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมทัวร์ที่บริษัททัวร์จัดให้ 7 (1.7)
อื่น ๆ 6 (1.5)
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 125 (30.3)
นักท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 9 (2.2)
นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ 59 (14.3)
นักท่องเที่ยวชอบการผจญภัย 104 (25.2)
นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ 85 (20.6)
นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน 28 (6.8)
อื่น ๆ 2 (0.5)
นักท่องเที่ยวตามแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม 125 (30.3)
นักท่องเที่ยวตามแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรม 164 (39.8)
นักท่องเที่ยวตามแรงดึงดูดทางวัฒนธรรม 123 (29.9)

ศักยภาพของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ในตารางที่ 2 แสดงถึงระดับของศักยภาพในแต่ละด้าน
ของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีศกั ยภาพ
ในด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.31) และ
ด้านความเป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.26) อยู่ในระดับ
สูงทีส่ ดุ ซึง่ สะท้อนถึงจุดแข็งของแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติให้
เดินทางมาเยือนเป็นอย่างมาก นักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้สมั ผัสและ
รับรู้กับประวัติ ความเป็นมาที่ยาวนานและมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อคนไทยทัง้ ประเทศ ไม่เพียงแต่คนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
พระนครศรีอยุธยาเท่านัน้ เนือ่ งด้วยความเป็นราชธานีเก่า
ของไทยทีม่ คี วามเจริญรุง่ เรืองมากว่าหลายร้อยปี ในขณะ
ที่ศักยภาพที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีชื่อเสียง
และการยอมรับ (ค่าเฉลี่ย 4.12) ด้านสุนทรียภาพ (ค่า
เฉลีย่ 4.10) ด้านการบริหารจัดการ (ค่าเฉลีย่ 3.74) ด้าน
ความเป็นดั้งเดิม (ค่าเฉลี่ย 3.73) และด้านความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามล�ำดับ
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงศักยภาพของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาในสายตาของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติที่
40 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

เดินทางมาเยือนแหล่งท่องเทีย่ วมรดกแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม
ศักยภาพบางด้านของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
แม้จะจัดอยูใ่ นระดับมาก แต่กค็ วรมีการพัฒนาและเพิม่ ระดับ
ศักยภาพให้สูงมากยิ่งขึ้น อาทิ ศักยภาพด้านความพร้อม
ในการรองรับนักท่องเทีย่ ว และด้านการบริหารจัดการ เพือ่
ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน
ผู้วิจัยยังท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่าง
ศักยภาพในแต่ละด้านของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
ทีม่ ตี อ่ กัน และความสัมพันธ์ทมี่ ตี อ่ การแนะน�ำผูอ้ นื่ อีกด้วย
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 โดยศักยภาพแต่ละด้านของนคร
ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กนั ทุกด้าน
ประกอบด้วย ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงมี
ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย มีความ
ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั และมีประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนาน ด้านความเป็นเอกลักษณ์ทแี่ สดง
ถึงโบราณสถานที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น
ด้านความเป็นดัง้ เดิมทีแ่ สดงถึงสถานทีท่ สี่ ะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวติ ของคนไทยในสมัยนัน้ มีรอ่ งรอยทีแ่ สดงถึงความเจริญ

รุ่งเรืองและงดงามในอดีต รวมทั้งมีโบราณวัตถุและศิลป
วัตถุทหี่ ายาก ด้านการมีชอื่ เสียงและการยอมรับทีแ่ สดงถึง
โบราณสถานทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับของบุคคลทัว่ ไป
ด้านสุนทรียภาพทีแ่ สดงถึงสถานทีท่ มี่ บี รรยากาศเงียบสงบ
และมีความน่าสนใจ ด้านความพร้อมในการรองรับนักท่อง
เที่ยวที่แสดงถึงการมีกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ภายในสถานที่
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มีการสื่อความหมายที่ชัดเจน มี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ มีความสะดวกในการ

เข้าถึงสถานที่ และมีความสะอาด ด้านการบริหารจัดการที่
แสดงถึงความคุม้ ค่าของเงินทีจ่ า่ ยไปและการบริหารจัดการ
ที่ดี อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ต่อการแนะน�ำผู้อื่นอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตอิ กี ด้วย เป็นการสะท้อนถึงความส�ำคัญของ
การพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วในด้านต่าง ๆ ทีจ่ ะ
ส่งผลและความเกีย่ วข้องต่อการแนะน�ำต่อของนักท่องเทีย่ วที่
เคยเดินทางมาเยีย่ มชมนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของศักยภาพของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ศักยภาพของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
1. ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านความเป็นเอกลักษณ์

4.31
4.26

S.D.
.56112
.65668

ระดับศักยภาพ
มากที่สุด
มากที่สุด

3. ด้านความเป็นดั้งเดิม

3.73

.65803

มาก

4. ด้านการมีชื่อเสียงและการยอมรับ

4.12

.60874

มาก

5. ด้านสุนทรียภาพ

4.10

.69043

มาก

6. ด้านความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

3.60

.59235

มาก

7. ด้านการบริหารจัดการ

3.74

.68479

มาก

ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมความสัมพันธ์ทางสถิติของตัวแปรศักยภาพของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ

การแนะน�ำผู้อื่น
ศักยภาพของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

1

2

3

4

5

6

1. ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านความเป็นเอกลักษณ์
3. ด้านความเป็นดั้งเดิม
4. ด้านการมีชื่อเสียงและการยอมรับ
5. ด้านสุนทรียภาพ
6. ด้านความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
7. ด้านการบริหารจัดการ
การแนะนำ�ผู้อื่น

.522**
.328**
.459**
.309**
.254**
.248**
.215**

.397**
.448**
.346**
.218**
.327**
.234**

.363**
.391**
.384**
.321**
.099*

.487**
.365** .446**
.310** .395** .519**
.178** .223** .103*

7

.176**

หมายเหตุ: * p<0.05, ** p<0.01, 1 = ด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว, 2 = ด้านความเป็นเอกลักษณ์, 3 = ด้าน
ความเป็นดั้งเดิม, 4 = ด้านการมีชื่อเสียงและการยอมรับ, 5 = ด้านสุนทรียภาพ, 6 = ด้านความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยว, 7 = ด้านการบริหารจัดการ
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
(คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวและศักยภาพของนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) และตัวแปรตาม (การ
แนะน�ำผู้อื่นหรือการบอกต่อ) โดยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ประเภทของนักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
มีผลต่อการแนะน�ำผู้อ่ืนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ß =
-.138, P-Value = .016) แสดงถึงนักท่องเที่ยวตามแรง
กระตุ้นทางวัฒนธรรมมีความสนใจและชื่นชอบการท่อง
เที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกเป็นอย่างมาก โดยมุ่ง
หวังที่จะแนะน�ำและบอกต่อผู้อื่นให้เดินทางมาสัมผัสกับ
สุนทรียภาพและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวมรดก
โลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้
ศักยภาพด้านความเป็นเอกลักษณ์ เป็นปัจจัยที่มีผลเชิง
บวกต่อการแนะน�ำผู้อื่น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ß =
.140, P-Value = .038) แสดงถึงนักท่องเที่ยวให้ความ
ส�ำคัญต่อความเป็นเอกลักษณ์ของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดการ

แนะน�ำผู้อื่นหรือการบอกต่อ เพื่อดึงดูดให้ผู้ที่รับข้อมูล
ข่าวสารความมีเอกลักษณ์ เกิดความสนใจและเดินทางมา
เยือนหรือท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
นอกจากนี้ ศักยภาพของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
ด้านสุนทรียภาพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อการ
แนะน�ำผูอ้ นื่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ß = .159, P-Value
= .012) แสดงถึงการสัมผัสความสุนทรียภาพของนักท่อง
เทีย่ วทีส่ ง่ ผลให้เกิดการแนะน�ำหรือการบอกต่อ นับเป็นอีก
หนึง่ ปัจจัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการเพิม่ จ�ำนวนของนักท่องเทีย่ ว
ให้เดินทางมาเยีย่ มชมนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
ผูว้ จิ ยั ให้ความส�ำคัญกับปัญหาทีต่ วั แปรมีความสัมพันธ์กนั เอง
(Multicollinearity Problem) ซึง่ จะส่งผลให้ผลของการวิจยั
เกิดการเอนเอียงได้ ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการตรวจสอบค่าการตรวจ
สอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (VIF) ซึ่งพบว่า ไม่มี
ตัวแปรใดที่มีค่าเกินกว่าที่ก�ำหนด จึงท�ำให้สามารถมั่นใจ
ในผลการวิเคราะห์ได้ว่า มีความน่าเชื่อถือเพียงพอต่อการ
สรุปผลการวิจัยในขั้นตอนต่อไป ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยระหว่างคุณลักษณะของนักท่องเทีย่ วและศักยภาพของนครประวัตศิ าสตร์

พระนครศรีอยุธยาต่อการแนะน�ำผู้อื่น
ตัวแปรต้น:
คุณลักษณะของนักท่องเที่ยว
ศักยภาพของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ภูมิลำ�เนา
รายได้
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง
ประเภทของนักท่องเที่ยว
ประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ศักยภาพด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
ศักยภาพด้านความเป็นเอกลักษณ์
ศักยภาพด้านความเป็นดั้งเดิม
ศักยภาพด้านการมีชื่อเสียงและการยอมรับ
ศักยภาพด้านสุนทรียภาพ
ศักยภาพด้านความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
R-Square
No.

หมายเหตุ: * p<0.05, ** p<0.01
42 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ß
-.153
-.043
.013
.017
.014
.053
-.014
-.052
-.050
-.138*

ตัวแปรตาม: การแนะนำ�ผู้อื่น
Model 1
Model 2
Std.
VIF
ß
Std.
Error
Error
.088
1.095
.090
1.477
.059
1.037
.017
1.106
.050
1.043
.053
1.045
.041
1.501
.044
1.079
.026
1.117
.057
1.078
.140
.076
.067
.140*
-.066
.062
.012
.073
.063
.159*
-.056
.074
.095
.062
.066
.093
412

VIF

1.524
1.629
1.401
1.631
1.569
1.613
1.502

จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่แสดงให้เห็นถึงบริบท
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส�ำหรับศักยภาพของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นมุมมองที่นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติมีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกแห่งนี้ ผู้วิจัยยังได้เก็บ
รวบรวมข้อเสนอแนะจากการเก็บแบบสอบถาม เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ ไปในการพัฒนาศักยภาพของนครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา และอาจมีประเด็นทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากการ
วิเคราะห์ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยพบว่า นักท่องเทีย่ วบางส่วน
เสนอแนะการอนุรกั ษ์โบราณสถานของนครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา ซึง่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อประเทศไทย
เนื่องด้วยการรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ จนส่งผลโดยตรงต่อแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความ
เสื่อมโทรม และการท�ำลายร่องรอยแห่งความเป็นมรดก
โลก รัฐบาลหรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องปกป้อง
แหล่งมรดกโลกแห่งนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ นอกจาก
นี้ ควรมีการรักษาความเป็นมรดกโลกไว้ให้คงอยูเ่ พือ่ คนรุน่
หลังตลอดไป นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มข้อมูลส�ำหรับนัก
ท่องเที่ยวของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดย
เสนอว่า ควรมีการเพิม่ เติมข้อมูลทีเ่ ป็นสากลส�ำหรับโบราณ
สถานต่าง ๆ เพือ่ เป็นการช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเรียน
รู้ความส�ำคัญของประวัติศาสตร์และความหมายที่แท้จริง
อีกทัง้ ควรมีขอ้ มูลและรายละเอียดของแหล่งท่องเทีย่ วตาม
โรงแรมและทีพ่ กั อย่างครอบคลุมเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถ
หาข้อมูลและวางแผนการท่องเที่ยวได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ควรมีการเตรียมการโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
ให้มากขึ้น อาทิ จ�ำนวนห้องน�้ำสาธารณะที่ครอบคลุมทั่ว
บริเวณนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและโบราณ
สถานโดยรอบ ระบบการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐาน
และทั่วถึง จ�ำนวนห้องพักที่สามารถรองรับจ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวได้ในช่วงเทศกกาลส�ำคัญต่าง ๆ

สรุปและอภิปรายผล

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นีค้ อื ศึกษาศักยภาพของ
แหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรมนครประวัตศิ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา และศักยภาพของนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาทีม่ ผี ลต่อการแนะน�ำผูอ้ นื่ ผลการวิจยั ได้
สนับสนุนทางสถิตวิ า่ นครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
มีศกั ยภาพในด้านคุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วและความเป็น
เอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมา
เยือนแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งนี้อย่าง
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมที่

มีความสนใจและชืน่ ชอบด้านวัฒนธรรมอยูแ่ ล้ว ยิง่ มีความ
สนใจที่จะสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนชาติอื่นที่มี
ความแปลกใหม่และหลากหลาย นอกจากนี้ ประเภทของ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งชี้วัดต่อการแนะน�ำ
ผู้อื่นให้มาเยือนนครประวิติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอีก
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen & Chen (2010)
ที่อ้างถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีผลต่อศักยภาพของ
แหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลก ลักษณะและรูปแบบของนักท่อง
เทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแบบตามแรงกระตุน้ ทางวัฒนธรรมทีม่ ี
ความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนถึง
ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในชาตินนั้ หรือใน
ยุคสมัยนั้น ความประทับใจที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยว
กลุม่ นีม้ คี วามภาคภูมใิ จและสนองตอบด้วยการแนะน�ำต่อผู้
อืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชเิ หรืออาศัยสือ่ สังคมออนไลน์ในการพรรณนา
ความประทับใจทีม่ ตี อ่ แหล่งท่องเทีย่ ว จนเกิดการแพร่ขยาย
ข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ ที่จะท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึน้ นอกจากนีค้ วามมีสนุ ทรียภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว
เป็นปัจจัยส�ำคัญทีบ่ ง่ บอกถึงคุณลักษณะของนักท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน นครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วมรดกโลกทางวัฒนธรรมทีก่ ลุม่ นักท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้ความสนใจและพ�ำนักอาศัยใน
พื้นที่เป็นระยะเวลาที่นานกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เพื่อที่
จะสัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์และความมีสุนทรียภาพ
ของนครประวัตศิ าสตร์มรดกโลกแห่งนี้ จึงควรทีจ่ ะท�ำการ
ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเทีย่ วอย่างจริงจัง เพือ่
ที่จะรักษาจ�ำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพให้มาเยี่ยมชมนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การวางแผนนโยบายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ นอกจากนี้ ควรให้ภาคี
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับการพัฒนาศักยภาพของ
นครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยาในแต่ละด้านอีกด้วย
ส�ำหรับศักยภาพของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจยั บ่งชีว้ า่ ศักยภาพในด้านความเป็นเอกลักษณ์และ
ความมีสนุ ทรียภาพมีผลท�ำให้เกิดการแนะน�ำและบอกต่อผู้
อื่นให้มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม
แห่งนีม้ ากยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิรานุช โสภา
และคณะ (2554) โดยบ่งชี้ถึงศักยภาพที่อยู่ในระดับมาก
ของนครประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา แสดงถึงความมี
คุณค่าของแหล่งท่องเทีย่ วและความน่าสนใจทีม่ ากกว่าเมือ่ มี
การเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเทีย่ วอืน่ จึงควรมีการส่งเสริม
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และประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การสื่อสารไป
ยังกลุม่ นักท่องเทีย่ วเป้าหมายเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและเกิด
ประสิทธิผลมากทีส่ ดุ มีการนโยบายทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เป้า
หมายของแหล่งท่องเทีย่ ว และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
ในการสร้างภาพลักษณ์ที่เด่นชัดและง่ายต่อการจดจ�ำมาก
ที่สุดเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในด้านอื่น ๆ ก็ควรมี
การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่อง
เทีย่ วได้หลากหลายกลุม่ มากยิง่ ขึน้ และส่งผลให้แหล่งท่อง
เทีย่ วเกิดความต่อเนือ่ งในการพัฒนาจนสามารถรองรับนัก
ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูการท่องเที่ยว
ส�ำหรับข้อจ�ำกัดของการวิจัยครั้งนี้ คือ มีระยะเวลา
จ�ำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงท�ำให้ไม่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
เยี่ยมชมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ตลอด
ทั้งปี นอกจากนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนัก
ท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง ท�ำให้ผลการวิจัยไม่

ครอบคลุมส�ำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพร้อมกับ
บริษัทน�ำเที่ยวมากนัก
ผลการวิจยั ในครัง้ นีม้ งุ่ หวังให้ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับนคร
ประวิติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สามารถน�ำผลการวิจัย
ข้างต้นไปพิจารณาในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพหรือ
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ ให้การ
ท่องเทีย่ วไทยมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและเกิดองค์ความ
รู้ที่ผ่านการศึกษาวิจัยอย่างมีระบบ ผู้วิจัยยังมุ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งให้ภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่ วในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งน�ำผลการวิจัยข้าง
ต้นเป็นฐานข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
แหล่งท่องเทีย่ งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งอืน่ อีกทัง้ ควร
มีการศึกษาประเด็นทางการตลาดเพื่อเป็นแนวทางการส่ง
เสริมกลยุทธ์ด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม เช่น การสร้างแบรนด์ เป็นต้น
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