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การศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกับความพึงพอใจโดยรวม
ของนักท่องเที่ยว วดัไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เสฎฐวุฒิ ชนะทรัพย์ 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภัฏสวนสุนันทา 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาและวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการศึกษา
เป็น 3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านสินค้าและบริการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านสุขอนามัย และความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านความคุ้มค่าเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวชาว
ไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นอยู่ที่ 0.917 โดยการเก็บแบบสอบถามใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างการเลือกตัวอย่างสะดวกสบาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของ
เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุคือ 21-
30 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษา เดินทางกับกลุ่มเพื่อน การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี เป็นคนเอเชียมาก
ที่สุด เหตุผลในการเดินทางคือ พักผ่อนในวันหยุด  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจ
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านสินค้าและบริการ ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพด้านสุขอนามัย และความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านความคุ้มค่าเงิน 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว, ความพึงพอใจ,นักท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the correlation of the quality of 
tourism destination with satisfaction of tourists at Chaiwattanaram temple, Ayutthaya 
Province in three aspects: 1.the correlation on product and service quality 2.the 
correlation on satisfaction and hygiene quality and 3.the correlation on satisfaction and 
the worth quality. The samples of this study were 400 Thai and foreigners  who visited 
Chaiwattanaram temple. The questionnaire was used as a research instrument with 
reliability of 0.917 from convenience sampling. Statistics used in data analysis are 
frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. 
The findings indicated that mot of tourists came to visit Chaiwattanaram temple are 
female age between 21-30 years. Most of them are students travelling with friends. 
Their education is bachelor degree. Their nationality is Asian. The reason of their 
travelling is for relaxing on weekend. The Satisfaction correlated with product and 
service quality, the satisfaction correlated with hygienic quality and the satisfaction 
correlated with the worth quality 
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บทน า 
ประ เทศ ไทย เป็ นชาติ อั นอุ ดม ไปด้ ว ย 

ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ทั้งทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น อีกท้ังยัง
มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีศาสนาพุทธเป็น
ศาสนาคู่บ้านคู่เมืองอันเป็นศาสนาประจ าชาติ
ตั้งแต่อดีตกาล ในปัจจุบันสังคมของโลกเคลื่อนตัว
ไปอย่างไม่หยุด อุตสาหกรรมต่างๆ เจริญเติบโต
ขึ้นอย่างก้าวหน้า และในปัจจุบัน อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมส าคัญ
อันดับต้นๆที่ผลักดันเศรษฐกิจของโลกให้ก้าวไป
ข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อน เป็นที่ยอมรับกันทั่ว
โลกว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตเป็น
สินค้าหลักของโลกทั้ งภายในประเทศ นอก
ประ เทศ ระหว่ า งประ เทศ และเกิดขึ้ น ใน
หลากหลายประเทศแทบทั่วโลก ในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมานั้น การท่องเที่ยวเป็นพลังหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด กระตุ้นให้เกิด
การขยายตัว การจ้างงาน สร้างอาชีพ กระจาย
รายได้ รวมไปถึง การลงทุนทางธุรกิจอีกมากมาย 
เป็นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และในปัจจุบันนั้น
การแข่งขันทางธุรกิจท่องเที่ยวมีอัตราสูงมากขึ้น
ในทุกๆ ปี 

สาเหตุที่เลือกการศึกษาคุณภาพของวัดไชย
วัฒนาราม เนื่องจาก เป็นวัดที่มีความโดดเด่นใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาอกีท้ังเป็นวัดส าคัญเกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตของคนไทยในอดีต มีสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เป็น
การศึกษา สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม 
และ วิถีวิตของชาวกรุงศรีได้เป็นอย่างดี แสดงให้
เห็นถึงความวิจิตรอ่อนช้อยของช่างในสมัยกรุงศรี 
อีกทั้งยังปรากฏใน นวนิยายต่างๆ อาทิเช่น นิยาย

เรื่อง บุพเพสันนิวาส และในปี 2561 ยังได้ท าเป็น
ละครทางไทยทีวีสี ช่องสามเป็นที่นิยมและ
ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นที่ติดหู
ของคนทั่วไปจนอยากเดินทางมาท่องเที่ยว 
(ไทยรัฐ : 4 เมษายน 2561)   

ดังนั้นคณะผู้ท าวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวกับ
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว วัดไชย
วัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่การน าไปปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่
ควรแก้ ไข ให้หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลน าไป
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อีก
ทั้งยังส ารวจถึงการบริการในด้านต่างๆสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อให้เกิดการพัฒนาในหลายด้าน 
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ในอนาคต  รวมไปถึงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชนได้
เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยว
มากขึ้น 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การท่องเที่ยว (Tourism) (การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย, 2543 : 44) หมายถึง การเดินทาง
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งช่ัวคราว ไปด้วยความ
สมัครใจ และไม่ใช่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใน
ด้านการประกอบอาชีพหรือหารายได้  โดย
เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อพักผ่อน 
เพื่อนวัฒนธรรมหรือศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อ
การกีฬาและบันเทิง เพื่อชมประวัติศาสตร์และ
ความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมญาติ
มิตร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเพื่อเข้าร่วม
ประชุมหรือสัมมนา 
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การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว 
โดยได้รับความรู้และความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์
และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่
ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา : 2548) 

องค์การการท่องเที่ยวโลก(WTO) ได้มีการ
ก าหนดไว้เป็นแนวทางว่าคุณภาพก็คือผลลัพธ์ที่
เกิดจากกระบวนการในการตอบสนองความต้องการ 
ความพึงพอใจความจ าเป็นและความคาดหวังของ
นักท่องเที่ยวในการน าเสนอขายสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ในราคาที่ยอมรับได้ องค์ประกอบ
ที่ส าคัญของการสร้างคุณภาพด้านการท่องเที่ยว
ดังนี้ ประเด็นทางด้านการค้า จะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการท าการค้า สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว การท าการตลาด และการแข่งขันซึ่ง
ทางองค์การการท่องเที่ยวโลกก็ได้มีการประสาน
อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด กั บ ท า ง ด้ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม แ ห่ ง
สหประชาชาติด้านการค้าและรวมไปถึงการตกลง
ร่วมมือกับองค์การการค้าโลก โดยวัตถุประสงค์
หลัก ก็เพื่อที่จะได้อาศัยกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ มาเป็นแนวทางในการก าหนดแนวนโยบาย
ทางด้านการค้าที่เฉพาะเจาะจงกับการท่องเที่ยว 
ประเด็นทางด้านผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มี
ต่อสังคม ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรม
คุณธรรม และงานหลักก็จะเกี่ยวกับการปกป้อง
และคุ้มครองการท าทารุณทางเพศกับเด็ก และ
สตรีที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
การรณรงค์และส่งเสริมในการสร้างมาตรฐาน

ดั งกล่ าว  ประ เด็นทางด้ านสวั สดิ กา รและ       
ความปลอดภัย จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่า สินค้า
และบริการที่มีการน าเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยว
นั้น จะต้องไม่เป็นการท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
อันตรายทั้งต่อชีวิตและร่างกายและทรัพย์สิน 
ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวแบบผจญภัยนั้น 
นักท่องเที่ยวจะต้องมีการท าประกันเพื่อกัน
คุ้มครองประเด็นทางด้านการการมีมาตรฐานด้าน
คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว 
และสินค้าและบริการนั้นจะต้องมีคุณภาพที่มี
มาตรฐาน 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526 : 9) ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจ กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
การให้ค่าความรู้สึกของเราและมีความสัมพันธ์กับ
โลกทัศน์ท่ีเกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม 
ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมจะ
แตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกเลว-ดี พอใจ-ไม่พอใจ 
สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น  

องค์ประกอบของความพึ งพอใจในการ
บริการ เป็นความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ เป็นผลของการรับรู้และประเมิน
คุณภาพของการบริการในสิ่ งที่ ผู้ รั บบริการ
คาดหวังว่าควรจะได้รับและสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับ
จริงจากการบริการในแต่ละสถานการณ์การ
บริการหนึ่ง ซึ่งระดับของความพึงพอใจอาจไม่
คงที่ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นักท่องเที่ยว (tourist) หมายถึง บุคคลที่
เดินทางมาท่องเที่ยวจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยววัดไชยวัฒนาราม  
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คุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณลักษณะ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มา
เยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม ประกอบด้วย คุณภาพ
ด้านสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
สุขอนามัยแหล่งท่องเที่ยว และ ด้านความคุ้ม
ค่าเงินของแหล่งท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง 
สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เป็นความรู้สึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ 
ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือ
เป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ 
ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความ
ต้องการ ของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดไชย
วัฒนาราม 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จิรานุช โสภา และคณะ(2554 : บทคัดย่อ) 
ได้สรุปงานวิจัยในหัวข้อ ศักยภาพการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกของประเทศไทย 
กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัช
นาลัย-ก าแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน ไวดังนี้อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา และสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร ถือเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความ
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นแหล่งที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับโลก 
ซึ่งภาพรวมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก หน่วยงานภาครัฐยังคงมีบทบาท
มากกว่าชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา และสุโขทัย -ศรีสัชนาลัย-
ก าแพงเพชร มีความแตกต่างกันในด้านพื้นที่ตั้ง 
ท า ให้ พบปัญหา ในด้ านการจั ดการพื้ นที่ ที่  

แตกต่างกัน เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในเขตเมือง ซึ่งมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดปัญหาการรุกล้ า
พื้นที่มรดกโลก ส่วนอุทยานประวัติศาสตรส์ุโขทัย-
ศรีสัชนาลัย-ก าแพงเพชร มีพื้นที่ตั้งแยกไปจาก
ชุมชน แต่ก็ยังคงประสบปัญหาด้านพื้นที่ทับซ้อน
กับที่ อยู่ อาศัยและพื้นที่ท ากินของชาวบ้าน 
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ควรมีมาตรการในการ
อนุรักษ์พื้นที่ แผนการอนุรักษ์ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตควบคู่กันไป ทางด้านการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนควรจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับ
เส้นทางท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกผ่านสื่ออย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีการส ารวจและปรับปรุง
ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องสุขา สถานที่จอดรถ ป้ายบอกทาง หรือป้าย
สื่อความหมายที่เหมาะสม ที่รองรับขยะและสิ่ง
ปฏิกูล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และทางด้านบริหารจัดการ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อบรมให้ผู้ประกอบการมีจิต
บริการและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 

โสภาภรณ์ สุทธิศักดิ์ (2539: บทคัดย่อ) ได้
สรุปผลการวิจัยในหัวข้อความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวกับระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยไวด้ังต่อไปนี้ 1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี
จากสื่อบุคคลเป็นอันดับหนึ่ ง  รองลงมาคือ
สื่อมวลชน และสื่อเฉพาะกิจตามล าดับ 2. พฤติกรรม     
การเปิดรับข่าวสาร ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 396 ~ 

เพชรบุรีไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการ
ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  3. 
ประโยชน์บางประการที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะ
ได้รับมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับระยะเวลาใน 
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนฐานทาง
เศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
จังหวัดเพชรบุรี 4. ไม่มีสื่อใดมีอิทธิพลสามารถ
อธิบายความสัมพันธ์กับระยะเวลาการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัด
เพชรบุรี  

ฉัตรฆฤณ พิชัยกมลฉัตร (2550 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพและการ
วิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีโดยผล
การวิ เคราะห์ค่ า ระดับศั กยภาพของแหล่ ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มีค่าระดับอยู่ระหว่าง 
58.75-51.04 จ านวน 9 แห่ง กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพปานกลาง มีค่าระดับอยู่ระหว่าง 
51.03–43.32 จ านวน 6 แห่ง และกลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่ า มีค่าระดับอยู่ระหว่าง 
43.31–35.60 จ านวน 5 แห่ง จากการคัดเลือก
แหล่งท่องเที่ยวมาท าการประเมินทั้งหมด 20 
แห่ง เมื่อประเมินศักยภาพและวิเคราะห์แหล่ง
ท่องเที่ยวแล้วนั้น พบว่า กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพสูงจะมีความปลอดภัยสูง เข้าถึงได้อย่าง
สะดวก มีจุดบกพร่องด้านการท่องเที่ยวเล็กน้อย 
กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพปานกลาง มี
ความส าคัญและคุณค่าไม่มากนัก มีความพร้อมใน
การรองรับนักท่องเที่ยวในระดับปานกลาง กลุ่ม
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่ า เข้าถึงล าบาก 
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ ใน 
เกณฑ์ต่ า 

วาสนา บุญมี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ในเขต 
9 และเขต 10 ผลการวิจัย พบว่า 1. ความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรี
อยุธยาจ ากัด (มหาชน) ในเขต 9 และเขต 10 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ ากัด (มหาชน) ในเขต 9 และเขต 10 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. ความพึงพอใจ
ในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ ากัด (มหาชน) ในเขต 9 และเขต 10 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
กรอบแนวคิด 

 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพด้านสินค้าและบริการ 
2. ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพด้านสุขอนามัย 
3. ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพด้านความคุ้มค่าเงิน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ

โดยรวมและคุณภาพด้านสินค้าและบริการของ
แหล่งท่องเที่ยว 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
โดยรวมและคุณภาพด้านสุขอนามัยของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
โดยรวมและคุณภาพด้านความคุ้มค่าเงินของ
แหล่งท่องเที่ยว 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการวางแผนเพื่อเลือกหัวข้อใน
กา ร ท า วิ จั ย หลั ง จ า กนั้ น ไ ด้ มี ก า รทบ ทวน
วรรณกรรมและเริ่มเขียนงานวิจัย หลังจากนั้นได้มี
การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
แ บ บ ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ก า ร เ ลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง
สะดวกสบาย จ านวนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 400 
คน โดยใช้การเปิดตารางของ Taro Yamane 
(ต ารารายวิชาส ารวจและวิจัยส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว : 126) จากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
วัดไชยวัฒนาราม 5,000 – 8,000 คน
โดยประมาณ (ไทยรัฐ : 4  เมษายน 2561) 
หลังจากการเก็บข้อมูลได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อ สรุปผลและอภิปรายผลตามล าดับ  

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบด้วย ด้าน
ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวโดยมีหัวข้อที่ศึกษา
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผู้ร่วมเดินทาง 
สัญชาติ เหตุผลในการเดินทาง ข้อมูลด้านคุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
คุณภาพด้านสินค้าและบริการ คุณภาพด้าน
สุขอนามัย และ คุณภาพด้านความคุ้มค่าเงิน และ 

ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
เยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์
ใช้การหาความถี่สะสม ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นได้ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้วิธีการหาค่าความ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

การแปลผลนั้นใช้ผลคะแนนที่ ได้น ามา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยพร้อมก าหนดเกณฑ์ การแปล
ความหมายแต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
ระดับคะแนน  มากที่สุด    4.50 – 5.50 
ระดับคะแนน  มาก  3.50 – 4.49 
ระดับคะแนน  ปานกลาง 2.50 - 3.49  
ระดับคะแนน  น้อย  1.50 – 2.49 
ระดับคะแนน  น้อยที่สุด 1.00 – 1.49 

สถิติที่ในการตรวจสอบสมมติฐานใช้การหา
ค่าของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์
สันผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าประ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Hinkle D.E, 1998 : 
118) ไว้ดังน้ี 
ค่า  r  ระดับของความสัมพันธ์ 

.90 – 1.00 มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 

.70 - .90 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 

.00 - .30 มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก 
 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่มา

เยี่ยมชมวัดไชยวัฒนารามจ านวน 400 คน เมื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและสรุปผลได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1  ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวัดไชยวฒันาราม  
 1.1 ข้อมูลดา้นเพศของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม 

n = 400 
 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  จ านวน(คน)   ร้อยละ 
เพศ  ชาย   157    39.3 
  หญิง   243    60.7 
  รวม   400    100 

 
เมื่อได้ท าการจ าแนกเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 243 คน(ร้อยละ60.7) และเพศ

ชายชายจ านวน 157 คน (ร้อยละ  39.3) ตามล าดับ  
 
1.2 ข้อมูลด้านอายุของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม  

n = 400 
 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  จ านวน(คน)   ร้อยละ 
อาย ุ ต่ ากว่า 20   60    15 
 20 – 30     150    37.5 
 31 – 40    107    26.8  
 41 – 50     48    12 
 51ปีขึ้นไป   35    8.8 
 รวม    400    100 
 
เมื่อได้ท าการจ าแนกอายุพบว่า ช่วงอายุท่ีมากที่สุดคือ 20-30 ปี (ร้อยละ 37.5) ช่วงอายุรองลงมาไดแ้ก่ 
31 – 40 ปี(ร้อยละ 26.8) , น้อยกว่า 20ปี (ร้อยละ 15 ), 41-50 ปี (ร้อยละ 12)ตามล าดบั และ ช่วง
อายุท่ีน้อยที่สุดคือ 51ปีขึ้นไป (ร้อยละ8.8) 
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1.3 ข้อมูลดา้นอาชีพของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวดัไชยวัฒนาราม 
n = 400 

 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  จ านวน(คน)   ร้อยละ 
อาชีพ รับราชการ   48    12 
 พนักงานบริษัท   82    20.5 
 ท าธุรกิจส่วนตัว   73    18.3 
 เกษตรกร/ประมง   28    7 
 นักเรียน/นักศึกษา   152    38 
 รับจ้างท่ัวไป   10    2.5 
 อื่นๆ    7    1.8 
 รวม    400    100 
 

เมื่อจ าแนกตามอาชีพ อาชีพ ที่มากท่ีสุดคือ อาชีพ นักเรียน (ร้อยละ 38 ) รองลงมาตามล าดับ
ได้แก่ อาชีพ พนักงานบริษัท (ร้อยละ 20.5),อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ18.3), อาชีพ 
ข้าราชการ (ร้อยละ 12), อาชีพ เกษตรกร ประมง กสิกรรม (ร้อยละ 7),อาชีพ ลูกจ้าง (ร้อยละ 2.5) 
และ อาชีพท่ีน้อยที่สุดคืออาชีพ อาชีพอ่ืนๆ (ร้อยละ 1.8) 

1.4 ข้อมูลด้านระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม 
n = 400 

 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  จ านวน(คน)  ร้อยละ 
การศึกษา 
 ต่ ากว่ามัธยมศึกษา   32   8 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย  87   21.8 
 อนุปริญญา   70   17.5 
 ปริญญาตร ี   181   45.3 
 สูงกว่าปริญญาตร ี   30   7.5 
 รวม    400   100 
 

เมื่อจ าแนกระดับการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาที่มากที่สุดคือ ปริญญาตรี (ร้อยละ 45.3), 
รองลงมาได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 21.7), อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 17.5), ต่ ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย(ร้อยละ 8) ตามล าดับ และ ระดับท่ีน้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 7.5) 
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1.5 ข้อมูลด้านผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม 
n = 400 

 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  จ านวน(คน)   ร้อยละ 
ผู้ร่วมเดินทาง คนเดียว    44   11 
  ครอบครัว   147   36.8 
  กลุ่มเพื่อน   160   40 
  กลุ่มคนท างาน   21   5.3 
  อื่นๆ    28   7 
  รวม    400   100 

 
จ าแนกประเภทผู้ร่วมเดินทาง ผู้ที่ร่วมเดินทางด้วยมากที่สุดคือ ประเภท กลุ่มเพื่อน (ร้อยละ 

40 ) รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ครอบครัว (ร้อยละ 36.8), คนเดียว (ร้อยละ 11), อื่นๆ (ร้อยละ 7), 
และน้อยที่สุดคือ เพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 5.3)  

1.6 ข้อมูลด้านสัญชาติของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม  
n = 400 

 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  จ านวน(คน)   ร้อยละ 
สัญชาต ิ เอเชีย    373    93.3 
 ยุโรป    12    3 
 อเมริกัน    12    3 
 ออสเตเรียน   0    0 
 แอฟริกัน    3    0.8 
 อื่นๆ    0    0 
 รวม    400    100 
 

จ าแนกประเภทของสัญชาติของตัวอย่าง มากท่ีสุดคือ สัญชาติเอเชีย (ร้อยละ 93.3) รองลงมา
อันดับเท่ากันได้แก่ ยุโรป(ร้อยละ12) และ อเมริกัน (ร้อยละ12), (ร้อยละ), (ร้อยละ) ตามล าดับ และ
สัญชาติที่น้อยท่ีสุดคือ สัญชาติ แอฟริกา (ร้อยละ 0.7) ไม่พบสัญชาติ ออสเตรเลียนและสัญชาติอื่นๆ 

 
 
 
 
 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 401 ~ 

1.7 ข้อมูลด้านเหตุผลในการเดินทางของนักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม 
n = 400 

 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว  จ านวน(คน)   ร้อยละ 
เหตุผลใน  พักผ่อนในวันหยุด   161   40.3  
การเดินทาง ศึกษาประวัติศาสตร ์  84   21 
   ตามรอยละครทางโทรทัศน์   150   37.5 
  ติดต่อธุรกิจ   2   0.5 
   อื่นๆ     3   0.8 
  รวม   400    100  
 

เมื่อจ าแนกเหตุผลในการเดินทาง เหตุผลที่มากที่สุดคือ พักผ่อนในวันหยุด (ร้อยละ 40.3) 
รองลงมาตามล าดับไดแ้ก่ ตามรอยละครทางโทรทัศน์ (ร้อยละ 37.5), ศึกษาประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 21), 
อื่นๆ (ร้อยละ 0.3) น้อยที่สุดคือ ติดต่อธุรกิจ (ร้อยละ 0.5)  
 
ตารางที่ 2  ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของคุณภาพสินคา้และบริการทางดา้นของแหล่งท่องเที่ยว 
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว    ค่าเฉลี่ย  SD การแปลงผล  
คุณภาพด้านสินคา้และบริการ    3.69  .3498 มาก 
1. วัดที่เยี่ยมชมมีประวัตศิาสตร์เหมาะสมน่าสนใจ  4.06  .908 มาก 
2. การบริการโดยทั่วไปของสถานที่ท่องเที่ยวมีคุณภาพ 3.85  .908 มาก 
3. มีจุดประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว  3.79  .906 มาก 
4. ร้านขายของที่ระลึกมคีวามหลากหลาย  3.63  .933 มาก 
5. มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้บริการ   3.13  1.197 ปานกลาง 
 

สรุปจากตาราง ค่าเฉลี่ยของด้าน คุณภาพสินค้าและบริการมีการแปลผลอยู่ในระดับมาก      
มีค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจรณาลงไปแต่ละด้าน พบว่า แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้าน การให้บริการของมัคคุเทศก์ อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของคุณภาพสุขอนามยัของแหล่งท่องเที่ยว 
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว   ค่าเฉลี่ย  SD  การแปลงผล  
คุณภาพด้านสุขอนามยั   3.25  .0493  ปานกลาง 
1. แหล่งท่องเที่ยวมีถังขยะประจ าจุดต่างๆ 3.30  1.005  ปานกลาง 
2. มีห้องน้ าท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย 3.23  1.033  ปานกลาง 
3. ถังขยะภายในห้องน้ า   3.18  .960  ปานกลาง 
4. จุดให้บริการนักท่องเที่ยวสะอาดถูก  3.30  .917  ปานกลาง 
5. มีแม่บ้านคอยท าความสะอาดหอ้งน้ า  3.27  .976  ปานกลาง 
 

สรุปจากตาราง ค่าเฉลี่ยด้าน สุขลักษณะอนามัยมีการแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ท่ี 3.25 เมื่อพิจรณาลงไปในแต่ละด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 

 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงค่าเฉลีย่ของคุณภาพความคุม้ค่าเงินของแหล่งท่องเที่ยว 
คุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว    ค่าเฉลี่ย  SD การแปลงผล  
คุณภาพด้านความคุม้ค่าเงิน    3.82  .8573 มาก 
1. ราคาสถานท่ีท่องเที่ยวมีความเหมาะสม  3.90  .904 มาก 
2. ราคากับสถานท่ีท่องเที่ยวมีความคุ้มค่า  3.91  .841 มาก 
3. สินค้าและบริการในแหล่งท่องเที่ยวมีราคาที่เหมาะสม 3.75  .867 มาก 
4. ค่าพาหนะเดินทางมีความเหมาะสมกับระยะทาง 3.82  .829 มาก 
5. ของที่ระลึกราคาสมกับคณุภาพ   3.72  .855 มาก 
 

สรุปจากตาราง ค่าเฉลี่ยด้านความคุ้มค่าของเงินท่ีจ่าย มีการแปลผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.82 เมื่อพิจรณาลงไปแต่ละด้าน พบว่า แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 5  ตารางแสดงความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว 
ความพึงพอใจ    ค่าเฉลี่ย  SD  การแปลงผล  
ความพึงพอใจโดยรวม   3.81  .874  มาก 
 

สรุปจากตารางความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 แปลผลได้ในระดับมาก 
1. จากตารางพบว่าเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุคือ 21-30 ปี เป็นนักเรียนนักศึกษา 

เดินทางกับกลุ่มเพื่อน การศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี เป็นคนเอเชียมากที่สุด เหตุผลในการเดินทางคือ 
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พักผ่อนในวันหยุดค่าเฉลี่ยของด้าน คุณภาพสินค้าและบริการมีการแปลผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.69 เมื่อพิจรณาลงไปแต่ละด้าน พบว่า แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน     
การให้บริการของมัคคุเทศก์ อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยด้าน สุขลักษณะอนามัยมีการแปลผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 3.25 เมื่อพิจรณาลงไปในแต่ละด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยแปลผล      
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ความคุ้มค่าของเงินที่จ่าย มีการแปลผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 
เมื่อพิจรณาลงไปแต่ละด้าน พบว่า แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยแปลผลอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 แปลผลได้ในระดับมาก 

2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านสินค้าและบริการของ
แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน ด าเนินตามขั้นตอนและ
ปรากฏผลดังนี ้

การก าหนด สมมติฐานทางสถิติ 
H0   :   ความของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว 
H1   :   ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านสินค้าและบริการของ
แหล่งท่องเที่ยว 

การก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
α  = 0.01 

ตารางที ่6  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านสินค้าและบริการของ
แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน 

 ความพึงพอใจโดยรวม คุณภาพด้านสินคา้และบริการ 
ความพึงพอใจโดยรวม 1 .399 
คุณภาพด้านสินคา้และ
บริการ 

.399 1 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 6 แสดงว่าเมื่อผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับ
คุณภาพด้านสินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว พบว่าค่า sig เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อย α ที่ตัง้ไว้ 
(0.01) ซึ่งไม่ยอมรับ H0 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้าน
สินค้าและบริการของแหล่งท่องเที่ยว  

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านสุขอนามัยของแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน ด าเนินตามขั้นตอนและปรากฏผล
ดังนี ้
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การก าหนด สมมติฐานทางสถิติ 
H0   :   ความของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านสุขอนามัยของแหล่งท่องเที่ยว 
H1   :   ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านสุขอนามัยของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
α  = 0.01 
 

ตารางที่ 7  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกบัคุณภาพด้านสุขอนามัยของแหลง่
ท่องเที่ยวโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สนั 

 ความพึงพอใจโดยรวม คุณภาพด้านสุขอนามยั 
ความพึงพอใจโดยรวม 1 .164 
คุณภาพด้านสุขอนามยั .164 1 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 7 แสดงว่าเมื่อผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับ
คุณภาพด้านสุขอนามัยของแหล่งท่องเที่ยว พบว่าค่า sig เท่ากับ .001 ซึ่งมีค่าน้อย α ที่ตัง้ไว้ (0.01) ซึ่ง
ไม่ยอมรับ H0 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความพงึพอใจโดยรวม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านสุขอนามัยของ
แหล่งท่องเที่ยว 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านความคุ้มค่าเงินของ
แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน ด าเนินตามขั้นตอนและ
ปรากฏผลดังนี ้

การก าหนด สมมติฐานทางสถิติ 
H0   :   ความของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านความคุ้มค่าเงินของแหล่งท่องเที่ยว 
H1   :   ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านความคุ้มค่าเงินของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

การก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ 
α  = 0.01 
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ตารางที่ 7  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับคุณภาพด้านความคุ้มค่าเงินของ
แหล่งท่องเที่ยวโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตามวิธีของเพียร์สัน 
 ความพึงพอใจโดยรวม ความคุ้มค่าเงิน 

ความพึงพอใจโดยรวม 1 .375 
ความคุ้มค่าเงิน .375 1 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 7 แสดงว่าเมื่อผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจโดยรวมกับ
คุณภาพด้านความคุ้มค่าเงินของแหล่งท่องเที่ยวพบว่าค่า sig เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อย α ที่ตัง้ไว้ (0.01) 
ซึ่งไม่ยอมรับ H0 แสดงว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม มีความสัมพันธ์กับคุณภาพด้านความคุ้ม
ค่าเงินของแหล่งท่องเที่ยว 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ด้ านคุณภาพของสินค้ าและบริ การกับ   

ความพึงพอใจโดยรวมพบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจ พึงพอใจที่ได้มาเยี่ยม
ชม บรรยากาศสบาย ตอบสนองความต้องการ    
มาพักผ่อนในวันหยุด ท าให้นักท่องเที่ยวเกิด 
ความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่ง สินค้าและบริการ
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ความพึงพอใจ
มากตามไปด้วย ทั้งในเรื่องของตัวสินค้า การบริการ 
และปัจจัยด้านอื่นๆ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความพึงพอใจและมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมชม    
วัดไชยวัฒนาราม 

ด้านคุณภาพสุขลักษณะอานามัยกับความพึงพอใจ
โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ทั้งสองด้านมี
ความสัมพันธ์กันในด้านของการท าความสะอาด
ให้ดู เ รี ยบร้อย แหล่ งท่องเที่ ยวน่ า เยี่ ยมชม 
เนื่องจากว่า แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการคุณภาพ
ด้านสุขลักษณะอานามัยที่อยู่ในระดับดี ท าให้

ภ าพลั กษณ์ ของแหล่ งท่ อ ง เที่ ย วออกมาดี 
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และให้คะแนน
คุณภาพอยู่ในระดับมาก มีการจัดการเรื่องของ
ขยะได้ดี มีคนคอยให้บริการหน้าห้องน้ าแนะน า
และดูแล ส่งผลให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ด้านคุณภาพความคุ้มค่าเงินกับ ความพึงพอใจ
โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ ทั้งสองด้านมี
ความสัมพันธ์ในด้านของค่าเข้าชมและสินค้า 
เนื่องจากค่าเข้าชมและอัตราการเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวมีราคาถูก สินค้ามีคุณภาพ มีการบริการ
ที่ดี การเดินทางและการใช้จ่ายเงินไม่อยู่ในอัตรา
ที่สูงเกินไปนักท่องเที่ยวสามารถจ่ายได้ ไม่มี    
การเก็บค่าบริการหลายครั้ง อีกทั้งยังมีสินค้าของ
ฝากให้เลือกซื้อในราคาถูกบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจและให้
คะแนนคุณภาพท้ังสองด้านในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
หลังจากได้ท าการศึกษาแล้วผู้วิจัยเห็นว่าใน

เรื่องของการศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางมายัง
แหล่งท่องเที่ยวควรศึกษาและพัฒนาต่อและใน
หัวข้อการสร้างรายได้เพิ่มจากการที่คนไทยนิยม
แต่งชุดไทยเข้าวัดควรศึกษาเพิ่มเติมเช่นกัน ใน
ด้านของแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการที่ดีอยู่แล้ว
สามารถบริหารและรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอใน
แต่ละวันมีแค่ด้านสุขอนามัยที่ควรเพิ่มคุณภาพอีก
เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพครบในทุก ๆ ด้าน 
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