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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจ
โดยรวมของแหล่งท่องเที่ยววัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือข้อมูลทางด้านประชากรศาตร์ของผู้ตองแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 
คือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในด้านทรัพยากรท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสุขลักษณะ ด้านพ้ืนที่
สาธารณะ ด้านการรับรู้สถานที่ที่นี้จากช่องทางใด ด้านความคุ้มค่าราคา ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้าน
สถิติ ความพึงพอใจโดยรวม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว 400 คนในแหล่งท่องเที่ยววัดมหาธาตุ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อนละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
( T-test ) การทดสอบค่าเอฟ ( F-test ) ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 215 คน ร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-39 ปี 
มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีการศึกษาอยู่ในระหว่างการเรียนปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรี 215 
คน ร้อยละ 53.7 ประกอบอาชีพข้าราชการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 สัญชาติเอเชีย 284 คน ร้อยละ 71 
ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว 175  คนร้อยละ 43.8 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในด้านทรัพยากร
ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสุขลักษณะ ด้านพ้ืนที่สาธารณะ ด้านการรับรู้สถานที่ที่นี้จากช่องทางใด 
ด้านความคุ้มค่าราคา ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม ด้านสถิติ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยที่ท าให้ความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันคือ เพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพ 
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Abstract 
 This research worked to compare the tourists’ personal factors toward the total 

satisfaction of Wat Mahathat. The research tools was the questionnaire divided into two 
parts 1) demographic information of the respondents and 2) the satisfaction of the tourists in 
term of tourism resource , safety , public area , information from , price , culture and 
environment , chart , total satisfaction. The samples included 400 tourists at Wat Mahathat. 
The data were analyzed by using percentage, mean, standard, t-test, f-test. The following are 
the result of the study 

 Most of tourist are male 215 in number 53.8 percent. The aged were between 25-39 
years old 155 in number 38.8 percent. Educated bachelor 53.7 percent. Gov. officer 26.8 
percent. Asia 71 percent. Come with family 43.8 percent. The satisfaction of tourist are 
middle. From the test of hypothesis the factors that made tourist’s total satisfaction be 
different 

 
Keywords : Satisfaction,. Wat Mahathat, Personal factors 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทยนิยมเดินทางมา

ท่องเที่ยววัดของประเทศอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การท่องเที่ยวประเภทนี้ยังสามารถน ารายได้เข้าประเทศได้
เป็นจ านวนมาก ซึ่งวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนอีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาต่างๆที่เกิขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง และท าให้
เกิดผลเสียต่อแหล่งท่องเที่ยวและนักท่องงเที่ยว ผู้วิจัยจึงจัดท าวิจัยชิ้นนี้ขึ้นเพ่ือศึกษาปัญหา และความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดมหาธาตุ และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจ
รวมที่มีต่อวัดมหาธาตุ เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
ซึ่งการวิจัยชิ้นนี้สามารถพิสูจน์ได้อีกว่าปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวสามารถส่งผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง ซึ่งการวิจัยทางผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยวจากแบบสอบถาม 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจรวมที่มีต่อวัดมหาธาตุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

เนื้อเรื่อง/การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีความพึงพอใจ 
    สาโรช  ไสยสมบัติ (2534 : 18)  ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยท าให้งานประสบ
ผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริหารจะด าเนินการให้ผู้ท างาน
เกิดความพึงพอใจ ในการท างานแล้ว ยังจ าเป็นต้องด ด าเนินการที่จะท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย
เพราะความเจริญก้าวหน้าของการบริการเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงจ านวนผู้มาใช้ บริการ 
ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิด
ความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ  
 สรชัย  พิศาลบุตร (2551 : 98) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า หรือผู้ให้บริการว่า
สามารถท าได้ 2 วิธี คือ  1.  วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เป็นการวัดระดับ 
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยตรงท าได้
โดย ก าหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของ สินค้าหรือบริการนั้น ๆ 
และก าหนดเกณฑ์ชี้วัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มี
ต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ  2.  วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่ก าหนดขึ้น โดยการวัดระดับ
ความพึงพอใจของ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่ก าหนดขึ้นนี้อาจใช้
เกณฑ์ คุณภาพระดับต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการ ผู้ประเมินผลการให้บริการ และมาตรฐานกลาง หรือ
มาตรฐานสากลของการให้บริการนั้น  สรุปความพึงพอใจ คือ การท าให้ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับบริการใน
สิ่งที่ดีเป็นที่พอใจ ประทับใจ ตามท่ีผู้รับบริการตั้งใจ ไว้หรือมากกว่าที่คิดไว้ การจะท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ
ได้ หน่วยให้บริการต้องวางระบบโครงสร้างที่ดี สอดคล้อง สัมพันธ์กันทุกฝ่าย เช่น ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ที่
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ทันสมัย ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหมีหน้าที่และต้องมีใจรักใน การให้บริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบอีกหลาย ๆ ด้านที่จะน าไปสู่ จุดสูงสุดในเรื่องความพึงพอใจ 
วัดมหาธาตุ 

ปวัตร์ นวะมะรัตน ( 2557 : 13 )วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระ
ศรีสรรเพชญ์ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ  เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีใน รากไม้  โดยเศียรพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูป
หินทรายเหลือแค่ส่วนเศียร ส าหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ใน
รากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม 
ท าให้มีความ งดงามแปลกตา จนเลื่องลือกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ท าให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวั ดที่มีชื่อเสียงและ 
เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ใกล้วัดราชบูรณะ ในบริเวณอุทยา  
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างในสมัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่ไม่แล้ว
เสร็จ ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน และได้สร้างเพ่ิมเติมจนเสร็จ ในสมัย สมเด็จพระราเมศวร เมื่อครั้งพระองค์ได้
กลับมาครองราชสมบัติอีกครั้ง โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ประธาน และอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดมหาธาตุ เมื่อปี พ.ศ. 1927 ซึ่งเป็นจุดที่พระองค์เคย
ทอดพระเนตรเห็น พระบรมสารีริกธาตุเปล่งแสงสว่างและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า การสร้างวัดในประเทศไทยนั้น 
นอกเหนือจากจะเป็นการสร้างตามคติโบราณดังกล่าวแล้ว ในเวลาต่อมาก็ยังมีปัจจัยส าคัญหลักบางประการที่
เป็นเหตุจูงใจไปสู่การสร้างวัด ดังนี้ 1.สร้างเพ่ือให้เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมือง เช่น วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ, วัดช้างล้อม 
ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2.สร้างเพ่ือให้เป็นวัดประจ าวัง เช่น วัดเจดีย์เจ็ดแถว สุโขทัย, วัดพระศรีสรรเพขญ์ อยุธยา 
3.สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นวัดประจ ารัชกาล เช่น วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ, วัดราชประดิษฐ์ฯ นอกจากจะเป็นที่
ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่างๆ 
ของกรุงศรีอยุธยาอีกด้วย โดยมีสมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายคามวาสีประทับอยู่ภายในวัด ส่วนพระสังฆราช ฝ่าย
อรัญวาสีนั้น ประทับอยู่ท่ีวัดป่าแก้ว อีกทั้งยังมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ตามพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา คือ
ได้เคยเป็นสถานที่ๆ พระศรีสิน และจมื่นศรีเสาวรักษ์พร้อมคณะ ได้ซุ่มพลที่ปรางค์วัดมหาธาตุ ก่อนยกพลเข้า
พระราชวังทางประตูมงคลสุนทร เพ่ือจับกุมพระศรีเสาวภาคย์ ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ยอด
พระปรางค์องค์ใหญ่ได้ทลายลงบางส่วน และได้มีการบูรณะอีก 2 ครั้ง ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อ
ปี  พ.ศ. 2176 และในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ เมื่อปี  พ.ศ. 2275 – 2301 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจรวมของแหล่งท่องเที่ยววัด

มหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิจัยเชิงส ารวจจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดินทางมา
ท่องเที่ยวภายในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยจ านวน 8,200,000 คนต่อปี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยวด้านประชากรศาสตร์ และความพึง
พอใจที่มีต่อความพึงพอใจรวม และเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจรวม
ของนักท่องเที่ยว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว 400 คนในแหล่งท่องเที่ยววัดมหาธาตุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อนละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ( T-
test ) การทดสอบค่าเอฟ ( F-test ) 
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังวัดมหาธาตุ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งถามข้อมูล
ส่วนบุคคล ส่วนที่สองถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้าน
ต่างๆ 
1.การหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ปัจจัยส่วน
บุคคลและความพึงพอใจรวม โดยมีเกณฑ์การวัดค่าดังนี้ 
มากที่สุด       4.5 – 5.5 
มาก              3.6 – 4.4 
ปานกลาง      2.6 – 3.5 
น้อย             1.6 – 2.5 
น้อยที่สุด       0.5 -1.5 
 2. การหาค่า t-test และ F-test และการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ Sheffe เพ่ือ
เปรียบเทียบตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามตามสมมติฐาน โดยก าหนดให้มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ 
เปรียบเทียบระหว่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ กับ ความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัด
มหาธาตุ 
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้แจกให้เฉพาะ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาวัดมหาธาตุจ านวน 400 ตัวอย่าง ส าหรับการอภิปรายผลที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัด
มหาธาตุ 
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
ตารางที่1 จ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

(n=400)
ปัจจัย   จ านวน  เปอร์เซนต์ 

Sex      
male 
female 
Age 
less than 25 years 
25-39 years 
40-49 years 
Over 50 years  
Education 
high school 
diploma 
bachelor 
higher than bachelor 
Occupation 
student 
gov. officer 
employee 
own business 
farmer 
other 

  215 
185 

 
60 
155 
96 
89 
 

56 
91 
215 
38 
 
 

98 
107 
56 
78 
12 
49 

 53.8 
46.2 

 
15 

18.8 
34 

22.2 
 

14 
22.8 
53.7 
9.5 

 
 

24.5 
26.8 
14 

19.5 
3 

12.2 
 

จากตารางที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมวัดมหาธาตุ จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่าเพศ
ชายมีจ านวนมากกว่ากว่าเพศหญิง ชายมีจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 หญิงมีจ านวน 185 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.2 มีอายุอยู่ในช่วง 25-39 ปี มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมามีอายุในช่วง 40-49 
ปี  มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 ช่วงอายุ 
น้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ตามล าดับ การศึกษาอยู่ในระหว่างปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรี 215 คน 
ร้อยละ 53.7 รองลงมาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 91 คน ร้อยละ 22.8 มัธยมศึกษา 56 คน ร้อยละ 14 สูงกว่า
ปริญญาตรี 38 คน ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ มีอาชีพข้าราชการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมา 
นักศึกษา 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ธุรกิจส่วนตัว 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ลูกจ้าง 56 คนคิดเป็นร้อยละ 
14 อ่ืนๆ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 เกษตรกรรม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล าดับ 

 
 
 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[751] 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อวัด
มหาธาตุ 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอพอใจของนักท่องเที่ยวด้านความพึงพอใจรวม 

(n=400) 

 
จากตารางที่ 2 พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดมหาธาตุมีความพึงพอใจในด้านสิ่งที่น่าสนใจใน

ระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในด้านสุขลักษณะในระดับ
ปานกลาง มีความพึงพอใจในด้านพ้ืนที่สาธารณะในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจในด้านราคาที่เหมาะสมในระดับ
ปานกลาง มีความพึงพอใจในด้านธรรมชาติในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจรวมต่อวัดมหาธาตุในระดับปาน
กลาง 

 
สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจรวมแตกต่างกัน 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับความพึงพอใจรวม 
 

 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจ   x  S.D. ระดับ 

Attraction 
Safety 
Hygiene 
Public area 
Got information 
Price 
Natural 
Satisfaction 
Total satisfation 

  3.87 
3.48 
3.43 
3.75 
3.43 
3.43 
3.66 
3.48 

 
3.37 

 
 

0.85 
0.89 
0.94 
0.92 
0.93 
0.96 
0.97 
0.98 
 
0.91 

4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
 
3 

 
       

 Sex  จ านวน ค่าเฉลี่ย t/F p-value 

ความพึง
พอใจรวม 

Male 
Female 

 215 
185 

3.77 
3.75 

0.024 0.878 

       

 Total  400 3.76   
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า เพศที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ท าให้ความพึงพอใจรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกับความพึงพอใจรวม 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า อายุที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวท าให้ความพึงพอใจรวมแตกต่างกันอย่าง

ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 3 การศึกษาที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจรวมแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความพึงพอใจรวม 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า การศึกษาที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ท าให้ความพึงพอใจรวมแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจรวมแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Age  จ านวน ค่าเฉลี่ย t/F p-value 

ความพึง
พอใจรวม 

Less than 25 years 
25-39 years 
40-49 years 

Over 50 years 

 60 
155 
96 
89 

3.87 
3.63 
3.86 
3.81 

1.905 0.128 

 Total  400 3.76   

   จ านวน ค่าเฉลี่ย t/F p-value 
ความพึงพอใจ

รวม 
High school 

Diploma 
Bachelor 

Higher than 
bachelor 

 56 
91 
215 
38 

3.82 
3.93 
3.68 
3.71 

 

1.905 0.128 

 Total  400 3.76   
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจรวม 

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า อาชีพที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว ท าให้ความพึงพอใจรวมแตกต่างกัน

อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
นักท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 215 คน ร้อยละ 53.8 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 25-

39 ปี มีจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีการศึกษาอยู่ในระหว่างปริญญาตรี หรือจบปริญญาตรี 215 
คน ร้อยละ 53.7 ประกอบอาชีพข้าราชการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 สัญชาติเอเชีย 284 คน ร้อยละ 71 
ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว 175  คนร้อยละ 43.8 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในด้านความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยที่ท าให้ความพึงพอใจรวมของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันคือ เพศ 

อายุ การศึกษา และอาชีพ นักท่องเที่ยวยังให้ข้อเสนอว่า ควรมีการท าความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัดอย่าง
สม่ าเสมอและมีถังขยะเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว และร้านค้าควรตั้งอยู่ที่จุดที่สามารถเห็นและพบเจอได้
ชดัและสะดวก รวมถึงควรปรับปรุงเรื่องการจัดการจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน 
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 Occupation  จ านวน ค่าเฉลี่ย t/F p-value 
ความพึงพอใจ
รวม 

Student  
Gov. Officer 
Employee 
Own Business 
Farmer 
Other 

 98 
107 
56 
78 
12 
49 

3.73 
3.74 
3.73 
3.85 
3.83 
3.73 
 

0.197 0.963 

 Total  400 3.76   
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[754] 

ศิริพร จ าปาวัลย์ 2554 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม เปปทีน และ เบรนฟิต 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

นปภา พิสิฐมกดา 2551 การเปรียบเทยบความพึงพอใจของผูใชบริการสินเชื่อบคุคลของธนาคารสแตน
ดารด์ ชารเตอรด (ไทย) จ ากัด (มหาชน) และธนาคารซิตี้แบงกในเขตกรุงเทพมหานคร ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จิรนันท์ พุทธชาต 2553 เปรียบเทียบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ทีต่อการให้บริการ 
ไปรษณีย์ไทย แบบ One StopService กรณีศึกษา เขตบางขุนเทียน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ฉัตรชัย เหล่าเขตการณ์ 2559 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธนบรุี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 2555 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้าน
การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 


