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Abstract
This research aimed to study the relation between attitudes and behaviors of senior tourists affecting to
cultural tourist attractions in Nakhonsrithammarat including values involving actions. The data was collected with
60 to75 year-old tourist groups travelling in Nakhonsrithammarat, Thailand and selected 325 samples. The result
emphasized that tourist groups provide an opinion about cultural tourism as acknowledgement and preference
significantly concerned about behavior. In term of values: consist of material, society, ethnic, religion and truth,
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สงู อายุและเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่สี ่งผลต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สงู อายุท่มี ีอายุ 60-75 ปี ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชจานวน 325 ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ ด้ านความพึงพอใจและด้ าน
พฤติกรรม มีความสัมพันธ์ในด้ านพฤติกรรมมีระดับความสาคัญมาก และในด้ านค่านิยมมีความสัมพันธ์กบั นักท่องเที่ยว
กลุ่มผู้สงู อายุ ได้ แก่ ทางวัตถุ ทางสังคม ทางจริยธรรม ทางความจริงและทางศาสนาและ ทางสุนทรียะ โดยค่านิยมด้ านทาง
สุนทรี ยะมีผลต่ อแหล่ งท่ องเที่ยวเชิ งวั ฒนธรรมในระดับมาก นั ก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม ผู้ สูง อายุ เ ห็น ว่ า การมาท่ อ งเที่ย วเชิ ง
วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชคุ้มค่ากับเวลาในการมาเที่ยว ร้ อยละ 53.5 นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความ
คาดหวังพบว่า การรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าการคาดหวังร้ อยละ 41.5 ใน
ด้ านความพึงพอใจโดยรวมที่มตี ่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชพอใจร้ อยละ 54.2 และโอกาสใน
การมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้ อยละ 44.3 ในด้ านแหล่ งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุให้ ความสาคัญด้ านด้ านสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
คาสาคัญ: ทัศนคติ ค่านิยม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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and esthetic. Especially, aesthetic value considerably influenced cultural travel. Nakhonsrithammarat cultural tourism
was approved that is worthy of spending time to travel 53.5%. Besides, the comparing to expectancy, perception
of traveling was higher than expected, 41.5 %percent. The percentage of satisfaction was 54.2%, and opportunity
of visiting was 44.3%. In addition, the senior tourists revealed that cultural tourism is splendid for tourist attractions.
Keywords: Attitude,value, and cultural tourism
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บทนา
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ เพิ่มความรุนแรงอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากว่าในแต่และประเทศ
ต่างเล็งเห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวที่จะสามารถสร้ างงานและสร้ างรายได้ ท่เี ป็ นเงินตราเข้ าสู่ประเทศโดยใน
ปั จจุ บันการเดินทางการท่องเที่ยวได้ ขยายวงกว้ างออกไปและได้ พัฒนาจนกลายเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมากและยังมีแนวโน้ มจะทวีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต(การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย,2558) สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทศิ ทางการเติบโตที่ดีมา
โดยตลอดถือเป็ นแหล่ งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สาคัญของภาคใต้ และมีรายได้ มากที่สุดของประเทศมีการตั้งเป้ า
รายได้ และยอดนักท่องเที่ยวในระหว่างปี 2555-2557 ไม่ต่ากว่า 5% ส่วนปี 2558 ตั้งเป้ าจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
10% โดยปี 2556 นักท่องเที่ยวชาวไทย มีจานวน 2.74 ล้ านคน ปี 2557 จานวน 2.88 ล้ านคน และปี 2558 ตั้งเป้ า
3.17 ล้ านคน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ปี 2556 มีจานวน 41,000 คน ปี 2557 จานวน 43,000 คน และปี
2558 ตั้งเป้ า 47,000 คน รายได้ เพิ่มขึ้นจาก 10,000 ล้ านเป็ น10,500 ล้ านบาท และปี 2558 ตั้งเป้ ารายได้ ไม่น้อย
กว่า 11,600 ล้ านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)ซึ่งจุดขายในปี 2558 สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเป็ นวันธรรมดาน่า
เที่ยว ในกลุ่มเป้ าหมาย วัยเกษียณผู้สงู อายุ ครอบครัว และคนหนุ่มสาว ซึ่งเสนอขายสิ่งศักดิ์สทิ ธิ วัฒนธรรม ประเพณี
ธรรมชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเน้ นการดาเนินการด้ านการตลาดโดยให้ มีความสมดุลในทุกมิติ โดยเพพาะกลุ่ม
ผู้สงู อายุเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่น่าสนใจ(สานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชออนไลน์, 2558)ในด้ านทัศนคติการท่องเที่ยว
เป็ นความคิดความเข้ าใจที่จะช่วยประเมินคุณค่าสิ่งต่างๆของบุคคลซึ่งเกิดจากความรู้และประสบการณ์เป็ นตัวแปรสาคัญที่
จะนาไปสู่การแสดงพฤติกรรม การให้ ความรู้สร้ างประสบการณ์ใหม่ๆสร้ างความประทับใจ สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ที่ไม่เหมาะสมได้ ทัศนคติท่ไี ม่เหมาะสมนี้เป็ นตัวแปรสาคัญในการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวและมี
ส่วนสาคัญในการสร้ างผลกระทบจากการท่องเที่ยวตามมาและในด้ าน“ค่านิยม”ถือว่าเป็ นปัจจัยภายนอกซึ่งเป็ นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่ อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลเป็ นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่เป็ นตัวกากับหรือควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้น ๆ ซึ่งความสาเร็จหรือความล้ มเหลวของธุรกิจทางการตลาดท่องเที่ยวนั้นขึ้นอยู่กบั
ความสอดคล้ องกับค่านิยมเป็ นสาคัญ ดังนั้น ค่านิยมจึงเกี่ยวข้ องกับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นด้ วยวิธที ่มี ีมาตรฐาน ซึ่ง
บุคคลจะถูกกระตุ้นให้ มสี ่วนร่วมในพฤติกรรมเพื่อให้ บรรลุค่านิยม (พิมพา หิรัญกิตติ,2559หน้ า1)
ดังนั้นได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญที่จะเป็ นประโยชน์ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาครัฐ เอกชนและในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้ องในด้ านต่างๆเช่น ด้ านร้ านอาหาร ด้ านที่พัก ด้ านการเดินทาง และผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว ซึ่ง
งานวิจัยนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการนาเที่ยวสามารถนาข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการวางแผน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวการวางแผนพั ฒนาแหล่ งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวพั ฒนารูปแบบการให้ บริการ และ
สามารถสร้ างความพึ งพอใจให้ นักท่องเที่ยวและมีความประทับใจต่ อการท่ องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและนัก ท่องเที่ย วกลุ่ ม
ผู้สงู อายุท่มี าใช้ บริการบริษัทนาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงทาการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากเห็นว่าธุรกิจนาเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สามารถ
สร้ างรายได้ ให้ กบั ประเทศ และเกิดการจ้ างงานตามมาด้ วยเช่นกัน ธุรกิจนาเที่ยวจึงเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน แต่กม็ ีบาง
บริษัทที่ปิดตัวลงเช่ นกัน เนื่องจากไม่มีการจัดการที่ดี ไม่มีความรู้และไม่มีการศึกษาถึงความต้ องการของนักท่องเที่ยว
อย่ างชัดเจน สมมติฐานในการวิจัย 1.ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ 2.ค่านิยมมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ 1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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ระหว่ างทัศนคติกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ 2.เพื่ อศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพั นธ์ระหว่ างค่ านิย มกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ
วิธีการดาเนินการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นเก็บรวบรวมข้ อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม ผู้สูงอายุ ด้วยแบบสอบถามการวิจัยเชิงส ารวจ
(Survey Research) เพื่อมุ่งศึกษาถึงทัศนคติและค่านิยมนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุและหาผลที่ได้ จากการศึกษามาเป็ น
แนวทางการวางแผนการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวให้ เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุโดยเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ีอายุ60-75ปี ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์
นั ก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม ผู้ สูง อายุ จ านวน325ตั ว อย่ า งโดยใช้ สูต ร W.G. Cochran ( 1953 )โดยใช้ วิ ธีก ารสุ่ม ตามสะดวก
(Convenience Samplings) แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือสาหรับใช้ ในการสารวจครั้งนี้โดยเก็บข้ อมูลจากแหล่ งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น วัดพระธาตุ ศาลหลักเมือง บ้ านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สนิ และหมู่บ้านคีรี
วง เป็ นต้ นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลและ
นาไปประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ โปรแกรมการวิเคราะห์ค่าสถิติทางสังคมศาสตร์มาใช้ ในการคานวณเชิ งสถิติโดย
มีสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ ท้งั หมดมาตรวจสอบความถูกต้ องและสมบูรณ์ก่อนนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
วิธกี ารทางสถิตโิ ดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่
ค่ า ความถี่ (Frequency Distribution) และค่ า ร้ อยละ (Percentage) ค่ า เพลี่ ย (Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance:ANOVA) และทดสอบค่าความ
แตกต่ า งค่ า เพลี่ ย รายคู่ โ ดยใช้ วิ ธี ข อง(Least-SignifantDifferent:LSD)และสถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นการทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation) (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2545)
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนร้ อยละของนักท่องเที่ยวผู้สงู อายุจาแนกตามข้ อมูลทั่วไป
N = 325
ข้อมูลทัว่ ไปของนักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุ

จานวน

ร้อยละ

163
162

50.2
49.8

156
118
51

48.0
36.3
15.7

42
211
56
16

12.9
64.9
17.2
4.9

86
37
135
57
10

26.5
11.4
41.5
17.5
3.1

44

13.5

เพศ
ชาย
หญิง
60 – 65 ปี
66 - 70 ปี
71 - 75 ปี
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ าย
หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
อาชีพอิสระ
อื่นๆ(โปรดระบุ)....
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า/เท่ากับ 10,000 บาท
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10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ (โปรดระบุ)...

88
126
34
16
17

27.1
38.8
10.5
4.9
5.2

93
41
66
94
11
20

28.6
12.6
20.3
28.9
3.4
6.2

จากตาราง 1 พบว่านักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 50.2 และเพศหญิง คิดเป็ น
ร้ อยละ 49.8 ส่วนใหญ่มอี ายุ 60 – 65 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 48.0 รองลงมา 66 – 70 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 และ
อายุ 71 - 75 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 36.3 ส่วนใหญ่มสี ถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 64.9 รองลงมาหม้ าย คิดเป็ น
ร้ อยละ 17.2 และโสด คิดเป็ นร้ อยละ 42 ตามลาดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ 41.5
รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ 26.5 และอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้ อยละ 17.5 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มี
รายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 38.8 รองลงมารายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
27.1 และรายได้ ต่ากว่า/เท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.5 ตามลาดับ และส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 28.9 รองลงมาระดับประถมศึกษา คิดเป็ น ร้ อยละ 28.6 และอนุปริญญา คิดเป็ นร้ อยละ
20.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนร้ อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สงู อายุ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

N = 325
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวผูส้ ูงอายุ
จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวหอพระพุทธสิหิงค์
ไม่เคยมา
1 - 5 ครั้ง
ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป
จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวบ้านหนังตะลุงสุชาติ
ไม่เคยมา
1 - 5 ครั้ง
ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป
จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวกุฏิทรงไทยวัดวังตะวันตก
ไม่เคยมา
1 - 5 ครั้ง
ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป
จานวนครั้งที่เคยมาเที่ยวอื่นๆ
ไม่เคย
1 - 5 ครั้ง
6 - 10 ครั้ง
ท่านเห็นว่าการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชคุม้ ค่ากับเวลา
ในการมาเที่ยวหรือไม่
ไม่ค้ มุ ค่าอย่างมาก
ไม่ค้ มุ ค่า

จานวน

ร้อยละ

270
54
1

83.1
16.6
.3

254
66
5

78.2
20.3
1.5

282
40
3

86.8
12.3
.9

250
68
7

76.9
20.9
2.2

1
2

.3
.6

ไม่มีความเห็น
คุ้มค่า
คุ้มค่าอย่างมาก
การรับรู ข้ องการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเปรียบเทียบ
กับความคาดหวังเป็ นอย่างไร
ต่ากว่าการคาดหวังมาก
ต่ากว่าการคาดหวัง
เท่ากับการคาดหวัง
สูงกว่าการคาดหวัง
สูงกว่ากาคาดหวังมาก
การประเมิ น ความพึ งพอใจโดยรวมที่ มี ต่อ การมาเที่ ยวเชิ งวัฒ นธรรมของจั ง หวัด
นครศรีธรรมราช
ไม่พอใจอย่างมาก
ไม่พอใจ
ไม่มีความเห็น
พอใจ
พอใจอย่างมาก
โอกาสหน้าท่านคิดว่าจะมาท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรี ธรรมราชอี ก
หรือไม่
ไม่มาแน่นอน
อาจจะไม่มา
ไม่มีความเห็น
อาจจะมา
มาแน่นอน
ท่านจะแนะนาให้คนที่ท่านรูจ้ ักมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
หรือไม่
ไม่แนะนาแน่นอน
อาจจะไม่แนะนา
ไม่มีความเห็น
อาจจะแนะนา
แนะนาแน่นอน

59
174
89

18.2
53.5
27.4

4
86
135
100

1.2
26.5
41.5
30.8

11
58
176
80

3.4
17.8
54.2
24.6

1
10
73
144
97

.3
3.1
22.5
44.3
29.8

2
29
69
128
97

.6
8.9
21.2
39.4
29.8

จากตาราง 2 พบว่า นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็ นร้ อยละ 61.5 รองลงมาอินเตอร์เน็ต ร้ อยละ 14.8 และแผ่นพับ/
ใบปลิว ร้ อยละ 10.5 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาเที่ยวแหล่ งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็ นร้ อยละ 80.3 รองลงมารถนาเที่ยว/ทัวร์ ร้ อยละ10.2 และรถโดยสารประจาทาง ร้ อย
ละ 8.3 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่มกั เดินทางมาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาล คิดเป็ นร้ อยละ 62.2 รองลงมาช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ร้ อยละ 21.2 และวันธรรมดา ร้ อยละ 14.5 ตามลาดับ
ครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็ นร้ อยละ 69.8
รองลงมาเพื่อน/ญาติ ร้ อยละ 19.1 และไกด์นาเที่ยว/บริษัททัวร์ ร้ อยละ 8.0 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้ อยละ 83.4 และไม่
เคย ร้ อยละ 16.6 ตามลาดับ
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นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่มาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ อยกว่า/เท่ากับ 10 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 84.6
รองลงมา 11 – 20 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 11.4 และ 21 – 30 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ตามลาดับ
ครั้งนี้นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่ได้ ไปเที่ยววัดพระธาตุมากที่สดุ รองลงมาศาลหลักเมืองและหมู่บ้านคีรีรีวง
และอื่นๆ ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่เคยมาเที่ยววัดพระธาตุแล้ ว 1 – 10 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 86.5 รองลงมาไม่เคย
มา ร้ อยละ 6.8 และมา 11 – 20 ครั้ง ร้ อยละ 4.9 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวศาลหลักเมือง 1 – 10 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 รองลงมาไม่เคย
มา ร้ อยละ 45.5 และมาตั้งแต่ 11 ครั้งขึ้นไป ร้ อยละ .9 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวเก๋งจีนวัดแจ้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 86.5 รองลงมาเคยมา 1 – 5 ครั้ง
คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ร้ อยละ .6 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวง 1 – 5 ครั้ง คิดเป็ นร้ อยละ 51.7 รองลงมาไม่เคยมา
ร้ อยละ 45.5 และเคยมาตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ร้ อยละ 2.8 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวหอพระพุทธสิหิงค์ คิดเป็ นร้ อยละ 83.1 รองลงมาเคยมา 1 – 5
ครั้ง ร้ อยละ 16.6 และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ร้ อยละ .3 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวบ้ านหนังตะลุงสุชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 78.2 รองลงมาเคยมา 1 –
5 ครั้ง ร้ อยละ 20.3 และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ร้ อยละ 1.5 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวกุฏทิ รงไทยวัดวังตะวันตก คิดเป็ นร้ อยละ 86.8 รองลงมาเคยมา
1 – 5 ครั้ง ร้ อยละ 12.3 และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ร้ อยละ .9 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่เคยมาที่อ่ นื ๆ คิดเป็ นร้ อยละ 76.9 รองลงมาเคยมา 1 – 5 ครั้ง ร้ อยละ
20.9 และ 6 – 10 ครั้ง ร้ อยละ 2.2 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ าการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น
คุ้ มค่ า ร้ อยละ 53.5 รองลงมามีค วามเห็นว่ า คุ้ มค่ าอย่ า งมาก ร้ อยละ 27.4 และไม่ มีค วามเห็น ร้ อยละ 18.2
ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่มกี ารรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเทียบกับ
ความคิดหวังนั้นสูงกว่า คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 รองลงมาสูงกว่าการคาดหวัง ร้ อยละ 30.8 และเท่ากับการคาดหวัง ร้ อย
ละ 26.5 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช คิด
เป็ นร้ อยละ 54.2 รองลงมามีความพึงพอใจมาก ร้ อยละ 24.6 และไม่มคี วามเห็น ร้ อยละ 17.8 ตามลาดับ
ครั้งต่อไปนักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่อาจจะมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก คิด
เป็ นร้ อยละ 44.3 รองลงมากลับมาแน่นอน ร้ อยละ 29.8 และไม่มคี วามเห็น ร้ อยละ 22.5 ตามลาดับ
นักท่องเที่ยวผู้สงู อายุส่วนใหญ่อาจจะแนะนาให้ คนที่ร้ จู ักมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
คิดเป็ นร้ อยละ 39.4 รองลงมาแนะนาแน่นอน ร้ อยละ 29.8 และไม่มคี วามเห็น ร้ อยละ 21.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าเพลี่ย ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ
ที่มตี ่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในภาพรวม
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุ
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ค่าเฉลีย่

สภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์
มีการปรับปรุงถนนและพัฒนาเส้ นทางการเดินทางไปแหล่งเที่ยวอื่นๆ
เชื่อมโยงกัน
มีการจัดแบ่งพื้นที่การท่องเที่ยวชัดเจนZoning
มีการเร่งพัฒนาปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆเช่นไฟฟ้ า
ประปา
มีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ คาแนะนา ความเชี่ยวชาญในการปฎิบตั ิหน้ าที่
โดยรวม

(x)

ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน(S.D.)

ระดับ
ความสาคัญ

3.89

.667

3.58

.830

มาก
มาก

3.15

1.025

3.88

.905

3.27
3.55

1.039
.519

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 3 พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุมีความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเพลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี คี วามคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมข้ อสภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ มีค่าเพลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 3.89 รองลงมาข้ อมีการเร่งพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้ า ประปา มีค่าเพลี่ยเท่ากับ 3.88 และข้ อมีการจัดแบ่งพื้นที่การท่องเที่ยว
ชัดเจน Zoning มีค่าเพลี่ยน้ อยที่สดุ เท่ากับ 3.15 ตามลาดับ
ตารางที่4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่ างทัศนคติกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ท่สี ่งผลต่ อแหล่ งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

ท่านมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นครั้งที่รวมครั้งนี้ด้วย
ท่านเห็นว่ าการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุ้มค่ากับเวลาในการมาเที่ยวหรือไม่
การรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังเป็ นอย่างไร
การประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มตี ่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โอกาสหน้าท่านคิดว่าจะมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราชอีกหรือไม่
ท่านจะแนะนาให้คนที่ท่านรูจ้ ักมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราชหรือไม่
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

จากตาราง 3พบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ส่วนทัศนคติโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กบั ท่านมาเที่ยวจังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็ นครั้งที่รวมครั้งนี้ด้วยของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ตี ่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ทัศนคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุ
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ความ
การับรู ้
พฤติกรรม
โดยรวม
พึงพอใจ
.282**
.204**
.350**
.014
.000
.000
.000
.800
**
.526**
.459
.282**
.350**
.000
.000
.000
.000
.210**
.269**
.283**
.319**
.000
.000
.000
.000
.526**
.459**
.256**
.315**
.000
.000
.000
.000
.183**
.148**
.309**
.273**
.001
.008
.000
.000
.526**
.148**
.309**
.273**
.000
.000
.000
.000
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 5 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ตี ่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ทางวัตถุ

ทางความจริง

ทางจริยธรรม

ทางสุนทรียะ

ทางศาสนา

โดยรวมทุกด้าน

ค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุ
ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

.127*
.023
.452**

-.007
.900
.229**

.086
.120
.241**

.169**
.002
.473**

.035
.530
.262**

.122*
.027
.449**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.504**

.457**

.639**

.404**

.347**

.291**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.504**

.457**

.639**

.404**

.339**

.367**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.367**

.171**

.090

.473**

.177**

.343**

.000

.002

.107

.000

.001

.000

.504**

.457**

.639**

.404**

.433**

.412**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

ทางสังคม

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ท่านมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นครั้ง
.176**
ที่รวมถึงครั้งนี้ด้วย
.001
ท่านเห็นว่าการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ .458**
นครศรีธรรมราชคุ้มค่ากับเวลาในการมาเที่ยว
.000
หรือไม่
การรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
.712**
นครศรีธรรมราชเมื่อเปรียบเทียบกับความ
.000
คาดหวังเป็ นอย่างไร
การประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มตี ่อการ .712**
มาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
.000
นครศรีธรรมราช
.366**
โอกาสหน้าท่านคิดว่าจะมาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก
.000
หรือไม่
.712**
ท่านจะแนะนาให้คนที่ท่านรูจ้ ักมาท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
.000
หรือไม่
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตาราง4 พบว่า พฤติกรรมในการมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นครั้งที่รวมถึงครั้งนี้ด้วยมีความสัมพันธ์
กับค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมทุกด้ านและด้ านทางวัตถุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
พฤติกรรมในการมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็ นครั้งที่รวมถึงครั้งนี้ด้วยมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ตี ่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ านทางสังคม และด้ านทางสุนทรียะ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .01
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อภิปรายผล
การศึ กษาในครั้ งนี้ เรื่ องทัศ นคติแ ละค่ านิย มของนัก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ม ผู้ สูงอายุ ท่ีส่ งผลต่ อ แหล่ งท่ อ งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งผู้วิ จัย สามารถอภิปรายผลตามข้ อ ค้ นพบที่ไ ด้ จากการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 1)
การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ จากผลการศึกษาวิจัยพบว่ าการรับข้ อมูลกิจกรรมหลากหลายของแหล่ งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อนตัดสินใจมา
ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็ นการเพิ่มประสบการณ์และให้ ความรู้แก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ เคยมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้ อยละ และ มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช 83.4
กล่าวว่า (2554) ซึ่งมีความสัมพันธ์กนั และสอดคล้ องกับงานวิจัยของพีรกานต์ ศิริรักษ์ 84.6 ครั้ง ร้ อยละ 10 จานวน
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว

ในจังหวัดภูเก็ต ในส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวรับทราบข่าวสารของข้ อมูลข่าวสารจากแหล่ งจากวิทยุ
โทรทัศน์มากที่สดุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของชีวานวล โปตระนันทน์ (2554) ที่ว่า
การรับทราบข้ อมูลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติสาหรับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ ต้องการ
เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีด้วยตัวเองมากกว่ าการเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ ท่ี
กลุ่มเป้ าหมายสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญ่ปี ุ่ น เป็ นเพราะว่ามีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 2 )เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างค่านิยมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี้จากผลการศึกษาพบว่าค่านิยม
มี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม ผู้ สูง อายุ ท่ีส่ ง ผลต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมีช่ ือเสียงและเป็ นที่นิยมมากเห็นด้ วยมาก ร้ อยละ
37.8 มีความสัมพันธ์กบั ท่านจะแนะนาให้ คนที่ท่านรู้จักมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่โดย
อาจจะแนะนา ร้ อยละ 39.4 ไม่แตกต่างกันโดยมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 อยู่ในระดับมากมีความสอดคล้ องกับ
หลักความสนใจและความปรารถนาของบุคคล Phenix.(1996) แบ่งค่านิยมออกเป็ น 6 ประเภทคือ ค่านิยมทางสังคม
ค่านิยมทางวัตถุ ค่านิยมทางความจริง ค่านิยมจริยธรรม ค่านิยมทางสุนทรียะซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิภา
วรรณ แซ่ต้งั (2548)
สรุปผลการศึกษา
1) ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ส่งผลต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุท่มี ีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ดังนี้ 1.) จานวนครั้งที่มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กบั
ทัศนคติด้านการรับรู้ ด้ านความพึงพอใจ ด้ านพฤติกรรม ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ 2.)นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญการมา
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชประเด็นความคุ้มค่ากับเวลา โดยทัศนคติด้านการรับรู้ ด้ านความพึงพอใจและ
ด้ านพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ 3.)ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุใน
การรับรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติด้านการรับรู้ ด้ านความพึงพอใจ ด้ าน
พฤติกรรม 4.)การประเมิน ความพึ ง พอใจโดยรวมที่มีต่ อ การมาเที่ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราชมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติด้านการรับรู้ ด้ านความพึงพอใจ ด้ านพฤติกรรม 5.) โอกาสในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครศรีธรรมราของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุในอนาคตมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติด้านการรับรู้ ด้ านความพึงพอใจ
ด้ านพฤติกรรม 6.)นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุจะแนะนาให้ ผ้ ูอ่นื มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติด้านการรับรู้ ด้ านความพึงพอใจ ด้ านพฤติกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
2.) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผูส้ ูงอายุที่ส่งผลต่ อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ งผลการศึกษาพบว่าค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังนี้ 1.)จานวนครั้งในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุมคี วามสัมพันธ์กบั ค่านิยมโดยรวมทุกด้ านและด้ านทางวัตถุ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.) นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราช
ประเด็นความคุ้มค่ากับเวลา โดยมีความสัมพันธ์กบั ค่านิยมด้ านสังคม ด้ านวัตถุ ด้ านความจริง ด้ านจริยธรรม ด้ านสุนทรียะ
ด้ านศาสนาและโดยรวมทุกด้ าน 3.)ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในการรับรู้การมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กับค่านิยมด้ านสังคม ด้ านวัตถุ ด้ านความจริง ด้ านจริยธรรม ด้ านสุนทรียะ ด้ านศาสนาและ
โดยรวมทุกด้ าน 4.)การประเมินความพึ งพอใจโดยรวมที่มีต่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ความสัมพันธ์กบั ค่านิยมด้ านสังคม ด้ านวัตถุ ด้ านความจริง ด้ านจริยธรรม ด้ านสุนทรียะ ด้ านศาสนาและโดยรวมทุกด้ าน 5.)
โอกาสในการมาท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราของนั ก ท่ อ งเที่ย วกลุ่ ม ผู้ สูง อายุ ใ นอนาคตมี
ความสัมพันธ์กบั ค่านิยมด้ านสังคม ด้ านวัตถุ ด้ านความจริง ด้ านจริยธรรม ด้ านสุนทรียะ ด้ านศาสนาและโดยรวมทุกด้ าน 6.)
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุจะแนะนาให้ ผ้ ูอ่นื มาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีความสัมพันธ์กบั
ค่านิยมด้ านสังคม ด้ านวัตถุ ด้ านความจริง ด้ านจริยธรรม ด้ านสุนทรียะ ด้ านศาสนาและโดยรวมทุกด้ าน ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .01
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กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากการศึกษาข้ างต้ นทาให้ ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงู อายุ ในประเด็น ทัศนคติ
และค่านิยมเพื่อสามารถนาเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนามาใช้ ในการ
กาหนดแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสามารถจาแนกพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย โดยเพพาะกลุ่ม
ผู้สงู อายุท่มี แี นวโน้ มว่าจะเพิ่มชึ้นอย่างต่อเนื่องและกลุ่มเป้ าหมายกลุ่มนี้ยังไม่รับการตอบสนองอย่างชัดเจน จึงเป็ นโอกาส
สาหรับ Niche Market.
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์พบับนี้สาเร็จลงได้ ด้วยความกรุณาเป็ น อย่างยิ่งจาก ผศ.ดรวัล.ลภา พัฒนา เป็ นที่ปรึกษาหลัก ดร.
สุธี โง้ วศิริ ที่ปรึกษาร่ วม และ ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร ซึ่งท่านได้ สละเวลาอันมีค่าในการให้ คาแนะนาและตรวจแก้ ไข
ข้ อบกพร่องต่าง ๆ จนทาให้ วิทยานิพนธ์พบับนี้เสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่
เสียเวลาอันมีค่าเพื่อตรวจสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือและสละเวลาเพื่อมา
ประเมินแบบสอบถาม ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าจนทาให้ วิทยานิพนธ์พบับนี้สาเร็จลุล่วงอย่าง
ดีขอขอบคุณเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน ที่ได้
ให้ กาลังใจในการศึกษา มีความสุขร่วมกันในช่วงเวลาที่ดี ๆ ของชีวิต และเหนือสิ่งอื่นใดผู้วิจัยซาบซึ้งถึงพระคุณของพ่ อ
แม่และครอบครัวที่ได้ ให้ โอกาสที่ดใี นการศึกษาครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์ท่พี ึงมีจากวิทยานิพนธ์พบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่
ผู้มพี ระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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