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บทคัดยอ
จากการทองเที่ยวที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณมากมายกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ
ทั้งแหลงทองเที่ยวธรรมชาติซึ่งสามารถสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวในเรื่องความสวยงามและความ
เปนธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคนในชุมชนและทองถิ่น ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มีอยูในภูมิภาค
ตาง ๆ ของประเทศที่สงผลใหประเทศไทยไดมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายและยังคงไวซึ่งอัตลักษณที่
โดดเดนของแตล ะภูมิภาคของประเทศไทย สามารถดึง ดูดความสนใจของนัก ทองเที่ยวทั้ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติไดเปนอยางมาก ทําใหการทองเที่ยวของไทยเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องตามลําดับ งานวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของการรับรูผานสื่อ แรงจูงใจดานปจจัยผลัก และอิทธิพล ความตั้งใจ
ที่จะไปทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอื่นของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบวา จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คนสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 21
- 30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นการเดินทางมาทองเที่ยวมาเปนครั้งที่ 2 โดยสวนใหญ
เดินทางมาทองเที่ยวกับเพื่อน สําหรับ การวิเคราะหความสําคัญของสื่อ พบวา สุริโยทัย / นเรศวร มากที่สุด
รองลงมาคือ จากละครเรื่องบางระจัน มากที่สุด จากละครเรื่องขุนศึก จากละครเรื่องบุปเพสันนิวาส จาก
ละครเรื่องสายโลหิต จากละครเรื่องดาวเคียงเดือน ตามลําดับ ในสวนของดานการประชาสัมพันธ มีระดับ
ความสําคัญ ดัง นี้ จากคอลัม นตาง ๆ ในหนัง สือพิม พ มากที่สุด รองลงมาคือ สปอตโฆษณาทางโทรทัศน
ตามลําดับ สําหรับดานบอกเลาปากตอปาก โดยมีระดับความสําคัญ ดังนี้ จากการเรียนรูป ระวัติศาสตรใน
โรงเรียน มากที่สุด รองลงมาคือ คําบอกเลาเพื่อนหรือญาติมิตร ตามลําดับ สุดทายดานสื่อสังคมออนไลน โดย
มีระดับความสําคัญดังนี้ เมืองโบราณ มากที่สุด รองลงมาคือ การเผยแพรของบุคคลอื่นในสังคมออนไลน เชน
facebook การอานหนังสือนิตยสารอิงประวัติศาสตร ตามลําดับ
สํา หรับ การวิ เ คราะหอิ ท ธิพ ล ของแรงจู ง ใจป จ จั ย ผลั ก ที่ มีต อ ความตั้ง ใจที่ จ ะไปท องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตรอื่น พบวา แรงจูงใจดานเห็นสิ่งแปลกใหม ดานเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ดานเห็น
สถานที่กลาวถึงในภาพยนตร ดานพักผอยหยอนใจ มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะไปทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
อื่น ในส วนของการวิเ คราะหอิท ธิพ ลระดับ ความสําคั ญ ของสื่อที่ มีต อความตั้ง ใจที่จ ะไปทอ งเที่ ยวทาง
ประวั ติศ าสตรอื่ น พบวา ปจ จั ยรั บ รู ผ านสื่อ ทั้ง 4 ดา น คื อ ดา นรู จ ากภาพยนตร ตา ง ๆ ด านรู จ ากการ
ประชาสัม พันธขององคกรการทองเที่ยว ดานรูจ ากบอกเลาปากตอปาก ดานรูจากสื่อสังคมออนไลน มี
อิทธิพลตอความตั้งในที่จะไปทอเที่ยวประวัติสาสตรอื่น ของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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Abstract
According to various tourism with high plentiful in all area, there are natural tourism
impressing nature living, historical tourism reflecting culture, traditions and local identity. All
tourism resources have been existed in all area which generate the variety of Thai tourism
with unique identity, in each parts of the country. Thai tourism has been more and more
growth. This research aims to study about the level of perceptions by media, motivation and
influences for intending to follow historical tourism in Phra Nakhon Sri Ayutthaya.
The research results indicates that 400 people -sample group- who mostly are
female on age 21-30 years old and graduated bachelor’s degree. Moreover, some of them
have visited in second times. Mostly, they visited with their friends. In terms of significant
media analysis, it reflects that the highest level is Suriyothai and Naresuan followed by
Bangrachun, Khonsuk, Buppesanniwas, Sai Lohit, Dao kiang Duen respectively. In terms of
public relations, the highest influences is on newspaper column followed by Television
advertisement respectively. In aspect of informing -one by one, the highest level is historical
learning in school followed by friend’s telling respectively. Lastly, the online media, the
most attractions is historical town followed by public post in online such as Facebook and
historical magazine.
For influential analysis about motivations and intention to visit historical places, it
reflects that the new experiences, historical and cultural learning, visiting places appeared in
movies and relaxing have motivated their intentions to visit historical places. In terms of
media analysis impacted on intentions, it indicates to 4 media aspect which are films, public
relations from tourism organization, people informing and online media have vastly
influenced their intentions to visit historical places in Ayuttaya.
บทนํา
ประเทศไทยนั บ ไดว าเปนประเทศหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต ที่มีศัก ยภาพด านการ
ทองเที่ยวอยูในระดับ สูง ในแทบเอเชีย เนื่องจากมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลายและมีความอุดม
สมบูรณมากมายกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งแหลงทองเที่ยวธรรมชาติซึ่งสามารถสรางความ
ประทั บ ใจให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วในเรื่ อ งความสวยงามและความเป น ธรรมชาติ และแหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของคน
ในชุมชนและทองถิ่น ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มีอยูในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศที่สงผลใหประเทศไทย
ไดมีกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายและยังคงไวซึ่งอัตลักษณที่โดดเดนของแตละภูมิภาคของประเทศไทย
สามารถดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดเปนอยางมาก ทําใหการทองเที่ยว
ของไทยเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องตามลําดับ ดังจะเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ อัตรา
การเจริญเติบโตของการทองเที่ยวไทยในชวงป 2548 – 2553 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 7.51 (กรมการทองเที่ยว,
2554, น.1) จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 11.51 ลานคน ในป 2548 เปน 15.84 ลานคนในป 2553 และ
สถิตินักทองเที่ยวตางชาติในป พ.ศ.2559 มีจํานวนนักทองเที่ยวจํานวน 32.59 1ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2558
ที่มีจํานวนนักทองเที่ยว 29.92 ลานคน อัตราการเพิ่มขึ้นคิดเปน รอยละ 8.91 (กรมการทองเที่ยว, 2559, น.
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2) แสดงใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาปที่ผานมานักทองเที่ยวใหความสนใจเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
อยางตอเนื่อง
วัดนับเปนแหลงทองเที่ยวประเภทหนึ่ง ที่นัก ทองเที่ยวใหความสนใจในการเดินทางมาเยือนหรือ
กลับมาเยือนซ้ํา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของแรงจูงใจในการเดินทางของนักทองเที่ยว รวมทั้งการรับรูของ
นักทองเที่ยวที่มีตอแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ โดยผลจากการศึกษากอนหนานี้เกี่ยวกับแรงจูงใจทางการทองเที่ยว
พบวา มีปจจัยผลัก (Push Factors) และปจจัยดึง (Pull Factors) ที่สงผลตอการกลับมาเยือนซ้ําของ
นักทองเที่ยวทั้งในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึงแหลงทองเที่ยวประเภทวัด ที่ศึกษาปจจัยผลักและ
ปจจัยดึงที่มีผ ลตอการตัดสินใจมาเยือนประเทศไทยของนัก ทองเที่ยวชาวตางชาติ ผลจากการศึกษาพบวา
ปจจัยผลักสําคัญในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ไดแก ประสบการณในแหลงทองเที่ยว อาหาร
การเรียนรูวัฒ นธรรมไทย การไดผอนคลายการเรียนรูสิ่งใหม และการไดออกมาจากที่ทํางาน เปนตน
สําหรับปจจัยดึงที่สําคัญ ไดแก บริการสปาและนวดแผนไทย นอกจากนั้น Khuong Mai Ngoc and
Nguyen Thao Trinh (2015) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจกลับมาเยือนซ้ําเมืองหวงเตา (Vung
Tau City) ในประเทศเวียดนาม ผลจากการศึกษาของเสิศพร ภาระสกุล (2558, น. 123 – 128) ที่ศึกษา
แรงจูงใจและทัศนคติที่สงผลตอความพึงพอใจโดยรวมของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวประเทศไทย
ผลจากการศึกษาพบวาแรงจูงใจดานปจจัยผลักที่ทําใหเกิดการเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดคือ ความ
ตองการความสมบูรณของชีวิตและเกียรติภูมิ แรงจูงใจดานปจจัยดึงที่มีความสําคัญไดแก 1) การมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพื้นฐานครบครันและความเปนมิตรของคนไทย 2) การที่ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย
3) ราคาที่ถูกกวา 4) มีแหลงบันเทิงยามราตรีและที่เคยเห็นในภาพยนตรสําหรับทัศนคติของนักทองเที่ยวชาว
จีนที่มีตอคนไทยและประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญมีทัศนคติที่ดีถึงดีมากตอคนไทยและ
ประเทศไทย นักทองเที่ยวรับรูถึงความเปนกันเอง ความสุภาพของคนไทย และความพยายามที่จะเขาใจ
รวมถึงการชวยเหลือนักทองเที่ยว
จากความสําคัญในการศึกษาอิทธิพลของสื่อตาง ๆ และแรงจูงใจ ปจจัยผลักที่มีตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยเลงเห็นถึงปญหาของการวิจัยวาการเดินทาง
ของนักทองเที่ยวที่มีตอการเดินทางมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เปนการเดินทางมาเยือนจากสื่อการ
รับรูประเภทไหนที่เปนปจจัยผลักทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยเกิดการเดินทางมาทองเที่ยว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาแรงจูงใจในการมเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักทองเที่ยวชาวไทย
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาระดับความสําคัญของการรับรูผานสื่อของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศึกษาแรงจูงใจดานปจจัยผลักของนักทองเที่ยวในจังหวัดพระนครอยุธยา
3. ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ผ า นสื่ อ และแรงจู ง ใจที่ มี ต อ ความตั้ ง ใจที่ จ ะไปท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตรอื่น
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาอิทธิพลของสื่อตาง ๆ และแรงจูงใจ ปจจัยผลักที่มีตอความสนใจในการ
ทองเที่ยวเชิง ประวัติศาสตรที่มีระดับความสําคญทางแรงจูง ใจดานปจจัยผลัก ดานอิท ธิพลของสื่อ โดยใช
แนวคิดของทางดานการรับรูของ อุบลวรรณา ภวกานันทและคณะผูเขียน (2554) ใหความหมายการรูสึกและ
การรับรู คือ การที่อวัยวะรับความรูสึก มีหนาที่รับรูขอมูลที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา สงผานเสนประสาทขึ้นสูสมอง
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ขอมูลจะอยูในรูป 7 ของพลังงานตาง ๆ เชน ความรอน แสง เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรูสึกแตละชนิดจะรับ
พลังงานไดเฉพาะ เชน ตารับแสง หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณภูมิ สัมผัส ฯลฯ ขอมูลเราอวัยวะรับความรูสึกให
แปรพลังงานเหลานี้เปนกระแสประสาทเดินทางสูสมองจะเกิดความรูสึก เชน มองเห็น ไดยิ้น นั้นคือการับรูจึง
เปนขบวนการรับรู ผนวกกับแนวคิดแนวคิดดานสื่อและอิทธิพลของสื่อประเภทตาง ๆ(Lister และคณะ, อางใน
Siapera, 2009) ที่ใหความหมายของ สื่อดิจิทัลสมัยใหม (New Digital Media/ NDM) บงบอกถึงรูปแบบสื่อที่
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหมายถึงอเปนสื่อที่มีลักษณะของขอมูลขาวสารที่อยูในระบบตัวเลขฐานสอง คือ เลข
ศูนยและเลขหนึ่ง โดยสื่อดิจิทัล สมัยใหมมีรูป แบบและคุณลักษณะที่แตกตางออกไปจากรูป แบบของสื่อ
ประเพณีดั้งเดิมใน 4 ประการเนื้อหาของสื่อขอมูลที่สงผานสื่อ การเขาถึงขอมูลของสื่อการจัดการขอมูลและ
เนื้อหาในสื่อ
จากบทความดัง กลาว จึง นํามาเปนกรอบแนวคิดของขอบเขตเนื้อ หาทางการวิจั ย ในการสรา ง
เครื่องมือการวิจัยทั้งแบบสอบถาม
ขอบเขตการวิจัย
ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้
1. พื้นที่ในการศึกษา ไดแก แหลงทองเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สรางขึ้นในสมัย
กรุงศรีอยุธยาและมีความโดดเดนในเรื่องของความเปนมาเรื่องราวตางๆในสมัยนั้นที่นาสนใจ จนถึงปจจุบัน
ยังคงมีการเลาขานถึงประวัติของแตละวัดไวทําใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวชาวไทย รวม 5 แหง ไดแกวัดพระ
มงคลบพิตรวัดพระศรีสรรเพชญวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดใหญชัยมงคล
วัดไชยวัฒนาราม
2. การรับรูผ านสื่อประเภทตาง ๆ แรงจูงใจปจจัยผลัก ความตั้งใจทีจ่ ะทองเที่ยว
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการศึก ษาอิท ธิพลของสื่อตา ง ๆ และแรงจูง ใจ ปจ จัย ผลัก ที่มีตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เปนงานวิจัยแบบสํารวจ โดยทําการสํารวจแรงจูงใจ
ปจจัยผลักที่มีตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัด พระนครศรีอยุธยาการคนหาขอมูล
การศึกษาในบทนี้เปนการกลาวถึงขั้นตอนและวิธีการศึกษาวิจัย ซึ่งจะทําใหทราบถึงกรอบขอมูลในการวิจัย
โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ ผู วิ จั ย ต อ งการศึ ก ษาคื อ นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมาเยื อ นในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประชากรกลุมเปาหมายคือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ทุกกลุมอาชีพและการศึกษา
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางหรือกลุมตัวแทนประชากรนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชวิธีการ
สุมเลือกตัวอยางแบบทราบความนาจะเปน เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรนักทองเที่ยวชาวไทยที่กําลัง
ทองเที่ยวอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะทําการวิจัยวามีจํานวนเทาใดอยางแนชัด ผูวิจัยใชเทคนิคการสุม
ตามความสะดวกของผูวิจัยโดยกําหนดจํานวนตัวอยางนักทองเที่ยวตามแนวทางของทาโรและยานาเนเปน
จํานวนไมต่ํากวา 400 คน ซึ่งไดกลุมตัวอยางสถานที่ทองเที่ยว 5 แหง ไดแก 1. วัดพระมงคลบพิตร 2. วัด
ไชยวัฒนาราม 3. วัดพระศรีสรรเพชญ 4. วัดใหญชัยมงคล 5. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
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3. การสรางเครื่องมือในการศึกษา
เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามที่ออกแบบใหผูตอบอานและตอบเอง (self – administeted)
ขอความในแบบสอบถามสรางขึ้นมาภายหลังจากที่ผูวิจัยทบทวนวรรณกรรมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวของและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของแลวจึงสรางขอคําถามที่สะทอนถึงตัวแปรทุกตัวที่อยูในงานวิจัย กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทย
จํานวน 400 คน เพื่อทดสอบความเหมาะสมของขอความในแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําแบบสอบถามที่ได
กลับคืนมาลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 5 ตอนดังตอไปนี้
3.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 6 ขอ
3.2 ระดับความสําคัญของสื่อที่ทําใหทานตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
จํานวน 13 ขอ
3.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจที่ทําใหมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
จํานวน 14 ขอ
3.4 ความตั้งใจที่จะไปทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นในอนาคต จํานวน 3 ขอ ดังนี้
1. ทานอยากไปเยือนจังหวัดอื่น ๆ ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรอื่นอีกในอนาคต
2. ประเทศไทยมีจังหวัดอื่น ๆ ที่มีสถานที่ที่นาสนใจทางประวัติศาสตร
3. ทานอยากจะแนะนําญิมิตรและคนรูจักใหไปทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอื่น ๆ
3.5 จังหวัดที่นักทองเที่ยวอยากไปเยือนนอกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนคําตอบที่
เลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือกเครื่องมือฉบับนี้มีคุณภาพดานความเชื่อมั่นเทากับ .807
4. การวิเคราะหขอมูล
หลังจากที่ไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลวจะทําการบันทึกขอมูลโดยแปลงคําตอบในแบบสอบถาม
ทั้งหมดเปนตัวเลข โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการบันทึกขอมูลและคํานวณคาสถิติตาง ๆ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
4.1 ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทย
ไดแกตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการจัดการเดินทาง จํานวนครั้งที่เดินทางมา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูรวมเดินทางมาดวย และการเดินทางทองเที่ยวในอนาคตทานอยากไปเยือนจังหวัด
ใดบาง วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาคาความถี่ และคารอยละ
4.2 แรงจูงใจปจจัยผลัก อิทธิพลของสื่อ การตัดสินใจ
- วิเคราะหจากสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจปจจัยผลัก แหลงขอมูล
ของสื่อและการตัดสินใจ โดยจําแนกตามตัวแปรอิสระ
4.3 การจัดกลุมแรงจูงใจปจจัยผลักซึ่งประกอบดวยชุดตัวแปรระหวาง 14 ตัวแปรจะวิเคราะหดวย
การวิเคราะหปจจัย (factor analysis) เพื่อใหเ ห็นภาพของกลุมแรงจูงใจที่เ ปนกลุม ใหญ ๆ ชัดเจนขึ้น
เนื่องจากตัวแปรกลุมยอย ๆ 14 ตัวแปรจะถูกจัดใหอยูในกลุมได 4 กลุม
4.4 การจัดกลุมการรับรูผานสื่อซึ่งประกอบดวยชุดตัวแปรระหวาง 13 ตัวแปรจะวิเคราะหดวยการ
วิเคราะหปจจัย (factor analysis) เพื่อใหเห็นภาพของกลุมแรงจูงใจที่เปนกลุมใหญ ๆ ชัดเจนขึ้น เนื่องจาก
ตัวแปรกลุมยอย ๆ 13 ตัวแปรจะถูกจัดใหอยูในกลุมได 4 กลุม
4.5 การวิเคราะหอิทธิพลของแรงจูงใจและการรับ รูผานสื่อที่มีตอ ความตั้ง ใจที่จะมาเยือนแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอื่น จะใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน ( Multiple Linear Regression )
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ผลการวิจัย
จากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน พบวา นักทองเที่ยวชาวตางไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 21 - 30 ป มีการศึก ษาในระดับปริญญาตรี
นอกจากนั้นการเดินทางมาทองเที่ยวมาเปนครั้งที่ 2 โดยสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวกับเพื่อน
การวิเคราะหปจจัยระดับความสําคัญของสื่อที่ทําใหตัดสินใจมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานรู
จากภาพยนตรตาง ๆ พบวา ในคาเฉลี่ยรวมนักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญของสื่อที่ทําใหการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานรูจากภาพยนตรตาง ๆ อยูในระดับปานกลาง
การวิเคราะหปจจัยระดับความสําคัญของสื่อที่ทําใหตัดสินใจมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาน
การประชาสัม พันธ พบวา ในคาเฉลี่ยรวมของนัก ทองเที่ยวชาวไทยที่ระดับความสําคัญของสื่อที่ทําใหทาน
ตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานการประชาสัมพันธ อยูในระดับปานกลาง
การวิเคราะหปจจัยระดับความสําคัญของสื่อที่ทําใหตัดสินใจมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาน
บอกเลาปากตอปาก พบวา ในคาเฉลี่ยของนัก ทองเที่ยวชาวไทยที่ระดับ ความสําคัญ ของสื่อที่ทําใหทาน
ตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานบอกเลาปากตอปาก อยูในระดับปานกลาง
การวิเคราะหปจจัยระดับความสําคัญของสื่อที่ทําใหตัดสินใจมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานสือ่
สังคมออนไลน พบวา ในคาเฉลี่ยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่ระดับความสําคัญของสื่อที่ทําใหทานตัดสินใจมา
ทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานสื่อสังคมออนไลน อยูในระดับปานกลาง
ผลการวิเคราะหการรับรูผานสื่อ ของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีตอความ
ตั้งใจที่จะไปทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอื่น พบวา การรับรูผานสื่อมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะไปทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรอื่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวา ปจจัยรับรูผานสื่อทั้ง 4
ดาน ดังนี้ ดานรูจากภาพยนตรตาง ๆ ดานรูจากการประชาสัมพันธขององคกรการทองเทีย่ ว ดานรูจากบอกเลา
ปากตอปาก ดานรูจ ากสื่อสัง คมออนไลน มีอิท ธิพลตอความตั้ง ในที่จ ะไปทอเที่ยวประวัติส าสตร อื่น ของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สรุปและอภิปรายผล
จากวัตถุประสงคการวิจัย เพี่อศึกษาการศึกษาอิทธิพลของสื่อตาง ๆ และแรงจูงใจ ปจจัยผลักที่มีตอ
การตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเยือนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา การศึกษาผลการปจจัยแรงจูงใจ
ปจจัยผลัก ของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานเห็นสิ่งแปลกใหม พบวา ในคาเฉลี่ยรวม
ของปจจัยแรงจูงใจดานปจจัยผลักของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานเห็นสิ่งแปลกใหม
อยูในระดับ ไมแนใจ โดยเรียงลําดับระดับ ความสําคัญ ดัง นี้ ทานมาอยุธยาเพื่อชมสิ่ง แปลกใหม มากที่สุด
รองลงมาคือ มาทองเที่ยวเพื่อการชิมอาหารที่แปลกใหม ตามลําดับ ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับ ณัทกร
แสงสี (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจและการรับรูของนักทองเที่ยวชาวตะวันตกที่สงผลตอความพึง
พอในในการมาทองเที่ยววัดในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามและวัดอรุณราชวราราม สําหรับการศึกษาปจจัยแรงจูงใจปจจัยผลักของนักทองเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม พบวา ในคาเฉลี่ยรวมของปจจัยแรงจูงใจ
ดานปจจัยผลักของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
อยูในระดับไมแนใจ โดยเรียงลําดับระดับความสําคัญดังนี้ เพื่อทัศนศึกษาหาความรูและประสบการณ มาก
ที่สุด รองลงมาคือ เพื่อเรียนรูประวัติศาสตรของพระนครศรีอยุธยา เดินทางเพื่อหลีความจําเจจากสิ่งแวดลอม
เดิม ตามลําดับ และศึกษาปจจัยแรงจูงใจปจจัยผลักของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดาน
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เห็นสถานที่กลาวถึงในภาพยนตร พบวา ในคาเฉลี่ยรวมของปจจัยแรงจูงใจดานปจจัยผลักของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดานเห็นสถานที่ก ลาวถึง ในภาพยนตร อยูในระดับไมแนใจโดยเรียงลําดับ
ระดับ ความสําคัญ ดัง นี้ มาเพื่อชมสถานที่ที่เ คยเห็นจากละคร/ภาพยนต มากที่ สุด รองลงมาคือ เพื่อหา
ประสบการณไปเลาใหผูอื่นฟง เพื่อทํากิจกรรมการขี่ชาง ตามลําดับ ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับศิริชัย
กาญจโนภาส (2557) พบวา แรงจูง ใจด านปจ จัย ผลัก โดยการจํา แนกตามกลุม ศาสนา ได ก ล าวถึง ว า
นักทองเที่ยวกลุมศาสนาฮินดู มีปจจัยดานแรงจูงใจในการเรียนรูสิ่งใหมๆ และความมีหนามีตามากที่สุด ซึ่ง
ใกลเคียงกับศรัญยา วรากุลวิทย (2546) การทองเที่ยวทั่วไปตามสถานที่ตางๆ ภายในประเทศ การทองเที่ยว
ลักษณะนี้จะตองมีสิ่งจูงใจหลายประการ ในสวนของการศึกษาความตั้งใจที่จะไปทองเที่ยวทางประวัติศาตร
อื่นของนัก ท องเที่ยวชาวไทยในจัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา พบว า ในคาเฉลี่ยรวมของความตั้ ง ใจที่จ ะไป
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรอื่น อยูในระดับ เห็นดวย โดยเรียงลําดับ ระดับความสําคัญ ดังนี้ ที่มีส ถานที่ท ี่
นาสนใจทางประวัติศาสตรมากที่สุดคือ รองลงมาคือ ทานอยากจะแนะนําญิมิตรและคนรูจักใหไปทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรอื่น ๆ ทานอยากไปเยือนจังหวัดอื่น ๆ ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรอื่นอีกในอนาคต
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