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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่ง
อิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 2) เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จาก
สื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของ
นักท่องเที่ยว 3) เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่ง
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเท่ียวของนักท่องเที่ยว 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การดำเนินการวิจัยแบบปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยเป็นนักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส  จำนวน 400 คน แล้วทำการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเส้นตรง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกับปัจจัยทางประชากรณ์ศาสตร์แล้วจึงนำเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive) เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร 

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า 
1)  ปัจจัยด้านความรู้มี อิทธิพลในทางบวกต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว โดยปัจจัยด้านความรู้ได้แก่ความเข้าใจ (Comprehension) การนำไปใช้ (Application) 
และการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

2) ปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลในทางบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยปัจจัยด้าน
ความรู้ได้แก่ความเข้าใจ (Comprehension) และการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

3) หากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกลุ่มผู้ผลิตละครและสื่อ
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ต่างๆที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครควรมีการบูรณาการความร่วมมือ โดยหน่วยงานด้านการ
ท่องเที่ยวอาจเป็นผู้เลือกพ้ืนที่ท่องเที่ยว กิจกรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวที่เป็น
วัตถุประสงค์หลัก แล้วจึงให้ผู้ผลิตละครมืออาชีพดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สอดแทรกเนื้อหา
ความรู้ทางการท่องเที่ยว โดยให้ละครโทรทัศน์ที่นำเสนอมีลักษณะเหมือนกับละครโทรทัศน์ทั่วไปทุก
ประการ เพ่ือให้ผู้ชมที่รับสารรู้สึกกำลังเสพสื่อที่ให้ความบันเทิงโดยสอดแทรกความรู้ซึ่งจะสร้างทัศนคติ
ในทางบวกให้กับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและเกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ดี  โดยแต่ละด้าน
สามารถสรุปรายละเอียดได้สามแนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางการส่งเสริมความรู้ที่ได้จากละครเพื่อก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 2) แนวทางส่งเสริมความรู้ที่ได้จากละครเพ่ือก่อให้ เกิด
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 3) แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร  โดยอิงจาก
กรณีศึกษาละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 
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The purpose of this research is to study 1)  the knowledge gained from tourists 

watching Love Destiny using the power of television drama as a motivational and 

image-making tool aimed to attract its audience toward tourist attractions. 2) the 

knowledge gained from Love Destiny television drama toward influencing the behavior 

of tourists at tourist attractions. 3) To find the approach to promote tourism through 

television drama by using the knowledge from the media’s influence on tourist attitude 

and behavior while visiting tourist attractions. Quantitative research method is 

employed in this study by using questionnaires as the main tool for collecting 

information. The format is obtained and compiled from research studies and 

documents related to knowledge, attitude, and behavior of tourism elements. The 

sample group that is used in the study are 400 tourists who received the TV drama 

Love Destiny. The data is analyzed by using descriptive research by compiling mean, 

percentage, frequency, standard deviation, and multiple linear regression analysis. 

The results are as follows: 
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1) Knowledge factors have a positive influence on the attitude of tourist's 

traveling. By Knowledge factor, Comprehension, Application and Analysis are factors 

that contribute to the attitude of visiting a tourist destination 

2) Knowledge factors have a positive influence on tourists' qualities behavior, with 

knowledge factors including Comprehension and Analysis are factors that result in the 

behavior of quality tourists. 

3) The government sector ,the state enterprise sector and related sector including 

the drama and media producers who want to promote tourism through drama should 

integrate cooperation. Travel agencies may select the main objective tourism areas 

, tourism activities , tourist's attitude and tourist's behavior. And let the 

professional drama producers produce television drama penetrate the content of 

tourism knowledge by presenting in the same way of general television drama. The 

objective is to make the audience feels that they are gaining the entertaining media 

rather than being subjected to knowledge. This approach will lead to positive attitude 

in traveling and tourists' qualities behavior. We can summarize the details in three ways 

as follows 1) Guidelines for promoting knowledge gained from the television drama in 

order to lead to a positive attitude towards the tourist's traveling 2) Guidelines for 

promoting the knowledge gained from the drama to cause qualities behavior of tourists 

3) Guidelines for promoting tourism through drama based on a case study of "Love 

Destiny" television drama. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ "แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร  : กรณีศึกษาละคร
โทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส"นั้น  เป็นหัวข้อที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ โดยที่มีจากแนวคิด ทฤษฎีด้านการ
สื่อสารมวลชนในหลักสูตรนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาเอกของผู้วิจัยในระดับปริญญาตรี  ประกอบกับที่
ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เสมอ  ผู้วิจัยจึงได้แรง
บันดาลใจต่างๆให้กลายมาเป็นหัวข้อดังกล่าวซึ่งสามารถนำมาต่อยอดในการท่องเที่ยวได้  และมี
ความรู้สึกชื่นชอบและยินดีที่จะดำเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อดังกล่าว 

 
ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ ทุกวันทุกคืนของผู้วิจัยนับเป็นช่วงเวลาที่

ทรหดและยากลำบาก ช่วงเวลาหนึ่งปีนั้นมีบททดสอบใหม่ๆเข้ามาเสมอจนทำให้ผู้วิจัยเคยคิดจะลาพัก
การศึกษาและถอดใจพร้อมกับถามตัวเองอยู่บ่อยครั้ง แต่นับว่าผู้วิจัยโชคดีที่มีเพ่ือนที่ดี มีคุณแม่ที่น่ารัก 
และกำลังใจสุดพิเศษที่คอยสนับสนุนและกระตุ้นอยู่เสมอ ขอบคุณทุกคนที่วันสะดุด หรือวันที่ล้มไม่มีใคร
เคยข้าม แต่ทุกคนคอยพยุงและจับมือให้ผู้วิจัยได้ก้าวไปข้างหน้า ขอขอบคุณผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยสละเวลาช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการดำเนินวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ  ทำให้
งานวิจัยชิ้นนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง และ ดร.ฐิติกานต์ สัจจะ
บุตร ที่ให้ความกรุณาเสียสละเวลาตรวจทานและมองเห็นข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  และให้
คำแนะนำในการแก้ไขและดำเนินการต่างๆ 

 
การที่จะมาถึงปริญญาบัตรของปริญญามหาบัณฑิตได้นั้น  ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะมีการ

ปรับแก้อยู่หลายสิบรอบ เสียเงินค่าแก้เล่มไปหลายหมื่นบาท รอตีพิมพ์มาหลายเดือน กว่าจะได้ยินคำว่า
จบการศึกษา ก็เป็นอะไรที่เลือดตาแทบกระเด็นเอามาก ๆ บอกได้เลยว่า ปริญญาโทไม่ใช่เพียงกระดาษ
หนึ่งใบที่ทำให้เราแตกต่างจากผู้อ่ืน แต่เป็นความขยันความอดทน กำแพงสูงที่รอให้เราข้ามไปจุดหมายที่
อยู่อีกฝั่งที่เราจะต้องภูมิใจกับมัน 

 
วีนัสรินทร์ ศิริผล 

กุมภาพันธ์  2563 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 

 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

เนื่องด้วยสภาพสังคม ณ ปัจจุบัน ที่ผู้คนต่างมีความเคร่งเครียด เร่งรีบ และกดดันกับ
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ รวมไปถึงปัญหาสังคม ความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ และความวุ่นวายทาง
การเมือง ส่งผลให้ผู้คนต่างเกิดความต้องการผ่อนคลายเพ่ือให้ตนเองหลุดออกจากโลกแห่งความ
วุ่นวายเพียงระยะหนึ่ง ดังนั้นผู้คนจึงมักมองหากิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลายในเวลาว่าง โดยที่กิจกรรม
เพ่ือความผ่อนคลายหลักนั้น มักเป็นการรับชมสื่อเพ่ือความบันเทิง หรือการเดินทางท่องเที่ยว 

ดังที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้วว่า การรับชมสื่อเพ่ือความบันเทิงนั้น จัดเป็นกิจกรรมเพ่ือความผ่อน
คลายประเภทหนึ่งของมนุษย์ เช่น การรับชมละคร ฟังเพลงหรือการชมคอนเสิร์ต เป็นต้น ทำให้ละคร
โทรทัศน์จัดเป็นสื่อเพ่ือความบันเทิงที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถสื่อความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อได้ จึงจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตละครโทรทัศน์ตาม
สถานีโทรทัศน์ประเภทฟรีทีวีนิยมจัดผังการออกอากาศให้ละครโทรทัศน์ถูกฉายในเวลาพักผ่อนของ
ผู้คนซึ่งมักเป็นเวลาหลังเลิกงาน เช่น ละครหลังข่าวเวลา 20.30 น. เป็นต้น  

ขณะที่ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้น จัดว่าเป็นกิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลายของมนุษย์อย่าง
แท้จริง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมักมีพร้อมทั้งเวลาและพร้อมที่จะจ่ายเงิน อีกทั้ง
อุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยวยังจัดเป็นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ทำรายได้หลักให้กับประเทศไทย
อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่ผ่านมาว่า ละคร และภาพยนตร์สามารถช่วย
ประชาสัมพันธ์และจูงใจความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ เช่น การถ่ายทำ
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง “The Beach” ที่อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล จังหวัดกระบี่ และการถ่ายทำ
ภาพยนตร์จีนเรื่อง “Lost In Thailand” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้หลังจากออกอากาศภาพยนตร์
แล้ว เกิดปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวที่รับชมภาพยนตร์นั้นเดินทางเข้ามาเดินทางในประเทศไทยเป็น
จำนวนมาก 



 2 

ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น ละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส”โดยบริษัทบริษัท 
บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัดได้รับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ทุกวันพุธ-
พฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2561 โดยที่การออกอากาศของละครโทรทัศน์
เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้รับสารหรือผู้ชมละครโทรทัศน์ชาวไทย ส่งผล
ให้เรตติ้งของละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้รับความนิยมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของละครไทย
ในยุคโทรทัศน์ดิจิทัล เนื่องจากสามารถสร้างเรตติ้งให้สูงขึ้นจากเดิมที่ออกอากาศตอนแรกเพียง  3.4 
ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดของละครเรื่องดังกล่าว ไปจนถึงเรตติ้งที่ 18.6 ในวันที่ออกอากาศตอนจบของ
ละคร ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานี้ยังไม่มีละครโทรทัศน์ไทยเรื่องใดสามารถสร้างกระแสความนิยมได้เกิน 17 
นอกเหนือจากละครโทรทัศน์เรื่องนาคีที่ออกอากาศในปีพ.ศ.2559 ที่ผ่านมา อีกทั้งช่วงเวลาของการ
ออกอากาศจัดว่าเป็นความท้าทายของยุคผู้ประกอบการโทรทัศน์ไทย เนื่องจากอยู่ในยุคของดิจิทัลซึ่ง
พฤติกรรมการรับสื่อของผู้ชมได้เปลี่ยนไป จากการรับฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์ และชมโทรทัศน์ ไป
เป็นการรับสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น แต่ด้วยความนิยมในละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าวก็ส่งผล
ไปถึงผู้ชมที่ชมบนโลกออนไลน์ด้วย เห็นได้จากการที่การออกอากาศผ่านทางช่องทางออนไลน์  
http://www.ch3thailand.com/ดูทีวีออนไลน์ ในละครตอนที่9 ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561นั้น 
เกิดเหตุการณ์เว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ไม่สามารถใช้งานได้ จนได้ยินคำพูดติดปากว่า 
“เว็บฯล่ม” จึงแสดงให้เห็นว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดัง
ภาพประกอบที่1.1 และภาพประกอบที1่.2 

 

 
ภาพที่ 1.1 การเปรียบเทียบเรตติ้งละครโทรทัศน์ระหว่างเรื่องบุพเพสันนิวาสและเรื่องนาคี 
แหล่งที่มา: เว็บไซต์พันทิป, 2561 

http://www.ch3thailand.com/ดูทีวีออนไลน์
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ภาพที่ 1.2 ข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดเกี่ยวกับเว็ปไซต์ของไทยทีวีสีช่อง3ล่มขณะละครออกอากาศ
เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก 
แหล่งที่มา: ข่าวสดออนไลน์, 2561 

 
ความนิยมที่เกิดขึ้นจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น ได้สร้างกระแสต่ างๆนานาที่

ได้รับจากการนำเสนอในละคร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษาในละครที่ใช้กันน้อยในยุคปัจจุบัน เช่น  
ออเจ้า เวจ วิปลาส การใช้คำว่า 5 บาท 10 บาทกับเวลา เพลาชาย เป็นต้น (เว็บไซต์MThai.com, 
2561) รวมไปถึงการรับประทานอาหารต่างๆ เช่น กุ้งแม่น้ำจากพระนครศรีอยุธยา สำรับหมูสร่ง หรือ
แม้แต่หมูกระทะที่ปรากฎอยู่ในละคร แม้กระทั่งการใช้ผ้าอนามัยของสุภาพสตรีก็ถูกปรับมาใช้คำว่าขี่
ม้าในช่วงที่ละครถูกออกอากาศ จนทำให้ผู้ประกอบการในสินค้าต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นต้องช่วงชิง
กระแสจากละครมาใช้การตลาดแบบไวรัส (Viral Marketing) ส่งเสริมการขายสินค้าของตนเอง ดัง
ภาพประกอบที่ 1.3  
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ภาพที่ 1.3 ภาพการตลาดแบบไวรัสจากผู้ประกอบการสินค้าและบริการประเภทต่างๆตามสินค้าที่
ปรากฎในละครบุพเพสันนิวาส 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์MarketingOops, 2561 
 

ขณะที่ในด้านของการท่องเที่ยวนั้น จัดได้ว่า มีส่วนที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากละคร
โทรทัศน์เรื่องดังกล่าว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำในละครเรื่อง
บุพเพสันนิวาส เช่น วัดไชยวัฒนาราม เพนียดคล้องช้าง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองโบราณ 
จังหวัดสมุทรปราการ รวมไปถึง พระปรางสามยอด จังหวัดลพบุรี เป็นต้น หลังจากละครได้รับความ
นิยมในคนหมู่มากทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ชมละครเรื่องดังกล่าวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจริง
เพ่ือทำการตามรอยละคร โดยกิจกรรมที่เห็นได้ว่าแตกต่างไปจากก่อนที่ละครนั้นจะออกอากาศ คือ 
กิจกรรมต่างๆที่ปรากฎในละครถูกนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมากขึ้น เช่น การแต่งกายชุดไทยไป
ท่องเที่ยวและถ่ายภาพคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้เปรียบเสมือนว่าตนเป็นหนึ่ งในตัวละคร หรือการ
แต่งกายชุดไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมาก (สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3, 2561a) 

เห็นได้จากจากรายงานของสำนักข่าวทั้งประเภทเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อ
หนังสือพิมพ์ ต่างรายงานว่า หลังจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสออกอากาศจนเป็นที่นิยม ได้มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเดินทางไปเยี่ยมชมวัดและโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กันอย่างคึกคัก ส่งผลให้อัตราการเข้าพักในช่วงวันหยุด มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 60% เป็น 
70% และปัจจุบันเริ่มมีบริษัททัวร์เปิดรับจองรายการนำเที่ยวตามรอยละครแบบวันเดียวกลับเป็น
จำนวนมาก สร้างรายได้ให้จังหวัดประมาณวันละ 30-33 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 15% จาก
ช่วงเวลาปกติ (ข่าวสดออนไลน์, 2561b) และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาส่วนใหญ่นั้นมีความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวมาจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส และนำความรู้ที่ ได้จากละครนั้นมา
ประยุกต์ใช้เข้ากับแผนการเดินทางท่องเที่ยวของตนเอง 

แม้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ชาวไทยจำนวนมากชื่นชมในการสร้างกระแสความรัก
ชาติและความเป็นไทย รวมไปถึงกระแสการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยว
ที่ เพ่ิมสู งขึ้นอย่ างรวดเร็ว  โดยน .ส.สุกัญญา เบาเนิด ผู้ อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ให้ข้อมูลประกอบว่า ที่เห็นได้ชัดคือ วัดไชยวัฒนารามจากเดิมมีนักท่องเที่ยวในวัน
ธรรมดา 600-900 คน เพ่ิมเป็น 5,000-6,000 คน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์จากประมาณ 3,000 คน เพ่ิม
เป็น 25,000 คน ทำให้ส่งผลกระทบในหลายด้าน จึงต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ละเมิด
กฎระเบียบของอุทยานฯ ในการเข้าชมโบราณสถาน เพราะเกี่ยวพันกับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
โดยมีการจัดการมีหลายระดับตามน้ำหนักของเจตนาหรือพฤติการณ์ เช่น ตักเตือนเมื่อพบเห็นการ
กระทำที่ไม่เหมาะสมเล็กน้อย จนถึงการปรับและการจำคุก จึงใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสจัดกิจกรรม
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รณรงค์การแต่งกายชุดไทยเพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการเข้าชมโบราณสถานที่เหมาะสม และมีการ
พยายามรักษากระแสดังกล่าวไว้จนกระทั่งละครจบพร้อมกระตุ้นกระแสให้ชาวไทยแต่งกายไทยเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในโบราณสถานต่าง ๆ (สำนักข่าวอิสรา, 2561) 
 

นอกจากนี้ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ชี้ว่า กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และสร้างความเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ 
รวมทั้งเป็น “อยุธยาโมเดล” ที่จะขยายผลต่อยอดการพัฒนาไปในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยต่อไป (สำนักข่าวอิสรา, 2561) 

ขณะที่ฝ่ายวางแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มองว่าละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาสนั้นตอบโจทย์ธรรมดาของมนุษย์เดินดินที่เป็นคนดู จึงอยากให้ใช้โอกาสนี้ทำความ
เข้าใจกับคนไทยให้เกิดความรู้สึกอยากเดินทางมาท่องเที่ยวและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเอง ให้คน
เดินเข้ามาในอยุธยาด้วยความรู้สึกร่วมของการเป็นคนไทย มิใช่เพียงตามรอยละครเข้ามาถ่ายรูป แต่
ต้องการให้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา เพ่ือให้คนกลับมาหาอดีตได้ที่อยุธยา และรักษา
ศักดิ์ศรีของมรดกทางวัฒนธรรม ท่องเที่ยวอย่างมีวัฒนธรรม มีจิตสำนึกร่วมกัน  (สำนักข่าวอิสรา, 
2561) 

อย่างไรก็ตาม มีการศึกษากรณีตัวอย่างและกรณีต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากภาพยนตร์
หรือละครโทรทัศน์จำนวนมาก ทั้งนักวิชาการและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภาพยนตร์ได้ให้
ความสนใจกับกรณีศึกษาต่างชาติหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของจุดหมายปลายทาง
ของแหล่งท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลีใต้ ขณะที่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจำนวนมากพยายาม
ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวในสถานที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น Ap (1990) Ap et al 
(1998) Easterling (2005) Jurowski et al (1997); Moyle et al (2010) นอกจากนี้ยังมีการศึกษา
เกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว เช่น การรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ไต้หวันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสะพานสายรุ้ง ณ กรุงโตเกียว หลังจากมีการรับรู้ละครโทรทัศน์ของ
ญี่ปุ่น (Liou, 2010) 

แต่ก็ยังคงขาดการวิจัยที่ศึกษาผลกระทบจากละครหรือภาพยนตร์ที่มีต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้รับสารละคร ว่าการสื่อสารของละครนั้นสามารถส่งมอบความรู้
ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้รับสื่อละครมากน้อยเพียงใด และเมื่อมีการรับความรู้แล้ว นักท่องเที่ยวนั้น
เกิดทัศนคติหรือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเหรือไม่ จึงไม่อาจชี้วัดได้ว่าความนิยม
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ของละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้นได้ส่งผลกระทบไปยังทัศนคติและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้านความรู้ที่นักท่องเที่ยวได้รับจาก
ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติด้านองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ว่าความรู้ที่นักท่องเที่ยวได้รับจากละครนั้นสามารถพัฒนาให้นักท่องเที่ยวที่
มีการรับสื่อที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวมีทัศนคติท่ีดีขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวและมีพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพหรือไม่ 
 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาในแง่ของการใช้สื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและเพ่ิม
ความต้องการท่องเที่ยววิถีไทยที่สามารถปลุกกระแสให้คนไทย นิยมไทย ภูมิใจในความเป็นไทย และ
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยได้ หากพบว่าการรับสื่อใดใดที่นำพามาซึ่งการท่องเที่ยวที่มีทัศนคติหรือ
พฤติกรรมในด้านลบ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านเอกชน หรือองค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆจะสามารถหาวิธีป้องกันและปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้ 

 

 คำถามในงานวิจัย 

1 ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว

ในละครของนักท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 

2 ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่ง

ท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 

 วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมา

เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 

2. เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวคุณภาพในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 

3. เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพล

ต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว 



 7 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

1.4.1 ภาครัฐบาลและหน่วยงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลสามารถนำผล
การศึกษาไปใช้วางแผนในการพัฒนาใช้สื่อละครช่วยเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

1.4.2 ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคสื่อสารมวลชนของไทยได้ทราบถึงแนวทางการ
สร้างอิทธิพลการใช้สื่อละครช่วยเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

1.4.3 ภาคการศึกษาของไทยสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดการศึกษาที่เก่ียวข้อง เช่น การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร เป็นต้น 
 1.4.4 ในภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ต้องการใช้สื่อต่างๆ เช่นสื่อละคร ภาพยนตร์ หรือ
ภาพยนตร์สั้น สามารถใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการศึกษาลักษณะใช้สื่อให้ความรู้และ
สนับสนุนการท่องเที่ยว เพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวที่ดี หลังจากมีการ
เปิดรับสื่อ เพ่ือนำไปพัฒนาเป็นสื่อที่สามารถใช้ส่งสารตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวได้ในอนาคต 
 

 ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตของงานศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส”แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านขอบเขตเชิงเนื้อหา ด้าน
ขอบเขตเชิงประชากรที่ทำการศึกษา และด้านขอบเขตเชิงเวลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขอบเขตของงานศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผ่านละครบุพเพสันนิวาส” แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น คือ ประเด็นด้านขอบเขตเชิงเนื้อหา ด้านขอบเขตเชิงประชากรที่ทำการศึกษา 
และด้านขอบเขตเชิงเวลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอบเขตเชิงเนื้อหา   การศึกษาครั้งนี้จะทำการวิจัยความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. ขอบเขตเชิงประชากร   การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทำการศึกษาประชากรที่มีการรับ
สื่อละครบุพเพสันนิวาสและก่อให้เกิดการเดินทางมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. ขอบเขตเชิงเวลา  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยใช้เวลา1ปีนับตั้งแต่ละครมี
การออกอากาศ 
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 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 การรับสื่อ 
 หมายถึง การรับชมสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสของนักท่องเที่ยวในทุกช่องทาง ทั้ง
สื่อโทรทัศน์ดิจิทัล สื่อออนไลน์ 
1.6.2 ความรู้ 
 หมายถึง ข้อมูลความรู้ที่มีเนื้อหาทางประวัติศาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวได้รับจากการชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเข้าใจ 
การวิเคราะห์ และการนำไปใช้ 
1.6.3 ทัศนคติ 
 หมายถึง ความรู้สึกทางจิตใจของนักท่องเที่ยวหลังได้รับจากการชมละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาสที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
1.6.4 พฤติกรรม 
 หมายถึง การประพฤติปฏิบัติก่อน ระหว่าง และหลังการดำเนินการท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยวที่ได้รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 
1.6.5 ความรู้จากการรับสื่อละครต่อการท่องเที่ยว 
 หมายถึง ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทำให้การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพคนดังกล่าวมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ความรู้จากละครในด้าน
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว บุคคลทางประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
1.6.6 มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาละครต่อการท่องเที่ยว 

หมายถึง ความเข้าใจที่ผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้รับหลังจากรับชมละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสสามารถแปลความและตีความหมายความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้
จาก ทำให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพคนดังกล่าวมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น  ได้แก่ การ
เข้าใจลักษณะต่างๆทางโบราณสถานของแหล่งท่องเที่ยว เข้าใจความหมายของโบราณสถานหรือ
แหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาส เข้าใจวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างและ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
1.6.7 การนำความรู้จากละครไปใช้ต่อการท่องเที่ยว 

หมายถึง การที่ผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสความรู้ ข้อเท็จจริง หรือแนวคิดต่างๆที่
ได้จากการชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและในเรื่องของการ
ท่องเที่ยว ทำให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพคนดังกล่าวมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
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การได้รับความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสไปต่อยอดในการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยว เช่น ส่งผลให้ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่จริง
มากขึ้น ส่งผลให้ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดความรู้อ่ืนๆเพ่ิมเติมเกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆและแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง 
1.6.8 การวิเคราะห์ความรู้จากละครต่อการท่องเที่ยว 

หมายถึง การที่ผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนำข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้จากละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมาประกอบกับความรู้ในเรื่องต่างๆที่ตนมีอยู่จนสามารถรวมกันเป็น
ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้จากละครไปคิด
วิเคราะห์ความเป็นไปและความเกี่ยวข้องระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่ง
ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบระเบียบ และยังทำให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพคน
ดังกล่าวมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
1.6.9 ทัศนคติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 

หมายถึง ทัศนคติของผู้ชมละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในที่ปรากฏอยู่
ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสหลังจากได้รับการชมละครเรื่องดังกล่าว โดยยึดตามแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้ง
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม วัดพุทไธศวรรย์ วัดธรรมาราม วัดเชิ งท่า 
เพนียดคล้องช้าง วัดพระคริสตประจักษ์ ป้อมเพชร สะพานบ้านดินสอ โดยสามารถวัดได้ว่ามีทัศนคติ
อย่างไรต่อแหล่งท่องเที่ยวในด้านบวกหรือด้านลบ 
1.6.10 ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

หมายถึง ทัศนคติของผู้ชมละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
ปรากฏในละคร อันได้แก่ การแต่งกายด้วยชุดไทย การรับประทานอาหารที่ปรากฏอยู่ในละคร อัน
ได้แก่ การรับประทานกุ้งแม่น้ำ หมูโสร่ง มะม่วงน้ำปลาหวาน โดยสามารถวัดได้ว่านักท่องเที่ยวคน
ดังกล่าวมีทัศนคติต่อกิจกรรมดังกล่าวในด้านบวกหรือลบ หรือเกิดทัศนคติที่ต้องการประกอบการ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวดังกล่าวมากขึ้นหลังจากรับชมละครหรือไม่ 
1.6.11 ทัศนคติที่มีต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ 

หมายถึง ทัศนคติของผู้ชมละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสที่มีต่อการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและบริการ อันได้แก่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว 
การส่งเสริมและให้ความรู้ เช่น การเผยแพร่เอกสารการนำเที่ยวแก่ชุมชน การอบรมให้ผู้นำเที่ยวหรือ
มัคคุเทศก์ การจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง และการจัดทำแผนที่เส้นทางและ
แผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยว 
1.6.12 ทัศนคติที่มีต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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หมายถึง ทัศนคติของผู้ชมละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสที่มีต่อความสะดวกสบาย และวิธีการ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินทางโดยเรือ หรือการโดยสารทางบก ทางเรือ 
1.6.13 ทัศนคติที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

หมายถึง ทัศนคติของผู้ชมละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาสที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีใน
แหล่งท่องเที่ยว เช่น การไม่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ เครื่องแต่งกาย
ทันสมัยและเครื่องแต่งกายสมัยนิยม ไฟฟ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น แต่เลือกใช้การดำเนินการ
ท่องเที่ยวด้วยวิถีชีวิตแบบชาวไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตามที่ปรากฏในละครบุพเพสันนิวาส 
1.6.14 พฤติกรรมที่มีต่อการวางแผน 

หมายถึง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วมี
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ได้แก่ การวางแผนก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว มีการศึกษา
เส้นทางก่อนออกเดินทาง วางแผนระยะการเดินทาง วิธีการเดินทาง นึกถึงความเหมาะสมที่ควร
ปฏิบัติก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นและไร้ปัญหาอุปสรรค อีก
ทั้งยังส่งผลต่อความสุขต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว 
1.6.16 พฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์ 
 หมายถึง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากรับชมละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาส ทำให้เกิดความรู้สึกหวงแหนสิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และมรดก
ต่างๆของชาติ ทำให้เกิดพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม โบราณสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยว ไม่ประพฤติปฏิบัติขัดต่อวิถีชีวิตประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น ไม่ปีนป่ายตามแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน อีกทั้งยังระมัดระวังอันตรายการเกิดอุบัติเหตุ
หรือภัยที่อาจเกิดข้ึนจากแหล่งท่องเที่ยว หลังจากรับชมละครโทรทัศน์จึงเกิดความรู้สึกอยากเดินทาง
ท่องเที่ยวยังสถานที่ที่ปรากฎอยู่ในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส รวมไปถึงมีการบอกต่อให้คน
รู้จักเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 
1.6.17 นักท่องเที่ยว 
 หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีการรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส แล้วเดินทางมา
ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฎในละครในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละคร
โทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส” เป็นการศึกษาถึงปัจจัยเกี่ยวกับการได้รับความรู้จากการรับสื่อละครที่
มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อว่าส่งอิทธิพลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกหรือมีคุณภาพขึ้นหรือไม่ 

โดยที่ผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมรวมไปถึงศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน และสมมติฐานที่ใช้ใน
งานวิจัยดังนี้ 

 
1. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

3. แนวคิดเก่ียวกับละครโทรทัศน์ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ 

6. สื่อละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 

ความหมายของคำว่า “การท่องเที่ยว” นั้น ไม่ได้มีความหมายเพียงเฉพาะการเดินทางเพ่ือ
ความสนุกสนานหรือเพ่ือเป้าหมายในการพักผ่อนหย่อนใจเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเดินทาง
เพ่ือจัดประชุม การสัมมนา การศึกษา การติดต่อเจรจาธุรกิจ ไปจนถึงการพบปะญาติหรือคนรู้จักด้วย 
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โดยธุรกิจทางการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน หรือช่วงปีพ.ศ. 2561 ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีผู้ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวเอาไว้ ดังนี้ 

การท่องเที่ยว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ นักท่องเที่ยว 
หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนที่อยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดจำเป็นต้องมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ทางการท่องเที่ยวที่ดี และเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ Coltman (1989) 

การท่องเที่ยวคือการเดินทางเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ และเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม McIntosh, 
Robert Woodrow, Charles R. Goeldner (1977) 

ลักษณะของการท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดจากองค์การท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism 
Organization (UNWTO) (2014) ประกอบด้วยเงื่อนไขสากล 3 ประการ ดังนี้ 

1. เป็นการเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยที่ผู้เดินทางใข้ชีวิตตามปกติไปยังสถานที่อ่ืนในระยะสั้นหรือ

เป็นเวลาชั่วคราว (Temporary) 

2. เป็นการเดินทางที่ไม่ใช่การบังคับ แต่ผู้เดินทางเลือกเดินทางโดยสมัครใจ (Voluntary) และ

เกิดจากความพึงพอใจของผู้เดินทาง 

3. เป็นการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช่การเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพ 

หรือหากำไร 

ปรีชา ปรีชา แดงโรจน์ (2544) กล่าวว่าการท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใดก็ตามนั้น จะต้องมีสิ่งจูงใจใน
ด้านต่างๆ โดยจัดว่าเป็นตลาดการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวก็ต่อเมื่อมีตลาดท่องเที่ยวชักจูงให้เข้ามา โดยที่ตลาดท่องเที่ยวนั้น หมายถึง ความพยายาม
ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง เช่น การใช้วิธีประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่างๆ หรือการใช้สื่อเพ่ือชักจูงให้คนอยากมาท่องเที่ยว 

รูปแบบของการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ โดยจะแตกต่างกันไปตามแหล่ง 
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดโดย องค์การการท่องเที่ยวโลก 
(2554) ประกอบด้วย 3 รูปแบบใหญ่ ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ (Natural-Based 
Tourism) รูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม (Cultural-Based Tourism)โดยความสนใจพิเศษ 
(Special Interest Tourism) โดยที่ภายในรูปแบบของการท่องเที่ยวทั้งหมดนั้น สามารถแบ่งการ
ท่องเที่ยวเป็นรูปแบบย่อยๆได้ดังนี้ 
 
1. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural-Based Tourism) แบ่งย่อยได้ดังนี้ 
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1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) คือการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ และเป็น
การท่องเที่ยวตามแหล่งวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งธรรมชาติ โดยจะมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน เช่น การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย หรืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

1.2 การท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศทางทะเล (Marine Ecotourism) คือการท่องเที่ ยวแบบ
รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติทางทะเลและแหล่งธรรมชาติที่ เกี่ยวข้องกับทะเล โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพ่ือมุ่งให้
เกิดจิตสํานึกต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน เช่น การดําน้าดูปะการังในหมู่เกาะ
อ่างทอง หมู่เกาะสุรินทร์ หรือหมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น 

1.3 การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geo-Tourism) คือการท่องเที่ยวตามแหล่ง ธรรมชาติ
ประเภท ถ้า ลานหิน หินผา ทราย อุโมงค์ หินงอกหินย้อย หรือถ้ำน้ำลอด เป็นต้น เพ่ือชื่นชมความ
งดงามของภูมิทัศน์และทัศนียภาพของสภาพพ้ืนผิวโลก รวมถึงได้รับความรู้และประสบการณ์แปลก
ใหม่ที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ เช่น แพะเมืองผีจังหวัดแพร่ สามพันโบกจังหวัด
อุบลราชธานี หรือถ้ำน้ำลอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 

1.4 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-Tourism) คือการท่องเที่ยวตามแหล่ง เกษตรกรรมของ
ชุมชน เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ ฟาร์มดอกไม้ สวนพืชผัก หรือสวนผลไม้ เป็นต้น เพ่ื อการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในกรรมวิธีการผลิตและดูแลเกษตรกรรมของชุมชนต่างๆ ที่แตกต่างกันด้วยวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม เช่่น การเข้าชมสวนผลไม้ท่ีจังหวัดจันทบุรี ภูเขากุหลาบที่จังหวัดตาก หรือชมการเลี้ยงผึ้งที่
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

1.5 การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (Astrological Tourism) คือการท่องเที่ยวเพ่ือ ชื่นชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัตถุบนท้องฟ้า โดยขึ้นตามช่วงเวลาและโอกาสที่ เหมาะสมตาม
ธรรมชาติ เช่นสุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก หรือกลุ่มดาวต่างๆ เพ่ื อการเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัตถุบนท้องและและระบบสุริ ยะ จักรวาล 
เช่น กางเต็นท์ดูดาวบนภูชี้ฟ้าจังหวัดเชียงราย ภูเรือจังหวัดเลย หรือดอยเสมอดาวจังหวัดน่าน เป็นต้น 

 
2. รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural-Based Tourism) แบ่งย่อยได้ดังนี้ 
 2.1 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) คือการท่องเที่ยวไปในแหล่ง
ท่องเทีย่วทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมสถาปัตยกรรมโบราณหรือเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ
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ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว เช่น อุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยาน
ประวัติศาสตร์อยุธยา หรืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นต้น 
 2.2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) คือ
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรมและประเพณีที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ ที่มีความ
แตกต่างกันไปตามแต่สถานที่ เพ่ือร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่ งยืน เช่่น 
เทศกาลกินเจจังหวัดภูเก็ต งานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ หรือ งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 
เป็นต้น 

2.3 การท่องเที่ยวเชิงชนบท (Rural Tourism หรือ Village Tourism) คือการท่องเที่ยวไป
ในชุมชนชนบทที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกนไปตามแต่ละภูมิภาค เพ่ือสัมผัสการใช้ชีวิตอยางเนิบช้าและชื่น
ชมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงการสร้างความเข้าในวัฒนธรรมที่ แตกต่าง เช่น การ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านนาต้นจันจังหวัดสุโขทัยเพ่ือเรียนรู้การทําอาหารท้องถิ่นและใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน 
การท่องเที่ยวในหมู่บ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือเรียนรู้ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติและใช้
ชีวิตท่ามกลางหุบเขา หรือ การท่องเที่ยวในหมู่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเรียนรู้การทํา
เครือ่งจักรสานด้วยใบตาลและไม้ไผ่ เป็นต้น 

 
3. รูปแบบการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) แบ่งย่อยได้ดังนี้ 

3.1 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) คือการท่องเที่ยวในแหล่ง ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่มีเป้าหมายในการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะ โดยเอกลักษณ์พิเศษ อาจแตกต่างกันไปตาม
แต่่ละวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าวขึ้น โดยแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอาจ
รวมการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและความงามเข้าไว้ด้วยกัน (Health Beauty and Spa) เช่่น การปั่น
จักรยานชมวิว การผ่อนคลายด้วยสปา หรือการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น  

3.2 การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา (Edu-Meditation Tourism) คือการท่องเที่ยว
ที่จัดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญาทางศาสนารวมถึงการฝึ กทําสมาธิ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและ
การเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่นักท่องเที่ ยว รวมถึงการสร้างจิตสํานึกในการทําดีต่างๆเช่นกัน 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจสนใจและมุ่งศึกษาหาความรู้ต่อภาษาและวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ 
เช่น การทําอาหารท้องถิน่ ศิลปะท้องถิน่ การข่ีช้าง การรํา หรือการเต้น เป็นต้น  

3.3 การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) คือการท่องเที่ยวตามวัฒนธรรมและ
ชุมชนของชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขาเผ่ามูเซอ ชาวกะเหรี่ยง ชาวจีนฮ่อ เป็นต้น เพ่ือศึกษาและเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิน่ที่น่าสนใจ 
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3.4 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) คือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทาง
เพ่ือไปเล่นกีฬาที่ตนเองสนใจโดยเฉพาะ เช่น การเล่นฟุตซอล สกี กอล์ฟ ดําน้ำ ว่ายน้ำ ตกปลา ขี่ม้า 
ขีจ่ักรยาน มวยไทย มวยสากล เป็นต้น 

3.5 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) คือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบการเสี่ยงภัยค้นหาความตื่นเต้นสนุกสนาน เช่่น การกระโดดบันจี้จัมพ์ การปีนหน้าผา การโดดร่ม 
หรือการล่องแก่ง เป็นต้น 

3.6 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ (Homestay and Farm Stay) คือ การ
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดในบ้านพักอาศัย
ของชาวบ้านเพือ่เรียนรู้และหาประสบการณใ์นแบบที่การท่องเทียวรูปแบบอ่ืนไม่สามารถให้ได้ 

3.7 การท่องเที่ยวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) คือ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
เดินทางออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ โดยส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยทําการอาศัยอยู่อย่างน้อย 1 เดือน 

3.8 การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive Travel) คือ การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้รับ
เป็นรางวัลจากการทํางานตามเป้าหมายที่กำหนดโดยบริษัทที่นักท่องเทีย่วนั้นได้ทําอยู่ เช่น พนักงานที่
ทําเงินเข้าบริษัทสูงที่สุด หรือ พนักงานที่ขายสินค้าได้มากที่สุด เป็นต้น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทัง้หมดตลอดการเดินทางกับบริษัทนําเที่ยวเอง โดยที่นักท่องเที่ยว หรือพนักงานที่ได้รับรางวัลไม่ต้อง
ออกค่าใช้จ่ายใดๆ 

3.9 การท่องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนา (MICE: M=Meeting, I=Incentive, C=Convention, 
E=Exhibition) คือการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกันประชุมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ความสามารถในการทํางาน มีการจัดนําเที่ยวก่อนการประชุม หรือหลังการประชุม เป็นรายการนํา
เทีย่วแบบวันเดียวหรือพักค้างแรม และมีค่าใช้จ่ายแบบเหมารวม  
 
 โดยการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นจัดเป็นการท่องเที่ยว
ในรูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural-Based Tourism) ตามลักษณะของการ
ท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เนื่องจากเป็นการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
สถานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ อันได้แก ่วัดต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
ราชธานีกรุงศรีอยุธยาและได้รับความนิยมบวกกับเป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ 
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องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 
กุลวดี กุลวดี ละม้ายจีน (2016) ได้อธิบายถึงการท่องเที่ยวว่าต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 5 

ประการเพือ่ให้การท่องเทีย่วประสบความความสําเร็จ ประกอบด้วย  
1) แหล่งดึงดูด (Attraction) คือ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจจาก

นักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ โดยแหล่งดึงดูดนั้นสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เกิดจาก
ธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึนได้ด้วย 

2) การเข้าถึง (Accessibility) คือ ความสะดวกในการคมนาคมเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว 
เนื่องจากหากการคมนาคมไม่สะดวกต่อให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจเพียงใด นักท่องเที่ยวก็ยาก
จะเดินทางไปถึง 

3) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) คือ สิ่งที่สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ นักท่องเที่ยว
ได้ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นของแหล่งท่องเที่ยว เช่น ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา 
ถนน หรือระบบสื่อสาร 

4) ที่พัก (Accommodation) คือ สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการท่องเที่ยว อาจเป็นโรงแรม โฮมส
เตย์ หรือลานกางเต็นท ์

5) กิจกรรม (Activity) คือ กิจกรรมที่จัดเตรียมไว้สําหรับความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว 
เช่น บริการเดินป่า ล่องแก่ง พายเรือคายัก การรับฟังดนตรี เป็นต้น 
 

บุษบา สิทธิการ (2552) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวว่า ต้องมี 6 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction)   จัดเป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหรือ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยหลักต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว 

และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเกิดแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทาง โดยสิ่งจูงใจ

ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอาจมีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Natural Attractions) สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

(Built Attractions) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Attractions) และ

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social Attractions)  

2. การเข้าถึง (Accessibility)  หมายถึง การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยว

สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยทั้ง 3 

ทาง คือ ทางบกซึ่งมีถนนที่พาหนะต่างๆผ่านเข้าออกได้สะดวก หรือมีบริการรถไฟ ทางน้ำมี
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ท่าเทียบเรือ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆทางอากาศมีทางอากาศยานทันสมัยมีสาย

การบินมาลง และมีพิธีการเข้าเมืองให้สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน 

3. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) สถานที่ท่องเที่ยวควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกและ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เช่นที่พัก ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย สถานบันเทิง 

ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนมีบริการให้ข่าวสาร บริการขนส่งโดยเฉพาะบุคคลที่มีจุดประสงค์

การเดินทางเพ่ือธุรกิจ การคมนาคมท่ีสะดวก นับได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งบริการต่างๆนี้

นำมาซึ่งการอำนวยความสะดวกและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยว  

เช่น ระบบสาธารณูปโภค ทางเท้า ระบบสื่อสารไฟฟ้า หรือห้องน้ำสาธารณะ เป็นต้น  

4. ทีพั่กอาศัย (Accommodation) คือ ที่พักแรมสําหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อน 

ยกตัวอย่างเช่น โรงแรม รีสอร์ทโฮมสเตย์ เป็นต้น 

5. กิจกรรม (Activity) สถานที่ท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

การท่องเที่ยวระหว่างที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึก

เพลิดเพลิน เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ปั่นจักรยาน พายเรือ หรือการปลูกต้นไม้ เป็นต้น  

6. บริการเสริม (Ancillary Service)  บริการการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวควรได้รับ เช่น 

ธนาคาร ไปรษณีย์ โรงพยาบาล สถานที่ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เป็นสิ่งสำคัญที่

จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การมีระบบ รักษาความปลอดภัย การรับส่ง

จากสถานีขนส่ง สนามบิน หรือสถานีรถไฟ การให้บริการยืมคืน รถจักรยาน การให้ข้อมูล 

หรือการบริการนําเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยวจำเป็นต้องดำเนินการ

จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงของนักท่องเที่ยว เสริม

สําหรับนักท่องเที่ยวเพ่ืออํานวยความสะดวก 

Collier and Harraway (1997) กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลัก 3 ประการ หรือ 3 AS ไดแ้ก่  

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ที่เกิดจากสถานที่ (Site) หรือเหตุการณ์ (Event) โดย สถานที่อาจ
เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างข้ึนแตเ่หตุการณ์ที่นําประทับใจเกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 
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2. สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenities) หมายถึงบริเวณพ้ืนที่และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่
สร้างขึ้นรองรับกิจกรรมของผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ สิ่งอํานวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน เช่นระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ซึ่ง
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะชํวยให๎นักทํองเที่ยวได๎รับความ สะดวกสบายและเป็นการ
สร๎างภาพลักษณ์ของแหล่งทอ่งเที่ยวด้วย  

3. การเข้ าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ย ว  (Accessibility) จะต้ องมี ระบบขนส่ ง (Transportation) 
ประกอบด้วยเส้นทาง ยานพานะ และผู้ประกอบการขนส่งเพ่ือลําเลียงคนและสิ่งของไปยังจุดหมาย
ปลายทาง 

ในทางตรงข้าม สุริยะ เจียมประชานรากร (2549 : 22-28 , อ้างถึงในกัลย์ลัญญา ปลั่งกมลดิษฐ์ 
(2558) ระบุว่าองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีความพิเศษคือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลาย
ประเภท จึงมอีงคป์ระกอบดังต่อไปนี้ 

1. นักท่องเที่ยว (Tourists) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญท่ีสุดของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วยลักษณะของนักท่องเที่ยวการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆ รวมถึง

ทัศนคติของนักท่องเที่ยว 

2. ทรัพยากรท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว 

(Attractions) ใหเกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องเปลี่นแหล่งท่องเที่ยวที่

มีคุณค่า และให้ความรู้ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว 

3. การคมนาคมขนส่ง (Accessibilities) นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ นักท่องเที่ยวเกิดความ

พอใจและธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้ 

4. ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ (Advertisements) เป็นองค์ประกอบที่ให้ความรู้

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของนักท่องเที่ยวเพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากข้ึน 

การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีการชักนำให้เข้ามาท่องเที่ยว 
แล้วใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 
โดยการตลาดท่องเที่ยวอาจทำได้ 2 วิธีคือ  วิธีคือการ วิธีคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ 
วิธีคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว เช่น รายการ

เทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ 

2. การส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ใหม่ โดยเผยแพร่เอกสารการนำเที่ยวแก่ชุมชน 
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3. การอบรมให้ผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ เป็นการให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจในอาชีพ

การจัดนำเที่ยว 

4. การจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง 

5. การจัดทำแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยว 

5. สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Amenities) สิ่งสําคัญท่ีต้องคำนึง คือเรื่องความ

ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้อธิบายองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญ
อยู่3 องค์ประกอบหรือ 3 A’s ได้แก่  

1. สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)  

เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วเกิดความประทับใจอาจเป็นสิ่งที่
ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวย่อมมีความแตกต่างกัน
ไปตามความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม  สิ่งดึงดูดใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญ มี 6 ประการคือ 

1. ทิวทัศน์หรือทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ภูเขาแม่น้า ลำคลองทะเล 
น้ำตกหน้าผา บ่อน้ำพุร้อน เกาะแก่งอุทยาน ทะเลสาบ กว๊าน ชายหาด แหลม ถ้ำ เป็นต้น 

2. ความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศบริสุทธิ์สดชื่น อากาศเย็นสบายปลอด
โปร่งหรือไม่หนาวจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป เป็นต้น 

3. คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น มีสิ่ งที่น่าสนใจด้านประวัติศาสตร์หรือมรดกทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดีอนุสาวรีย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สถาบันทางการเมือง วัดหรือศาสน
สถาน คูเมืองกำแพงเมือง อนุสรณ์สถาน ชุมชนโบราณ เป็นต้น 

4. วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปกรรม งาน
เทศกาล หรืองานประเพณี การละเล่นพ้ืนเมืองหรือพ้ืนบ้าน พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน การประกอบ
อาชีพ ศูนย์วัฒนธรรม การทำนาทำไร่ เป็นต้น 

5. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสนุก สวนสัตว์ โรงละคร ชีวิตยามราตรี โรงมหรสพ 
สนามกีฬา สถานเริงรมย์ การแสดงต่างๆ ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส โบว์ลิ่ง สวน
พฤกษศาสตร์ สวนหย่อม ศูนย์สุุขภาพอนามัย สวนสาธารณะเป็นต้น 

6. กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเช่น การเดินป่า การขี่ช้าง การดูนก การปีนเขา การเที่ยว
ถ้ำ การเที่ยวน้ำตก การล่องแพ การพายเรือ การขี่จักรยาน การชมสวนดอกไม้ สวนผลไม้ การชม
พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ เป็นต้น 
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2. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเขาไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยมี
เส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย ซึ่งการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาใน 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

1. ประเภทของการคมนาคมขนส่งที่จะให้บริการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยพิจารณาว่า
การใช้การขนส่งประเภทใดเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆจึงจะเหมาะสม หรือจะใช้การขนส่งหลาย
ประเภทร่วมกันไป เช่น การขนส่งทางรถยนต์การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ การขนส่ง
ทางเครื่องบิน เป็นต้น 

2. เส้นทางการขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงสภาพการเดินทาง ความ
สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความมีมาตรฐานที่ดีในระดับสากลของเส้นทางที่
จะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3. การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงจำนวนที่เพียงพอ คุณภาพ
และมาตรฐาน ตลอดจนความสะดวกสบาย รวดเร็วและความปลอดภัยของรถสาธารณะ และรถ
นำเที่ยวที่จะให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว 

4. แบบแผนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึง
ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักแรมเป็นหมู่คณะทั้งกลุ่มเล็ก
และกลุ่มใหญ่ทั้งการเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบส่วนตัวและครอบครัว 

5. บริเวณท่ีอำนวยความสะดวกให้แก่ยานพาหนะ เช่น สถานีขนส่ง ที่จอดรถ ทีล่้างรถ ที่
ซ่อมแซมบำรุงรถ เป็นต้น 

6. ปัญหาการจราจรที่อาจขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาถึงปัญหาการจราจร ที่คาด
ว่า จะเกิดข้ึนในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปัญหาอากาศเป็นพิษ เป็นต้น 

 
3. สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว (Amenity) 

เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นอย่างประทับใจเพ่ือให้นักท่องเที่ยวอยากจะท่องเที่ยวนานขึ้น หรือกลับมาเที่ยวซ้ำในโอกาสหน้า 
ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในแหล่งท่องเที่ยวมี 4 ด้าน คือ 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาคารและสิ่งก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ที่
จำหน่ายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานที่ทำการของแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์บริการ
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นักท่องเที่ยวที่พักนักท่องเที่ยว ห้องน้ำสาธารณะ ศาลาหรือซุ้มนั่งคอย ร้านค้า ร้านอาหาร 
บ้านพักพนักงาน เป็นต้น 

2. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการในแหล่งท่องเที่ ยว ประกอบด้วย ซุ้ม ป้าย 
เครื่องหมายลานกิจกรรม สวนหย่อม กระถางและที่ปลูกต้นไม้ม้านั่ง โต๊ะ เก้าอ้ี  แสงสว่าง ระบบ
น้ำใช้ระบบการจัดการของเสียและน้ำเสีย ระบบการจัดขยะมูลฝอย รั้วกำแพง สะพาน ขั้นบันได 
เป็นต้น 

3. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ความ
ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายในแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในแหล่งท่องเที่ยว ความ
ปลอดภัยจากพืชและสัตว์ในแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัยจากการหลงทางภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว 

4. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านป้ายในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยป้ายต้อนรับ
นักท่องเที่ยวเข้าสู่พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายแผนที่แสดง
จุดที่น่าชมของแหล่งท่องเที่ยว ป้ายชี้ทางภายในแหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน
อันตรายนักท่องเที่ยว ป้ายประกาศอ่ืนๆ ที่ต้องการใหน้ักท่องเที่ยวทราบ เป็นต้น 

 ส่วน วรรณา ศิลปะอาชา (2545) อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวว่า เป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลายประเภทที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ 
ท่องเที่ยว ควรมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ หรือเรียกว่า 4A’s ได้แก่  

1. ความดึงดูดใจ (Attraction) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ต้องมีสาเหตุจาก 
1) มีความงามตามธรรมชาติ เช่น หาดทรายขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม รวมทั้งปลา

ชนิดต่างๆ ป่าที่มีพันธุ์ไม้นานาชาติหรือความงดงามที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบเขา
ใหญ ่

2) เป็นเหตุการณ์สำคัญเฉพาะกาล เช่น งานประเพณีในเทศกาลสำคัญของแต่ละท้องถิ่น การ
จัดขบวนปุบผชาติหรือการตกแต่งขบวนพาเหรดและการแสดงในงาน เทศกาลต่างๆ การแสดงแสง สี
เสียง ในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
 

2. ความสามารถในการเข้าถึงง่าย (Accessibility) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะดึงดูด ความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น หากการเดินทางมี
ความสะดวกสบาย โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและใกล้ชิด จะ
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ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีอรรถรสในการท่องเที่ยว หากแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามเพียงใด แต่ขาด
ความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเยี่ยมชม หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยวจำเป็นต้องดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน ที่จอดรถ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการเข้าถึงแก่นักท่องเที่ยว 

3. ความประทับใจ (Amenity) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรก่อให้เกิดความประทับใจ และซาบซึ้งในการเที่ยวชม เช่น 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาท ราชวัง วัด โบราณสถานต่างๆ ที่แสดงถึง
อารยธรรมในอดีต หรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เหมาะสมแก่การพักผ่อน อาทิ อุทยานแห่งชาติ
ทางบกและทางทะเลหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น การร่วมงาน
เทศกาลประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ในประเทศไทย เป็นต้น 

4. องค์ประกอบของการบริการ (Ancillary Service) 

สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดสรรการบริการด้านต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาค
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ืออำนวยความสะดวกและดึงดูดใจให้ กับนักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่
ท่องเที่ยวเหล่านี้ ได้แก่ 

1) การบริการด้านการตลาด เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว การส่งเสริม
แหล่งท่องเที่ยว 

2) การประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การส่งเสริม
ให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการใช้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และการจัดระบบการจัดการอย่าง มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ขณะที่นิศา นิศา ชัชกุล (2551) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวจะประกอบด้วย
องค์ประกอบหลายๆ ส่วนได้แก่ 

1. สิ่งดึงดูดในการท่องเที่ยวหรือทรัพยากรหรือสินมรดกทางการท่องเที่ยว เช่นธรรมชาติ 

ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งเบียนแบบธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น 

2. การคมนาคม 

3. ที่พัก 

4. ความปลอดภัย 

สิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดใจและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้ โดยที่แรงจูงใจนั้นเป็นพื้นฐาน
เบื้องต้นในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งยังคงเป็นความต้องการเติมเต็มทางด้านกายภาพ 
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เช่น ความต้องการพักผ่อนทางร่างกาย หรือ ความต้องการในลักษณะอ่ืนๆ ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการทางร่างกายเช่น เพ่ือให้ได้กินอาหารอร่อย เพ่ือได้รับอากาศบริสุทธิ์ นอกจากนั้นการเกิด
จินตนาการความรู้สึกอิสระ ซึ่งเป็นความคาดหวังที่สำคัญยิ่งของผู้ที่ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการ
พักผ่อนนั้นได้รับจากความแตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยวจากรูปแบบปกติในการดำรงชีวิตประจำวัน 
ซึ่งเป็นปัจจัยตั้งต้นของความรู้สึกผ่อนคลาย ความรู้สึกว่าได้พักผ่อน  
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบ
ได้แก่ ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูล
ข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เนื่องจากมีผู้ให้ความหมายและ
องค์ประกอบไว้เป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการทำงานวิจัยเกี่ยวกับ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ตามท่ีปรากฏในตารางที่ 2.1 
 



ตารางที่ 2.1 การสกัดตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบ

ด้านการ
ท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดดู 
(Attraction) 

การเข้าถงึ/การ
คมนาคม 

(Accessibility) 

สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
(Amenities) 

ที่พักอาศัย 
(Accommodation) 

กิจกรรม 
(Activity) 

ความ
ปลอดภยั 

(Security) 

ข้อมูลข่าวสาร หรือ
การประชาสัมพันธ์ 
(Advertisement) 

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) 

การต้อนรับ 
(Hospitality) 

กุลวดี 
ละม้ายจีน
(2546) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

บุญเลิศ จติ
ตั้งวัฒนา 
(2548) 

✓ ✓ ✓       

เทิดชาย 
ช่วยบำรุง 
(2552) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓    

สุริยะ เจยีม
ประชานรา
กร (2549) 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓   

จีระ กาญจน
ภักดิ์ (2541) 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

นิศา ชัชกุล 
(2555) 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

นิคม จารุ
มณี (2544) 

✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

ฉัตรแก้ว สิ
มารักษ์ และ

คณะ 
(2549) 

✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

ปิยาภรณ ์ศิริ
ภานุมาศ 
และคณะ 
(2550) 

 
 

✓  ✓     ✓ ✓ 

Cooper & 
Boniface 
(2016) 

✓ ✓ ✓       
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องค์ประกอบ
ด้านการ
ท่องเที่ยว 

สิ่งดึงดดู 
(Attraction) 

การเข้าถงึ/การ
คมนาคม 

(Accessibility) 

สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
(Amenities) 

ที่พักอาศัย 
(Accommodation) 

กิจกรรม 
(Activity) 

ความ
ปลอดภยั 

(Security) 

ข้อมูลข่าวสาร หรือ
การประชาสัมพันธ์ 
(Advertisement) 

โครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) 

การต้อนรับ 
(Hospitality) 

Collier & 
Harraway 

(1997) 

✓ ✓ ✓       

ชูสิทธิ์ ชูชาต ิ
(2543)  

✓ ✓ ✓       

สมบัต ิ
ประจญ

ศานต์ และ
คณะ 

(2550) 

✓ ✓ ✓       

Buhalis 
(2000) 

✓ ✓ ✓  ✓     

Dickman 
(1997) 

✓ ✓ ✓  ✓     

Middleton 
(1994) 

✓ ✓ ✓  ✓     

อัจฉรา 
หลาวทอง 
และคณะ 
(2550) 

✓ ✓ ✓       

บุษบา สิทธิ
การ (2552) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓     

วรรณา ศิลป
อาชา 

✓ ✓ ✓       



 จากตารางที่ 2.1 การสกัดตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยเลือกใช้ตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งดึงดูด (Attractions) กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว(Activities) สิ่งอำนวยความสะดวก(Amenities) ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว
(Advertisements) และการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว(Acessibilities) เนื่องจากจากการสกัดตัวแปรนั้น
ตัวแปรต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวมากที่สุด ขณะที่
องค์ประกอบด้านที่พักอาศัย (Accomodations) ไม่ถูกคัดเลือกมาใช้เนื่องจากนักท่องเที่ยวซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายจำนวนมากนั้นไม่ได้ใช้บริการที่พักแรมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่ทำการเก็บข้อมูล 
 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ภัคคริชญ์ ภัคคริชญ์ ประสิทธิ์ (2554) ระบุว่า นักท่องเที่ยวคุณภาพ กล่าวได้อีกประการว่าเป็น
นักท่องเที่ยวที่ดี นั่นคือ ต้องรู้จักเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีจากสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
หรือเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน  และไม่ทำลายสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพควรมีลักษณะดังนี้ 

1. มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว เช่น 

แหล่งที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว วิธีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ตำแหน่งและจำนวนที่

พัก ราคาที่พัก ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เป็นต้น 

ตัวอย่าง หากจะเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลควรเดินทางในช่วงใดจึงจะปลอดภัยจาก
มรสุม ช่วงที่เดินทางไปนั้นอากาศหนาวเย็น มีฝนตก  หรืออากาศร้อนอบอ้าว จึงสามารถเตรียม
เครื่องป้องกัน เช่น เสื้อกันหนาว  หมวก  ร่ม  เสื้อกันฝน  ยาแก้เมารถ เมาเรือ  ยาแก้ไข้  แก้ปวด 
เท่าท่ีจำเป็นไปด้วย ส่วนคนที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาเฉพาะที่รับประทานประจำ  ไปด้วยทุก
ครั้งที่เดินทาง 
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมว่าที่จะเดินทางไป โดยตรวจว่าพ้ืนที่นั้นมีลักษณะเป็นป่า เขา หรือ 

ทะเล นอกจากนี้การเดินทางภายในท้องถิ่นเป็นอย่างไร ควรมีการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้อะไร

ไปบ้าง หากเส้นทางเดินทางมีความลำบากควรเตรียมตัวอย่างไร รวมไปถึงต้องเตรียมด้าน

ร่างกายด้วย รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย 

3. มีการศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเยือน พฤติกรรมดังกล่าวมีไว้

เพ่ือเป็นความรู้พื้นฐานของการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือให้การเดินทางท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ  

และได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการได้พบ  ได้เห็น  ได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ เช่น การไปเที่ยวชม
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โบราณสถาน ถ้าเราได้ศึกษามาก่อนและไปพบของจริง  เราจะเกิดความเข้าใจจดจำ

ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น 

4. ศึกษาเส้นทางและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนเดินทาง เพ่ือสามารถกำหนดทิศทาง  

กำหนดเวลาที่เหมาะสมไม่นานหรือเร็วเกินไป  กำหนดจุดการแวะชมแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง

ทางได้อย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสามารถกำหนดยานพาหนะให้ถูกต้องอีกด้วย 

5. ช่วยกันรักษาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น 

ป่า  เขา  น้ำตก เป็นต้น  หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น  โบราณสถาน หรือ ศาสน

สถานต่าง ๆ เป็นต้น สาเหตุที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมส่วนใหญ่เกิดจากความมักง่าย

ทิ้งขยะ ไม่เป็นที่ หรือสิ่งของที่เหลือใช้  ทำให้สกปรกเลอะเทอะสถานที่นั้น  และไม่สะอาด

สวยงาม หรือขีดเขียนตามผนังโบราณสถาน  ผนังถ้ำ  ขีดเขียนตามโขดหิน ต้นไม้ การหัก

ทำลายหินงอก หินย้อยภายในถ้ำ และอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวมา ทั้งหมดเป็นการทำลายความ

สวยงามที่ธรรมชาติสร้างข้ึน  ซึ่งใช้เวลาแสนนานกว่าจะมาเป็นอย่างท่ีเราได้ชมกัน  หรือการ

ทำลายโบราณสถาน เช่น การเก็บชิ้นส่วนโบราณสถานไปเป็นสมบัติส่วนตัว และยังเป็นการ

กระทำผิดกฎหมายอีกด้วย ทั้งหมดล้วนสร้างความเสียหายแก่คุณค่าทางประวัติศาสตร์  

สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ หรือการส่งเสียงดังรบกวน ถือเป็นการทำลายทางมลภาวะ

โดยเฉพาะสถานที่ เช่น ภายในวัด ปราสาทราชวัง  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า หรือ อุทยาน

แห่งชาติ เป็นต้น 

6. ไม่ประพฤติปฏิบัติขัดต่อวิถีชีวิตประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น การฝึกให้เราเป็นคนช่าง

สังเกตในเรื่องที่ควรสังเกตเป็นสิ่งที่ดี ลองสังเกตการประพฤติปฏิบัติของคนในพ้ืนที่ เพ่ือที่เรา

จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง รู้จักกาลเทศะอันควร ทั้งหมดนี้เราจะได้รับการต้อนรับและไมตรีที่ดี

ตอบกลับมาหาตัวเรา และยังจะได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ไปพักและท่องเที่ยว 

7. หากเดินทางเป็นหมู่คณะมีการฟังกฎระเบียบของกลุ่ม เพ่ือการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และไม่

เสียเวลาในการเดินทาง ค่อยฟังคำแนะนำจากหัวหน้าคณะ หรือผู้นำทัวร์  ที่เราเรียกว่า 

มัคคุเทศก์ 

8. ระมัดระวังอันตรายการเกิดอุบัติเหตุ โดยเริ่มตั้งแต่การออกเดินทาง ควรคำนึงถึงความ

ปลอดภัยให้มากที่สุด  ต้องไม่ประมาท  ตรวจสอบพาหนะที่ใช้ต้องอยู่ในสภาพที่ดีก่อนออก

เดินทางทุกครั้ง  ผู้ขับขี่รถต้องไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่าง ๆ ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกิน
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กำหนด  ไม่ขับรถแข่งขันกันหรือขับแซงในที่ห้ามแซง  ไม่ขับรถด้วยความคึกคะนอง  ปฏิบัติ

ตามป้ายเครื่องหมายเตือนอย่างเคร่งครัด  เส้นทางที่ไม่ชำนาญ เช่น ทางข้ึน-ลงเขา ควรใช้

ความระมัดระวังมากท่ีสุด  ในส่วนการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำควรเตรียมเครื่องชูชีพให้

พร้อมสำหรับทุกคน และมีความตรงต่อเวลานัดหมาย 

9. ไม่ปีนป่ายตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่มี

ความเก่าแก่ 

 แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์ 

โทรทัศน์เปรียบเสมือนวิทยุ ภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์รวมกัน กล่าวคือ ผู้ชมจะได้เห็นทั้ง
ภาพและได้ยินทั้งเสียง ซึ่งส่วนมากเป็นสื่อที่แสดงถึงความบันเทิง เช่นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ 
และเป็นการหาความบันเทิงภายในเคหสถานไม่ต้องเบียดเสียดกับประชาชนภายนอก อีกทั้งยัง
ปราศจากสิ่งกวนใจต่างๆและยังมีความปลอดภัย ซึ่งยังสามารถหาความบันเทิงได้พร้อมกันทั้ง
ครอบครัวจึงทำให้มักมีผู้ชมติดตามอยู่ตลอดเวลา 

ด้านการแสดงนั้น ละครโทรทัศน์จะมีลักษณะการแสดงที่แตกต่างจากละครวิทยุ เนื่องจาก
ละครโทรทัศน์จะมีลักษณะคล้ายกับละครเวทีทีมีผู้ชมดูภาพอยู่เพียงด้านเดียว ซึ่งนักแสดงที่แสดง
ละครโทรทัศน์จะต้องระวังตัวในทุกอิริยาบถ เนื่องจากผู้แสดงต่างๆรวมไปถึงตัวประกอบต่างมี
ความสำคัญและช่วยเสริมลักษณะของเรื่อง 

บทโทรทัศน์จัดเป็นตัวกำหนดมุมกล้อง กำหนดฉาก การแต่งการของนักแสดง ดนตรี เสียง
ประกอบ ทำให้บทโทรทัศน์จำเป็นต้องมีความละเอียดในทุกข้ันตอน ซึ่งหากจะนำบทละครเดิมที่อาจมี
อยู่แล้วมาแสดงละครโทรทัศน์ จำเป็นต้องนำบทละครเรื่องดังกล่าวมาเขียนเป็นบทโทรทัศน์ใหมจึงจะ
ทำการแสดงได้ เพ่ือกำหนดมุมของกล้องให้จับภาพถูกต้อง และให้ผู้ชมทางบ้านเข้าใจการดำเนินเรื่อง 
เมื่อเริ่มการแสดง บทละครจะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าจับภาพอะไร ที่ไหน อย่างไร 

ตัวละคร เป็นหน้าที่ของผู้กำกับที่จะต้องคัดเลือกนักแสดงให้เหมาะสมตามท้องเรื่อง ซึ่งจำนวน
ของนักแสดงจะต้องกำหนดตามเรื่อง คือ พระเอก นางเอก ตัวละครสำคัญและตัวประกอบ โดยภาพ
ของตัวละครที่ถูกเผยออกไปจะต้องดูสมจริง เป็นไปตามลักษณะเรื่อง 

การแสดงละครโทรทัศน์ ผู้กำกับถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง คือ ผู้กำกับต้องเข้าใจว่านักแสดง
นั้นควรแสดงอากัปกิริยาท่าทางอย่างไร ความเคลื่อนตัวไปในทิศทางใด ซึ่งตัวละครต้องมีการใส่
อารมณ์ มีศิลปะในการแสดงอย่างดีเยี่ยม 
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การแต่งกาย ควรแต่งตามบัญญัติของละครแต่ละประเภท เช่น ละครใน ตัวละครจะแต่งยืน
เครื่อง ส่วนละครพันทางจะแต่งตัวตามลักษณะเชื้อชาติ เป็นต้น นิตยาวดี นิตยาวดี วัชโรบล (2553) 

 
องค์ประกอบของละครโทรทัศน์ 

  
Aristotle (335 BC) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของละครเอาไว้ในหนังสือโพเอทติกส์ (Poetics) 

ซึ่งจัดเป็นตำราทฤษฎีการละครเล่มแรกของโลก โดยมีการจำแนกองค์ประกอบของละครเอาไว้ 6 ส่วน 
ได้แก่  

 
1. โครงเรื่อง (Plot) 

โครงเรื่อง จัดเป็น โครงสร้างการกระทำที่ปรากฏในละคร การลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ละครซึ่งจะต้องจัดลำดับอย่างเป็นเหตุและผล ซึ่งจุดหมายปลายทางของโครงเรื่องสมควรมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือ จุดเริ่มต้น ช่วงตอนกลางของเรื่อง และจุดจบของเรื่อง เหตุการณ์ทุกตอน
ในเรื่องที่ประกอบเข้ากันจำเป็นต้องมีความสมเหตุและสมผล เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละฉากนั้นจะต้อง
มีความสัมพันธ์กันหรือสืบเนื่องมาจากฉากอ่ืน การวางโครงเรื่องถือเป็นการวางแผน หรือกำหนดชะตา
ชีวิตของตัวละครแต่ละตัวให้มีเรื่องราว การกระทำ อุปสรรค ปัญหา และบทสรุปให้อยู่ในรูปแบบของ
สารที่มีความขัดแย้งระหว่างตัวละครเอก (Protagonist) กับตัวละครฝ่ายร้าย (Antagonist) การ
จัดลำดับสารดังกล่าวนั้นจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงจนเห็นสาระสำคัญของเรื่อง (Theme) ในที่สุด 
โดยที่เค้าโครงเรื่องที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง และควรมีความยาวหรือสั้นที่พอเหมาะ 
 สำหรับโครงเรื่องของละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น ได้วางโครงเรื่องโดยนำ
ประวัติศาสตร์ที่ เกิดขึ้นจริงในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนกลาง (พ.ศ. 2199 - 2231) มาเป็นเค้าโครงในการดำเนินเรื่อง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากเดินทางของ
เกศสุรางค์ซึ่งเป็นตัวละครหลักไปยังอดีตในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นพระนครและได้มาอยู่ในร่างของ
การะเกดพ่ีสาวฝาแฝด จนได้พบกับตัวละครหลักฝ่ายชายนั่นคือ หมื่นสุนทรเทวา พร้อมกับพิสูจน์
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ตนเองเคยได้เรียนรู้มาจากสมัยรัตนโกสินทร์ โดยที่เกศสุรางค์นั้นได้
ดำเนินเรื่องไปเป็นส่วนหนึ่งกับการประวัติศาสตร์จริงที่ถูกจารึกไว้ เพ่ือปกป้องบุคคลที่ถูกเขียนบทให้
ผู้ชมเข้าใจว่าเป็นฝ่ายดีและต่อต้านต่อละครฝ่ายร้ายซึ่งถูกบันทึกไว้ให้เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ในพระนครศรีอยุธยา ตามท่ีจะกล่าวในข้อที2่ 

 
2. ตัวละครและการวางนิสัยตัวละคร (Character and characterization) 
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หมายถึง บุคคลที่ถูกสมมติให้มีความสำคัญต่อการดำเนินเรื่องหรือผู้กระทำ หรือผู้แสดง
เรื่องราวต่างๆและได้รับผลจากการกระทำนั้นๆในละคร สามารถแบ่งออกได้เป็น 

ตัวละครที่มีลักษณะเป็นแบบตายตัว (Typed Character) หมายถึง ตัวละครที่สามารถ
มองเห็นได้เพียงด้านเดียวมีนิสัยตามแบบฉบับที่นิยมใช้กันในบทละครทั่วไป เช่น พระเอก นางเอก 
ผู้ร้าย ตัวโกง ตัวอิจฉา 

ตัวละครที่เห็นได้รอบด้าน (Well Rounded Character) หมายถึง ตัวละครประเภทที่มีความ
ลึกซึ้งและเข้าใจได้ยากกว่าตัวละครประเภทแรก มักมีลักษณะคล้ายชีวิตคนจริงๆ สามารถมองเห็นได้
โดยรอบด้าน 

ตัวละครหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
2.1 ตัวเอก (Protagonist)  
เป็นตัวละครที่มีความสำคัญของเรื่อง ซึ่งตัวเอกจะมีความคิด อุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการ

เอาชนะอุปสรรค ข้อขัดแย้ง ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ตัวเอกกลายเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีในสายตา
ของผู้ชม 
 
สำหรับตัวละครเอกในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.1 พ่อเดช" (หมื่นสุนทรเทวา / ขุนศรีวิสารวาจา / พระศรีวิสารสุนทร / พระยาวิสูตรสาคร) 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 

บุตรชายคนเล็กของออกญาโหราธิบดีกับคุณหญิงจำปา ขุนนางในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เขาเป็นตรีทูตผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตของโกษาปาน เขาเป็นคู่หมั้นคู่หมายของแม่หญิง
การะเกด ในตอนแรกเกลียดชังแม่หญิงการะเกดแต่หลังจากที่พ่อเดชเฝ้าสังเกตแม่หญิงการะเกดที่
เปลี่ยนจากเดิมไปบ่อยครั้ง พ่อเดชก็เปลี่ยนมารักแม่หญิงการะเกดสุดหัวใจ 
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ภาพที่ 2.2 "แม่หญิงการะเกด" 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 

คู่หมั้นคู่หมายของพ่อเดช เธอเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้างดงามขัดกับนิสัยของนางที่มีความ
โหดเหี้ยม เธอสั่งให้บ่าวไปล่มเรือแม่หญิงจันทร์วาด เป็นสาเหตุทำให้เธอโดนมนต์กฤษณะกาลีจนสิ้นใจ
ตายและเธอต้องมาขอความช่วยเหลือจากเกศสุรางค์ 

 

 
ภาพที่ 2.3 "เกศสุรางค์" 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
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 นักโบราณคดีสาววัย 25 ปี เธอเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยน ร่าเริงแจ่มใสและมองโลกในแง่
ดีเสมอ เธอมีความเชี่ยวชาญด้านโบราณคดีและภาษาฝรั่งเศส เธอถูกแม่หญิงการะเกดขอให้ช่วยทำ
ความดีบรรเทาแรงบาปกรรมในร่างของแม่หญิงการะเกด 

 
2.2 ตัวร้าย (Antagonist) 
เป็นตัวละครที่มาขัดขวางการกระทำของตัวเอก และทำให้เกิดข้อขัดแย้งและพัฒนาข้อ

ขัดแย้งดังกล่าวให้ลุกลาม ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ผู้ชมมองเห็นตัวละครประเภทตัวร้ายมีความไม่ดีและ
เห็นแก่ตัว 
 
สำหรับตัวร้ายในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.4 "คอนสแตนติน ฟอลคอน" (ออกหลวงสุรสาคร / ออกพระฤทธิ์กำแหง / เจ้าพระยาวิชเย
นทร์) 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 

ชาวกรีกผู้มากความสามารถและมีเส้นสาย รับราชการในแผ่นดินพระนารายณ์ เขาเป็นขุน
นางคนโปรดของขุนหลวงนารายณ์ อดีตเป็นเด็กลูกเรือติดมากับเรือสินค้าก่อนได้พบกับโกษาเหล็ก
และชุบเลี้ยงจนได้ดีในราชสำนักอยุธยาแต่กลับลอบกราบทูลรายงานขุนหลวงนารายณ์ว่าโกษาเหล็ก
รับเงินสินบน และรับนโยบายจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้จัดการปูทางให้ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในการ
บริหารกรุงศรีอยุธยาจนขัดแย้งกับพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ 
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2.3 ตัวประกอบ (Related Characters)   
จัดเป็นตัวละครที่ช่วยสนับสนุนให้โครงเรื่องมีการพัฒนาไปยังจุดสูงสุดของเรื่อง (Climax) มี

หน้าที่ในการช่วยพัฒนาตัวละครสำคัญในเรื่องบุคลิกตัวละครให้มีพัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด อุปนิสัยใจคอ ตลอดจนทัศนคติต่อเรื่องราวต่างๆ แต่ที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงจะต้อง
เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
 
สำหรับตัวประกอบในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2.5 "แม่มะลิ" (มารี กีมาร์ / ท้าวทองกีบม้า) 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 

ภรรยาของเจ้าพระยาวิชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) เธอเป็นเพื่อนกับแม่หญิงการะเกด 
เธอแอบรักพ่อเดชแต่ทว่าสุดท้ายแล้วเธอกลับต้องมาแต่งงานกับคนที่เธอไม่ได้รัก 
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ภาพที่ 2.6 "พ่อเรือง" (หมื่นเรืองราชภักดี / ขุนเรืองอภัยภักดี / ขุนเรืองณรงค์เดชา / พระรามณรงค์) 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 
 สหายของพ่อเดช มีหน้าตาคล้ายกับเรืองฤทธิ์ เกศสุรางค์จึงเข้าใจผิดว่าเป็นเรืองฤทธิ์ เขา
สนิทสนมกับเกศสุรางค์อย่างรวดเร็ว ทำให้พ่อเดชเข้าใจผิดว่าเกศสุรางค์มีใจให้กับพ่อเรือง 
 
 

 
ภาพที่ 2.7 "เรืองฤทธิ์" 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 
 นักโบราณคดีหนุ่มวัย 25 ปี เพ่ือนสนิทของเกศสุรางค์ เขาแอบรักเกศสุรางค์มาตลอด
แต่เขาไม่เคยได้เผยความในใจเลยสักครั้ง 
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ภาพที่ 2.8 "แม่หญิงจันทร์วาด" 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 

บุตรสาวของโกษาเหล็กกับคุณหญิงนิ่ม เธอเพรียบพร้อมในด้านงานบ้านงานเรือนและ
กิริยามารยาท ทำให้คุณหญิงจำปาชอบใจและอยากได้เธอมาเป็นลูกสะใภ้ แถมเธอยังชอบพ่อเดชอีก
ด้วยจึงทำให้แม่หญิงการะเกดเกลียดชังและสั่งให้บ่าวไปล่มเรือแต่แม่หญิงจันทร์วาดรอดมาได้
หวุดหวิด สุดท้ายแม่หญิงจันทร์วาดรับไมตรีเป็นคนรักของพ่อเรือง 
 

 
ภาพที่ 2.9 “ออกญาโหราธิบดี” 
แหล่งที่มา : สถานที่โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 , 2561 
 
 บิดาของพ่อศรีกับพ่อเดช เขามีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และอักษรศาสตร์ ราชครูของ
ขุนหลวงนารายณ์ 
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ภาพที่ 2.10 "คุณหญิงจำปา" 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 
 มารดาของพ่อศรีกับพ่อเดช เธอเป็นผู้ที่มีความเข้มงวดในจารีตประเพณีและเกลียดชัง
ความร้ายกาจของแม่หญิงการะเกดเป็นอย่างยิ่ง 
 

 
ภาพที่ 2.11 "พ่อเดื่อ" (ออกหลวงสรศักดิ์ / พระเจ้าเสือ)   
แหล่งที่มา : Thexyz , 2561  
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 บุตรชายบุญธรรมของออกพระเพทราชาและเป็นราชโอรสลับของขุนหลวงนารายณ์ เขามี
นิสัยมุทะลุไม่ยอมลงให้ผู้ใดและมีความสามารถในศิลปะการต่อสู้เป็นเลิศ (ในอนาคตได้ปราบดาภิเษก
เป็น พระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยารัชกาลที่ 29) 
 

 
ภาพที่ 2.12 "ขุนหลวงนารายณ์" 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์พันทิป , 2561 
 
 พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยารัชกาลที่ 27 
 

 
ภาพที่ 2.13 "พ่อทองคำ" (ออกพระเพทราชา / สมเด็จพระเพทราชา) 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Sanook.com , 2561 
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 ขุนนางคนสำคัญที่รั้งตำแหน่งเจ้ากรมคชบาล ต่อมายึดอำนาจจากขุนหลวงนารายณ์โดย
ร่วมกับออกหลวงสรศักดิ์ผู้เป็นบุตรชายบุญธรรมและปราบดาภิเษกเป็น สมเด็จพระเพทราชา 
พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยารัชกาลที่ 28 ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 

 
ภาพที่ 2.14 "โกษาปาน" (พระยาวิสูตรสุนทร / เจ้าพระยาโกษาธิบดี) 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Sanook.com , 2561 
 
 น้องชายของโกษาเหล็ก โกษาปานเป็นราชทูตนำพระราชสาส์นจากขุนหลวงนารายณ์ไป
ถวายให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสและได้เลื่อนยศเป็น "เจ้าพระยาโกษาธิบดี" เช่นเดียวกับ
โกษาเหล็กผู้เป็นพี่ชาย 
 

 
ภาพที่ 2.15 "โกษาเหล็ก" (เจ้าพระยาโกษาธิบดี) 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
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 ขุนศึกคู่พระทัยของขุนหลวงนารายณ์แต่ด้วยต้องความผิดถูกกล่าวโทษข้อหา รับส่วย
เพ่ือไม่ให้สร้างป้อม ทำให้บุคคลระดับเจ้าพระยาผู้นี้ต้องจบชีวิตลง ในเรื่องเป็นบิดาของแม่หญิงจันทร์
วาด 

 

 
ภาพที่ 2.16 "คุณหญิงนิ่ม" 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 
 มารดาของแม่หญิงจันทร์วาด มีนิสัยหยิ่งทะนงในยศศักดิ ์
 

 
ภาพที่ 2.17 “ปริก” และ “จวง” 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 
 บ่าวของคุณหญิงจำปา 
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ภาพที่ 2.18 “ผิน” และ “แย้ม” 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 
 บ่าวของแม่หญิงการะเกด 
 

 
ภาพที่ 2.19 “จ้อย” 
แหล่งที่มา : บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด , 2561 
 
 ทนายหน้าหอ บ่าวคนสนิทของพ่อเดช 

 
3. สาระของเรื่อง/ความคิด (Theme/Thought) 
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หมายถึง ความคิดรวบยอด แก่นของเรื่อง ให้เกิดเป็นข้อคิด สาระสำคัญหรือออกแนวปรัชญา
ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมดของละคร โดยที่บทละครแต่ละเรื่องนั้นจะนำมาเสนอต่อผู้ชม 
ความคิดสำคัญหรือสาระสำคัญ จะมีการพัฒนาตามสถานการณ์ในละคร ซึ่งจะแสดงออกมาผ่านการ
วางโครงเรื่อง และลักษณะของตัวละคร ความคิดสำคัญหรือสาระของละครจะช่วยบอกให้ทราบ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของละคร จนเป็นข้อคิดที่ผู้ชมจะนำมาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้ เนื่องจากมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ สาระของละคร จนกลายเป็นความคิดสากลที่สามารถปรับใช้กับ
สภาพทั่วไปได้ 

 
สำหรับสาระของละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

2. กระตุ้นการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ให้กับผู้ชมละคร รวมถึงข้อมูลทางโบราณคดี 

3. ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น หนังสือจินดามณี แบบเรียนไทยเล่มแรก การแต่งคำประพันธ์ต่างๆ 

โคลง กาพย์ กลอน การบวกลบปีพุทธศักราช (พ.ศ.) อธิบายโจทย์ปัญหาการเงิน วิธีการนับ

เงิน วิธีการกรองน้ำจากวัสดุธรรมชาติ มารยาทผู้ดี การวางตัวในสังคม การทำบุญตักบาตร 

บทบาทชาวพุทธ วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง (เว็บไซต์พันทิป, 2561b) 

4. สร้างความภูมิใจ และในความเป็นไทย วิถีไทย รวมถึงโบราณสถานและค่านิยมไทย 

4. ภาษา (Diction) 
เป็นภาษาในละคร ได้แก่ คำพูดที่ใช้ในละคร ชื่อเรื่อง ชื่อตัวละครและบทสนทนา ตลอดจน

การกำหนดทิศทางของการแสดง โดยภาษาในละครจะช่วยสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ไปยังผู้ชม 
ซึ่งบทสนทนาจะเป็นการที่เปิดให้ตัวละครแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกผ่านทางวัจนสาร ซึ่งในส่วน
นี้จัดว่าเป็นศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวความคิดของผู้ประพันธ์ผ่านทางคำพูดของตัวละครและ
บทสนาท โดยจะใช้ภาษาพูดเพ่ือให้ผู้ชมรู้สึกว่าไม่ได้กำลังอ่านบทละคร และเป็นส่วนเสริมสร้างการ
แสดง การพัฒนาตัวละคร โครงเรื่อง ตลอดจนสาระของเรื่อง โดยที่การเขียนที่ดีจะต้องเขียนให้
เหมาะสมกับประเภทของบทละคร ลักษณะนิสัยของผู้พูดและเหตุการณ์แต่ละตอนในละครจะต้องมี
ความกระจ่างเพียงพอที่ผู้ชมฟังแล้วเข้าใจและติดตามเรื่องราวได้โดยตลอดด้วย 
 
สำหรับภาษาท่ีใช้ในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวละครที่อยู่ในยุคปัจจุบัน (รัตนโกสินทร์) ใช้คำพูดแบบผู้คนสมัยใหม่ โดยเป็นภาษาท่ีใช้

สื่อสารกันปีในพ.ศ.2561 
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2. ตัวเอกฝ่ายหญิงของละครในร่างของการะเกด (เกศสุรางค์) จะใช้คำพูดของผู้หญิงสมัยใหม่ 

แม้จะใช้ชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ตาม เช่น โอเค แซ่บ วนลูป เงินเดือน เป็นต้น  

3.  ตัวละครที่อยู่ในยุคกรุงศรีอยุธยา ใช้คำพูดแบบภาษาไทยโบราณย้อนยุค เช่น ออเจ้า ไปเว็จ 

5 บาท 10 บาท ดังที่ปรากฏในภาพประกอบที่ 2.20 แต่จะไม่ใช้คำพูดที่มักปรากฏอยู่ใน

ละครย้อนยุคบ่อยครั้ง เช่น เยี่ยง บัดเดี๋ยวนี้ แต่จะใช้คำปกติอย่าง เดี๋ยวนี้ ประเดี๋ยวนี้ และ 

อย่าง เป็นต้น (pptu, 2561) 

 
ภาพที่ 2.20 ตัวอย่างคำศัพท์จากละครบุพเพสันนิวาสที่ถูกกล่าวถึงหลังออกอากาศ 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์MThai.com, 2561 
 

5. เสียง (Sound) 
เสียงทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในละครโทรทัศน์ อันได้แก่ เสียงพูดสนทนา (Verbal) เสียงเพลง 

ดนตรี (Song) เสียงประกอบ (Sound Effect) หรือเสียงสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆซึ่งเป็นอวัจนสาร (Verbal) 
เป็นศิลปะการถ่ายทอดเรื่องราวและความคิดของผู้ประพันธ์ออกมาทางตัวละคร หรือการถ่ายทอด
ผ่านบทเพลง ซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงเรื่องและสาระของเรื่อง โดยเสียงที่นำเสนอในละครจะต้องผ่าน
การเลือกสรรให้เกิดการกระตุ้นอารมณ์ และสร้างจินตนาการของคนดู  โดยที่การพูดสนทนาและบท
เพลงในละครโทรทัศน์เรื่องนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กัน 
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สำหรับเสียงที่ใช้ในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ใช้เสียงพูดสนทนาของตัวละครในการถ่ายทอดเรื่องราว เหตุการณ์ ความรู้สึก โดยใช้บท

สนทนาและอารมณ์ของตัวละครบอกเล่าความรู้สึกที่กำลังดำเนินอยู่ 

2. ใช้เสียงประกอบร่วมสร้างความขบขัน ความตื่นตาตื่นใจ และความเศร้าเสียใจให้กับผู้ชม 

3. ใช้เพลงประกอบละครร่วมสร้างอารมณ์ของตัวละครและความรู้สึกในบางฉาก เพ่ือให้คน

ดูมีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร ได้แก่เพลงบุพเพสันนิวาส ขับร้องโดย ศรัณยู วินัยพานิช

เพลงออเจ้าเอย ขับร้องโดย พล นพวิชัย และเพลงเพียงสบตา ขับร้องโดย ศรัณย์รัชต์ 

ดีน 

 

6. ภาพ (Spectacle) 

หมายถึง ภาพทั้งหมดที่เห็นในละคร ประกอบด้วย ภาพการแสดงของตัวละคร ตลอดจน
บทบาทของตัวละครที่แสดงให้เห็นด้วยใบหน้า สีหน้า ท่าทาง และจังหวะการเคลื่อนไหวที่แนบเนียน 
ซึ่งจะช่วยเพ่ิมอรรถรสให้กับตัวละคร กับฉากที่บ่งบอกถึงสถานที่ในการแสดงนั้น ซึ่งทั้งหมดเป็น
สิ่งแวดล้อมของตัวละคร รวมไปถึงแสงที่จะช่วยทำให้เห็นภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการเน้นจุดสำคัญ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการกระทำ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบทละครไม่ได้เขียนขึ้นมา
สำหรับการอ่าน แต่เป็นการเขียนขึ้นเพ่ือนำมาแสดงความดีเด่นของบทละคร ไม่ได้อยู่ที่คำพูดของตัว
ละครที่พิมพ์ไว้บนหน้ากระดาษเพียงหน้าเดียว เช่น บทบาทของตัวละครที่จะนำมาแสดงให้เห็นได้
ด้วยใบหน้า ท่าทางและจังหวะการเคลื่อนไหวที่แนบเนียน จะช่วยเพ่ิมรสชาติให้กับละครเรื่องนั้นๆได้
อย่างมาก โดยบทละครที่ดีมักเต็มไปด้วยจุดต่างๆที่นักแสดงผู้กำกับการแสดงผู้ออกแบบ และ
สร้างสรรค์ทางด้านต่างๆ เมื่อเข้าใจข้อมูลพ้ืนฐานของละครโทรทัศน์แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการต่างๆใน
การผลิตละครโทรทัศน์ซึ่งลักษณะของการทำงานการผลิตละครโทรทัศน์ว่าเป็นลักษณะการทำงานที่
เป็นรูทีน ( Routine) คือมีการทำงานเป็นตารางทุกวัน เนื่องจากต้องการออกอากาศตลอดทั้งปี
ติดต่อกันไป การทำงาน ละครโทรทัศน์จึงเป็นการทำงานเป็นลักษณะการทำงานประจำ 

 
สำหรับภาพที่ใช้ในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ใช้ภาพการแสดงของตัวละครหลัก ตัวร้าย ตัวประกอบในการดำเนินเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ
เรื่อง โดยนอกจากบทสนทนาในละครแล้วจะใช้ฝีมือการแสดงของนักแสดงเพ่ือเผยให้เห็นถึงอารมณ์ 
ความรู้สึกของตัวละคร พร้อมกันนี้ยังใช้สถานที่ต่างๆเป็นฉากในการถ่ายทำ ทั้งการถ่ายทำในสถานที่
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จริง เช่น วัดไชยวัฒนาราม ป้อมเพชร เพนียดคล้องช้าง เป็นต้น หรือโรงถ่ายละครที่สามารถแสดงให้
เห็นถึงสถานที่ซึ่งถูกสมมติขึ้นในละคร หรือสถานที่ซึ่งเคยมีอยู่ ในอดีตแต่ในปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เช่น ตลาดผ้าเหลือง และเรือนพระโหราธิบดี เป็นต้น 

 
ประเภทของละครโทรทัศน์ 

 ละครโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นเพ่ือออกอากาศทางโทรทัศน์นั้นมีหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถ
แยกประเภทตามลักษณะเรื่องราว ดังนี้ (ปนัดดา ธนสถิตย์, 2531) 
 

1. ละครแนวอิงเรื่องจริงประวัติศาสตร์ (Historical period drama) จัดทำขึ้นจากเรื่องราวที่

เกิดข้ึนจริงหรือมีที่มาจากประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถมีหลักฐานอ้างอิง แต่ละครประเภทนี้จะ

ใช้ต้นทุนสูง เช่น ละคร “บางระจัน” ทางไทยทีวีสีช่อง 3 หรือ ละคร “สี่แผ่นดิน” เป็นต้น 

2. ละครแนวชีวิต (Drama series) เนื้อหาของเรื่องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน

สังคม ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรักของชายหนุ่มหญิงสาว หรืออาจเป็นเรื่องเก่ียวข้อง

ภายในครอบครัว เช่นเรื่อง “อุ่นไอรัก” และ “เกิดแต่ตม” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7สี 

3. ละครแนวตลกเบาสมอง (Comedied series) เป็นละครแนวขำขันที่เกิดขึ้นระหว่างคนใน

สังคม เช่น เพ่ือนฝูง คนในครอบครัว คนงานกับนายจ้าง คนรับใช้กับเจ้าของบ้าน เช่น “เนื้อ

คู่ อยากรู้ว่าใคร” “สูตรเสน่หา” และ “เป็นต่อ” เป็นต้น 

4. ละครหรือภาพยนตร์โทรทัศน์ที่ผลิตเป็นเรื่องราว สามารถเทียบได้กับละครสั้นที่มีการ

ออกอากาศอย่างต่อเนื่อง (Mini series) โดยมีความยาวตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่องเกินกว่า 3 

ชั่วโมง โดยบางเรื่องอาจมีความยาวถึง 6 ชั่วโมงข้ึนไป ซึ่งจะค่อยๆทยอยออกอากาศในแต่ละ

ตอนในแต่ละวันหรือในแต่ละสัปดาห์จนจบเรื่อง 

5. ละครโทรทัศน์ที่มีการแสดงแบบจบในตอน หรือ (Anthology series/ drama) มีความยาว

ตอนละ 30-60 นาที ผู้แสดงจะไม่เป็นชุดเดียวกัน และเรื่องที่นำไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่มี

ความคล้ายหรือใกล้เคียงกันที่แนวเรื่อง 

6. ละครโทรทัศน์ประเภทตลก ชวนหัว เสียดสีสังคม หรือ Situation Comedians (Sitcoms) 

มีการออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกวันในเวลาเดียวกัน ซึ่งละครประเภทนี้อาจ

แสดงสดในห้องส่งไปพร้อมกับการบันทึกเทป และมักแสดงสดต่อหน้าผู้ชมนั้นในห้องส่ง 

ละครประเภทนี้อาจใช้ฉากไม่มาก และใช้นักแสดงชุดเดิมจำนวนเพียง2-3คน 
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สำหรับละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสนั้นจัดเป็นละครแนวอิงเรื่องจริงประวัติศาสตร์  

(Historical period drama) ที่มีเนื้อหาอิงประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริง แต่ดำเนินเนื้อเรื่องโดยผสมเข้ากับ
ตัวละครที่สมมติขึ้น และเนื้อหาหลักเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ชม 
 

 อิทธิพลของละครโทรทัศน์-ภาพยนตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยว 
 

มีการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ (film tourism) ไว้เป็นจำนวนมาก โดย
มักจะพบว่ามีผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจเป็นหลักโดยเฉพาะในพ้ืนที่ซึ่งใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ 
ดังนี้ 

รายการโทรทัศน์มีหน้าที่เป็นพาหนะขับเคลื่อนการสร้างแบรนด์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสื่อมวลชนสามารถพัฒนาภาพลักษณ์ใหม่หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบ
รนด์เดิมที่อยู่แล้วได้ (Crockett et al, 2002) 
 

Tooke et al (1996) ได้ระบุไว้ว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปยัง
ประเทศออสเตรเลียในช่วงระหว่างปี คริสตศักราช (ค.ศ.) 1981-1988 นั้นเพ่ิมสูงขึ้นกว่าปีละ 20.5% 
ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ รวมไปถึงผลกระทบจากภาพยนตร์ของออสเตรเลียด้วย เช่น 
ภาพยนตร์เรื่อง Mad Max ที่เข้าฉายในปีค.ศ. 1979 ภาพยนตร์เรื่อง The Man from Snowy River 
ที่เข้าฉายในปีค.ศ. 1982 และภาพยนตร์เรื่อง Crocodile Dundee ในปีค.ศ. 1986 เป็นต้น 

 
 Riley et al (1998) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกา
จำนวน 12 แห่ง โดยการเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยว ทั้ง 12 แห่ง ที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำและ
สถานที่ที่ถูกเอ่ยถึงในภาพยนตร์เรื่องต่างๆซึ่งประสบความสำเร็จในการออกฉาย แสดงให้เห็นว่า
ช่วงเวลา 5 ปีหลังจากท่ีภาพยนตร์มีการออกฉายนั้น จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพ่ิมขึ้นกว่า 43% เมื่อ
เปรียบเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงก่อนที่มีการเผยแพร่ภาพยนตร์ โดยที่สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆนั้นได้รับการแนะนำโดยกรุ๊ปทัวร์ ผู้จัดเทศกาลประจำท้องถิ่นมากขึ้น อีกท้ังยอดขายของที่ระลึก
ก็ยังเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 
 
 ขณะที่ Beeton (2004) ได้ทำการศึกษาในเชิงของประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจากละครชุดที่
ออกอากาศทางโทรทัศน์ (ซีรีย์) ซึ่งพบว่าก่อนมีการฉายซีรีย์เรื่อง “Sea Change” ในประเทศ
ออสเตรเลียนั้น ร้านค้าตามสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นค่อนข้างว่างเปล่าและไม่เปิดให้บริการ แต่
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หลังจากที่มีการฉายซีรีย์เรื่องดังกล่าวแล้ว สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นกลับได้รับการพัฒนามากขึ้น ซึ่ง
ยังมนีักท่องเที่ยวและร้านค้าภายในพ้ืนที่เองก็มีกำไรมากข้ึนเช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าชุมชนที่
อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีการถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครก็จะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาค
การท่องเที่ยวและยกสถานะของเมืองขึ้นอีกด้วย โดยความสำเร็จของซีรีย์เรื่องดังกล่าวได้นำไปสู่การ
จัดตั้งและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการชุมชนรวมถึงการปรับปรุงสถานที่ที่น่าสนใจของ
ชุมชน และยังมกีารปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากขึ้นด้วย 
 
 ส่วนซีรีย์ Monarch of the Glen ในปีค.ศ. 2000 – 2005 ที่ออกฉายทางช่อง The British 
Broadcasting Corporation (BBC) นั้น แม้ประเทศที่ปรากฏในเรื่องจะเป็นดินแดนสมมติแต่ซีรีย์
เรื่องดังกล่าวกลับมีผู้ชมกว่า 50 ล้านคนใน 23 ประเทศทั่วโลก และได้ส่งผลให้การท่องเที่ยวในเขต 

Badenoch and Strathspey ของสกอตแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ถ่ายทำซีรีย์ เรื่องดังกล่าวเป็นที่นิยม 
อีกทั้งยังส่งผลให้สกอตแลนด์ได้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจจากปรากฎการณ์ดังกล่าวอยางมากอีกด้วย 
ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการทำให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบเสน่ห์ของสกอตแลนด์นั่นเอง (Chisholm et al, 2003) 
 
 งานวิจัยบางชิ้นได้พบว่าภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์นั้นให้ประโยชน์แก่ชุมชนในท้องถิ่น 
หรือประเทศ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านภาพลักษณ์ หรือการเพ่ิมการตระหนักรู้เมืองเจ้าภาพ 
(Connell, 2005) โดยพบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นกว่าร้อยละ 40 ระบุว่ารายการ
โทรทัศน์สำหรับเด็กได้นำเสนอภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับนักท่องเที่ยวที่รับชมรายการ และทำให้
เกิดความตระหนักรู้ในแง่ของการเป็นจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น 
  
 Kim et al (2003) ระบุว่าผู้ที่ได้เดินทางมายังจุดหมายปลายทางที่ปรากฎในละครโทรทัศน์
หรือภาพยนตร์จะมีความชื่นชอบในภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางมากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับชม
ภาพยนตร์หรือละครมาก่อน ผลการวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็นว่าภาพที่สื่อต่างๆได้นำเสนอนั้นมีผลกระทบ
ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถานที่ของนักท่องเที่ยว  
 

 กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ 
 

กระบวนการผลิตละครโทรทัศน์นั้นคล้ายกับการผลิตรายการอ่ืนๆ หรือภาพยนตร์ ผลงานละคร
โทรทัศน์ที่ดีจะออกมาจากการทำงานการผลิตที่ดีในการทำงานที่ดีครบถ้วนทุกขั้นตอนจะส่งผลให้ได้
ละครโทรทัศน์ที่ดีมีคุณภาพโดยการทำงานผลิตละครโทรทัศน์ ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอน
การเตรียมงานเป็นขั้นตอนการเตรียมงาน ( PreProduction) การประชุมก่อนถ่ายทั้งหลาย ขั้นตอน



 47 

การทำ ( Production) เป็นส่วนของการถ่าย ทำขั้นตอนหลังการถ่ายทำ ( Post Production) 
เกี่ยวกับการตัดต่อเสียงต่างๆจนเสร็จ และขั้นตอนสุดท้าย คือขั้นตอนการประเมินผล(Evaluation) 
โดยที่รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

ขั้นตอนก่อนการผลิต(Pre-Production) ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เนื่องจาก
ในการเริ่มต้นในการทำละครโทรทัศน์นั้น ต้องคำนึงว่า ใครคือผู้ชม กลุ่มเป้าหมาย และจะทำอย่างไร
ให้ละครเป็นที่สนใจ รวมไปถึง ระยะเตรียมการถ่ายทำถือเป็นระยะการวางแผน ผู้กำกับการแสดงที่มี
ความสามารถในการทำงานจะถูกคัดเลือกมาทำงานเพ่ือกำหนดทิศทางของงานการผลิตทั้งหมดการ
เตรียมบทละครโทรทัศน์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกด้าน ผู้กำกับการแสดงต้องใช้บทละครใน
การศึกษาทำความเข้าใจงานทั้งหมด ทีมงานฝ่ายศิลป์ต้องใช้บทละครเพ่ือเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก
ต่างๆ ทีมฝ่ายเครื่องแต่งกายก็จะรู้ถึงยุคสมัย บุคลิกตัวละครเพ่ือเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับนักแสดง 
นักแสดงใช้บทละครในการศึกษาตัวละครเพ่ือการแสดง มีการฝึกซ้อมการแสดง มีการประชุมละคร
เพ่ือความเข้าใจ และข้อตกลงในการก่อนถ่ายทำละคร การคัดเลือกนักแสดงนั้นจะต้องเป็นนักแสดงที่
เหมาะสมกับบทบาทท่ีได้รับจริงๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

เริ่มจากการคัดเลือกนักแสดงว่านักแสดงมีรูปร่างหน้าตาว่าตรงกับบทบาทหรือ ไม่ และมี
ความสามารถทางการแสดงมากน้อยเพียงใด โดยที่นักแสดงจะต้องรับการทดสอบด้านการแสดงเพ่ือ
แสดงศักยภาพว่าผู้ที่เข้ามาทดสอบการคัดเลือกนักแสดงมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าถึงบทบาทนั้น 
และรอผลยืนยันว่าผู้ที่มาเข้าทดสอบการคัดเลือกนักแสดงว่าเป็นที่ต้องการของกองละครหรือไม่ ทาง
ทีมงานกองละครก็จะเรียกนักแสดงที่รับการทดสอบให้ฝึกฝนการเป็นนักแสดงด้วยการสอนเกี่ยวกับ
การปรับบุคลิกภายนอก ฝึกการพูดและการใช้ภาษา หลังจากผ่านการฝึกฝนมาแล้วนักแสดงจะมีความ
พร้อมทางด้านการแสดงมากขึ้น นักแสดงจะมีการวัดขนาดตัวเพ่ือลองเสื้อผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับ 
นักแสดง นักแสดงจะมีความพร้อมในบทบาทที่ได้รับอย่างเต็มที่  ทางทีมงานก็จะนัดหมาย วันเวลา
เพ่ือที่จะเปิดกล้องบวงสรวงละครโทรทัศน์ จากนั้นทางทีมงานกองละครก็จะมอบหมายตารางการถ่าย
ทำเพ่ือนัดหมายวันเวลาและสถานที่การถ่ายทำเพ่ือเตรียมตัวให้กับนักแสดงให้พร้อมมากยิ่งขึ้น โดยจะ
จัดตารางเวลาการถ่ายทำทีบ่อกรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายว่าวันที่นัดหมาย และฉากและช่วงเวลาที่
จะมีการถ่ายทำในวันนั้น เพ่ือให้นักแสดงได้เริ่มฝึกฝนในฉากนั้นก่อนวันถ่ายจริง 

ขั้นตอนการถ่ายทำ (Production) การทำงานขั้นตอนการถ่ายทำคือ การทำงานตาม
แผนงานที่กำหนดไว้ในตาราง การถ่ายทำ กล่าวคือ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเริ่ม
ดำเนินการตามที่ประชุม แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการผลิตในการถ่ายทำละครโทรทัศน์ ในการถ่ายทำทุก
คนในทีมจะใช้บทละครโทรทัศน์กับใบตารางการถ่ายทำเป็นหลักยึดในการทำงาน แต่ทั้งนี้ตารางการ
ถ่ายทำสามารถยืดหยุ่นตามความเหมาะสม เช่น หากนักแสดงมีการมาถึงไม่ตรงเวลาทำให้จำเป็นต้อง
ถ่ายทำฉากอ่ืนๆก่อน การทำงานดำเนินการผลิตที่ดีนั้นควรจะสามารถทำงานถ่ายทำได้อย่างน้อยร้อย
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ละ 90 ของตารางการถ่ายทำที่กำหนดไว้ในการประชุม โดยช่วงของการทำงานทุกฝ่ายของทีมผลิต 
ละครจะใช้บทละครโทรทัศน์ในการทำงานโดยเฉพาะผู้กำกับการแสดงที่ต้องใช้บทละครในการทำงาน
กำกับงานและนักแสดงที่ต้องถ่ายทอดจากบทละครไปสู่การแสดง จัดเป็นช่วงที่ผู้กำกับการแสดง 
นักแสดงและผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ต้องมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี โดยในการปฎิบัติงานจริง
นั้น หลังจากได้ผ่านการคัดเลือกนักแสดง การฝึกฝนการเป็นนักแสดงแล้ว นักแสดงจะต้องเตรียมตัว
ให้พร้อมกับการทำงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการถ่ายทำของตัวนักแสดงเอง เมื่อถึง
เวลานัดหมายทีมงานจะเรียกตัวนักแสดง แล้วจึงเริ่มลงมือลงพ้ืนที่การถ่ายทำจริง โดยที่ผู้ช่วยผู้กำกับ
จะวางตำแหน่งการแสดงและเน้นบทละครให้กับตัวนักแสดงว่า นักแสดงนั้นจำบทได้หรือไม่ ท่าทาง
การแสดงและการเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติหรือไม่ แล้วจึงเริ่มการถ่ายทำจริง หากเกิดข้อผิดพลาด 
เช่น นักแสดงลืมบท ก็จะเกิดขั้นตอนที่เรียกว่า การถ่ายใหม่(Take) เพ่ือให้บทละครและการแสดงของ
ตัวนักแสดงออกมาให้สมจริงมากที่สุด 

ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ (Post Production) ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ การตัด
ต่อภาพ และเสียงและดนตรีการตัดต่อภาพ จัดเป็นการเล่าเรื่องของละครโทรทัศน์ให้มีความน่า
ติดตามโดยใช้เทคนิคตัดต่อมาช่วยให้ละครน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานจะเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตัดต่อเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้กำกับการแสดงเป็นคนให้ความเห็นและตรวจสอบงาน การ
ตัดต่อช่วยเล่าเรื่องบทละครให้ดีและให้เข้าใจเรื่องมากขึ้น บางครั้งเป็นบทละครอาจยังมองไม่ออกว่า
บทตรงไหนดีหรือไม่ดี การตัดต่อจะช่วยให้งานบทละครดูดีขึ้นเกิดความกระชับต่อเนื่องของเนื้อเรื่อง
ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเสียงและดนตรี ขั้นตอนนี้เสมือนการตกแต่งงานลงรายละเอียดขั้นสุดท้าย
ก่อนส่งงานเตรียมแพร่ภาพออกอากาศ ดนตรีและเสียงประกอบต่างๆ นั้นช่วยเสริมอารมณ์ให้แต่ละ
ฉากให้สามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้ชม จะได้รับละครที่เต็มอรรถรส  

ขั้นตอนการประเมินผล(Evaluation) โดยทั่วไปแล้วการผลิตละครโทรทัศน์มีการประเมินผล
ตลอดเวลาเริ่มมีการประเมินผลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมงานไปถึงขั้นตอนการถ่ายทำเข้าสู่การตัดต่อลง
เสียงใน ขั้นตอนหลังการถ่ายทำจนการประเมินผลการนำไปออกอากาศให้ผู้ชมรับชมละครโทรทัศน์ 
โดยในการประเมินผลทุกขั้นตอนมีจุดประสงค์ที่เหมือนกันคือตรวจสอบความถูกต้องของ การทำงาน
ละครโทรทัศน์ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่  
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
(KAP) 

ทฤษฎีดังกล่าวได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) โดยจะให้ความสำคัญกับตัวแปรทั้ง 3 ตัวของผู้รับสาร ได้แก่ ความรู้ 
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) ซึ่งเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อ
สังคมในอนาคต (ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ, 2551) 

 
2.4.1 ความรู้(Knowledge) 

ความหมายของความรู้จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา (2554) ให้ความหมายว่า 
ความรู้เป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์  รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือ
การปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพ้ืนบ้าน ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมา
จากประสบการณ์ เช่นผู้ชายคนนี้เก่ง แต่ไม่มีความรู้เรื่องผู้หญิง 

การรับรู้ทางการสื่อสารและการเรียนรู้นั้นมีส่วนสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก โดยบุคคลนั้นจะมี
ประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จากการตอบสนองสิ่งเร้า แล้วจึงจัดเป็นระบบโครงสร้างความรู้ที่
ผสมผสานระหว่างความจำ (ข้อมูล) กับจิตวิทยา ดังนั้นความรู้จึงเป็นความจำที่เลือกสรรมาเพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะของสภาพจิตใจของบุคคล ทำให้ความรู้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของ
มนุษย ์

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) กล่าวว่า ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นต้นซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จำได้โดย
การฝึก การเห็น การได้ยิน ความรู้ขั้นต้นนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคำจำกัดความ ข้อเท็จจริง ทฤษฎี 
กฎ โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น 

จึงสามารถกล่าวได้ว่า ความรู้ จัดเป็นข้อเท็จจริง ความจริง วิธีการแก้ปัญหาที่สะสมได้จาก
ประสบการณ์ท่ีพบเห็น 

 
แหล่งที่มาของความรู้ (Sources of knowledge)  แหล่งที่มาของความรู้สามารถแบ่งได้

เป็น 5 แหล่ง ดังนี้ (Adeolu, 2013) 
1. ความรู้ที่พระเจ้าเป็นผู้ให้ (Revealed Knowledge) เป็นความรู้อมตะที่เชื่อกันว่า ความรู้

ประเภทนี้จะทำให้คนเป็นนักปราชญ์ได้ ได้แก่ ความรู้ที่ได้จากคำสอนของศาสนาต่างๆ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับว่าเป็นความจริงเพราะความเชื่อ ใครจะดัดแปลแก้ไขไม่ได้ 
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2. ความรู้ที่ได้จากความเชี่ยวชาญ (Authoritative Knowledge) เช่น หนังสือ พจนานุกรม 
การวิจัย เป็นต้น 

3. ความรู้ที่เกิดจากความหยั่งรู้ (Intuitive Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน 
และรู้สึกว่ารู้ด้วยตนเอง ทั้งที่ไม่รู้ว่าได้มาได้อย่างไร รู้ได้แต่ว่าได้ค้นพบสิ่งที่เราต้องการค้นหาอยู่เป็น
ความรู้ที่ทดสอบได้ด้วยการพิจารณาเหตุผล 

4. ความรู้ที่ได้จากการคิดหาเหตุผล (Rational Knowledge) เป็นความรู้ที่แสดงความเป็น
จริงอยู่ในตนเอง ปัจจัยที่ทำให้การคิดหาเหตุผลไม่ถูกต้อง คือ ความลำเอียง ความสนใจ และ
ความชอบ 

5. ความรู้ที่ได้จากประสาทสัมผัส (Empirical Knowledge) ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การ
ได้จับต้อง และการสังเกต 

 
การวัดความรู้ (Messick, 1984) 
ความรู้ คือ ความสามารถทางพุทธปัญญา ซึ่งแบ่งได้หลายระดับ ดังนั้นการวัดความรู้จึงควร

วัดความสามารถในทุกระดับ 
เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้จะต้องอาศัยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ซึ่งจะ

เป็นการวัดความสามารถทางปัญญาและทักษะต่างๆ ตลอดจนสมรรถภาพด้านต่างๆที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ในอดีต ยกเว้นการวัดทางด้านร่างกาย การวัดความรู้ใช้เครื่องมือแตกต่างกันตามความสามารถ
ทางสติปัญญา ซึ่งพอสรุปได้ ตามองค์ประกอบของความรู้ ดังนี้ 

 
องค์ประกอบของความรู้ (Taxonomy) 
Bloom et al. (1984)กล่าวถึงความสามารถที่ เกิดจากการเรียนรู้ว่า ประกอบด้วย

องค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ 
1. ความรู้ (Knowledge)  เป็นองค์ประกอบหลักของความจำ (Remember) ใน

เรื่องต่างๆ ที่ช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการจดจำและระลึกถึงเหตุการณ์ หรือ

ประสบการณ์ที่เคยพบเจอมาก่อน โดยแบ่งเป็น 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา 

1.2 ความรู้เกี่ยวกับกลวิธี และการดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 ซึ่งจัดเป็นการเรียกคืนข้อเท็จจริงและลักษณะโดยเบื้องต้นของเรื่องราว หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ 
ในระดับข้ันนี้ จะสามารถกลั่นกรองข้อมูล จดจำ คัดลอก และอ้างถึงข้อมูลต่างๆได้ 
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โดยนอกจากความจำแล้วยังมี การระลึกได้ (Recall) แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจไป
ตีความหมายเรื่องนั้นๆ ความสำเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงข้อมูลจากความจำออกมา 

2. ความเข้าใจ (Comprehention) เป็นความเข้าใจ (Understand) ทำให้ทราบถึง

ความสามารถในการใช้สติปัญญาและทักษะในระดับเบื้องต้น โดยแบ่งออกเป็น 

2.1 การแปลความ เป็นการแปลเนื้อหาจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งโดยยังคงรักษา
ความหมายให้ถูกต้อง 
2.2 การตีความหมาย เป็นการขยายเนื้อหาหรือเนื้อความเดิมโดยการสร้างรูปแบบขึ้น
ใหม่ 

 จัดเป็นการอธิบายความคิดหรือรูปแบบ ในระดับขั้นนี้จะสามารถจำแนกประเภท อธิบาย 
แปลความหมาย หรือสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆได้ 

3. การนำไปใช้ (Application)  เป็นการนำเอาข้อเท็จจริง และความคิดท่ีเป็น

นามธรรมไปปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม (Apply) จัดเป็นการนำเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้

ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยในระดับข้ันนี้ ต้องสามารถดำเนินการ แก้ไข นำไปใช้ ทำให้

เกิดผลได้ 

4. การวิเคราะห์ (Analysis)  สามารถใช้ความคิดโดยการนำความคิดมาแยกเป็นส่วนๆ 

หรือเป็นประเภท รวมไปถึงการนำข้อมูลมาประกอบกันเพ่ือการปฏิบัติของตนเอง (Analyze) 

โดยในระดับข้ันนี้ควรสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆได้ สมควรที่จะ

แยกแยะความแตกต่าง รวบรวม เปรียบเทียบ ทดลองหรือตั้งคำถามในข้อเท็จจริงๆได้  

5. การสังเคราะห์ (Evaluation)  เป็นการนำข้อมูลและแนวคิดมาประกอบกัน 

ก่อนนำไปสร้างสรรค์ร่วมกันให้เป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยในระดับขั้นนี้ควร

สามารถประเมินหรือตีราคา โต้เถียง คัดเลือก หรือวางคุณค่าในข้อเท็จจริงได้ 

6. การประเมินค่า (Creation)   เป็นการใช้ความสามารถในการใช้ข้อมูลตั้งเกณฑ์ 

รวบรวม และวัดข้อมูลตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้การตัดสินเกี่ยวกับระดับของประสิทธิผล

กิจกรรมที่ดำเนินการ โดยในระดับขั้นนี้ควรสามารถ ออกแบบ ก่อตั้งสิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนจาก

ความรู้ที่ได้รับมาได้ 

ขณะที่ Patrick Meredith , 1973 อ้างถึงใน ตวงรัก จิรวัฒนรังสี (2558) ได้กล่าวถึงความรู้ว่า 
จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ ความเข้าใจ และการคงอยู่ (Understanding and 



 52 

Retaining) เนื่องจากความรู้ หมายถึง การที่สามารถจดจำได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราได้รับทราบและ
เข้าใจมาแล้ว 

 
โดยกระบวนการรับรู้หรือคัดกรองข่าวสารของมนุษย์นั้น ตามหลักการของโจเซฟ ที แคลปเปอร์ 

(Klapper, 1960) โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) จัดเป็นช่องทางสื่อสารขั้นแรกท่ีบุคคลจะเลือก

เปิดรับสื่อและข่าวสารจากสารแหล่งต่างๆ เช่น การเลือกซ้ือหนังสือพิมพ์ตามที่ต้องการ เลือก

ฟังวิทยุกระจายเสียงสถานีที่สนใจ โดยที่ผู้รับสารแต่ละคนจะมีการเปิดรับข่าวสารที่แตกต่าง

กันตามทักษะและความชำนาญในการรับรู้ข่าวสารของแต่ละคน เช่น บางคนอาจถนัดในการ

ฟัง หรือบางคนอาจนิยมในการดูหรืออ่านมากกว่า เป็นต้น 

ซึ่งการเปิดรับสารอาจมีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆหลายประการ เช่น ทัศนคติเดิม ความ

เชื่อ อุดมการณ์ ลัทธินิยม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประสบการณ์ ฯลฯ 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเลือกรับสารจาก

แหล่งสารที่ตนให้ความสนใจ หรือตามความคิดเห็นของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องและ

สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สมดุลทางจิตใจหรือ

ความไม่สบายใจกับตนเอง 

3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Selective Interpretation) 

หมายความว่า เมื่อบุคคลมีการเลือกให้ความสนใจและรับสารจากแหล่งสารแหล่งใดแล้ว 

ผู้รับสารอาจตีความและเลือกรับสารที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ของตนเองที่มีอยู่ 

พร้อมกับตีความเนื้อหาตามทัศนคติ ความเชื่อ ประสบการณ์ ความคาดหวัง สภาวะร่างกาย 

สภาวะอารมณ์ในขณะนั้น รวมไปถึงความต้องการและแรงจูงใจของตนเองด้วย 

4. การเลือกจดจำ (Selective Retention) เมื่อบุคคลมีการเลือกรับรู้และตีความหมายข่าวสาร

ที่มีลักษณะสอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนเองแล้ว บุคคลผู้นั้นก็จะมีการจดจำ

เนื้อหาดังกล่าวไว้ในความจำแบบประสบการณ์ และมักจะลืมข่าวสารที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ตนเอง

สนใจ (ชุลีพร ธานีรัตน์, 2556) 
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การเกิดความรู้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ย่อมสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด โดยเชื่อมโยงกับสภาพ
จิตใจของบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งมีปัจจัยจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน และมีอิทธิพลให้บุคคลมีความคิด และแสดงออกไปตามความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
จนกล่าวได้ว่าเป็นความรู้สึกท่ีเป็นบ่อเกิดแห่งทัศนคติ 
 
ตารางที่ 2.2 การสกัดตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ 

 มีความรู้
เกี่ยวกับ
เนื้อหา 

ความเขา้ใจ การนำไปใช ้ การวิเคราะห ์ การสังเคราะห ์ การประเมิน
ค่า 

Benjamin B.  
Bloom, 

Engelhart, Furst, 
Hill, and 

Krathwohl (1984) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Patrick Meredith 
(1973) 

  ✓    

Klapper (1960) ✓ ✓ ✓ ✓   
บุญธรรม  

บุญธรรม กิจปรีดา
บริสุทธิ์ (2535b) 

✓      

รัตติกรณ ์รัตติกรณ ์
จงวิศาล (2535) 

✓      

ภัทธิรา ภัทธิรา ใจด ี
(2539) 

✓ ✓ ✓    

จันทร์ทิพย์ จันทร์
ทิพย์ ชูสมภพ 

(2539) 

✓ ✓ ✓  ✓  

ศุกภนิตย์  
ศุภกนิตย์ พล

ไพรินทร์ (2540) 

✓  ✓  ✓ ✓ 

สายสุนีย์ สายสุนยี์ 
ปวุตินันท์ (2541 ) 

✓ ✓     

Mark H. Bickhard 
(1999) 

✓ ✓     

ประภาเพ็ญ สวุรรณ 
(2526) 

✓ ✓ ✓    

ชาญวทิย์ ชัยกันย์
(2546) 

✓ ✓ ✓ ✓   

วิจารณ์ พานิช ✓ ✓ ✓    
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(2547) 
(2524) (2533) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 จากตารางที่ 2.2 การสกัดตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ที่ผู้วิจัยจะเลือกนำมาใช้ใน
การศึกษาได้แก่ มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์  เนื่องจากจากการ
สกัดตัวแปรมีผู้กล่าวถึงมากท่ีสุด 

 
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ความรู้ เกี่ ยวกับแหล่ งท่องเที่ ยวหมายถึ ง การใช้ทฤษฎี ความรู้  (Knowledge) เป็ น

องค์ประกอบหลักเนื่องจากการรับสื่อละครโทรทัศน์นั้น จัดเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้มีการ
รับสาร ทำให้เกิดการใช้ความจำและใช้ความสามารถในการจดจำและระลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งปรากฏอยู่ในละคร จึงสามารถดำเนินการวิจัยได้โดยยึดความรู้ความจำ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว การระลึกถึงแหล่งท่องเที่ยว ความเข้าใจในข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว การนำ
ความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวไปใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  โดยในส่วนของความรู้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้น จะไม่ใช้องค์ประกอบของความรู้ในด้านการสังเคราะห์และประเมินค่า 
เนื่องจากตัวละครไม่สามารถนำพาให้ไปถึงความรู้ดังกล่าวได้  แต่จะใช้ตัวแปรในด้าน ความรู้ ความ
เข้าใจ การวิเคราะห์ และการนำไปใช้โดยจะอิงจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งปรากฎใน
ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเท่านั้น 

 
2.4.2 ทัศนคติ (Attitute) 
ทัศนคติจัดเป็นความรู้สึกและความโน้มเอียงทางจิตใจที่มีต่อผู้คน วัตถุหรือสถานการณ์ต่างๆ

อยู่โดยรอบ รวมไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พอใจ 
การเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือรู้สึกเฉยๆ 

ความหมายของทัศนคติในทางพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน (2554 : 562) ได้อธิบายไว้ว่า 
ทัศนคติเป็นคำสมาส ระหว่างคำว่า ทัศน ซึ่งแปลว่าความเห็น กับคำว่า คติ ซึ่งมีความหมายว่า 
แบบอย่างหรือลักษณะของความเห็น หมายถึง แนวความคิดเห็น 

ทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลไปยังพฤติกรรมในอนาคต จึงจัดเป็นความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งทัศนคติจะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับพฤติกรรม โดยมีผู้ให้
คำจำกัดความของทัศนคติไว้หลากหลาย ดังนี้ 
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เคนเลอร์ (Kendler, 1963) ให้ความหมายของทัศนคติว่า เป็นสภาวะความพร้อมของบุคคล
ที่จะแสดงพฤติกรรมในทางสนับสนุน หรือต่อต้านบุคคล สถานการณ์ สถาบัน หรือแนวความคิดต่างๆ 

 
โรเจอร์ (Rogers, 1962) ระบุว่า ทัศนคติเป็นดัชนี้ชี้วัดว่าบุคคลนั้นมีความคิดและรู้สึกอย่างไร

กับคนรอบข้าง วัตถุ สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งทัศนคตินั้นมีรากฐานที่มาจากความ
เชื่อที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคต ซึ่งทัศนคตินั้นเป็นมิติของการประเมินที่จะแสดงออกว่าชอบ
หรือไม่ชอบต่อเรื่องราวประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคลที่เป็นผลจากการรับ
สารและมีผลไปยังพฤติกรรม 

 
อรุณ รักธรรม (2532) ระบุความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง ผลของความรู้สึกทางใจที่

กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และทัศนคติอาจเป็นนามธรรมที่ส่งผลสะท้อน
มายังพฤติกรรมของบุคคล 

 
al (1968) เชื่อว่าทัศนคติเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้เราแสดงพฤติกรรม 
 
สุนิสา สุนิสา พักตรเพียงจันทร์ (2531) กล่าวว่าทัศนคติก่อรูปขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัว

บุคคล มีลักษณะค่อนข้างยั่งยืนคงทนแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเหตุผลหรือเหตุการณ์ที่สำคัญเพียงพอ 
โดยทัศนคติมีความพร้อมที่จะแสดงออกเมื่อถูกกระตุ้น 

 
ลัดดา กิติวิภาต (2531) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นความคิดที่มีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ ทำให้ 

เกิดความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในทางบวกหรือทางลบ  
 
John R. Schermerhorn et al (2000) ให้นิยามว่า ทัศนคติ หมายถึงการวางแนวความคิด 

ความรู้สึก ที่ตอบสนองต่อคนหรือสิ่งของในเชิงบวกหรือเชิงลบในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนั้ น และ
ทัศนคติสามารถแปลความ หรือตีความได้จากสิ่งที่บุคคลนั้นพูดออกมาอย่างไม่เป็นทางการ หรือจาก
การสำรวจที่เป็นทางการ รวมทัง้จากพฤติกรรมของบุคคลเหล่านั้นด้วย 

ขณะที่ ศักดิ์ สุนทรเสณี (2531) ได้กล่าวถึงทัศนคติที่เชื่อมโยงไปยังพฤติกรรมของบุคคลว่า 
ทัศนคติมีคำนิยามดังนี้ 

1. ความสลับซับซ้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคลในการสร้างความพร้อมที่จะ

กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่บุคคลดังกล่าวมีประสบการณ์มา 



 56 

2. ความโน้มเอียงว่าจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งในทางที่ดีหรือต่อต้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะ

มาถึง 

3. ในด้านพฤติกรรม หมายความถึงการเตรียมตัวหรือพร้อมที่จะตอบสนอง 

โดยจากการจำกัดความทั้งหมด สามารถนิยามประเด็นที่สำคัญร่วมกัน ได้แก่ ความรู้สึกภายใน 
ความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง 
 

องค์ประกอบของทัศนคติ 
จากทั้งหมดนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด และ

ความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบ ทำให้เห็นได้ว่าทัศนคติมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม โดยการให้ความหมายของ ซิมบาโดและ
เอบบีเซน (Zimbardo et al, 1970) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของทัศนคติ 3 ประการ ได้แก่ 
 
1. องค์ประกอบด้านความรู้เชิงประเมินค่า (The Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ

ด้านความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะมีทัศนคติต่อว่า ดีมีประโยชน์หรือเลวมี

โทษ ซึ่งความคิดเป็นส่วนประกอบของมนุษย์ในการคิด หากบุคคลมีความรู้หรือคิดว่าสิ่งใดดีก็มักจะมี

ทัศนคติดีต่อสิ่งๆนั้น แต่หากมีความรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีมาก่อนก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งๆนั้น ซึ่ งจัดเป็น

องค์ประกอบแรกของการมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆ ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆเลย เราจะมีทัศนคติ

ต่อสิ่งนั้นไม่ได้ เช่น ชาวชนบทผู้หนึ่งไม่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับคำว่าดาวเทียมเลยไม่ทราบว่า

ดาวเทียมคืออะไร เขาจึงมีทัศนคติต่อดาวเทียมไม่ได้ ความรู้หรือความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่บุคคลได้รับจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว จึงเข้ามามีอิทธิพลต่อการตีความสิ่งต่างๆของบุคคล ความรู้หรือความเชื่อ

นี้อาจถูกหรือผิดก็ได้ เราไม่คำนึงถึงความถูกต้องของสิ่งที่เราเชื่อ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่ง

บุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นจะอยู่ในรูปแบบชอบหรือไม่ชอบก็ได้ 

 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Behavioral Component) นักจิตวิทยาบางคนเรียก

องค์ประกอบด้านความรู้สึกว่า องค์ประกอบด้านอารมณ์ เป็นการแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ต่อสิ่งที่

เรามีทัศนคติ (Middlebrook, 1974, อ้างถึงใน วรกิจ หิรัญวัฒน์ศิริ (2536) โดยองค์ประกอบด้าน

ความรู้สึกนั้นเป็นตัวเร้าความคิดอีกหนึ่งทอด โดยการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น หาก
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บุคคลมีภาวะความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีก็จะแสดงออกตามที่คิดอยู่ในขณะนั้น และยังอาจเป็นผลมาจาก

บุ คลิ กภาพของคนๆนั้ น อีกด้ วย  โดยความรู้สึ ก ในด้ านบวก เรียกว่า “ Positive affective 

component” จะส่งผลความรู้สึกในด้านบวกที่ดี และทางตรงกันข้ามหากบุคคลมีความรู้สึกในด้าน

ลบ เรียกว่า “Negative affective component” จะมีความรู้สึกในด้านลบ เป็นไปในทางที่ไม่ดี สิ่งที่

จะเป็นเครื่องชี้ขาดว่าบุคคลจะมีความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างไรต่อสิ่งที่เขามีทัศนคติคือ ความเชื่อ 

ประสบการณ์ หรืออารมณ์อ่ืนๆ ที่มาผลักดันโดยที่บุคคลไม่รู้ตัว เช่น เมื่อบุคคลบางคนมีความเชื่อว่า 

พ่อค้าจะต้องเอาเปรียบลูกค้าโดยเห็นแก่กำไรเกินควร ลักษณะนี้เป็นลักษณะที่เขาไม่ยอมรับบุคคล ทำ

ให้มีความรู้สึกทางลบต่อพ่อค้าบางคนที่ได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง เช่น เคยซื้อของใช้จำเป็นจาก

พ่อค้ามักถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนสูงกว่าที่ควร จะเกิดความรู้สึกทางลบต่อพ่อค้า บางครั้งบุคคล

อาจแสดงความรู้สึกทางลบต่อบางสิ่งบางอย่างโดยที่เขาเองไม่รู้สึกตัว ทั้งนี้เกิดจากความคับแค้นใจที่

บุคคลเก็บไว้ในจิตไรสำนึก และเขาไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของเขาอย่างไร 

 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) เป็นความพร้อมที่ จะ

แสดงออกต่อสิ่งที่ตนมีทัศนคติ การแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งที่บุคคลมีทัศนคติได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ

และความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้น โดยอาจเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก 

โดยจะเห็นได้ว่าบุคคลต่างๆนั้นจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่างกันออกไป เนื่องมาจากบุคคลนั้นมี

ความเข้าใจ มีความรู้สึก และมีแนวคิดที่แตกต่างกัน เมื่อมีสิ่งเร้าจะเกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 

บุคคลมีความเชื่อว่าพ่อค้าเป็นคนเอาเปรียบลูกค้าเพราะค้ากำไรเกินควร เขาเกิดความรู้สึกไม่ชอบ

พ่อค้าเนื่องมาจากความเชื่อดังกล่าว การแสดงออกของเขา คือ ไม่สมาคมสนิทสนมกับพวกพ่อค้า 

หรือแจ้งตำรวจทราบทันทีเมื่อพบว่าพ่อค้าคนใดกักตุนสินค้า เป็นต้น 

ขณะที่ บุญธรรม ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของทัศนคติมีเพียง 2 องค์ประกอบเท่านั้น ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านความรู้ และองค์ประกอบด้านท่าที ความรู้สึก  

ทั้งนี้องค์ประกอบความคิด ความรู้ ความเข้าใจจึงนับเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของทัศนคติ 
ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวนี้จะสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคล ส่งผลให้บุคคลอาจแสดงออกในรูปแบบ
ที่แตกต่างกันสามารถเป็นทั้งทางบวกและทางลบ โดยจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้ 

ลักษณะของทัศนคติ 
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ลักษณะของทัศนคติจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของทัศนคติ คือ องค์ประกอบด้านความรู้ 
ความรู้สึก และความพร้อมที่จะแสดงออกของพฤติกรรม โดยมีลักษณะดังนี้ ไวรัช เจียมบรรจง(2522) 

1. ทิศทาง (Direction)  เช่น คนเรามีทัศนคติท่ีดี --- ไม่ดี ชอบ – ไม่ชอบ หรือทางลบทางบวก

ในสิ่งนั้น (เป็นลักษณะของทัศนคติขององค์ประกอบด้านความรู้สึก) 

2. ลักษณะทางด้านปริมาณ (Magnitude) คือ ปริมาณการชอบ-ไม่ชอบ ว่ารุนแรงเพียงใด คือ 

ชอบมาก ชอบน้อย หรือไม่ชอบเลย เป็นต้น (เป็นลักษณะของทัศนคติขององค์ประกอบด้าน

ความรู้สึก) เช่น เรามีทัศนคติที่ดีต่อศาสนาอิสลามมาก เป็นต้น 

3. ลักษณะด้านความเข้ม (Intensity) คือ ลักษณะอ่ืนๆของทัศนคติเข้ามาประกอบ ทำให้เกิด

ความเข้มข้น โดยส่วนมากมักมีเรื่องอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง ได้แก่ ความมั่นใจความสำคัญของ

จุดมุ่งหมายที่มีต่อ Attitude Object เช่น ทัศนคติที่มีต่อบิดามารดาของคนอ่ืน 

4. ความตรงกันข้าม (Ambivalence) คือ บางครั้งเรามีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้วรู้สึกชอบ

หรือไม่ชอบพอๆกัน หรือมีความรู้สึกตรงข้ามเท่าๆกัน เราจะอยู่ตรงกลางในสิ่งนั้นไม่รู้ว่าจะ

ชอบหรือไม่ชอบทำให้อาจเกิดความขัดแย้งในใจข้ึนได้ 

5. ความเด่น (Salience) คือ ความพร้อมที่จะแสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คนไทยอาจมี

การนับถือศาสนาพุทธจำนวนมาก เมื่อมีผู้นับถือศาสนาอ่ืนว่าหรือดูหมิ่นศาสนาพุทธ 

พุทธศาสนิกชนก็พร้อมที่จะตอบโต้ 

วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2524)  ได้สรุปลักษณะสำคัญของทัศนคติไว้ว่า 
1. ทัศนคติ เป็นการตระเตรียม หรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในทางที่ชอบ

หรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งการตระเตรียมนั้นเป็นการตระเตรียมภายในของจิตใจ

มากกว่าภายนอกท่ีจะสังเกตเห็นได้ 

2. สภาวะของความพร้อมจะตอบสนอง เป็นลักษณะที่ซ้ำซ้อนของบุคคลที่จะยอมรับ

หรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอารมณ์ด้วย ซึ่ง

เป็นสิ่งที่อธิบายไม่ค่อยได้และบางครั้งไม่มีเหตุผล 

3. ทัศนคติไม่ใช่พฤติกรรม แต่เป็นสภาวะทางจิตใจที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และ

เป็นตัวกำหนดแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรม 

4. ทัศนคติไม่สามารถวัดได้โดยตรง แต่สามารถสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมที่แสดง

ออกมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทำนาย หรืออธิบายทัศนคติได้ 
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5. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ บุคคลจะมีทัศนะในเรื่องเดียวกัน

แตกต่างกันได้ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

ระดับอายุเชาวน์ปัญญา เป็นต้น 

6. ทัศนคติมีความคงท่ีและแน่นอนพอสมควร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เม่ือประสบกับ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใหม่แตกต่างไปจากเดิม 

ทิตยา สุวรรณะชฏ (2520, อ้างถึงใน กนิษฐา คัมภีรญาณ (2541b) ได้สรุปลักษณะสำคัญ
ของทัศนคติไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. ทัศนคติ เป็นสภาวะก่อนที่พฤติกรรมโต้ตอบ (Predisposition to respond) ต่อ

เหตุการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเรียกว่า เป็นสภาวะพร้อมที่จะมี

พฤติกรรมแล้ว 

2. ทัศนคติ จะมีความคงตัวอยู่ในช่วงระยะเวลา (Persistent over time) คือมีความ

มั่นคงถาวรพอสมควร เปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลง 

3. ทัศนคติ เป็นตัวแปรที่นำไปสู่ความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมและความรู้สึก 

ตลอดจนการที่จะต้องเผชิญ หรือหลีกเลี่ยงต่อสิ่งใดวหนึ่ง 

4. ทัศนคติ มีคุณสมบัติของแรงจูงใจ ในอันที่จะทำให้บุคคลประเมินหรือเลือกสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ซึ่งหมายความต่อไปถึงการกำหนดทิศทางของพฤติกรรมจริงด้วย 

โดยทิตยา ยังได้ให้คุณสมบัติประจำตัวของทัศนคติไว้ 3 ประการ คือ 
1. มีลักษณะคงเส้นคงวา (Consistency) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ 

2. มีทิศทาง (Direction) ที่แน่นอนต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป้าหมายทางทัศนคติแต่ละ

อย่าง 

3. มีปริมาณความเข้มข้นของมันเองต่อสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างถาวร แต่อาจเปลี่ยนแปลง

ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่านิยม 

การเกิดทัศนคติ (Attitude Formation) 
ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source Of Attitude) 

ต่างๆที่มีอยู่มากมาย แหล่งที่ทำให้เกิดทัศนคติที่สำคัญนั้น Rensis Likert (1967) ได้ทำการศึกษา
ลักษณะการเกิดทัศนคติของมนุษย์ โดยเน้นไปที่การเกิดทัศนคติตามหลักวิชาการสื่อสาร โดยสรุปว่า 



 60 

ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือจากทันคติต่างๆที่มีอยู่ และแหล่งที่มีอิทธิพลให้มนุษย์เกิด
ทัศนคติ ได้แก่  

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่าง

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทำให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นไปตามทิศทางที่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน เช่น นาย ก. เคยพูดคุยกับนาย ข. ด้วยไมตรีที่ดี ก็จะทำให้นาย ข. รู้สึก

ชอบหรือมีทัศนคติที่ดีต่อนาย ก. เป็นต้น 

2. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) การได้รับการติดต่อจาก

บุคคลอื่น จึงทำให้เกิดทัศนคติจากการรับรู้ข่าวสารต่างๆจากผู้อ่ืน เช่น การที่เด็กได้รับการสั่ง

สอนจากผู้ใหญ่จะก่อให้เกิดทัศนคติต่อการกระทำต่างๆตามที่เคยได้รับรู้ 

3. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อื่นทำให้เกิดทัศนคติขึ้นได้ เช่น เด็กมีความ

เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เมื่อเห็นพ่อแม่แสดงท่าทีไม่ชอบสิ่งใดเด็กก็จะเลียนแบบและไม่ชอบสิ่ง

นั้นไปด้วย 

4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลายประการเกิดขึ้น

จากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันต่างๆทางสังคม เช่น โรงเรียน ครอบครัว หน่วยงาน ซึ่ง

สถาบันต่างๆเหล่านี้ถือเป็นแหล่งที่มาที่จะสนับสนุนให้เกิดทัศนคติอย่างใดขึ้นได้ 

อัลพอร์ท (Allport & Postman, 1975) ได้ระบุถึงการเกิดทัศนคติไว้ว่าอาจมาจากสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
1. เกิดจากการเรียนรู้  

โดยธรรมชาติแล้วเด็กเกิดใหม่จะถูกอบรมสั่งสอนในเรื่องของวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆจาก
บิดามารดาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เด็กมักนำแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่มาปฏิบัติตามต่อไป 

2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง   

เป็นการแยกแยะความแตกต่าง คือ การแยกระหว่างสิ่งที่ดีและไม่ดี เช่น ผู้ใหญ่และเด็กนั้นจะ
มีการกระทำท่ีแตกต่างกันออกไป 

3. เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

บุคคลจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น บุคคลบางคนอาจมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่ออาจารย์คนหนึ่ง เนื่องจากเคยถูกอาจารย์คนดังกล่าวตำหนิมาก่อน แต่บุคคลอีกคนหนึ่งอาจมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์คนดังกล่าว เนื่องมาจากบุคคลนั้นเคยได้รับคำชมจากอาจารย์มาก่อน 
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4. เกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทัศนคติของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

เป็นการรับเอาทัศนคติของผู้อ่ืนมาเป็นแบบอย่างการปฏิบัติ เช่น เด็กอาจรับเอาทัศนคติของ
บิดามารดาหรือบุคคลที่ตนชื่นชมนับถือมาเป็นทัศนคติเดียวกับตนเอง 

 
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทนแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้โดยตัวบุคคล 
สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเชื่อ และสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม่แต่จะต้องมี
ความสัมพันธ์กับค่านิยมเดิมของบุคคลนั้น นอกจากนี้นี้อาจเกิดจากการยอมรับโดยการบังคับ เช่น 
กฎหมาย ข้อบังคับ จตุพร รัตแพทย์ (2538.) 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นขึ้นอยู่กับความรู้ หากบุคคลมีความรู้ก็จะส่งผลให้ทัศนคตินั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลักษณะทั้งสามประการ ซึ่ง
พฤติกรรมดังกล่าวทั้งสามนั้นจะเชื่อมโยงกัน ส่งผลก่อนที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดจำเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนทัศนคติก่อนโดยวิธีการให้ความรู้ 

ซึ่งบุคคลอาจถูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้หลากหลายวิธี โดยวิธีการได้รับข่าวสาร
ต่างๆ ทั้งจากบุคคลอ่ืนหรือจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน หรือบุคคลทั่วไปต่างๆทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของทัศนคติด้านความรู้หรือการรับรู้ทั้ งสิ้น โดยเชื่อว่า หากมีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งจะทำให้ส่วนประกอบด้านอ่ืนๆมีแนวโน้มที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ตัวอย่าง หากส่วนประกอบด้านความรู้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็มีแนวโน้ว่า
ส่วนประกอบทางอารมณ์และการปฏิบัติก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน (ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ, 
2551) 

การเปลี่ยนทัศนคติมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลที่เป็นไปในทางบวกก็จะเพ่ิม

มากขึ้นในทางบวกด้วย และทัศนคติที่ เป็นไปในทางลบก็จะเพ่ิมมากขึ้นในทางลบด้วย (การ
เปลี่ยนแปลงแบบนี้ง่ายและคงทนกว่าการเปลี่ยนแบบที่  

การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยนทัศนคติเดิมของบุคคลที่เป็นไปในทางบวก
ก็จะลดไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบก็จะกลับเป็นไปในทางบวก  

ขณะที่ องค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นมาจาก บุคคล กลุ่มบุคคล 
สื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดทัศนคติโดยตรง โดยที่
แหล่งข่าวต่างๆนั้นจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถ ความเป็นที่ดึงดูดความสนใจ 
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ความคุ้นเคยที่จะสามารถดึงดูดความสนใจและมีอำนาจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมากกว่า
แหล่งข่าวที่ไม่มีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ 

ทั้งนี้ องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น เนื้อหาข่าวสาร วิธีส่งสาร และผู้รับสารต่างเป็นองค์ประกอบที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วยเช่นกัน โดยที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้นอาจให้ผลที่แตกต่าง
กัน บุคคลบางคนอาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ง่าย แต่บุคคลบางคนอาจเปลี่ยนทัศนคติยาก ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการทางด้านสรีระวิทยา วัตถุสังคม และปัจจัยอื่นๆท่ีอาจมีผลต่อทัศนคติของ
บุคคล เช่น อายุ เพศ หรือผู้ใหญ่มักจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ยาก ตรง
ข้ามกับเด็กและวัยรุ่นที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 

วรกิจ หิรัญวัฒน์ศิริ (2536) ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้ ดังนี้ 
1. สถานการณ์ของการแผ่อิทธิพลทางสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติ ประกอบด้วย 

1.1 การแนะให้เปลี่ยน (Suggestion Situation) โดยการแนะมี 2 ประเภท คือ การ
แนะนำตามปกติ คือ แนะนำมาจากกลุ่มเพ่ือนผู้มีความสำคัญทางสังคมหรือแก่
ตนเอง อีกวิธีหนึ่งคือ การสะกดจิต ทำให้เกิดการเปลี่ยนทางการสัมผัสและ
เคลื่อนไหว 

1.2 การทำให้เกิดการคล้อยตาม (Conformity Situation) เป็นการสื่อสารเพ่ือให้
ทราบว่า กลุ่มที่คล้ายกับท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  เป็นการแนะให้เห็น
ความสำคัญของที่มาของสาร และพูดเป็นนัยว่าควรเปลี่ยนตามโดยไม่มีการ
บังคับ แต่ให้เขาเกิดความรู้สึกข้ึนเองว่า สมควรจะเปลี่ยนเพ่ือสอดคล้องกับกลุ่ม
อ่ืนหลังจากท่ีได้รับสารบอกเล่าแล้ว 

1.3 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) บุคคลที่มาอยู่ใกล้กัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน โดยมีผู้นำอภิปรายจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดย
จะพยายามสอดแทรกความคิดเห็นของตนเพ่ือลบล้างความคิดเห็นของผู้
ขัดขวางเรื่องราวต่างๆ ที่จะนำมาพูดจะต้องดัดแปลงให้เกิดความเหมาะสมกับ
ผู้รับจนทำให้การอภิปรายนั้นจนเกิดการเปลี่ยนทัศนคติ 

1.4 การใช้สารชักจูง (Persuasive Message) ต้องใช้บทความที่ ไม่ยากไม่ง่าย
จนเกินไปให้น่าอ่าน และเหมาะสมกับผู้รับสารส่วนใหญ่ โดยมีการเผยแพร่ว่า
เป็นสารที่มาจากผู้ที่มีความสำคัญด้านดังกล่าวหรือกลุ่มที่คล้ายกัน จะทำให้
เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มากขึ้น เนื่องจากผู้รับสารนั้นไม่มีสิทธิ์ในการโต้แย้ง
คัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่มาของสาร 
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1.5 การปลูกฝังความเชื่อ (Intensive Indoctrination) การปลูกฝังความเชื่อนี้
สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การอบรมเลี้ยงดู การล้างสมอง การฉีดยาให้
ประสาทหลอน การทรมานร่างกายเพ่ือให้ประสาทเกิดความอ่อนแอ 

2. แนวทางของการเปลี่ยนทัศนคติโดยใช้การสื่อความหมาย 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้ข่าวสารหรือการสื่อความหมายบ่อยครั้งที่พิจารณา
ไปยังประเด็นที่ว่า ผู้ฟังมีความตั้งใจรับข่าวสารนั้นๆหรือไม่ ถ้าฟังแล้วเกิดความเข้าใจใน
ข่าวสารมากน้อยเพียงไร และในกรณีท่ีเข้าใจแล้วเขายอมรับข่าวสารนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชีวิตประจำวันหรือไม่ มากน้อยเพียงไร 

ซึ่งปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนทัศนคติตามแนวนี้  คือ ใครพูดว่าอะไรกับใครด้วย
ผลกระทบอะไร หมายความว่า ผลกระทบกระเทือนต่อทัศนคติของบุคคล ซึ่งเกิดจาก
องค์ประกอบในการสื่อความหมาย อันได้แก่ แหล่งต้นกำเนิดของสาร (Source สาร 
(Message) ช่องทางในการสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) องค์ประกอบทั้ง 4 
ประการที่กล่าวมานี้มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในแง่ที่ว่าแหล่งของ
สารทำให้เกิดการใส่ใจ สารทำให้เกิดความเข้าใจ ผู้รับสารเกิดการยอมรับและช่องทางในการ
สื่อสารมีผลต่อการจดจำสาร 

 
แบบจำลองแสดงแนวทางการเปลี่ยนทัศนคติโดยใช้การสื่อความหมาย 

    
 

วิธีการวัดทัศนคติ 
วิธีการวัดทัศนคติมีหลายวิธี คือ รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์ (2533)ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

1. การสังเกต (Observation)   

เป็นการศึกษาคุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล รวมไปถึงปรากฏการณ์ต่างๆ เพ่ือมี
เป้าหมายในการค้นหาความจริง โดยอาศัยประสาทสัมผัส5ประการของผู้ทำการวิจัย 

2. การสัมภาษณ์ (Interview) 

ตัวแปรอิสระ 
 

แหล่งของสาร 
สาร 

ผู้รับสาร 
ช่องทาง 

กระบวนการภายในตวับุคคล 
 

การใส่ใจในสารที่ส่งมา 
ความเข้าใจในสารที่ส่งมา 
การยอมรับสารที่ส่งมา 
การจดจำสารที่ส่งมา 

ตัวแปรตาม 
 
 

เปลี่ยนความ
เชื่อและ
ทัศนคต ิ

 
 

เปลี่ยน
พฤติกรรม 
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คือการสนทนา หรือการพูดคุยอย่างมีเป้าหมาย 
3. การสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นการใช้ชุดคำถามที่ตั้งขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับความคิดเห็น สิ่งที่
สนใจ และความรู้สึก โดยจะจัดเป็นเครื่องมือวัดความรู้สึก (Affective Domain) และยังเป็นแบบ
สำรวจ (Survey) และแบบตรวจรายการ (Check-List) 

4. การรายงานตนเอง (Self-Report) 

เป็นการให้บุคคลเล่าหรือรายงานความรู้สึกที่มีต่อเรื่องราวเหตุการณ์ว่า รู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ 
อย่างไร โดยผ่านการพูดหรือเขียนในการบรรยายความรู้สึกท่ีมี 

5. โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique) 

เป็นการเร้าในลักษณะที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากมีการกระตุ้นให้บุคคลแสดงความรู้สึกออกมา โดย
เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาความคิดเห็นว่ารู้สึกอย่างไร 

6. สังคมมิติ (Sociometry) 

เป็นการแสดงความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยให้ผู้อ่ืนประเมิน
ค่าเราและให้เราประเมินค่าบุคคลอ่ืน 

 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535b) กล่าวว่าการวัดทัศนคติมีหลักการเบื้องต้นที่จะต้อง

พิจารณา 3 ประการ คือ 
1. เนื้อหา  การวัดทัศนคติต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้แสดงกิริยาท่าทางออกมา เช่น 

ต้องการวัดทัศนคติต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของบุคคล เนื้อหาที่เป็นสิ่งเร้า คือ

สถานการณ์การตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ได้แก่ การเลือกคู่ครอง ขนาดของ

ครอบครัว เป็นต้น 

2. ทิศทาง  จะกำหนดเป็นเส้นตรงที่ต่อเนื่องกันเป็นลักษณะซ้าย-ขวา หรือ

บวกกับลบ กล่าวคือ เริ่มจากเห็นด้วยอย่างยิ่ง และลดความเห็นลงเรื่อยๆ จนถึงความรู้สึก

เฉยๆ และลดลงไปเป็นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3. ความเข้ม กิริยาท่าที หรือความรู้สึกที่แสดงออกต่อสิ่งเร้านั้นเป็นปริมาณมาก-น้อย

แตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มสูงไม่ว่าจะเป็นในทิศทางใดก็ตาม จะมีความรู้สึกหรือกิริยาท่าทาง

รุนแรงมากกว่าที่มีความเข้มเป็นกลาง 
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Numally อ้างถึงใน วัชรา ไชยสาร , (2539) เห็นว่า การวัดทัศนคติด้วยวิธีที่ตรงที่สุด คือ 
การถามบุคคลที่เราต้องการจะวัดว่ามีปฏิกิริยาอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความต่างๆใน
แบบวัดที่จัดเรียงไว้ให้ 

 
1. Likert Scale (1932) 

เป็นการทดสอบวัดทัศนคติที่ R. Likert ได้สร้างขึ้นเป็นแบบสอบถามที่ประโยค และมีหัวข้อ
ให้เลือก คือ เห็นด้วยอย่างมาก เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างมาก ทัศนคติ
ทางบวกจะได้คะแนนมาก ทัศนคติทางลบจะได้คะแนนน้อย แล้วเอาคะแนนแต่ข้อมารวมกัน 
(Summated Rating) แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ก็จะทราบว่ามีทัศนคติอย่างไร 

เซคั่น (Second, อ้างถึงใน กนิษฐา คัมภีรญาณ (2541a) กล่าวว่า Likert ได้สร้างแบบวัด
ทัศนคติโดยกำหนดข้อความทุกข้อในแบบวัดทัศนคติมีความสำคัญเท่ากันหมด คะแนนของผู้ตอบแต่
ละคน คือ ผลรวมของคะแนนทุกข้อ ในแบบวัดทัศนคติ Likert เห็นว่าผู้ที่มีทัศนคติต่อสิ่งใดก็จะมี
โอกาสตอบเห็นด้วยกับข้อความที่ต่อต้านสิ่งนั้นก็จะมีน้อย ในทำนองเดียวกันกับผู้ที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
สิ่งนั้นก็ย่อมจะมีโอกาสตอบเห็นด้วยกับข้อความที่ต่อต้านสิ่งนั้นมาก คะแนนรวมของทุกข้อจะเป็น
เครื่องชี้ให้เห็นทัศนคติของผู้ตอบในแบบวัดทัศนคติของแต่ละคน 
  
 
 ตัวอย่าง 
 

ตำรวจเป็นอาชีพท่ีน่ายกย่อง (ประโยคแบบ Positive) 
 ข้อเลือก        คะแนน 
  
 เห็นด้วยอย่างมาก      4 
 เห็นด้วย        3 
 ไม่แน่ใจหรือเฉยๆ      2 
 ไม่เห็นด้วย       1 
 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก      0 
 

ผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย (ประโยคแบบ Negative) 
 ข้อเลือก        คะแนน 
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 เห็นด้วยอย่างมาก      2 
 เห็นด้วย        1 
 ไม่แน่ใจหรือเฉยๆ      0 
 ไม่เห็นด้วย       -1 
 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก      -2 
 

2. Semantic differential scale ของ Osgood et al (1969) 

มาตราส่วนหลักที่ ใช้แตกต่างทางด้านความหมาย เช่น คำว่า สวย รวย ฯลฯ คือ ใช้
คำคุณศัพท์ที่มีความหมายตรง (Denotive meaning) และใช้คำคุณศัพท์ที่มีความหมายแบบ 
(Connotative meaning) เช่น คำว่า เร็ว-ช้า ร้อน-เย็น เป็นต้น คือ ใช้สำหรับวัดสังเขปต่างๆ ได้
ทั่วๆไป เช่น สวยมีความหมายเท่ากับพอใจ หรือมีความรู้สึกในทางที่ดี เป็นต้น 

 
ตัวอย่าง 
 

นักการเมือง 
ดี 7 6 5 4 3 2 1 เลว 
สวย 7 6 5 4 3 2 1 น่าเกลียด 
เร็ว 7 6 5 4 3 2 1 ช้า 
ทื่อ 7 6 5 4 3 2 1 คม 
 
3. Sentence Complition 

เป็นวิธีวัดทัศนคติทางอ้อมแบบหนึ่ง ซึ่งผู้ถูกวัดทัศนคติในเรื่องใดๆ จะไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกวัด
อะไร 

ตัวอย่าง การวัดทัศนคติต่อครอบครัว 
 

คุณแม่ของฉันชอบ.................................................................... 

คุณพ่อของฉันนั้น...................................................................... 

บ้านของฉัน........................................................................... ... 
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 จากข้อมูลทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า การวัดทัศนคติไม่สามารถวัดได้โดยตรง จึงต้องใช้คำถามเป็น
เครื่องมือเพ่ือให้ได้ทัศนคติของบุคคลที่เราต้องการวัด โดยคะแนนรวมของคำตอบของบุคคลนั้นๆจะ
แสดงให้ทราบว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติต่อข้อความ หรือคำถามนั้นอย่างไร 
 

ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินั้น ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 

1. ผู้ส่งสาร (Source) ผลของสารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลนั้น จะข้ึนอยู่กับ

ลักษณะของผู้ส่งสาร ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่นมากกว่าลักษณะด้านอ่ืนๆ เช่น ความ

น่าเชื่อถือ (Credibility) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยความเชี่ยวชาญ (Expertness) และความน่า

ไว้วางใจ (Trustworthiness) ซึ่งผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือสูงนั้นจะโน้มน้าวชักจูงได้

มากกว่าผู้ส่งสารที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำ ส่วนบุคลิกภาพของผู้ส่งสาร (Personality) ก็

ถือว่ามีความสำคัญด้วยเช่นกัน 

2. สาร (Message) ลักษณะของสารนั้นถือว่ามีผลต่อการยอมรับและไม่ยอมรับของบุคคลด้วย 

หากเตรียมสารมาอย่างดีก็จะส่งผลให้ผู้รับสารรู้สึกอยากฟัง การเรียงลำดับเนื้อหา รวมไปถึง

เนื้อหาของสารที่มีความกระชับ จึงจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

3. สื่อ (Channel) หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ช่องทางการสื่อสาร หมายถึงประเภทและชนิด

ของสื่อที่ใช้ 

4. ผู้รับสาร (Receiver) ผู้รับสารจะได้รับการจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมาจากองค์ประกอบ

ของผู้รับสาร ได้แก่ สติปัญญา ทัศนคติ ความเชื่อ ความเชื่อมั่นในตนเอง การมีส่วนร่วม และ

การผูกมัด เป็นต้น 

โดยตัวแปรทั้ง 4 ประการจะก่อให้เกิดตัวแปรตาม คือผลของการสื่อสารเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
ทั้ง 5 ขั้นหลักตามหลักของแมคไกวร์ (McGuire, 1968) ได้แก่ 

1. ความตั้งใจ / ความสนใจ (Attention) 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) 

3. การยอมรับต่อสาร (Yielding) 

4. การเก็บจำสารไว้ (Retention) 
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5. การกระทำ (Action) 

ซึ่งผู้รับสารจะต้องดำเนินการผ่านไปทีละขั้น เพื่อให้การสื่อสารสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้
ครบตามกระบวนการ โดยในสภาพการณ์ปกตินั้น ขั้นตอนแรกต้องเกิดขึ้นก่อน เพ่ือขั้นตอนถัดไป
สามารถเกิดข้ึนได ้

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยใช้อิทธิพลทางสังคม (Attitude Change : Social Influence) 
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการตัดสินใจ เนื่องจากในขณะที่เกิดการ
ตัดสินใจขึ้นนั้น ย่อมมักมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น บุคคลในครอบครัว หรือ
เพ่ือนฝูง เป็นต้น 

 
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
Rassarin (2561) กล่าวในเว็ปไซต์ Brandbuffet.comว่า ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้

ก่อให้เกิดกระแสในด้านต่างๆอย่างมาก โดยเฉพาะกระแสนิยมความเป็นไทย (Thainess) เห็นได้ชัด
จากการที่ก่อนหน้าที่ละครเรื่องดังกล่าวจะออกอากาศนั้น ความนิยมในการแต่งกายชุดไทยยังไม่ได้รับ
ความสนใจในหมู่ชนจำนวนมาก และผู้คนที่แต่งชุดผ้าไทยกลับถูกมองว่าเป็นบุคคลสูงอายุ ไม่ทันสมัย 
มีความนิยมเรื่องโบราณ แต่หลังจากที่ละครได้ออกอากาศไปกระแสความนิยมชุดไทยกลับเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว และผู้ที่สวมใส่ชุดไทยได้กลายเป็นผู้ทันสมัยไปโดยทันที  

ขณะที่  งามพิศ งามพิศ สัตย์สงวน (2539) ระบุว่าผู้ชมละครโทรทัศน์ในสังคมไทยจะมี
พฤติกรรมที่มีแนวโน้มยอมรับบทบาท ที่สังคมได้วางบรรทัดฐานไว้ว่าคือสิ่งที่ถูกต้องดีงาม คนในสังคม
นั้นจะถูกกำหนดบทบาทเอาไว้ให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม เช่น ผู้ร้ายจะมีนิสัยดุร้าย ทำให้เกิดทัศนคติที่
ไม่ดีและเป็นไปในทางลบ ส่วนคนดีก็จะมีนิสัยและพฤติกรรมที่ดีจึงถูกมองจากภายนอกด้วยทัศนคติ
เชิงบวก 

การรับชมละครมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมละคร ซึ่งผลที่ได้
อาจมีทั้งทางบวกและทางลบจากเนื้อหาที่ปรากฏในบทละคร เช่น การชมซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง “ฮอร์โมน
วัยว้าวุ่น” มีข้อดีในด้านทัศนคติของวัยรุ่นทางบวกต่อการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็นการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงการเห็นความสำคัญของ
ครอบครัวมากขึ้น (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2558) 

ผลกระทบจากการรับสารละครโทรทัศน์อาจส่งผลถึงทัศนคติและพฤติกรรม เนื่องจากผู้คนจะ
สามารถเรียนรู้สภาพสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่ละครพยายามนำเสนอมากขึ้น และละครอาจนำเสนอ
ให้เห็นแนวทางการดำเนินการ หรือความรู้ใหม่ๆที่เพ่ิงได้รับผ่านสื่อ ส่งผลให้เกิดทัศนคติเห็นด้วยต่อ
แนวทางหรือแนวคิดว่าควรเป็นอย่างไร (Rogers, 1962) 
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเลือกศึกษาในทางทัศนคติด้านความรู้สึกเท่านั้น เนื่องจากมีการศึกษา
ในด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว เพ่ือให้การศึกษาสอดคล้องกับหลักคิ ดทางด้านการ
ท่องเที่ยว จึงมีการนำแนวคิดองค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวมาเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ใช้ทดสอบทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวหลังรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 

 
 
พฤติกรรม (Practice) 

ความหมายของ พฤติกรรม ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2554) ถูกระบุว่าคือ การ
กระทำหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิดและความรู้สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า 

Cronbach (1983) นิยามความหมายของพฤติกรรมว่า เป็นการตอบสนองการกระทำของ
บุคคลต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง หรือมีการกระตุ้นแล้วมีการตอบสนอง ซึ่งเป็นการเกิดข้ึนโดย
มีจุดมุ่งหมายหรือผ่านการไตร่ตรองมาก่อน แต่การกระทำนั้นก็สามารถที่จะเกิดข้ึนโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ 

ชลลดา นาเกษมสุวรรณ (2534) ระบุว่าพฤติกรรม คือ ลักษณะการกระทำหรือตอบสนอง
ของมนุษย์ต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยที่การกระทำดังกล่าวจะเป็นไปอย่างที่คิดคำนึง
มาแล้ว ซึ่งอาจเป็นไปอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และทั้งท่ีว่าจะมีบุคคลอื่นสามารถสังเกตได้หรือไม่ก็ตาม 

นีออน กลิ่นรัตน์ (2536) กล่าวในทางจิตวิทยาว่า ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ได้
นิยามความหมายว่า กิจกรรมที่สามารถสังเกตได้โดยบุคคลอ่ืน หรือ เครืองมืออ่ืนๆ เช่ย การวิ่ง การ
กิน การกะพริบตา การคิด ฯลฯ เป็นต้น นักจิตวิทยาได้แบ่งพฤติกรรมออกเป็นสองประเภท ได้แก่ 

1. พฤติกรรมภายนอก หมายถึง  พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้โดยบุคคลอ่ืน เช่น 

การอ่านหนังสือ การนอน การรับประทานอาหาร การปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น 

2. พฤติกรรมภายใน หมายถึง  พฤติกรรมที่บุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตได้ แต่เรา

สามารถทราบว่ามีพฤติกรรมเกิดข้ึน โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ความรู้ ความฝัน 

ทัศนคติ เป็นต้น 

ประสาน หอมพูล และทิพวรรณ หอมพูล (2537, อ้างถึงใน ศิริพงศ์ ศรีสุขกาญจน์, 2553 ) 
กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมว่า มีลักษณะ ดังนี้ 

1. การกระทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นการกระทำเหล่านั้นได้ โดยอาจมี
ทั้งทางดีและไม่ดี เช่น การร้องไห้ การแสดงความรู้สึกยินดี การเสียใจ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จัดเป็นผล
มาจากกระบวนการทางจิตวิทยา เช่น การจูงใจ การเรียนรู้ การจำ การลืม หรือความรู้สึกนึกคิด 
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2. กระบวนการต่างๆที่มนุษย์ปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อม และแสดงออกมาในรูปของการ
กระทำเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และการกระทำนั้นอยู่ภายใต้ความรู้สึกของตัวเอง 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2557)  ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า เป็นการแสดงออกของบุคคล 
โดยมีพ้ืนฐานจากความรู้และทัศนคติที่มีไม่เหมือนกัน โดยความแตกต่างของความรู้และทัศนคติจะ
เกิดข้ึนเนื่องจากมีความแตกต่างในการรับสื่อและการแปลสารที่ได้รับจึงส่งผลให้บุคคลได้รับ
ประสบการณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป โดยการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมสามารถเกิดขึ้น
ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกชนไปจนถึงระดับสังคม การโน้มน้าวพฤติกรรมการสื่อสารสังคมโดย
วิธีการผ่านสื่อ ดังนี้ 

1. การปลุกอารมณ์ (Emotional Arousal) เพ่ือให้บุคคลเกิดความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจในการ

ติดตามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียง 

2. การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความเมตตากรุณา 

3. การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ (Internalize Norms) เป็นการสร้างมาตรฐานแบบหนึ่งขึ้น 

เพ่ือให้มาตรฐานดังกล่าวช่วยสร้างศรัทธา พร้อมเป็นตัวอย่างแก่ผู้รับสารที่จะปฏิบัติตาม 

4. การให้รางวัล (Reward) เช่น มอบรางวัล การประกาศเกียรติคุณ เพื่อช่วยในการจูงใจให้

เข้าร่วมและปฏิบัติตาม 

ซึ่งผลของการโน้มน้าวใจจะก่อให้เกิดพฤติกรรม 2 แบบ ได้แก่ 

1. กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ หรือมีพฤติกรรมต่อเนื่อง (Activation) 

2. หยุดยั้งพฤติกรรมเก่า (Deactivation) 

 
องค์ประกอบของพฤติกรรม  
Cronbach (1983) อธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลว่า เกิดจากองค์ประกอบ 7 ประการ 

ได้แก่ 
1. ความมุ่งหมาย (Goal)  เป็นวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการประกอบ

กิจกรรม บุคคลมีพฤติกรรม เนื่องจากต้องการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ตน

วางเป้าหมายไว้ 

2. ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จำเป็นในการประกอบ

พฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยที่บุคคลแต่ละคนจะมีความพร้อมในด้านที่

แตกต่างกัน 
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3. สถานการณ์ (Situation) เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเหมาะสมที่อำนวยให้เกิดการ

ประกอบพฤติกรรม 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) บุคคลมีการประเมิน หรือพิจารณาต่อ

สถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ก่อนลงมือปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรม เพื่อให้มีพฤติกรรม

ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และเพ่ือตอบสนองความต้องการได้มากท่ีสุด 

5. การตอบสนอง (Respond) เป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนหลังจากมีการแปลความหมาย 

หรือมีการประเมินสถานการณ์แล้ว 

6. ผลที่ได้รับ (Consequence) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้มีการกระทำพฤติกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งไป และผลนั้นอาจสอดคล้องกับความต้องการหรืออาจไม่สอดคล้องกับ

ความต้องการที่วางและคาดหวังไว้ 

ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการไม่
ตอบสนองความคาดหวังของบุคคลที่วางไว้ จนส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาผิดหวังโดยผ่านขั้นตอนการแปล
ความหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอีกครั้ง 

การวัดพฤติกรรม 
ในการวัดพฤติกรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะตอบคำถามวิจัยได้ชัดเจนขึ้น มีความหมายยิ่งขึ้น 

ควรใช้การวัดพฤติกรรมในหลายๆวิธี ดังนี้ 
1) เจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) การวัดเจตนาเชิงพฤติกรรม

ของบุคคล คือการถามว่าเขาได้วางแผนที่จะทำอะไรบ้างในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 

จะรับประทานหรือไม่ เป็นต้น 

2) การสังเกตพฤติกรรม (Behavioral Observation) ใช้วิธีการสังกตพฤติกรรมที่เรา

ต้องการศึกษา ในสถานการณ์ทดลองหรือในสถานการณ์จริง 

3) ตัวบ่งชี้พฤติกรรม (Behavioral Indicators) คือการรวบรวมข้อมูล การ

กระทำต่างๆ เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมแล้ว เช่น ต้องการทราบว่าชาวบ้านนิยมดื่ม

เครื่องดื่มแบรนด์ใด จึงทำการรวบรวมจำนวนเหล้าแบรนด์ต่างๆที่ถูกจำหน่ายตาม

ร้านค้าของหมู่บ้าน โดยตรวจสอบว่าแบรนด์ใดขายดีที่สุด เป็นต้น 

การศึกษาตัวบ่งชี้พฤติกรรมอาจได้จากการสังเกตหลักฐานของพฤติกรรมได้ เนื่องจาก
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมักมีร่องรวบเหลือไว้ให้สังเกต ร่องรอยนี้อาจติดตัวผู้ทำพฤติกรรมหรืออยู่ในสิ่งของ
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อ่ืนๆ ร่องรอยที่ติดตัวบุคคลผู้กระทำพฤติกรรม เช่น รอยคราบบุหรี่ที่ฟัน หรือที่ปลายนิ้วมือ ใบหน้า
แดงก่ำ เนื่องจากผ่านการดื่มเหล้ามาก หรือใบหน้าเศร้าหมองเนื่องจากมีปัญหากลุ้มใจ เป็นต้น 
นอกจากนี้หลักฐานพฤติกรรม ยังอาจหาได้จากเอกสารและระเบียบต่างๆ เช่น หลักฐานการจด
ทะเบียนสมรส 

การวัดพฤติกรรมทางอ้อม (Behavioral Measures) การวัดพฤติกรรมโดยทางอ้อม คือ การ
ให้บุคคลรายงานสถานการณ์นั้นๆ 
 

การสังเกตพฤติกรรม 
 การสังเกตพฤติกรรมสามารถสังเกตได้ดังนี้ (นีออน กลิ่นรัตน์ , 2533) 

1. การสังเกตโดยทางตรง  เป็นการสังเกตในขณะที่พฤติกรรมนั้นๆกำลังเกิดขึ้นอยู่ 

การสังเกตโดยวิธีนี้มีข้อบกพร่องในแง่ที่ไม่สามารถให้ผู้ถูกสังเกตแสดงพฤติกรรมที่ผ่านไปแล้ว

อย่างเหมือนเดิมได้อีก การสังเกตจึงต้องละเอียดรอบคอบทุกแง่ทุกมุมในขณะที่พฤติกรรมนั้น

กำลังเกิดขึ้น ในการสังเกตโดยตรง แบ่งตามลักษณะการสังเกตได้ ดังนี้ 

ก. สังเกตโดยการเข้าร่วม (Participaed Observation) สังเกตการณ์กระทำโดยตน

เปรียบเสมือนสมาชิกของกลุ่มนั้นๆ เช่น การเข้าไปอยู่ร่วมกับชาวบ้าน และบันทึก

พฤติกรรมไปเรื่อยๆ วิธีนี้ใช้กันมากในวิชามานุษยวิทยา (Anthropology) 

ข. ลอบสังเกต  ทำเป็นปิดบังซ่อนเร้น ผู้สังเกตอาจใช้กล้องส่องทางไกลดู

พฤติกรรม เช่น การสังเกตชีวิตสัตว์ป่าของนักนิยมไพร 

2. สังเกตทางอ้อม  เป็นการสังเกตพฤติกรรมโดยผ่านการถ่ายทอดด้วยเครื่องมืออย่าง

ใดอย่างหนึ่ง เช่นการบันทึกภาพด้วยเครื่องมือบันทึกภาพ 

 
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยว ได้แก่
จุดประสงค์ในการท่องเที่ยว ความถี่ในการท่องเที่ยว รูปแบบในการเดินทาง วิธีการเดินทาง ช่วงเวลา
ในการเดินทาง และแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว ชลลดา ชลลดา มงคลวนิช (2558) 
 
 ระบุถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญว่า คือพฤติกรรมการเดินทาง โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การท่องเที่ยว การพักแรม และดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยสามารถแยกย่อยได้ ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวทั้งหมดมีวัตถุประสค์ใน

การเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น มีเป้าหมายเพ่ือการพักแรมมาก

ที่สุด ส่วนวัตถุประสงค์อ่ืนๆนั้นคือการเยี่ยมญาติ เพ่ือน หรือปฏิบัติงานราชการและธุรกิจ

ต่างๆ โดยในปัจจุบันวัตถุประสงค์ได้กระจายไปอย่างหลากหลายมากขึ้น อาจเป็นเพ่ือการ

กีฬา การตามรอยละครโทรทัศน์ การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือสัมมนาอีกด้วย 

2. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว  การเดินทางหรือการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพทางกายภาพและโครงสร้างของการ

คมนาคมขนส่ง แต่โดยภาพรวมแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 

เพราะมักจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆตามสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางที่ผ่าน และมี

ความเป็นอิสระ สะดวกสบายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดี (จงพิศ ศิริรตัน์ และคณะ,  

2534:27) 

3. ลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว  ในด้านการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยจะไม่ชอบโดดเดี่ยว หรือกระทำการใดในลักษณะลำพัง แต่จะมีผู้ร่วมทางด้วย จึง

กลายเป็นการเดินทางแบบเป็นกลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ว่าส่วนมากจะเป็นกลุ่มเพ่ือน ทำให้เกิดการ

แสดงพฤติกรรมต่างๆได้อย่างเป็นอิสระมากกว่าการท่องเที่ยวตัวคนเดียวและบุคคลอ่ืน 

นอกจากการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือนแล้ว ยังมีการท่องเที่ยวกับครอบครัวและการท่องเที่ยว

กับบริษัทนำเที่ยว รวมไปถึงการท่องเที่ยวในลักษณะพิเศษ เช่นการประชุมสัมมนาและ

บริการการท่องเที่ยวเพื่อสวัสดิการด้วย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2530, อ้างถึงใน 

ทวีลาภ รัตนราช, 2553) 

4. สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถจัดแบ่งได้หลาย

ประเภท เช่น ประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ป่าเขา น้ำตก ชายหาด ถ้ำ อุทยาน เป็นต้น ประเภท

วัด หรือ แหล่งประวัติศาสตร์ ประเภทศิลปวัฒนธรรม และความสนใจพิเศษ โดยแหล่ง

ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากท่ีสุด ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวประเภท

ธรรมชาติ  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2530, อ้างถึงใน ทวีลาภ รัตนราช, 2553) 

5. ระยะเวลาในการท่องเที่ยว สำหรับจำนวนวันเฉลี่ยต่อครั้งในการพักแรมของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่า มีค่าเฉลี่ยเป็นจำนวน 4 วัน ต่อครั้ง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย , 2530, อ้างถึงใน ทวีลาภ รัตนราช, 2553) 
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6. ลักษณะของการพักแรม  โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะพักแรมตาม

บ้านญาติหรือเพ่ือน ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมของการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยที่

แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย ส่วนที่เหลือจะพักตามสถานที่พักแรมประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม 

บังกะโลหรือเรือนทัศนาจร (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2530, อ้างถึงใน ทวีลาภ รัต

นราช, 2553) 

7. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  จากการศึกษาปี พ.ศ. 2526 พบว่าคนไทยเสียค่าใช้ในการ

ท่องเที่ยว629 บาท/คน/วัน และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวรอบปี 2526 รวมทั้งสิ้นประมาณ 

31,575 ล้านบาท 

8. ลักษณะของการใช้จ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเมื่อพิจารณาเป็นหมวดหมู่จะ

พบว่า สามารถจำแนกได้เป็นค่าท่ีพัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย

เพ่ือการบันเทิง ค่าใช้จ่ายสินค้าที่ระลึก รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นจะมีการใช้

จ่ายที่แตกต่างกันออกไป แต่จากการสำรวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่า

นักท่องเที่ยวจะมีการใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่มเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมาคือการซื้อ

สินค้า ค่าพาหนะและค่าที่พัก 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
 
 การสรุปความเก่ียวกับทัศนคตินั้น ซิมบาโด เอมบีเซน มาสลาซ (Zimbardo et al, 1977) 
ให้ความเห็นว่าทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนจะขึ้นอยู่กับความรู้ที่บุคคลนั้นมีอยู่ กล่าวคือ หากบุคคล
ใดมีความรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีสิ่งนั้นก็จะดีตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งหากบุคคลมีทัศนคติดีก็จะมีแนวโน้มส่ง
ให้บุคคลดังกล่าวแสดงพฤติกรรมไปในทางที่ดีด้วยเช่นกัน จึงสามารถระบุได้ว่าความรู้ ทัศนคติ และ
การแสดงพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกัน 
 ขณะที่ สมปราชญ์ จอมราช, 2516 กล่าวว่าทัศนคติมีลักษณะนามธรรม โดยเป็นผลของ
ความรู้สึกทางใจของบุคคลที่จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง มีผลสะท้อนมาสู่
พฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์จึงเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติที่ดีของบุคคลนั้น โดยมีผล
มาจากประสบการณ์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และการเรียนรู้ รวมไปถึงภูมิหลังของบุคคล เนื่องจาก
หากภูมิหลังของแต่ละคนแตกต่างกันจะทำให้การประพฤติต่อสิ่งเดียวกันของบุคคลมีความแตกต่างกัน 
 สามารถกล่าวได้ว่าการกระทำต่างๆหรือพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่นั้นเป็นการแสดงออก
ของบุคคลซึ่งมีพ้ืนฐานของความรู้ และทัศนคติแตกต่างกัน โดยที่ความแตกต่างของความรู้และ
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ทัศนคตินั้นอาจเกิดจากความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความแตกต่างในเรื่องการแปล
ความหมายสารที่ตนได้รับ ซึ่งสิ่งต่างๆนี้จะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ต่างกันและจะมีผลต่อพฤติกรรมที่
ต่างกันด้วยเช่นกัน 
 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันใน 4 รูปแบบ (Nancy Z. Schwartz, 
อ้างถึงใน มณฑล, หวานวาจา , 2554) ดังนี้ 

1) ทัศนคติเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติ 

2) ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดการปฏิบัติตามมา 

3) ความรู้และทัศนคติต่างก็ทำให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่ความรู้และทัศนคติไม่มีความสัมพันธ์

กัน 

4) ความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Practice) มี
ความสัมพันธ์กันได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ (นิภา , 2527 อ้างถึงใน นฤมล เตรียมพงศ์พันธ์ , 2540) 

1.   หมายถึง ความรู้ (K) ส่งผลให้เกิดทัศนคติ (A) ซึ่งส่งผลให้ 

เกิดการปฏิบัติ (p) 
2.    ทำให้เกิดการปฏิบัติ (p) ตามมา หมายถึง ความรู้ 

(K)  และ  

ทัศนคติ (A) ต่างก็ทำให้เกิดการปฏิบัติ (P) โดยที่ความรู้
และทัศนคติไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กัน 

3.     หมายถึงความรู้ (K) มีผลต่อการปฏิบัติ (P) ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม โดยมีทัศนคติ (A) เป็นตัวกลาง ทำให้เกิดกา
ปฏิบัติตามมา 

4.     หมายถึงความรู้ (K) มีผลต่อการปฏิบัติ (P) ทั้งทางตรง 

และทางอ้อม โดยมีทัศนคติ (A) เป็นตัวกลาง ทำให้เกิด
การปฏิบัติตามมา 

 สรุปได้ว่า ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติมีความสัมพันธ์กันหลายรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เชื่อว่าทัศนคติที่ดีจะทำให้มีพฤติกรรมดี ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี ซึ่งต้องสืบเนื่องมาจาก
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บุคคลนั้นมีความรู้และทัศนคติที่ดีจะข่วยนำเอาความรู้ไปใช้หรืออาจสรุปได้ว่า ความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมมีผลต่อเนื่องกัน เช่น ทัศนคติมีผลต่อการปฏิบัติ และการปฏิบัติมีผลมาจากทัศนคติ ซึ่ง
ทั้งหมดจะมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) 
 

ช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ 
 ช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ (KAP-GAP) คือ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นไม่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเสมอไป เมื่อมีการสื่อสารย่อมส่งผลให้เกิดความรู้ และ
ทัศนคติทางบวกต่อข่าวสารที่เผยแพร่แล้ว ซึ่งในขั้นตอนการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลทางตรงกันข้ามได้ 
แม้ว่าบุคคลจะมีทัศนคติอย่างไรก็ตามก็มักจะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามทัศนคติของตน แต่พฤติกรรม
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเสมอไป เนื่องจากบางกรณีอาจมีช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับ
ปฏิบัติ (KAP-GAP)ได้ ซึ่งสามารถสรุปโดยกรณีท่ัวไปได้ว่า เมื่อบุคคลมีความรู้ ทัศนคติอย่างไรก็มัก
แสดงพฤติกรรมของตนไปตามความรู้และทัศนคติท่ีมีอยู่ ได้แก่ (K-Knowledge) (A-Attitude) (P-
Practice) ทั้งหมดจะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน แต่อาจไม่เสมอกันในทุกกรณี (Rogers, 
1971) 
 โดยโรเจอร์สได้เสนอวิธีแก้ไขการปิดช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติไว้ 4 
ประการ ได้แก่ 

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการมากข้ึน  คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการให้

กลุ่มเป้าหมายโดยแท้จริงเกี่ยวกับวิธีการใช้หรือวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่เผยแพร่ 

2. ให้คำแนะนำการปฏิบัติ สามารถทำได้โดยใช้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไปติดต่อกับสมาชิกที่ต้องการ

รับ โดยมีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

3. การให้รางวัลแก่ผู้ที่ยอมรับนวัตกรรม หรือยอมรับปฏิบัติเพ่ือจูงใจแก่สมาชิกคนอ่ืนๆที่ยังไม่

ยอมรับ 

4. การใช้กลยุทธ์โน้มน้าว โดยการใช้สื่อบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม และผู้นำความคิดไป

ติดต่อกับกลุ่มสมาชิกหรือกลุ่มเพ่ือนฝูง เพื่อโน้มน้าวสมาชิกให้เกิดการยอมรับปฏิบัติอีกต่อ

หนึ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม (Attitude and Behavior) 
 ทัศนคติกับพฤติกรรมสัมพันธ์กัน และยังมีผลซึ่งกันและกัน หมายความว่าทัศนคตินั้นมีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของบุคคลด้วย
เช่นกัน 
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 ทัศนคติจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้เกิดพฤติกรรม เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลเป็นผล
จากทัศนคติบรรทัดฐานของสังคม รวมไปถึงนิสัย และผลที่คาดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดย
การสื่อสาร 
 มาร์ติน ฟิชเบียน (Ajzen et al, 1977)ให้คำจำกัดความว่า ทัศนคติคือความโน้มเอียงซึ่งเกิด
จากการเรียนรู้ที่จะแสดงตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางสนับสนุนหรือไม่สนับสนุน โดยทัศนคติจะเกิดขึ้น
ก่อนพฤติกรรมและเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของบุคคล หรืออาจกล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก
ภายในของบุคคลที่มีต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในทางประเมินค่าว่าดีหรือไม่ดี 
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือเกี่ยวกับอารมณ์ เช่นชอบ ไม่ชอบ รัก เกลียด เป็นต้น ซึ่งความรู้สึก
ภายในเหล่านี้เป็นความพร้อมที่จะเป็นแรงขับให้บุคคลอสดงออกนทางสนับสนุนหรือต่อต้านสิ่งนั้น 
บุคคลนั้น หรือสถานการณ์นั้นๆ และเนื่องจากทัศนคติเป็นภาวะซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
จากภายนอก ดังนั้นการที่จะทราบทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ต้องใช้วิธีแปลงความหมายหรือ
วิธีการอ้างอิงของการแสดงออก หรือพฤติกรรมซึ่งอาจจะเป็นท่าทาง หรือคำพูดของบุคคลนั้น 
 ซึ่งทัศนคติของบุคคลนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยหลายวิธี โดยอาจผ่านการรับข้อมูล
ข่าวสารจากผู้อ่ืน หรือแม้แต่สื่อต่างๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ขององค์ประกอบทัศนคติการรับรู้เชิงแนวคิด (Cognitive Component) ซึ่งเมื่อองค์ประกอบส่วนใด
ส่วนหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง จะมีแนวโน้มให้องค์ประกอบส่วนอ่ืนเปลี่ยนแปลงด้วย (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ , 2526)    
 จากที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าทัศนคติมีความเกี่ยวข้องกับหลายสิ่ง ได้แก่ ความเชื่อ 
(beliefs) ค่านิยม (Values) บุคลิกภาพ (Personality) และความคิดเห็น (Opinion) โดยสิ่งต่างๆ
ดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ดังรูปภาพ ดังนี้ 
 

      
  

ในการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในงานวิจัยครั้งนี้จะยึดหลักพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
คุณภาพที่ได้มาเป็นหนึ่งในตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมในการวางแผน และพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันวาสมี
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับสื่อหรือไม่ 
 

ความเชื่อ 
ค่านิยม 

บุคลิกภาพ 

สิ่งกระตุ้น 
และพลังของ 
สิ่งกระตุ้น 

ทัศนคติ 
 

สถานการณ์ 
พฤติกรรม 
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  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ 

สำหรับแนวคิดใน เรื่องการใช้สื่ อโทรทัศน์ เพ่ื อความบัน เทิ งนั้น  เจเนต วูลลาคอต 
(Woollacott, 1986) ได้เสนอแนวคิดดังกล่าวว่าเป็นการออกจากโลกแห่งความจริงที่อาจมีปัญหาราย
ล้อม ซึ่งในจุดนี้เรื่องราวความสนุกสนานในสื่อบันเทิงจะช่วยดึงความสนใจของผู้ชมมาได้ 

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 2542, อ้างถึงใน นิตยาวดี วัชโรบล, 2553) กล่าวถึงการเปิดรับสื่อมวลชน
ของผู้รับสารซึ่งมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันนั้นมีส่วนในการกำหนดการเปิดรับสื่อที่ผู้รับสาร
สามารถเข้าถึงได้ เช่นด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ภูมิหลังครอบครัว 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังกำหนดการเปิดรับเนื้อหาที่สอดคล้องต่ออาชีพ ความคิด ความเชื่อ ค่านิม และ
สถาบันที่ผู้รับสารเป็นสมาชิกอยู่ 

ขณะที่ Schramm (1965) ได้กล่าวว่าการสื่อสารนั้นมีอิทธิพลต่อความคิดของแต่ละคนอย่าง
มาก และยังมีผลต่อการกำหนดโลกทัศน์ ดังนั้นเมื่อบุคคลเริ่มมีการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะความคิดเห็น ความเชื่อ ตลอดจนการกระทำ 

การสื่อสาร จัดเป็นกระบวนการส่งความคิดหรือข่าวสารจากแหล่งข่าวไปยังผู้รับสารด้วยเจตนา
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางประการของผู้รับสาร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ 
ได้แก่ แหล่งสาร สาร ช่องสาร ผู้รับสาร ผลจากการสื่อสาร และปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งสามารถสร้าง
แบบจำลองการสื่อสารความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 6 ประการ ได้แก่ การที่ผู้ส่งสารส่งสารผ่าน
ช่องทางสารไปยังผู้รับสาร จนเกิดผลลัพธ์บางประการที่ผู้รับสารนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนอง 

1. แหล่งสาร (Source) 

การสื่อสารทุกรูปแบบจำเป็นต้องมีแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ซึ่งแหล่งสารนั้น จะเป็นบุคคลเพียง
คนเดียวหรือคนหลายคนก็ได้ โดยอาจทำงานร่วมกันเป็นองค์กร ทั้งการพูด เขียน หรือแสดงท่าทางให้
บุคคลหรือองค์กรอ่ืนทราบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีปัจจัยท่ำคัญ 4 ประการในการกำหนดความสามารถใน
การสื่อสารของแหล่งสาร ได้แก่ ทักษะในการสื่อสารทัศนคติ ความรู้ และระดับของสังคมวัฒนธรรม 
ซึ่งการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพหากแหล่งสารและผู้รับสารนั้นมีลักษณะทั้ง 4 ประการนั้นใกล้เคียงกัน 

2. สาร (Message) 

สารเป็นสิ่งเร้าที่ถูกแหล่งสารส่งออกไปยังผู้รับสาร ซึ่งสามารถกล่าวถึงสารได้ในหลายลักษณะ 
เช่น สารในลักษณะของสัญญาณท่ีผู้รับสารสามารถแปลหรือเข้าใจได้ ซึ่งจะถือว่าสารเป็นผลผลิตของผู้
ส่งสารที่ใช้ช่องสารส่งสารไปยังผู้รับสาร และได้แสดงองค์ประกอบของสาร อันได้แก่ รหัสของสาร 
เนื้อหาสาร การปฏิบัติต่อสาร ส่วนประกอบ โดยที่โครงสร้างสารทุกชนิดจะต้องเก่ียวข้องกับรหัสอย่าง
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ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งรหัสดังกล่าว เป็นกลุ่มของสัญลักษณ์ที่สามารถนำมาจัดระเบียบให้เกิดความหมายต่อ
บุคคลบางกลุ่ม และเนื้อหาของสารนั้นเกี่ยวข้องกับความคิดท่ีอยู่ภายในสาร โดยที่เรื่องท่ีสื่อสารกันนั้น
จะมีความคิดอยู่หลากหลายความคิด โดยที่แหล่งสารสามารถเลือกนำมาเข้ารหัส ปฏิบัติต่อสาร นั่น
คือ การตัดสินใจของแหล่งสารเกี่ยวกับการเลือกและจัดระเบียบ รหัสและเนื้อหา รวมไปถึงวิธี
ถ่ายทอดรหัสและเนื้อหาดังกล่าว ภายในองค์ประกอบของสาร คือ รหัสเนื้อหาและการปฏิบัติที่กล่าว
จำเป็นต้องพิจารณาส่วนประกอบและโครงสร้างที่ถูกจัดระเบียบเข้าเป็นโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วย โดยส่วนประกอบของรหัส เช่น ภาษา อาจเป็นสระหรือพยัญชนะที่ต้องถูกจั ดระเบียบเข้าเป็น
โครงสร้างในรูปของวลีหรือประโยค เป็นต้น  

3. ช่องสาร (Channel) 

สารอาจมาในรูปแบบของคลื่นเสียง หรือสื่อในการสื่อสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
นิทรรศการ ฯลฯ ซึ่งช่องสารในลักษณะของประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงสามารถได้ยิน สัมผัส ลิ้มรส หรือ
ดมกลิ่นได้ 

4. ผู้รับสาร (Receiver) 

ในการสื่อสารนั้น เมื่อมีแหล่งสารหรือผู้ส่งสารก็จำเป็นต้องมีผู้รับสารในการสื่อสารทุกครั้ง โดย
ผู้รับสารอาจเป็นบุคคลเพียงคนเกียว หรือคนกลุ่มหนึ่ง หรือจะเป็นองค์กรก็ได้ ซึ่งผู้รับสารนั้นจะรับ
สารได้มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวผู้รับสาร ได้แก่ ทักษะในการสื่อสารทัศนคติ 
ความรู้ และระดับของสังคมวัฒนธรรม 

 
 นอกจากองค์ประกอบทั้ง 4 ประการที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว การสื่อสารทุกครั้งจำเป็นต้องมี
แหล่งสาร ซึ่งแหล่งสารจะนำสารเข้ารหัสส่งไปตามช่องสารให้กับผู้รับสาร แล้วผู้รับสารจึงถอดรหัสที่ผู้
ส่งสารส่งมาให้เป็นสารแล้วจึงทำการเข้าใจสาร แต่ในกระบวนการส่งสารนั้นอาจเกิดอุปสรรคที่ส่งผล
ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพไม่เต็มที่หรือไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอุปสรรคนั้นจะปรากฏอยู่ในทุก
ขั้นตอนของการสื่อสาร 
 จากข้อมูลทั้งหมด สามารถสรุปได้ว่า การสื่อสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสาร (Message) 
ระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร ในการเข้าใจเครื่องหมายที่แสดงข่าวสารผ่านสื่อให้เกิดผลตอบสนองที่วาง
เอาไว้ โดยการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนนั้นจะช่วยส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก 
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 ซึ่งจากทฤษฎีของการสื่อสารที่ได้กล่าวมา ทำให้พบว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับละคร
โทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่จะสามารถสื่อสารไปยังผู้คนทั่วไปเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ รวมไปถึงการ
โฆษณาทางการท่องเที่ยวและประโยชน์ด้านอื่นๆ 
 

 สื่อละครโทรทัศน์เร่ือง “บุพเพสันนิวาส” 

 

ภาพที่ 2.21 ละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” 
แหล่งที่มา : สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , 2561 
 
 
ข้อมูลเบื้องต้นละคร “บุพเพสันนิวาส” (ไทยรัฐ, 2561) 
แนว   : ดราม่า-โรแมนติก-พีเรียด 
บทประพันธ์  : รอมแพง 
บทโทรทัศน์  : ศัลยา 
กำกับการแสดงโดย : ภวัต พนังคศิริ 
ผลิตโดย: บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด 
ช่องออกอากาศ  : สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
นักแสดงนำ  : ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ , ราณี แคมเปน, หลุยส์ สก๊อตต์, สุษิรา  

แอนจิลีน่า 
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สถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส  
 
เนื้อหาด้านล่างนี้จะนำเสนอภาพเฉพาะสถานที่ซึ่งปรากฏในละครอย่างชัดเจน (Kapook.com, 2561) 
 

 

ภาพที่ 2.22 วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

 

ภาพที่ 2.23 วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.24 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.25 หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน จังหวัดสระบุรี 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.26 เพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.27 วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
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ภาพที่ 2.28 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.29 เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.30 บ้านหลวงรับราชทูต จังหวัดลพบุรี 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
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ภาพที่ 2.31 ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.32 พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี 
แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 

 

ภาพที่ 2.33 สะพานบ้านดินสอ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

แหล่งที่มา : เว็บไซต์Kapook, 2561 
 
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นๆที่ปรากฎในละคร 

• วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

• วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

• ตลาดน้ำดาวเรือง จังหวัดสระบุรี 
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• พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (วังนารายณ์) จังหวัดลพบุรี 

• วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

• พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช 

กระแสละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 
ละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาสได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่ วประเทศ โดยนับเป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ของการรับสื่อในยุคดิจิทัล เห็นได้จากการที่เรตติ้งการรับชมละครของผู้ชมทั่ว
ประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 3.4 ซึ่งนับเป็นเรตติ้งที่ละครเริ่มออกอากาศ ไปยังเรตติ้ง 15.2 ซึ่งเป็นการ
ออกอากาศตอนจบของละคร (เว็บไซต์พันทิป, 2561c) 

จึงเห็นได้ว่าละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเข้าถึงกลุ่มผู้ชมหมู่มากได้ อีกท้ังละครยังส่งผลให้
มีผู้ชมและนักท่องเที่ยวประกอบกิจกรรมต่างๆตามที่ปรากฏในละครมากขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวแต่ง
กายด้วยชุดไทยเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ
นิยมรับประทานอาหารและขนมไทยปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์ เช่น ขนมไทย อย่างฝอยทอง 
ทองหยิบ ทองหยอด รวมไปถึงอาหารต่างๆ ได้แก่ กุ้งเผา หมูโสร่ง และมะม่วงน้ำปลาหวาน 
นอกจากนี้  

ซึ่งยังมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคลต่างๆที่มีตัวตนอยู่จริงใน
ประวัติศาสตร์ไทยมาเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้ชมละคร เช่น ประวัติของออกขุนศรีวิสารวาจา ว่าเป็นตรี
ทูตซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทูตที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรียังประเทศฝรั่งเศสกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 
ข้อมูลของ “ออกญาโหราธิบดี” ว่าเป็นผู้ประพันธ์หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย “ท้าวทองกีบม้า” 
หรือ “มารีอา กูโยมาร์ เด ปิญญา” ผู้เป็นราชินีแห่งขนมไทย “เจ้าพระยาวิชเยนทร์ (คอนสแตนติน 
ฟอลคอน)” ชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในสยามยุคกรุงศรีอยุธยา จนกลายเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่
ได้รับราชการในกรุงศรีอยุธยาและคิดจะโค่นล้มราชบัลลังค์ “”ออกพระวิสุทธสุนทร” หรือ “พระยา
โกษาธิบดีปาน” บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยที่มีบทบาทในการเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรี
กับชาติฝรั่งเศสและเป็นต้นราชวงศ์จักรี รวมไปถึงข้อมูลต่างๆของ “สมเด็จพระเพทราชา” และ 
“สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8”(NhooWan, 2561) 

  

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส”  ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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Kim et al (2003) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากละครโทรทัศน์เกาหลีใต้เรื่อง "เพลง
รักในสายลมหนาว (Winter Sonata)" ที่มีต่อกระแสการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเกาหลีใต้ของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสาเหตุที่ละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ได้รับ
ความนิยม ซึ่งพบว่ามาจากการรับรู้ภาพลักษณ์ของสถานที่จากละครโทรทัศน์ และกิจกรรมที่นิยมใช้
ในการท่องเที่ยว โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิจัย 2 วิธีคือ (1) การทบทวนวรรณกรรมจาก
หนังสือพิมพ์ นิตยสารและรายงานต่างๆ (2) สำรวจจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นไปเยือนสถานที่สำคัญ
จากละครโทรทัศน์เรื่อง  "เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Sonata)" โดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าซี
รีส์โทรทัศน์เกาหลีมีผลกระทบหลายประการในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่น ข้อสังเกตท่ี
น่าสนใจคือผู้ตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุ่นที่เกิดในยุคค.ศ. 40 นั้นมีความปรารถนาที่จะเดินทางไปตาม
รอยกระแสเกาหลีนิยม (Korean Wave) นอกจากนี้อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขาชื่นชอบละคร
โทรทัศน์เกาหลีใต้คือความสนใจในตัวนักแสดงชายและนักแสดงหญิงที่นำแสดง โดยผลการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนั้นชื่นชอบละครโทรทัศน์เกาหลีใต้ เนื่องมาจากเหตุผลทั้งหมด 5 
ประการ อันได้แก่ (1) วัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลี (2) ประเด็นเกี่ยวกับมนุษยธรรม (3) ความสนใจใน
ตัวนักแสดงนำ (4) ฉากที่สวยงามและดนตรีประกอบที่ไพเราะ (5) เนื้อหาใหม่ๆท่ีทำให้อยากติดตาม 

Liou (2010) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและประเทศชาติผ่าน
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ และเพ่ิมพูนศักยภาพหรือเพ่ิมระดับการรับรู้ของเมืองเจ้าภาพ บวกกับ
ความต้องการของชุมชนที่ต้องการใช้พ้ืนที่เป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์ให้ผู้ชมได้รับความรู้และข้อมูล
ต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมสมัยของญี่ปุ่นมากขึ้น และยังส่งผลให้มีการไหลเข้าของละครโทรทัศน์
ของญี่ปุ่นไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย  

โดยงานนี้ได้ศึกษาวิจัยกับผู้ชมชาวไต้หวันที่มีอายุน้อยและมีพฤติกรรมเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
ต่างประเทศจึงพบว่าละครโทรทัศน์นั้นมีพลังอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
งานวิจัยดังกล่าวยังได้วางแนวคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ละครโทรทัศน์สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย 

งานวิจัยเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (2558) ผลการศึกษา พบว่า เยาวชนไทยส่วน
ใหญ่ทราบว่าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากทางอินเตอร์เน็ต และส่วนใหญ่พึงเดินทางไปท่องเที่ยวครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพ่ือไปท่องเที่ยว
และพักผ่อนกับครอบครัวและญาติโดยเดินทางด้วยรถยนต์ ส่วนบุคคลในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ค่าใช้จ่ายในการไปท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้ง 500 – 1,000 บาท จากการไปท่องเที่ยวเยาวชนไทยมีความ
ประทับใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยรอบซ่ึงมีความสวยงาม บรรยากาศดีมีวัฒนธรรมดั้งเดิมทำให้นึกถึง
ประวัติศาสตร์ไทยในอดีต และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
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ชาติไทย จึงมีความสนใจที่จะกลับไปเที่ยวอีกครั้ง สําหรับทัศนคติของเยาวชนไทยโดยภาพรวม พบว่า
เยาวชนไทยมีทัศนคติอยู่ในระดับดี ต่ออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านการจัดการพ้ืนที่ ด้านการป้องกันและอนุรักษ์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และด้านบทบาทของ ภาครัฐ เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ อยู่ในระดับดีทุกด้าน 
ยกเว้นด้านการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นซึ่งเยาวชนไทยมีทัศนคติอยู่ระดับปานกลาง และเมื่อ
เปรียบเทียบทัศนคติของเยาวชนไทยจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่าเยาวชนไทยที่มี
อายุุ การศึกษา และอาชีพของผู้ปกครองต่างกันมีทัศนคติแตกต่างกัน ส่วนเยาวชนไทยที่มีเพศ และ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมทัีศนคติ ไม่แตกต่างกัน  
 รุจา ภู่ไพบูลย์และคณะ (2558) ได้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
วัยรุ่นหลังการดูละครโทรทัศน์ซีรี่ส์ ‘ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น’” โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียน 4 แห่ง จำนวน 912 คน โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มที่ชมละครนันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมเสี่ยงและครอบครัวเปลี่ยนแปลงโดยเห็น
ด้วยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี
เพศสัมพันธ์ 2. การที่ครอบครัวดูแลวัยรุ่นใกล้ชิดอบอุ่น ป้องกันปัญหาในวัยรุ่นได้ 3. วัยรุ่นมี
ความสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยดี 4. การที่วัยรุ่นมักหาคนช่วยเสมอเมื่อจำเป็นต้องหาคำปรึกษา 
ในขณะที่กลุ่มไม่ดูละครซีรีส์ฯมีคะแนนการรับรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพัธ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยสำคัญ 
 ปรวรรณ โลหะวัฒน์วงษ์ (2546) ได้ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การรับรู้ ทัศนคติ และความ
พึงพอใจที่มีต่อละครโทรทัศน์ ‘เจ้ากรรมนายเวร’ ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช้
กลุ่ ม เป้ าหมายชายหญิ งที่ มี อ ายุ ระหว่ าง 15 – 30 ปี  จำนวน 32 คน ซึ่ งอาศั ยอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ ทัศนคติ การใช้ประโยชน์และ
ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อละครโทรทัศน์ชุด “เจ้ากรรมนายเวร” รวมถึงการศึกษาทัศนคติของผู้ชม
ที่มีต่อการใช้กลยุทธ์สาระบันเทิงผ่านละครโทรทัศน์ จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อเรื่องท่ีละครนำเสนอ รวมทั้งเข้าใจในสิ่งที่ละครต้องการจะสื่อออกมา และมีทัศนคติที่ดีต่อ
ละครโทรทัศน์ชุดนี้ รวมทั้งมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางบวกหลังจากที่ได้ชมละคร ความพึงพอใจหลัก
ที่ได้รับจากละครโทรทัศน์ชุดนี้คือ ความสนุกสนานบันเทิง และเนื้อเรื่องของละครรวมถึงการได้รับ
ข้อคิดจากละครไปใช้อรรถประโยชน์ทั้งต่อตนเอง คนรอบข้างและสังคม และผู้ชมมีทัศนคติที่ดีต่อการ
ใช้กลยุทธ์สาระบันเทิงผ่านละครโทรทัศน์รวมถึงมีความคิดเห็นว่าละครที่มีสาระจะส่งผลต่อสังคม
ทางด้านบวก 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพล ความรู้ 
การรับรู้สื่อละครโทรทัศน์ที่มีต่อทัศนคติของผู้รับสารโดยส่วนมากจะเป็นการศึกษาเพียงทัศนคติที่ได้
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จากเนื้อหาของละคร หรือพฤติกรรมของผู้รับสารที่ได้จากละครเท่านั้น ยังไม่เจาะลึกไปถึงความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็จะไม่ถูก
นำมาเชื่อมโยงกับสื่อละครโทรทัศน์ ทำให้ยังไม่สามารถอธิบายผลจากเหตุการณ์หรือการรับสื่อละครที่
มีต่อการท่องเที่ยวได้ชัดเจน 
 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบยีบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์
เรื่องบุพเพสันนิวาส” เป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นการหาอิทธิพลของปัจจัยด้านความรู้ที่มีต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งในการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผ่านวิธีการวิจัยแบบเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากการรับ
ความรู้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาส โดยเลือกพ้ืนที่ศึกษาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางเสนอแนะ
การใช้สื่อละครเพ่ือส่งเสริมการสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของนักท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งจะถูก
นำเสนอต่อไปในบทที่ 4 และ 5 ของชิ้นการศึกษานี้ โดยในบทที3่ จะประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
1. กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

2. ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

3. สมมติฐานการวิจัย 

4. นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

7. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

8. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

9. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ในการศึกษา “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาส” ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยไว้ในบทก่อนหน้านี้
แล้ว โดยสามารถนำเสนอเป็นกรอบแนวคิดในงานวิจัยได้ ดังนี้  
 
ตารางที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัยในการศึกษาหัวข้อ“แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
ละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส” เป็นการศึกษาจากปัจจัยด้านความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับจากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่คือ
ทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยทัศนคติที่ต่อสิ่งดึงดูด ทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว และ
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งตัวแปรตามอีกประการหนึ่งคือ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ
จากการรับจากสื่อละคร 

 
o ความรู้ 

o ความเข้าใจ 

o การนำไปใช้ 

o การวิเคราะห์ 

 

ทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 
o ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด 

o ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

o ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

o ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

o ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ

ท่องเที่ยว 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
o วางแผนการท่องเที่ยว 

o อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
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คุณภาพ ประกอบไปด้วย พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว และพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ 

ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากการรับสื่อละคร หมายถึง ปัจจัยด้านความรู้ต่างๆที่ส่งผล
ให้เกิดการใช้ความจำและใช้ความสามารถในการจดจำไปเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว โดย
ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 

1) ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเนื้อหาจากละคร  หมายถึง ความรู้ ใน
ข้อเท็จจริงด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทำให้การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพคนดังกล่าวมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ความรู้จาก
ละครในด้านประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว บุคคลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ 

2) ความเข้าใจความรู้ที่ได้จากละคร หมายถึง ผู้ชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
มีความเข้าใจในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสที่ผู้ชมละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้รับหลังจากรับชมละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว ได้แก่ การเข้าใจลักษณะ
ต่างๆทางโบราณสถานของแหล่งท่องเที่ยว เข้าใจความหมายของโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวที่
ปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์บุพเพสันนิวาส เข้าใจวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างและกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

3) การนำความรู้จากละครไปใช้   ห มายถึ ง  ก ารที่ ผู้ ช ม ละครโท รทั ศน์ เรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสความรู้ ข้อเท็จจริง หรือแนวคิดต่างๆที่ได้จากการชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส
ไปประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวในชีวิตจริง ไปต่อยอดในการประกอบกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยว 
เช่น ส่งผลให้ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่จริงมากขึ้น ส่งผลให้ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียดความรู้อ่ืนๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆและแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวม
ไปถึงการต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 

4) การวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากละคร  ห มายถึ ง  ก ารที่ ผู้ ช ม ละครโท รทั ศน์ เรื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสนำข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้จากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสมาประกอบกับความรู้
ในเรื่องต่างๆที่ตนมีอยู่จนสามารถรวมกันเป็นความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว
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สามารถนำความรู้ที่ได้จากละครไปคิดวิเคราะห์ความเป็นไปและความเกี่ยวข้องระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวกับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบระเบียบ 

 

 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  
2.1 ปัจจัยด้านทัศนคติด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่ได้จากจากความรู้ในละคร

โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ 
1) ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว   หมายถึ ง  ทั ศนคติ  มุ ม มอง ค วามคิ ดของ

นักท่องเที่ยวที่ผ่านการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวที่

ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 

2) ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ทัศนคติ มุมมอง ความคิดของ

นักท่องเที่ยวที่ผ่านการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีต่อการประชาสัมพันธ์และ

ข้อมูลข่าวสารต่างๆของละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 

3) ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  หมายถึ ง  ทั ศนคติ  มุ ม มอง ค วามคิ ดของ

นักท่องเที่ยวที่ผ่านการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 

4) ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว หมายถึ ง  ทั ศนคติ  มุ ม มอง ค วามคิ ดของ

นักท่องเที่ยวที่ผ่านการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีต่อกิจกรรมต่างๆทางการ

ท่องเที่ยวที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ 

5) ทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว หมายถึ ง  ทั ศนคติ  มุ ม มอง ค วามคิ ดของ

นักท่องเที่ยวที่ผ่านการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีต่อการเดินทางเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทาง

ลบ 

3.  ปัจจัยด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากความรู้ที่ ได้จากละครโทรทัศน์ เรื่อง

บุพเพสันนิวาส ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ 

 
1) พฤติกรรมในการวางแผน   หมายถึง การทีน่ักท่องเที่ยวที่มีการรับชมละคร

โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วมีพฤติกรรมในการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในเรื่อง
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ต่างๆ เช่น การวางแผนก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว มีการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง 

วางแผนระยะการเดินทาง วิธีการเดินทาง นึกถึงความเหมาะสมที่ควรปฏิบัติก่อนออก

เดินทางท่องเที่ยว เพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น โดยสามารถวัดได้ว่ามีแนวโน้ม

กระทำพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่ 

2) พฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ผ่านการ

หลังจากรับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วเกิดความรู้สึกหวงแหนสิ่งแวดล้อมและ

โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และมรดกต่างๆของชาติ ทำให้เกิดพฤติกรรมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว ไม่ประพฤติปฏิบัติขัดต่อวิถี

ชีวิตประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น ไม่ปีนป่ายตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่ง

ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน อีกท้ังยังระมัดระวังอันตรายการเกิดอุบัติเหตุหรือภัยที่อาจ

เกิดข้ึนจากแหล่งท่องเที่ยว โดยสามารถวัดได้ว่ามีแนวโน้มกระทำพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่ 

 

 สมมติฐานการวิจัย 

1) สมมติฐานที่ 1 ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติใน
การมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

2) สมมติฐานที่ 2 ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครเรื่อง
บุพเพสันนิวาสทั้งช่องทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการรับสารแบบบอกต่อ และส่งผล
ให้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งถูกกล่าวถึงในละคร 

จากข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัดปีพ.ศ. 2561 จากกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงเดือนมกราคม2561 มี
จำนวน 648,945 คน เดือนกุมภาพันธ์มีจำนวน 609,902 คน และเดือนมีนาคมมีจำนวน 265,674 
คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 
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ส่งผลให้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ซึ่งจะเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) เนื่องจากประชากรในพ้ืนที่เก็บข้อมูลจะมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกัน โดยจะเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาส 

ในการเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยอ้างอิงจากสูตรการ
คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจำนวนประชากร (Yamane, 1973) โดยกำหนดระดับความ
เชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 และกำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05 เนื่องจากเป็น
การกำหนดความคลาดเคลื่อนที่ได้รับความนิยม และมีโอกาสที่จะผิดพลาดน้อย ซึ่งจะได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 400 คน 

 
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (จำนวน) 

 
N = จำนวนประชากรตัวอย่าง 

e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 

ดังนั้น =   
 

 =
265,674 

1 + 265,674 (0.5)2
 

 
= 400 คน 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจำนวน 400 ตัวอย่าง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
ละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง บุพเพสันนิวาส” เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด นิยามเชิง
ปฏิบัติการ และบริบทของงานวิจัยนี้ จึงแบ่งออกให้มีลักษณะดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire)  
แบบสอบถามส่วนนี้ใช้เพ่ือคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับสื่อละครจากละครโทรทัศน์เรื่อง

บุพเพสันนิวาส โดยกำหนดให้จะต้องเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้ว
จึงเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว  

 
1) คุณมีการรับชมสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว 

2) ในกรณีที่เคยรัยชม กรุณาระบุจำนวนครั้งที่ชม 

ซึ่งแบบสอบถามในส่วนนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสและข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อเพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นข้อมูลเสริมของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ซึ่งจะ
เป็นคำถามประเภท Checklist ซึ่งเป็นคำถามปลายปิด ประกอบไปด้วย 

 
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ 

1) เพศ   เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2) อายุ   เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

3) สถานภาพ   เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

4) ระดับการศึกษาสูงสุด เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

5) อาชีพ   เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

พฤติกรรมการใช้สื่อเพ่ือการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1) ความถี่ในการใช้สื่อเพ่ือการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อวัน เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
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2) ระยะเวลาทีใ่ช้สื่อเพ่ือการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

3) ช่วงเวลาที่มีการใช้สื่อเพ่ือการท่องเที่ยวบ่อยที่สุด   เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 

4) ประเภทละครที่ชื่นชอบ     เป็นระดับการวัดข้อมูล

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ส่วนที2่) แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) 
ส่วนที่ 2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อละคร (Tourism 
Knowledge from drama) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากละครเรื่องบุพเพสันนิวาส โดยจะมีลักษณะของการให้
เลือกตอบ โดยจะเป็นแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จาก
ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส โดยที่จะมีคำตอบที่ถูกและผิดอย่างละหนึ่งข้อต่อหนึ่งข้อคำถาม 
โดยมีคำถามรวมกันทั้งหมด 12 ข้อ 
 

1) ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 3 ข้อ 

2) ข้อคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจที่ได้รับจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 3 ข้อ 

3) ข้อคำถามเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสไปใช้ 3 ข้อ 

4) ข้อคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 3 ข้อ 

 
โดยลักษณะของแบบสอบถามเพ่ือทดสอบความรู้จากละคร เป็นคำถามแบบเลือกตอบ 2 คำตอบ 

โดย2 คำตอบจะแบ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องและคำตอบที่ผิด 
 

ระดับความคิดเห็น    คะแนน 
    ถูก         1 
    ผิด         0 
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ส่วนที2่.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว (Knowledge 
Factors from drama toward attitude for destination) 
 

1) ข้อคำถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 4 ข้อ 

2) ข้อคำถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 5 ข้อ 

3) ข้อคำถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 3 ข้อ 

4) ข้อคำถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 5 ข้อ 

5) ข้อคำถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสิ่งข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ 5 ข้อ 

 
ส่วนที ่ 2.2 แบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชมสื่อละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส (Knowledge Factors from drama toward tourist 
behavior) 
 

1) ข้อคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการวางแผนก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว 5 ข้อ 

2) ข้อคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 6 ข้อ 

 สำหรับคำถามที่ให้เลือกตอบตามระดับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ใช้มาตรวัดระดับ
ความถี่ แบบ 5 pointed Rating Scale ได้แก่ 
  ทำเป็นประจำ   5  คะแนน 
  ทำค่อนข้างบ่อย   4   คะแนน 
  ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง   3  คะแนน 
  นานๆทำที   2  คะแนน 
  ไม่ทำเลย   1  คะแนน 
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ตารางที่ 3.2 ข้อคำถามวัดเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากการรับสื่อละคร ที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 

 
 

ในส่วนของแบบสอบถามนั้น จะเป็นการใช้มาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับ 
ดังตารางที่ 3.3 

ความรู้จากละครที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 

 
ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้จากละครที่ก่อให้เกิดทัศนคติด้านองค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยว 
ข้อคำถามความเข้าใจจากละครที่ก่อให้เกิดทัศนคติด้านองค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยว 
ข้อคำถามความรู้ด้านการนำความรู้จากละครไปใช้ที่ก่อให้เกิดทัศนคติด้าน
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 
ข้อคำถามความรู้ด้านการวิเคราะห์ความรู้จากละครที่ก่อให้เกิดทัศนคติด้าน
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 3.3 การให้คะแนนความคิดเห็นทางทัศนคติตามแบบ ไลเกิร์ตสเกล (Likert Scale) 

ระดับความคิดเห็น คะแนนข้อคำถาม 
เห็นด้วยมากที่สุด 5 

เห็นด้วยมาก 4 

เห็นด้วยปานกลาง 3 
เห็นด้วยน้อย 2 

เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 1 
 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมา
พิจารณาความถี่ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผลคำนวณ โดยใช้สูตรการคำนวณความกว้างของ
อันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 
 
ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าต่ำสุด 
             จำนวนชั้น 
    = 5-1 
      5 
    = 0.80 
 

การวิเคราะห์ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว จะทำโดยการ
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วประเมินผล ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่ 3.4 การแปลความหมายความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติด้านองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย หมายถึง 
4.21– 5.00 ความรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 ความรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติอยู่ในระดับมาก 

2.61 – 3.40 ความรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ความรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติอยู่ในระดับน้อย 

1.00  - 1.80 ความรู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
ตารางที่ 3.5 ข้อคำถามวัดเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

ความรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้จากละครที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ข้อคำถามความเข้าใจจากละครที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ข้อคำถามความรู้ด้านการนำความรู้จากละครไปใช้ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ข้อคำถามความรู้ด้านการวิเคราะห์ความรู้จากละครที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

 
ในส่วนของแบบสอบถามนั้น จะเป็นการใช้มาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับ 

ดังตารางที่ 3.6  
 

ตารางที่ 3.6 การให้คะแนนความคิดเห็นทางพฤติกรรมตามแบบ ไลเกิร์ตสเกล (Likert Scale) 

ระดับความคิดเห็น คะแนนข้อคำถาม 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 
เห็นด้วยมาก 4 

เห็นด้วยปานกลาง 3 

เห็นด้วยน้อย 2 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 1 
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เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณา
ความถี่ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผลคำนวณ โดยใช้สูตรการคำนวณความกว้างของอันตรภาคชั้น 
ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 

การวิเคราะห์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพจะ
ทำโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วประเมินผล ดังตารางที่ 3.7 
ตารางที่ 3.7 การแปลความหมายปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย หมายถึง 

4.21 – 5.00 ความรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20 ความรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพอยู่ในระดับมาก 

2.61 – 3.40 ความรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดอยู่ในระดับปาน
กลาง 

1.81 – 2.60 ความรู้ทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
อยู่ในระดับน้อย 

1.00  - 1.80 ความรู้ทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยจะดำเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ความตรง (Validity) สามารถหาความตรงได้โดยวิธีการดังนี้ (Rovinelli et al, 1976) 
1. Content Validity โดยเนื้อหาจะมีความเที่ยงตรงได้ต่อเมื่อแบบสอบถามมีความสอดคล้อง

กับข้อกำหนด หรือวัตถุประสงค์ที่ได้ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการ
ประเมินวิเคราะห์ (face validity) และหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence, IOC) ซึ่งมีสูตรคำนวณ คือ 
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โดย IOC หมายถึง  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา 

∑R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

N  หมายถึง  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  1+ เมื่อเนื้อหา มีความสอดคล้อง 

คะแนน  -1 เมื่อเนื้อหาไม่สอดคล้อง 

คะแนน  0 เมื่อไม่แน่ใจ 

แบบสอบถามหรือข้อสอบที่ถือว่ามีความเที่ยงตรงตาม เนื้อหาในระดับดี สามารถนำไปวัดผล
ได้ จะต้องมีค่า IOC เกินกว่า 0.5 เป็นต้นไป ถือว่ามีความสอดคล้อง  

2. Concurrent & Predictive validity คือ ความเที่ยงตรงเชิงสภาพเป็นการนำเอาเครื่องมือที่ 
พัฒนาขึ้นไปหาความสัมพันธ์กับเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสูงสุดหรือได้รับการยอมรับใน
ปัจจุบัน ส่วนความเที่ยงตรง เชิงพยากรณ์เป็นการนำเอาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปหาความ 
สัมพันธ์กับเครื่องมือที่เป็นเกณฑ์ในอนาคต และคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient) 
 

 
 

rXY  สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
N  จำนวนผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบ 
∑X  ผลรวมคะแนนแบบทดสอบที่หาความเที่ยงตรง 
∑Y  ผลรวมคะแนนความรู้ของผู้เรียนที่เป็นเกณฑ์ 

rxy เข้าใกล้ 1 แสดงว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรงสูง หากเข้าใกล้ 0 หมายถึง 

เครื่องมือมีค่าความเที่ยงตรงเชิงสภาพหรือความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ต่ำ 
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ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธี Content Validity โดยการนำแบบสอบถามฉบับร่างไปเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของเนื้อหา (IOC) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวฒันกูล   อาจารย์ประจำคณะการจัดการการ

ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร  อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. ดร.พลภฤต เรืองจรัส    อดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง8 อาร์

เอส เทเลวิชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชน 

ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยและข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงแก้ไข โดยกำหนดเป็นคำแนน +1 หรือ 0 หรือ -1 ตามสูตรการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ดังนี้ 

   สูตร  
  เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องคำถามกับเนื้อหา 
   N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
  

โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์พิจารณาการประเมิน ดังนี้ 
+1 หมายถึง  ข้อคำถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความตรง

ตามเนื้อหา 
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามหรือข้อความดังกล่าวเหมาะสมหรือตรงตาม

เนื้อหาหรือไม่ 

1 หมายถึง  ข้อคำถามหรือข้อความดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่มีความตรงตาม

เนื้อหา 
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ความเที่ยง (Reliability) สามารถหาความเที่ยงได้โดยวิธีการดังนี้ 
การทดสอบความเที่ยงนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แบบสอบถามเกิดความสอดคล้อง และ

เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อคำถามที่ใช้ถามสามารถวัดตัวแปรได้อย่างเหมาะสม การตอบสนองของแต่ละบุคคล
ไม่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา อีกท้ังยังตอบได้ว่าแบบสอบถามนั้นมีความยากง่าย หรือมีจำนวน
ข้อที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปหรือไม่ เมื่อนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่าง กัน
ด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมให้ผลการวัดที่แน่นอนไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งก็ตาม สามารถคำนวณเป็น
ตัวเลขได้ด้วยวิธีการต่างๆ และหากค่าท่ีคำนวนได้มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีค่าความ
เชื่อมั่นสูง (อารยา องค์เอ่ียม และ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561) 
 โดยมีกระบวนการทางสถิติ ดังนี้ (อารยา องค์เอ่ียม และ พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล, 2561) 

1. การทดสอบซ้ำ (Test-retest) เป็นการนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
เพียงกลุ่มเดียว 2 ครั้ง ในระยะเวลาที่ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์เป็นการตัดปัญหาการจำ
คำถามหรือคำตอบได้ (carry over effect) แล้วนำผลที่ได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
ค่าที่ วัดได้ควรมีค่าใกล้ เคียงกัน (coefficient of stability) โดยมีข้อตกลงเบื้องต้น 3 
ประการ คือ 

- คะแนนที่ได้จากเครื่องมือวัดครั้งที่สองไม่ใช่เป็นผลเนื่องมาจากการสอบครั้งแรก 
- ความรู้ที่ได้จากการสอบครั้งแรกไม่มีผลทำให้คะแนนสอบครั้งหลังเพิ่มข้ึน 
- การสอบซ้ำผู้สอบมีแรงจูงใจที่จะทำการสอบอย่างเท่าเทียมกัน 

2. การใช้ข้อสอบเหมือนกัน (Parallel form) เป็นการตรวจสอบแบบคู่ขนานนี้ เพ่ือหลีกเลี่ยง
การสอบ 2 ครั้ง โดยใช้แบบทดสอบ 2 ฉบับ มีลักษณะเหมือนกันทุก ประการ นำผลที่ได้มา
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามสูตรของเพียร์สัน (r) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้เรียกว่า 
สัมประสิทธิ์ของความเท่าเทียมกัน 

3. การทดสอบแบบแบ่งครึ่ง (Split – half) วิธีการแบ่งครึ่ง จะมีการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว 
แล้วจึงแบ่งผลการวัดออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งอาจแบ่งโดยข้อคู่-ข้อคี่ หรือ ครึ่งแรก-ครึ่งหลัง ก็ได้ 
แล้วจึงนำผลที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่น มีหลายวิธี คือ แบบใช้สูตร Spearman Brown, 
Flanagan, Rulon การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบเพียงฉบับเดียว แบ่งออก เป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ข้อคู่กับข้อคี่ แล้วจึงนำไปหาค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนข้อคู่กับข้อคี่นั้น ค่า
สหสัมพันธ์ที่ได้เป็น สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบครึ่งฉบับ จากนั้นจึงไปหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้ สูตรของสเปียร์แมน บราวน์ (Spearman-
Brown) 
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rt  หมายถึง สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบทดสอบท้ังฉบับ 

r½  หมายถึง สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบครึ่ง ฉบับ 

4. Kuder Richardson (K-R) ใช้กับเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นเอกพันธ์ การให้คะแนน แบบตอบ
ถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน สูตรที่ใช้ คำนวณมี 2 สูตร ดังนี้ 

K-R20 ใช้ในกรณีท่ีข้อสอบมีค่าความยากง่ายไม่เท่ากัน 

 

 

K-R20  หมายถึง  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

K  หมายถึง  จำนวนข้อสอบทั้งหมด 

P  หมายถึง  สัดส่วนของคนท่ีตอบข้อสอบถูก 

Q  หมายถึง  สัดส่วนของคนท่ีตอบผิด 

σ  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

K-R21 ใช้ในกรณีท่ีข้อสอบแต่ละข้อมีความยากง่าย เท่ากัน 

 
 

K-R21   หมายถึง  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

K  หมายถึง  จำนวนข้อสอบทั้งหมด 

  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

x̅  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบ 
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5. การทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s alpha) (α) reliability coefficient เช่น
การใช้ แบบทดสอบอัตนัย แบบวัดเจตคติ ซึ่ง มีการให้คะแนนแบบตอบถูกให้ 1 คะแนน ผิด
ให้ 0 คะแนน การหาความเชื่อมั่นจะใช้ Cronbach’s alpha reliability coefficient 

 
แทน ค่าความเชื่อมั่น 

แทน จำนวนข้อในแบบสอบถาม 

  แทน ค่าความแปรปรวนรายข้อของ
แบบสอบถาม 

  แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถาม 
 
ดังนั้นการวิจัยจะมีความน่าเชื่อถือในทุกช่วงเวลา โดยการวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคืออัลฟา

ของครอนบาค (Cronbach, 1983) เป็นค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือในการประเมินความสอดคล้อง
ของระดับทั้งหมดที่ค่าขีด โดยค่าสถิติที่ได้ต้องไม่ต่ำกว่า 0.5 จึงจะยอมรับได้ว่ามีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้าง (Hair Jr et al, 2006) 

 
โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิธีการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s alpha) 

โดยการนำเครื่องมือที่สร้างขึ้น คือ แบบสอบถาม จำนวน 30 ชุด ไปทดสอบกับกลุ่มที่มีความใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับละครบุพเพสันนิวาสแต่อยู่ภายนอกพ้ืนที่
วิจัย จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเที่ยง โดยวิธีวัดความคงที่ภายในด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach (1983) โดยกำหนดค่าความเชื่อม่ันไว้ที่ 0.5 

สูตร   
 

เมื่อ    แทน ค่าความเชื่อมั่น 

    แทน จำนวนข้อในแบบสอบถาม 
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    แทน ค่าความแปรปรวนรายข้อของแบบสอบถาม 

    แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถาม 
 

จากการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s alpha) ในแบบสอบถามครั้งนี้ ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า อยู่ที่ 0.904 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ทำหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในการเก็บแบบสอบถามเพ่ือทำวิจัย จากคณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ปรากฎในละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการดำเนินงาน 
วิธีการเก็บข้อมูล ขอบเขตการเก็บข้อมูลเพื่อขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลวิจัย 

2) หลังจากได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่เก็บข้อมูลแล้วจะส่งจดหมายไปยืนยันเพ่ือกำหนดช่วงเวลา วัตถุประสงค์ และการ
เตรียมการอีกครั้ง 

3) ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามท่ีได้อธิบายในข้างต้น 
4) ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้งพร้อมวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง และทำการทดสอบ
ความสมบูรณ์ของคำตอบ พร้อมกับให้คะแนน ลงรหัส แล้วจึงนำมาประมวลผลทางสถิติ เพ่ือ
คำนวณหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ต้องการ
ทราบว่าความรู้ที่ได้จากละครนั้นมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวผ่านละคร
บุพเพสันนิวาสหรือไม่ จึงเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบเส้นตรงด้วยวิธีการแบบเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) แล้วจึงหาค่าอิทธิพลของตัวแปร เพ่ือตอบคำถามงานวิจัยและวัตถุประสงค์
งานวิจัยที่ตั้งเอาไว้ในข้อที่1และข้อที่2 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่อง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพกับปัจจัยทาง
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ประชากรศาสตร์นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ t-test ในการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ขณะที่ในส่วนของความสัมพันธ์เกี่ยวกับอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนครั้งที่รับชมละครนั้น ผู้วิจัยจะใช้สถิติ One-way anova ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือตอบคำถามงานวิจัยและวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ตั้งเอาไว้ในข้อที่3 นั้นคือการนำผลลัพธ์ที่
ได้มาวางเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษาละครโทรทัศน์
เรื่อง บุพเพสันนิวาส” นั้นประกอบด้วยวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการ

มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 

2. เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมา

เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 

3. เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพล

ต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีรวบรวมแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จากนักท่องเที่ยวที่เคยมีการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสก่อน
เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 400 คน แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวมาทำ
การวิเคราะห์ โดยมีลำดับในการนำเสนอข้อมูล ดังนี้ 

 
4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

4.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากการรับสื่อละคร (tourism 

knowledge from television drama) 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว (Knowledge Factors from 

television drama toward attitude for destination) 

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชมสื่อ

ละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 

4.6 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
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4.7 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.8 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่งอิทธิพลต่อ

ทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเท่ียวของนักท่องเที่ยว 

 

 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

P   แทน ค่าร้อยละ และระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
N   แทน จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง 

× ̅   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
S.D.   แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
B   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ท่ีอยู่ใน 

รูปแบบคะแนนดิบ 

β   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized  
Regression Coefficient) 

R   แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
R2   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (Coefficient of  

Determination) 
R2 Change  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่เปลี่ยนไป 
Adjusted R2  แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ล้ว 
df   แทน ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
S.E.   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
SEb แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การ 

ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ (Standard Error) 
SEest   แทน ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์  

(Standard Error of the Estimate) 
Sig.   แทน ค่าความน่าจะเป็นที่คำนวณได้จากสถิติที่ใช้ทดสอบ 

สมมติฐาน 
SS   แทน ค่าผลรวมความเบี่ยงเบนกำลังสอง(Sum of Squares) 
T   แทน ค่าสถิติ t ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
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*     แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**     แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้แทนตัวแปร 
ความรู้1   แทน ประเทศที่นำเข้าผ้าลายอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ความรู้2   แทน ผลไม้ที่ใช้ย้อมผ้าสีม่วงในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ความรู้3   แทน ขนมไทยที่ถูกคิดค้นโดยท้าวทองกีบม้า 
ความเข้าใจ1   แทน คำว่า “ออเจ้า” ใช้สำหรับการเรียกบุคคลประเภทใด 
ความเข้าใจ2   แทน จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” 
ความเข้าใจ3   แทน การแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี 
การนำไปใช้1  แทน วิธีการป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ 
การนำไปใช้2   แทน “ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน 
การนำไปใช้3   แทน สมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ 
การวิเคราะห์1  แทน สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม 
การวิเคราะห์2  แทน สถานที่เรียนรู้การทำขนมไทยตามตำรับท้าวทองกีบม้าใน 

ปัจจุบัน 
การวิเคราะห์3  แทน แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

และเมืองบริวาร 
 

 การวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม นั่นคือ นักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาส ในด้าน จำนวนครั้งที่รับชม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือน การหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อวัน ระยะเวลาที่ใช้สื่อในการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ช่วงเวลาที่หาข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และรูปแบบของละคร
โทรทัศน์ที่ ชื่ นชอบ  โดยสามารถวิ เคราะห์ข้อมูล เป็นค่าความถี่  (Frequencies) ค่ าร้อยละ 
(Percentage) ดังที่ปรากฏในตารางที่  

 



 112 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

 คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 
N 

ร้อยละ 
P 

จำนวนครั้งที่รับชม    
 1 ครั้ง 102 25.5 

 2 ครั้ง 124 31.0 

 3 ครั้งขึ้นไป 174 43.5 
 รวม 400 100 

เพศ    

 ชาย 180 45.0 
 หญิง 220 55.0 

 รวม 400 100 
อายุ    

 ต่ำกว่า 18 ปี 33 8.2 

 18-38 ปี 244 61.0 
 39-53 ปี 49 12.3 

 54-72 ปี 66 16.5 

 มากกว่า 72 ปี 8 2.0 
 รวม 400 100 

สถานภาพ    
 โสด 284 71.0 

 แยกกันอยู่ 9 2.3 

 สมรส 96 24.0 
 หย่าร้าง 11 2.7 

 รวม 400 100 

ระดับการศึกษาสูงสุด    
 ต่ำกว่าประถมศึกษา 2 0.5 

 ประถมศึกษา 6 1.5 

 มัธยมศึกษา 89 22.2 
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 17 4.3 
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 คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 
N 

ร้อยละ 
P 

 ปริญญาตรี 227 56.8 

 ปริญญาโท 50 12.5 

 ปริญญาเอก 9 2.2 
 รวม 400 100 

อาชีพ    
 ข้าราชการ 92 23.0 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 5.8 

 พนักงานเอกชน 91 22.8 
 ธุรกิจส่วนตัว 31 7.8 

 นักเรียน/นักศึกษา 124 31.0 

 ว่างงาน 21 5.2 
 อ่ืนๆ 18 4.4 

 รวม 400 100 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

 ต่ำกว่า 15,000 บาท 195 48.8 

 15,000 – 30,000 บาท 88 22.0 
 30,000 – 45,000 บาท 61 15.2 

 มากกว่า 45,000 บาท 56 14.0 

 รวม 400 100 
การใช้สื่ อ เพ่ื อหาข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
เฉลี่ยใน1วัน 

   

 ต่ำกว่า 3 ครั้ง 232 58.0 
 3-5 ครั้ง  131 32.8 

 6 ครั้งข้ึนไป 37 9.2 

 รวม 400 100 
ระยะเวลาที่ใช้สื่อสืบค้น
ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
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 คุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 
N 

ร้อยละ 
P 

ท่องเที่ยว 

 00.01 - 03.00 น. 18 4.5 

 03.01 – 06.00 น. 2 0.5 
 06.01 – 09.00 น. 21 5.2 

 09.01 – 12.00 น. 51 12.8 
 12.01 – 15.00 น. 57 14.2 

 15.01 – 18.00 น. 44 11.0 

 18.01 – 21.00 น. 131 32.8 
 21.01 – 00.00 น. 76 19.0 

 รวม 400 100 

ละครที่ชื่นชอบ (ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถ
เลื อ ก ต อ บ ไ ด้ ห ล า ย
คำตอบ) 

   

 ละครอิงประวัติศาสตร์ 194 19.3 
 ละครตลกขบขัน 150 14.9 

 ละครซิทคอม 106 10.5 

 ละครพื้นบ้าน 54 5.4 
 ละครสะท้อนสังคม 54 11.9 

 ละครวัยรุ่น 91 9.1 
 ละครน้ำเน่า 44 4.4 

 ละครลึกลับสยองขวัญ 70 7.0 

 ละครสืบสวน 101 10.0 
 ละครสำหรับเด็ก 56 5.6 

 ละครแนวอ่ืนๆ 19 1.9 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย จำนวนครั้งที่รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส เพศ อายุ อาชีพ 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1วัน ระยะเวลาที่ใช้สื่อ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ละครที่ชื่นชอบ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 เพศ เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 220 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเพศชายจำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
 จำนวนครั้ง เมื่อจำแนกตามจำนวนครั้งที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยรับชมละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาส พบว่า จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยรับชมละครโทรทัศน์ เรื่อง
บุพเพสันนิวาส 3 ครั้งขึ้นไป จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาผู้ตอบแบบสอบถามเคย
รับชมละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 2 ครั้ง จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 และผู้ที่เคยรับชม
1ครั้งมีจำนวนทั้งหมด 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
 อายุ เมื่อจำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุ 18-38 ปี มีจำนวน 244 คน จาก 400 คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 54-
72 ปี ซึ่งมีจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ส่วนผู้ที่อยู่ในในช่วงอายุ 39-53ปี มีจำนวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.3 ช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ8.2 และช่วงอายุมากกว่า 72 
ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

สถานภาพ เมื่อจำแนกโดยแบ่งโดยสถานภาพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะ 
โสด จำนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 จากทั้งหมด รองลงมาได้แก่ สถานะ สมรส ซึ่งมีจำนวน 96 
คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสถานะหย่าร้าง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ส่วนผู้ที่แยกกันอยู่มีจำนวน
น้อยที่สุด คือ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

ระดับการศึกษาสูงสุด หากจำแนกโดยใช้ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือระดับ
มัธยมศึกษาจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทนั้นมีจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญามีจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกมีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับประถมศึกษามีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับต่ำกว่าประถมศึกษามีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

อาชีพ เมื่อจำแนกด้วยลักษณะอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีจำนวน124คน คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคืออาชีพ
ข้าราชการจำนวน 92 คน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงานเอกชนมีจำนวน 91 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.8 รองจากนั้นคือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 ส่วนพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจมีจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ส่วนผู้ที่ยังว่างงานนั้นมีจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.3 ส่วนผู้ประกอบอาชีพอ่ืนๆมีจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เมื่อจำแนกด้วยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมาก
มีรายได้อยู่ที่ต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ กลุ่มรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 30,000 บาท จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ที่ 30,000 – 45,000 บาท นั้นมีจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท นั้นมีจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
 การใช้สื่อเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1วัน ในการจำแนกผู้ตอบ
แบบสอบถามจากการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1วันนั้น พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน1วันต่ำกว่า 3 ครั้ง มากท่ีสุดอยู่ที่ 232 
คน คิดเป็นร้อยละ 58 รองลงมามีการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1วันอยู่ที3่-
5 ครั้ง จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และผู้ที่มีการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ยใน1วัน6ครั้งข้ึนไปนั้นมีจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 
 ละครที่ชื่นชอบ ขณะที่การจำแนกโดยใช้ลักษณะละครที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบโดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบลักษณะละครได้หลายคำตอบ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบละคร
อิงประวัติศาสตร์มากท่ีสุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 194 คิดเป็นร้อยละ 19.3 อันดับที่สองท่ี
มีผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบที่สุดคือ ละครตลกขบขัน จำนวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9  
รองลงมาคือ ละครซิทคอม จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 อันดับต่อมาคือ ละครสืบสวน คิด
เป็นร้อยละ 25.3 จำนวน 101 คน ขณะที่อันดับถัดไปได้แก่ละครวัยรุ่นจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.1 ส่วนละครประเภทลึกลับสยองขวัญนั้นมีผู้ตอบจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ลำดับถัดไปคือ 
ละครสำหรับเด็ก จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ขณะที่ ละครพ้ืนบ้านและละครสะท้อนสังคมนั้น
มีจำนวนผู้ตอบอยู่ที่ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ส่วนละครน้ำเน่านั้นมีจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.4 ขณะละครแนวอ่ืนๆมีผู้เลือกท้ังหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 โดยในส่วนนี้มีผู้ตอบโดยส่วนใหญ่
คือประเภทสารคดี 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากการรับสื่อละคร 
(tourism knowledge from television drama) 

ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามข้อมูลความรู้ด้าน
การท่องเที่ยวที่ได้รับจากการรับสื่อละคร 

ข้อความ จำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

 ถูก 
(ร้อยละ) 

ผิด 
(ร้อยละ) 

1.คำว่า “ออเจ้า” ใช้สำหรับการเรียกบุคคลประเภทใด 
(ความเข้าใจ) 
1) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าหรือศักดิ์ต่ำกว่า 
2) บุคคลที่ผ่านการสมรสแล้ว 
 

 
359 

 
(89.8) 

 
41 
 

(10.3) 

 
400 

 
(100) 

2. ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการนำเข้าผ้าลายอย่างจาก
ประเทศใด (ความรู้) 
1) อินเดียและเปอร์เซีย 

2) โปรตุเกสและฮอลันดา 

 
166 

 
(41.5) 

 
234 

 
(58.5) 

 
400 

 
(100) 

3.ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นสีม่วงที่นำมาใช้ในการย้อมผ้า
นำมาจากสีของผลไม้ชนิดใด (ความรู้) 
1) ลูกพลัม 
2) ลูกหว้า 

 
312 

 
(78) 

 
88 
 

(22) 

 
400 

 
(100) 

4.จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” คือ
ข้อใด (ความเข้าใจ) 
1) พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ 
2) เมรุทิศเมรุราย 

349 
 

(71.3) 

51 
 

(12.8) 

400 
 

(100) 

5.ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุง
เป็นพาหะ (การนำไปใช้) 
1)นอนในพ้ืนที่ซึ่งสามารถกันยุงได้ และทำลายน้ำขัง
แหล่งเพาะพันธ์ยุง 

285 
 

(71.3) 

115 
 

(28.8) 

400 
 

(100) 
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ข้อความ จำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

 ถูก 
(ร้อยละ) 

ผิด 
(ร้อยละ) 

2) ใช้ใบกระวานหรือลูกเหม็นวางตามจุดต่างๆที่ยุงอาศัย
อยู่ 
6.ภาพใดจัดเป็นการแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี 
(ความเข้าใจ) 

1)  
(ladiiprang, 2561) 

2)  
(ladiiprang, 2561) 

272 
 

(68) 

128 
 

(32) 

400 
 

(100) 

7.“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบันคือสถานที่ใด  (การ
นำไปใช้) 
1) ตลาดน้ำอโยธยา 
2) อยุธยาไนท์มาร์เก็ต 

140 
 

(35) 

260 
 

(65) 

400 
 

(100) 

8.ขนมไทยข้อใดถูกคิดค้นโดยมารี กีมาร์ (ท้าวทองกีบ
ม้า) (ความรู้) 
1) ขนมชั้น 
2) ทองหยิบ 

317 
 

(79.3) 

83 
 

(20.8) 

400 
 

(100) 

9.เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การ
นำมาสระผม (การวิเคราะห์) 
1) น้ำมันจากผิวมีฤทธิ์เป็นกรด ช่วยป้องกันรังแค และ
ทำให้เส้นผมดกดำเป็นเงางาม 

293 
 

(75.8) 

102 
 

(24.3) 

400 
 

(100) 

javascript:void(0);
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ข้อความ จำนวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
(ร้อยละ) 

 ถูก 
(ร้อยละ) 

ผิด 
(ร้อยละ) 

2) น้ำมันจากผิวมีฤทธิ์เป็นเบส ป้องกันผมหลุดร่วง และ
บำรุงรากผมให้แข็งแรง 
10.หากท่ านได้ รับบาดเจ็บจนมีบาดแผลระหว่าง
ท่องเที่ยว ท่านสามารถใช้สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบ
รักษาบาดแผลได้ (การนำไปใช้) 
1) ชะคราม 
2) ไพล 

303 
 

(75.8) 

97 
 

(24.3) 

400 
 

(100) 

11.ในปัจจุบันหากต้องการเรียนรู้การทำขนมไทยตาม
ตำรับท้าวทองกีบม้า ควรไปที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
(การวิเคราะห์) 
1) วิสาหกิจชุมชนขนมไทย ตำบลเกาะเรียน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2) หมู่บ้านโปรตุเกส พระนครศรีอยุธยา 

266 
 

(66.5) 

134 
 

(33.5) 

400 
 

(100) 

12.หากต้องการไปท่องเที่ยวยังแหล่งมรดกโลกในนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
สมควรไปยังสถานที่ใด (การวิเคราะห)์ 
1) วัดไชยวัฒนาราม 
2) วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

175 
 

(43.8) 

225 
 

(56.3) 

400 
 

(100) 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีการรับจากสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาสที่อยู่ในระดับสูงที่สุด คือข้อคำถามเกี่ยวกับความหมายของการใช้คำว่า “ออเจ้า” ใน
การใช้เรียกตัวบุคคล ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามถูกต้องถึง 359 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 รองลงมาคือ 
ข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามถูกต้อง
ทั้งหมด 349 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 ขณะที่ข้อคำถามที่มีผู้ตอบถูกต้องน้อยที่สุด คือ ข้อคำถาม
เกี่ยวกับสถานที่ปัจจุบันของตลาดผ้าเหลือง ซึ่งมีผู้ตอบคำถามถูกต้องทั้งหมด 140 คน คิดเป็นร้อยละ 
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35 และข้อคำถามเกี่ยวกับประเทศที่กรุงศรีอยุธยาใช้นำเข้าผ้าลายอย่าง ซึ่ งมีผู้ตอบข้อคำถามถูกต้อง
ทั้งหมด 166 คนคิดเป็นร้อยละ 41.5 
 ซึ่งจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ ได้จากละครทั้งหมดนี้  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจในความรู้ต่างๆ เนื่องจากในข้อคำถามเกี่ยวกับความเข้าใจนั้นมี
การเลือกตอบตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่าตัวเลือกที่ผิด ส่วนในด้านความรู้ที่ได้จากละครนั้นผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้พอสมควร เนื่องจากในข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้นั้นมีการเลือกตอบ
ตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่าตัวเลือกที่ผิด 2 ข้อ ส่วนอีก1นั้นมีการเลือกตอบตัวเลือกที่ผิดมากกว่า
ตัวเลือกที่ถูกต้อง ขณะที่ในด้านการนำความรู้ที่ได้จากละครไปใช้นั้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความรู้ในการนำไปใช้พอสมควร เนื่องจากในข้อคำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้นั้นมีการเลือกตอบ
ตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่าตัวเลือกที่ผิด 2 ข้อ ส่วนอีก1นั้นมีการเลือกตอบตัวเลือกที่ผิดมากกว่า
ตัวเลือกท่ีถูกต้อง และในด้านการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้จากละครไปใช้นั้นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความรู้ในการวิเคราะห์พอสมควร เนื่องจากในข้อคำถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์นั้นมีการเลือกตอบ
ตัวเลือกที่ถูกต้องมากกว่าตัวเลือกที่ผิด 2 ข้อ ส่วนอีก1นั้นมีการเลือกตอบตัวเลือกที่ผิดมากกว่า
ตัวเลือกที่ถูกต้อง 
 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว (Knowledge 
Factors from television drama toward attitude for destination) 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ด้านทัศนคติที่มีต่อสิ่งดึงดูด (Attitude for 
Attractions) 

4.05 0.60 มาก 

2) ด้านทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
(Attitude for Activities) 

3.85 0.75 มาก 

3) ด้านทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (Attitude 
for Amenities) 

3.98 0.65 มาก 

4) ด้านทัศนคติที่มีต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและ
บริการ (Attitude for Advertisements) 

4.03 0.61 มาก 

5) ด้านทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.05 0.61 มาก 
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ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว  S.D. ระดับความคิดเห็น 

(Attitude for Accessibilities) 
รวม ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว 3.99 0.53 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มทัศนคติต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (M = 3.99) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะมีทัศนคติ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดและทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมาก
ที่สุด (M = 4.05) รองลงมาคือรูปแบบของทัศนคติที่มีต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ (M 
= 4.03) ตามด้วยทัศนคติที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (M = 3.98) และทัศนคติที่มีต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวนั้นมาเป็นลำดับสุดท้าย (M = 3.85) 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งดึงดูด 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด (Attitude for Attractions)  S.D. ระดับความคิดเห็น 

13) การได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ทำให้ต้องการ
เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่จริง 

4.14 0.83 มาก 

14) ท่านรู้สึกรักและหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

4.24 0.83 มาก 

15) เมื่ อ เดิ น ท า งม า แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ใน จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาแล้วสมควรเดินทางไปเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งอื่นที่เก่ียวข้องด้วย เช่น จังหวัดลพบุรี 

4.01 0.90 มาก 

16) ท่ านคิ ด ว่ ายั งมี จุ ดที่ ไม่ ค่ อย ได้ รั บ ความสน ใจ 
(UNSEEN).ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่น่าค้นหา 

3.81 0.97 มาก 

รวม 4.05 0.60 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มทัศนคติที่มีต่อสิ่งดึงดูด 
พบว่า ข้อคิดเห็นทุกข้อนั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ โดย
ลำดับแรก ได้แก่ ทัศนคติที่เกี่ยวกับความรู้สึกรักและหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทย (M = 4.24) ลำดับที่สองคือ ทัศนคติจากการได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ทำให้อยาก
เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่จริง (M = 4.14) ลำดับถัดไปคือ ทัศนคติที่รู้สึก
เมื่อเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วสมควรเดินทางไปเที่ยวยังแหล่ง
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ท่องเที่ยวแห่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น จังหวัดลพบุรี (M = 4.01) และลำดับสุดท้ายคือ ทัศนคติท่ีคิดว่า
ยังมีจุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ (UNSEEN).ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่น่าค้นหา (M = 3.81) 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
(Attitude for Activities) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

17) ท่านสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆที่จัด
ขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3.82 0.99 มาก 

18) การขี่จักรยานชมเมืองเก่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้เห็น
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 

4.02 0.96 มาก 

19) เมื่อเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วอยากรับประทานอาหาร เช่น กุ้งแม่น้ำ หมูสร่ง หรือ
มะม่วงน้ำปลาหวาน 

4.02 0.99 มาก 

20)  ท่ า น คิ ด ว่ า เ มื่ อ ม า ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาแล้วสมควรขี่ช้างชมเมืองสักครั้งหนึ่ง 

3.74 1.07 มาก 

21) ท่านสนใจแต่งกายด้วยชุดไทยในการเดินทางไป
ท่องเที่ยว 

3.68 1.16 มาก 

รวม 3.85 0.75 มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มทัศนคติที่มีต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว พบว่าระดับความคิดเห็นทั้งหมดนั้นอยู่ในระดับมาก โดยที่ทัศนคติเกี่ยวกับการขี่
จักรยานชมเมืองเก่า และการเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอยากรับประทาน
อาหาร เช่น กุ้งแม่น้ำ หมูสร่ง หรือมะม่วงน้ำปลาหวาน ได้รับระดับความคิดเห็นสูงที่สุด (M = 4.02) 
รองลงไปคือทัศนคติเกี่ยวกับความสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (M = 3.82) ทัศนคติที่คิดว่าเมื่อมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว
สมควรขี่ช้างชมเมือง (M = 3.74) และทัศนคติความสนใจแต่งกายด้วยชุดไทยในการเดินทางไป
ท่องเที่ยว (M = 3.68) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ  

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
(Attitude for Amenities) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

22) ป้ายให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานที่หรือกิจกรรม
ท่องเที่ยวสื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

3.94 0.88 มาก 

23) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่ควรปฏิบัติใน
ชุมชนท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

3.97 0.84 มาก 

24) ท่านสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนของชาวไทยใน
สมัยอดีตมากขึ้น 

4.05 0.84 มาก 

รวม 3.98 0.65 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มทัศนคติที่มีต่อสิ่งอำนวย

ความสะดวก จะพบว่าทัศนคติที่มีสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนของชาวไทยในสมัยอดีตมีระดับ
ความคิดเห็นที่สูงที่สุด (M = 4.05) รองลงไปคือ ทัศนคติเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่ควร
ปฏิบัติในชุมชนท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่ (M = 3.97) และทัศนคติเกี่ยวกับความชัดเจนจากการสื่อ
ความหมายของป้ายให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยว (M = 3.94) เป็นลำดับ
สุดท้าย 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ 

ด้านทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ 
(Attitude for Advertisements) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

25) ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวถูกต้อง
ตรงกับความคิดของท่าน 

3.93 0.81 มาก 

26) การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชูเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยทำให้ท่านชื่นชอบและอยากมาท่องเที่ยว 

4.16 0.81 มาก 

27) ผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆอย่างถูกต้อง 

4.08 0.81 มาก 

28) การจัดทำแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของ 4.03 0.88 มาก 
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ด้านทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ 
(Attitude for Advertisements) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

สถานที่ท่องเที่ยวมีความเหมาะสมและน่าสนใจ 

29) การกระจายข่าวสารเกี่ ยวกับการส่ งเสริมการ
ท่องเที่ยวทั่วถึงและชัดเจน 

3.97 0.84 มาก 

รวม 4.03 0.61 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มทัศนคติที่มีต่อข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ จะพบว่า ทัศนคตีที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชูเอกลักษณ์
ความเป็นไทยทำให้ชื่นชอบและอยากมาท่องเที่ยวนั้นมีคะแนนสูงที่สุด ( M = 4.16) รองลงมาได้แก่ 
ทัศนคติเกี่ยวกับความถูกต้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของผู้นำเที่ยวหรือ
มัคคุเทศก์ ( M = 4.08) และ ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของ
สถานที่ท่องเที่ยว (M = 4.03) ตามลำดับ นอกจากนี้ลำดับถัดไปที่ได้คะแนนทัศนคติที่มีต่อข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการสูงต่อมาคือการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(M = 3.97) และทัศนคติเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นอยู่ในลำดับสุดท้าย ( 
M = 3.93) โดยที่ระดับความคิดเห็นทั้งหมดนั้นอยู่ในระดับมากทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Attitude for Accessibilities) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

30) ท่านคิดว่าการล่องเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำ
ให้ได้รับอรรถรส 

4.06 0.92 มาก 

31) เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม 
สะดวกสบายและได้มาตรฐาน 

3.89 0.84 มาก 

32) ถนนหนทางที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องการเดินทาง 

3.97 0.86 มาก 

33) ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวโดยยานพาหนะที่แตกต่างกัน
จะให้ความรู้สึกในการท่องเที่ยวที่หลากหลายอารมณ์ 

4.07 0.81 มาก 

34) ท่านคิดว่าปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศ 4.24 0.86 มาก 
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ด้านทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
(Attitude for Accessibilities) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

ในปัจจุบันคือสิ่ งที่ควรได้รับการแก้ไขเนื่องจากเป็น
อันตรายต่อการท่องเที่ยว 

รวม 4.05 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว จะพบว่าระดับความคิดเห็นทั้งหมดอยู่ในระดับมากทั้งสิ้น โดยที่ทัศนคติเกี่ยวกับ
ปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศในปัจจุบันคือสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขเนื่องจากเป็นอันตราย
ต่อการท่องเที่ยวนั้น เป็นข้อที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด (M = 4.24) รองลงมาได้แก่ทัศนคติเกี่ยวกับ
ความคิดที่ว่าการท่องเที่ยวโดยยานพาหนะที่แตกต่างกันจะให้ความรู้สึกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
อารมณ์ (M = 4.07) และ ทัศนคติที่คิดว่าการล่องเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ได้รับอรรถรส 
(M = 4.06) อันดับที่สี่ได้แก่ทัศนคติเกี่ยวกับถนนหนทางที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องการเดินทาง (M = 3.97) และอันดับสุดท้ายได้แก่ทัศนคติที่ว่าเส้นทางเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม สะดวกสบายและได้มาตรฐาน (M = 3.89) 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการ
รับชมสื่อละครโทรทัศน์ เรื่องบุพเพสันนิวาส (Knowledge Factors from 
drama toward tourist behavior) 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชมสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว 
(Behavior in tourism planning) 

3.901 0.68 มาก 

2) ด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
(Behavior in tourism conserving) 

3.905 0.72 มาก 

รวม พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 3.90 0.61 มาก 
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จากตารางที่  4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยพบว่าระดับความคิดเห็นนั้นอยู่ในระดับมาก (M = 3.93) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพด้านการพฤติกรรมที่มีต่อการ
อนุรักษ์การท่องเที่ยวมากที่กว่า (M = 3.905) ซึ่งอีกด้านหนึ่งอันได้แก่ ด้านพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวนั้นจัดได้ว่ามีแนวโน้มที่รองลงมา (M = 3.901) 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

ด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว 
(Behavior in tourism planning) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

35) ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวท่านศึกษาเส้นทางการ
เดินทางอย่างละเอียด 

3.86 0.96 มาก 

36) ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวท่านศึกษาและเตรียม
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและยารักษาโรคที่จำเป็น 

3.83 0.94 มาก 

37) ก่อนออกเดินทางท่านวางแผนระยะเวลาของการ
เดินทางให้ชัดเจนเพื่อให้ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆได้ทั่วถึง 

3.88 0.90 มาก 

38) ท่านหาข้อมูลอ่ืนๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆนอกเหนือจากท่ีระบุในละคร 

3.86 0.96 มาก 

39) ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก่อนออก
เดินทาง 

4.06 0.82 มาก 

รวม 3.90 0.68 มาก 

 
 จากตารางที่4.10 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านพฤติกรรมใน
การวางแผนการท่องเที่ยวแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีระดับความคิดเห็นที่อยู่ใน
ระดับมาก โดยที่พฤติกรรมในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางนั้นอยู่ในระดับ
ที่สูงที่สุด (M = 4.06) อันดับถัดไปคือการวางแผนระยะเวลาของการเดินทางให้ชัดเจนเพ่ือให้
ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆได้ทั่วถึงก่อนออกเดินทาง (M =3.88) ส่วนลำดับที่สามได้แก่ การศึกษาเส้นทาง
การเดินทางอย่างละเอียดก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว และ การหาข้อมูลอื่นๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆนอกเหนือจากที่ระบุในละคร (M =3.86) ขณะที่ระดับความคิดเห็นที่คะแนนอยู่ใน
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ลำดับสุดท้าย ได้แก่ การศึกษาและเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและยารักษาโรคที่จำเป็นก่อน
ออกเดินทางท่องเที่ยว (M =3.83) 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีต่อการ
อนุรักษ์การท่องเที่ยว 

ด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
(Behavior in tourism conserving) 

 
S.D. ระดับความคิดเห็น 

40) ท่านไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนขัดต่อวิถีชีวิต ความ
เชื่อ หรือประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น 

4.06 1.07 มาก 

41) ท่านว่ากล่าวตักเตือนนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

3.32 1.18 ปานกลาง 

42) ท่านอธิบาย/บอกต่อข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้ผู้อื่นได้ทราบ 

3.92 1.13 มาก 

43) ท่านรักษาความสะอาดและระวังอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนระหว่างท่องเที่ยว 

4.38 0.90 มาก 

44) หลังจากท่องเที่ยวท่านสนใจ/มีการเขียนเล่าเรื่องราว
ประสบการณ์ท่องเที่ยวให้กับผู้อื่นได้ทราบผ่านสื่อต่างๆ 

3.83 1.14 มาก 

รวม 3.90 0.61 มาก 

 
จากตารางที่4.10 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านพฤติกรรมในการ

อนุรักษ์การท่องเที่ยวพบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด คือ 
พฤติกรรมในการรักษาความสะอาดและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่องเที่ยว  (M =4.38) 
รองลงมาคือ การไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนขัดต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ หรือประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น 
(M =4.06) ขณะที่ความสนใจหรือเขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์ท่องเที่ยวให้กับผู้อ่ืนได้ทราบผ่านสื่อ
ต่างๆหลังจากท่องเที่ยวนั้นถูกจัดอยู่ในลำดับที่สาม ( M = 3.83 ) ส่วนลำดับสุดท้ายได้แก่การกล่าว
ตักเตือนนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (M =3.32) 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ที่ มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
4.6.1.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ือหาค่าอำนาจการ

พยากรณ์ของตัวแปรด้านความรู้จากละครโทรทัศน์ต่อทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละคร 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ต่อทัศนคติโดยรวม เมื่อพิจารณาจากตัวแปร
ด้านความรู้โดยแยกคำถาม 

R R2 Adjusted R2 SEest Durbin-Watson 

.325 .105 .094 .50885 1.697 
หมายเหตุ : Predictors : (Constant) , จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” สาเหตุที่
มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม สมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษาบาดแผล “ตลาด
ผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน วิธีการป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ 
     Dependent Variable :    ทัศนคต ิ
 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  4.12 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  (R2) นั้นมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกแต่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เท่ากับ .105 แสดงให้เห็นว่าความรู้นั้นยังมี
อิทธิพลต่อทัศนคติโดยรวมที่ไม่สูงมากนัก  

โดยค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) เท่ากับ . 50885 และ
ค่า Durbin-Watson นั้น เท่ากับ 1.697 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 หมายความว่า ตัวแปรอิสระนั้นมี
ค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่ป็นอิสระต่อกัน 
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ตารางที่ 4.13 ค่าความแปรปรวนปัจจัยด้านความรู้ที่มีต่อทัศนคติโดยรวม 
แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

Regression 12.028 5 2.406 9.290 .000 

Residual 102.019 394 .259   
Total 114.047 399    

หมายเหตุ :  Dependent Variable : ทัศนคต ิ
  Predictors (Constant), จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม”  

สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม สมุนไพรที่สามารถเป็นลูก
ประคบรักษาบาดแผล “ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน วิธีการป้องกันโรคมาลาเรีย
หรือโรคท่ีมียุงเป็นพาหะ 

  
 ผลจากการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.13 พบว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 5 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความรู้นั้น
มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ในแต่ละด้าน ต่อทัศนคติต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยว 

CE B SEb β t Sig. 
(Constant) 3.746 .104  36.047 .000 

ความเข้าใจ2 .245 .078 .153** 3.136 .002 

การนำไปใช้1 .112 .057 .095* 1.979 .049 
การนำไปใช้2 -.136 .054 -.122* -2.524 .012 

การนำไปใช้3 -.158 .060 -.127** -2.648 .008 

การวิเคราะห์
1 

.168 .060 .137** 2.807 .005 

หมายเหตุ :  Dependant Variable : ทัศนคต ิ
  * = p<0.05 

* = p<0.01 
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 จากตารางที่ 4.14 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านความรู้แต่ละด้าน พบว่า มีตัวแปรจำนวน 5 ตัว
แปร ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และ 
(p<0.01) ได้แก่ ตัวแปรด้านความเข้าใจในข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชย
วัฒนาราม” (Beta = .153) กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของความรู้ด้านความเข้าใจเพ่ิมขึ้น1หน่วย
คะแนนมาตรฐาน จะส่งผลให้ทัศนคตินั้นเปลี่ยนแปลงไป .153 หน่วย นอกจากนี้ยังมีด้านตัวแปรด้าน
การนำไปใช้ทั้ง3ข้อ (Beta = .095) (Beta = -.122) และ (Beta = -.127) กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วย
ของความรู้ด้านการนำไปใช้เพ่ิมขึ้น1หน่วยคะแนนมาตรฐาน จะส่งผลให้ทัศนคตินั้นเปลี่ยนแปลง
ไป .095 -.122 และ -.127 หน่วยตามลำดับ และสุดท้ายคือตัวแปรด้านการวิเคราะห์ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม (Beta = .137) กล่าวคือเมื่อจำนวน
หน่วยของความรู้ด้านการวิเคราะห์ เพ่ิมขึ้น1หน่วยคะแนนมาตรฐาน จะส่งผลให้ทัศนคตินั้น
เปลี่ยนแปลงไป .137 หน่วย ส่วนตัวแปรด้านความรู้และข้อคำถามอ่ืนๆนั้นพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยว  
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์ทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวได้ดีที่สุดคือ ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม”) การ
นำไปใช้ (สมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษาบาดแผล) (“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน) (วิธีการ
ป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ) และ การวิเคราะห์ (สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควร
ค่าแก่การสระผม) 
 

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ของปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติในแต่ละด้าน 

4.6.1.1 ความรู้ในลักษณะแยกข้อคำถาม ต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ ต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด 

ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด 

B SEb β t Sig. 

(Constant) 3.992 .062  63.938 .000 
การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง” ใน
ปัจจุบันคือสถานที่ใด) 

-.157 .063 -.124* -2.510 .012 

การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึง .158 .068 .114* 2.301 .022 
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ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด 

B SEb β t Sig. 
เป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระ
ผม) 

R .166     
R2 .028     

Adjust R2 .023     
SEest .596     

หมายเหตุ Dependent Variable : สิ่งดึงดูด 
* = p<0.05 

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยด้านความรู้ที่มีผลต่อ
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดนั้น มีค่าอยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ .028 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพล
ทางบวกต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดค่อนข้างน้อย สามารถร่วมกันพยากรณ์ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดได้เพียงร้อย
ละ 0.23 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) สูงถึง 0.596 และ
เมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 4 ตัวแปร พบว่า 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อ
สิ่งดึงดูดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบันคือ
สถานที่ใด) และ การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม) โดย
การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม) (Beta = .114) มี
อิทธิพลทางบวกมากที่สุด กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดที่เพ่ิมขึ้น 0.114 หน่วย ขณะที่การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบันคือ
สถานที่ใด) (Beta = -.124) นั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความรู้เพ่ิมขึ้น
หรือลดลงจะส่งผลให้ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดนั้นเปลี่ยนแปลงไป -.124 หน่วย 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครได้ดีท่ีสุด คือ การวิเคราะห์ และ การนำไปใช้ ตามลำดับ 
 

4.6.1.2 ความรู้ในลักษณะแยกข้อคำถาม ต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
ตารางที่ 4.16 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ ต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
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B SEb β t Sig. 

(Constant) 3.685 .140  26.408 .000 
การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึง
เป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระ
ผม) 

.248 .085 .144* 2.906 .004 

การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง” ใน
ปัจจุบันคือสถานที่ใด) 

-.167 .077 -.106* -2.156 .032 

การนำไปใช้ (หากท่านได้รับบาดเจ็บ
จนมีบาดแผลระหว่างท่องเที่ยว ท่าน
สามารถใช้สมุนไพรชนิดใดเป็นลูก
ประคบรักษาบาดแผลได้) 

-.201 .086 -.115* -2.354 .019 

ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของวัดไชยวัฒนารามคือข้อใด) 

.228 .112 .101* 2.039 .042 

R .259     

R2 .067     
Adjust R2 .058     

SEest .729     

หมายเหตุ Dependent Variable : กิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
* = p<0.05 

 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยด้านความรู้ที่มีผลต่อ
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนั้น มีค่าอยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ .067 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
ความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้เพียงร้อยละ 0.58 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) สูงถึง .729 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 4 ตัวแปร 
พบว่า 4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  p<0.05  
ได้แก่ การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบันคือสถานที่ใด) (หากท่านได้รับบาดเจ็บจนมีบาดแผล
ระหว่างท่องเที่ยว ท่านสามารถใช้สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ ) ความเข้าใจ 
(จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนารามคือข้อใด)  และการวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึง
เป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม) (Beta = .144) มีอิทธิพลทางบวกมากที่สุด กล่าวคือ เมื่อ
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จำนวนหน่วยของการนำไปใช้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้น.144 หน่วย ส่วน ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนารามคือข้อใด) (Beta 
= .101) นั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกรองลงมา กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 1 
หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น  .101 หน่วย ขณะที่ การนำไปใช้ 
(หากท่านได้รับบาดเจ็บจนมีบาดแผลระหว่างท่องเที่ยว ท่านสามารถใช้สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบ
รักษาบาดแผลได้) (Beta = -.115) นั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความรู้
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะส่งผลให้ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไป -.115 หน่วย 
ส่วนการนำไปใช้อีกประการหนึ่งคือ (“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบันคือสถานที่ใด) (Beta = .101) นั้นมี
ความสัมพันธ์เชิงลบเช่นกันกล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความรู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลให้ทัศนคติ
ต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไป -.101 หน่วย 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครได้ดีที่สุด คือ การวิเคราะห์ ความเข้าใจ และ การนำไปใช้ 
ตามลำดับ 
 

4.6.1.3 ความรู้ในลักษณะแยกข้อคำถาม ต่อทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ ต่อทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
B SEb β t Sig. 

(Constant) 3.670 .114  32.062 .000 
ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของวัดไชยวัฒนาราม) 

.436 .094 .223** 4.640 .000 

การนำไปใช้ (สมุนไพรที่สามารถใช้
เป็นลูกประคบรักษาบาดแผล) 

-.261 .073 -.171** -3.595 .000 

การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูด
จึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมา
สระผม) 

.180 .072 .120* 2.493 .013 

R .331     

R2 .109     



 134 

Adjust R2 .103     

SEest .619     
หมายเหตุ Dependent Variable : สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 

* = p<0.05 
** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยด้านความรู้ที่มีผลต่อ

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวนั้น มีค่าอยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ .109 แสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวค่อนข้างน้ อย โดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวได้เพียงร้อยละ  0.103 
โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) สูงถึง .619 และเมื่อทดสอบ
นัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 3 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p<0.01 และ p<0.05 ได้แก่ ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด
ไชยวัฒนาราม) การนำไปใช้ (สมุนไพรที่สามารถใช้เป็นลูกประคบรักษาบาดแผล) และ การวิเคราะห์ 
(เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม) โดยที่ ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม) นั้นมีอิทธิพลทางบวกมากที่สุด (Beta = .223) กล่าวคือ เมื่อจำนวน
หน่วยของความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
ที่เพ่ิมขึ้น .223 หน่วย ส่วนการวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมา
สระผม) (Beta = .120) นั้นมีความสัมพันธ์ทางบวกรองลงมา กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของการ
วิเคราะห์ เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่
เพ่ิมขึ้น .120 หน่วย ส่วนการนำไปใช้ (หากท่านได้รับบาดเจ็บจนมีบาดแผลระหว่างท่องเที่ยว ท่าน
สามารถใช้สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้) (Beta = -.171)นั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ 
กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความรู้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะส่งผลให้ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไป -.171 หน่วย 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครได้ดีที่สุด คือ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และ 
การนำไปใช้ ตามลำดับ 
 

4.6.1.4 ความรู้ในลักษณะแยกข้อคำถาม ต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ ต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 

ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 

B SEb β t Sig. 
(Constant) 3.630 .102  35.727 .000 

การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูด
จึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมา
สระผม) 

.167 .071 .119* 2.366 .018 

ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของวัดไชยวัฒนาราม) 

.202 .092 .110* 2.208 .028 

การนำไปใช้ (วิธีป้องกันโรคมาลาเรีย
หรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ) 

.148 .067 .109* 2.198 .028 

R .215     
R2 .046     

Adjust R2 .039     

SEest .604     
หมายเหตุ Dependent Variable : ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 

* = p<0.05 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยด้านความรู้ที่มีผลต่อ
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวนั้น มีค่าอยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ .046 แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ด้านความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย โดยสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ทัศนคติต่อข่าวสารทางการท่องเที่ยวได้เพียงร้อยละ 0.039 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) สูงถึง .604 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 3 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่  p<0.05 
ได้แก่ การนำไปใช้ (วิธีป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ) ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม) และ การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่
การนำมาสระผม) โดยที่การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระ
ผม) นั้นมีอิทธิพลทางบวกมากที่สุด (Beta = .119) กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการวิเคราะห์
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่ เพ่ิมขึ้น .119 หน่วย 
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รองลงมา คือ ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม) (Beta = .110) นั้นที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกเช่นกัน กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น .110 หน่วย ส่วนการนำไปใช้ (วิธีป้องกันโรค
มาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ) นั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ลำดับสุดท้าย (Beta = .109) 
กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความรู้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวนั้นเพิ่มขึ้น .109 หน่วย 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครได้ดีที่สุด คือ การวิเคราะห์ ความเข้าใจ และ การ
นำไปใช้ ตามลำดับ 
 

4.6.1.5 ความรู้ในลักษณะแยกข้อคำถาม ต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
ตารางที่ 4.19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ ต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

B SEb β t Sig. 
(Constant) 3.946 .115  34.457 .000 

การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง”ใน
ปัจจุบันคือสถานที่ใด) 

-.172 .065 -.134** -2.649 .008 

ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของวัดไชยวัฒนาราม) 

.259 .090 .142** 2.891 .004 

การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูด
จึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมา
สระผม) 

.155 .069 .111* 2.256 .025 

(การวิเคราะห์) แหล่งมรดกโลกใน
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

-.139 .062 -.113* -2.250 .025 

(การนำไปใช้) สมุนไพรชนิดใดเป็น
ลูกประคบรักษาบาดแผลได้ 

-.149 .068 -.105* -2.182 .030 

R .316     

R2 .100     
Adjust R2 .088     
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ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

B SEb β t Sig. 
SEest .583     

หมายเหตุ Dependent Variable : การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
* = p<0.05 
** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยด้านความรู้ที่มีผลต่อ

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น มีค่าอยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ .100 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
ความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้เพียงร้อยละ 0.088 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) สูงถึง .583 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 5 ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางบวกต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p<0.05 และ p<0.01 
ได้แก่ การนำไปใช้ (สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้) การวิเคราะห์ (แหล่งมรดกโลก
ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา) การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง”ในปัจจุบันคือสถานที่ใด) 
ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม) และ การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูด
จึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม) โดยที่ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชย
วัฒนาราม)นั้นมีอิทธิพลทางบวกมากที่สุด (Beta = .142) กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความเข้าใจ
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น .142 หน่วย อิทธิพล
ทางบวกรองลงมาได้แก่การวิเคราะห์ (เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระ
ผม) (Beta = .111) กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติ
ต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น .111 หน่วย นอกจากนี้จัดได้ว่ามีตัวแปรที่มีอิทธิพลทางด้านลบ 
โดยที่การนำไปใช้ (“ตลาดผ้าเหลือง”ในปัจจุบันคือสถานที่ใด) มีอิทธิพลในทางลบมากท่ีสุด (Beta = -
.134) กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการนำไปใช้เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง -.134 หน่วย ส่วนการวิเคราะห์อีกประการคือ แหล่งมรดกโลกในนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นั้นมีอิทธิพลในทางลบเช่นเดียวกัน (Beta = -.113) กล่าวคือ เมื่อ
จำนวนหน่วยของการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น1หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลง -.113 หน่วย และการนำไปใช้อีกหนึ่งประการซึ่งนับว่ามีอิทพลในทางลบน้อยที่สุดใน
จำนวนตัวแปรทั้งหมดนั้น คือ สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ (Beta = -.105) 
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กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการนำไปใช้เพ่ิมขึ้น1หน่วยจะส่งผลต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง -.105 หน่วย 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครได้ดีที่สุด คือ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และ การนำไปใช้ 
ตามลำดับ 
 

4.6.1.6 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ต่อทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 
ด้าน 

 
ตารางที่ 4.20 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ต่อทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน 

CE สิ่งดึงดูด กิจกรรม สิ่งอำนวย
ความสะดวก 

ข้อมูล
ข่าวสาร 

การเข้าถึง 

β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. β Sig. 

ความรู้1 - - - - - - - - - - 

ความรู้2 - - - - - - - - - - 
ความรู้3 - - - - - - - - - - 

ความเข้าใจ
1 

- - - - - - - - - - 

ความเข้าใจ
2 

- - .101* .042 .223*
* 

.000 .110* .028 .142*
* 

.004 

ความเข้าใจ
3 

- - - - - - - - - - 

การ
นำไปใช้1 

- - - - - - .109* .028 - - 

การ
นำไปใช้2 

-
.124* 

.012 -.106* .032 - - - - -
.134*

* 

.008 

การ
นำไปใช้3 

- - -.115* .019 -
.171*

.000 - - -
.105* 

.030 
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* 

การ
วิเคราะห์1 

.114* .022 .144* .004 .120* .013 .119* .018 .111* .025 

การ
วิเคราะห์2 

- - - - - - - - - - 

การ
วิเคราะห์3 

- - - - - - - - -
.113* 

.025 

R .166  .259  .331  .215  .316  

R2 .028  .067  .109  .046  .100  
Adjusted 

R2 

.023  .058  .103  .039  .088  

SEest .596  .729  .619  .604  .583  

 
หมายเหตุ :  Predictors : ความรู้ 1-3 ความเข้าใจ 1-3 การนำไปใช้ 1-3 การวิเคราะห์ 1-3 

Dependent Variable : ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อ
ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
*=p<0.05 **=p<0.01 

- หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

 ตารางที่ 4.20 พบว่าปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว และ
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 โดยที่ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว มีตัวแปรจากปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งอิทธิพล
ทางบวกจำนวน 2 ตัว คือ การนำไปใช้ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน และ
การวิเคราะห์ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม 

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว มีตัวแปรจากปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งอิทธิพลทางบวก
จำนวน 4 ตัว คือ ความเข้าใจ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนา
ราม” การนำไปใช้ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ “ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน และ สมุนไพรที่สามารถ
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เป็นลูกประคบรักษาบาดแผล กับ การวิเคราะห์ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็น
สมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม 

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว มีตัวแปรจากปัจจัยด้านความรู้ที่ส่ง
อิทธิพลทางบวกจำนวน 3 ตัว คือ ความเข้าใจ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
“วัดไชยวัฒนาราม”การนำไปใช้ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ สมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษา
บาดแผล และ การวิเคราะห์ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การ
สระผม 

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว มีตัวแปรจากปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งอิทธิพล
ทางบวกจำนวน 3 ตัว คือ ความเข้าใจ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัด
ไชยวัฒนาราม” การนำไปใช้ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ วิธีการป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุง
เป็นพาหะ การวิเคราะห์ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระ
ผม 

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตัวแปรจากปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งอิทธิพลทางบวก
จำนวน 5 ตัว คือ ความเข้าใจ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนา
ราม” การนำไปใช้ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ“ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน กับ สมุนไพรที่สามารถ
เป็นลูกประคบรักษาบาดแผล และการวิเคราะห์ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็น
สมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม กับ แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร 

ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละด้าน 
 

4.6.1.7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1   
 

สมมติฐานที่ว่า “ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อ ทัศนคติใน
การมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว” นั้น จากการทดสอบสมมติฐานในข้างต้น พบว่า ปัจจัย
ด้านความรู้นั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อ
ละคร โดยที่ความเข้าใจ ในข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด รองลงมา คือ การวิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็น
สมุนไพรที่ควรค่าแก่การสระผม ส่วนถัดจากนั้น คือ การนำไปใช้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ วิธีการป้องกัน
โรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ที่ว่า ความรู้ที่ได้จากสื่อละคร
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เรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ดังภาพที่ 4.2 

ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวมีการรับความรู้จากสื่อละครแล้ว จะส่งผลให้ทัศนคติในการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นสูงขึ้นตาม โดยวัดได้จาก ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการ
วิเคราะห์ 

 

 
ภาพที่ 4.2 ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละคร 
 

การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 
 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว จำแนกตามเพศ 

จำนวนนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
   เพศชาย  จำนวน 180 คน 
   เพศหญิง จำนวน 220 คน 
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดย
จำแนกตามเพศ (T-test) 

ทัศนคติต่อการมา
เที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

ทัศนคติต่อสิ่ งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว 

ชาย 
-.630 398 .079 

4.0333 .63113 
หญิง 4.0716 .58054 

ทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

ชาย 
1.322 398 .830 

3.9133 .72685 

หญิง 3.8136 .76880 

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 

ชาย 
1.086 398 .613 

4.0259 .66055 

หญิง 3.9545 .64811 

ทั ศ น ค ติ ต่ อ ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ท า ง ก า ร
ท่องเที่ยว 

ชาย 
.918 398 .603 

4.0678 .61058 

หญิง 4.0109 .62129 

ทัศนคติต่อการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 

ชาย 
.156 398 .711 

4.0578 .59850 

หญิง 4.0482 .62171 
ทัศนคติต่อสิ่ งดึงดูด
โดยรวม 

ชาย 
.741 398 .905 

4.0196 .53488 

หญิง 3.9798 .53498 

 
จากตารางที่ 4.21 แสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมา

เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามเพศ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครที่มี
เพศต่างกันนั้น มีทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสามารถพิจารณา
ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยจำแนกตามเพศ (T-test) 
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด เพศ T-test for Equality of Means 

t df Sig. × ̅ S.D. 

การอยากเดินทางไป
สถานที่จริง 

ชาย 
-.908 398 .364 

4.1056 .78745 

หญิง 4.1818 .87253 
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ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

การหวงแหนสถานที่
ท่องเที่ยว 

ชาย 
-3.476** 398 .001 

4.0833 .87085 

หญิง 4.3727 .79219 

สมควรไปเที่ยวแหล่ง
อ่ืน 

ชาย 
1.131 398 .259 

4.0667 .86263 

หญิง 3.9636 .94049 

มีจุ ดที่ ไ ม่ ค่ อยได้ รับ
ความสนใจ 

ชาย 
1.118 398 .264 

3.8778 .99527 

หญิง 3.7682 .95845 

ทัศนคติต่อสิ่ งดึงดูด
โดยรวม 

ชาย 
-.630 398 .529 

4.0333 .63113 

หญิง 4.0716 .58054 

หมายเหตุ ** = p<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.22 นั้น ได้แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อสิ่ง
ดึงดูดโดยจำแนกตามเพศจากการใช้สถิติทดสอบ Independent t-test พบว่า ในส่วนของการอยาก
เดินทางไปสถานที่จริง สมควรไปเที่ยวแหล่งอื่น ยังมจีุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ และทัศนคติต่อสิ่ง
ดึงดูดโดยรวมนั้น นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่การหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า นักท่องเที่ยว
ที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อการหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวต่างกันที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.01  

 
ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามเพศ (T-test) 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

การสนใจร่วมงาน
นิทรรศการหรือ

ชาย 
1.713 398 .087 

3.9167 .99088 
หญิง 3.7455 .99713 



 145 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

เทศกาลต่างๆ 
การขี่จักรยานชม

เมืองเก่า 
ชาย 

1.401 398 .162 
4.0944 .93771 

หญิง 3.9591 .98071 
การอยาก

รับประทานอาหาร 
ชาย 

-.206 398 .837 
4.0111 .97447 

หญิง 4.0318 1.01760 
การขี่ช้างชมเมือง ชาย 

2.601** 395.097 .010 
3.8944 .99998 

หญิง 3.6182 1.12247 

การแต่งกายด้วย
ชุดไทย 

ชาย 
-.544 398 .587 

3.6500 1.18404 

หญิง 3.7136 1.14867 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ชาย  
1.322 398 .187 

3.9133 .72685 

หญิง 3.8136 .76880 

หมายเหตุ ** = p<0.01 
 
 จากตารางที่ 4.23 นั้น ได้แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามเพศจากการใช้สถิติทดสอบ Independent t-test พบว่า 
ในส่วนของการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆ การข่ีจักรยานชมเมืองเก่า การอยาก
รับประทานอาหาร การแต่งกายด้วยชุดไทย และทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้น มี
ค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

ขณะที่การขี่ช้างชมเมืองนั้น มีค่า Sig. อยู่ที่  0.01 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อการขี่ช้างชมเมืองต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
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ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกโดยจำแนก
ตามเพศ (T-test) 

ทัศนคติต่อส่ิง
อำนวยความ

สะดวก 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

ป้ายให้ข้อมูล 
 

ชาย 
.430 1.755 .186 

3.9611 .93572 
หญิง 3.9227 .84855 

เจ้าหน้าที่ ชาย 
.876 .365 .546 

4.0111 .83892 

หญิง 3.9364 .85771 

สนใจการ
ท่องเที่ยวแบบวิถี

ชุมชน 

ชาย 
1.194 1.322 .251 

4.1056 .82216 

หญิง 4.0045 .85740 

ทัศนคติต่อสิ่ง
อำนวยความ

สะดวกโดยรวม 

ชาย 
1.086 .256 .613 

4.0259 .66055 

หญิง 3.6182 1.12247 

 
 จากตารางที่ 4.24 นั้น ได้แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกโดยรวม โดยจำแนกตามเพศจากการใช้สถิติทดสอบ Independent t-test พบว่า 
ในส่วนของทั้งป้ายให้ข้อมูล เจ้าหน้าที ่ความสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน และทัศนคติต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกโดยรวมนั้น มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อต่อสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
ต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดย
จำแนกตามเพศ (T-test) 

ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการ

ท่องเที่ยว 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

ข้อมูลความรู้ ชาย 
1.691 398 .092 

4.0056 .79451 

หญิง 3.8682 .81978 
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ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการ

ท่องเที่ยว 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

ข้อมูลต่างๆทีชู่
เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย 

ชาย 
.584 398 .560 

4.1889 .78241 

หญิง 4.1409 .84570 

การให้ข้อมูลของ
มัคคุเทศก์ 

ชาย 
.933 398 .560 

4.1222 .85649 

หญิง 4.0455 .78672 

แผนที่ ชาย 
.306 398 .760 

4.0500 .92920 

หญิง 4.0227 .85177 
การกระจาย

ข่าวสาร 
ชาย 

-.060 398 .953 
3.9722 .84186 

หญิง 3.9773 .84639 

ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการ

ท่องเที่ยว 

ชาย  
.918 

 
398 .359 

4.0678 .61058 

หญิง 4.0109 .62129 

 
 จากตารางที่ 4.25 นั้น ได้แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามเพศจากการใช้สถิติทดสอบ Independent t-test พบว่า 
ในส่วนของข้อมูลความรู้ ข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย การจัดทำแผนที่ การกระจาย
ข่าวสาร และทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้น มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 
หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามเพศ (T-test) 

ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

การล่องเรือ 
 

ชาย 
-.558 398 .577 

4.0389 .94167 
หญิง 4.0909 .91707 
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ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพศ T-test for Equality of Means 
t df Sig. × ̅ S.D. 

เส้นทาง
เหมาะสม 

ชาย 
.767 398 .444 

3.9333 .83633 

หญิง 3.8682 .85255 

ถนนเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว 

ชาย 
2.273 398 .024* 

4.0833 .85139 

หญิง 3.8864 .87104 

ยานพาหนะ
ต่างกัน 

ชาย 
-.608 398 .543 

4.0500 .83415 
หญิง 4.1000 .80467 

การจราจรติดขัด ชาย 
-1.292 398 .197 

4.1833 .84876 

หญิง 4.2955 .87532 
ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ชาย  
.156 

 
398 

.876 

4.0578 .59850 

หญิง 
4.0482 .62171 

หมายเหตุ * = P<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.26 นั้น ได้แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามเพศจากการใช้สถิติทดสอบ Independent t-test พบว่า ใน
ส่วนของการล่องเรือ เส้นทางเหมาะสม ยานพาหนะต่างกัน การจราจรติดขัด และทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้น มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 
 ขณะที่ในด้านของถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนั้น พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกันนั้นมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว จำแนกตามอายุ 

 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามอายุ 

  ต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 33 คน 
18-38ปี  จำนวน 244 คน  
39-53ปี  จำนวน 49 คน 
54-72ปี  จำนวน 66 คน 
มากกว่า72ป ี จำนวน 8 คน 
 

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามอายุ (F-Test) 

ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 3.362 4 .840 2.34 .055 
ภายในกลุ่ม 141.893 395 .359   

รวม 145.255 399    

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 16.589 4 4.147 7.86 .000** 
ภายในกลุ่ม 208.402 395 .528   

รวม 224.991 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

 

ระหว่างกลุ่ม 3.017 4 .754 1.77 .132 
ภายในกลุ่ม 167.578 395 .424   

รวม 170.596 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม .506 4 .126 .330 .857 
ภายในกลุ่ม 151.082 395 .382   

รวม 151.587 399    
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
ระหว่างกลุ่ม 4.238 4 1.059 2.89 .022* 

ภายในกลุ่ม 144.540 395 .366   

รวม 148.778 399    
ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง ระหว่างกลุ่ม 3.023 4 .756 2.68 .031* 
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ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ท่องเที่ยวโดยรวม ภายในกลุ่ม 111.024 395 .281   

รวม 114.047 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.27 นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามอายุ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครที่มี
อายุต่างกันนั้น มีทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว นั้นมี
ค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในด้านทัศนคติต่อสิ่งการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้น ไม่
แตกต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ทัศนคติ
ต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig น้อยกว่า 0.01 และ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่า
นักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นแตกต่าง
กัน  โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียดต่างๆเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อยากไปสถานที่จริง ระหว่างกลุ่ม 6.112 4 1.528 2.21 .066 
ภายในกลุ่ม 272.186 395 .689   

รวม 278.298 399    

หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 4.353 4 1.088 1.55 .187 
ภายในกลุ่ม 277.124 395 .702   

รวม 281.478 399    

สมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน ระหว่างกลุ่ม 8.020 4 2.005 2.47* .044 
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ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภายในกลุ่ม 319.940 395 .810   

รวม 327.960 399    

จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ระหว่างกลุ่ม 11.028 4 2.757 2.95* .020 
ภายในกลุ่ม 368.650 395 .933   

รวม 379.678 399    
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3.362 4 .840 2.34 .055 

ภายในกลุ่ม 141.893 395 .359   

รวม 145.255 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
 

จากตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดย
จำแนกตามอายุพบว่า ด้านทัศนคติที่อยากไปสถานที่จริง ทัศนคติที่หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว รวมไป
ถึงทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละคร
ที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดไม่ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน และมีจุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่
โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.29 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยจำแนกตามอายุ 

ทัศนคติต่อ
สิ่งดึงดูด
ทางการ
ท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38ปี 39-53ปี 54-72ปี มากกว่า
72ปี 

สมควรไป
เที่ยวแหล่ง

อ่ืน 

ต่ำกว่า18ปี 3.78 - -.232 .012 -.454* -.337 

18-38ปี 4.02  - .244 -.221 -.104 
39-53ปี 3.77   - -.466** -.349 

54-72ปี 4.24    - .117 
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ทัศนคติต่อ
สิ่งดึงดูด
ทางการ
ท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38ปี 39-53ปี 54-72ปี มากกว่า
72ปี 

มากกว่า72
ปี 

4.12 
    - 

จุดที่ไม่ค่อย
ได้รับความ

สนใจ 

ต่ำกว่า18ปี 3.66 - -.239 .258 -.196 -.208 

18-38ปี 3.90  - .497** .042 .030 

39-53ปี 3.40   - -.455* -.466 
54-72ปี 3.86    - -.011 

มากกว่า72
ปี 

3.87 
    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อจุดที่ยังไม่ค่อย

ได้รับความสนใจโดยจำแนกตามอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุ 18-38 ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อจุดที่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจโดยจำแนกตามอายุ 
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39 – 53 ปี น้อยกว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 54-72 ปี  

ขณะที่ในส่วนทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืนนั้นพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า 
18 ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืนน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38 
ปี และ 54-72 ปี ส่วนนักท่องเที่ยวมีช่วงอายุ39-53 ปีมีความคิดเห็นต่อทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยว
แหล่งอื่นน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ54-72 ปี 
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ 

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การสนใจร่วมงาน
นิทรรศการหรือเทศกาล

ต่างๆ 
 

ระหว่างกลุ่ม 23.518 4 5.880 6.228 .000** 

ภายในกลุ่ม 372.879 395 .944   
รวม 

396.398 399    

การขี่จักรยานชมเมืองเก่า ระหว่างกลุ่ม 13.605 4 3.401 3.771 .005** 

ภายในกลุ่ม 356.235 395 .902   
รวม 369.840 399    

การอยากรับประทานอาหาร ระหว่างกลุ่ม 9.935 4 2.484 2.536 .040* 

ภายในกลุ่ม 386.862 395 .979   
รวม 396.797 399    

การขี่ช้างชมเมือง ระหว่างกลุ่ม 48.145 4 12.036 11.475 .000* 

ภายในกลุ่ม 414.332 395 1.049   
รวม 462.477 399    

การแต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างกลุ่ม 11.718 4 2.929 2.189 .070 

ภายในกลุ่ม 528.592 395 1.338   
รวม 540.310 399    

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 16.589 4 4.147 7.861 .000** 
ภายในกลุ่ม 208.402 395 .528   

รวม 224.991 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  
 

จากตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุพบว่า ด้านทัศนคติในการแต่งกายด้วยชุดไทยนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 
สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 
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ขณะที่การสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆ การขี่จักรยานชมเมืองเก่า การอยาก
รับประทานอาหาร การขี่ช้างชมเมือง และทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบ
เปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  
ตารางที่ 4.31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38ปี 39-53ปี 54-72ปี มากกว่า
72ปี 

การสนใจ
ร่วมงาน

นิทรรศการ
หรือเทศกาล

ต่างๆ 

ต่ำกว่า18ปี 3.81 - -.165 .552* .166 .068 

18-38ปี 3.98  - .718** .332* .233 
39-53ปี 3.26   - -.386* -.484 

54-72ปี 3.65    - -.098 
มากกว่า72

ปี 
3.75 

    - 

การขี่
จักรยานชม
เมืองเก่า 

ต่ำกว่า18ปี 3.82 - .028 .478** .363 -.223 
18-38ปี 4.15  - .449** .335* -.252 

39-53ปี 4.12   - -.114 -.701 
54-72ปี 3.67    - -.587 

มากกว่า72
ปี 

3.78 
    - 

การอยาก
รับประทาน

อาหาร 

ต่ำกว่า18ปี 4.37 - .135 .466* .409 .617 

18-38ปี 4.02  - .331* .273* .481 
39-53ปี 4.24   - -.057 .150 

54-72ปี 4.10    - .208 

มากกว่า72
ปี 

3.77 
    - 
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ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38ปี 39-53ปี 54-72ปี มากกว่า
72ปี 

การขี่ช้างชม
เมือง 

ต่ำกว่า18ปี 3.83 - -.144 .369 .757** -.306 

18-38ปี 3.62  - .514** .902** -.161 
39-53ปี 4.02   - .388* -.676 

54-72ปี 3.81    - -1.06** 

มากกว่า72
ปี 

3.96 
    - 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ต่ำกว่า18ปี 3.44 - -.065 .410* .378* .083 
18-38ปี 3.06  - .475** .443** .148 

39-53ปี 4.12   - -.032 -.327 

54-72ปี 3.74    - -.295 
มากกว่า72

ปี 
3.93 

    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครนั้น มีข้อมูลดังนี้ 

ในด้านการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ ต่ำกว่า18ปี 
มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ 39-53 ปี ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ18-38ปี มีความคิดเห็นต่อการสนใจร่วมงาน
นิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆ มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ39-53ปี และ 54-72 ปี นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39 – 53 ปี มากกว่ามีความคิดเห็นต่อการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือ
เทศกาลต่างๆ มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 54-72 ปี  

ในด้านการขี่จักรยานชมเมืองเก่า พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ ต่ำกว่า18ปี มีความคิดเห็น
ต่อทัศนคติต่อการขี่จักรยานชมเมืองเก่ามากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี ส่วนนักท่องเที่ยว
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ที่มีช่วงอายุ18-38ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการขี่จักรยานชมเมืองเก่ามากกว่านักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ39-53ปี และ 54-72 ปี  

ในด้านการอยากรับประทานอาหารพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า18ปี มีความ
คิดเห็นต่อทัศนคติต่อการอยากรับประทานอาหารมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี 
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ18-38ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการขี่จักรยานชมเมืองเก่า
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ39-53ปี และ 54-72 ปี  

ในด้านการขี่ช้างชมเมืองพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า18ปี มีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติต่อการขี่ช้างชมเมืองมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 54-72 ปี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ18-38ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการขี่ช้างชมเมืองมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ39-
53ปี และ 54-72 ปี ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 54-72 ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการขี่ช้างชม
เมืองน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุมากกว่า 72 ปี 

ในด้านทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า
18ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 
39-53 ปี และ 54-72 ปี นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ18-38ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี และ 54-72 ปี 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ (F-test) 

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ป้ายให้ข้อมูลชัดเจน 
 

ระหว่างกลุ่ม 6.853 4 1.713 2.199 .068 
ภายในกลุ่ม 307.707 395 .779   

รวม 314.560 399    

เจ้าหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 8.038 4 2.009 2.839* .024 
ภายในกลุ่ม 279.602 395 .708   

รวม 287.640 399    
สนใจการท่องเที่ยวแบบวิถี

ชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 4.629 4 1.157 1.642 .163 

ภายในกลุ่ม 278.371 395 .705   

รวม 283.000 399    
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ ระหว่างกลุ่ม 3.017 4 .754 1.778 .132 
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ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

สะดวกทางการท่องเที่ยว
โดยรวม 

ภายในกลุ่ม 167.578 395 .424   

รวม 170.596 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
 

จากตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุพบว่า ด้านทัศนคติป้ายให้ข้อมูลชัดเจน การสนใจการ
ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน และทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig 
มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 

ขณะที่ในด้านเจ้าหน้าที่นั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อ
ละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ  
ทัศนคติต่อส่ิง
อำนวยความ

สะดวก 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38ปี 39-53
ปี 

54-72
ปี 

มากกว่า
72ปี 

การให้ข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่ 

ต่ำกว่า18ปี 3.78 - -.117 .163  .181 -.435 
18-38ปี 4.02  - .281* .299* -.317 

39-53ปี 3.77   - .017 -.599 

54-72ปี 4.24    - -.617 
มากกว่า72ปี 4.12     - 

 
จากตารางที่ 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่ง

อำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในด้านการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่โดยจำแนกตามอายุ พบว่า 
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นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี และ54-72 ปี 

 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ (F-Test) 
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยว 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ข้อมูลความรู้ ระหว่างกลุ่ม 3.565 4 .891 1.362 .246 
ภายในกลุ่ม 258.475 395 .654   

รวม 262.040 399    
ข้อมูลต่างๆทีชู่เอกลักษณ์

ความเป็นไทย 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.615 4 .404 .602 .661 

ภายในกลุ่ม 264.822 395 .670   

รวม 266.438 399    
การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ ระหว่างกลุ่ม 1.852 4 .463 .688 .600 

ภายในกลุ่ม 265.588 395 .672   

รวม 267.440 399    
แผนที่ 

 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.313 4 .578 .734 .569 

ภายในกลุ่ม 311.197 395 .788   

รวม 313.510 399    
การกระจายข่าวสาร ระหว่างกลุ่ม 3.513 4 .878 1.238 .294 

ภายในกลุ่ม 280.237 395 .709   
รวม 283.750 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .506 4 .126 .330 .857 

ภายในกลุ่ม 151.082 395 .382   
รวม 151.587 399    

 
จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุพบว่า ด้านข้อมูลความรู้ ด้านข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ ด้านแผนที่ ด้านการกระจายข่าวสาร และด้านทัศนคติต่อข้อมูล
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ข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อ
ละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ (F-test) 
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การล่องเรือ ระหว่างกลุ่ม 10.274 4 2.569 3.048* .017 
ภายในกลุ่ม 332.903 395 .843   

รวม 343.177 399    
เส้นทางเหมาะสม ระหว่างกลุ่ม 3.984 4 .996 1.401 .233 

ภายในกลุ่ม 280.814 395 .711   

รวม 284.797 399    
ถนนเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
ระหว่างกลุ่ม 13.315 4 3.329 4.591** .001 

ภายในกลุ่ม 286.435 395 .725   

รวม 299.750 399    
ยานพาหนะต่างกัน ระหว่างกลุ่ม 1.092 4 .273 .406 .804 

ภายในกลุ่ม 265.505 395 .672   

รวม 266.598 399    
การจราจร ระหว่างกลุ่ม 5.976 4 1.494 2.021 .091 

ภายในกลุ่ม 292.014 395 .739   
รวม 297.990 399    

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.238 4 1.059 2.895* .022 

ภายในกลุ่ม 144.540 395 .366   
รวม 148.778 399    

 หมายเหตุ ** = p<0.01 
   * = p<0.05  
 

จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุพบว่า ด้านเส้นทางเหมาะสม ด้านยานพาหนะต่างกัน และด้าน
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การจราจรนั้น มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติด้านการล่องเรือ และทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า 
Sig. น้อยกว่า 0.05 ส่วนถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 สรุปได้ว่าอายุของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างกัน  ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD 
โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ  

ทัศนคติต่อ
การเข้าถึง

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38ปี 39-53
ปี 

54-72
ปี 

มากกว่า
72ปี 

การล่องเรือ ต่ำกว่า18ปี 4.0000 - -.151 .326 -.045 -.375 
18-38ปี 4.1516  - .478** .106 -.223 

39-53ปี 3.6735   - -.371* -.701* 

54-72ปี 4.0455    - -.329 
มากกว่า72ปี 4.3750     - 

ถนนเชื่อมโยง
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ต่ำกว่า18ปี 3.9697 - -.058 .275 -.136 .969** 

18-38ปี 4.0287  - .334* -.077 1.02** 
39-53ปี 3.6939   - .412* .693* 

54-72ปี 4.1061    - 1.10** 

มากกว่า72ปี 3.0000     - 
ทัศนคติต่อ
การเข้าถึง
แหล่ง
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ต่ำกว่า18ปี 4.0303 - -.081 .213 -.021 .255 

18-38ปี 4.1123  - .295** 060 .337 
39-53ปี 3.8163   - -.235* .041 

54-72ปี 4.0515    - .276 

มากกว่า72ปี 3.7750     - 
หมายเหตุ ** = p<0.01  * = p<0.05  
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จากตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครนั้น มีข้อมูลดังนี้ 
ในด้านการล่องเรือ นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการ

ล่องเรือมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53ปี มีความ
คิดเห็นต่อทัศนคติต่อการล่องเรือน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 54-72ปี และ มากกว่า72ป ี

ในด้านถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความ
คิดเห็นต่อทัศนคติต่อถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุมากกว่า 72 ปี 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38ปี มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปีและมากกว่า72ปี ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53ปี 
มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 54-72ปี 
และมากกว่า72ปี ในด้านของนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ54-72ปีนั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อถนน
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุมากกว่า72ปี 

ในด้านทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38ปี 
มีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ39-53 
ปี ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ39-53 ปีนั้นความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ54-72ปี 

 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว จำแนกตามสถานภาพ 
 

จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามสถานภาพ 
โสด  284 คน 
แยกกันอยู่ 9 คน 
สมรส   96 คน 
หย่าร้าง  11   คน 
 

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามสถานภาพ (F-Test) 

ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 
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ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 2.222 3 .741 2.05 .106 

ภายในกลุ่ม 143.032 396 .361   

รวม 145.255 399    
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 
ระหว่างกลุ่ม 9.253 3 3.084 5.66** .001 

ภายในกลุ่ม 215.739 396 .545   
รวม 224.991 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

 

ระหว่างกลุ่ม 1.151 3 .384 .896 .443 

ภายในกลุ่ม 169.445 396 .428   
รวม 170.596 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม .313 3 .104 .273 .845 

ภายในกลุ่ม 151.274 396 .382   
รวม 151.587 399    

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 3.499 3 1.166 3.17* .024 
ภายในกลุ่ม 145.279 396 .367   

รวม 148.777 399    

ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.167 3 .722 2.55 .055 
ภายในกลุ่ม 111.879 396 .283   

รวม 114.047 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.37 นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามสถานภาพ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อ
ละครที่มีสถานภาพต่างกันนั้น มีทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 จึง
สามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมาเท่ียวแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
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ขณะที่ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว นั้นมี
ค่า Sig น้อยกว่า 0.01 และ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครนั้นมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน  โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ
เป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อยากไปสถานที่จริง ระหว่างกลุ่ม 3.005 3 1.002 1.441 .230 
ภายในกลุ่ม 275.293 396 .695   

รวม 278.298 399    
หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 3.303 3 1.101 1.567 .197 

ภายในกลุ่ม 278.175 396 .702   

รวม 281.478 399    
สมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน ระหว่างกลุ่ม 8.635 3 2.878 3.569* .014 

ภายในกลุ่ม 319.325 396 .806   

รวม 327.960 399    
จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ระหว่างกลุ่ม 13.880 3 4.627 5.009** .002 

ภายในกลุ่ม 365.797 396 .924   
รวม 379.678 399    

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 2.222 3 .741 2.051 .106 

ภายในกลุ่ม 143.032 396 .361   
รวม 145.255 399    

หมายเหตุ  * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดย
จำแนกตามสถานภาพพบว่า ด้านทัศนคติที่อยากไปสถานที่จริง ทัศนคติที่หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว 
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รวมไปถึงทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าสถานภาพของนักท่องเที่ยว
ที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดไม่ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน และจุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่าสถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับ
สื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำ
การทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.39 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยจำแนกตามสถานภาพ 

ทัศนคติต่อส่ิง
ดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยว 

สถานภาพ × ̅ โสด แยกกันอยู่ สมรส หย่าร้าง 

สมควรไปเที่ยว
แหล่งอ่ืน 

โสด 4.02 - .687* .052 -.615* 

แยกกันอยู่ 3.33  - -.635* -1.30** 

สมรส 3.96   - -.667* 
หย่าร้าง 4.63    - 

จุดที่ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจ 

โสด 3.88 - 1.21** .15 -.02 

แยกกันอยู่ 2.66  - -1.06** -1.06** 
สมรส 3.72   - -.17 

หย่าร้าง 3.90    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.39 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการสมควรไป

เที่ยวแหล่งอ่ืนเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืนมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่  แต่น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหย่าร้าง ส่วน
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่นั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการสมควรไปเที่ยวแหล่งอื่นน้อย
กว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสและหย่าร้าง และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสความคิดเห็น
ต่อทัศนคติในการสมควรไปเที่ยวแหล่งอื่นน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพหย่าร้าง 
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 นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับจุดที่ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจนั้นพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับจุดที่ไม่ค่อย
ได้รับความสนใจมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกัน
อยู่นั้นความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับจุดที่ ไม่ค่อยได้รับความสนใจน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพสมรสและหย่าร้าง 

 
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ (F-test) 

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การสนใจร่วมงาน
นิทรรศการหรือเทศกาล

ต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม 6.051 3 2.017 2.046 .107 

ภายในกลุ่ม 390.346 396 .986   
รวม 396.398 399    

การขี่จักรยานชมเมืองเก่า ระหว่างกลุ่ม 6.482 3 2.161 2.355 .072 

ภายในกลุ่ม 363.358 396 .918   
รวม 369.840 399    

การอยากรับประทานอาหาร ระหว่างกลุ่ม 14.308 3 4.769 4.938** .002 
ภายในกลุ่ม 382.490 396 .966   

รวม 396.797 399    

การขี่ช้างชมเมือง ระหว่างกลุ่ม 25.248 3 8.416 7.622** .000 
ภายในกลุ่ม 437.230 396 1.104   

รวม 462.478 399    

การแต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างกลุ่ม 9.470 3 3.157 2.355 .072 
ภายในกลุ่ม 530.840 396 1.341   

รวม 540.310 399    
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 9.253 3 3.084 5.661** .001 

ภายในกลุ่ม 215.739 396 .545   

รวม 224.991 399    
หมายเหตุ ** = p<0.01 
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จากตารางที่ 4.40 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ พบว่าด้านทัศนคติในการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาล
ต่างๆ การขี่จักรยานชมเมืองเก่า การแต่งกายด้วยชุดไทย นั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่า
สถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติในการอยากรับประทานอาหาร การขี่ช้างชมเมือง และทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่าสถานภาพของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างกัน  ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD 
โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.41 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามสถานภาพ 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 

สถานภาพ × ̅ โสด แยกกันอยู่ สมรส หย่าร้าง 

การอยาก
รับประทาน

อาหาร 

โสด 4.13 - .241 .328** .857** 

แยกกันอยู่ 3.88  - .086 .616 

สมรส 3.80   - .529 
หย่าร้าง 3.27    - 

การขี่ช้างชม
เมือง 

โสด 3.89 - .561 .467** .985** 
แยกกันอยู่ 3.33  - -.093 .424 

สมรส 3.42   - .517 

หย่าร้าง 2.90    - 
ทัศนคติต่อ

กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

โสด 3.94 - .593* .263** .494* 

แยกกันอยู่ 3.35  - -.329 -.098 

สมรส 3.68   - .230 
หย่าร้าง 3.45    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
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จากตารางที่ 4.41 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยาก
รับประทานอาหารเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยากรับประทานอาหารมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสและหย่าร้าง  

นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับการขี่ช้างชมเมือง
เป็นรายคู่  ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการขี่ช้างชมเมืองมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส
และหย่าร้าง  
 ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวโดยรวมได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวม
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ สมรส และหย่าร้าง 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ (F-test) 
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ป้ายให้ข้อมูล ระหว่างกลุ่ม .196 3 .065 .082 .970 

ภายในกลุ่ม 314.364 396 .794   

รวม 314.560 399    
เจ้าหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 4.888 3 1.629 2.282 .079 

ภายในกลุ่ม 282.752 396 .714   
รวม 287.640 399    

สนใจการท่องเที่ยวแบบวิถี
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 2.402 3 .801 1.130 .337 

ภายในกลุ่ม 280.598 396 .709   
รวม 283.000 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.151 3 .384 .896 .443 

ภายในกลุ่ม 169.445 396 .428   
รวม 170.596 399    

 



 168 

จากตารางที่ 4.42 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพพบว่า ป้ายให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ สนใจการท่องเที่ยว
แบบวิถีชุมชน และทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยรวม นั้น มีค่า  Sig. 
มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าสถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ (F-test) 

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ข้อมูลความรู้ ระหว่างกลุ่ม .444 3 .148 .224 .880 

ภายในกลุ่ม 261.596 396 .661   
รวม 262.040 399    

ข้อมูลต่างๆทีชู่เอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

ระหว่างกลุ่ม 1.105 3 .368 .550 .648 

ภายในกลุ่ม 265.332 396 .670   
รวม 266.438 399    

แผนที่ ระหว่างกลุ่ม 1.175 3 .392 .583 .627 
ภายในกลุ่ม 266.265 396 .672   

รวม 267.440 399    

การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ ระหว่างกลุ่ม 5.328 3 1.776 2.282 .079 
ภายในกลุ่ม 308.182 396 .778   

รวม 313.510 399    

การกระจายข่าวสาร ระหว่างกลุ่ม .933 3 .311 .435 .728 
ภายในกลุ่ม 282.817 396 .714   

รวม 283.750 399    
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม .313 3 .104 .273 .845 

ภายในกลุ่ม 151.274 396 .382   

รวม 151.587 399    
หมายเหตุ ** = p<0.01 
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จากตารางที่ 4.43 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพพบว่า ข้อมูลความรู้ ข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์ความเป็น
ไทย การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ การทำแผนที่ การกระจายข่าวสาร ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าสถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่
ต่างกันมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ (F-test) 

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 
การล่องเรือ 

ระหว่างกลุ่ม 5.688 3 1.896 2.22 .085 

ภายในกลุ่ม 337.490 396 .852   
รวม 343.177 399    

เส้นทางเดินทาง ระหว่างกลุ่ม 2.670 3 .890 1.24 .292 

ภายในกลุ่ม 282.128 396 .712   
รวม 284.798 399    

ถนนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 13.219 3 4.406 6.09** .000 
ภายในกลุ่ม 286.531 396 .724   

รวม 299.750 399    

ยานหนะท่ีแตกต่าง ระหว่างกลุ่ม 5.645 3 1.882 2.85* .037 
ภายในกลุ่ม 260.952 396 .659   

รวม 266.597 399    

การจราจร ระหว่างกลุ่ม .511 3 .170 .227 .878 
ภายในกลุ่ม 297.479 396 .751   

รวม 297.990 399    
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.499 3 1.166 3.17* .024 

ภายในกลุ่ม 145.279 396 .367   

รวม 148.777 399    
หมายเหตุ ** = p<0.01 
  * = p<0.05  
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จากตารางที่ 4.44 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพพบว่า การล่องเรือ ด้านเส้นทางเดินทาง และการจราจร มีค่า Sig. 
มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าสถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 

ขณะทีท่ัศนคตใินด้าน ยานหนะท่ีแตกต่าง และทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม
นั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05  และด้านถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 สรุปได้ว่า
สถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างกัน ที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์
ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.45 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตาม
สถานภาพ 
ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

สถานภาพ × ̅ โสด แยกกันอยู่ สมรส หย่าร้าง 

ถนนเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว 

โสด 4.04 - 1.153** .177 -.048 
แยกกันอยู่ 2.88  - -.975** -1.20** 

สมรส 3.86   - -.226 

หย่าร้าง 4.09    - 
ยานหนะท่ี
แตกต่าง 

โสด 4.07 - .744** -.078 .077 

แยกกันอยู่ 3.33  - -.822** -.666 

สมรส 4.15   - .156 
หย่าร้าง 4.00    - 

ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

โสด 4.09 - .581** .094 .146 
แยกกันอยู่ 3.51  - -.486* -.434 

สมรส 3.99   - .052 

หย่าร้าง 3.94    - 
หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 



 171 

 
จากตารางที่ 4.45 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเก่ียวกับถนน

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดมีความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า
นักท่องเทีย่วที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ และนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่นั้นมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติเกี่ยวกับถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรมและหย่าร้าง 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเก่ียวกับยานหนะที่แตกต่าง
เป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพแยกกันอยู่นั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติเก่ียวกับยานหนะที่แตกต่างมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด และสมรส 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติต่อการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 
0.05 01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่นั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด และสมรส 

 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว จำแนกตามระดับการศึกษา 
 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ต่ำกว่าประถมศึกษา  2 คน 
ประถมศึกษา   6 คน 
มัธยมศึกษา   89 คน 

  ปวช./ปวส./อนุปริญญา  17   คน 
  ปริญญาตรี   227 คน 
  ปริญญาโท   50 คน 
  ปริญญาเอก   9 คน 
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ตารางที่ 4.46 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามระดับการศึกษา (F-Test) 

ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 3.607 6 .601 1.66 .128 

ภายในกลุ่ม 141.648 393 .360   
รวม 145.255 399    

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 11.050 6 1.842 3.38** .003 

ภายในกลุ่ม 213.941 393 .544   
รวม 224.991 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

 

ระหว่างกลุ่ม 4.781 6 .797 1.88 .082 

ภายในกลุ่ม 165.814 393 .422   
รวม 170.596 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 3.041 6 .507 1.34 .238 

ภายในกลุ่ม 148.546 393 .378   
รวม 151.587 399    

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 3.616 6 .603 1.63 .137 
ภายในกลุ่ม 145.161 393 .369   

รวม 148.777 399    

ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.706 6 .618 2.20* .042 
ภายในกลุ่ม 110.340 393 .281   

รวม 114.047 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.46 นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับ
สื่อละครที่มีระดับการศึกษาต่างกันนั้น มีทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนคติต่อสิ่ง
ดึงดดูทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงสามารถ
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สรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครที่มีระดับการศึกษาต่างนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมา
เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมนั้นมีค่า Sig น้อยกว่า 0.01 และ 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครที่
มีระดับการศึกษาต่างกันนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน  โดย
สามารถพิจารณาในรายละเอียดต่างๆเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.47 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อยากไปสถานที่จริง ระหว่างกลุ่ม 9.459 6 1.577 2.30* .034 

ภายในกลุ่ม 268.838 393 .684   

รวม 278.297 399    
หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 2.953 6 .492 .694 .654 

ภายในกลุ่ม 278.524 393 .709   

รวม 281.478 399    
สมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน ระหว่างกลุ่ม 9.768 6 1.628 2.01 .063 

ภายในกลุ่ม 318.192 393 .810   

รวม 327.960 399    
จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ระหว่างกลุ่ม 7.998 6 1.333 1.41 .210 

ภายในกลุ่ม 371.679 393 .946   
รวม 379.678 399    

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 3.607 6 .601 1.66 .128 

ภายในกลุ่ม 141.648 393 .360   
รวม 145.255 399    

หมายเหตุ  * = p<0.05 
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จากตารางที่ 4.47 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดย
จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ด้านทัศนคติที่หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนคติที่ว่าสมควรไป
เที่ยวแหล่งอ่ืน จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด
โดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดไม่ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติในการอยากไปสถานที่จริงนั้นมีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับ
การศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 



ตารางที่ 4.48 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ทัศนคติต่อ
สิ่งดึงดูด
ทางการ
ท่องเที่ยว 

ระดับ
การศึกษา 

× ̅ ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อยากไป
สถานที่จริง 

 

ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

4.50 
- 

1.166 
.320 

.676 
.292 .540 .055 

ประถมศึกษา 3.33  - -.846* -.490 -.873* -.626 -1.11* 
มัธยมศึกษา 4.17   - .356 -.027 .219 -.264 

ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

3.82  
  - -.383 -.136 -.620 

ปริญญาตรี 4.20     - .247 -.237 

ปริญญาโท 3.96      - -.484 
ปริญญาเอก 4.44       - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
 

จากตารางที่ 4.48 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยากไปสถานที่จริงเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษานั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยากไปสถานที่จริงน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาเอก



ตารางที่ 4.49 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา (F-test) 

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การสนใจร่วมงาน
นิทรรศการหรือเทศกาล

ต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม 7.913 6 1.319 1.33 .241 

ภายในกลุ่ม 388.484 393 .989   
รวม 396.398 399    

การขี่จักรยานชมเมืองเก่า ระหว่างกลุ่ม 9.207 6 1.535 1.67 .126 

ภายในกลุ่ม 360.633 393 .918   
รวม 369.840 399    

การอยากรับประทานอาหาร ระหว่างกลุ่ม 18.170 6 3.028 3.14** .005 

ภายในกลุ่ม 378.628 393 .963   
รวม 396.797 399    

การขี่ช้างชมเมือง ระหว่างกลุ่ม 28.495 6 4.749 4.30** .000 

ภายในกลุ่ม 433.983 393 1.104   
รวม 462.478 399    

การแต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างกลุ่ม 8.089 6 1.348 .99 .428 
ภายในกลุ่ม 532.221 393 1.354   

รวม 540.310 399    

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 11.050 6 1.842 3.38** .003 
ภายในกลุ่ม 213.941 393 .544   

รวม 224.991 399    

 
หมายเหตุ ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.49 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา ด้านทัศนคติในการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาล
ต่างๆ การขี่จักรยานชมเมืองเก่า การแต่งกายด้วยชุดไทย นั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับ
การศึกษา ของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 
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ขณะที่ทัศนคติในการอยากรับประทานอาหาร การขี่ช้างชมเมือง และทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า  0.01 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 
ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 



ตารางที่ 4.50 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

ระดับ
การศึกษา 

× ̅ ต่ำกว่า
ประถมศึก

ษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

การอยาก
รับประทาน

อาหาร 

ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

5.00 
- 

1.333 
.764 

1.29 
.964 1.38 .555 

ประถมศึกษา 3.66  - -.569 -.039 -.368 .046 -.777 
มัธยมศึกษา 4.23   - .530* .200 .615** -.208 

ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

3.70  
  - -.329 .085 -.738 

ปริญญาตรี 4.03     - .415** -.409 

ปริญญาโท 3.62      - -.824* 
ปริญญาเอก 4.44       - 

การขี่ช้าง
ชมเมือง 

ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

5.00 - 
1.33 .921 1.52 1.28 1.76* .888 

ประถมศึกษา 3.66  - -.411 .196 .196 .196 -.444 

มัธยมศึกษา 4.07   - .608* .360** .838** -.032 
ปวช/ปวส/ 3.47    - -.247 .230  -.640 
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ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

ระดับ
การศึกษา 

× ̅ ต่ำกว่า
ประถมศึก

ษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 3.71     - .478** -.393 
ปริญญาโท 3.24      - -.871* 

ปริญญาเอก 4.11       - 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

4.80 - 1.13 
.739 1.02 .950 1.26* .844 

ประถมศึกษา 3.66  - -.394 -.109 -.182 .130 -.288 
มัธยมศึกษา 4.06   - .284 .211* .524** .105 

ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

3.77  
  - -.072 .240 

-.179 

ปริญญาตรี 3.84     - .313** -.106 

ปริญญาโท 3.53      - -.419 
ปริญญาเอก 3.95       - 

หมายเหตุ * = p<0.05 ** = p<0.01 



จากตารางที่ 4.50 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยาก
รับประทานอาหารเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยาก
รับประทานอาหารมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปวช/ปวส/อนุปริญญา และระดับ
ปริญญาโท ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทยังพบว่ามีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติในการอยากรับประทานอาหารน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และปริญญาเอกด้วย 

นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับการขี่ช้างชมเมือง
เป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่
มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยากขี่ช้างชมเมืองมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปวช/ปวส/อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ขณะที่
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยากขี่ช้างชม
เมืองน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาเอก 
 ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวโดยรวมได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับต่ำกว่าประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และปริญญาตรี ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความคิดเห็นต่อทัศนคติ
ต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญา
โท 
 
ตารางที่ 4.51 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา (F-test) 

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ป้ายให้ข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 4.632 6 .772 .97 .439 

ภายในกลุ่ม 309.928 393 .789   
รวม 314.560 399    

เจ้าหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 10.222 6 1.704 2.41* .027 

ภายในกลุ่ม 277.418 393 .706   
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ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 287.640 399    

สนใจการท่องเที่ยวแบบวิถี
ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 6.815 6 1.136 1.61 .141 

ภายในกลุ่ม 276.185 393 .703   
รวม 283.000 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.781 6 .797 1.88 .082 
ภายในกลุ่ม 165.814 393 .422   

รวม 170.596 399    

 
จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ป้ายให้ข้อมูล ความสนใจการ
ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน และทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยรวม นั้น มีค่า 
Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่ง
อำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า  0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 



ตารางที่ 4.52 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ทัศนคติต่อส่ิง
อำนวยความ

สะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 

ระดับการศึกษา × ̅ ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

เจ้าหน้าที่ 
 

ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

5.00 
- 

1.16 
.887 

.823 
1.03 1.36* 1.00 

ประถมศึกษา 3.83  - -.279 -.343 -.131 .193 -.166 
มัธยมศึกษา 4.11   - -.064 .147 .472** .112 

ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

4.17   
 - .211 .536* .176 

ปริญญาตรี 3.96     - .324* -.035 

ปริญญาโท 3.64      - -.360 
ปริญญาเอก 4.00       - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
จากตารางที่ 4.52 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเก่ียวกับเจ้าหน้าที่เป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทนั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่
ต่ำกว่าประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/อนุปริญญา และปริญญาตรี



ตารางที่ 4.53 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา (F-test) 

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ข้อมูลความรู้ ระหว่างกลุ่ม 2.805 6 .468 .709 .643 

ภายในกลุ่ม 259.235 393 .660   
รวม 262.040 399    

ข้อมูลต่างๆทีชู่เอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

ระหว่างกลุ่ม 4.272 6 .712 1.06 .382 

ภายในกลุ่ม 262.166 393 .667   
รวม 266.438 399    

แผนที่ ระหว่างกลุ่ม 3.106 6 .518 .770 .594 

ภายในกลุ่ม 264.334 393 .673   
รวม 267.440 399    

การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ ระหว่างกลุ่ม 7.584 6 1.264 1.62 .139 

ภายในกลุ่ม 305.926 393 .778   
รวม 313.510 399    

การกระจายข่าวสาร ระหว่างกลุ่ม 8.281 6 1.380 1.96 .069 
ภายในกลุ่ม 275.469 393 .701   

รวม 283.750 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.041 6 .507 1.34 .238 
ภายในกลุ่ม 148.546 393 .378   

รวม 151.587 399    

หมายเหตุ ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.53 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ข้อมูลความรู้ ข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ การทำแผนที่ การกระจายข่าวสาร ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับ
สื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.54 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา (F-test) 

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การล่องเรือ ระหว่างกลุ่ม 5.472 6 .912 1.06 .385 

ภายในกลุ่ม 337.705 393 .859   
รวม 343.177 399    

เส้นทางเดินทาง ระหว่างกลุ่ม 8.405 6 1.401 1.99 .066 

ภายในกลุ่ม 276.392 393 .703   
รวม 284.798 399    

ถนนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 5.187 6 .865 1.15 .331 

ภายในกลุ่ม 294.563 393 .750   
รวม 299.750 399    

ยานหนะท่ีแตกต่าง ระหว่างกลุ่ม 4.305 6 .718 1.07 .377 

ภายในกลุ่ม 262.292 393 .667   
รวม 266.598 399    

การจราจร ระหว่างกลุ่ม 9.812 6 1.635 2.23* .040 
ภายในกลุ่ม 288.178 393 .733   

รวม 297.990 399    

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.616 6 .603 1.63 .137 
ภายในกลุ่ม 145.161 393 .369   

รวม 148.777 399    

หมายเหตุ * = p<0.05  
 

จากตารางที่ 4.54 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า การล่องเรือ ด้านเส้นทางเดินทาง ถนนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ยานหนะท่ีแตกต่าง และทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม มีค่า Sig. มากกว่า 
0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 
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ขณะทีท่ัศนคตใินด้านการจราจรนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05  สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 



ตารางที่ 4.55 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระดับการศึกษา × ̅ ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

การจราจร 
 

ต่ำกว่า
ประถมศึกษา 

5.00 
- 

.666 
.617 

1.235 
.726 .940 1.111 

ประถมศึกษา 4.33  - -.048 .568 .060 .273 .444 

มัธยมศึกษา 4.38   - .617** .108 .322* .493 

ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

3.76   
 - -.508* -.295 -.124 

ปริญญาตรี 4.27     - .213 .384 
ปริญญาโท 4.06      - .171 

ปริญญาเอก 3.88       - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
จากตารางที่ 4.55 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเก่ียวกับการจราจรเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทนั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับการจราจรมากกว่านักท่องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาในระดับปวช/ปวส/อนุปริญญา และระดับปริญญาโท ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปวช/ปวส/อนุปริญญาจะมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติเกี่ยวกับการจราจรน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี



 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว จำแนกตามอาชีพ 
 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามอาชีพ 

  ข้าราชการ  จำนวน 92 คน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 23 คน  
พนักงานเอกชน  จำนวน 91 คน 
ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน 31 คน 
นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 124 คน 
ว่างงาน   จำนวน 21 คน 
อ่ืนๆ   จำนวน 18 คน 

 
ตารางที่ 4.56 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามอาชีพ (F-Test) 

ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 7.885 6 1.314 3.76** .001 
ภายในกลุ่ม 137.370 393 .350   

รวม 145.255 399    

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 25.796 6 4.299 8.48** .000 
ภายในกลุ่ม 199.196 393 .507   

รวม 224.991 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

 

ระหว่างกลุ่ม 9.349 6 1.558 3.79** .001 
ภายในกลุ่ม 161.247 393 .410   

รวม 170.596 399    
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยว 
ระหว่างกลุ่ม 7.754 6 1.292 3.53** .002 

ภายในกลุ่ม 143.833 393 .366   

รวม 151.587 399    
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
ระหว่างกลุ่ม 8.989 6 1.498 4.21** .000 

ภายในกลุ่ม 139.789 393 .356   
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ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 148.778 399    

ทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 9.915 6 1.653 6.23** .000 

ภายในกลุ่ม 104.131 393 .265   
รวม 114.047 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.56 นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามอาชีพ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละคร
ที่มีอาชีพต่างกันนั้น มีทัศนคติต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเทีย่ว ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการ
มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้น มีค่า Sig น้อยกว่า 0.01 จึงสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการ
รับสื่อละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นแตกต่างกัน  โดยสามารถ
พิจารณาในรายละเอียดต่างๆเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.57 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อยากไปสถานที่จริง ระหว่างกลุ่ม 5.742 6 .957 1.38 .221 
ภายในกลุ่ม 272.556 393 .694   

รวม 278.297 399    
หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 8.886 6 1.481 2.13* .049 

ภายในกลุ่ม 272.592 393 .694   

รวม 281.478 399    
สมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน ระหว่างกลุ่ม 11.562 6 1.927 2.39* .028 

ภายในกลุ่ม 316.398 393 .805   
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ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 327.960 399    

จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ระหว่างกลุ่ม 17.285 6 2.881 3.12** .005 

ภายในกลุ่ม 362.392 393 .922   
รวม 379.678 399    

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 7.885 6 1.314 3.76** .001 
ภายในกลุ่ม 137.370 393 .350   

รวม 145.255 399    

หมายเหตุ  * = p<0.05 
** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.57 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดย

จำแนกตามอาชีพพบว่า ด้านทัศนคติที่อยากไปสถานที่จริงนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอาชีพ
ของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดด้านทัศนคติที่อยากไปสถานที่จริงไม่
ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติที่หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน มีจุดที่ไม่
ค่อยได้รับความสนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมนั้นมีค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่าอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด
ที่ได้กล่าวมาต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบ
รายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 



ตารางที่ 4.58 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยจำแนกตามอาชีพ 

ทัศนคติต่อส่ิง
ดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

หวงแหน
สถานที่

ท่องเที่ยว 

ข้าราชการ 4.40 - .271 .325** .015 .200 .306 -.208 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.13  - .053 -.256 -.071 .035 -.480 
พนักงานเอกชน 4.07   - -.310 -.124 -.018 -.534* 

ธุรกิจส่วนตัว 4.38    - .185 .291 -.224 

นักศึกษา 4.20     - .106 -.409 
ว่างงาน 4.09      - -.515 

อ่ืนๆ 4.61       - 

สมควรไป
เที่ยวแหล่ง

อ่ืน 

ข้าราชการ 4.21 - .565** .404** .185 .193 -.020 .217 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.65  - -.161 -.380 -.372 -.585* -.347 

พนักงานเอกชน 3.81   - -.219 -.211 -.424 -.186 

ธุรกิจส่วนตัว 4.03    - .008 -.205 .032 
นักศึกษา 4.02     - -.213 .024 

ว่างงาน 4.23      - .238 
อ่ืนๆ 4.00       - 

จุดที่ไม่ค่อย ข้าราชการ 4.11 - .467* .526** .571** .321 .071 .175 
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ทัศนคติต่อส่ิง
ดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

ได้รับความ
สนใจ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.65  - .058 .103 -.146 -.395 -.292 
พนักงานเอกชน 3.59   - .045 -.204 -.454 -.351 

ธุรกิจส่วนตัว 3.54    - -.250 -.499 -.396 

นักศึกษา 3.79     - -.249 -.146 
ว่างงาน 4.04      - .103 

อ่ืนๆ 3.94       - 

ทัศนคติต่อสิ่ง
ดึงดูดโดยรวม 

ข้าราชการ 4.26 - .383** .373** .295* .219** .168 .055 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.88  - -.009 -.087 -.163 -.214 -.327 

พนักงานเอกชน 3.89   - -.077 -.154 -.205 -.318* 
ธุรกิจส่วนตัว 3.96    - -.076 -.127 -.240 

นักศึกษา 4.04     - -.050 -.163 

ว่างงาน 4.09      - -.113 
อ่ืนๆ 4.20       - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 



จากตารางที่ 4.58 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการหวงแหน
สถานที่ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการมีความ
คิดเห็นต่อทัศนคติในการหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชนนั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในการหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว
มากกว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม 

ขณะที่ในส่วนทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืนนั้นพบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการมี
ความคิดเห็นต่อทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืนมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และพนักงานเอกชน ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นมีความคิดเห็นต่อทัศนคติที่ว่า
สมควรไปเทีย่วแหล่งอื่นน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการและยังว่างงาน 

ในส่วนของทัศนคติที่รู้สึกว่ายังมีจุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจอยู่นั้นพบว่านักท่องเที่ยวที่เป็น
ข้าราชการมีความคิดเห็นต่อทัศนคติที่รู้สึกว่ายังมีจุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากกว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมนั้นพบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักศึกษา ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชนนั้นมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การสนใจร่วมงาน
นิทรรศการหรือเทศกาล

ต่างๆ 
 

ระหว่างกลุ่ม 32.730 6 5.455 5.89** .000 
ภายในกลุ่ม 363.667 393 .925   

รวม 
396.398 399    

การขี่จักรยานชมเมืองเก่า ระหว่างกลุ่ม 28.033 6 4.672 5.37** .000 
ภายในกลุ่ม 341.807 393 .870   

รวม 369.840 399    

การอยากรับประทานอาหาร ระหว่างกลุ่ม 19.654 6 3.276 3.41** .003 
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ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภายในกลุ่ม 377.143 393 .960   

รวม 396.798 399    

การขี่ช้างชมเมือง ระหว่างกลุ่ม 50.758 6 8.460 8.07** .000 
ภายในกลุ่ม 411.719 393 1.048   

รวม 462.478 399    
การแต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างกลุ่ม 19.669 6 3.278 2.47* .023 

ภายในกลุ่ม 520.641 393 1.325   

รวม 540.310 399    
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 25.796 6 4.299 8.48** .000 

ภายในกลุ่ม 199.196 393 .507   

รวม 224.991 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  
 

จากตารางที่ 4.59 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพพบว่า ด้านทัศนคติในการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆ 
การขี่จักรยานชมเมืองเก่า การอยากรับประทานอาหาร การขี่ช้างชมเมือง การแต่งกายด้วยชุดไทย 
และทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่า
อาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างกัน  ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี 
LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 



ตารางที่ 4.60 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

การสนใจ
ร่วมงาน

นิทรรศการหรือ
เทศกาลต่างๆ 

 

ข้าราชการ 4.09 - .489* .438** 1.001*** .081 .478* .431 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.60  - -.050 .511 -.407 -.010 -.057 
พนักงานเอกชน 3.65   - .562** -.356** .040 -.007 

ธุรกิจส่วนตัว 3.09    - -.919** -.522 -.569* 

นักศึกษา 4.01     - .397 .349 
ว่างงาน 3.61      - -.047 

อ่ืนๆ 3.66       - 

การขี่จักรยานชม
เมืองเก่า 

ข้าราชการ 4.31 - .315 .567** .670** .121 .410 .815** 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.00  - .252 .354 -.193 .095 .500 

พนักงานเอกชน 3.74   - .102 -.446** -.157 .247 

ธุรกิจส่วนตัว 3.64    - -.548** -.259 .145 
นักศึกษา 4.19     - .288 .693** 

ว่างงาน 3.90      - .404 
อ่ืนๆ 3.50       - 

การอยาก ข้าราชการ 4.26 - .565* .491** .551** .083 .308 .205 
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ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

รับประทาน
อาหาร 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.69  - -.073 -.014 -.481* -.256 -.359 
พนักงานเอกชน 3.76   - .059 -.408** -.183 -.286 

ธุรกิจส่วนตัว 3.70    - -.467* -.242 -.345 

นักศึกษา 4.17     - .225 .121 
ว่างงาน 3.95      - .121 

อ่ืนๆ 4.05       - 

การขี่ช้างชม
เมือง 

ข้าราชการ 4.08 - .565* .592** .957** .086 .420 1.19* 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.52  - .027 .392 -.478* -.144 .632 

พนักงานเอกชน 3.49   - .365 -.505** -.172 .605* 
ธุรกิจส่วนตัว 3.12    - -.870** -.537 .240 

นักศึกษา 4.00     - .333 1.11** 

ว่างงาน 3.66      - .77* 
อ่ืนๆ 2.88       - 

การแต่งกายด้วย
ชุดไทย 

ข้าราชการ 3.91 - -.086 .407* .687** .146 .294 .579 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.00  - .494 .774* .233 .380 .666 
พนักงานเอกชน 3.50   - .279 -.260 -.113 .172 
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ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการ

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

ธุรกิจส่วนตัว 3.22    - -.540* -.393 -.107 
นักศึกษา 3.76     - .147 .432 

ว่างงาน 3.61      - .285 

อ่ืนๆ 3.33       - 
ทัศนคติต่อ

กิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ข้าราชการ 4.13 - .369* .499** .773** .104 .382* .645** 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.76  - .130 .403* -.265 .012 .276 

พนักงานเอกชน 3.63   - .273 -.395** -.117 .146 
ธุรกิจส่วนตัว 3.36    - -.669** -.391 -.127 

นักศึกษา 4.03     - .278 .541** 
ว่างงาน 3.75      - .263 

อ่ืนๆ 3.48       - 

หมายเหตุ * = p<0.05  
  ** = p<0.01  



จากตารางที่ 4.60 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านการสนใจ
ร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ 
ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
ข้าราชการมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และนักท่องเที่ยวที่ว่างงาน 
ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชนนั้นมีทัศนคติในด้านการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือ
เทศกาลต่างๆน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการและนักศึกษา แต่มากกว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นมีทัศนคติในด้านการสนใจร่วมงานนิทรรศการ
หรือเทศกาลต่างๆน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการ พนักงานเอกชนและนักท่องเที่ยวที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม 

ในส่วนของทัศนคติในด้านการขี่จักรยานชมเมืองเก่าโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่
มีอาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านการขี่จักรยานชมเมืองเก่ามากกว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม ส่วน
นักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษานั้นพบว่ามีความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านการขี่จักรยานชมเมืองเก่า
มากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้
กล่าวในแบบสอบถาม 
 ขณะที่ทัศนคติในด้านการอยากรับประทานอาหารโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อการอยากรับประทานอาหารมากกว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนนักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษา
นั้นพบว่ามีความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านการอยากรับประทานอาหารมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ส่วนทัศนคติในด้านการขี่ช้างชมเมืองโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็น
รายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มี
อาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อการขี่ช้างชมเมืองมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว และที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวใน
แบบสอบถาม ด้านนักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษานั้นพบว่ามีความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านการขี่ช้างชม
เมืองมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน นักท่องเที่ยวที่ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว และที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ประกอบ
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อาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถามนั้นพบว่าความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านการขี่ช้างชมเมืองน้อย
กว่านักท่องเที่ยวเป็นข้าราชการ นักศึกษา และว่างงาน 
 ในส่วนของทัศนคติในการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อ
ละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อการแต่งกายด้วยชุดไทยมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็น 
พนักงานเอกชน และนักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ขณะที่นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
พบว่ามีความคิดเห็นต่อการแต่งกายด้วยชุดไทยน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และนักศึกษา 

ด้านทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับ
สื่อละครเป็นรายคู่นั้นพบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการมีความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ผู้ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว นักศึกษา ผู้ว่างงาน และนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมน้อยกว่า
ข้าราชการ แต่มีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ขณะที่
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษานั้นมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานเอกชน  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวใน
แบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4.61 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ (F-test) 
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ป้ายให้ข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 13.312 6 2.219 2.89** .009 
ภายในกลุ่ม 301.248 393 .767   

รวม 314.560 399    
เจ้าหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 11.587 6 1.931 2.74* .013 

ภายในกลุ่ม 276.053 393 .702   

รวม 287.640 399    
สนใจการท่องเที่ยวแบบวิถี

ชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 9.537 6 1.589 2.28* .035 

ภายในกลุ่ม 273.463 393 .696   
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ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 283.000 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 13.312 6 2.219 2.89** .009 

ภายในกลุ่ม 301.248 393 .767   
รวม 314.560 399    

 
จากตารางที่ 4.61 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับป้ายให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ ความ
สนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน และทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยรวม 
นั้น มีค่า Sig. น้อยกว่า  0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบราย
คู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 



ตารางที่ 4.62 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 

ทัศนคติต่อส่ิง
อำนวยความ

สะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

ป้ายให้ข้อมูล ข้าราชการ 4.21 - .217 .492** .507** .289* .169 .328 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.00  - .274 .290 .072 -.047 .111 

พนักงานเอกชน 3.72   - .015 -.202 -.322 -.163 

ธุรกิจส่วนตัว 3.70    - -.217 -.337 -.17 
นักศึกษา 3.92     - -.120 .038 

ว่างงาน 4.04      - .158 
อ่ืนๆ 3.88       - 

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 4.18 - .358 .459** .120 .152 .375 .295 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.82  - .100 -.238 -.206 .016 -.062 
พนักงานเอกชน 3.72   - -.339 -.306** -.084 -.163 

ธุรกิจส่วนตัว 4.06    - .032 .254 .175 

นักศึกษา 4.03   .  - .222 .143 
ว่างงาน 3.80      - -.079 

อ่ืนๆ 3.88       - 
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ทัศนคติต่อส่ิง
อำนวยความ

สะดวกทางการ
ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

สนใจการ
ท่องเที่ยวแบบวิถี

ชุมชน 

ข้าราชการ 4.21 - .304 .316* .475** .096 -.020 .272 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.91  - .011 .171 -.207 -.325 -.031 
พนักงานเอกชน 3.90   - .159 -.219 -.337 -.043 

ธุรกิจส่วนตัว 3.74    - -.379* -.496* -.202 

นักศึกษา 4.12     - -.117 .176 
ว่างงาน 4.23      - .293 

อ่ืนๆ 3.94       - 

ทัศนคติต่อส่ิง
อำนวยความ

สะดวกทางการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ข้าราชการ 4.20 - .293* .422** .367** .179* .174 .299 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.91  - .129 .074 -.113 -.118 .005 

พนักงานเอกชน 3.78   - -.054 -.243 -.247 -.123 

ธุรกิจส่วนตัว 3.83    - -.188 -.193 -.068 
นักศึกษา 4.02     - -.004 .119 

ว่างงาน 4.03      - .124 
อ่ืนๆ 3.90       - 

หมายเหตุ * = p<0.05   
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** = p<0.01  



จากตารางที่ 4.62 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านป้ายให้
ข้อมูลโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติในป้ายให้ขอ้มูลมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็น พนักงานเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และนักศึกษา 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านเจ้าหน้าที่โดยจำแนกตาม
อาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนนั้นมีทัศนคติในด้านเจ้าหน้าที่น้อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการและนักศึกษา 

ด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านความสนใจการท่องเที่ยว
แบบวิถีชุมชนโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ได้พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นข้าราชการนั้นมีทัศนคติ
ในด้านความสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และ
นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ขณะที่นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นพบว่ามีทัศนคติใน
ด้านความสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ นักศึกษา 
และนักท่องเที่ยวที่ว่างงาน 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ได้พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ
นั้นมทีัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว และ
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ (F-test) 

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ข้อมูลความรู้ ระหว่างกลุ่ม 9.447 6 1.575 2.45* .024 

ภายในกลุ่ม 252.593 393 .643   

รวม 262.040 399    
ข้อมูลต่างๆทีชู่เอกลักษณ์ ระหว่างกลุ่ม 8.551 6 1.425 2.17* .045 
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ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความเป็นไทย ภายในกลุ่ม 257.887 393 .656   

รวม 266.438 399    

แผนที่ ระหว่างกลุ่ม 12.536 6 2.089 3.22** .004 
ภายในกลุ่ม 254.904 393 .649   

รวม 267.440 399    
การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ ระหว่างกลุ่ม 8.666 6 1.444 1.86 .086 

ภายในกลุ่ม 304.844 393 .776   

รวม 313.510 399    
การกระจายข่าวสาร ระหว่างกลุ่ม 7.508 6 1.251 1.78 .102 

ภายในกลุ่ม 276.242 393 .703   

รวม 283.750 399    
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 7.754 6 1.292 3.53** .002 

ภายในกลุ่ม 143.833 393 .366   
รวม 151.587 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.63 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพพบว่า การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ และการกระจายข่าวสาร 
นั้นมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 

ขณะทีข่้อมูลความรู้ ข้อมูลต่างๆทีชู่เอกลักษณ์ความเป็นไทย การทำแผนที่ ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่าอาชีพของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี 
LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้



ตารางที่ 4.64 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 

ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการ

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

ข้อมูลความรู้ ข้าราชการ 4.14 - .358 .394** .334 .165 .093 .419* 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.78  - .035 -.023 -.193 -.265 .060 
พนักงานเอกชน 3.74   - -.059 -.228* -.300 .025 

ธุรกิจส่วนตัว 3.80    - -.169 -.241 .084 

นักศึกษา 3.97     - -.071 .253 
ว่างงาน 4.04      - .325 

อ่ืนๆ 3.72       - 

ข้อมูลต่างๆที่ชู
เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย 

ข้าราชการ 4.33 - .554** .249* .143 .191 -.044 .392 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.78  - .392 -.410 -.362* -.598* -.161 

พนักงานเอกชน 4.08   - -.105 -.057 -.293 .143 

ธุรกิจส่วนตัว 4.19    - .048 -.187 .249 
นักศึกษา 4.14     - -.235 .200 

ว่างงาน 4.38      - .436 
อ่ืนๆ 3.94       - 

แผนที่ ข้าราชการ 4.21 - .521* .338* .281 .136 .122 .106 
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ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการ

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.69  - -.183 -.239 -.384 -.399 -.415 
พนักงานเอกชน 3.87   - -.056 -.201 -.216 -.231 

ธุรกิจส่วนตัว 3.93    - -.145 -.159 -.175 

นักศึกษา 4.08     - -.014 -.030 
ว่างงาน 4.09      - -.015 

อ่ืนๆ 4.11       - 

ทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการ

ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ข้าราชการ 4.23 - .428** .349** .314* .167* .122 .303 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.80  - -.079 -.113 -.260 -.305 -.124 

พนักงานเอกชน 3.88   - -.034 -.181* -.226 -.045 
ธุรกิจส่วนตัว 3.92    - -.146 -.191 -.010 

นักศึกษา 4.06     - -.044 .136 

ว่างงาน 4.11      - .180 
อ่ืนๆ 3.93       - 

หมายเหตุ * = p<0.05  
  ** = p<0.01  



จากตารางที่ 4.64 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านข้อมูล
ความรู้โดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติเกี่ยวกับข้อมูลความรู้มากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชน และนักท่องเที่ยวที่ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชนพบว่ามีความคิดเห็น
ต่อทัศนคติเก่ียวกับข้อมูลความรู้น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการและนักศึกษา 
 ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์
ความเป็นไทยโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อ
ทัศนคติเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจยังมี
ทัศนคติเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่ เป็นนักศึกษา ผู้
ว่างงาน และข้าราชการ 
 ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านแผนที่โดยจำแนกตาม
อาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการมีความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับแผนที่ มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชน  
 ด้านขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านทัศนคติต่อข้อมูล
ข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครเป็นรายคู่ ได้
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
ข้าราชการมีความคิดเห็นต่อทัศนคติในด้านทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดยรวม
มากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
และนักศึกษา 
 
ตารางที่ 4.65 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ (F-test) 
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การล่องเรือ ระหว่างกลุ่ม 20.668 6 3.445 4.19** .000 

ภายในกลุ่ม 322.509 393 .821   
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ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 343.177 399    

เส้นทางเดินทาง ระหว่างกลุ่ม 13.773 6 2.295 3.32** .003 

ภายในกลุ่ม 271.025 393 .690   
รวม 284.797 399    

ถนนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 17.614 6 2.936 4.08** .001 
ภายในกลุ่ม 282.136 393 .718   

รวม 299.750 399    

ยานหนะท่ีแตกต่าง ระหว่างกลุ่ม 3.789 6 .632 .94 .463 
ภายในกลุ่ม 262.808 393 .669   

รวม 266.598 399    

การจราจร ระหว่างกลุ่ม 5.711 6 .952 1.28 .265 
ภายในกลุ่ม 292.279 393 .744   

รวม 297.990 399    
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 8.989 6 1.498 4.21** .000 

ภายในกลุ่ม 139.789 393 .356   

รวม 148.778 399    
หมายเหตุ ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.65 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพพบว่า ยานหนะที่แตกต่าง และการจราจรมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 
สรุปได้ว่าอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไม่
ต่างกัน 

ขณะทีท่ัศนคตใินด้านการล่องเรือ ด้านเส้นทางเดินทาง ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และ
ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม นั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01  สรุปได้ว่าอาชีพของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างกัน ทีร่ะดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 



ตารางที่ 4.66 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 

ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

การล่องเรือ ข้าราชการ 4.30 - .608** .458** .626** .15112 -.07660 .13768 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.69  - -.150 .018 -.457** -.685** -.471 
พนักงานเอกชน 3.84   - .168 -.307* -.534* -.320 

ธุรกิจส่วนตัว 3.67    - -.475** -.703** -.489 

นักศึกษา 4.15     - -.227 -.013 
ว่างงาน 4.38      - .214 

อ่ืนๆ 4.16       - 

เส้นทางเดินทาง ข้าราชการ 4.13 - .260 .449** .549** .138 .273 .352 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.86  - .188 .288 -.122 .012 .091 

พนักงานเอกชน 3.68   - .100 -.310** -.175 -.096 

ธุรกิจส่วนตัว 3.58    - -.411* -.276 -.197 
นักศึกษา 3.99     - .134 .214 

ว่างงาน 3.85      - .079 
อ่ืนๆ 3.77       - 

ถนนเชื่อมโยง ข้าราชการ 4.22 - .445* .360** .679** .139 .513* .506* 
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ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

นักศึกษา ว่างงาน อ่ืนๆ 

แหล่งท่องเที่ยว พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.78  - -.085 .234 -.306 .068 .060 
พนักงานเอกชน 3.86   - .319 -.220 .153 .145 

ธุรกิจส่วนตัว 3.54    - -.540** -.165 -.173 

นักศึกษา 4.08     - .374 .366 
ว่างงาน 3.71      - -.007 

อ่ืนๆ 3.72       - 

ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ข้าราชการ 4.24 - .382** .335** .462** .122 .205 .176 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.86  - -.046 .080 -.260 -.177 -.205 

พนักงานเอกชน 3.90   - .127 -.213* -.130 -.158 
ธุรกิจส่วนตัว 3.78    - -.340** -.257 -.286 

นักศึกษา 4.12     - .082 .054 

ว่างงาน 4.03      - -.028 
อ่ืนๆ 4.06       - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
 * *  =  p<0. 01



จากตารางที่ 4.66 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับการ
ล่องเรือเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนั้นมีทัศนคติเกี่ยวกับการล่องเรือมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จะมีทัศนคติเกี่ยวกับการล่องเรือน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนักศึกษา และผู้ว่างงาน ขณะที่
นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชนจะมีทัศนคติเกี่ยวกับการล่องเรือน้อยกว่านักท่องเที่ ยวที่เป็น
ข้าราชการ นักศึกษา และผู้ว่างงาน ส่วนนักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมีทัศนคติเกี่ยวกับการ
ล่องเรือน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการ นักศึกษา และผู้ว่างงาน 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับเส้นทางเดินทางเป็นราย
คู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนั้น
มีทัศนคติเกี่ยวกับเส้นทางเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาก็มีทัศนคติเกี่ยวกับเส้นทางเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นกัน 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับถนนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนั้นมีทัศนคติเกี่ยวกับถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยว
ที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ผู้ว่างงาน และนักท่องเที่ยวที่
ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาก็มีทัศนคติเกี่ยวกับ
ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

และผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนั้นมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็น
นักศึกษาก็มีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 195 คน 
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15,000 - 30,000 บาท จำนวน 88 คน  
30,000 – 45,000 บาท จำนวน 61 คน 
มากกว่า 45,000 บาท จำนวน 56 คน 
 

ตารางที่ 4.67 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (F-Test) 

ทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 1.352 3 .451 1.24 .295 

ภายในกลุ่ม 143.903 396 .363   
รวม 145.255 399    

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 15.939 3 5.313 10.06** .000 

ภายในกลุ่ม 209.052 396 .528   
รวม 224.991 399    

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.653 3 .884 2.08 .102 
ภายในกลุ่ม 167.942 396 .424   

รวม 170.596 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 3.147 3 1.049 2.79* .040 
ภายในกลุ่ม 148.440 396 .375   

รวม 151.587 399    

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 5.497 3 1.832 5.06** .002 
ภายในกลุ่ม 143.281 396 .362   

รวม 148.778 399    

ทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 4.622 3 1.541 5.57** .001 
ภายในกลุ่ม 109.424 396 .276   

รวม 114.047 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
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จากตารางที่ 4.67 นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ
มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยวที่มี
การรับสื่อละครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันนั้น มีทัศนคติต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว และทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวนั้น มี
ค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นไม่แตกต่างกัน 

ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อ
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้น มีค่า Sig น้อยกว่า 
0.05 และ 0.01 จึงสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมา
เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นแตกต่างกัน  โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียดต่างๆเป็นรายด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.68 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อยากไปสถานที่จริง ระหว่างกลุ่ม 1.082 3 .361 .51 .672 
ภายในกลุ่ม 277.215 396 .700   

รวม 278.298 399    

หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 1.583 3 .528 .74 .525 
ภายในกลุ่ม 279.895 396 .707   

รวม 281.477 399    

สมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน ระหว่างกลุ่ม 2.284 3 .761 .92 .428 
ภายในกลุ่ม 325.676 396 .822   

รวม 327.960 399    
จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ระหว่างกลุ่ม 5.719 3 1.906 2.01 .111 

ภายในกลุ่ม 373.959 396 .944   

รวม 379.678 399    
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 1.352 3 .451 1.24 .295 

ภายในกลุ่ม 143.903 396 .363   
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ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 145.255 399    

 
จากตารางที่ 4.68 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดย

จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ด้านทัศนคติในการอยากไปสถานที่จริง ทัศนคติที่ หวงแหน
สถานที่ท่องเที่ยว ทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดไม่ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.69 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (F-test) 

ทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การสนใจร่วมงาน
นิทรรศการหรือเทศกาล

ต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม 21.197 3 7.066 7.45** .000 

ภายในกลุ่ม 375.201 396 .947   

รวม 396.398 399    

การขี่จักรยานชมเมืองเก่า ระหว่างกลุ่ม 20.653 3 6.884 7.80** .000 

ภายในกลุ่ม 349.187 396 .882   

รวม 369.840 399    

การอยากรับประทาน
อาหาร 

ระหว่างกลุ่ม 14.808 3 4.936 5.11** .002 

ภายในกลุ่ม 381.989 396 .965   

รวม 396.797 399    

การขี่ช้างชมเมือง ระหว่างกลุ่ม 31.015 3 10.338 9.48** .000 

ภายในกลุ่ม 431.462 396 1.090   

รวม 462.478 399    

การแต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างกลุ่ม 7.411 3 2.470 1.83 .140 
ภายในกลุ่ม 532.899 396 1.346   

รวม 540.310 399    
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ทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 15.939 3 5.313 10.0** .000 

ภายในกลุ่ม 209.052 396 .528   

รวม 224.991 399    

หมายเหตุ ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.69 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวโดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านการแต่งกายด้วยชุดไทยนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ด้านการแต่งกายด้วยชุดไทยไม่ต่างกัน 

ขณะที่ทัศนคติในการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆ การขี่จักรยานชมเมืองเก่า 
การอยากรับประทานอาหาร การขี่ช้างชมเมือง และทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมนั้น
มีค่า Sig. น้อยกว่า  0.01 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบ
เปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.70 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

การสนใจ
ร่วมงาน

นิทรรศการ
หรือ

เทศกาล
ต่างๆ 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.03 
- 

.342** 
.626** 

.303* 

15,000-30,000 
บาท 

3.69  
- .283 

-.038 

30,000-45,000 
บาท 

3.40  
 - .322 

มากกว่า 45,000 3.73    - 
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ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

บาท 

การขี่
จักรยานชม
เมืองเก่า 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.24 - 
.456** .536** .276 

15,000-30,000 
บาท 

3.78  
- .079 -.180 

30,000-45,000 
บาท 

3.70  
 - -.259 

มากกว่า 45,000 
บาท 

3.96  
  - 

การอยาก
รับประทาน

อาหาร 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.20 - .450** 
.363* .164 

15,000-30,000 
บาท 

3.75  
- -.086 

-.285 

30,000-45,000 
บาท 

3.83  
 - 

-.199 

มากกว่า 45,000 
บาท 

4.03  
  - 

การขี่ช้าง
ชมเมือง 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.01 - 
.498** .370* .724** 

15,000-30,000 
บาท 

3.51  
- -.127 

.225 

30,000-45,000 
บาท 

3.63  
 - 

.353 

มากกว่า 45,000 
บาท 

3.28  
  - 

ทัศนคติต่อ ต่ำกว่า 15,000 4.06 - .394** .450** .331** 
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ทัศนคติต่อ
กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

กิจกรรม
ทางการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

บาท  

15,000-30,000 
บาท 

3.66  
- .056 

-.062 

30,000-45,000 
บาท 

3.60  
 - 

-.118 

มากกว่า 45,000 
บาท 

3.72  
  - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.70 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการสนใจ
ร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติในการ
สนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-
30,000 บาท 30,000-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการขี่จักรยานชมเมืองเก่าเป็น
รายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติในการขี่จักรยานชมเมืองเก่ามากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท และ 30,000-45,000 บาท 

ด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการอยากรับประทานอาหาร 
เป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติในการอยากรับประทานอาหารมากกว่านักท่องเที่ยวที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท และ 30,000-45,000 บาท 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการขี่ช้างชมเมืองเป็นรายคู่ 
ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้



 218 

เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติในการขี่ช้างชมเมืองมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท 30,000-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท 

และทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมี
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-
30,000 บาท 30,000-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.71 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (F-test) 
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ป้ายให้ข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 2.052 3 .684 .86 .458 

ภายในกลุ่ม 312.508 396 .789   

รวม 314.560 399    
เจ้าหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 5.036 3 1.679 2.35 .072 

ภายในกลุ่ม 282.604 396 .714   

รวม 287.640 399    
สนใจการท่องเที่ยวแบบวิถี

ชุมชน 
ระหว่างกลุ่ม 4.579 3 1.526 2.17 .091 

ภายในกลุ่ม 278.421 396 .703   

รวม 283.000 399    
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยว

โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.653 3 .884 2.08 .102 

ภายในกลุ่ม 167.942 396 .424   
รวม 170.596 399    

 
จากตารางที่ 4.71 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวกทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ป้ายให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ ความ
สนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน และทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยรวม 
นั้น มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.72 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (F-test) 

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ข้อมูลความรู้ ระหว่างกลุ่ม 2.147 3 .716 1.09 .353 

ภายในกลุ่ม 259.893 396 .656   
รวม 262.040 399    

ข้อมูลต่างๆทีชู่เอกลักษณ์
ความเป็นไทย 

ระหว่างกลุ่ม 1.280 3 .427 .63 .591 

ภายในกลุ่ม 265.158 396 .670   
รวม 266.438 399    

แผนที่ ระหว่างกลุ่ม 3.332 3 1.111 1.66 .174 

ภายในกลุ่ม 264.108 396 .667   
รวม 267.440 399    

การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ ระหว่างกลุ่ม 6.920 3 2.307 2.97* .031 

ภายในกลุ่ม 306.590 396 .774   
รวม 313.510 399    

การกระจายข่าวสาร ระหว่างกลุ่ม 8.207 3 2.736 3.93** .009 
ภายในกลุ่ม 275.543 396 .696   

รวม 283.750 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.147 3 1.049 2.79* .040 
ภายในกลุ่ม 148.440 396 .375   

รวม 151.587 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.72 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร

ทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ข้อมูลความรู้ ข้อมูลต่างๆที่ชูเอกลักษณ์
ความเป็นไทย และการทำแผนที่นั้นมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นไม่
ต่างกัน 
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ขณะที่การให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์ การกระจายข่าวสาร ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้น
ต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการ
วิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.73 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวโดย
จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทัศนคติต่อ
ข้อมูลข่าวสาร

ทางการ
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

การให้ข้อมูล
ของมัคคุเทศก์ 

ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.14 
- 

.211* 
.127 

-.017 

15,000-
30,000 บาท 

3.93  - -.084 -.228 

30,000-
45,000 บาท 

4.01   - -.144 

มากกว่า 
45,000 บาท 

4.16  
  - 

การกระจาย
ข่าวสาร 

ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.10 - .357** 
.189 .179 

15,000-
30,000 บาท 

3.75  - 
-.168 -.178 

30,000-
45,000 บาท 

3.91   - 
-.010 

มากกว่า 
45,000 บาท 

3.92  
 

 
- 

ทัศนคติต่อ
ข้อมูลข่าวสาร

ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.12 - .198* 
.155 

.158 
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ทัศนคติต่อ
ข้อมูลข่าวสาร

ทางการ
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

ทางการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

15,000-
30,000 บาท 

3.92  
- -.043 

-.040 

30,000-
45,000 บาท 

3.97  
 - 

.002 

มากกว่า 
45,000 บาท 

3.96  
  - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.73 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติการให้ข้อมูลของ
มัคคุเทศก์เป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวที่
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติต่อการให้ข้อมูลของมัคคุเทศก์มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติการกระจายข่าวสารเป็นรายคู่ ได้
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติต่อการกระจายข่าวสารมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,000-30,000 บาท 

ขณะที่การเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวมเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท 

 
ตารางที่ 4.74 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (F-test) 

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 



 222 

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การล่องเรือ ระหว่างกลุ่ม 12.598 3 4.199 5.03** .002 

ภายในกลุ่ม 330.580 396 .835   

รวม 343.177 399    
เส้นทางเดินทาง ระหว่างกลุ่ม 6.085 3 2.028 2.88* .036 

ภายในกลุ่ม 278.713 396 .704   
รวม 284.798 399    

ถนนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 8.677 3 2.892 3.93** .009 

ภายในกลุ่ม 291.073 396 .735   
รวม 299.750 399    

ยานหนะท่ีแตกต่าง ระหว่างกลุ่ม .781 3 .260 .38 .762 

ภายในกลุ่ม 265.817 396 .671   
รวม 266.598 399    

การจราจร ระหว่างกลุ่ม 8.063 3 2.688 3.67* .012 
ภายในกลุ่ม 289.927 396 .732   

รวม 297.990 399    

ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.497 3 1.832 5.06** .002 
ภายในกลุ่ม 143.281 396 .362   

รวม 148.778 399    

หมายเหตุ * = p<0.05  
 

จากตารางที่ 4.74 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ด้านยานหนะที่แตกต่างนั้นมีค่า Sig. มากกว่า 
0.05 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวไม่ต่างกัน 

ขณะทีท่ัศนคตใินด้านการล่องเรือ ด้านเส้นทางเดินทาง ถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
การจราจรและทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 
สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง



 223 

ท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบราย
คู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.75 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

การล่องเรือ ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.23 
- 

.326** 
.449** 

.200 

15,000-
30,000 บาท 

3.90  - .122 -.126 

30,000-
45,000 บาท 

3.78   - -.248 

มากกว่า 
45,000 บาท 

4.03  
  - 

เส้นทาง
เดินทาง 

ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.02 - .225* 
.299* .199 

15,000-
30,000 บาท 

3.79  - .074 
-.025 

30,000-
45,000 บาท 

3.72   - 
-.100 

มากกว่า 
45,000 บาท 

3.82  
  - 

ถนนเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว 

ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.11 - .242* 
.380** .225 

15,000-
30,000 บาท 

3.87  - .137 
-.017 

30,000- 3.73   - -.155 
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ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

45,000 บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

3.89  
 

 
- 

การจราจร ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.36 - .352** 
.200 

.078 

15,000-
30,000 บาท 

4.01  - -.152 -.274 

30,000-
45,000 บาท 

4.16   - -.121 

มากกว่า 
45,000 บาท 

4.28  
  - 

ทัศนคติต่อการ
เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ต่ำกว่า 
15,000 บาท 

4.16 - .247** 
.260** .153 

15,000-
30,000 บาท 

3.92  - .012 
-.093 

30,000-
45,000 บาท 

3.90   - 
-.106 

มากกว่า 
45,000 บาท 

4.01  
  - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.75 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในการล่องเรือเป็น

รายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติในการล่องเรือมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,000-30,000 บาท และ 30,000-45,000 บาท 
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ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับเส้นทางเดินทางเป็นราย
คู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติเกี่ยวกับเส้นทางเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน15,000-30,000 บาท และ 30,000-45,000 บาท 

นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับถนนเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติเกี่ยวกับถนนเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท และ 30,000-45,000 
บาท 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการจราจรเป็นรายคู่ ได้พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำ
กว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติต่อการจราจรมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-
30,000 บาท 

ด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
โดยรวมเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-30,000 บาท และ 30,000-45,000 บาท 
 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว จำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 

 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 
  รับชม 1 ครั้ง  จำนวน 102 คน 

รับชม 2 ครั้ง  จำนวน 124 คน  
รับชม 3 ครั้งข้ึนไป จำนวน 174 คน 

 
ตารางที่ 4.76 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร (F-Test) 

ทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด ระหว่างกลุ่ม 5.146 2 2.573 7.29** .001 
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ทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ทางการท่องเที่ยว ภายในกลุ่ม 140.109 397 .353   

รวม 145.255 399    

ทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม .862 2 .431 .76 .467 
ภายในกลุ่ม 224.129 397 .565   

รวม 224.991 399    
ทัศนคติต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกทางการ

ท่องเที่ยว 
 

ระหว่างกลุ่ม .380 2 .190 .44 .642 

ภายในกลุ่ม 170.215 397 .429   

รวม 
170.596 399    

ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 1.287 2 .644 1.70 .184 

ภายในกลุ่ม 150.300 397 .379   

รวม 151.587 399    
ทัศนคติต่อการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว 
ระหว่างกลุ่ม 1.738 2 .869 2.34 .097 

ภายในกลุ่ม 147.040 397 .370   

รวม 148.777 399    
ทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.512 2 .756 2.66 .071 

ภายในกลุ่ม 112.534 397 .283   

รวม 114.047 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.76 นั้นแสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อการ

มาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร พบว่านักท่องเที่ยวที่
มีการรับสื่อละครที่มีจำนวนครั้งที่รับชมละครต่างกันนั้น มีทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อ
ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมนั้น มีค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงสามารถสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อ
ละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นไม่แตกต่างกัน 
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ขณะที่ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวนั้น มีค่า Sig น้อยกว่า 0.01 จึงสามารถสรุปได้ว่า
นักท่องเที่ยวทีมีการรับสื่อละครนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นแตกต่าง
กัน  โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียดต่างๆเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.77 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูด แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

อยากไปสถานที่จริง ระหว่างกลุ่ม 8.938 2 4.469 6.58** .002 

ภายในกลุ่ม 269.360 397 .678   
รวม 278.297 399    

หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 7.274 2 3.637 5.26** .006 

ภายในกลุ่ม 274.203 397 .691   
รวม 281.478 399    

สมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน ระหว่างกลุ่ม 3.530 2 1.765 2.16 .117 
ภายในกลุ่ม 324.430 397 .817   

รวม 327.960 399    

จุดที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ ระหว่างกลุ่ม 4.039 2 2.020 2.13 .120 
ภายในกลุ่ม 375.638 397 .946   

รวม 379.678 399    

ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 5.146 2 2.573 7.29** .001 
ภายในกลุ่ม 140.109 397 .353   

รวม 145.255 399    

 
จากตารางที่ 4.77 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดย

จำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละครพบว่า ทัศนคติที่ว่าสมควรไปเที่ยวแหล่งอ่ืน และมีจุดที่ไม่ค่อย
ได้รับความสนใจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าจำนวนครั้งที่รับชม
ละครของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดไม่ต่างกัน 

ขณะที่ด้านทัศนคติในการอยากไปสถานที่จริง ทัศนคติที่หวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึง
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 สรุปได้ว่าจำนวนครั้งที่รับชมละครของ
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นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.78 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวโดยจำแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ทัศนคติต่อสิ่ง
ดึงดูดทางการ

ท่องเที่ยว 

จำนวนครั้งที่
รับชมละคร 

× ̅ 1 ครั้ง 
 

2 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

อยากไป
สถานที่จริง 

1 ครั้ง 
 

3.92 
- 

-.207 
-.371* 

2 ครั้ง 4.12  - -.164 
3 ครั้งข้ึนไป 4.29   - 

หวงแหน
สถานที่

ท่องเที่ยว 

1 ครั้ง 
 

4.05 - -.134 
-.326** 

2 ครั้ง 4.19  - -.191 

3 ครั้งข้ึนไป 4.38   - 
ทัศนคติต่อสิ่ง
ดึงดูดโดยรวม 

1 ครั้ง 
 

3.91 - -.075 
-.262** 

2 ครั้ง 3.99  - -.187** 

3 ครั้งข้ึนไป 4.17   - 

หมายเหตุ  * = p<0.0.5 
*= p<0.01 

 
จากตารางที่ 4.78 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติในอยากไปสถานที่

จริงเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการ
รับชมละคร3ครั้งขึ้นไปจะมีทัศนคติในอยากไปสถานที่จริงมากกว่านักท่องเที่ยวที่รับชมละครเพียงครั้ง
เดียว 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติเกี่ยวกับการหวงแหนสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่
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มีการรับชมละคร3ครั้งขึ้นไปจะมีทัศนคติในอยากไปสถานที่จริงมากกว่านักท่องเที่ยวที่รับชมละคร
เพียงครั้งเดียว 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมเป็นรายคู่ 
ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการรับชมละคร3
ครั้งข้ึนไปจะมทีัศนคติต่อสิ่งดึงดูดโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่รับชมละครเพียง1ครั้ง และ2ครั้ง 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 

4.6.8.1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ือหาค่าอำนาจการ
พยากรณ์ของตัวแปรด้านความรู้จากละครโทรทัศน์ต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ตารางที่ 4.79 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ต่อพฤติกรรมโดยรวม เมื่อพิจารณาจากตัว
แปรด้านความรู้โดยแยกคำถาม 

R R2 Adjusted R2 SEest Durbin-Watson 

.254 .065 .055 .59438 1.827 

หมายเหตุ : Predictors : (Constant) , จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม”  
แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร สมุนไพรที่
สามารถเป็นลูกประคบรักษาบาดแผล การแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี 

     Dependent Variable :    พฤติกรรม 
 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  4.22 พบว่า ค่ าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  (R2) นั้นมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกแต่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เท่ากับ .065 แสดงให้เห็นว่าความรู้นั้นยังมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยรวมที่ไม่สูงมากนัก  

โดยค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) เท่ากับ .59438 และค่า 
Durbin-Watson นั้น เท่ากับ 1.827 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 หมายความว่า ตัวแปรอิสระนั้นมีค่า
ความคลาดเคลื่อนทีเ่ป็นอิสระต่อกัน 
ตารางที่ 4.80 ค่าความแปรปรวนปัจจัยด้านความรู้ที่มีต่อพฤติกรรมโดยรวม 
แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

Regression 9.656 4 2.414 6.833 .000 

Residual 139.550 395 .353   
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Total 149.206 399    

หมายเหตุ :  Dependent Variable : พฤติกรรม 
 Predictors (Constant), จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” แหล่ง

มรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร สมุนไพรที่สามารถเป็นลูก
ประคบรักษาบาดแผล การแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี 

  
 ผลจากการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.23 พบว่ามีตัวแปรอย่างน้อย 4 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า
ความรู้นั้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 
ตารางที่ 4.81 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ในแต่ละด้าน ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

CE B SEb β t Sig. 

(Constant) 3.943 .112  35.337 .000 
ความเข้าใจ2 .286 .089 .156** 3.199 .001 

ความเข้าใจ3 -.136 .064 -.104* -2.131 .034 

การนำไปใช้3 -.163 .069 -.115* -2.354 .019 
การวิเคราะห์

3 
-.166 .060 -.135** -2.775 .006 

หมายเหตุ :  Dependant Variable : พฤติกรรม 
  * = p<0.05 

* = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.81 เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านความรู้แต่ละด้าน พบว่า มีตัวแปรจำนวน 4 ตัว
แปร ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 
และ (p<0.01) ได้แก่ ตัวแปรด้านความเข้าใจใน 2 ข้อคำถาม ได้แก่ข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่เป็น
เอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” (Beta = .156) กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของความรู้ด้านความ
เข้าใจเพิ่มข้ึน1หน่วยคะแนนมาตรฐาน จะส่งผลให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป .156 หน่วย และข้อ
คำถามเกี่ยวกับการแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี (Beta = -.104) กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของ
ความรู้ด้านความเข้าใจเพ่ิมขึ้น1หน่วยคะแนนมาตรฐาน จะส่งผลให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป -
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.104 หน่วย นอกจากนี้ยังมีตัวแปรด้านการนำไปใช้ในข้อคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถเป็นลูก
ประคบรักษาบาดแผลได้ (Beta = -.115) กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของความรู้ด้านการนำไปใช้
เพ่ิมข้ึน1หน่วยคะแนนมาตรฐาน จะส่งผลให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป -.115 หน่วยตามลำดับ 
และสุดท้ายคือตัวแปรด้านการวิเคราะห์ในข้อคำถามเกี่ยวกับ แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (Beta = -.135) กล่าวคือเมื่อจำนวนหน่วยของความรู้ด้านการ
วิเคราะห์เพิ่มข้ึน1หน่วยคะแนนมาตรฐาน จะส่งผลให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป -.135 หน่วย 
ส่วนตัวแปรด้านความรู้และข้อคำถามอ่ืนๆนั้นพบว่าไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 
 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวได้
ดีที่สุดคือ ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม”) (การแต่งกายในสมัยอยุธยา
เป็นราชธานี) การนำไปใช้ (สมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษาบาดแผล) และ การวิเคราะห์ 
(แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร) 
 

 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ของปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในแต่ละด้าน 

4.6.1.1 ความรู้ในลักษณะแยกข้อคำถาม ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
 
ตารางที่ 4.82 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ ต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว 

ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว 

B SEb β t Sig. 
(Constant) 3.694 .096  38.578 .000 

ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของ “วัดไชยวัฒนาราม”) 

.238 .103 .115* 2.319 .021 

R .115     

R2 .013     
Adjust R2 .011     

SEest .683     

หมายเหตุ Dependent Variable : การวางแผนการท่องเที่ยว 
* = p<0.05 
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จากตารางที่ 4.82 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยด้านความรู้ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวนั้น มีค่าอยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ .013 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
ความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย โดยสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวได้เพียงร้อยละ 0.011 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) สูงถึง .683 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของตัว
แปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ 
p<0.05 ได้แก่ ความเข้าใจ (สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้) ซึ่งมีอิทธิพลในทางบวก 
(Beta = .115) กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การวางแผนการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น .115 หน่วย 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครได้ดีที่สุด คือ ความเข้าใจ 
 
ตารางที่ 4.83 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ ต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยว 

ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการ พฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยว 

B SEb β t Sig. 
(Constant) 3.911 .123  31.670 .000 

การวิเคราะห์ (แหล่งมรดกโลกในนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
เมืองบริวาร) 

-.244 .071 -.168** -3.439 .001 

ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของ “วัดไชยวัฒนาราม”) 

.315 .106 .145** 2.982 .003 

การนำไปใช้ (สมุนไพรที่สามารถเป็น
ลูกประคบรักษาบาดแผลได้)  

-.229 .082 -.136** -2.793 .005 

R .263     
R2 .069     

Adjust R2 .062     

SEest .703     
หมายเหตุ Dependent Variable : การอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
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** = p<0.01 
จากตารางที่ 4.83 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ปัจจัยด้านความรู้ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวนั้น มีค่าอยู่ในระดับต่ำ เท่ากับ .069 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้าน
ความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย โดยสามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวได้เพียงร้อยละ 0.062 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SEest) สูงถึง .703 และเมื่อทดสอบนัยสำคัญด้วยสถิติ t ของทั้ง 3 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ 
p<0.01 ได้แก่ ความเข้าใจ (จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม”) ซึ่งมีอิทธิพลในทางบวก
มากที่สุด (Beta = .145) กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น .145 หน่วย นอกจากนี้ตัวแปรอ่ืนๆนั้นมีอิทธิพล
ในทางลบ ได้แก่ การวิเคราะห์ (แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร) (Beta = -.168) กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง -.168 หน่วย และตัวแปรที่ส่งอิทธิพลในทางลบ
อีกประการคือ การนำไปใช้ (สมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ ) (Beta = -.136) 
กล่าวคือ เมื่อจำนวนหน่วยของความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง -.136หน่วย 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านความรู้ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมในการอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครได้ดีที่สุด คือ ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ 
ตามลำดับ 

 
4.6.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรู้ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

คุณภาพทั้ง 2 ด้าน 
 
ตารางที่ 4.84 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตัวแปรอิสระแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) ของปัจจัยด้านความรู้ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพท้ัง 2 ด้าน 

CE การวางแผน การอนุรักษ์ 

β Sig. β Sig. 

ความรู้1 - - - - 

ความรู้2 - - - - 
ความรู้3 - - - - 
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ความเข้าใจ1 - - - - 

ความเข้าใจ2 .115* .021 .145** .003 
ความเข้าใจ3 - - - - 

การนำไปใช้1 - - - - 

การนำไปใช้2 - - - - 
การนำไปใช้3 - - -.136** .005 

การวิเคราะห์1 - - - - 

การวิเคราะห์2 - - - - 
การวิเคราะห์3 - - -.168** .001 

R .115  .263  
R2 .013  .069  

Adjusted R2 .011  .062  

SEest .683  .703  
 
หมายเหตุ :  Predictors : ความรู้ 1-3 ความเข้าใจ 1-3 การนำไปใช้ 1-3 การวิเคราะห์ 1-3 

Dependent Variable : พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์การท่องเที่ยว 
*=p<0.05 **=p<0.01 

- หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

 ตารางที่ 4.84 พบว่าปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว และ พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์การท่องเที่ยว 
 โดยที่พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว มีตัวแปรจากปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งอิทธิพล
ทางบวกเพียงตัวเดียว คือ ความเข้าใจในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัด
ไชยวัฒนาราม”  

พฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยวนั้น มีตัวแปรจากปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งอิทธิพล
ทางบวกจำนวน 3 ตัว ได้แก่ความเข้าใจ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัด
ไชยวัฒนาราม” การนำไปใช้ ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ สมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษา
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บาดแผลได้ การวิเคราะห์  ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับ แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
 ดังในภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3 ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพแต่ละด้าน 
 
 

4.6.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
 

สมมติฐานที่ว่า “ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ” นั้น จากการทดสอบสมมติฐานในข้างต้น พบว่า ปัจจัยด้านความรู้นั้นมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยที่ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการ
วิเคราะห์ ในข้อคำถามเก่ียวกับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางบวกสูงสุด ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ดังภาพที่ 4.4 

ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวมีการรับความรู้จากสื่อละครแล้ว จะส่งผลให้พฤติกรรมในการมา
เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนั้นมีลักษณะเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงขึ้นตาม โดยวัดได้จาก 
ความเข้าใจจากความรู้ 
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ภาพที่ 4.4 ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละคร 

 
การวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่ง

ท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จำแนกตามอายุ 

 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามอายุ 

  ต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 33 คน 
18-38ปี  จำนวน 244 คน  
39-53ปี  จำนวน 49 คน 
54-72ปี  จำนวน 66 คน 
มากกว่า72ป ี จำนวน 8 คน 

 
ตารางที่ 4.85 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
โดยรวมโดยจำแนกตามอายุ (F-Test) 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแผนการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 6.053 4 1.513 3.27* .012 

ภายในกลุ่ม 182.586 395 .462   
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รวม 188.639 399    

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 6.049 4 1.512 2.51* .041 
ภายในกลุ่ม 237.982 395 .602   

รวม 244.031 399    

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.326 4 1.331 3.54** .007 
ภายในกลุ่ม 148.533 395 .376   

รวม 153.859 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 

จากตารางที่ 4.85 แสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามอายุ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครที่มี
อายุต่างกันนั้น ในส่วนของการวางแผนการท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมนั้นมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 และ0.01 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพต่างกัน โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.86 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ 

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ศึกษาเส้นทาง ระหว่างกลุ่ม 7.833 4 1.958 2.12 .077 

ภายในกลุ่ม 363.605 395 .921   
รวม 371.438 399    

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ระหว่างกลุ่ม 8.467 4 2.117 2.38 .051 

ภายในกลุ่ม 351.311 395 .889   
รวม 359.778 399    

วางแผนระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 4.703 4 1.176 1.44 .219 
ภายในกลุ่ม 322.007 395 .815   

รวม 326.710 399    

หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 14.791 4 3.698 4.08** .003 
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อ่ืนๆ ภายในกลุ่ม 357.187 395 .904   

รวม 371.978 399    
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

นั้นๆ 
ระหว่างกลุ่ม 2.754 4 .688 1.02 .395 

ภายในกลุ่ม 265.806 395 .673   

รวม 268.560 399    
พฤติกรรมในการวาง

แผนการท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 6.053 4 1.513 3.27* .012 

ภายในกลุ่ม 182.586 395 .462   

รวม 188.639 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
 ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.86 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุพบว่า ด้านการศึกษาเส้นทาง การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น การ
วางแผนระยะเวลา และการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ และพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 
0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.87 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามอายุ 

พฤติกรรม
ในการวาง
แผนการ
ท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38ปี 39-53ปี 54-72ปี มากกว่า
72ปี 

หาข้อมูล
แหล่ง

ต่ำกว่า18ปี 4.03 - .108 .622** .045 .655 

18-38ปี 3.92  - .513** -.062 .547 
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ท่องเที่ยว
อ่ืนๆ 

39-53ปี 3.40   - -.576** .033 

54-72ปี 3.98    - .609 
มากกว่า72

ปี 
3.37 

    - 

พฤติกรรม
ในการวาง
แผนการ
ท่องเที่ยว
โดยรวม 

ต่ำกว่า18ปี 3.87 - -.072 .268 -.133 .222 
18-38ปี 3.94  - .341** -.060 .295 

39-53ปี 3.60   - -.401** -.045 
54-72ปี 4.00    - .356 

มากกว่า72
ปี 

3.65 
    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.87 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวในส่วนของการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 
ปีนั้นมีพฤติกรรมในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า18ปี 18-
38ป ีและ 54-72 ปี  

ขณะที่ในส่วนพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุ 39-53 ปีน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ18-38ปี และ 54-72 ปี 
 
ตารางที่ 4.88 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุ 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ไม่ปฏิบัติตนขัดธรรม
เนียมท้องถิ่น 

 

ระหว่างกลุ่ม 10.760 4 2.690 2.34 .054 

ภายในกลุ่ม 453.800 395 1.149   

รวม 464.560 399    
ตักเตือนพฤติกรรมไม่

เหมาะสม 
ระหว่างกลุ่ม 8.024 4 2.006 1.44 .218 

ภายในกลุ่ม 548.073 395 1.388   
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พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 556.098 399    
บอกต่อข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 22.904 4 5.726 4.63** .001 

ภายในกลุ่ม 487.694 395 1.235   

รวม 510.597 399    
รักษาความสะอาด ระหว่างกลุ่ม 11.044 4 2.761 3.43** .009 

ภายในกลุ่ม 317.666 395 .804   

รวม 328.710 399    
เล่า/ส่งต่อ

ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 50.559 4 12.640 10.62** .000 

ภายในกลุ่ม 469.881 395 1.190   
รวม 520.440 399    

มาท่องเที่ยวซ้ำ ระหว่างกลุ่ม 18.641 4 4.660 .679 .607 

ภายในกลุ่ม 2710.919 395 6.863   
รวม 2729.560 399    

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 6.049 4 1.512 2.510* .041 

ภายในกลุ่ม 237.982 395 .602   
รวม 244.031 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  
 

จากตารางที่ 4.88 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอายุพบว่า ด้านการไม่ปฏิบัติตนขัดธรรมเนียมท้องถิ่น  การตักเตือน
พฤติกรรมไม่เหมาะสม และการมาท่องเที่ยวซ้ำนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการบอกต่อข้อมูล การรักษาความสะอาด การเล่า/ส่งต่อประสบการณ์ 
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับ
สื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับ
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นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี 
LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.89 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามอายุ 
พฤติกรรมใน
การอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38
ปี 

39-53ปี 54-72ปี มากกว่า
72ปี 

บอกต่อข้อมูล ต่ำกว่า18ปี 3.87 - -.203 .450 .196 -.371 

18-38ปี 4.08  - .653** .400* -.168 
39-53ปี 3.42   - -.253 -.821 

54-72ปี 3.68    - -.568 

มากกว่า72
ปี 

4.25 
    - 

รักษาความ
สะอาด 

ต่ำกว่า18ปี 4.51 - .093 .555** .00 .265 
18-38ปี 4.42  - .462** -.093 .172 

39-53ปี 3.95   - -.555** -.290 

54-72ปี 4.51    - .265 
มากกว่า72

ปี 
4.25 

    - 

เล่า/ส่งต่อ
ประสบการณ์ 

ต่ำกว่า18ปี 3.96 - -.108 .745** .621** .594 

18-38ปี 4.07  - .853** .729** .702 

39-53ปี 3.22   - -.124 -.150 
54-72ปี 3.34    - -.026 

มากกว่า72
ปี 

3.37 
    - 

พฤติกรรมใน
การอนุรักษ์
โดยรวม 

ต่ำกว่า18ปี 3.94 - -.113 .243 .055 .111 

18-38ปี 4.05  - .357** .169 .224 
39-53ปี 3.70   - -.188 -.132 

54-72ปี 3.88    - .055 
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พฤติกรรมใน
การอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยว 

อายุ × ̅ ต่ำกว่า
18ปี 

18-38
ปี 

39-53ปี 54-72ปี มากกว่า
72ปี 

มากกว่า72
ปี 

3.83 
    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.89 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของการบอกต่อข้อมูลพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38ปีนั้นมีพฤติกรรม
ในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ39-53 ปี และ 54-72 ปี 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ในส่วนของการรักษาความสะอาดพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี นั้นมีพฤติกรรมในการ
รักษาความสะอาดน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า18ปี 18-38ปี และ 54-72 ปี  

ในด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในส่วนของการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์พบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า18ปี นั้นมี
พฤติกรรมในการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี และ 54-72 ปี 
ส่วนนักนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ18-38ปีนั้นจะมีพฤติกรรมในการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์มากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 39-53 ปี และ 54-72 ปีเช่นกัน 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมพบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38ปีจะมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุ 39-53 ปี 

 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ จำแนก

ตามสถานภาพ 
 

จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามสถานภาพ 
โสด  284 คน 
แยกกันอยู่ 9 คน 
สมรส   96 คน 
หย่าร้าง  11   คน 
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ตารางที่ 4.90 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
โดยจำแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแผนการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 1.579 3 .526 1.11 .343 
ภายในกลุ่ม 187.060 396 .472   

รวม 188.639 399    

การอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 7.239 3 2.413 4.03** .008 
ภายในกลุ่ม 236.792 396 .598   

รวม 244.031 399    
พฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวคุณภาพ
โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.775 3 .925 2.42 .065 

ภายในกลุ่ม 151.084 396 .382   

รวม 153.859 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  
 

จากตารางที่ 4.90 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพโดยจำแนกตามสถานภาพพบว่า ด้านการวางแผนการท่องเที่ยว และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละคร
ที่ต่างกันมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีค่า  Sig. น้อยกว่า 0.01 สรุปได้ว่า
สถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่
ต่างกัน โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.91 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ศึกษาเส้นทาง ระหว่างกลุ่ม 1.577 3 .526 .56 .640 
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พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภายในกลุ่ม 369.860 396 .934   

รวม 371.438 399    

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ระหว่างกลุ่ม 1.435 3 .478 .52 .663 
ภายในกลุ่ม 358.343 396 .905   

รวม 359.778 399    
วางแผนระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 5.511 3 1.837 2.26 .080 

ภายในกลุ่ม 321.199 396 .811   

รวม 326.710 399    
หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

อ่ืนๆ 
ระหว่างกลุ่ม 16.912 3 5.637 6.28** .000 

ภายในกลุ่ม 355.065 396 .897   

รวม 371.978 399    
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

นั้นๆ 
ระหว่างกลุ่ม .866 3 .289 .42 .734 

ภายในกลุ่ม 267.694 396 .676   
รวม 268.560 399    

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.579 3 .526 1.11 .343 

ภายในกลุ่ม 187.060 396 .472   
รวม 188.639 399    

หมายเหตุ  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.91 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพพบว่า ด้านการศึกษาเส้นทาง การเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็น 
การวางแผนระยะเวลา การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ และพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว
โดยรวมมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าสถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.01 สรุปได้ว่า
สถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้
กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดย
การวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.92 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามสถานภาพ 

พฤติกรรมในการ
วางแผนการ
ท่องเที่ยว 

สถานภาพ ×̅ โสด แยกกัน
อยู่ 

สมรส หย่าร้าง 

หาข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ 

โสด 3.94 - 1.27** .141 .489 

แยกกันอยู่ 2.66  - -1.13** -.787 
สมรส 3.80   - .347 

หย่าร้าง 3.45    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
   ** = p<0.01 

จากตารางที่ 4.92 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวในส่วนของการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ
แยกกันอยู่นั้นมีพฤติกรรมในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด
และสมรส 
 
ตารางที่ 4.93 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ไม่ปฏิบัติตนขัดธรรม
เนียมท้องถิ่น 

 

ระหว่างกลุ่ม 2.228 3 .743 .63 .592 
ภายในกลุ่ม 462.332 396 1.168   

รวม 464.560 399    
ตักเตือนพฤติกรรมไม่

เหมาะสม 
ระหว่างกลุ่ม 9.089 3 3.030 2.19 .088 

ภายในกลุ่ม 547.008 396 1.381   

รวม 556.097 399    
บอกต่อข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 19.071 3 6.357 5.12** .002 

ภายในกลุ่ม 491.526 396 1.241   
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พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 510.597 399    
รักษาความสะอาด ระหว่างกลุ่ม 8.367 3 2.789 3.44* .017 

ภายในกลุ่ม 320.343 396 .809   

รวม 328.710 399    
เล่า/ส่งต่อ

ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 45.151 3 15.050 12.54** .000 

ภายในกลุ่ม 475.289 396 1.200   

รวม 520.440 399    
มาท่องเที่ยวซ้ำ ระหว่างกลุ่ม 220.698 3 73.566 11.61** .000 

ภายในกลุ่ม 2508.862 396 6.336   
รวม 2729.560 399    

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 7.239 3 2.413 4.03** .008 

ภายในกลุ่ม 236.792 396 .598   
รวม 244.031 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  
 

จากตารางที่ 4.93 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามสถานภาพพบว่า ด้านการไม่ปฏิบัติตนขัดธรรมเนียมท้องถิ่น และการ
ตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อ
ละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการบอกต่อข้อมูล การรักษาความสะอาด การมาท่องเที่ยวซ้ำ การเล่า/
ส่งต่อประสบการณ์ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุป
ได้ว่าสถานภาพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการ
ทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.94 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามสถานภาพ 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

อายุ ×̅ โสด แยกกัน
อยู่ 

สมรส หย่าร้าง 

บอกต่อข้อมูล โสด 4.03 - 1.14** .35** .03 

แยกกันอยู่ 2.88  - -.78* -1.11* 
สมรส 3.67   - -.32 

หย่าร้าง 4.00    - 

รักษาความสะอาด โสด 4.47 - .47 .30** .20 
แยกกันอยู่ 4.00  - -.166 -.272 

สมรส 4.16   - -.10 

หย่าร้าง 4.27    - 
เล่า/ส่งต่อ

ประสบการณ์ 
โสด 4.02 - 1.13** .715** .02 

แยกกันอยู่ 2.88  - -.42 -1.11* 
สมรส 3.31   - -.68* 

หย่าร้าง 4.00    - 

การมาท่องเที่ยวซ้ำ โสด 4.28 - -4.82** .340 .197 
แยกกันอยู่ 9.11  - 5.16** 5.02** 

สมรส 3.94   - -.14 

หย่าร้าง 4.09    - 
พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์โดยรวม 

โสด 4.04 - -.142 .306** -.018 

แยกกันอยู่ 4.18  - .449 .124 

สมรส 3.73   - -.324 
หย่าร้าง 4.06    - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
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จากตารางที่ 4.94 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของการบอกต่อข้อมูลพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดนั้นมีพฤติกรรมใน
การหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่ และ สมรส ส่วน
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่นั้นมีพฤติกรรมในการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวน้อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด สมรส และหย่าร้าง 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ในส่วนของการรักษาความสะอาดพบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดนั้นมีพฤติกรรมในการรักษา
ความสะอาดน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในส่วนของการมาท่องเที่ยวซ้ำพบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่นั้นมีพฤติกรรมใน
การมาท่องเที่ยวซ้ำมากกว่านักท่องเที่ยวมีสถานภาพโสด สมรส และหย่าร้าง 

ในด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในส่วนของการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดนั้นมีพฤติกรรม
ในการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่และสมรส ส่วน
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแยกกันอยู่นั้นพบว่ามีพฤติกรรมในการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์น้อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด สมรส และหย่าร้าง 
 และผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ในส่วนของพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมนั้นพบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดนั้นมีพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ จำแนกตามระดับการศึกษา 

 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ต่ำกว่าประถมศึกษา  2 คน 
ประถมศึกษา   6 คน 
มัธยมศึกษา   89 คน 
ปวช./ปวส./อนุปริญญา  17   คน 
ปริญญาตรี   227 คน 
ปริญญาโท   50 คน 
ปริญญาเอก   9 คน 
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ตารางที่ 4.95 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
โดยรวมโดยจำแนกตามระดับการศึกษา (F-Test) 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแผนการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 3.042 6 .507 1.07 .378 

ภายในกลุ่ม 185.597 393 .472   
รวม 188.639 399    

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 7.138 6 1.190 1.97 .068 

ภายในกลุ่ม 236.893 393 .603   
รวม 244.031 399    

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.723 6 .454 1.18 .316 

ภายในกลุ่ม 151.136 393 .385   
รวม 153.859 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  

จากตารางที่ 4.95 แสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับ
สื่อละครที่มีอายุต่างกันนั้น ในส่วนของการวางแผนการท่องเที่ยว การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.96 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ศึกษาเส้นทาง ระหว่างกลุ่ม 7.116 6 1.186 1.27 .266 
ภายในกลุ่ม 364.321 393 .927   

รวม 371.438 399    

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ระหว่างกลุ่ม 4.917 6 .820 .90 .489 
ภายในกลุ่ม 354.860 393 .903   
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พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 359.778 399    

วางแผนระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 5.511 6 .918 1.12 .348 

ภายในกลุ่ม 321.199 393 .817   
รวม 326.710 399    

หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ 

ระหว่างกลุ่ม 2.211 6 .369 .39 .884 
ภายในกลุ่ม 369.766 393 .941   

รวม 371.978 399    

หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
นั้นๆ 

ระหว่างกลุ่ม 7.270 6 1.212 1.82 .093 
ภายในกลุ่ม 261.290 393 .665   

รวม 268.560 399    

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.042 6 .507 1.07 .378 
ภายในกลุ่ม 185.597 393 .472   

รวม 188.639 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
 ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.96 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ด้านการศึกษาเส้นทาง การเตรียมอุปกรณ์ที่
จำเป็น การวางแผนระยะเวลา การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ การหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
และพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยรวม มีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับ
การศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าว
มาข้างต้นไม่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4.97 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ไม่ปฏิบัติตนขัดธรรม
เนียมท้องถิ่น 

 

ระหว่างกลุ่ม 4.518 6 .753 .64 .696 
ภายในกลุ่ม 460.042 393 1.171   

รวม 464.560 399    

ตักเตือนพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 21.753 6 3.626 2.66* .015 
ภายในกลุ่ม 534.344 393 1.360   

รวม 556.097 399    
บอกต่อข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 12.159 6 2.026 1.59 .146 

ภายในกลุ่ม 498.439 393 1.268   

รวม 510.597 399    
รักษาความสะอาด ระหว่างกลุ่ม 8.557 6 1.426 1.75 .108 

ภายในกลุ่ม 320.153 393 .815   

รวม 328.710 399    
เล่า/ส่งต่อ

ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 29.728 6 4.955 3.96** .001 

ภายในกลุ่ม 490.712 393 1.249   

รวม 520.440 399    
มาท่องเที่ยวซ้ำ ระหว่างกลุ่ม 22.065 6 3.677 .53 .783 

ภายในกลุ่ม 2707.495 393 6.889   
รวม 2729.560 399    

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 7.138 6 1.190 1.97 .068 

ภายในกลุ่ม 236.893 393 .603   
รวม 244.031 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  

จากตารางที่ 4.97 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ด้านการไม่ปฏิบัติตนขัดธรรมเนียมท้องถิ่น การ
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บอกต่อข้อมูล การรักษาความสะอาด การมาท่องเที่ยวซ้ำ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมนั้นมี
ค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมใน
การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่การตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสม และการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์ นั้นมีค่า Sig. 
น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่าระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 



 
ตารางที่ 4.98 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

พฤติกรรมใน
การอนุรักษ์

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระดับการศึกษา ×̅ ต่ำกว่า
ประถมศึกษ

า 

ประถมศึกษ
า 

มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

ตักเตือน
พฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

ต่ำกว่าประถมศึกษา 4.50 - 1.50 1.08 1.73* 1.24 .980 .166 

ประถมศึกษา 3.00  - -.415 .235 -.251 -.520 -1.33* 
มัธยมศึกษา 3.41   - .651* .164 -.104 -.917* 

ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

2.76    - -.486 
-.755 -1.56** 

ปริญญาตรี 3.25     - -.268 -1.08* 

ปริญญาโท 3.52      - .813 
ปริญญาเอก 4.33       - 

การเล่า 
/ส่งต่อ

ประสบการณ์ 

ต่ำกว่าประถมศึกษา 4.50 - 1.00 .387 1.67* .64 .94 .72 

ประถมศึกษา 3.50  - -.612 .676 -.359 -.060 -.277 
มัธยมศึกษา 4.11   - 1.28** .253 .55** .33 

ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

2.82    - -1.03** 
-.73* -.95* 
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พฤติกรรมใน
การอนุรักษ์

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระดับการศึกษา ×̅ ต่ำกว่า
ประถมศึกษ

า 

ประถมศึกษ
า 

มัธยมศึกษา ปวช/ปวส/
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

ปริญญาตรี 3.85     - .29 .08 

ปริญญาโท 3.56      - -.21 
ปริญญาเอก 3.77       - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.98 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของการตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสม
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปวช/ปวส/อนุปริญญานั้นมีการตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสมน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับต่ำ
กว่าประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอกนั้นพบว่ามีการตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสมน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่
มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับปวช/ปวส/อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 

ในด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์พบว่านักท่องเที่ยว
ที่มีระดับการศึกษาในระดับปวช/ปวส/อนุปริญญานั้นมีการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษานั้นพบว่ามีการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาระดับปวช/ปวส/อนุปริญญา และระดับปริญญาโท 



 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ จำแนก
ตามอาชีพ 
 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามอาชีพ 

  ข้าราชการ  จำนวน 92 คน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 23 คน  
พนักงานเอกชน  จำนวน 91 คน 
ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน 31 คน 
นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 124 คน 
ว่างงาน   จำนวน 21 คน 
อ่ืนๆ   จำนวน 18 คน 

 
ตารางที่ 4.99 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
โดยรวมโดยจำแนกตามอาชีพ (F-Test) 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแผนการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 3.563 6 .594 1.26 .275 
ภายในกลุ่ม 185.077 393 .471   

รวม 188.639 399    

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 9.602 6 1.600 2.68* .015 
ภายในกลุ่ม 234.429 393 .597   

รวม 244.031 399    

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.481 6 .914 2.42* .026 
ภายในกลุ่ม 148.378 393 .378   

รวม 153.859 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.99 แสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามอาชีพ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครที่มี
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อาชีพต่างกันนั้น ในส่วนของการวางแผนการท่องเที่ยวนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอาชีพของ
นักท่องเทีย่วที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ต่างกัน 

ขณะที่ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมนั้นมี
ค่า Sig น้อยกว่า 0.05 และ0.01 สรุปได้ว่าอาชีพของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพต่างกัน โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.100 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ศึกษาเส้นทาง ระหว่างกลุ่ม 7.860 6 1.310 1.41 .207 

ภายในกลุ่ม 363.578 393 .925   
รวม 371.438 399    

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ระหว่างกลุ่ม 4.344 6 .724 .80 .570 

ภายในกลุ่ม 355.434 393 .904   
รวม 359.778 399    

วางแผนระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 7.562 6 1.260 1.55 .160 
ภายในกลุ่ม 319.148 393 .812   

รวม 326.710 399    

หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ 

ระหว่างกลุ่ม 11.201 6 1.867 2.03 .060 
ภายในกลุ่ม 360.776 393 .918   

รวม 371.978 399    

หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
นั้นๆ 

ระหว่างกลุ่ม 1.994 6 .332 .49 .816 
ภายในกลุ่ม 266.566 393 .678   

รวม 268.560 399    
พฤติกรรมในการวาง

แผนการท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.563 6 .594 1.26 .275 

ภายในกลุ่ม 185.077 393 .471   

รวม 188.639 399    
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จากตารางที่ 4.100 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพพบว่า ด้านการศึกษาเส้นทาง การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น 
การวางแผนระยะเวลา การหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ และ
พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยรวม มีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอาชีพของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
ต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.101 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ไม่ปฏิบัติตนขัดธรรม
เนียมท้องถิ่น 

 

ระหว่างกลุ่ม 7.998 6 1.333 1.14 .334 

ภายในกลุ่ม 456.562 393 1.162   
รวม 464.560 399    

ตักเตือนพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 10.334 6 1.722 1.24 .285 
ภายในกลุ่ม 545.763 393 1.389   

รวม 556.098 399    

บอกต่อข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 47.416 6 7.903 6.70** .000 
ภายในกลุ่ม 463.182 393 1.179   

รวม 510.598 399    

รักษาความสะอาด ระหว่างกลุ่ม 12.892 6 2.149 2.67* .015 
ภายในกลุ่ม 315.818 393 .804   

รวม 328.710 399    

เล่า/ส่งต่อ
ประสบการณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 40.172 6 6.695 5.47** .000 
ภายในกลุ่ม 480.268 393 1.222   

รวม 520.440 399    
มาท่องเที่ยวซ้ำ ระหว่างกลุ่ม 17.082 6 2.847 .41 .871 

ภายในกลุ่ม 2712.478 393 6.902   

รวม 2729.560 399    
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พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 9.602 6 1.600 2.68* .015 
ภายในกลุ่ม 234.429 393 .597   

รวม 244.031 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  
 

จากตารางที่ 4.101 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามอาชีพพบว่า ด้านการไม่ปฏิบัติตนขัดธรรมเนียมท้องถิ่น การตักเตือน
พฤติกรรมไม่เหมาะสม และการมาท่องเที่ยวซ้ำนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอาชีพของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการบอกต่อข้อมูล การรักษาความสะอาด การเล่า/ส่งต่อประสบการณ์ 
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอาชีพของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่
ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการวิเคราะห์
ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้



ตารางที่ 4.102 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามอาชีพ 

พฤติกรรม
ในการ
อนุรักษ์
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชก
าร 

พนักงาน
รัฐวิสาห

กิจ 

พนักง
าน

เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วน
ตัว 

นักศึก
ษา 

ว่างงา
น 

อ่ืนๆ 

บอกต่อ
ข้อมูล 

ข้าราชก
าร 

4.2
1 

- .434 .62** 
.991*

* 
-.008 

.503 .606
* 

พนักงาน
รัฐวิสาห

กิจ 

3.7
8 

 - .189 
.556 -.443 .068 .171 

พนักงาน
เอกชน 

3.5
9 

  - 
.36
7 

-
.632** 

-.120 -
.017 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.2
2 

   - 
-

1.00** 
-.488 -.38 

นักศึกษา 4.2
2 

 
   - .511* 

.614
* 

ว่างงาน 3.7
1 

 
    - 

.10 

อ่ืนๆ 3.6
1 

      - 

รักษา
ความ
สะอาด 

ข้าราชก
าร 

4.4
4 

- 
.445* 

.148 
.445 

-.086 -.17 .05 

พนักงาน
รัฐวิสาห

กิจ 

4.0
0 

 
- -.296 

.000 -.532 -.619 -.38 

พนักงาน
เอกชน 

4.2
9 

 
 - 

.29
6 

-.235 -.322 -
.092 

ธุรกิจ 4.0    - - - -
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พฤติกรรม
ในการ
อนุรักษ์
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชก
าร 

พนักงาน
รัฐวิสาห

กิจ 

พนักง
าน

เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วน
ตัว 

นักศึก
ษา 

ว่างงา
น 

อ่ืนๆ 

ส่วนตัว 0 .532** .619* .388 
นักศึกษา 4.5

3 
 

   - -.086 
.143 

ว่างงาน 4.6
1 

 
    - 

.230 

อ่ืนๆ 4.3
8 

      - 

เล่า/ส่งต่อ
ประสบกา

รณ์ 

ข้าราชก
าร 

3.9
5 

- 
.434 

.330* .601*
* 

-.24 .43 .73* 

พนักงาน
รัฐวิสาห

กิจ 

3.5
2 

 
- -.104 

.166 -
.679** 

-.002 .29 

พนักงาน
เอกชน 

3.6
2 

 
 - .271 

-
.575** 

.102 .404 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.3
5 

 
  - 

-
.846** 

-.168 .132 

นักศึกษา 4.2
0 

 
   - 

.677* .979
** 

ว่างงาน 3.5
2 

 
    

- .301 

อ่ืนๆ 3.2
2 

      - 

พฤติกรรม
ในการ
อนุรักษ์

ข้าราชก
าร 

4.0
7 

- 
.309 

.222 .330* -.051 .165 .411
* 

พนักงาน 3.7  - -.087 .020 -.360* -.144 .101 
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พฤติกรรม
ในการ
อนุรักษ์
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

อาชีพ × ̅ ข้าราชก
าร 

พนักงาน
รัฐวิสาห

กิจ 

พนักง
าน

เอกชน 

ธุรกิจ
ส่วน
ตัว 

นักศึก
ษา 

ว่างงา
น 

อ่ืนๆ 

โดยรวม รัฐวิสาห
กิจ 

6 

พนักงาน
เอกชน 

3.8
5 

 
 - .108 

-.27* -.057 .188 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

3.7
4 

 
  - -.381* 

-.165 .080 

นักศึกษา 4.1
2 

 
   - .216 

.462
* 

ว่างงาน 3.9
1 

 
    - 

.24 

อ่ืนๆ 3.6
6 

      - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 



จากตารางที่ 4.102 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของการบอกต่อข้อมูลเป็นรายคู่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพข้าราชการนั้นมี
การบอกต่อข้อมูลมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักท่องเที่ยว
ที่ประกอบธุรกิจอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาพบว่านั้นมีการ
บอกต่อข้อมูลมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว ว่างงาน และ
นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม 

ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวใน
ส่วนของการรักษาความสะอาดเป็นรายคู่ พบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนั้นมีพฤติกรรมการ
รักษาความสะอาดมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวนั้นมีพฤติกรรมการรักษาความสะอาดน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษา ยังว่างงาน และ
นักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม 

ในด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในส่วนของการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์เป็นรายคู่พบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนั้นมี
การเล่า/ส่งต่อประสบการณ์มากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษานั้นพบว่ามีการการเล่า/ส่งต่อประสบการณ์น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน ว่างงาน และประกอบธุรกิจส่วนตัว 

ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมเป็นราย
คู่พบว่านักท่องเที่ยวที่เป็นข้าราชการนั้นมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจอ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม ขณะที่
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษานั้นพบว่ามีพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่เป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นพนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และนักท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจ
อ่ืนๆที่ไม่ได้กล่าวในแบบสอบถาม 
 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ จำแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  ต่ำกว่า 15,000 บาท จำนวน 195 คน 
15,000 - 30,000 บาท จำนวน 88 คน  
30,000 – 45,000 บาท จำนวน 61 คน 
มากกว่า 45,000 บาท จำนวน 56 คน 
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ตารางที่ 4.103 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพโดยรวมโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (F-Test) 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแผนการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 1.981 3 .660 1.40 .242 

ภายในกลุ่ม 186.659 396 .471   
รวม 188.639 399    

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 11.005 3 3.668 6.23** .000 

ภายในกลุ่ม 233.025 396 .588   
รวม 244.031 399    

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพโดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 5.181 3 1.727 4.60** .004 

ภายในกลุ่ม 148.678 396 .375   
รวม 153.859 399    

หมายเหตุ ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.103 แสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่านักท่องเที่ยวที่มีการ
รับสื่อละครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกันนั้น ในส่วนของการวางแผนการท่องเที่ยวนั้นมีค่า Sig 
มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ต่างกัน 

 ขณะที่การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมนั้นมีค่า 
Sig น้อยกว่า 0.01 สรุปได้ว่าอายุของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพต่างกัน โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.104 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ศึกษาเส้นทาง ระหว่างกลุ่ม .929 3 .310 .33 .803 

ภายในกลุ่ม 370.509 396 .936   
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พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

รวม 371.437 399    

เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ระหว่างกลุ่ม 2.008 3 .669 .74 .528 

ภายในกลุ่ม 357.770 396 .903   
รวม 359.778 399    

วางแผนระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 7.665 3 2.555 3.17* .024 
ภายในกลุ่ม 319.045 396 .806   

รวม 326.710 399    

หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ 

ระหว่างกลุ่ม 4.428 3 1.476 1.59 .191 
ภายในกลุ่ม 367.550 396 .928   

รวม 371.977 399    

หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
นั้นๆ 

ระหว่างกลุ่ม .969 3 .323 .47 .698 
ภายในกลุ่ม 267.591 396 .676   

รวม 268.560 399    
พฤติกรรมในการวาง

แผนการท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.981 3 .660 1.40 .242 

ภายในกลุ่ม 186.659 396 .471   

รวม 188.639 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
 ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.104 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ด้านการศึกษาเส้นทาง การเตรียม
อุปกรณ์ที่จำเป็น การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ และพฤติกรรม
ในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการการวางแผนระยะเวลานั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่ารายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่
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ได้กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่
โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.105 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พฤติกรรม
ในการวาง
แผนการ
ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

วางแผน
ระยะเวลา 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

3.96 
- 

.327** 
.095 

-.053 

15,000-30,000 
บาท 

3.63  - -.232 -.381* 

30,000-45,000 
บาท 

3.86   - 
-.149 

มากกว่า 45,000 
บาท 

4.01  
  - 

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.105 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวในส่วนของการวางแผนระยะเวลาเป็นรายคู่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้15,000-
30,000 บาทจะมีการวางแผนระยะเวลาท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 
บาท และมากกว่า 45,000 บาท 
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ตารางที่ 4.106 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ไม่ปฏิบัติตนขัดธรรม
เนียมท้องถิ่น 

 

ระหว่างกลุ่ม 7.584 3 2.528 2.19 .089 
ภายในกลุ่ม 456.976 396 1.154   

รวม 464.560 399    

ตักเตือนพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 7.021 3 2.340 1.68 .169 
ภายในกลุ่ม 549.077 396 1.387   

รวม 556.098 399    
บอกต่อข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 39.241 3 13.080 10.98** .000 

ภายในกลุ่ม 471.356 396 1.190   

รวม 510.598 399    
รักษาความสะอาด ระหว่างกลุ่ม 10.947 3 3.649 4.54** .004 

ภายในกลุ่ม 317.763 396 .802   

รวม 328.710 399    
เล่า/ส่งต่อ

ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 35.351 3 11.784 9.62** .000 

ภายในกลุ่ม 485.089 396 1.225   

รวม 520.440 399    
มาท่องเที่ยวซ้ำ ระหว่างกลุ่ม 29.100 3 9.700 1.42 .236 

ภายในกลุ่ม 2700.460 396 6.819   
รวม 2729.560 399    

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 11.005 3 3.668 6.23** .000 

ภายในกลุ่ม 233.025 396 .588   
รวม 244.031 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
  ** = p<0.01  
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จากตารางที่ 4.106 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ด้านการไม่ปฏิบัติตนขัดธรรมเนียมท้องถิ่น 
การตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสม และการมาท่องเที่ยวซ้ำนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการบอกต่อข้อมูล การรักษาความสะอาด การเล่า/ส่งต่อประสบการณ์ 
และพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมนั้นมีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ 0.01 สรุปได้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้
กล่าวมาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบ
รายคู่โดยการวิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.107 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พฤติกรรม

ในการ
อนุรักษ์
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

บอกต่อ
ข้อมูล 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.23 
- 

.701** 
.612** 

.468** 

15,000-30,000 
บาท 

3.53  - -.088 -.233 

30,000-45,000 
บาท 

3.62   - 
-.144 

มากกว่า 45,000 
บาท 

3.76  
  - 

รักษาความ
สะอาด 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.48 - .134 
.470** .005 

15,000-30,000 
บาท 

4.35  - .335* 
-.129 
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พฤติกรรม
ในการ
อนุรักษ์
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

× ̅ ต่ำกว่า 
15,000 
บาท 

 

15,000-
30,000 
บาท 

30,000-
45,000 
บาท 

มากกว่า 
45,000 บาท 

30,000-45,000 
บาท 

4.01   - 
-.465** 

มากกว่า 45,000 
บาท 

4.48  
  - 

เล่า/ส่งต่อ
ประสบการ

ณ์ 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.10 - .369* 
.566** .786** 

15,000-30,000 
บาท 

3.73  - .197 
.417* 

30,000-45,000 
บาท 

3.54   - 
.219 

มากกว่า 45,000 
บาท 

3.32  
  - 

พฤติกรรม
ในการ
อนุรักษ์
โดยรวม 

ต่ำกว่า 15,000 
บาท 

4.12 - .359** 
.35** .102 

15,000-30,000 
บาท 

3.76  - -.00 
-.256 

30,000-45,000 
บาท 

3.76   - 
-.255 

มากกว่า 45,000 
บาท 

4.01  
  - 

 
จากตารางที่ 4.107 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของการบอกต่อข้อมูลเป็นรายคู่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 
บาทนั้นจะมี การบอกต่อข้อมูลมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ 15,000-30,000 บาท 30,000-45,000 
บาท และมากกว่า 45,000 บาท  
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ในส่วนของผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในส่วนของการรักษาความสะอาดเป็นรายคู่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้  30,000-45,000 
บาท นั้นมีการรักษาความสะอาดน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำกว่า  15,000 บาท 15,000-
30,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท 
 ด้านผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ในส่วนของเล่า/ส่งต่อประสบการณ์เป็นรายคู่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมี
การเล่า/ส่งต่อประสบการณ์มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้15,000-30,000 บาท 30,000-45,000 
บาท และมากกว่า 45,000 บาท ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาทนั้นมีการเล่า/ส่ง
ต่อประสบการณ์น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ ต่ำกว่า 15 ,000 บาทและนักท่องเที่ยวที่มี
รายได1้5,000-30,000 บาท 
 ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยรวมเป็นรายคู่พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทนั้นมีพฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้15,000-30,000 บาท และ30,000-
45,000 บาท 
 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ จำแนก
ตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 

 
จำนวนของนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 
  รับชม 1 ครั้ง  จำนวน 102 คน 

รับชม 2 ครั้ง  จำนวน 124 คน  
รับชม 3 ครั้งข้ึนไป จำนวน 174 คน 

 
ตารางที่ 4.108 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพโดยรวมโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร (F-Test) 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การวางแผนการท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 4.223 2 2.111 4.54* .011 

ภายในกลุ่ม 184.416 397 .465   
รวม 188.639 399    
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พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 2.265 2 1.133 1.86 .157 

ภายในกลุ่ม 241.766 397 .609   

รวม 244.031 399    
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

คุณภาพโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.161 2 1.580 4.16* .016 

ภายในกลุ่ม 150.698 397 .380   
รวม 153.859 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
   

จากตารางที่ 4.108 แสดงให้เห็นถึงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมทุกด้าน โดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร พบว่านักท่องเที่ยวที่มี
การรับสื่อละครที่มีจำนวนครั้งที่รับชมละครต่างกันนั้น ในส่วนของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นมีค่า 
Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าจำนวนครั้งที่รับชมละครของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ต่างกัน 

ขณะที่การวางแผนการท่องเที่ยวนั้น และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวมนั้นมีค่า 
Sig น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าจำนวนครั้งที่รับชมละครของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมี
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพต่างกัน โดยสามารถพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.109 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ศึกษาเส้นทาง ระหว่างกลุ่ม 1.673 2 .836 .89 .408 

ภายในกลุ่ม 369.765 397 .931   

รวม 371.438 399    
เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น ระหว่างกลุ่ม 6.953 2 3.477 3.91* .021 

ภายในกลุ่ม 352.824 397 .889   

รวม 359.777 399    
วางแผนระยะเวลา ระหว่างกลุ่ม 4.260 2 2.130 2.62 .074 



 271 

พฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภายในกลุ่ม 322.450 397 .812   

รวม 326.710 399    

หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
อ่ืนๆ 

ระหว่างกลุ่ม 5.071 2 2.535 2.74 .066 
ภายในกลุ่ม 366.907 397 .924   

รวม 371.977 399    
หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่

นั้นๆ 
ระหว่างกลุ่ม 5.398 2 2.699 4.07* .018 

ภายในกลุ่ม 263.162 397 .663   

รวม 268.560 399    
พฤติกรรมในการวาง

แผนการท่องเที่ยวโดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 4.223 2 2.111 4.54* .011 

ภายในกลุ่ม 184.416 397 .465   

รวม 188.639 399    
หมายเหตุ * = p<0.05 
  

จากตารางที่ 4.109 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละครพบว่า ด้านการศึกษาเส้นทาง การวางแผน
ระยะเวลา และหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าจำนวนครั้งที่รับชม
ละครของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ และ
พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยรวมนั้นมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าจำนวนครั้งที่ชม
ละครของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวที่ได้กล่าว
มาข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการ
วิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.110 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 

พฤติกรรมในการ
วางแผนการ
ท่องเที่ยว 

จำนวนครั้งที่
รับชมละคร 

× ̅ 1 ครั้ง 
 

2 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

เตรียมอุปกรณ์ที่
จำเป็น 

1 ครั้ง 3.60 - -.287* -.31** 
2 ครั้ง 3.89  - -.024 

3 ครั้งข้ึนไป 3.91   - 

หาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่นั้นๆ 

1 ครั้ง 3.89 - -.140 -.286** 
2 ครั้ง 4.03  - -.145 

3 ครั้งข้ึนไป 4.17   - 
พฤติกรรมในการ

วางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยรวม 

1 ครั้ง 3.72 - -.202* -.251** 

2 ครั้ง 3.93  - -.048 

3 ครั้งข้ึนไป 3.98   - 
หมายเหตุ  * = p<0.0.5 

*= p<0.01 
 

จากตารางที่ 4.110 ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยวในด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยวเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการรับชมละครเพียงครั้งเดียวจะมี
การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่ชมละคร2ครั้งและ 3 ครั้งข้ึนไป 

ขณะที่ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว
ในด้านการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการรับชมละคร 3 ครั้งขึ้นไปจะมีการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ
มากกว่านักท่องเที่ยวที่รับชมละครเพียงครั้งเดียว 

นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบระดับระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการวางแผนการ
ท่องเที่ยวโดยรวมเป็นรายคู่ ได้พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการรับชมละครเพียงครั้งเดียวจะมีพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว
โดยรวมน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่ชมละคร2ครั้งและนักท่องเที่ยวที่มีการรับชมละคร 3 ครั้งข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.111 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ไม่ปฏิบัติตนขัดธรรม
เนียมท้องถิ่น 

 

ระหว่างกลุ่ม .224 2 .112 .09 .909 
ภายในกลุ่ม 464.336 397 1.170   

รวม 464.560 399    

ตักเตือนพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

ระหว่างกลุ่ม 2.568 2 1.284 .92 .399 
ภายในกลุ่ม 553.529 397 1.394   

รวม 556.098 399    
บอกต่อข้อมูล ระหว่างกลุ่ม 3.468 2 1.734 1.35 .259 

ภายในกลุ่ม 507.130 397 1.277   

รวม 510.598 399    
รักษาความสะอาด ระหว่างกลุ่ม 6.885 2 3.443 4.24* .015 

ภายในกลุ่ม 321.825 397 .811   

รวม 328.710 399    
เล่า/ส่งต่อ

ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 3.675 2 1.837 1.41 .245 

ภายในกลุ่ม 516.765 397 1.302   

รวม 520.440 399    
มาท่องเที่ยวซ้ำ ระหว่างกลุ่ม 27.872 2 13.936 2.04 .130 

ภายในกลุ่ม 2701.688 397 6.805   
รวม 2729.560 399    

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์โดยรวม 

ระหว่างกลุ่ม 2.265 2 1.133 1.86 .157 

ภายในกลุ่ม 241.766 397 .609   
รวม 244.031 399    

หมายเหตุ * = p<0.05 
   

จากตารางที่ 4.111 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละครพบว่า ด้านการไม่ปฏิบัติตนขัดธรรมเนียม
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ท้องถิ่น การตักเตือนพฤติกรรมไม่เหมาะสม การบอกต่อข้อมูล การมาท่องเที่ยวซ้ำ การเล่า/ส่งต่อ
ประสบการณ์ และพฤติกรรมในการอนุรักษ์โดยรวมนั้นมีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปได้ว่าจำนวนครั้งที่
รับชมละครของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้
กล่าวมาข้างต้นไม่ต่างกัน 

ขณะที่พฤติกรรมในการรักษาความสะอาดนั้น มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่าอายุของ
นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงทำการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่โดยการ
วิเคราะห์ผ่านวิธี LSD โดยผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.112 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนก
ตามจำนวนครั้งที่รับชมละคร 

พฤติกรรมในการ
อนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 

จำนวนครั้งที่
รับชมละคร 

× ̅ 1 ครั้ง 
 

2 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

รักษาความสะอาด 1 ครั้ง 4.27 - .008 -.25* 
2 ครั้ง 4.26  - -.268* 

3 ครั้งข้ึนไป 4.53   - 

หมายเหตุ  * = p<0.0.5 
 

จากตารางที่ 4.112 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวโดยจำแนกตามจำนวนครั้งที่รับชมละครในด้านการรักษาความสะอาดเป็นรายคู่ พบว่า
นักท่องเที่ยวที่รับชมละคร3 ครั้งขึ้นไปนั้นจะมีพฤติกรรมในการรักษาความสะอาดมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่รับชมละครเพียงครั้งเดียว และรับชมละคร 2 ครั้ง 
 

โดยที่สามารถรวมตัวแปรในส่วนของปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่รับสื่อละครได้ตามภาพที่ 4.5 
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ภาพที่ 4.5 ปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพแต่ละด้าน 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางที่ 4.113 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด 
สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่1 ความรู้ที่ได้จาก
ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมี
อิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติใน
การมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

Multiple Regression 

 
 

สอดคล้องสมมติฐาน 

สมมติฐานที่2 ความรู้ที่ได้จาก
ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมี
อิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
ใ น ก า ร ม า เที่ ย ว แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว 

 
 

Multiple Regression 

 
 

สอดคล้องสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ เพศ
ของนักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวต่างกัน 

 
 

t-test 

 
 

ไม่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ อายุ
ของนักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวต่างกัน 

 
One Way Anova 

 
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ
สถานภาพของนักท่องเที่ยว
ต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการ
มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ต่างกัน 

 
One Way Anova 

 
ไม่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
ระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยว

 
 

One Way Anova 

 
 

แตกต่างกัน 
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สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

แหล่งท่องเที่ยวต่างกัน 
การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
อาชีพของนักท่องเที่ยว
ต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อการ
มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ต่างกัน 

 
One Way Anova 

 
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวต่างกัน 

 
 

One Way Anova 

 
 

แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
จำนวนครั้งที่รับชมละครของ
นักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวต่างกัน 

 
 

One Way Anova 

 
 

ไมแ่ตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ เพศ
ของนักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ต่างกัน 

 
t-test 

 
ไม่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ อายุ
ของนักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ต่างกัน 

 
One Way Anova 

 
แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
สถานภาพของนักท่องเที่ยว
ต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อ

 
 

One Way Anova 

 
 

ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
ระดับการศึกษาของ
นักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ต่างกัน 

 
 

One Way Anova 

 
 

ไม่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
อาชีพของนักท่องเที่ยว
ต่างกันมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพต่างกัน 

 
 

One Way Anova 

 
 

แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ต่างกัน 

 
 

One Way Anova 

 
 

แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืนๆ 
จำนวนครั้งที่รับชมละครของ
นักท่องเที่ยวต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ต่างกัน 

 
 

One Way Anova 

 
 

แตกต่างกัน 

 
 จากตารางที ่4.113 พบว่า ในส่วนของสมมติฐานที่1และ2นั้น ได้แก่ความรู้ที่ได้จากละคร
เรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร และ 
ความรู้ที่ได้จากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมในการมาเท่ียวแหล่ง
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ท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร พบว่าจากการใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ หรือ Multiple 
Regression พบว่า สมมติฐานทั้ง2ข้อมีอิทธิพลในทางบวก 
 ขณะที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือนำมาใช้ในการวางแนวทาง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครนั้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

เพศของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน 

อายุของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน แต่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพแตกต่างกัน 

สถานภาพของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน 

ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน 
แต่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่แตกต่างกัน 

อาชีพของนักท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ แตกต่างกัน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ แตกต่างกัน 

จำนวนครั้งที่รับชมละคร มีความสัมพันธ์ต่อการมาเท่ียวแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ แตกต่างกัน 

 

 แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้จากสื่อละครในการส่ง
อิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ได้แก่ การหาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโดยใช้ความรู้
จากสื่อละครในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยที่ผู้วิจัย
ได้นำคุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเข้า
มาร่วมวิเคราะห์ด้วยเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร และเ พ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่อาจส่งนัยสำคัญทางสถิติบ่งชี้ว่าควรส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวผ่านละครไปในลักษณะหรือทิศทางใด โดยผลที่ได้พบว่า  

เพศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ไม่แตกต่างกัน 
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อายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ในส่วนของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า18 ปี นั้นมี
ความคิดเห็นต่อทัศนคติต่อการสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือเทศกาลต่างๆ การขี่จักรยานชมเมืองเก่า 
การอยากรับประทานอาหาร และทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยว
ที่มีช่วงอายุอ่ืนๆ ขณะที่ในส่วนของทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุ มากกว่า72ปี จะมีทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในด้านการล่องเรือเข้าไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุอ่ืนๆ แต่กลับมีทัศนคติต่อถนนที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุอ่ืนๆเช่นกัน  ขณะที่อายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้นมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพในทุกๆด้านเช่นเดียวกัน โดยที่นักท่องเที่ยว
ในช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี และ อยู่ระหว่าง 18-38 ปีนั้นจะมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ
มากกว่านักท่องเที่ยวมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 39-53 ปี และ 54-72 ปี 
 สถานภาพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีสถานภาพโสดจะมีทัศนคติ
ต่อกิจกรรมต่างๆทางการท่องเที่ยวและทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆมากกว่า
นักท่องเที่ยวที่มากกว่านักท่องเที่ยวสถานภาพสมรสและหย่าร้าง ขณะที่สถานภาพของนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดจะมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
มากกว่านักท่องเที่ยวทีมีสถานภาพแยกกันอยู่และสมรส 

ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว โดยที่ในส่วนของทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวที่ระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอยากรับประทานอาหาร การอยากขี่
ช้างชมเมือง มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปวช/ปวส/อนุปริญญา และระดับ
ปริญญาโท และนักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทนั้นมีทัศนคติต่อกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาระดับอ่ืนๆ ส่วนระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างกันนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพไม่ต่างกัน เพียงแต่พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะมีพฤติกรรมในการว่ากล่าวตักเตือน
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับอ่ืนๆ และ
นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะเล่าหรือส่งต่อประสบการณ์ผ่านสื่อต่างๆมากกว่า
นักท่องเที่ยวในระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
 อาชีพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
ทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อ
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ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และทัศนคติต่อการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพข้าราชการจะมีทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ขณะที่อาชีพของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้น
พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวม โดยที่กลุ่มนักศึกษาจะมีการอธิบายบอกต่อข้อมูลของการ
ท่องเที่ยวให้กับผู้อ่ืน และเขียนเล่าประสบการณการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ และมีพฤติกรรมการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ รองลงมาคือกลุ่มข้าราชการ  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
และทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว โดยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 
บาทนั้นมีทัศนคติต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นมากกว่าผู้ที่มีรายได้ใน
ระดับอ่ืนๆ ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพในด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวม โดยพบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท 
จะมีการวางแผนระยะเวลาการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ นอกจากนี้ผู้ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 15,000 
บาทนั้นจะบอกต่อข้อมูลของพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้ผู้อ่ืนได้ทราบ มีการเขียนเล่าประสบการณการท่องเที่ยว
ผ่านสื่อต่างๆ และมีพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ แต่กลุ่มที่มีรายได้อยู่
ระหว่าง 30,000-45,000 บาท นั้นจะมีการรักษาความสะอาดมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

ขณะที่จำนวนครั้งของผู้ชมละครที่แตกต่างกันนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมา
เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ที่รับชมละครจำนวนครั้ง3ครั้งขึ้นไป
นั้นพบว่ามีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดมากกว่านักท่องเที่ยวที่รับชมละครเพียง  1 ครั้งและ 2 
ครั้ง โดยเฉพาะในด้านการอยากไปสถานที่จริง ความหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยว และทัศนคติต่อสิ่ง
ดึงดูด ส่วนจำนวนครั้งของผู้ชมละครที่แตกต่างกันนั้นพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยรวม และการวางแผนการ
ท่องเที่ยว โดยพบว่าผู้ที่รับชมละครโทรทัศน์จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป จะมีการวางแผนการท่องเที่ยวใน
ด้านการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ รวมไปถึงการรักษาความสะอาด
มากกว่าผู้ที่รับชมเพียง1ครั้งและ2ครั้ง 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยในส่วนของทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กั บ
ปัจจัยทางประชากรศาสตร์และคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ทัศนคติต่อ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว เนื่องจากพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันหลายประการนั้น
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
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อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รองลงมาคือ ทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันหลายประการนั้นมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ขณะที่ในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพนั้นพบว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพในด้านต่างกัน แต่พฤติกรรมที่พบ
มากที่สุดคือการบอกต่อหรืออธิบายข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆให้ผู้อ่ืนได้ทราบ และการเขียนเล่า
ประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครจำนวน
หลายครั้งจะมีทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครน้อยครั้ง 
และยังมีพฤติกรรมในการวางแผนมากกว่านักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครน้อยครั้งด้วยเช่นกัน 
 
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่าน
ละครเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพได้
ทั้งสิ้น 3 แนวทางหลัก ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 แนวทางการส่งเสริมความรู้ที่ได้จากละครเพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ
มาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว สามารถทำได้โดยสร้างความรู้ในส่วนของความเข้าใจ การนำไปใช้ และการ
วิเคราะห์มาปรับใช้ พร้อมกับประยุกต์กับผลการศึกษาที่ได้จากปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ที่จะ
กล่าวถึงในแนวทางที3่ จึงสามารถวางเป็นแนวทางได้ดังนี ้

เนื้อหาละครโทรทัศน์ที่นำเสนอ ควรให้ความรู้ที่ให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในความเป็นมา
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เมื่อรับชมแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การนำความรู้ไปใช้
ระหว่างการท่องเที่ยว เพ่ือให้เข้าใจและทราบถึงที่มาที่ไปของแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
หรือสิ่งดึงดูดต่างๆ รวมไปถึงความรู้ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เหล่านั้น เพ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นระบบ และเนื่องจากความรู้จัดเป็นทักษะที่ได้จากการสะสมจาก
การได้รับ ได้ยิน และได้ฟัง ทำให้ในการส่งเสริมความรู้จึงเหมาะสมที่จะนำเสนอผ่านบทละคร เพ่ือ
นำไปถ่ายทอดเป็นตัวสารที่สามารถก่อให้เกิดการฟัง การรับชม จดจำได้ในที่สุด และเพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ด้านทัศนคติที่ดีต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว สามารถนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับใช้ 
ดังนี้ 

การส่งเสริมทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ควรเน้นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สามารถนำไปใช้ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวได้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งจริงของสถานที่
ท่องเที่ยวที่ปรากฏในละคร แม้ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันจะเปลี่ยนไป รวม
ไปถึงการนำเสนอเนื้อหาที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวที่รับชมละครสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เกี่ยวกับ
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ที่มาที่ไปของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
 การส่งเสริมทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมเนื้อหาด้านความเข้าใจ ที่ให้
นักท่องเที่ยวสามารถตีความหมายของข้อมูลความรู้ สามารถต่อยอดความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และสามารถนำความรู้วิเคราะห์เพ่ือประกอบการปฏิบัติจริงกับ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ เช่น การให้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน หรือชุมชนต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน การดำเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือศึกษาสถานที่
ท่องเที่ยวให้ลึกซึ้ง และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางการท่องเที่ยว รวมไปถึง
เทศกาลต่างๆท่ีจัดขึ้น 

การส่งเสริมทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมเนื้อหาด้านความ
เข้าใจ ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถตีความหมายของข้อมูลความรู้ สามารถต่อยอดความรู้ดังกล่าวไปใช้
ในการประกอบการใช้ชีวิตระหว่างท่องเที่ยว และสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการ
ปฏิบัติจริงระหว่างท่องเที่ยวได้ โดยในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวนี้สามารถ
นำไปประยุกต์กับปัจจุบันได้หลากหลายด้าน คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาคารและ
สิ่งก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการในแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกด้านป้ายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ยังคงเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
ในการส่งเสริมทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวจึงควรยึดโยงการให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับป้าย ความปลอดภัย ลักษณะพ้ืนที่อาคาร และการบริการต่างๆ ไปพร้อมกับการส่งเสริม
ทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 

การส่งเสริมทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมเนื้อหาด้านความเข้าใจใน
เรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน หรืออาหาร ฯลฯ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวสามารถตีความหมายของความรู้เพ่ือต่อยอดในการนำความรู้ดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุน
ระหว่างท่องเที่ยว และสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบการคิดและปฏิบัติ เช่น การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไทยให้น่าสนใจ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์ประกอบต่างๆด้าน
การท่องเที่ยวที่มีความเป็นไทยจนเกิดความชื่นชอบและสนใจในแหล่งท่องเที่ยวของไทย หรือมีการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจการท่องเที่ยวโดยใช้ความรู้ที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ 

การส่งเสริมทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรส่งเสริมเนื้อหาด้านความเข้าใจในเรื่อง
ของเส้นทางและวิธีการเดินทางโดยวิธีต่างๆที่สามารถใช้ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวตีความหมายแล้วเห็นคุณค่าของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยวิธีต่างๆ หรือเส้นทาง
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เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น ประเภทของการคมนาคมขนส่งที่ให้บริการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
เส้นทางที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมภายในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น พร้อมกับมี
ข้อมูลความรู้ในวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของการเข้าถึงเพ่ือประกอบการปฏิบัติจริงระหว่างท่องเที่ยวได้ 
 

แนวทางท่ี 2 แนวทางส่งเสริมความรู้ที่ ได้จากละคร เพ่ือก่อให้ เกิดพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถทำได้โดยการสร้างความรู้ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในทางที่ดี 
คือการอนุรักษ์และวางแผน รวมไปถึงยับยั้งพฤติกรรมที่อาจส่งผลในด้านลบ โดยให้ความรู้ ในด้าน
ความเข้าใจ การนำไปใช้ที่สามารถต่อยอดให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงความเชื่อมโยง
ของสิ่งต่างๆ ทำให้ผู้รับสารสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตจริงได้ อีกประการหนึ่งได้แก่การ
นำไปใช้ นั่นคือการนำเสนอเนื้อหาต่างๆที่สอดแทรกความน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจเลือกนำไปปรับใช้กับพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของตนเอง ส่วนประการ
สุดท้ายคือ การวิเคราะห์ ที่เนื้อหาดังกล่าวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ใช้สมองหลายด้านเชื่อมโยงความ
เป็นมาหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นระบบ นับเป็นการเพ่ิมเสริมความรู้
ให้กับผู้รับสารจนทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับพฤติกรรมในการท่องเที่ยวได้ พร้อมกับประยุกต์กับผล
การศึกษาที่ได้จากปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่จะกล่าวถึงในแนวทางที่3 จึงสามารถวางเป็นแนวทาง
ได้ดังนี ้

เนื้อหาละครโทรทัศน์ที่นำเสนอ ควรให้ความรู้ที่ให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจในความเป็นมา
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เมื่อรับชมแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การนำความรู้ไปใช้
ระหว่างการท่องเที่ยว เพ่ือให้เข้าใจและทราบถึงที่มาที่ไปของแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
หรือสิ่งดึงดูดต่างๆ รวมไปถึงความรู้ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลความรู้เหล่านั้น เพ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นระบบ และเนื่องจากความรู้จัดเป็นทักษะที่ได้จากการสะสมจาก
การได้รับ ได้ยิน และได้ฟัง ทำให้ในการส่งเสริมความรู้จึงเหมาะสมที่จะนำเสนอผ่านบทละคร เพ่ือ
นำไปถ่ายทอดเป็นตัวสารที่สามารถก่อให้เกิดการฟัง การรับชม จดจำได้ในที่สุด  และเพ่ือให้เกิดผล
ลัพธ์ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ สามารถนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับใช้ ดังนี้ 

การส่งเสริมพฤติกรรมด้านการวางแผนการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมเนื้อหาในด้านความเข้าใจ 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว และเข้าใจในสภาพอากาศ 
สภาพโดยทั่วไปของการเดินทาง ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว จน
ก่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการวางแผนก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว รวมไปถึง
การหาข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมให้การเดินทางท่องเที่ยวนั้นมีความสนุกสนานมาก
ที่สุด โดยอาจให้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆพอสังเขป จากนั้นจึงให้ความเข้าใจด้านการ
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ปฏิบัติประกอบไปด้วย เพ่ือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้แล้วนำความรู้นั้นไปใช้จริงใน
พฤติกรรมด้านการวางแผนการท่องเที่ยว 

การส่งเสริมพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์การท่องเที่ยว ควรส่งเสริมเนื้อหาในที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ยับยั้งการปฏิบัติตนในด้านลบ เช่น การประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อวิถีชุมชนหรือธรรมเนียม
ท้องถิ่น การทิ้งขยะหรือสร้างความสกปรกให้เกิดต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยอาจให้ความเข้าใจถึงผลเสีย
องการปฏิบัติพฤติกรรมด้านลบที่อาจก่อให้เกิดผลเสียนานับประการ และวิเคราะห์ความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นต่อทุกภาคส่วน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่รับสารได้รับการปลุกอารมณ์ความรู้สึกการไม่เห็น
ด้วยในพฤติกรรมดังกล่าว และเกิดความเห็นอกเห็นใจ จนในที่สุดได้เกิดแบบอย่างขึ้นในใจ นั่นคือการ
ปฏิบัติพฤติกรรมการอนุรักษ์ไปใช้กับการท่องเที่ยวของตนเอง ทั้งนี้ในการประยุกต์นำความรู้มาใช้กับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุแตกต่างกันไปนั้นอาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า18 ปี ไปจนถึง 38 ปี 
อาจมีการสนับสนุนการบอกต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่ อต่างๆ เพ่ือให้มีการ
กระจายสารไปอย่างรวดเร็วและได้ผลมากที่สุด 

 
แนวทางท่ี3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร โดยยึดจากกรณีศึกษาละคร

โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส ในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครนั้น ผู้จัดละคร คนเขียนบท
ละคร ผู้กำกับการแสดง รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆสามารถนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้โดยหวัง
เป้าหมายเป็นการเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
คุณภาพ โดยการนำไปประยุกต์ใช้กับขั้นตอนการจัดทำละครโทรทัศน์ โดยให้ความสำคัญที่สุดคือการ
วางแผนในขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) โดยวางแผนว่าผู้ชมซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มใดให้ชัดเจน ช่วงอายุใด เพศใด เป็นต้น และจะออกอากาศในช่องทางใด 
รวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำ หรือพ้ืนที่ที่ต้องการสนับสนุนการท่องเที่ยวจะเป็นพ้ืนที่ใด จากนั้นจึ ง
ดำเนินการถ่ายทำละครโทรทัศน์และมีการประเมินผลในภายหลัง ในส่วนของโครงเรื่องควรเป็นละคร
ที่มีโครงเรื่องไม่ซับซ้อนแต่มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ มีลักษณะตามละครทั่วไป คือ มีจุดเริ่มตอน กลาง
เรื่อง และจุดจบอย่างสมเหตุสมผล และมีตัวละครหลักที่ผู้ชมจำได้อย่างแม่นยำเนื่องจากตัวละครนี้จะ
เป็นผู้ชักนำคนดูเข้าไปสู่เนื้อหาที่สามารถสอดแทรกความน่าสนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ ที่สำคัญคือ
สาระสำคัญของเรื่องจะต้องถูกกำหนดและนำเสนอให้ชัดเจนว่าต้องการนำเสนออย่างไรต่อผู้ชม 
เนื่องจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถส่งเสริมทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ โดยที่ผู้
จัดละครสมควรมีการหาข้อมูลเชิงลึกของสถานที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติ ช่วงเวลา หรือ
องค์ประกอบที่เป็นเกร็ดความรู้ จากนั้นจึงกำหนดภาษาและบทละครให้ดูน่าสนใจ โดยสามารถใช้
เสียงประกอบต่างๆเพ่ือสร้างอารมณ์ร่วมกับตัวละครให้กับผู้ชมตามหลักของละครโทรทัศน์ แต่ควร
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เลือกเพลงประกอบที่ติดหูและจดจำง่าย ทำให้เพลงที่เข้าถึงความทรงจำของผู้ชมง่ายจะนำพาความคิด
ไปถึงสิ่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับเพลงนั่นคือ ละครและสถานที่ท่องเที่ยวด้วย 

โดยที่เราสามารถนำข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่พบจากการท่องเที่ยวที่สามารถนำมาระบุเป็น
แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครมีดังนี้ 
 จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าประเภทละครที่ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้จัดละครที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสมควรใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ละครประเภท อิง
ประวัติศาสตร์และตลกขบขัน ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ 18.00 น.- 21.00 น. เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่าเป็นประเภทละครที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามหลายกลุ่มเลือกตอบมากที่สุด 
โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ 
 หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศ
ชาย ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ สืบสวน สะท้อนสังคม หรือละครซิทคอม 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวเพศชายที่ตอบแบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการชื่นชอบ
ประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศ
หญิง ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ ตลก สะท้อนสังคม หรือละครซิทคอม 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการชื่นชอบ
ประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ  

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี (Generation Z) ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ ตลก หรือ
ละครซิทคอม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ตอบแบบสอบถามนั้น
ให้ข้อมูลในการชื่นชอบประเภทละครตามท่ีกล่าวข้างต้นตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการ
รับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา18.00-21.00 น. ซึ่งในการสอดแทรกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า  30 นาที โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามี
พฤติกรรมในการบอกเล่าหรือส่งต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่ออยู่มาก  

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ 18-38 ปี (Generation Y)  ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ หรือละครตลก 
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 18-38 ปีที่ตอบแบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการ
ชื่นชอบประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา18.00-0.00 น. ซึ่งในการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า 30 นาที หรือ 30-60 นาที โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีทัศนคติ
สนใจในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ และสนใจในการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะที่
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ให้อรรถรสใหม่ๆ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีพฤติกรรมบอกต่อข้อมูลของการท่องเที่ยว 
เล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ทำให้ภาครัฐและเอกชนอาจบูรณาการ
ความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทางการท่องเที่ยวหรือนำเสนอเนื้อหาที่สอดแทรกความ
น่าสนใจของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่นการสร้างสื่อละครแล้วสนับสนุนให้มีการบอกเล่าหรือเขียน
ส่งต่อข้อมูลการท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวได้ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ 39-53 ปี (Generation X)  ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ หรือละคร
พ้ืนบ้าน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ39-53 ปีที่ตอบแบบสอบถามนั้นให้ข้อมูล
ในการชื่นชอบประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา18.00-21.00 น. ซึ่งในการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า 30 นาที หรือ 30-60 นาที โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่า
มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ วางแผนในการท่องเที่ยว และรักษาความสะอาดค่อนข้าง
น้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ ภาครัฐและเอกชน หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการความร่วมมือใน
วางแนวทางช่วยเหลือในการให้คำแนะนำหรือให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวกับกลุ่มคน
ดังกล่าวเป็นพิเศษ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ 54-72 ปี (Generation Baby Boomer) ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ 
ตลก หรือละครสะท้อนสังคม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 54-72 ปีที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการชื่นชอบประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา18.00-21.00 น. ซึ่งในการ
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า 30 นาที โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มีทัศนคติสนใจแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งดึงดูดที่ยังไม่ได้รับความสนใจ (unseen) ซึ่งภาครัฐและ
เอกชนอาจบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวหรือนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวที่สนับสนุนในจุดที่ยังไม่รับความสนใจ (unseen) ในกลุ่มคนดังกล่าว 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุมากกว่า 72 ปี (Silent Generation) ควรส่งเสริมละครประเภทละครตลก อิงประวัติศาสตร์ 
หรือละครสืบสวน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่ มีช่วงอายุมากกว่า 72 ปีที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการชื่นชอบประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา  09.00-12.00 น. ซึ่งในการ
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า 30 นาที โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้มีทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในประเด็นเกี่ยวกับถนน
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นั้นเชื่อมโยงตรงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งภาครัฐหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอาจส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือสร้างความประทับใจได้ โดยการจัดคำแนะนำเส้นทาง
ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุมากกว่า 72 ปีรู้สึกว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นมี
ความเชื่อมโยงกันและสะดวกต่อการเดินทาง 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพโสด ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ ตลกขบขัน ละครวัยรุ่น หรือละคร
สะท้อนสังคม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดที่ตอบแบบสอบถามนั้นให้
ข้อมูลในการชื่นชอบประเภทละครตามท่ีกล่าวข้างต้นตามลำดับ  

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพสมรส ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ หรือตลกขบขัน เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดที่ตอบแบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการชื่นชอบ
ประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์  ตลกขบขัน หรือ
ประเภทสืบสวน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการชื่นชอบประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
วุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ หรือตลก
ขบขัน เนื่องจากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่วุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นให้ข้อมูลในการชื่นชอบประเภทละครตามที่กล่าวข้างต้นตามลำดับ 

 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากปรากฏการณ์ความนิยมที่ เกิดขึ้นจากละครโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลของละครเรื่อง 
“บุพเพสันนิวาส” ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางไปแหล่ง
ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ปรากฎอยู่ในละคร จนส่งผลให้ตามแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้รับ
อิทธิพลจากละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการตั้งร้านให้เช่าชุดไทย
จำนวนมากบริเวณหน้าวัดไชยวัฒนาราม เป็นต้น ทำให้ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะทำการวิจัยในประเด็นที่
สัมพันธ์กันระหว่าง ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากละครเรื่องดังกล่าว 

โดยที่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยเก็บข้อมูลผ่านการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละครโทรทัศน์
เรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วมีการเดินทางมาท่องเที่ยงยังแหล่งท่องเที่ยวจังหวักพระนครศรีอยุธยา แล้วจึง
มีการใช้สถิติเชิงพรรณนา พร้อมกับหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์และทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับตัวแปรตาม ด้วยสถิติ t-test และ one-way anova โดยเนื้อหาในบทที่ 5 จะประกอบไป
ด้วย ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
5.4 ข้อเสนอเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
 

 สรุปผลการวิจัย 

 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ นักท่องเที่ยวที่รับสื่อละครโทรทัศน์ เรื่อง

บุพเพสันนิวาสจำนวน 400 คน เป็นเพศหญิง 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 เพศชาย 180 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 45 เคยรับชมละครเพียงครั้งเดียว 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 เคยรับชมละคน 2 ครั้ง 124 
คน คิดเป็นร้อยละ 31 และรับชมมากกว่า3ครั้ง จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 อายุต่ำกว่า 18 
ปี จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 อายุ 18-38 ปี จำนวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 อายุระหว่าง 
39-53 ปี จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 อายุระหว่าง 54-72ปี จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.5 อายุมากกว่า 72 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 มีสถานภาพโสด 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 
แยกกันอยู่ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 สถานะสมรสมีจำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 สถานะหย่า
ร้าง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ระดับการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษามีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ระดับประถมศึกษาจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.3 ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ระดับปริญญาตรี 227 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 ระดับปริญญาโทจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ระดับปริญญาเอก 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ประกอบอาชีพข้าราชการ ประกอบอาชีพข้าราชการจำนวน  92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เป็นพนักงาน
เอกชนจำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 ประกอบธุรกิจส่วนตัวจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
เป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน124คน คิดเป็นร้อยละ 31 ว่างงานจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 
ประกอบอาชีพอ่ืนๆจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท 
จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท จำนวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 45,000 บาท จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
รายได้เฉลียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาทจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1วันต่ำกว่า 3 ครั้ง มากที่สุดอยู่ที่ 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58 ใช้สื่อ
เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1วันอยู่ที่ 3-5 ครั้ง จำนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.8 ใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยใน1วัน6ครั้งขึ้นไป จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.3 ชื่นชอบละครอิงประวัติศาสตร์จำนวน 194 คิดเป็นร้อยละ 19.3 ชื่นชอบละครตลกขบขัน 
จำนวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ชื่นชอบละครซิทคอม จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ชื่น
ชอบละครพ้ืนบ้านและละครสะท้อนสังคมจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ชื่นชอบละครวัยรุ่น
จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ชื่นชอบละครน้ำเน่านั้นมีจำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ชื่น
ชอบละครลึกลับสยองขวัญจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ชื่นชอบละครสืบสวน คิดเป็นร้อยละ 
25.3 จำนวน 101 คน ชื่นชอบละครสำหรับเด็ก จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ชื่นชอบละคร
แนวอ่ืนๆมีผู้เลือกท้ังหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้ 
ในส่วนของปัจจัยด้านความรู้นั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้ในส่วนของปัจจัย

ด้านความรู้ที่ถูกต้อง สามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับ 1 คือ ความเข้าใจ ใน
ข้อคำถามเก่ียวกับ การใช้คำว่า “ออเจ้า” ในการเรียกบุคคล อันดับ 2 ได้แก่ ความเข้าใจ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” อันดับ 3 ได้แก่ ความรู้ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับ ขนมไทยข้อใดถูกคิดค้นโดยมารี กีมาร์ อันดับ 4 ได้แก่ ความรู้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ สีม่วงที่
นำมาใช้ในการย้อมผ้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา อันดับ 5 ได้แก่ การนำไปใช้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ 
สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ อันดับที่ 6 ได้แก่ การวิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ 
สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม อันดับ 7 ได้แก่ การนำไปใช้ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับ วิธีการป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ อันดับที่ 8 ได้แก่ ความเข้าใจ ในข้อ
คำถามเกี่ยวกับ การแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี อันดับที่ 9 ได้แก่ การวิเคราะห์ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับ แหล่งเรียนรู้การทำขนมไทยตามตำรับท้าวทองกีบม้า สำหรับคำถามที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบในตัวเลือกท่ีผิดมากกว่านั้น ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ การนำไปใช้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ สถานที่
ปัจจุบันของ “ตลาดผ้าเหลือง” อันดับ 2 ได้แก่ ความรู้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ ประเทศที่กรุงศรีอยุธยา
นำเข้าผ้าลายอย่าง อันดับที่ 3 ได้แก่ การวิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ แหล่งมรดกโลกในนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ในส่วนของความรู้ พบว่าข้อคำถามที่มีผู้ตอบคำถามถูกต้องมากที่สุดจากการรับสื่อละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้แก่ ขนมไทยข้อใดถูกคิดค้นโดยมารี กีมาร์  สีม่วงที่นำมาใช้ในการย้อม
ผ้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา และประเทศท่ีกรุงศรีอยุธยานำเข้าผ้าลายอย่าง ตามลำดับ 

ในส่วนของความเข้าใจพบว่าข้อคำถามที่มีผู้ตอบคำถามถูกต้องมากที่สุดจากการรับสื่อละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้แก่ การใช้คำว่า “ออเจ้า” ในการเรียกบุคคล จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์
ของ “วัดไชยวัฒนาราม” และการแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี ตามลำดับ 

ในส่วนของการนำไปใช้พบว่าข้อคำถามที่มีผู้ตอบคำถามถูกต้องมากที่สุดจากการรับสื่อละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้แก่ สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ วิธีการป้องกันโรค
มาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ และสถานที่ปัจจุบันของ “ตลาดผ้าเหลือง” ตามลำดับ 

ในส่วนของการวิเคราะห์พบว่าข้อคำถามที่มีผู้ตอบคำถามถูกต้องมากที่สุดจากการรับสื่อละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาสได้แก่ สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม แหล่ง
เรียนรู้การทำขนมไทยตามตำรับท้าวทองกีบม้า  และ แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ตามลำดับ 
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 
ในส่วนของปัจจัยด้านทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนั้นอยู่ในระดับมาก สามารถ
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  อันดับที่  1 คือ ทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่ง
ท่ อ ง เที่ ย ว  (Attitude for Accessibilities) แ ล ะ  ทั ศ น ค ติ ที่ มี ต่ อ สิ่ ง ดึ งดู ด  (Attitude for 
Attractions) อันดับที่ 2 คือ ทัศนคติที่มีต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ (Attitude for 
Advertisements) อันดับที่ 3 คือ ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (Attitude for Amenities) 
และอันดับที่ 4 คือ ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Attitude for Activities) 

ทัศนคติที่มีต่อสิ่งดึงดูด (Attitude for Attractions) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามและมีค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับจากสูงสุด  3 อันดับ 
ได้แก่ ทัศนคติทีรู่้สึกรักและหวงแหนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย การได้รับความรู้
ทางประวัติศาสตร์ทำให้ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่จริง และเมื่อ
เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วสมควรเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว
แห่งอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 

ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Attitude for Activities) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามและมีค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับ
จากสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การขี่จักรยานชมเมืองเก่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้เห็นรายละเอียดของ
สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วอยากรับประทาน
อาหาร เช่น กุ้งแม่น้ำ หมูสร่ง หรือมะม่วงน้ำปลาหวาน และความสนใจร่วมงานนิทรรศการหรือ
เทศกาลต่างๆท่ีจัดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (Attitude for Amenities) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามและมีค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับจาก
สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ความสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนของชาวไทยในสมัยอดีตมากขึ้น 
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่ควรปฏิบัติในชุมชนท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ป้ายให้ข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับสถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยวสื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

ด้านทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ (Attitude for Advertisements) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามและมี
ค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับจากสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชูเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยทำให้ชื่นชอบและอยากมาท่องเที่ยว ผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆอย่างถูกต้อง และการจัดทำแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสมและน่าสนใจ 
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ด้านทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Attitude for Accessibilities) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามและมีค่าเฉลี่ยโดย
เรียงลำดับจากสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษทางอากาศในปัจจุบันคือสิ่งที่ควร
ได้รับการแก้ไขเนื่องจากเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยยานพาหนะที่แตกต่างกันจะ
ให้ความรู้สึกในการท่องเที่ยวที่หลากหลายอารมณ์ การล่องเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้
ได้รับอรรถรส 

 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจาก

การรับชมสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 
ในส่วนของปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชมสื่อละครโทรทัศน์

เรื่องบุพเพสันนิวาส พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพนั้นอยู่ในระดับมาก โดยด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
(Behavior in tourism conserving) นั้นจัดได้ว่ามีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่า ด้านพฤติกรรมในการวาง
แผนการท่องเที่ยว (Behavior in tourism planning) 
 ด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว (Behavior in tourism conserving) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามและมี
ค่าเฉลี่ยโดยเรียงลำดับจากสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวก่อนออก
เดินทาง การวางแผนระยะเวลาของการเดินทางให้ชัดเจนเพ่ือให้ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆได้ทั่วถึง และ
การหาข้อมูลอ่ืนๆเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนอกเหนือจากที่ระบุในละคร ซึ่งมีคะแนน
เท่ากับการศึกษาเส้นทางการเดินทางอย่างละเอียด 
 ด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว (Behavior in tourism planning) ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามและมีค่าเฉลี่ยโดย
เรียงลำดับจากสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ การรักษาความสะอาดและระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง
ท่องเที่ยว การไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนขัดต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ หรือประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น 
การอธิบายหรือบอกต่อข้อมูลหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ท่องเที่ยวให้ผู้อื่นได้ทราบ 
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 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่1 (เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่อง
บุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใน
ละครของนักท่องเที่ยว) 

 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1   ได้แก่ เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการ

ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยวนั้น พบว่า ปัจจัยด้าน
ความรู้ได้แก่ ความเข้าใจในข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม การ
นำไปใช้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับสถานที่ปัจจุบันของตลาดผ้าเหลือง วิธีป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะ และ สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้  การวิเคราะห์ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับสาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.314 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.099 

โดยที่ตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการต่อทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดได้แก่ การนำไปใช้ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับสถานที่ปัจจุบันของตลาดผ้าเหลือง และ การวิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ สาเหตุที่มะกรูด
เป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.166 และมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปร
อิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.028 

ในส่วนของตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการต่อทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ได้แก่ การ
วิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม การนำไปใช้ 
ในข้อคำถามเกี่ยวกับสถานที่ปัจจุบันของตลาดผ้าเหลือง และ สมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษา
บาดแผลได้ ความเข้าใจ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.259 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.067 

ในส่วนของตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการต่อทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ความ
เข้าใจ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม การนำไปใช้ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับสมุนไพรชนิดใดเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ และการวิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ 
สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 
0.331 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.109 

ในส่วนของตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการต่อทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ได้แก่ 
การวิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม ความ
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เข้าใจ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม และ การนำไปใช้ ในข้อ
คำถามเกี่ยวกับวิธีป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.215 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.046 

ในส่วนของตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการต่อทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ การ
นำไปใช้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับสถานที่ปัจจุบันของตลาดผ้าเหลือง และ ความเข้าใจ ในข้อคำถาม
เกี่ยวกับ จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไชยวัฒนาราม การวิเคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ยวกับ สมุนไพรที่
ใช้เป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้ สาเหตุที่มะกรูดเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม และ
แหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์ เท่ากับ 
0.316 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.100 

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่รับสื่อ
ละคร คือ ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยที่หากมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
นำเสนอปัจจัยความรู้ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เชื่อว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว
สูงขึ้น 

 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่2 (เพื่อศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่อง

บุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพของ
นักท่องเที่ยว) 

ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ได้แก่ เพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่ง
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพของนักท่องเที่ยวนั้น พบว่า  ปัจจัยด้านความรู้ได้แก่ 
ความเข้าใจ ในข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” และการแต่งกาย
ในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี การนำไปใช้ ในข้อคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษา
บาดแผลได้  การวิ เคราะห์ ในข้อคำถามเกี่ ยวกับ  แหล่ งมรดกโลกในนครประวัติ ศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.277 และมีค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปร
อิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.077 

ในส่วนของตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ 
ความเข้าใจ ในข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.115 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.013 
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ในส่วนของตัวแปรด้านความรู้ที่เข้าสมการต่อพฤติกรรมในการอนุรักษ์การท่องเที่ยว ได้แก่ 
ความเข้าใจ ในข้อคำถามเกี่ยวกับจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” และการนำไปใช้ 
ในข้อคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถเป็นลูกประคบรักษาบาดแผลได้  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.263 และมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ที่ ได้จากการเท่ากับวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเพ่ิมตัวแปรอิสระแบบขั้นตอนเท่ากับ 0.069 

สรุปได้ว่าปัจจัยด้านความรู้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ คือ ความเข้าใจ 
การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยที่หากมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเสนอปัจจัยความรู้ที่ได้
กล่าวมาข้างต้น เชื่อว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สูงขึ้น 
 

 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา เรื่อง แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร กรณีศึกษา :ละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาส โดยการเก็บข้อมูลจากการรวบรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวที่
รับสื่อละคร ทำให้ทราบถึงปัจจัยด้านความรู้ ได้แก่ คือ ปัจจัยด้านความเข้าใจ การนำไปใช้ และการ
วิเคราะห์ ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการออกแบบองค์เนื้อหาสื่อที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ 

จากผลการศึกษาดังกล่าวนำมาสู่การอภิปรายร่วมกับ แนวคิด ทฤษฎี สมมติฐานและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ทำให้สามารถที่จะทำการอภิปรายผล
การศึกษา โดยแบ่งตามแต่ละปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ดังนี้  

 
 ด้านทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวก
ต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

การศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่าความรู้
นั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ได้แก่ ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ โดยที่ส่วนปัจจัยความรู้นั้น ไม่มีความสัมพันธ์
กับต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว โดยผลการวิจัยนั้นสอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์
ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ E. Zimbardo & Ebbesen (1977) ที่ว่า ทัศนคติต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งของคนจะขึ้นอยู่กับความรู้ที่บุคคลนั้นมีอยู่ กล่าวคือ หากบุคคลใดมีความรู้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งดี
สิ่งนั้นก็จะดีตามไปด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535) ก็ระบุว่า 
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องค์ประกอบความคิด ความรู้ ความเข้าใจนับเป็นส่วนประกอบพ้ืนฐานของทัศนคติ ซึ่งส่วนประกอบ
ดังกล่าวนี้จะสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคล ส่งผลให้บุคคลอาจแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกัน
สามารถเป็นทั้งทางบวกและทางลบ โดยจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ 
และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ เช่นเดียวกับ ธีรพัฒน์ ตื้อตัน (2546) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในพ้ืนที่วนอุทยานม่อนพระยาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตพ้ืนที่และนอกเขตพื้นที่นั้นมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับสูง มี
ระดับทัศนคติต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผที่
อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จะมีระดับทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และปรวรรณ โลหะวัฒน์วงษ์ 
(2543) ในหัวข้อ “การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจที่มีต่อละครโทรทัศน์ ‘เจ้ากรรมนายเวร’ ของ
ผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่ละคร
นำเสนอ รวมทั้งเข้าใจในสิ่งที่ละครต้องการจะสื่อออกมา และมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ดีต่อละคร
โทรทัศน์ชุดนี้ รวมทั้งมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปในทางบวกหลังจากที่ได้ชมละคร สรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน
ความรู้มีอิทธิพลในทางบวกต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

 
 ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

การศึกษาวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา พบว่าความรู้
นั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความ
เข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ จึงพบว่าความรู้นั้นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยผลการวิจัยนั้นสอดคล้องกับ แนวคิดของพฤติกรรมในทางจิตวิทยาที่ว่า
พฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมภายในที่บุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตได้ แต่เราสามารถทราบว่ามีพฤติกรรม
เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น ความรู้ ความฝัน ทัศนคติ เป็นต้น (นีออน กลิ่นรัตน์  ; 2536) 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Kittiwan Nimdit (2004) ที่พบว่าระดับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวนั้น มีความสัมพันธ์กับความรู้ด้านการท่องเที่ยว ความเชื่อด้านการท่องเที่ยว ค่านิยมด้าน
การท่องเที่ยว ทัศนคติด้านการท่องเที่ยว และการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว และงานวิจัยของ Riley, 
Baker, and Doren (1998) ที่ระบุว่าเมื่อสถานที่ต่างๆถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำและสถานที่ที่ถูกเอ่ย
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ให้ความรู้ในภาพยนตร์เรื่องต่างๆซึ่งประสบความสำเร็จในการออกฉาย และในช่วงเวลา 5 ปีหลังจาก
ที่ภาพยนตร์มีการออกฉายนั้น นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เพ่ิมจำนวนมากขึ้น รดาธร ศรี
สายหยุด (2554) ที่กล่าวว่า ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าความรู้นั้นมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพแนวทาง 

 
 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร 

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครโทรทัศน์นั้น สมควรเริ่มจากขั้นตอนการจัดทำละคร
โทรทัศน์ โดยให้ความสำคัญกับขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-production) โดยที่ทั้งผู้จัดละคร คนเขียน
บทละคร ผู้กำกับการแสดง หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน เพ่ือวางแผนกลุ่มเป้าหมาย -ผู้รับสื่อและแนวทางการ
ดำเนินงาน แล้วจึงจึงดำเนินการถ่ายทำละครโทรทัศน์และมีการประเมินผลในภายหลัง โดยที่วางโครง
เรื่องตามลักษณะของละครโทรทัศน์ที่มีโครงเรื่องไม่ซับซ้อนแต่มีความสมบูรณ์ มีจุดเริ่มตอน กลาง
เรื่อง และจุดจบ อาจมีตัวละครหลักเพ่ือให้ผู้ชมจดจำ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ควรมีการให้
ความรู้เชิงลึกของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆแล้วจึงมีองค์ประกอบต่างๆของละครร่วมด้วย เช่น เพลง
ประกอบต่างๆ เป็นต้น 

โดยที่ลักษณะเนื้อหา รูปแบบของละคร และเวลาการรับสื่อ จะสามารถแบ่งออกได้เป็นตาม
ช่วงอายุดังนี้ 

หากเป็นกลุ่มผู้ชมโดยรวม ไม่แยกเพศหรือช่วงวัย สมควรส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยละคร
ประเภท อิงประวัติศาสตร์และตลกขบขัน ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ 18.00 น.- 21.00 น. 
 หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศ
ชาย ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ สืบสวน สะท้อนสังคม หรือละครซิทคอม 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเพศ
หญิง ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ ตลก สะท้อนสังคม หรือละครซิทคอม 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี (Generation Z) ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ ตลก หรือ
ละครซิทคอม มีการรับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา18.00-21.00 น. ซึ่งในการ
สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า 30 นาที โดยนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้พบว่ามีพฤติกรรมในการบอกเล่าหรือส่งต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ 18-38 ปี (Generation Y)  ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ หรือละครตลก 
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โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา18.00-0.00 น. 
ซึ่งในการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า 30 นาที หรือ 30-
60 นาที โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีทัศนคติสนใจในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่างๆ และสนใจในการ
เดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะที่ให้อรรถรสใหม่ๆ นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มี
พฤติกรรมบอกต่อข้อมูลของการท่องเที่ยว เล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อมากกว่าช่วงอายุ
อ่ืนๆ ทำให้ภาครัฐและเอกชนอาจบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆทางการ
ท่องเที่ยวหรือนำเสนอเนื้อหาที่สอดแทรกความน่าสนใจของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่นการสร้าง
สื่อละครแล้วสนับสนุนให้มีการบอกเล่าหรือเขียนส่งต่อข้อมูลการท่องเที่ยวบนโลกออนไลน์เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการท่องเที่ยวได้ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ 39-53 ปี (Generation X) ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ หรือละคร
พ้ืนบ้าน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วงเวลา
18.00-21.00 น. ซึ่งในการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อยกว่า  
30 นาที หรือ 30-60 นาที โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
วางแผนในการท่องเที่ยว และรักษาความสะอาดค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ืนๆ ภาครัฐและ
เอกชน หรือผู้เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการความร่วมมือในวางแนวทางช่วยเหลือในการให้คำแนะนำ
หรือให้ขอ้มูลการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวกับกลุ่มคนดังกล่าวเป็นพิเศษ 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุ 54-72 ปี (Generation Baby Boomer) ควรส่งเสริมละครประเภทละครอิงประวัติศาสตร์ 
ตลก หรือละครสะท้อนสังคม โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ในช่วงเวลา18.00-21.00 น. ซึ่งในการสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควร
มีความยาวน้อยกว่า 30 นาที โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีทัศนคติสนใจแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งดึงดูดที่ยัง
ไม่ได้รับความสนใจ (unseen) ซึ่งภาครัฐและเอกชนอาจบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมสถานที่
ท่องเที่ยวหรือนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่สนับสนุนในจุดที่ยังไม่รับความสนใจ (unseen) 
ในกลุ่มคนดังกล่าว 

หากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ช่วงอายุมากกว่า 72 ปี (Silent Generation) ควรส่งเสริมละครประเภทละครตลก อิงประวัติศาสตร์ 
หรือละครสืบสวน โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบว่ามีการรับสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในช่วง
เวลา 09.00-12.00 น. ซึ่งในการสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้นควรมีความยาวน้อย
กว่า 30 นาที โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวในประเด็นเกี่ยวกับถนนนั้นเชื่อมโยงตรงกับแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว



 300 

มากกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งภาครัฐหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาจส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือสร้างความประทับใจได้ 
โดยการจัดคำแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุมากกว่า 72 ปี
รู้สึกว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีความเชื่อมโยงกันและสะดวกต่อการเดินทาง 

 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง
บุพเพสันนิวาส” เป็นการศึกษาถึงปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งจากผลการศึกษาทำให้ได้ข้อเสนอแนะจากปัจจัยด้าน
ความรู้ที่ผลต่อทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ และ
แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้ 

1. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่

ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละครหรือสื่อต่างๆที่ใกล้เคียง ควรมีการวางเป้าหมาย 

พ้ืนที่ จุดประสงค์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้น หลังจากที่นักท่องเที่ยวมีการรับสื่อละครหรือสื่อ

นั้นๆให้ชัดเจน เช่น ต้องการให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการแต่งชุดไทย และนักท่องเที่ยวหันมามี

พฤติกรรมสวมชุดไทยในการท่องเที่ยวมากข้ึน รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางการ

ท่องเที่ยว แล้วจึงเริ่มดำเนินการวางแผน ดำเนินงาน ซึ่งสามารถประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อนั้นๆได้ 

2. นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจ สามารถนำผลการศึกษาที่พบว่า ปัจจัยด้านความรู้มีอิทธิพลต่อ

ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มาอธิบาย และกำหนดกลยุทธ์การส่งเสริม

ทัศนคติและพฤติกรรมของการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นหรือนำไปสร้างเสริมองค์ความรู้อื่นๆทั้ง

ในองค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาครัฐของประเทศไทย 

 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาที่จำกัดในหลายๆด้าน หากมีผู้สนใจศึกาวิจัยในประเด็น
ลักษณะเช่นนี้ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้ 
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1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเฉพาะปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลไปยังทัศนคติและพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยว ดังนั้นในการวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรศึกษาวิจัยปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลไปยังทัศนคติ

และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย 

2. การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะปัจจัยด้านความรู้จากเนื้อหาของละครโทรทัศน์เรื่อง

บุพเพสันนิวาส ดังนั้นในการวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรศึกษาวิจัยในเนื้อหาจากละครโทรทัศน์

เรื่องอ่ืนๆ ที่อาจจะส่งผลหรืออิทธิพลที่แตกต่างกันกับนักท่องเที่ยวที่มีการรับสื่อละคร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 



แบบสอบถามชุดที่_______________ 

 
_____________________________________________________________________ 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเรื่อง 
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านละคร : กรณีศึกษาละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” 

 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 โดยการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความรู้ที่ ได้จากสื่อละครเรื่อง
บุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 
และเพ่ือศึกษาความรู้ที่ได้จากสื่อละครเรื่องบุพเพสันนิวาสในการส่งอิทธิพลต่อทัศนคติในการมาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวในละครของนักท่องเที่ยว 
 โดยแบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 8 หน้า (รวมหน้านี้) ซึ่งแบบสอบถามนั้นแบ่งออกทั้งสิ้น 3 
ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire) 
 ส่วนที่ 2.1 แบบสอบถามปัจจัยความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับจากการรับสื่อละครที่
ส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 ส่วนที่ 2.2 แบบสอบถามเก่ียวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชม
สื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 
 
 ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อเพ่ือ
ความสมบูรณ์และถูกต้องของงานวิจัย คำตอบของท่านนั้นจัดได้ว่ามีความสำคัญและมีค่าเป็นอย่างยิ่ง 
โดยผู้วิจัยจะรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยเท่านั้น ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อตัวท่านและองค์กร ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลาอันมีค่าและ
ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
 

วีนัสรินทร์ ศิริผล  
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง (Screening Questionnaire)  
 
คำชี้แจง ในส่วนแบบสอบถามที่ 1 ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาคำถามในแต่ละข้อ และทำ

เครื่องหมาย ✓ 
ลงในช่องซึ่งเป็นคำตอบที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน 

 
คุณเคยรับชมสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” 

 

 ใช่     ไม่ใช่ 
 

ในกรณีที่เคยรับชม กรุณาระบุจำนวนครั้งที่รับชม 

 1) 1ครั้ง    2) 2 ครั้ง  3) 3 ครั้งข้ึนไป 
 

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล 
และพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อการท่องเที่ยว 

 
คำชี้แจง ในแบบสอบถามส่วนที่ 1.1 ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดทำเครื่องหมาย ✓ ทับ

บน  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตัวท่านหรือเติมข้อความที่เหมาะสม 
 

1. เพศ   1) ชาย    2) หญิง 

2. อายุ   1) ต่ำกว่า 18ปี   2) 18 – 38 ปี  

 3) 39 – 53 ปี   4)54 – 72 ปี 

  5) มากกว่า 72 ปี 

3. สถานภาพ  1) โสด    2) แยกกันอยู่  

   3) สมรส    4) หย่าร้าง 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด  1) ต่ำกว่าประถมศึกษา  2) ประถมศึกษา 

    3) มัธยมศึกษา  4) ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา
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   5) ปริญญาตรี   6) ปริญญาโท  

   7) ปริญญาเอก 

5. อาชีพ   1) ข้าราชการ  2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

   3) พนักงานเอกชน  4) ธุรกิจส่วนตัว  

 5) นักศึกษา  6) ว่างงาน  7) อ่ืน(ระบุ).................... 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1) ต่ำกว่า 15,000 บาท      2) 15,000 – 30,000 บาท

    3) 30,000 – 45,000 บาท  4) มากกว่า 45,000 บาท 
7. ใน1วันท่านมีการใช้สื่อเพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยกี่ครั้ง  

 1) ต่ำกว่า 3 ครั้ง   2) 3-5 ครั้ง   3) 6 ครั้งข้ึนไป 
8. ระยะเวลาที่ท่านใช้สื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยแต่ละครั้ง  

 1) น้อยกว่า 30 นาที   2) 30 – 60 นาที   3)60 นาทีขึ้นไป 

9. ช่วงเวลาที่ท่านใช้สื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

 1) 00.01 - 03.00 น.  2) 03.01 – 06.00 น. 

 3) 06.01 – 09.00 น.   4) 09.01 – 12.00 น. 

 5) 12.01 – 15.00 น.  6) 15.01 – 18.00 น. 

 7) 18.01 – 21.00 น.  8) 21.01 – 00.00 น. 
10. ท่านชื่นชอบละครโทรทัศน์รูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ละครอิงประวัติศาสตร์  2) ละครตลกขบขัน   3) ละครซิทคอม

  4) ละครพื้นบ้าน   5) ละครสะท้อนสังคม  6) ละครวัยรุ่น

  7) ละครน้ำเน่า   8) ลึกลับสยองขวัญ   9) ละครสืบสวน

  10) ละครสำหรับเด็ก  11) อ่ืนๆ (ระบุ).......................................  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามหลัก (Main Questionnaire) 

ส่วนที่ 2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อละคร 
(Tourism Knowledge from television drama) 
คำชี้แจง ในส่วนแบบสอบถามที่ 2.1 ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาคำถามในแต่ละข้อ และ

ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่เป็นคำตอบที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ของท่าน 
หมายเหตุ : ขอให้ท่านตอบคำถามด้วยความรู้ของท่าน โดยไม่ผ่านการสืบค้นคำตอบที่ถูกต้องไม่
ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 
 

1. คำว่า “ออเจ้า” ใช้สำหรับการเรียกบุคคลประเภทใด 

 1) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าหรือศักดิ์ต่ำกว่า  2) บุคคลที่ผ่านการสมรสแล้ว 

2. ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการนำเข้าผ้าลายอย่างจากประเทศใด 

 1) ประเทศอินเดียและเปอร์เซีย   2) ประเทศโปรตุเกสและ

ฮอลันดา 

3. ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นสีม่วงที่นำมาใช้ในการย้อมผ้านำมาจากสีของผลไม้ชนิดใด 

 1) ลูกพลัม     2) ลูกหว้า 

4. จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัดไชยวัฒนาราม” คือข้อใด 

 1) พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ   2) เมรุทิศเมรุราย 

5. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคมาลาเรียหรือโรคที่มียุงเป็นพาหะ 

 1) นอนในพ้ืนที่ซึ่งสามารถกันยุงได้ และทำลายน้ำขังแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

 2) ใช้ใบกระวานหรือลูกเหม็นวางตามจุดต่างๆที่ยุงอาศัยอยู่ 

6. ภาพใดจัดเป็นการแต่งกายในสมัยอยุธยาเป็นราชธานี 

 1)    2)  

javascript:void(0);
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ขอบคุณภาพ สแตมป์7-11 และ Posttoday.com 

7. “ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบันคือสถานที่ใด 

 1) ตลาดน้ำอโยธยา   2) อยุธยาไนท์มาร์เก็ต 
8. ขนมไทยข้อใดถูกคิดค้นโดยมารี กีมาร์ (ท้าวทองกีบม้า) 

 1) ขนมชั้น    2) ทองหยิบ 

9. เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็นสมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมาสระผม 

 1) น้ำมันจากผิวมีฤทธิ์เป็นกรด ช่วยป้องกันรังแค และทำให้เส้นผมดกดำเป็นเงางาม 

 2) น้ำมันจากผิวมีฤทธิ์เป็นเบส ป้องกันผมหลุดร่วง และบำรุงรากผมให้แข็งแรง 

10. หากท่านได้รับบาดเจ็บจนมีบาดแผลระหว่างท่องเที่ยว ท่านสามารถใช้สมุนไพรชนิดใดเป็น
ลูกประคบรักษาบาดแผลได้ 

 1) ชะคราม    2) ไพล 

11. ในปัจจุบันหากต้องการเรียนรู้การทำขนมไทยตามตำรับท้าวทองกีบม้า ควรไปที่ใดจึงจะ
เหมาะสมที่สุด 

 1) วิสาหกจิชุมชนขนมไทย ตำบลเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2) หมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. หากต้องการไปท่องเที่ยวยังแหล่งมรดกโลกในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร สมควรไปยังสถานที่ใด 

 1) วัดไชยวัฒนาราม   2) วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

 

ส่วนที2่.2 แบบสอบถามความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อละครที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติ
ต่อแหล่งท่องเที่ยว (Knowledge Factors from television drama toward attitude for 
destination) 

 

คำชี้แจง ในส่วนแบบสอบถามที่ 2.2 ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาคำถามในแต่ละข้อ และ

ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่เป็นคำตอบที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติของท่าน 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
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5 หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง  เห็นด้วย 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

ด้านทัศนคติที่มีต่อสิ่งดึงดูด (Attitude for Attractions) 

13. การได้รับความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ทำให้ท่านอยาก
เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่จริง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

14. ท่านรู้สึกรักและหวงแหนสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของ
ชาติไทย 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

15. เมื่อเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว
สมควรเดินทางไปเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย 
เช่น จังหวัดลพบุรี 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

16. ท่านคิดว่ายังมีจุดที่ไม่ค่อยได้รับ
ความสนใจ (UNSEEN).ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่น่าค้นหา 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

ด้านทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Attitude for Activities) 

17. ท่านสนใจร่วมงานนิทรรศการ
หรือเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นใน

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว 
(Attitude for Destinations) 
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ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

18. การข่ีจักรยานชมเมืองเก่าเป็น
กิจกรรมที่ทำให้ได้เห็น
รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างเต็มที่ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

19. เมื่อเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแล้วอยาก
รับประทานอาหาร เช่น กุ้งแม่น้ำ 
หมูสร่ง หรือมะม่วงน้ำปลาหวาน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

20. ท่านคิดว่าเมื่อมาท่องเที่ยวที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว
สมควรขี่ช้างชมเมืองสักครั้งหนึ่ง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

21. ท่านสนใจแต่งกายด้วยชุดไทยใน
การเดินทางไปท่องเที่ยว 

5 4 3 2 1 

ด้านทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (Attitude for Amenities) 

22. ป้ายให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
สถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยวสื่อ
ความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

23. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางท่ีควรปฏิบัติในชุมชน
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

24. ท่านสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถี
ชุมชนของชาวไทยในสมัยอดีต
มากขึ้น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

ด้านทัศนคติที่มีต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ (Attitude for Advertisements) 

ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว 
(Attitude for Destinations) 
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ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

25. ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวถูกต้องตรงกับความคิด
ของท่าน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

26. การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชู
เอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้
ท่านชื่นชอบและอยากมา
ท่องเที่ยว 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

27. ผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
อย่างถูกต้อง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

28. การจัดทำแผนที่เส้นทางและแผน
ที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยว
มีความเหมาะสมและน่าสนใจ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

29. การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วถึงและ
ชัดเจน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Attitude for Accessibilities) 

30. ท่านคิดว่าการล่องเรือในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทำให้ได้รับ
อรรถรสมากท่ีสุด 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

31. เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ความเหมาะสม สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

32. ถนนหนทางที่ใช้เดินทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว 
(Attitude for Destinations) 
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ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

 
5 

เห็นด้วย 
 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
3 

ไม่เห็น
ด้วย 

 
2 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
1 

ท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องการเดินทาง 

33. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวโดย
ยานพาหนะที่แตกต่างกันจะให้
ความรู้สึกในการท่องเที่ยวที่
หลากหลายอารมณ์ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

34. ท่านคิดว่าปัญหาการจราจรติดขัด 
มลพิษทางอากาศในปัจจุบันคือ
สิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขเนื่องจาก
เป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยว 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
ส่วนที ่ 2.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชมสื่อละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส (Knowledge Factors from drama toward tourist 
behavior) 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องซึ่งตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียง 1 ช่อง ที่แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมในการท่องเที่ยวของท่าน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจำ หรือประมาณ 7 ครั้งข้ึนไป 
4 หมายถึง  ปฏิบัติบ่อยครั้ง หรือประมาณ 5-6 ครั้ง 
3 หมายถึง  ปฏิบัตินานๆครั้ง หรือประมาณ 3-4 ครั้ง 
2 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง หรือประมาณ 1-2 ครั้ง 
1 หมายถึง  ไม่ปฏิบัติเลย หรือคิดเป็น 0 ครั้ง 
 

 

คำตอบ 

ทัศนคติต่อแหล่งท่องเที่ยว 
(Attitude for Destinations) 

พฤติกรรมในการท่องเที่ยว 
(Behavior In Tourism) 
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ปฏิบัติเป็น
ประจำ 

 
5 

ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง 

 
4 

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง 
3 

ปฏิบัติ
เป็น

บางครั้ง 
2 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 
1 

ด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว (Behavior in tourism planning)  

35. ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว
ท่านศึกษาเส้นทางการ
เดินทางอย่างละเอียด  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

36. ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว
ท่านศึกษาและเตรียม
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
และยารักษาโรคที่จำเป็น  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

37. ก่อนออกเดินทางท่าน
วางแผนระยะเวลาของการ
เดินทางให้ชัดเจนเพ่ือให้
ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆได้
ทั่วถึง 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

38. ท่านหาข้อมูลอื่นๆเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆนอกเหนือจากท่ีระบุ
ในละคร 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

39. ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวก่อนออก
เดินทาง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

ด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว (Behavior in tourism conserving) 
40. ท่านไม่ประพฤติหรือปฏิบัติ

ตนขัดต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ 
หรือประเพณีนิยมของคน
ท้องถิ่น 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

41. ท่านว่ากล่าวตักเตือน      
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คำตอบ 

ปฏิบัติเป็น
ประจำ 

 
5 

ปฏิบัติ
บ่อยครั้ง 

 
4 

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง 
3 

ปฏิบัติ
เป็น

บางครั้ง 
2 

ไม่
ปฏิบัติ
เลย 
1 

นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม 

5 4 3 2 1 

42. ท่านอธิบาย/บอกต่อข้อมูล
หรือเรื่องราวต่างๆที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
ให้ผู้อื่นได้ทราบ 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

43. ท่านรักษาความสะอาดและ
ระวังอันตรายที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างท่องเที่ยว 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

44. หลังจากท่องเที่ยวท่าน
สนใจ/มีการเขียนเล่า
เรื่องราวประสบการณ์
ท่องเที่ยวให้กับผู้อ่ืนได้
ทราบผ่านสื่อต่างๆ 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

45. หากเกิดความประทับใจแล้ว
ท่านเลือกที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้ง 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาช่วยตอบแบบสอบถาม 

 

พฤติกรรมในการท่องเที่ยว 
(Behavior In Tourism) 



 

 

 

ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบความตรงของเครื่องมอืของผู้เชีย่วชาญ 

 
 



การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญ 
 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือวิจัย 

1. ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวฒันกูล  อาจารย์ประจำคณะการจัดการการ

ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. ดร.พลภฤต เรืองจรัส   อดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ช่อง8 อาร์

เอส เทเลวิชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชน 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องกับตัวแปรที่ต้องการวัด กำหนดค่าตัวเลข ดังนี้ 
 +1 ใช่ หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 0 ไม่แน่ใจ หมายถึง  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 -1 ไม่ใช่ หมายถึง  เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

 
 

ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ส่วนที่ 1 คำถามในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง 
Part 1 Screening Questionnaire 

คุณเคยรับชมสื่อละครโทรทัศน์ 
เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” 

1) ใช่ 
2) ไม่ใช่ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3/3 

 
 
1 

 
 

สอดคล้อง 

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
Part 1.1 General in formation of the respondents 

1. เพศ 1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

2. อายุ 1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 
3. สถานภาพ 1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 
5. อาชีพ 1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

7. ใน1วันท่านมีการใช้สื่อเพื่อหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ยกี่ครั้ง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

8. ระยะเวลาที่ใช้สื่อหาข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ละ
ครั้ง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

9. ช่วงเวลาที่ใช้สื่อเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวบ่อยท่ีสุด 

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

ตอนที่ 2.1 คำถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อละคร  
Part 2.1 Tourism Knowledge from television drama 

10. คำว่า “ออเจ้า” ใช้สำหรับ
การเรียกบุคคลประเภทใด 

1) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าหรือศักดิ์
ต่ำกว่า  
2) บุคคลที่ผ่านการสมรสแล้ว 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3/3 

 
 
1 

 
 

สอดคล้อง 

11. ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการ
น ำ เข้ า ผ้ า ล า ย อ ย่ า งจ า ก
ประเทศใด 

1) ประเทศอินเดียและเปอร์เซีย 
     2) ประเทศโปรตุเกสและฮอลันดา 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3/3 

 
 
1 

 
 

สอดคล้อง 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

12. ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นสีม่วง
ที่นำมาใช้ในการย้อมผ้านำมา
จากสีของผลไม้ชนิดใด 

1) ลูกพลัม 
     2) ลูกหว้า 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3/3 

 
 
1 

 
 

สอดคล้อง 

13. จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
“วัดไชยวัฒนาราม” คือข้อใด 

1) พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ
  
2) เมรุทิศเมรุราย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

14. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรค
มาลาเรียหรือโรคที่ มียุงเป็น
พาหะ 

1) นอนในพื้นที่ซึ่งสามารถกันยุง
ได้ และทำลายน้ำขังแหล่งเพาะ
พันธ์ยุง 
2) ใช้ใบกระวานหรือลูกเหม็นวาง
ตามจุดต่างๆที่ยุงอาศัยอยู่ 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

3/3 

 
 
 
1 

 
 
 

สอดคล้อง 

15. ภาพใดจัดเป็นการแต่งกายใน
สมัยอยุธยาเป็นราชธานี 

1)   

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

3/3 

 
 
 
1 

 
 
 

สอดคล้อง 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

2)  
16. “ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบัน

คือสถานที่ใด 
1) ตลาดน้ำอโยธยา 
2) อยุธยาไนท์มาร์เก็ต 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

17. ขนมไทยข้อใดถูกคิดค้นโดย
มารี กีมาร์ (ท้าวทองกีบม้า) 

1) ขนมช้ัน 
2) ลูกชุบ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

18. เพราะเหตุใดมะกรูดจึงเป็น
สมุนไพรที่เหมาะแก่การนำมา
สระผม 

1) น้ำมันจากผิวมีฤทธิ์ เป็นกรด 
ช่วยป้องกันรังแค และทำให้เส้น
ผมดกดำเป็นเงางาม 
2) น้ำมันจากผิวมีฤทธิ์ เป็นเบส 
ป้องกันผมหลุดร่วง และบำรุงราก
ผมให้แข็งแรง 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

3/3 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

สอดคล้อง 

19. หากท่านได้รับบาดเจ็บจนมี
บาดแผลระหว่างท่องเที่ยว 
ท่านสามารถใช้สมุนไพรชนิด

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

javascript:void(0);
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ใด เป็ น ลู ก ป ร ะ ค บ รั ก ษ า
บาดแผลได้ 

1) ชะคราม 
2) ไพล 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

20. ในปัจจุบันหากต้องการเรียนรู้
การทำขนมไทยตามตำรับท้าว
ทองกีบม้า ควรไปที่ใดจึงจะ
เหมาะสมที่สุด 

1) วิสาหกิจชุมชนขนมไทย ตำบล
เ ก า ะ เ รี ย น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 
2) ห มู่บ้ าน โป รตุ เกส  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

3/3 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

สอดคล้อง 

21. หากต้องการไปท่องเที่ยวยัง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โล ก ใน น ค ร
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยาและเมือง
บริวาร สมควรไปยังสถานที่ใด 

1) วัดไชยวัฒนาราม 
2) วัดพระศรีสรรเพชญ์ 

1 0 1 2/3 0.66 สอดคล้อง 

ตอนที่ 2.1 แบบสอบถามความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อละครที่ส่งผลให้เกิดทัศนคติ
ต่อแหล่งท่องเที่ยว 
Part 2. 1 Knowledge Factors from television drama toward attitude for 
destination 
ด้านทัศนคติที่มีต่อสิ่งดึงดูด       



 333 

 
 

ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

Attitude for Attractions 
22. การได้รับความรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ทำให้ท่านอยาก
เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่จริง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

23. ท่านรู้สึกรักและหวงแหน
สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

24. ท่านคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวใน
สมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชนั้นจัดเป็น
โบราณสถานอันทรงคุณค่า 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1/3 

 
.33 

 
ไม่

สอดคล้อง 

25. เมื่อเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วต้องเดินทางไปเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวแห่งอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วย 

 
 
1 

 
 
1 
 

 
 
1 

 
 

3/3 
 

 
 
1 
 

 
 

สอดคล้อง 
 

26. ท่านคิดว่ายังมีจุดที่ไม่ค่อย
ได้รับความสนใจ 
(UNSEEN).ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่น่าค้นหา 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2/3 

 
0.66 

 
สอดคล้อง 

ด้านทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว Attitude for Activities 
27. ท่านสนใจร่วมงานนิทรรศการ

หรือเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นใน
1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
28. การขี่จักรยานชมเมืองเก่าเป็น

กิจกรรมที่ทำให้ได้เห็น
รายละเอียดของสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเต็มท่ี 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

29. เมื่อเดินทางท่องเที่ยวยัง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว
อยากรับประทานอาหาร เช่น 
กุ้งแม่น้ำ หมูสร่ง หรือมะม่วง
น้ำปลาหวาน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3/3 

 
 
1 

 
 

สอดคล้อง 

30. ท่านคิดว่าเมื่อมาท่องเที่ยวที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว
สมควรขี่ช้างชมเมืองสักครั้ง
หนึ่ง 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2/3 

 
0.66 

 
ไม่

สอดคล้อง 

31. ท่านสนใจแต่งกายด้วยชุดไทย
ในการเดินทางไปท่องเที่ยว 

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

ด้านทัศนคติที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก Attitude for Amenities 

32. ป้ายให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
สถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยว
สื่อความหมายได้ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

33. ท่านคิดว่าขนมไทยที่คิดค้น
โดยมารี กีมาร์ (ท้าวทองกีบ
ม้า) สมควรได้รับการเชิดชู
เป็นสินค้าประจำชาติ 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1/3 

 
0.33 

 
ไม่

สอดคล้อง 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

34. เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางท่ีควรปฏิบัติในชุมชน
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

35. ท่านสนใจการท่องเที่ยวแบบ
วิถีชุมชนของชาวไทยในสมัย
กรุงศรีอยุธยามากขึ้น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

ด้านทัศนคติที่มีต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวและบริการ Attitude for Advertisements 
36. ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ

แหล่งท่องเที่ยวถูกต้องตรงกับ
ความคิดของท่าน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

37. การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยทำ
ให้ท่านชื่นชอบและอยากมา
ท่องเที่ยว 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

38. ผู้นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆอย่างถูกต้อง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

39. การจัดทำแผนที่เส้นทางและ
แผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
และน่าสนใจ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

40. การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทั่วถึงและชัดเจน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว Attitude for Accessibilities 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

41. ท่านคิดว่าการล่องเรือชมเมือง
เก่าในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทำให้ได้รับ
อรรถรสมากที่สุด 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

42. เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
มีความเหมาะสม 
สะดวกสบายและได้มาตรฐาน 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

43. ถนนหนทางที่ใช้เดินทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องการ
เดินทาง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

44. ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวโดย
ยานพาหนะที่แตกต่างกันจะ
ให้ความรู้สึกในการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายอารมณ์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

45. ท่านคิดว่าปัญหาการจราจร
ติดขัด มลพิษทางอากาศใน
ปัจจุบันคือสิ่งที่ควรได้รับการ
แก้ไขเนื่องจากเป็นอันตราย
ต่อการท่องเที่ยว 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3/3 

 
 
1 

 
 

สอดคล้อง 

ส่วนที่ 2.2 แบบสอบถามเกี่ยวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชมสื่อละคร
โทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส 
Part 2.2 Knowledge Factors from drama toward tourist behavior 
ด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว Behavior in tourism planning 

46. ก่อนออกเดินทางท่านศึกษา       
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

เส้นทางการเดินทางอย่าง
ละเอียด 

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

47. ก่อนออกเดินทางท่านศึกษา
และเตรียมอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกและยารักษาโรค
ที่จำเป็น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

48. ก่อนออกเดินทางท่านวางแผน
ระยะเวลาของการเดินทางให้
ชัดเจนเพื่อให้ท่องเที่ยวตาม
จุดต่างๆได้ทั่วถึง 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

49. ท่านหาข้อมูลอ่ืนๆเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
นอกเหนือจากที่ระบุในละคร 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

50. ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวก่อนออกเดินทาง 

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

ด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว Behavior in tourism conserving 

51. ท่านไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตน
ขัดต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ หรือ
ประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

52. ท่านต่อว่านักท่องเที่ยวที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

53. ท่านไม่ปีนป่ายตามสถานที่
ท่องเที่ยวโบราณสถาน 

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

54. ท่านรักษาความสะอาดตาม
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 
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ข้อคำถามในแบบสอบถาม 

ความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
สูตร 
IOC 

IOC = 
(e1+e2+

e3)/3 

 
ค่า 
IOC 

 
ผลการ
ประเมิน คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

สภาพแวดล้อมมีความน่า
ท่องเที่ยว 

55. ท่านไม่ปีนป่ายตามสถานที่
ท่องเที่ยวโบราณสถาน 

1 1 1 3/3 1 สอดคล้อง 

56. ท่านระมัดระวังอันตรายการ
เกิดอุบัติเหตุหรือภัยท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว
เสมอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

57. ท่านระมัดระวังอันตรายการ
เกิดอุบัติเหตุหรือภัยท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยว
เสมอ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

58. ท่านสนับสนุนให้มีการฟื้นฟู 
บูรณะสถานที่ท่องเที่ยวให้มี
ความสมบูรณ์ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3/3 

 
1 

 
สอดคล้อง 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 



ส่วนที่  1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคสำหรับตัวแปรที่ ใช้ในการศึกษาข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ 

แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 11 ข้อ โดยสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามได้ ดังนี้ 

 

ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

1 จำนวนครั้งที่รับชม 30 2.20 0.76 0.009 .905 

2 เพศ 30 1.43 0.50 -.099 .905 
3 อายุ 30 2.10 0.40 .253 .903 

4 สถานภาพ 30 1.10 0.54 .233 .903 

5 วุฒิการศึกษาสูงสุด 30 3.90 1.06 .135 .905 
6 อาชีพ 30 3.26 1.89 -.253 .918 

7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30 1.16 0.59 .159 .904 
8 ใน1วันท่านมีการใช้สื่อเพ่ือหา

ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
เฉลี่ยกี่ครั้ง 

 
30 

 
1.53 

 
0.73 .127 .904 

9 ระยะเวลาที่ท่ านใช้สื่ อสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดย
เฉลี่ยแต่ละครั้ง 

 
30 

 
1.60 

 
0.62 .092 .904 

10 ช่วงเวลาที่ท่านใช้สื่อหาข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ่อยที่สุด 

30 6.43 1.27 
.048 .907 

11 ท่านชื่นชอบละครโทรทัศน์รูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
11.1 ท่ า น ชื่ น ช อ บ ล ะ ค ร อิ ง

ประวัติศาสตร์ 
30 0.26 0.44 

.121 .904 

11.2 ท่านชื่นชอบละครตลกขบขัน 30 0.26 0.44 .134 .904 

11.3 ท่านชื่นชอบละครซิทคอม 30 0.13 0.34 .233 .903 
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ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

11.4 ท่านชื่นชอบละครพ้ืนบ้าน 30 0.10 0.30 .209 .903 

11.5 ท่านชื่นชอบละครสะท้อนสังคม 30 0.23 0.43 -.528 .907 
11.6 ท่านชื่นชอบละครวัยรุ่น 30 0.30 0.46 .045 .904 

11.7 ท่านชื่นชอบละครน้ำเน่า 30 0.10 0.30 -.142 .905 

11.8 ท่านชื่นชอบละครลึกลับสยอง
ขวัญ 

30 0.10 0.30 
.010 .904 

11.9 ท่านชื่นชอบละครสืบสวน 30 0.10 0.30 -.048 .904 
11.10 ท่านชื่นชอบละครสำหรับเด็ก 30 0.13 0.34 -.087 .904 

11.11 ท่านชื่นชอบละครแนวอ่ืนๆ 30 0.10 0.30 -.399 .905 

 
ส่วนที่ 2.1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคสำหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อละคร (Tourism Knowledge from television drama) 

 
แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อ

ละคร โดยสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha Coefficient 

ความเข้าใจ 0.903 
ความรู้ 0.903 

การนำไปใช้ 0.904 

การวิเคราะห ์ 0.904 
ผลรวมของท้ัง 4 ด้าน 0.904 
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ค่าความเชื่อม่ันในด้านความรู้ 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อ
ละคร ในด้านความรู้ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ โดยสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามได้ ดังนี้ 

ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

12 ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการนำเข้า
ผ้าลายอย่างจากประเทศใด 

30 
0.26 0.449 0.088 0.904 

13 ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นสีม่วงที่
นำมาใช้ในการย้อมผ้านำมาจาก
สีของผลไม้ชนิดใด 

 
30 0.86 0.345 0.256 0.903 

14 ขนมไทยข้อใดถูกคิดค้นโดยมารี 
กีมาร์ (ท้าวทองกีบม้า) 

30 
0.80 0.406 -0.036 0.904 

Cronbach’s Alpha ด้านความรู้ = 0.903 
 
ค่าความเชื่อม่ันในด้านความเข้าใจ 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อ
ละคร ในด้านความเข้าใจ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ โดยสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

15 คำว่า “ออเจ้า” ใช้สำหรับการ
เรียกบุคคลประเภทใด 

30 
0.90 0.305 -0.253 0.905 

16 จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ “วัด
ไชยวัฒนาราม” คือข้อใด 

30 
0.96 0.182 0.361 0.903 
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ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

17 ภาพใดจัดเป็นการแต่งกายใน
สมัยอยุธยาเป็นราชธานี 

30 
0.63 0.490 0.198 0.903 

Cronbach’s Alpha ด้านความเข้าใจ = 0.903 

 
ค่าความเชื่อม่ันในด้านการนำไปใช้ 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อ
ละคร ในด้านการนำไปใช้ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ โดยสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 

ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

18 ข้อใด เป็ นวิธีการป้ องกัน โรค
มาลาเรียหรือ โรคที่ มี ยุ งเป็ น
พาหะ 

30 
0.60 0.498 .142 0.904 

19 “ตลาดผ้าเหลือง” ในปัจจุบันคือ
สถานที่ใด 

30 
0.06 0.253 -0.526 0.906 

20 หากท่ านได้ รับบาดเจ็บจนมี
บาดแผลระหว่างท่องเที่ยว ท่าน
สามารถใช้สมุนไพรชนิดใดเป็น
ลูกประคบรักษาบาดแผลได้ 

30 

0.60 0.498 0.055 0.904 

Cronbach’s Alpha ด้านการนำไปใช้ = 0.904 
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ค่าความเชื่อม่ันในด้านการวิเคราะห์ 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ได้จากการรับสื่อ
ละคร ในด้านการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ โดยสามารถวิเคราะห์ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

21 เพ ราะ เห ตุ ใดมะกรูดจึ ง เป็ น
สมุนไพรที่ควรค่าแก่การนำมา
สระผม 

30 
0.80 0.406 0.075 0.904 

22 ในปัจจุบันหากต้องการเรียนรู้
การทำขนมไทยตามตำรับท้าว
ทองกีบม้ า ควรไปที่ ใดจึ งจะ
เหมาะสมที่สุด 

 
30 

0.80 0.406 0.050 0.904 

23 หากต้ องการไปท่ องเที่ ยวยั ง
แ ห ล่ ง ม ร ด ก โ ล ก ใ น น ค ร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
และเมืองบริวาร สมควรไปยัง
สถานที่ใด 

 
30 

0.26 0.449 -0.207 0.905 

Cronbach’s Alpha ด้านการวิเคราะห์ = 0.904 
ส่วนที่ 2.2 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคสำหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทัศนคติต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว (Knowledge Factors from television drama toward attitude for 
destination) 
 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha Coefficient 

ด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 0.900 

ด้านทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 0.900 
ด้านทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 0.900 
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ตัวแปร Cronbach’s Alpha Coefficient 

ด้านทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 0.900 
ด้านทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 0.900 

ผลรวมของท้ัง 4 ด้าน 0.900 

 
ค่าความเชื่อม่ันในด้านทัศนคติที่มีต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ใน
ด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดยสามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 

ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

24 ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ ท า ง
ประวัติศาสตร์ทำให้ท่านอยาก
เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่จริง 

 
30 

4.46 0.628 0.505 0.901 

25 ท่ าน รู้ สึ ก รั ก แ ล ะห ว งแ ห น
ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย 

 
30 4.366 0.556 0.265 0.903 

26 เมื่อเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วสมควรเดินทางไปเที่ยวยัง
แ ห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว แ ห่ ง อ่ื น ที่
เกี่ ย วข้ อ งด้ วย  เช่ น  จั งห วัด
ลพบุรี 

 
 
30 

4.233 0.727 0.586 0.900 

27 ท่านคิดว่ายังมีจุดที่ไม่ค่อยได้รับ
ค ว า ม ส น ใจ  (UNSEEN) . ใ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่น่า

 
30 4.300 0.749 0.571 0.900 
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ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

ค้นหา 

Cronbach’s Alpha ด้านทัศนคติต่อสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยว = 0.900 
 
ค่าความเชื่อม่ันในด้านทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ใน
ด้านทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ โดยสามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

28 ท่านสนใจร่วมงานนิทรรศการ
หรือเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
30 4.30 0.749 0.549 0.900 

29 การขี่จักรยานชมเมืองเก่าเป็น
กิ จ ก ร ร ม ที่ ท ำ ใ ห้ ไ ด้ เ ห็ น
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ งส ถ า น ที่
ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 

 
30 

4.36 0.718 0.661 0.900 

30 เมื่อเดินทางท่องเที่ยวยังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแล้วอยาก
รับประทานอาหาร  เช่น  กุ้ ง
แม่ น้ ำ  หมู ส ร่ ง  ห รื อมะม่ ว ง
น้ำปลาหวาน 

 
30 

4.30 0.794 0.477 0.901 

31 ท่านคิดว่าเมื่อมาท่องเที่ยวที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว

 
30 

4.10 0.803 0.482 0.901 
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ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

สมควรขี่ช้างชมเมืองสักครั้งหนึ่ง 

32 ท่านสนใจแต่งกายด้วยชุดไทย
ในการเดินทางไปท่องเที่ยว 

30 
4.10 0.994 0.514 0.900 

Cronbach’s Alpha ด้านทัศนคติต่อกิจกรรมทางการท่องเที่ยว = 0.900 

 
ค่าความเชื่อม่ันในด้านทัศนคติที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ใน
ด้านทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 3 ข้อ โดย
สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
 
 
ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

33 ป้ ายให้ ข้ อมูลต่ างๆ เกี่ ยวกับ
สถานที่หรือกิจกรรมท่องเที่ยว
สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย 

 
30 

4.20 0.664 0.570 0.901 

34 เจ้ าหน้ าที่ ให้ ข้ อมูล เกี่ ยวกับ
แนวทางที่ควรปฏิบัติในชุมชน
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

 
30 4.26 0.691 0.607 0.900 

35 ท่านสนใจการท่องเที่ยวแบบวิถี
ชุมชนของชาวไทยในสมัยอดีต
มากขึ้น 

 
30 4.16 0.647 0.660 0.900 
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Cronbach’s Alpha ด้านทัศนคติต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว = 0.900 

 
ค่าความเชื่อม่ันในด้านทัศนคติที่มีต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ใน
ด้านทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ โดยสามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 

ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

36 ข้อมูลความรู้ต่ างๆ เกี่ ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวถูกต้องตรงกับ
ความคิดของท่าน 

 
30 4.10 0.661 0.662 0.900 

37 การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชู
เอกลักษณ์ความเป็นไทยทำให้
ท่ าน ชื่ น ช อบ และอย าก ม า
ท่องเที่ยว 

 
30 

4.23 0.678 0.499 0.901 

38 ผู้นำเที่ ยวหรือมัคคุ เทศก์ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆอย่างถูกต้อง 

 
30 4.20 0.805 0.646 0.899 

39 การจัดทำแผนที่ เส้นทางและ
แผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

 
30 

4.23 0.678 0.576 0.900 

40 การกระจายข่าวสารเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วถึง
และชัดเจน 

 
30 4.16 0.647 0.481 0.901 

Cronbach’s Alpha ด้านทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว = 0.900 
 



 349 

ค่าความเชื่อม่ันในด้านทัศนคติที่มีต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ใน
ด้านทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 5 ข้อ โดยสามารถ
วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

41 ท่านคิดว่าการล่องเรือในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทำให้ได้รับ
อรรถรสมากที่สุด 

 
30 4.36 .808 .639 .899 

42 เส้นทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี
ความเหมาะสม สะดวกสบาย
และได้มาตรฐาน 

 
30 4.20 .664 .483 .901 

43 ถ น น ห น ท า งที่ ใช้ เดิ น ท า ง
ท่องเที่ ยวเชื่ อมโยงกับแหล่ ง
ท่ อ ง เที่ ย ว ต่ า งๆ ที่ ต้ อ งก า ร
เดินทาง 

 
30 

4.13 .681 .544 .901 

44 ท่านคิดว่าการท่องเที่ ยวโดย
ยานพาหนะที่แตกต่างกันจะให้
ความรู้สึกในการท่องเที่ ยวที่
หลากหลายอารมณ์ 

 
30 

4.16 .647 .530 .901 

45 ท่ านคิดว่าปัญหาการจราจร
ติดขัด  มลพิษทางอากาศใน
ปัจจุบันคือสิ่งที่ควรได้รับการ
แก้ไขเนื่องจากเป็นอันตรายต่อ
การท่องเที่ยว 

 
30 

4.46 .628 .636 .900 

Cronbach’s Alpha ด้านทัศนคติต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว = 0.900 
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ส่วนที่ 2.3 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัคสำหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพหลังจากการรับชมสื่อละครโทรทัศน์เรื่องบุพเพสันนิวาส (Knowledge 
Factors from drama toward tourist behavior) 
 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha Coefficient 

พฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว .900 
พฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว .900 

ผลรวมของท้ัง 2 ด้าน .900 

ค่าความเชื่อม่ันในด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ในด้าน
ทัศนคติต่อพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดย
สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 

ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

46 ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวท่าน
ศึกษาเส้นทางการเดินทางอย่าง
ละเอียด 

 
30 4.13 0.730 0.591 0.900 

47 ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวท่าน
ศึ ก ษ าแ ละ เต รี ย ม อุ ป ก รณ์
อำนวยความสะดวกและยา
รักษาโรคที่จำเป็น 

 
30 

3.86 0.730 0.318 0.903 

48 ก่อนออกเดินทางท่านวางแผน
ระยะเวลาของการเดินทางให้
ชัดเจนเพ่ือให้ท่องเที่ยวตามจุด
ต่างๆได้ทั่วถึง 

 
30 

4.30 0.651 0.640 0.900 

49 ท่ าน ห าข้ อมู ล อ่ืนๆ เพ่ิ ม เติ ม
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 
30 

4.10 0.844 0.571 0.900 
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ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

นอกเหนือจากท่ีระบุในละคร 

50 ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวก่อนออกเดินทาง 

30 
4.13 0.730 0.697 0.899 

Cronbach’s Alpha ด้านพฤติกรรมในการวางแผนการท่องเที่ยว = 0.900 

 
 
 
ค่าความเชื่อม่ันในด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคุณภาพ ในด้าน
ทัศนคติต่อพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 4 ข้อ โดย
สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ ดังนี้ 
 
ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 

Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

51 ท่านไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตน
ขัดต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ หรือ
ประเพณีนิยมของคนท้องถิ่น 

 
30 4.03 1.299 0.429 0.902 

52 ท่ า น ว่ า ก ล่ า ว ตั ก เ ตื อ น
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

30 
3.43 1.006 0.345 0.902 

53 ท่านอธิบาย/บอกต่อข้อมูลหรือ
เรื่องราวต่างๆที่ เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยวให้ผู้อ่ืนได้ทราบ 

 
30 4.13 1.105 0.294 0.903 

54 ท่านรักษาความสะอาดและ  4.46 0.730 0.313 0.903 
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ข้อ รายการ N Mean S.D. Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha If 

Item 
Deleted 

ระวั ง อันตรายที่ อ าจ เกิดขึ้ น
ระหว่างท่องเที่ยว 

30 

55 หลังจากท่องเที่ยวท่านสนใจ/มี
ก า ร เ ขี ย น เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว
ประสบการณ์ท่องเที่ยวให้กับ
ผู้อื่นได้ทราบผ่านสื่อต่างๆ 

 
30 

4.26 0.739 0.404 0.902 

56 หากเกิดความประทับใจแล้ว
ท่ าน เลื อ ก ที่ จ ะ เดิ น ท างม า
ท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้ง 

 
30 4.56 0.678 0.566 0.901 

Cronbach’s Alpha ด้านพฤติกรรมที่มีต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว = 0.900 

 
 

รวมค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม = 0.904 
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