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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือ 
และสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย: กรณีศกึษา งานแผน่ดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบรีุ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. ธนภมูิ อตเิวทิน  

  
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ี

เกิดจากการเปิดรับส่ือ และสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย: 
กรณีศึกษา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบุรี ในการศึกษาครัง้นีป้ระชากร 
คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน ท่ีมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จั ง ห วั ด ล พ บุ รี  โด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เป็ น เค ร่ื อ ง มื อ ใน ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสานท่ีใช้ระเบียบวิธีการ
วิจยัเชิงปริมาณ และระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า  1) การเปิดรับส่ือในด้านส่ือมวลชน  และส่ือบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ซึ่ง
สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ6.7 2) ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค ด้านการส่ือสารมี
ผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ2.5 3) ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตในด้านกิจกรรมทาง
วฒันธรรมมีผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ6.6 4) คณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการมีส่วนร่วม และความสนุกสนานมีผลต่อพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 ซึ่งสามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ16.1 5) พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสามารถ
พยากรณ์ได้ร้อยละ3.6 6) ความคิดเห็นเชิงลึกของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียว 
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พบว่า  การน าเสนอละครย้อนยคุผ่านทางโทรทศัน์มีผลตอ่การท่องเท่ียวในแหล่งโบราณสถานหรือ
แบบย้อนยุคตามรอยละคร โดยการแนะน าบอกต่อของครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือนมีส่วนในการมา
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยมีการส่ือสารท่ีสามารถระบุรายละเอียดการชมภายในงานตามจุด
ต่างๆได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่ายและครบถ้วน ซึ่งการส่ือสารผ่านทางออนไลน์ควรมีการส่ือสารท่ี
หลากหลาย กิจกรรมทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตในการจ าลองรูปแบบวิถี
ชีวิตบรรยากาศแบบย้อนยุค เสียงเพลงในอดีต และการแต่งกายย้อนยุค คณุภาพประสบการณ์
ของนกัทอ่งเท่ียวมีความรู้สกึต่ืนตาต่ืนใจกบัสิ่งท่ีหาชมไม่ได้ในทกุๆวนั และมีการพดูคยุแลกเปล่ียน
ความคิดกนัในขณะท่องเท่ียว ทัง้นีเ้น่ืองจากกิจกรรมต่างๆภายในแหล่งท่องเท่ียวมีความแตกตา่ง
และหาชมได้ยากจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน นกัท่องเท่ียวจงึเกิดความประทบัใจ และมีการพดูคยุบอก
ตอ่รวมถึงมีความตื่นเต้นในขณะทอ่งเท่ียวจงึเกิดการแนะน าเพ่ือบอกตอ่ และการกลบัมาเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตในแหล่งเดิมอีก และมีพฤติกรรมท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาส
หรือมีเวลาวา่ง และเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
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The aim of this research to examine nostalgia tourism behavior derived from 

media exposure and customers’ perspective marketing mixes among Thai tourists: case 
Study of King Narai Reign Fair, Lopburi Province. The data was collected using a 
questionnaire with four hundred participants and the sample of the study consisted of 
elderly consumers. The data were analyzed using descriptive statistics, including 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis with a statistical 
significance of 0.05. This research was integrated research that used qualitative and 
quantitative research methods. 

The results of the research revealed the following: 1) media exposure 
including mass media, personal media, campaigned media and new media affected 
nostalgia tourism behavior at a statistically significant level of 0.05 levels which can be 
predicted at 6.7%; 2) customer perspectives and the marketing mixes included 
consumers, cost, convenience and communication affected nostalgia tourism behavior 
at a statistically significant level of 0.05 levels which can be predicted at 2.5%; 3) the 
factors affecting the behavior of Thai tourists in term of nostalgia tourism including 
emotions, feelings, places, time and stimulus, the built environment, cultural activities 
and religious attractions affected nostalgia tourism behavior at  a statistically significant 
level of 0.05, which can be predicted at 6.6%; 4) quality experience in nostalgia tourism 
including immersion, surprise, participation and fun affected nostalgia tourism behavior 

 



  ช 

at a statistically significant level of 0.05, which can be predicted at 16.1%; 5) nostalgia 
tourism behavior affected the behavioral trend of nostalgia tourism at statistically 
significant level of 0.05, which can be predicted at 3.6%; 6) the additional opinions 
based on in-depth interviews identified that retro dramas on television had an effect on 
tourism in ancient sites or in retro-style dramas by suggesting to the family or a group of 
friends that there is an aspect of nostalgia in travel by establishing communication that 
can clearly specify the details of the viewing between easy in term of understanding 
online communication. Furthermore, there should be a variety of communicative cultural 
activities is a factor that caused nostalgia for the past to simulate lifestyle patterns and a 
retro atmosphere, such as music from the past and Thai national dress. The quality of 
the experience of tourists was surprisingly difficult to identify. Tourists had to discuss 
and exchange ideas while traveling because of various activities in tourist attractions 
were different and difficult to find in other tourist destinations. Tourists were impressed 
and excited while traveling and wanted to return to the same place when having 
opportunities or free time and wanted to have a new experience. 
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กิตติกรรมประ กาศ  

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์  ดร. ธนภูมิ อติเวทิน 
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ผู้ซึ่งทุ่มเทเวลาให้แก่ศิษย์นบัตัง้แต่เร่ิมต้น คอยช่วยเหลือชีแ้นะให้
ค าแนะน าท่ีมีคุณค่า และตรวจแก้ไขบกพร่องจนด าเนินการเสร็จเป็นปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้ วิจัย
ซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบพระคณุเป็นอย่างสงู ผู้วิจยัขอกราบพระคณุรองศาสตราจารย์ สุ
พาดา สิริกุตตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทนั อาจารย์ ดร. วสนัต์ สกลุกิจกาญจน์ 
และอาจารย์ ดร.กลัยากิตติ์ กีรติองักูร ท่ีได้ชีแ้นะถึงจดุบกพร่องของเคร่ืองมือ และวิธีแก้ไขอย่างดีมา
ตลอด ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตนีท่ี้ได้มอบ  
และปลกูฝังความรู้ แนวคิดตลอดจนความเข้าใจในสิ่งตา่งๆ ให้มากยิ่งขึน้อนัท าให้ผู้วิจยัมีการพฒันา
ทางความคิดได้มากขึน้ สามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ตลอดจน
ผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และนักท่องเท่ียวชาวไทยทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์เป็นอย่างดี  ทัง้นีผู้้วิจยัขอขอบคณุญาตพ่ีิน้องรวมถึงเพ่ือน ๆ สาขา
การตลาดในเวลาราชการทุกคนท่ีคอยเป็นก าลงัใจให้เป็นอย่างดีโดยตลอด  ผู้วิจยัขอขอบคณุเพ่ือน
การตลาด รุ่น 19 ทุกคน ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษา และก าลังใจในการเรียน จนสามารถ
ด าเนินการปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้นเสร็จสิน้ลงได้ และขอกราบขอบพระคณุ บิดาและมารดาท่ีเคารพ
ท่ีมีทัง้ความรัก และให้ค าปรึกษามาตลอด 

สดุท้ายนีค้ณุประโยชน์และอนัพึงมาจากวิจยัฉบบันีค้วามดี ผู้วิจยัขอมอบบูชาพระคณุแก่
ครอบครัว และบรูพคณาจารย์ทกุท่านท่ีได้อบรมสัง่สอนชีแ้นวทางท่ีดีมาโดยตลอด หากผลงานวิจยัมี
สิ่งดีงามเป็นประโยชน์ ผู้วิจยัขออทุิศสิ่งดีงามแก่ผู้ มีพระคณุทกุทา่นมา ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้เป็นเงินตราเข้ามาหมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง ช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพให้ประชาชนและสามารถกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินโดยจะมีผล
ต่อการลดอัตราการว่างงานของประชาชนในสังคมปัจจุบันลงได้ อีกทัง้การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ อันเน่ืองมาจากเป็นกิจกรรมท่ี
สามารถสร้างรายได้เป็นอนัดบัต้น ๆ เข้าสูป่ระเทศเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมอ่ืน และมีแนวโน้มของ
อตัราการเติบโตของอุตสาหกรรมประเภทนีจ้ะเพิ่มขึน้ทุกปี โดยสามารถแสดงร้อยละของสดัส่วน
มลูคา่ผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเท่ียว (Tourism GDP) ตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ดงัภาพประกอบ 

 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงสดัสว่นมลูคา่ผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเท่ียว (Tourism GDP)  
ตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

 
ท่ีมา: พงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์ (2561) นโยบายการทอ่งเท่ียว Supply Side: 3. 
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ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
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จากภาพประกอบ 1 ตวัเลขประมาณการรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแสดงให้
เห็นว่าอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมีสดัส่วนมลูคา่ผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเท่ียวตัง้แตปี่ 2558 ขึน้ไป
มีสดัสว่นเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง อนัเน่ืองมาจากการก าหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวในการ
พฒันาในรูปแบบการท่องเท่ียวด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวต่าง ๆ  ตลอดจนมีการอ านวยความ
สะดวกในด้านต่าง  ๆ  เพ่ือรองรับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มสูงขึน้ในแต่ละปี ซึ่งจะเห็นได้จาก
ภาพประกอบ 2 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศไทย (ไทยเท่ียวไทย) 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงจ านวนนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศไทย (ไทยเท่ียวไทย) 
 

ท่ีมา: พงษ์ภาณ ุเศวตรุนทร์ (2561) นโยบายการทอ่งเท่ียว Supply Side: 4. 
 
จากภาพประกอบ 2 แสดงจ านวนนกัทอ่งเท่ียวภายในประเทศไทย (ไทยเท่ียวไทย)จะเห็น

ได้ว่าในแตล่ะปีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองโดยในปี 2560 มีจ านวนนกัท่องเท่ียว
เพิ่มขึน้สูงสุดอยู่ท่ี 152.69 ล้านคน ดงันัน้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาท่ีเป็นผู้ เสนอนโยบายของรัฐบาลในการจดัการท่องเท่ียว เช่น การส่งเสริมให้มีระบบการ
รับรองคณุภาพระบบมาตรฐาน และระบบประกันคณุภาพของธุรกิจท่ีเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ
ส าหรับนักท่องเท่ียว และส่งเสริมผู้ ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวให้ด าเนินการอย่างมี
คุณภาพ นอกจากนีรั้ฐบาลยังให้ความส าคัญแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวไทยมากขึน้  
มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะประเพณี 
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และศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศเพิ่มขึน้ และในปัจจุบันกระแสการท่องเท่ียวท่ีเป็นกระแสนิยม ได้แก่ การท่องเท่ียว 
ท่ีค านึงถึงการรักษาสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี  โดยการท่องเท่ียววัฒนธรรมเป็นการ
ท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐบาล โดยการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
(Nostalgic tourism) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียว
ให้หลัง่ไหลไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรม จากปรากฏการณ์ถวิลหาอดีต
ของประเทศไทยมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  ตัง้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและ 
มีทรัพยากรทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมรวมถึงศิลปวฒันธรรมท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตมาถึงปัจจบุนัได้เป็นอย่างด ี 

จากการท่ องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในจังหวัดลพบุ รีได้ มีการจัด งานแผ่นดิน 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีถูกสร้างโดยน าความหมายของสิ่งท่ีผ่านมาแล้วในอดีต โดยมีการ
ออกแบบพืน้ท่ีบริเวณร้านค้าตลอดจนองค์ประกอบต่าง  ๆ  ของพืน้ท่ีให้เตม็ไปด้วยวตัถสุญัลกัษณ์
ในอดีต ไม่วา่จะเป็นการใช้เงินพดด้วง การสวมเสือ้คอกระเช้า นุ่งโจงกระเบน ภาพวิถีชีวิตของผู้คน 
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ได้ปรากฏเค้าร่างในอดีต มีกิจกรรม การละเล่น ศิลปะวิทยาการตา่ง ๆ  
ของคนในอดีตนัน้อยู่ทุกมุม เสมือนย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีกครัง้ 
นอกจากนีร้ายละเอียดรูปแบบการท่องเท่ียวดงักล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของนกัเท่ียว
ในกระแสการถวิลหาอดีตท่ีสืบเน่ืองมาจากในปัจจุบนัเพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยได้
ปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยัอย่างรวดเร็วจนก่อให้เกิดความคิดท่ีอยากจะย้อนกลบัไปในอดีตอีกครัง้ 
ทัง้นีท้ าให้ในส่วนของการทอ่งเท่ียววฒันธรรมได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยเพิ่มมากขึน้
จากจ านวนสถิตนิกัทอ่งเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัลพบรีุ  
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ตาราง 1 จ านวนสถิตนิกัทอ่งเท่ียวชาวไทยในจงัหวดัลพบรีุ 
 

 
จ านวนนักท่องเที่ยวจังหวัด

ลพบุรี การเปล่ียนแปลง (%) 
  2561 2560 
มกราคม  261,348 252,460 3.52 
กมุภาพนัธ์ 266,087 223,399 19.11 
มีนาคม 257,439 240,419 7.08   
เมษายน 195,691 182,817 7.04   
พฤษภาคม 196,218 184,814 6.17   
มิถนุายน 193,886 183,438 5.70   

 

ท่ีมา: กรมการทอ่งเท่ียว กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (2561) 
 

จากตาราง 1 แสดงจ านวนสถิตินกัท่องเท่ียวในจงัหวดัลพบุรี พบว่า ในเดือนกุมภาพนัธ์ 
มีจ านวนนักท่องเท่ียวมากท่ีสุดโดยมีอัตราการเปล่ียนแปลงร้อยละ  19.11 อันเน่ืองมาจากใน 
เดือนกุมภาพนัธ์ มีการจดังานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์
ของทุกปี เน่ืองมาจากส่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการเปิดรับของประชาชนทั่วไป
อย่างเช่น ส่ือมวลชน ซึ่งประกอบด้วย ภาพยนตร์ ละคร ดนตรี เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม  
การท่องเท่ียวโดยเฉพาะละครบุพเพสันนิวาสท่ีได้เร่ิมต้นออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ถึง  
เดือนเมษายนในปี 2561 จะเห็นได้ว่ามีจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึน้จากปี 2560 โดยละคร
บพุเพสนันิวาสเป็นเร่ืองราวท่ีแสดงถึงการย้อนถวิลหาอดีตของกรุงศรีอยธุยา (Nostalgia) ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีมนุษย์ในยุคปัจจุบนัมีความต้องการถวิลหาวิถีชีวิตแบบดัง้เดิม จึงกลายเป็นส่วนท่ีสามารถ  
เติมเต็มให้แก่ตวัผู้ชมท่ีต้องการใฝ่หาความสขุของวนัวานได้อย่างดีจึงส่งผลให้ผู้ชมได้ไปท่องเท่ียว
ตามรอยละครเพิ่มขึน้หลายเท่าตัว ซึ่งมีการกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้กล่าวโดย
บทความของสมาคมนกัลงทุนเน้นคณุค่า (ประเทศไทย) ได้ระบุจ านวนผู้ประกอบการร้านเช่าชุด
ไทยเพิ่มท่ีขึน้จ านวน 20 ร้าน มีรายได้รวมมูลค่า 5 ล้านบาท และศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทยประเมินว่าละครโทรทศัน์ท่ีมีช่ือเสียงจะช่วยสร้างรายไ ด้ในพืน้ท่ี
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ภาคกลาง 2-5 พันล้านบาท และสามารถกระตุ้นรายได้ให้กับประเทศไม่ต ่ากว่า 1 หม่ืนล้านบาท 
(มนต์ชยั วงษ์กิตติไกรวลั, 2560) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดการท่องเท่ียว
วฒันธรรมของไทยอย่างเห็นได้ชดัเจน แต่ในทางกลบักนัจ านวนสถิตินกัท่องเท่ียวลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  เน่ืองจากละครได้สิน้สุดการออกอากาศ และมีการเพิ่ม 
ช่องทางการเปิดรับส่ือไม่มากพอรวมถึงภาครัฐยังไม่มีการกระตุ้ นเศรษฐกิจการท่องเท่ียว  
อย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นไปท่ีการท่องเท่ียววฒันธรรมท่ีตอบสนองการถวิลหาอดีตท่ีเป็นรูปแบบ
การท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมในนักท่องเท่ียวชาวไทย ซึ่งมีการรือ้ฟื้น พัฒนา ปรับปรุง หรือ
ดัดแปลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงการส่งเสริม และให้ความส าคัญ 
แก่รูปแบบการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตให้เป็นท่ี รู้จักเพ่ือสามารถกระตุ้ นการท่องเท่ียว  
ในจงัหวดัลพบรีุให้มีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้อยูเ่สมอ 

จากข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการเปิดรับส่ือ  ส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองผู้บริโภค และคณุภาพประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวเพ่ือให้ทราบถึงพฤตกิรรม
การท่องเท่ียวตลอดจนแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยการวิจัยในครัง้นี ้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการ หน่วยงานในภาครัฐ หรือผู้ ท่ีสนใจน าข้อมูลไปจัดท าแผน
ทางการตลาดอันจะน ามาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว และ
ตระหนักถึงการส่งเสริมท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนา  
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตให้สามารถเพิ่มมลูคา่ทางอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยตอ่ไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศกึษาการเปิดรับส่ือ ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของผู้ประกอบการธุรกิจ

ทอ่งเท่ียว ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แบบถวิลหาอดีต 
4. เพ่ือศึกษาคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
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5. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต 

6. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเชิงลึกของผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกับ 
การเปิดรับส่ือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
คณุภาพประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

7. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นเชิงลึกของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คุณภาพประสบการณ์ของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงการเปิดรับส่ือ ประกอบด้วย ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือกิจกรรม และ 

ส่ือใหม่ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยสามารถน ามาเพิ่มช่องทางการ
เปิดรับส่ือของนกัทอ่งเท่ียวเพิ่มมากขึน้ 

2. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของผู้ประกอบการธุรกิจ
ทอ่งเท่ียว ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยผู้ประกอบการสามารถน าข้อมลู
ท่ีได้มาปรับปรุงการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ในด้านต้นทนุของผู้บริโภค ความสะดวก 
และการส่ือสารของนกัทอ่งเท่ียว 

3. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต 

4. ท าให้ทราบถึงคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

5.จากการส ารวจพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตนัน้สามารถน ามาพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวเพ่ือเพิ่มแนวโน้มพฤติกรรมการการกลบัมาท่องเท่ียวในแหล่งเดิม และการบอกต่อเพ่ือ
แนะน าในการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

6. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นเชิงลึกของผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกับ 
การเปิดรับส่ือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
คุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  
เพ่ือน ามาปรับปรุงแหลง่ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตอนัจะน าไปสู่การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวตอ่ไป 
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7. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นเชิงลึกของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คุณภาพประสบการณ์ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต เพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ในการ
วางแผนแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับท่ีจะ
น าไปสูก่ารเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีนิยมตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป

ทัง้ชาย และหญิงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังบริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยเชิงประมาณ (Quantitative research) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 
15 ปีขึน้ไปทัง้ชาย และหญิงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังบริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณ (กัลยา 
วานิชย์บญัชา, 2555) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดตวัอย่างจากการค านวณ 384 ตวัอย่าง 
เพิ่มจ านวนตวัอยา่ง 16 ตวัอยา่ง รวมจ านวน 400 ตวัอยา่ง  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ผู้ให้ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมายงังานแผน่ดนิสมเดจ็พระ

นารายณ์มหาราช จ านวน 5 คน และผู้ประกอบการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จ านวน 3 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัจ าแนกตวัแปรท่ีศกึษา แบง่เป็นดงันี ้
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 

1.1 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาการเปิดรับส่ือ ได้แก่ 
1.1.1 ส่ือมวลชน 
1.1.2 ส่ือบคุคล 
1.1.3 ส่ือกิจกรรม 
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1.1.4 ส่ือใหม ่
1.2 ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคได้แก่ 

1.2.1 ความต้องการของผู้บริโภค  
1.2.2 ต้นทนุของผู้บริโภค  
1.2.3 ความสะดวก 
1.2.4 การส่ือสาร  

1.3 ตวัแปรปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ได้แก่ 
1.3.1 ด้านอารมณ์หรือความรู้สกึ 
1.3.2 ด้านสถานท่ีหรือเวลา 
1.3.3 ด้านสิ่งเร้า 
1.3.4 คณุคา่ทางศลิปกรรม 
1.3.5 กิจกรรมทางวฒันธรรม 
1.3.6 จดุสนใจทางศาสนา 

1.4 ตวัแปรคณุภาพประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย ได้แก่ 
1.4.1 การมีใจจดจอ่ 
1.4.2 ความประหลาดใจ 
1.4.3 การมีสว่นร่วม 

1.4.4 ความสนกุสนาน 
2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  

2.1 พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  
2.2 แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การเปิดรับส่ือ หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียว 

ผ่านส่ือต่าง  ๆ  โดยแบ่งส่ือออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือกิจกรรม และ 
ส่ือใหม ่

1.1 ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีสามารถน าสารจากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสารจ านวนมาก
ในเวลาอนัรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  ประกอบด้วย โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และ 
ส่ือสิ่งพิมพ์ 
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1.2 ส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลท่ีถูกน ามาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร
หรือสถาบัน เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้าสามารถท่ีจะโต้ตอบกันได้ทันที  ประกอบด้วย 
ครอบครัว เพ่ือนคนรู้จกั พนกังานขาย 

1.3 ส่ือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีสามารถส่ือความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์ 
และเร่ืองราวขา่วสาร ประกอบด้วย นิทรรศการ งานสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

 1.4 ส่ือใหม่ หมายถึง ส่ือท่ีมีการกระจายข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็วจากผู้สง่สาร 
1 คนไปยงัผู้ รับสารทัว่โลก ผู้ส่งสารและผู้ รับสารมีปฏิสมัพนัธ์กันได้โดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองสถานท่ี
และเวลา 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาด 
ท่ีเน้นผู้ ซือ้เป็นหลกัโดยมีสว่นประกอบดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ความต้องการของผู้บริโภค หมายถึง ความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริโภค หรือ
สิ่งท่ีลกูค้าอยากได้ และอยากซือ้จริง ๆ   

2.2 ต้นทุนของผู้บริโภค หมายถึง ราคาท่ีผู้บริโภคค านึงถึงก่อนจะจ่ายเพ่ือท่ีจะให้
ได้สินค้าหรือบริการ และค านงึถึงคา่ใช้จา่ยของผู้บริโภคท่ีเกิดขึน้ตลอดทัง้กระบวนการการซือ้ 

2.3 ความสะดวก หมายถึง การให้บริการบริเวณแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งบริการ 
ขัน้พืน้ฐานตา่ง  ๆ โดยค านงึถึงความสะดวกสบายท่ีผู้บริโภคได้รับ 

2.4 การส่ือสาร หมายถึง สารจากผู้ประกอบธุรกิจไปยงัผู้ รับสาร 
3. การถวิลหาอดีต หมายถึง สภาวะอาการหรือความรู้สกึของคนท่ีมีตอ่ภาพบรรยากาศ

ในอดีต หรือการระลกึถึงความหลงั 
3.1 อารมณ์หรือความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกท่ีปรารถนาหรือต้องการท่ีจะกลบั

ไปสูอ่ดีต 
3.2 ปัจจัยด้านสถานที่ หรือเวลา  หมายถึง สถานท่ีท่ีเคยมีอยู่จริง หรือโลก 

ของความคดิ จินตนาการ จงึต้องการน าภาพ หรือเร่ืองราวในอดีตในห้วงเวลาใดเวลาหนึง่มารือ้ฟืน้ 
3.3 ปัจจัยด้านสิ่งเร้า หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้รอบ ๆ ตวั 
3.4 คุณค่าทางศิลปกรรม หมายถึง ความสวยงามของสถานท่ีหรือสิ่งประดษิฐ์ 
3.5 กิจกรรมทางวัฒนธรรม หมายถึง ประเพณีท่ีสง่เสริมวฒันธรรมตา่ง ๆ  
3.6 จุดสนใจทางศาสนา หมายถึง สถานท่ีดึงดูดความสนใจในสถานท่ีส าคัญ 

ทางศาสนา  
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4. คุณภาพประสบการณ์  หมายถึ ง  การได้ รับการตอบสนองต่อความ รู้สึก 
ของนกัทอ่งเท่ียวหรือประโยชน์ท่ีต้องการโดยประเมินได้หลงัจากใช้บริการ 

4.1 การมีใจจดจ่อ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัในขณะบริโภค 
4.2 ความประหลาดใจ หมายถึง การได้เห็นหรือได้รับความรู้สึกแปลกใหม่ในสิ่ง

พิเศษ 
4.3 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้บริโภคกบัสินค้าหรือบริการ 
4.4 ความสนุกสนาน หมายถึง ความสขุ รอยยิม้ และเสียงหวัเราะท่ีผู้บริโภคได้รับ 

5. พฤติกรรมการท่องเที่ ย ว  หมายถึ ง  รูปแบบการท่ องเท่ี ยว  จุดประสงค์ 
ในการทอ่งเท่ียว โอกาสในการทอ่งเท่ียว  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศกึษาหวัข้อ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือและ

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของนักท่องเท่ียวชาวไทย: กรณีศึกษางานแผ่นดิน
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบรีุ มีกรอบแนวคดิในการวิจยั ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การเปิดรับส่ือ 

ส่ือมวลชน ส่ือบคุคล 
ส่ือกิจกรรม ส่ือใหม่ 

ส่วนประสมการตลาดในมุมมอง
ผู้บริโภคของนักท่องเท่ียวชาวไทย 

ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer) 
ต้นทนุของผู้บริโภค (Cost) 
ความสะดวก (Convenience) 
การส่ือสาร (Communication) 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 

ด้านอารมณ์หรือความรู้สกึ 

ด้านสถานท่ีหรือเวลา 
ด้านสิ่งเร้า 
คณุคา่ทางศลิปกรรม 
กิจกรรมทางวฒันธรรม 

จดุสนใจทางศาสนา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

พฤตกิรรมการท่องเที่ยว 
แบบถวิลหาอดีต 

 
 

คุณภาพประสบการณ์ 

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
การมีใจจดจ่อ ความประหลาดใจ  
การมีสว่นร่วม ความสนกุสนาน 

 

แนวโน้มพฤตกิรรม 
การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 

การกลบัมาทอ่งเท่ียวในแหล่งเดมิ 

การบอกตอ่เพ่ือแนะน า 
การไปท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ในแหลง่อ่ืน 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. การเปิดรับส่ือ ประกอบด้วย ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือกิจกรรม และส่ือใหม่ ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภค  ประกอบด้วย ความต้องการของ

ผู้ บริโภค ต้นทุนของผู้ บริโภค ความสะดวก และการส่ือสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว 
แบบถวิลหาอดีต 

3. ปัจจัย ท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต  ประกอบด้วย ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก  
ด้านสถานท่ีหรือเวลา ด้านสิ่งเร้า คุณค่าทางศิลปกรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และจุดสนใจ 
ทางศาสนา สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

4. คุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ประกอบด้วย การมีใจจดจ่อ  
ความประหลาดใจ การมีส่วนร่วม และความสนกุสนาน สง่ผลตอ่พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต  

5. พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียว สง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ 
2. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค 
3. แนวคดิเก่ียวกบัการถวิลหาอดีต 
4. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพประสบการณ์ 
5. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียว 
6. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว 
7. ข้อมลูทัว่ไปงานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเปิดรับส่ือ 
ปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งข้อมลูข่าวสารท่ีมีความรวดเร็วมากท่ีข้อมลูต่าง ๆ  สามารถค้นหา

ได้อย่างง่ายดาย และปฏิ เสธไม่ ได้ว่าข้อมูลเหล่านัน้ มีความจ าเป็นอย่างมากในการใช้
ชีวิตประจ าวนั ทัง้เร่ืองการท างาน การเรียน หรือเร่ืองส่วนตวัก็ตาม ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นตวัช่วย  
ในการตดัสินใจต่าง ๆ  มีการอพัเดทสถานการณ์ปัจจุบนัให้ทันยุคทนัสมยั ซึ่งเราทุกคนสามารถ
เลือกท่ีจะเปิดส่ือตา่ง ๆ ได้ เพ่ือค้นหาสิ่งท่ีตนเองสนใจเพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเอง การเปิดรับ
ส่ือถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเรา แต่อย่างก็ตามการท่ีจะท าให้สามารถเข้าใจ
ถึงลกัษณะของ“การเปิดรับส่ือ” ได้อย่างชดัเจนจะต้องอาศยัการศกึษาถึงรายละเอียดตา่ง ๆ  ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องกบัการเปิดรับส่ือตลอดจนความหมาย หรือ ค านิยามตา่ง ๆ  ท่ีนกัวิชาการได้ระบไุว้ท่ี
น ามาใช้เป็นแนวทางในการสรุปเป็นองค์ความรู้ตอ่ไป  

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีมีส่วนท าให้ส่ือ (Media) ถูกพฒันาไป
ในหลายรูปแบบ และมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ส่ง
สารและเข้าถึงผู้ รับสาร ความหลากหลายของส่ือและการท่ีส่ือถกูพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ซึง่ส่ือแตล่ะ
ประเภทต่างตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ คนแตกต่างกันออกไป ดงันัน้การท า
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ความเข้าใจเก่ียวกับส่ือแต่ละประเภทจึงมีความส าคัญอย่างมาก ส่ือส าหรับการส่ือสารไปยัง
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Daugherty, Eastin T.M., & Bright L., 2008) กล่าวว่าส่ือเป็น
เคร่ืองมือและส่ือกลางในการส่ือสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย เป็นการสร้างความสมัพันธ์อัน
ใกล้ชิดให้เกิดขึน้ระหว่างองค์กรกบัผู้คนในปัจจบุนัโดยส่ือในการประชาสมัพนัธ์มีมากมายอนัเป็น
ผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีของโลกแบง่เป็น 4 ประเภทใหญ่ ดงันี ้

ส่ือมวลชน  
ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีสามารถน าสารจากผู้ ส่งสารไปยังผู้ รับสารซึ่ง

ประกอบด้วยคนจ านวนมากในเวลาอนัรวดเร็วในช่วงเวลาเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัส่ือมวลชนท่ีมี
อยูใ่นสงัคมปัจจบุนั เม่ือพิจารณาลกัษณะเด่นของส่ือแตล่ะอยา่งแล้วสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท 
คือ 

1. ส่ือมวลชนประเภทส่ือสิงพิมพ์ (Printed Media) เป็นส่ือมวลชนท่ีพิมพ์ขึน้
จากตวัหนงัสือลงบนแผน่กระดาษ เป็นส่ือท่ีถ่ายทอดความรู้และศลิปะจากบคุคลหรือหลายคนไปสู่
บคุคลอ่ืนจ านวนมาก ได้แก่  

1.1 หนงัสือพิมพ์ และนิตยสาร เป็นการตีพิมพ์ตวัหนงัสือหรือภาพลงบน
แผ่นกระดาษ ส่ือประเภทนีมี้ความคงทนถาวร สามารถนาข่าวสารมาอ่านซ า้ใหม่ได้ แต่ทัง้นีก็้มี
ข้อจ ากดัส าหรับบคุคลท่ีตาบอดหรืออา่นหนงัสือไมอ่อก ส าหรับสิ่งพิมพ์ทางด้านการทอ่งเท่ียวใช้ใน
การหาข้อมลูด้านการทอ่งเท่ียว ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ทัว่ไป หนงัสือน าเท่ียว 

2. ส่ือมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เป็นส่ือมวลชนท่ี
ต้องใช้ไฟฟ้าในการท างาน เป็นส่ือท่ีเข้าถึงมวลชนได้มาก สามารถกระจายคล่ืนไปได้อย่างทัว่ถึง 
แตมี่ข้อจ ากดัในพืน้ท่ีท่ีกระแสไฟฟ้าเข้าไปไมถ่ึง และมีราคาแพง ส่ือมวลชนประเภทนีไ้ด้แก่  

2.1 ส่ือวิทยุ โทรทัศน์ จัดเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารมากส่ือ
หนึ่ง เน่ืองจากสามารถเห็นภาพเคล่ือนไหวและได้ยินเสียงท าให้การรับรู้เป็นไปได้อย่างชดัเจนและ
มีประสิทธิภาพ เชน่ละครโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์ สารคดี เป็นต้น 

2.2 ส่ือภาพยนตร์ เป็นส่ือท่ีถ่ายถอดเหตุการณ์ ศิลปะการบันเทิงและ
วรรณกรรมตา่ง  ๆ  โดยบนัทึกภาพลงบนแผ่นฟิล์มผ่านกระบวนการถ่ายท า และน ามาฉายให้เห็น
ภาพเคล่ือนไหวมีการใส่เสียง ภาพยนตร์เป็นอีกส่ือหนึ่งท่ีได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันซึ่งใน
ปัจจุบนัมีการสร้างภาพยนตร์ท่ีถ่ายท าในประเทศไทยท่ีท าคนรู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวประเทศไทย
มากขึน้ 
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ส่ือบุคคล 
ส่ือบุคคล หมายถึง ตัวคนท่ีถูกน ามาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรหรือ

สถาบนั เป็นการถ่ายทอดข่าวสารระหว่างผู้ ส่งสารกับผู้ รับสารซึ่งเป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า
สามารถท่ีจะโต้ตอบกันได้ทันที ซึ่งจัดได้ว่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการโน้มน้าวใจ เน่ืองจากมีการติดตอ่กบัผู้ รับสารโดยตรงต้องอาศยั
การพูดในลักษณะต่าง  ๆ  เช่น การสนทนา การให้สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปราย การ
ปาฐกถาและการพดูในโอกาสพิเศษ ซึง่ส่ือบคุคลก็มีข้อจ ากดั คือ ในกรณีท่ีเนือ้หาเป็นเร่ืองซบัซ้อน
การใช้ค าพดูอย่างเดียวอาจไม่สามารถท าให้ผู้ รับสารมีความเข้าใจได้ตรงกบัผู้ส่งสาร อีกทัง้ส่ือชนิด
นีไ้มถ่าวรการตรวจสอบและอ้างอิงท าได้ยากกว่าส่ืออ่ืน ๆ ในเร่ืองประสิทธิภาพของส่ือมวลชน และ
ส่ือบคุคลนัน้ มีนกัวิชาการทางการส่ือสารส่วนใหญ่ตา่งเห็นพ้องกนัวา่ ส่ือมวลชนจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าส่ือบคุคลในการให้ขา่วสารแก่คนจ านวนมาก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งอย่างถูกต้อง ส่วนส่ือบุคคลจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการชกัจูงใจให้บุคคลมีทศันคติต่อ
เร่ือง นัน้  ๆ  ตามแนวทางท่ีมุง่หวงั 

ส่ือกิจกรรม  
ปัจจุบันส่ือกิจกรรมมีความหมายขยายขอบเขตกว้างขวางไปถึงกิจกรรมท่ี

สามารถส่ือความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์ และเร่ืองราวข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ ส่ือ
ประเภทกิจกรรมมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น การจดัประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม  การสาธิต การจดั
นิทรรศการการจัดแสดง การจัดกิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยส่ือกิจกรรมนีส้ามารถปรับปรุง  
ดดัแปลง แก้ไขให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ได้ง่ายแต่มีข้อจ ากัด คือ ผู้ รับมี
จ านวนจ ากดัเฉพาะกลุ่มท่ีร่วมกิจกรรมนัน้  ๆ  นอกจากนี ้(จิราภรณ์ สวุรรณวาจกกสิกิจ, 2554) ได้
จ าแนกประเภทของส่ือได้หลายลักษณะขึน้อยู่กับแนวคิดในการก าหนดหมวดหมู่ อย่างไรก็ตาม
การจ าแนกประเภทส่ือมวลชนนิยมแบง่เป็น 4 ประเภทใหญ่ ดงันี ้

1. ลกัษณะการรับรู้ของมนษุย์โดยประเภทได้ดงันี ้

1.1 ส่ือเสียง (Audio Media) น าสารไปสู่ผู้ รับสารผ่าน “ห”ู โดยการฟังส่ือ
ท่ีจดัอยู่ในประเภทนีไ้ด้แก่จานเสียง (record) แผ่นซีดี (compact disc) วิทยุกระจายเสียง (radio) 
เป็นต้น 

1.2 ส่ือภาพ (Visual Media) เป็นส่ือมวลชนท่ีผู้ รับสารเปิดรับสารโดยการ
ใช้ “ตา” เป็นอวยัวะรับสมัผสั และตีความจากสญัลกัษณ์ (symbol) ท่ีเป็นตวัอกัษรหรือภาพ เป็น
ตวัน าสารไปสูผู่้ รับ ส่ือท่ีจดัอยูใ่นกลุม่นีไ้ด้แก่ หนงัสือ หนงัสือพิมพ์และนิตยสาร 
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1.3 ส่ือเสียงและภาพ (Audiovisual Media) หมายถึง ส่ือท่ีส่งสารผา่นทัง้
เสียงและภาพไปสูผู่้ รับสารควบคูก่นัไป ผู้ รับสารเปิดรับสารโดยใช้ทัง้ “หแูละตา” เป็นอวยัวะในการ
รับรู้ส่ือประเภทนีไ้ด้แก่ ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วีดีทศัน์ 

2. ธรรมชาติของส่ือ ธรรมชาติของส่ือในท่ีนี ไ้ด้แก่ วัสดุท่ีใช้ในการผลิต 
กระบวนการผลิต การเผยแพร่ตลอดจนคุณลกัษณะของส่ือ ความรวดเร็วในการส่ือสาร เป็นต้น 
โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้(นฤมล เพิ่มชีวิต, 2552) 

2.1 ส่ือสิ่งพิมพ์ (Print Media) ได้แก่ หนงัสือ หนงัสือพิมพ์และนิตยสาร 
2.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) หมายถึง ส่ือท่ีอาศัยวงจร

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการผลิตและการฉาย กระจายเสียง แพร่ภาพ โดยสารท่ีส่ือไปยงัผู้ รับนัน้
อยู่ในรูปแบบเสียง หรือทัง้เสียงและภาพ ได้แก่ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และส่ือ
สมยัใหม ่

3. พฒันาการของส่ือ โดยแบง่ประเภทได้ดงันี ้
3.1 ส่ือดัง้เดิม (Traditional Media หรือ Conventional Media) หมายถึง 

ส่ือท่ีผู้ส่งสารท าหน้าท่ีส่งสารไปยงัผู้ รับสารได้ทางเดียว ผู้ รับสารไม่สามารถติดต่อกลบัทางตรงไป
ยงัผู้สง่สารได้ แบง่ออกเป็น  

3.1.1 ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารเพียงอยา่งเดียว หมายถึงส่ือท่ีท าหน้าท่ีสง่สาร
เป็นตวัหนงัสือ เสียงหรือภาพไปเพียงอยา่งเดียว ได้แก ่ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือโทรเลข ส่ือวิทย ุ

3.1.2 ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารสองอย่าง คือส่งทัง้ภาพและเสียงไปพร้อมกัน 
ได้แก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือภาพ ส่ือสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ ซึ่งส่ือเหล่านีย้งัเป็น
ส่ือท่ีใช้ในปัจจบุนัจดัอยูใ่นประเภทส่ือดัง้เดมิ 

3.2 ส่ื อ สมั ย ให ม่  (New Media ห รือ  Internet Mass Media) หม ายถึ ง 
เทคโนโลยีการส่ือสารไม่ว่าจะเป็น ส่ือเสียง (Audio) ตัวหนังสือหรือตัวเลข (Text) ภาพกราฟิก 
(Graphics, Still Images) ห รือวิ ดี โอ  (Video,Animation) ท่ี มี ศักยภาพ ในการเช่ื อม โยงกับ
เทคโนโลยีเครือข่าย อนัมีคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลกั นอกจากนี  ้(นภัสวณัจ์ ศกัดิ์ชชัวาล, 
2553) ได้เสนอแนวคิดท่ีเก่ียวกบัส่ือใหม่วา่ เป็นส่ือท่ีมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งส่ือใหม่มีช่องทางการส่ือสารท่ีคล้ายคลึงกัน แตจ่ะแตกต่างกันไปตามประเภทของ
การใช้งาน เนือ้หาและบริบท ดงันัน้ลกัษณะส าคญัของส่ือใหมมี่อยู ่4 ประการ คือ 

3.2.1 ส่ือเพ่ือการส่ือสารระหว่างบคุคล (Interpersonal Communication 
Media) ได้แก่ โทรศัพท์ (ซึ่งมีลักษณะของความสามารถในการเคล่ือนย้ายมากขึน้) และอีเมล์
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โดยทัว่ไปมกัมีเนือ้หาเป็นสว่นตวัความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสารอาจส าคญัมากกวา่ข้อมลูท่ี
สง่ถึงกนั 

3.2.2 ส่ือปฏิสัมพันธ์เพ่ือความเพลิดเพลิน ( Interactive Play Media) 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และวีดีโอเกม รวมทัง้อุปกรณ์ Virtual Reality หากเปรียบเทียบกับส่ือเก่า 
แม้วา่จะมีการส่ือสารท่ีใช้เทคโนโลยีคล้ายคลงึกนัและอาจถือว่าเป็น “ทางเลือกในการใช้งาน” ของ
การใช้ส่ือบางอย่างข้อแตกต่างท่ีส าคัญก็คือ ความสามารถในการโต้ตอบ ( Interactivity) และ 
“กระบวนการ” ในการใช้ประโยชน์ 

3.2.3 ส่ื อ เพ่ื อ การ ค้ น ห า ข้ อมู ล  ( Information Search Media) เป็ น
ประเภทท่ีมีส่ือหลายชนิดแต่อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเป็นตัวอย่างท่ีเด่นท่ีสุด โดยจัดเป็น
เสมือนห้องสมดุ และแหล่งข้อมลูท่ีไมมี่ข้อจ้ากดัในเร่ืองของขนาดความเป็นปัจจบุนัและการเข้าถึง 
อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของเนือ้หา และแรงจงูใจในการใช้ แสดงให้เห็นถึงลกัษณะท่ีเป็น
ประโยชน์ ท่ีนอกเหนือไปจากผลของการพฒันาการทางเทคโนโลยี 

3.2.4 ส่ือเพ่ือการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) ส่ือใน
กลุ่มนี ้ประกอบด้วย การใช้อินเทอร์เน็ตในการแบ่งปัน และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิด 
ประสบการณ์ และสร้างความสมัพนัธ์ จากการส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้ว
การประชมุผ่านทางวีดีโอ และโทรศพัท์ก็เก่ียวข้องกับส่ือประเภทนี ้ด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะเป็นส่ือท่ี
จ ากดัในขอบเขตของการใช้เพ่ือจดุประสงค์เร่ืองงาน 

ส่ือใหม่ 
ส่ือใหม่ เป็นส่ือล่าสุดในยุคปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นระบบการส่ือสารหรือการ

เช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายระดบัโลก ได้แก่ ได้แก่ ส่ือท่ีส่ือสารผ่านไปสู่มวลชนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีจุดเร่ิมต้นจากการพฒันาการเทคโนโลยีดิจิตอล (digital technology) 
จากนัน้จงึเกิดการโน้มเข้าหากัน(convergence) ระหวา่งเทคโนโลยีการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ท า
ให้สามารถส่ือสารด้วยเสียง เช่น ฟังวิทยอิุนเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ซึง่เป็นการ
ส่ือสารทัง้เสียงและภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น 

ส่ือใหม่มีลักษณะส าคญั คือ การขยายประสาทสัมผสัของมนุษย์ให้กว้างขวาง 
และสลบัซบัซ้อนมากขึน้ (กาญจนา แก้วเทพ & นิคม ชยัขนุพล, 2555) ระบวุา่คณุลกัษณะท่ีส าคญั
ของส่ือใหม ่คือ การปฏิสมัพนัธ์และการน าไปใช้ในอาณาจกัรของส่ือเดมิได้ เชน่ ใช้แทนส่ือบคุคล 

ส่ือใหม่ หมายถึง ระบบการส่ือสารหรือเช่ือมต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่าย
ในระดบัโลก ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) บริการระดบัเวิร์ลไวด์เว็บ (World Wide Web 
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: WWW)บริการข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ (Commercial on-line service) เป็นต้น (ขวัญฤทัย 
สายประดษิฐ์, 2551) 

Mei Bansal and Pang (2009) กล่าวว่า ส่ือใหม่ คือการบูรณาการเทคโนโลยี 3 
ประเภท คือคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและระบบเครือข่าย ท าให้มีคณุสมบตัิพิเศษในการส่ือสาร
กลา่วคือ สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายโดยไมจ่ ากดัเวลา ระยะทาง และสถานท่ีเข้าถึงกลุม่ผู้ รับสาร
ท่ีจ าเพาะเจาะจง ท่ีให้ประสิทธิผลมากกวา่ชอ่งทางการส่ือสารแบบเดมิ  

Wertime K. and Fenwick I. (2008) ได้แบ่งประเภทของส่ือใหม่ไว้ในปัจจุบัน 
ได้แก่ เว็บ (The Web) อินเทอร์เน็ต (Internet) ส่ือดิจิทัล (Digital media) ส่ือเคล่ือนท่ี (Mobile 
Platforms) และส่ือสงัคม (Social media site) เป็นต้น  

ส าหรับขอบเขตประเภทของส่ือใหม่นัน้ (กาญจนา แก้วเทพ & นิคม ชัยขุนพล, 
2555) ได้แบง่ไว้เป็น 3 ประเภทคือ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer  Technology) หมายถึง เทคโนโลยี
ทกุประเภทท่ีเก่ียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์  

2. เท ค โน โล ยี ท าง ด้ าน ก าร ส่ื อ ส ารคม น าคม  (Telecommunication  
Technology) ได้แก่ เคร่ืองมือส่ือสารโทรคมนาคมต่าง ๆ  ได้แก่ โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เคร่ืองโทรสาร 
เป็นต้น  

3. เท ค โน โล ยี ระ บ บ ส่ื อ ส า ร  (Communication System Technology)  
หมายถึง ระบบการส่ือสาร หรือเครือข่ายท่ีเป็นส่วนเช่ือมในการแลกเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบข้อมลูดจิิทลั  

การเลือกใช้ ส่ื อนั น้  มี ท่ีมาจากความ ต้องการและแรงจูงใจ  (Need and 
Motivation) เป็นอนัดบัแรก นกัทฤษฎีอย่าง McQuail, Blumler and Brown (กาญจนา แก้วเทพ & 
นิคม ชยัขนุพล, 2555) ได้ข้อสรุปวา่ ความต้องการและแรงจงูใจท่ีคนเราเปิดรับส่ือมีอยู ่4 กลุม่ คือ 

1. เพ่ือหลีกหนี (Diversion)  หมายถึง ความต้องการหลีกหนีจากภารกิจ
ประจ าวนั จากปัญหา หรือเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์   

2. เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน (Personal relationship)   
3. เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง (Personal identity) เช่น การตอกย า้

คา่นิยมท่ียดึถืออยู ่เพ่ือท าความเข้าใจตวัเอง เพ่ือส ารวจความเป็นจริงในสงัคม และอ่ืน ๆ   
4. เพ่ือส ารวจหาข้อมูล (Suveillance ) เพ่ือแสวงหาข่าวสารข้อมูลทีÉมี

ผลกระทบตอ่ตนเองหรือน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือประการใดประการหนึง่ 
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จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปรวมความหมายของส่ือใหม่ได้วา่ส่ือใหม่เป็นส่ือท่ีมี
ช่องทางการส่ือสารโดยผ่านคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลักมีรูปแบบเนือ้หาท่ี
ผสมผสาน และเอือ้อ านวยให้เกิดการส่ือสารสองทาง มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้สง่สารและผู้ รับสาร 
โดยไมมี่ข้อจ ากดัเร่ืองสถานท่ีและเวลาในการใช้งาน  

วิมลฤดี สุขอนันต์ (2553) กล่าวถึงกระบวนการเปิดรับซึ่งเปรียบเหมือนการ
กลัน่กรองข้อมลูท่ีรับมาของบคุคล ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ  

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขัน้ตอนแรกท่ีบุคคลจะเลือก
รับข้อมลูจากชอ่งทางส่ือสารท่ีมีอยูจ่ากหลายแหลง่ 

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็นการเลือกรับข่าวสาร
จากความสนใจ ความคิดเห็น และทศันคติของตนเองท่ีตรงกบัข่าวสารจากแหล่งนัน้ และพยายาม
หลีกเล่ียงแหลง่ขา่วสารท่ีไมต่รงกบัความเข้าใจ ทศันคตเิดมิท่ีตนเองมีอยู่ เพ่ือลดความขดัแย้ง 

3.  ก า ร เ ลื อ ก รั บ รู้ แ ล ะ ตี ค ว า ม ห ม า ย  (Selective Perception and 
Interpretation) เป็นขัน้ตอนหลักจากท่ีเลือกเปิดรับและให้ความสนใจ โดยผู้ รับสารจะมีการรับรู้
และตีความหมายของข่าวสารจากแต่ละแหล่งแตกต่างกันไปตามความ รู้ เดิม  ทัศนคต ิ
ประสบการณ์ ความเช่ือเดิมท่ีมีอยู่ ซึ่งบางคนอาจตีความเฉพาะท่ีตรงกบัความต้องการของตนเอง
และตดัข้อมลูบางสว่นออกไป (วนสันนัท์ ทิพยจนัทร์, 2553)  

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นการเลือกจดจ าข่าวสารท่ีตรง
กับความสนใจและ ทัศนคติของตนเอง และข่าวสารท่ีไม่อยู่ในความสนใจก็มักจะไม่ถูกน าไป
เผยแพร่ตอ่ ซึ่งขา่วสารใหมท่ี่ผู้ รับสารเปิดรับและเลือกจดจ าจะน าไปสูค่วามเช่ือท่ีมีเพิ่มมากขึน้และ
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ียากขึน้ 

กระบวนการเปิดรับเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ (ศิวชั 
จนัทนาสภุาภรณ์, 2554) ซึง่ประกอบด้วยการกลัน่กรอง 3 ขัน้ตามดงัตอ่ไป 

1. การเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นขัน้แรกในการเลือกช่องทางการ
ส่ือสารบคุคลจะเลือกเปิดรับส่ือและขา่วสารจากแหลง่สารท่ีมีอยูด้่วยกนัหลากหลาย เชน่ การเลือก
ซือ้หนังสือฉบบัใดฉบบัหนึ่ง เลือกเปิดวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจ และ
เพ่ือน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตน การเลือกให้ความสนใจ (Selective 
Attention) บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเลือกให้ความสนใจสารจากแหล่งข่าวใดแหล่งหนึ่ง โดยมกัเลือก
ตามความคิดเห็น ความสนใจของตน เพ่ือสนบัสนุนทศันคติและความเช่ือดัง่เดิมของบคุคลนัน้  ๆ  
และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมท่ีมีอยู่แล้ว และมี
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แนวโน้มแสวงหาข่าวสารท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ  (Reinforcement Information) มากกว่าท่ีจะ
แสวงหาขา่วสารท่ีขดัยงักบัสิ่งท่ีกระท าลงไป 

2. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Selective 
Interpretation) เม่ือบคุคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว ผู้ รับสารอาจมีการเลือกรับรู้
และเลือกตีความสารท่ีได้รับด้วย ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้ รับสารจะมีการตีความ
ข่าวสารท่ีได้รับมาตามความเข้าใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ์ความเช่ือ ความ
ต้องการ และแรงจงูใจของบคุคลในขณะนัน้ 

3. การเลือกจดจ า (Selective Retention) เม่ือผ่านขัน้ตอนของการเลือก
เปิดรับสาร เลือกสนใจ และเลือกรับรู้ และตีความขา่วสารไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัทศันคติ และ
ความเช่ือของบคุคลยงัเลือกจดจ าเนือ้หาสาระของสาร ในส่วนท่ีต้องการจ้าเข้าไว้เป็นประสบการณ์ 
และมักจะไม่จดจ าในสิ่งท่ีตนเองไม่สนใจ หรือขัดแย้งกับ ความคิด ทัศนคติ ตนเอง ในบรรดา
องค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ประการ ของการส่ือสาร ได้แก่ ผู้ ส่งสาร (Sender) ข่าวสาร (Message) 
ช่องทางในการส่ือสาร (Channel) และผู้ รับสาร (Receiver) นัน้ ส่ือนบัว่าเป็นองค์ประกอบส าคญั
และมีอิทธิพลตอ่ความส าเร็จของการส่ือสารท่ีจะท าให้ผู้ รับสารเกิดความรู้ และการตอบสนองไปใน
แนวทางท่ีผู้ ส่งสารต้องการได้ดังนัน้ ส่ือจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเช่ือมโยงผู้ ส่งสารและผู้ รับสารใน
กระบวนการส่ือสาร (สกุญัญา บรูณเดชาชยั, 2550) 

ดงันัน้กระบวนการเลือกสรรของผู้ รับสารเป็นปัจจยัท่ีอยู่ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ รับ
สารท่ีสามารถปิดกัน้ข่าวสารจากส่ือมวลชนซึ่งไม่อาจจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ รับสารได้
หากข่าวสารถกูปฏิเสธจากความขดัแย้งจากความรู้สึกนึกคิดของผู้ รับสาร หรือผู้ รับสารไม่มีความ
สนใจในส่ือตัง้แตแ่รก (พีระ จิระโสภณ, 2540) สามารถอธิบายดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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        Selective Exposure 

      Selective Perception  
        Selective Retention  

 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการเปิดรับขา่วสาร 
 
ท่ี ม า :  (Klapper & Joseph, 1967).  The Effect of Mass Communication.  New 

York: Free Press. P. 78. 
 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการในมุมมองผู้บริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมการตลาด ไว้ว่า 

หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ 
กลุม่เปา้หมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือตอ่ไปนี ้ 

(สาขาวิชาสถิติประยกุต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ, 2554) กล่าววา่ ใน
การปรับเปล่ียนแนวความคิด นี ้หนึ่งในนัน้ก็คือ Don E. Schultz ปรมาจารย์ทางด้านการตลาด
และการส่ือสารการตลาดอีกท่านหนึ่ง ได้เสนอไว้ในหนงัสือ New Marketing Paradigm ว่าในยุค
ปัจจบุนันีเ้ป็นยคุท่ีถึงเวลาของการลืม 4P’s และให้มอง 4C’s แทน Model 4P’s นีเ้ป็นแนวคิดเป็น
มมุมองท่ีจบัท่ี ผู้บริโภคเป็นหลกั (ขณะท่ี Model เก่าจะใช้มุมมองของแผนการทางการตลาดท่ีมุ่ง
ไปท่ีความส าคัญของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก) และการค านึงถึงผู้บริโภคนีเ้องท่ีท าให้นักการตลาด
สามารถส่ือสารกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะ 4C’s จะเปิดโอกาสให้นักการ
ตลาดค านึงถึงการท่ีจะท าอย่างไรให้สินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตผู้บริโภค นั่นคือ นักการ
ตลาดต้องรู้จกัผู้บริโภคเป็นอย่างดีว่าในแตล่ะวนัท าอะไร ใช้สินค้าไปเพ่ือ อะไร ใช้อย่างไร ใช้บอ่ย
แคไ่หน มีอะไรเป็นแรงจงูใจ ส่ือท่ีเข้าถึงมีอะไรบ้าง ตลอดจนผู้บริโภคมี Life style อยา่งไร เป็นต้น  

Armstrong, Gary, and Kotler Phillip (2009) กล่าวว่า ในขณะท่ีนักการ ตลาด มอง
ตวัเองในเร่ืองของการขายผลิตภัณฑ์ ลูกค้ามองตวัเองในเร่ืองของการซือ้คณุค่าหรือมองหา การ
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ตอบสนองตอ่ปัญหาของเขา ลกูค้าไม่ได้มองแคร่าคา แตม่องถึงต้นทนุทัง้หมดตัง้แตก่ารได้มา การ 
ใช้ การทิง้ หรือการเปล่ียนผลิตภัณฑ์ ลูกค้ายังมองในเร่ืองของความสะดวกสบายในการหาซือ้ 
ผลิตภณัฑ์ และยงัต้องการการส่ือสารแบบสองทาง นกัการตลาดจึงควรพิจารณาในมมุมอง 4C’s 
ก่อน แล้วจึงวางแผนออกมาเป็น 4P’s  (Lauterborn Bob, 1990) แนะน าว่า 4P’s ใน มุมมองของ
ผู้ขายจะสะท้อนถึง 4C’s ในมมุมองของผู้ ซือ้ดงัภาพประกอบแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง 4P’s กบั 
4C’s 

 
4P’s 4C’s 

ผลิตภณัฑ์ (Product) Customer Solution  
(การแก้ปัญหาให้ลกูค้า) 

ราคา (Price) Customer Cost (ต้นทนุของลกูค้า) 

ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place) Convenience (ความสะดวก) 

การสง่เสริมการตลาด (Promotion) Communication (การตดิตอ่ส่ือสาร) 

 
ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 4P’s กบั 4C’s 

 
ท่ีมา: Armstrong et al. (2009). : Marketing Management. P. 23. 
 
ในปี ค.ศ. 1990 Fifield Paul (2008) ได้อธิบายแนวคิดส่วนประสมการตลาด ท่ีมีความ

เก่ียวข้องบางอย่างกบัผู้บริโภค ซึ่งท าให้ควรพิจารณาอะไรหลาย ๆ อย่างจากมมุมองของผู้บริโภค 
ไมใ่ชใ่นมมุมองของผู้ผลิต ดงันัน้จงึมีแนวคดิเก่ียวกบั 4C's เกิดขึน้ 

แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในรูปแบบ 4C's เป็นแนวคิดท่ีถูกพัฒนามา
จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิม หรือ 4P's ซึ่งเป็นแนวคิดทางการตลาดในมุมมอง
ของผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่าย เน่ืองจากผู้บริโภคมีความต้องการและพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้
สินค้าท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้เคร่ืองมือทางการตลาดแบบเดิมไม่สามารถท าให้ลูกค้า
ตดัสินใจซือ้สินค้าได้และเร่ิมรู้สึกว่ามีความแตกต่างน้อยลง จึงได้เกิดแนวคิดทางการตลาดแบบ
ใหม่ขึน้มาหรือท่ีเรียกว่า 4C’s Marketing ซึ่งเป็นแนวคิดทางการตลาดท่ีมองในมุมของผู้บริโภค 
โดยให้ความส าคญัและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคใน
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ปัจจุบันได้ง่ายขึน้ และสามารถส่ือสารกับผู้ บ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ น าเสนอ     
ครัง้แรกโดยศาสตราจารย์  Bob Lauterborn (1993) แห่ง University of North Carolina (บุริม 
โอทกานนท์, 2555) ได้กลา่วถึงแนวคดิการตลาดแบบ 4C's ไว้ดงันี ้

1. ความต้องการของผู้ บ ริโภค (Consumer Wants and Needs) ความต้องการท่ี
แท้จริงของผู้บริโภค หรือสิ่งท่ีลูกค้าอยากได้ และอยากซือ้จริง ๆ  ผู้ผลิตควรท าการศึกษาถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างจิงจงัและเข้าให้ถึง  Consumer Insight ของผู้บริโภคไม่ใช่เพียงแคผ่ลิต
สินค้าท่ีตนเองอยากจะขาย แต่ก่อนท่ีจะท าการผลิตสินค้าออกมาก็ต้องมองว่าผลิตสินค้านีแ้ล้ว
ผู้ บริโภคจะซือ้ไปใช้หรือไม่ โดยแนวคิดนีผู้้ ผลิตจะเน้นท าการผลิตและขายสินค้าท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งมกัเป็นการท าตลาดกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม นอกจากนีย้งั
รวมไปถึ งการบ ริหารความสัมพัน ธ์ของลูก ค้า  ห รือ ท่ี เรียกว่า  CRM (Customer Relation 
Management) โดยต้องยดึหลกัการสรรค์สร้างสินค้าและบริการให้ตรงใจลกูค้าในทกุ ๆ  กลุม่ 

2. ต้นทุนของผู้ บริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) แนวคิดการตัง้ราคาเพ่ือให้
ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายอยู่รอดนัน้ต้องเปล่ียนไปเป็นการตัง้ราคาโดยการพิจารณาถึงต้นทุนของ
ผู้บริโภคท่ีต้องจ่ายเพ่ือท่ีจะให้ได้สินค้ามาใช้ซึ่งการตัง้ราคานัน้ต้องค านวณถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ท่ี
ผู้บริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนท่ีจะจ่ายเงินซือ้สินค้าไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเร่ืองการเดินทาง ค่า
จอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต้นทุนนีถื้อเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพิจารณา
ตดัสินใจของลูกค้า ในการก าหนดราคาของผู้ ขายจึงไม่ใช่เพียงแค่การพยายามลดต้นทุนเพ่ือตัง้
ราคาขายให้ต ่าท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าสามารถซือ้ได้ แตผู่้ขายควรต้องพิจารณาว่าราคาท่ีตัง้เป็นราคาท่ี
ผู้บริโภคยินดีจ่ายแล้วหรือยงั หากผู้ขายสามารถท าให้ลกูค้ารู้สึกได้ว่าสิ่งท่ีได้รับกลบัมามากกว่าท่ี
คาดหวงัไว้ ก็จะท าให้ลูกค้ารู้สึกรักและศรัทธา ซึ่งมากกว่าการสร้างความพอใจให้เกิดขึน้ ดงันัน้ 
การตัง้ราคาสินค้าและการเลือกใช้กลยทุธ์ด้านราคา ผู้ขายจึงควรพิจารณาให้เหมาะสมกับลกูค้า
แต่ละกลุ่ม เพราะสินค้าชนิดเดียวกันผู้ขายอาจจะสามารถตัง้ราคาท่ีแตกต่างกันได้ส าหรับลูกค้า
คนละกลุม่  

3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy) การกระจายสินค้าในทุก ๆ  จุด
ขายท่ีเป็นไปได้โดยคิดว่าหากจดุขายสินค้ามีมากจะผู้บริโภคจะซือ้นัน้ก็เป็นเร่ืองท่ีหลงสมยัไปแล้ว 
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสมยัใหม่นัน้ต้องคดิว่าจะเพิ่มความสะดวกในการซือ้สินค้าและบริการของ
ผู้บริโภคได้อย่างไร เพราะในตอนนีผู้้บริโภคจะเป็นผู้ตดัสินใจว่าจะซือ้ท่ีไหน ซือ้มากเท่าไร และซือ้
เวลาใด มากกวา่การซือ้ตามชอ่งทางท่ีถกูก าหนดขึน้จากผู้ผลิตและผู้จดัจ าหนา่ย 
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4. การส่ือสาร (Communication) วิธีการส่ือสารนัน้แทนท่ีจะใช้ส่ือเพ่ือการกระตุ้น
การตดัสินใจซือ้แบบในอดีตท่ีเคยประสบความส าเร็จ แตว่นันีก้ารส่ือสารต้องมองวา่ทัง้ส่ือและสาร
ใดท่ีผู้ บริโภคจะรับฟัง การตลาดวันนีไ้ม่ใช่ว่าผู้ บริโภคจะยอมฟังในสิ่งท่ีเราต้องการจะพูดดัง
เช่นเดิม แต่วันนีผู้้ บริโภคเลือกท่ีจะฟังและไม่ฟัง เลือกท่ีจะเช่ือและไม่เช่ือ ดังนัน้การส่งเสริม
การตลาดจึงควรหนัมาให้ความส าคญัในเร่ืองการส่ือสาร แต่ให้ความส าคญัในการสร้างเร่ืองราว
สร้างความไว้เนือ้เช่ือใจผา่นส่ือท่ีผู้บริโภครับฟังมากกวา่ 

จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดเร่ืองส่วนประสมการตลาด 4C's  เป็น
แนวคิดท่ีถูกพัฒนาจากแนวคิดส่วนประสมการตลาด 4P's  ซึ่งจะมุ่งเน้นมุมมองของผู้ บริโภค
โดยตรง อันได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกสบายในการซือ้ 
และการส่ือสาร 

 
แนวคิดเก่ียวกับการถวิลหาอดีต 

ค าว่า การถวิลหาอดีต (Nostalgia) หมายถึง การแสดงถึงสภาวะอาการและความรู้สึก
ออ่นไหวและโหยหาบรรยากาศ หรือความคุ้นเคยแบบในอดีตรวมถึงความรู้สึกเศร้าใจเม่ือร าลึกถึง
ความทรงจ าในอดีต หรือในความหมายหนึ่งนัน้ได้หมายความถึงความรู้สึกนึกถึงส่วนท่ีเก่ียวกับ
ปัจจุบนัและ ประวัติศาสตร์ซึ่งในสังคมสมัยใหม่นัน้มีมุมมองเก่ียวกับเร่ืองเวลา กล่าวคือเวลามี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง (view of time as linear) มีอนาคตท่ีไม่อาจก าหนดได้ ท าให้เกิดความรู้สึกว่า
ไม่อาจพบได้อีกจนเกิดเป็น “อารมณ์ถวิลหาอดีต” ความต้องการท่ีท าให้เกิดอารมณ์ถวิลหา โดย
การสร้างความรู้สึกในปัจจุบันท่ีเกิดจากความรู้สึกท่ีขาดหายไปในอดีต (นิพัทธพงศ์ พุมมา & 
ณรงค์ กรรณรอดทรัพย์, 2556) คนส่วนใหญ่นัน้มักมีแนวคิดท่ีจะโน้มเอียงอดีตให้เข้าถึงความ
ต้องการของตนซึ่งเป็นสาเหตุท่ีอารมณ์ถวิลหาอดีตเป็นกระแสอย่างต่อเน่ือง เพราะทุกคนต่างมี
ความสูญเสียความรู้สึกท่ีจะเป็นไปได้ในการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตในปัจจุบนั และหวนระลึก
กลบัไปสูก่ารด าเนินชีวิตแบบเดิมของครอบครัวตนเองไปจนถึงการย้อนกลบัไปบริโภคแบบย้อนยคุ 
(Retro Styles)  

ชาตรี ประกิตนนทการ (2554) กล่าวว่า การท่องเท่ียวถวิลหาอดีต(Nostalgia Tourism) 
คือปรากฏการณ์เชิงการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีตอบสนองความต้องการโดยการถวิลหาอดีต 
(Nostalgia) และน ามาซึง่ความต้องการท่ีจะระลึกย้อนกลบัไปท่ียงัคงประสบการณ์ท่ีมีความสขุใน
อดีตนัน้อีกครัง้ หมายความว่าประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวแต่ละคนประสบในอดีตรวมไปถึง
ช่วงเวลาแห่งความสุขท่ีถูกสร้างขึน้มาจากจินตนาการร่วมกันของยุคสมัยหนึ่งในอดีตนั่นคือ
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ช่วงเวลาแห่งความสขุและสวยงามท่ีสดุ และในปัจจบุนัท่ีมีสภาพสงัคมท่ีไม่เอือ้อ านวยต่อสภาวะ
ทางจิตใจท่ีส่งผลให้รู้สกึท้อถอย สินหวงัตอ่สงัคมในอนาคตของตนเองมากขึน้ปรากฏการณ์ถวิลหา
อดีตก็จะยิ่งเพิ่มขึน้เชน่กนัท าให้มีอิทธิพลโดยตรงตอ่การเพิ่มขึน้ของการท่องเท่ียวถวิลหาแบบอดีต  

บุริม โอทกานนท์ (2554) กล่าวว่า เป็นการระลึกถึงอดีตโดยการน าผลิตภัณฑ์เก่ามาใช้
ใหม่หรือสร้างเลียนแบบให้คล้ายคลึงกันขึน้มา หรือมีกลิ่นอายของอดีตท่ีใช้สินค้ากันในสมยันัน้
ด้วยการผสมผสานบรรยากาศ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ท าให้เกิดอารมณ์
ความรู้สกึวา่ได้กลบัไปใช้ชีวิตในยคุสมยัก่อน 

Kessous and Roux (2008) ได้กล่าววา่ช่วง 4 เวลาท่ีมีความหมายท่ีสามารถกระตุ้นการ
ถวิลหาอดีต ได้แก่  

1. อดีตในทุก  ๆ  วนั (Everyday past) ซึ่งเป็นชีวิตประจ าวัน โดยมองว่าสิ่งกระตุ้น
ของการถวิลหาอดีตเกิดขึน้จากชว่งแรก  ๆ  ของการด าเนินชีวิต  

2. ความพิเศษ (Uniqueness) ซึ่งเป็นวงจรชีวิตของบุคคล เช่น ห้วงเวลาท่ีอายุจะ
เพิ่มขึน้ หรือ การมีบตุร เป็นต้น   

3. ประเพณี (Tradition) ซึง่เป็นพิธีกรรมตา่ง ๆ  
4. การเปล่ียนผา่น (Transition) ซึง่เป็นชว่งเวลาของการเปล่ียนแปลง 

ปรากฏการณ์ถวิลหาอดีต 
ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเกิดปรากฏการณ์ถวิลหาอดีตขึน้ โดยการถวิลหา       

อตัลกัษณ์ ความมัน่ใจในความเป็นตวัของตวัเอง และถวิลหาอดีตท่ีสามารถเช่ีอมโยงกบัอนาคตท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมท่ีแท้จริงของผู้ คนในสังคม (พัฒนา กิติอาษา, 2546) สภาพการเกิด
อารมณ์ถวิลหาอดีตในสงัคมไทยนัน้มีมาจากสองสาเหตคืุอ ชาตินิยมใหม่ และภาวะวิกฤติตวัตน  
(Identity Crisis) โดยการท่ีสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้คนในสังคมไม่มี
ภาพความทรงจ าท่ีชดัเจนเหมือนในอดีต ผู้คนจึงมีความต้องการถวิลหาถึงท่ีมาและความทรงจ า
ของตนเองประกอบกับการท่ีสังคมไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2540 จึงเป็นการสร้างกรอบขึน้เพ่ือปอ้งกนัตนเองเป็นชาตินิยมใหม่ ท าให้กระแส
ถวิลหาอดีตแพร่ขยายอยา่งรวดเร็วในสงัคมอย่างกว้างขวางในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมาอยา่งเห็นได้ชดั  

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดความรู้สกึถวิลหาอดีต ได้แก่ (เกรียงไกร วฒันาสวสัดิ,์ 2555) 

1. ปัจจยัด้านอารมณ์หรือความรู้สกึ การถวิลหาอดีตเป็นปรากฏการณ์ท่ีคนแสดง
อารมณ์หรือความรู้สึก ซึ่งเกิดจากความรู้สึกท่ีปรารถนาหรือต้องการท่ีจะกลับไปสู่ อดีต หรือ
ความรู้สกึท่ีไมพ่งึพอใจหรือพบข้อบกพร่องของสภาพสงัคมในปัจจบุนั 
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2. ปัจจยัด้านสถานท่ีหรือเวลา ประสบการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้จากสถานท่ีท่ีเคยมีอยู่
จริงหรือโลกของความคิดหรือจินตนาการ จึงต้องการน าภาพหรือเร่ืองราวในอดีตในห้วงเวลาใด
เวลาหนึง่มารือ้ฟืน้ 

3. ปัจจัยด้านสิ่งเร้า การถวิลหาอดีตเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จากสิ่งต่าง ๆ 
รอบตวัเรา เชน่ บคุคล วตัถสุิ่งของ หรือสถานการณ์ เป็นต้น 

นอกจากนีย้ังมีจุดสนใจทางการท่องเท่ียวซึ่งมีความเก่ียวข้องกับปัจจัยการถวิลหา
อดีต โดยท่ี (กลัยาณี ทองงาม, 2553) อธิบายไว้ ดงันี ้

1. คุณค่าทางศิลปกรรม หมายถึง สิ่งดึงดดูความสนใจ ท่ีมนุษย์ได้สร้างขึน้จาก
แรงบันดาลใจทัง้ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งศูนย์กลางสถานท่ีหรือสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนความเช่ือ 
สามารถจ าแนกออกเป็นรูปแบบตา่ง  ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้  

1.1. สิ่งประดิษฐ์ทางอตุสาหกรรม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นส าหรับนกัท่องเท่ียว ทัง้
ในและตา่งประเทศ ได้แก่ เข่ือนเก็บน า้ อูต่อ่เรือ เป็นต้น   

1.2. สิ่งดึงดูดความสนใจทางประวัติศาสตร์ (Historical Attraction) ได้แก่ 
พระบรมมหาราชวงั พระราชวงัจกัรพรรด ิอทุยานประวตัศิาสตร์ เป็นต้น   

1.3. พิพิธภณัฑสถาน (Museums) เป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ทัง้ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคตกาล แก่ประชาชนโดยมีวตัถุประสงค์รวมและเฉพาะท่ีแตกต่างกัน 
เช่น พิพิธภัณฑสถานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีทางศิลปวัฒนธรรม ทางอุตสาหกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   

1.4. จดุสนใจทางการเมือง (Political Attraction) เมืองหลวง หรือนครเก่าแก่
ท่ีมีความส าคญั บทบาททางการเมืองเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียวรวมถึงสถานท่ี
ส าคญัทางการเมือง เชน่ กรุงวอชิงตนั ดีซี ท าเนียบขาว กรุงมอสโก เป็นต้น    

2. กิจกรรมทางวฒันธรรม หมายถึง ประเพณีวฒันธรรมและกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางวฒันธรรม เป็นสิ่งท่ีถ่ายทอดการแสดงออกทาง วฒันธรรมและอารยธรรมทางมวลมนษุย์ แบง่
ออกได้เป็น งานเทศกาลศลิปหตัถกรรม ดนตรี ประเพณีและวิถีชีวิตพืน้บ้าน   

2.1. เทศกาล (Festivals) นักท่องเท่ียวสนใจเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือความ
สนกุสนาน ต่ืนเต้น เชน่ เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง แหบ่ัง้ไฟ เป็นต้น   

2.2. ศิลปะ (Arts) นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเดนิทางท่องเท่ียวเพ่ือชมศิลปะ 
เช่น ภาพวาด รูปปัน้และแกะสลกั ภาพเขียน สถาปัตยกรรม หรือแหล่งผลิตทางศิลปหัตถกรรม 
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โดยจดัเป็นเทศกาล ศิลปหตัถกรรม เพ่ือดงึดดูความสนใจ เช่น ในยโุรป สหรัฐอเมริกาและไทย เช่น 
เทศกาลดนตรีในนครเวียนนา สปัดาห์แหง่ศลิปหตัถกรรมศลิปาชีพ เป็นต้น 

2.3. งานหตัถกรรม (Handicrafts) เช่น งานหตัถกรรมของชาวเขา ชาวเกาะ 
เคร่ืองปัน้ดินเผา ของชาวอินเดียแดง งานแกะสลัก เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเขียน เคร่ืองเงิน   
เคร่ืองหนงั เคร่ืองประดบั อญัมณี  

2.4. ดนตรีและการเต้นร า (Music and Dance) ดนตรีและเต้นร าเป็นจุด
ดงึดดูความ สนใจ เชน่ การฟ้อนร าและร าวงของไทย  

2.5. ประเพณีและวิถีชีวิตพืน้บ้าน (Native Life and Customs) นกัท่องเท่ียว
ตา่งชาติ และในประเทศมีความสนใจเป็นพิเศษ เก่ียวกับวิถีชีวิตและการแต่งกายของชาวบ้านใน
ท้องถ่ินนัน้ หรืออาจเรียกวา่ ประเพณีและชีวิตพืน้บ้าน ตวัอย่างเชน่ กรุงเทพมหานคร ในอดีตเคยมี
คคูลอง มากมาย การคมนาคมก็ต้องสญัจรกนัทางน า้ นกัท่องเท่ียวจึงสนใจชีวิตชาวบ้านริมคลอง 
หรือสนใจวิถีชีวิตการแตง่กายของชาวเขา ชาวเล ชาวเกาะ ในตา่งประเทศก็เช่นเดียวกนั สรุปได้ว่า 
เป็นวิถีชีวิตและระเบียบประเพณีของท้องถ่ิน ท่ีมีเสน่หาและมีรูปแบบเอกลกัษณ์เป็นท่ีสนใจของ
นกัทอ่งเท่ียว ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์ การแตง่กายของภาคตา่ง  ๆ  ของไทย   

3. จุดสนใจทางศาสนา ปัจจุบันนักท่องเท่ียวจ านวนมาก เดินทางไปสถานท่ี
ส าคญัทางศาสนาในแตล่ะปีมีจ านวนมาก ทัง้นีเ้พราะต้องการมีโอกาสชมหรือสมัผสักับสถานท่ีท่ี
ส าคญัท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นการเผยแพร่ทางศาสนา หรือเป็นต้นก าเนิดของศาสนาต่าง  ๆ  เช่น เมือง
เมกกะ เป็นศนูย์กลางศาสนา อิสลาม เมืองเยรูซาเลมของศาสนายิว หรือไปอินเดียและเนปาลเพ่ือ
ไปสถานท่ีส าคัญทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกับมาประเทศไทยเพราะเป็นประเทศท่ียังมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามากกว่าท่ีอ่ืนใดทัว่โลกในปัจจบุนั นอกจากนีน้กัท่องเท่ียวยงัได้เลือก
ท่ีจะใช้เวลาว่างขณะท่องเท่ียว ณ จุดหมายปลายทางเย่ียมชมสถานท่ีส าคญัทางศาสนา เช่น วดั 
โบสถ์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีตนเองชอบและศรัทธา ดงันัน้สรุปได้ว่า จุดสนใจ
ทางศาสนา เป็นท่ีพึ่งและยึดเหน่ียวทางจิตใจของมวลมนษุย์โลก คือ สถานท่ีส าคญัทางศาสนาจึง
ได้มีการก่อสร้างสถานท่ีด้วยงานศิลปะ สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม เป็นท่ีสนใจและดึงดูดใจ
นกัทอ่งเท่ียว เชน่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงวาตกินั โบสถ์กรุงเยรูซาเลม เป็นต้น 

องค์ประกอบการท่องเที่ยวถวิลหาอดีต 
การท่องเท่ียวถวิลหาอดีตเป็นการน าคณุค่าของวฒันธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

เชิงพาณิชย์ โดยมีองค์ประกอบอยู ่3 ประการ คือ 
1. ความเข้าใจในคณุคา่ของวฒันธรรมอยา่งลกึซึง้ 
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2. ความสามารถในการรับรู้ความต้องการเบือ้งลกึ  
3. ความสามารถในการเช่ือมโยงคณุคา่ของความดัง้เดิม ความเป็นตวัตน เข้ากบั

ความทันสมัยอันกลมกลืน ได้แก่ สีสันท่ีกลมกลืน (Tone) รูปลักษณ์ท่ีลงตัว (Manner) รสนิยม 
(Taste) และกระแส (Trend) 

ขัน้ตอนของการพัฒนาการถวิลหาอดีต  
ขัน้ตอนของการพฒันาการถวิลหาอดีตมี 3 ขัน้ตอน (สมสขุ หินวิมาน, 2542) ได้แก่  

1. โลกแห่งวนัวาน (Pre-lapsarian world) เป็นช่วงเวลาในอดีตท่ีสดใส เป็นชีวิต
ในวยัเยาว์ เป็นขัน้ของวฒันธรรมดัง้เดมิท่ีเตม็เป่ียมด้วยพลงัและคณุคา่  

2. การเส่ือมของโลกวันวาน (Lapse) เป็นช่วงเวลาแห่งการเส่ือมสลายของ
วฒันธรรมดัง้เดิม เกิดความเสียหายแก่อดีตท่ีสวยงาม เป็นการเส่ือมสลายท่ีไม่ได้เกิดขึน้อย่าง
ทนัทีทนัใด แตส่ัง่สมมาเป็นเวลานาน  

3. โลกปัจจุบนั (The present/Post-lapsarian world) เป็นช่วงเวลาท่ีบุคคลรู้สึก
ถึงการขาดหายหรือการถูกครอบง า ซึ่งบคุคลนัน้รู้สึกไม่มัน่คงและเกิดการถวิลหากลบัไปสู่ขัน้แรก
อนัเป็นวนัวานท่ีแสนหวาน 

หลักการท่องเที่ยวถวิลหาอดีต 
สามารถแบ่งหลักการท่องเท่ียวถวิลหาอดีตออกเป็น 3 หลักการ ได้แก่ การเสนอ

ภาพลกัษณ์ท้องถ่ิน การเสนอภาพลกัษณ์ของประเทศ และการเสนออตัลกัษณ์ไทยมีรายละเอียด 
ดงันี ้  

1. การเสนอภาพลกัษณ์ท้องถ่ิน (Local Images) การเสนอภาพลกัษณ์ท้องถ่ินท่ี
มีแนวคิดมาจากการพฒันา ท้องถ่ิน (local Development) เป็นการศกึษาถึง กระบวนการของคน
หรือกลุ่มคนในสงัคมในการพฒันาหรือ เพิ่มคณุค่าทางสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจในพืน้ท่ีใด
พืน้ท่ีหนึง่ (เพชรศรีนนท์ ศริิ, 2551)  

2. การเสนอภาพลักษณ์ของประเทศ (Image of Thailand) เอกลกัษณ์ไทยเป็น
สิ่งเฉพาะ หรือจุดเด่น ท่ีท าให้เป็นท่ีจดจ าของคนทั่วไป เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยได้
ชดัเจน ดงันัน้จงึเป็นวิถีหนึง่ในการระลกึถึงอดีต  

3. การเสนออตัลกัษณ์ไทย เป็นความรู้สึกนึกคดิ โดยผา่นการมองตนเองและการ
ท่ีคนอ่ืนมอง ดงันัน้อัตลักษณ์จึงต้องการความตระหนัก (awareness) พืน้ฐาน นั่นคือการแสดง
ตวัตนหรือยอมรับอย่างตัง้ใจกับอตัลักษณ์ท่ี เลือกความส าคญัของการแสดงตนก็คือการระบุว่า
มีอัตลักษณ์ท่ีมีความเหมือนและมีความแตกต่างในสายตาผู้ อ่ืน (นัทธนัย ประสานนาม, 2556) 
การเสนออตัลกัษณ์ไทยในการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตคือ การสร้างความเป็นตวัตนของไทยให้
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เกิดขึน้อย่างเด่นชัดเพ่ือสร้างความเป็นตัวตนของท้องถ่ินหรือชุมชนนัน้  ๆ  ให้สามรถดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวมากท่ีสดุ จนเกิดเป็นภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีมีความทรงจ าในอดีต
เป็นตัวผลักดันผ่านประวัติศาสตร์ ศาสนาและสังคมท้องถ่ินหรือเป็นการสร้าง “ภูมิทัศน์ทาง
วฒันธรรม” (Cultural landscape) (เบญจวรรณ นาราสจัจ์, 2553) แบง่การศกึษา เป็น 5 ประเด็น
คือการพยายามดึงสิ่งท่ีเคยมีให้กลับมา การสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวขึน้มาใหม่ เทศกาล  งาน
ประเพณี การอ้างถึง และกิจกรรมอ่ืน ๆ  

3.1 ก า รพ ย าย าม ดึ ง สิ่ ง ท่ี เค ย มี ใน อ ดี ต ใ ห้ ก ลั บ ม า  (Constructed 
Authenticity) เป็นการถวิลหาอดีตโดยชุมชนท้องถ่ินโดยมีการน ารากฐานของประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณีของสถานท่ีนัน้  ๆ  กลับคืนมาใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือ
น าเสนอสถานท่ีทอ่งเท่ียวออกมาในรูปลกัษณ์ในเชิงวฒันธรรมท้องถ่ิน 

3.2 การสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวขึน้มาใหม่  (Creating Attraction) คือการ
น าเสนอวิถีชีวิตทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไทยซึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทนีอ้าจมี
ความเก่ียวเน่ืองกับพืน้ท่ีท่ีถูกสร้างขึน้ สถานท่ีแต่ละแห่งมีจุดประสงค์ในการสร้างเพ่ือให้เกิด
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ โดยการน ารากฐานของประวตัิศาสตร์มาประยกุต์ สร้างสรรค์เช่น เมือง
โบราณ ตลาดน า้ เป็นต้น 

3.3 เทศกาล และงานประเพณี (Festivals and traditions) เป็นการน าความ
เช่ือทางศาสนาผสานกับความเช่ือท้องถ่ินด้วยความเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน ซึ่งประเทศไทยเป็น
ประเทศแห่งพทุธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาจึงแทรกอยู่ในเทศกาลและงานประเพณี โดยเทศกาล
และงานประเพณีของไทยยงัสามารถจ าแนกได้ 4 กลุ่ม เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์
ดัง้เดมิรวมทัง้มีเนือ้หาท่ีเหมาะสมตอ่การทอ่งเท่ียว ได้แก่  

3.1.1 เทศกาลหรือประเพณีท่ีมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะ
เก่ียวกบัพืชผลทางเกษตรกรรม เชน่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดบั 

3.1.2 เทศกาลหรอประเพณีท่ีผสมผสานการละเล่นพืน้เมืองกบัความเช่ือ
ทางศาสนา เป็นงานท่ีเน้นกิจกรรมทางศาสนา เช่น งานแห่เทียนเข้าพรรษา  ส าหรับงานท่ีเน้น
กิจกรรมการละเลน่ ได้แก่ งานแขง่เรือยาว งานบญุบัง้ไฟ เป็นต้น 

3.1.3 เทศกาลหรือประเพณีท่ีแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น งาน
แสดงแสงเสียงอยธุยามรดกโลก 

3.1.4 เทศกาลหรือประเพณีท่ีแสดงศิลปวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น งาน
แหผี่ตาโขน 
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4. การอ้างถึง (Allusion)  
4.1 การอ้างถึงระบบราชส านกั ระบบราชส านกัมีความเป็นระเบียบแบบแผน

และขนบธรรมเนียมความเป็นอยู่ของตนเองผ่านการเรียนรู้และการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นท าให้เป็นท่ี
สนใจแก่บคุคลทัว่ไปท่ีไมเ่คยพบเห็น 

4.2 การอ้างถึงบุคคลส าคญัในประวตัิศาสตร์ บคุคลส าคญัในประวตัิศาสตร์
มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างแหล่งท่องเท่ียว โดยการกล่าวอ้างวีรกรรมหรือคณุงามความดีท่ี
แสดงความโดดเดน่เป็นอตัลกัษณ์ของแตล่ะบคุคล 

 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพประสบการณ์ 

คณุภาพประสบการณ์มีท่ีมาจากทฤษฎีของประสบการณ์ท่ีมีโครงสร้าง (Gary D., Ellis 
Patti, Freeman A., Tazim Jamal, & Jingxian, 2017) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการโต้ตอบการ
เผชิญหน้าระหวา่งผู้ เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ กบัผู้ให้บริการ เชน่ การรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร, 
การร่วมคอนเสิร์ต และจะได้ผลลัพธ์ของผู้ เข้าร่วมท่ีเกิดขึน้ตามมา เช่น ความรู้สึกไม่พอใจกับ
คณุภาพของอาหารท่ีร้านอาหาร และจะไม่กลบัไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารเดิมอีก เป็นต้น
และได้ก าหนดไว้ว่าทฤษฎีประสบการณ์ ท่ีมีโครงสร้างเป็นแผนการสร้างให้ผู้ รับบริการมี
ประสบการณ์ท่ีดี ซึง่จะประกอบด้วย ความคดิริเร่ิม ความสนใจ และอารมณ์ในแตล่ะสถานการณ์ 

ค าจ ากัดความของโครงสร้างประสบการณ์ของ (Quinlan Cutler S. & Carmichael B., 
2010) คือโอกาสท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือประสบการณ์การพกัผ่อนหย่อนใจเพ่ือให้มีชีวิตชีวา
หรือนา่สนใจโดยผู้ประกอบการจะผู้ มีสว่นร่วมในแตล่ะกิจกรรม  

ค านิยามท่ีเป็นทางการของแนวคิดหลักประสบการณ์เชิงโครงสร้างได้มีโมเดลและ 
กรอบความคิดในการก าหนดลกัษณะประสบการณ์ในการประเมินประสบการณ์สามารถใช้โมเดล
คณุภาพของประสบการณ์ซึง่ใช้ในธุรกิจบริการท่ีหลากหลาย โดยมีแนวคดิตา่ง ๆ  ดงันี ้

ประสบการณ์ (experience) หมายถึง สิ่งท่ีเคยพบเห็น สัมผสั เรียนรู้หรือปฏิบตัิใน
อดีตของบคุคลท่ีสง่ผลตอ่ความรู้สกึนึกคดิและการตดัสินใจในปัจจบุนั จากการศกึษาค้นคว้าพบว่า      
มีผู้นิยามและกลา่วถึงประสบการณ์ไว้มากมายซึง่ประสบการณ์ หรือความรู้สกึของนกัทอ่งเท่ียวท่ีมี
ตอ่แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในชว่งก่อน ระหวา่ง และหลงัจากการเดนิทางทอ่งเท่ียว  

Chen and Horng C.S. (2010) กล่าวว่า คณุภาพประสบการณ์ หมายถึง การได้รับการ
ตอบสนองตอ่ความรู้สกึของนกัทอ่งเท่ียวหรือประโยชน์ท่ีตนเองนัน้ต้องการ  
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ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) กล่าวว่า คุณภาพประสบการณ์ หมายถึง คุณภาพท่ี
ผู้ใช้บริการสามารถประเมินได้หลกัการซือ้สินค้าหรือบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวว่า คณุภาพประสบการณ์ หมายถึง ลกัษณะ
บริการท่ีลกูค้าสามารถประเมินได้หลงัจากใช้บริการ 

มิตขิองคุณภาพประสบการณ์ 
Kao Y.F., Huang L.S., and Wu C.H. (2008) อธิบายในวารสารวิชาการเร่ือง

คณุภาพประสบการณ์ซึง่เก่ียวกบัองค์ประกอบทัง้ 4 มิตขิองคณุภาพประสบการณ์ ประกอบด้วย 
1. การมีใจจดจ่อ (Immersion) หมายถึง การเก่ียวข้องของผู้บริโภคในระหว่าง

การบริโภคท่ีท าให้ผู้บริโภคลืมและได้ให้ความส าคญักับกระบวนการบริโภคมากกว่าผลของการ
บริโภค เช่น อารมณ์ของนักท่องท่ีเปล่ียนไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง  ๆ  หรือนักท่องเท่ียวลืม
เร่ืองราวตา่ง ๆ ท่ีผา่นมาในขณะท่ีทอ่งเท่ียว 

2. ความประหลาดใจ (Surprise) หมายถึง การได้เห็นหรือได้รับความรู้สึกแปลก
ใหม่ในสิ่งพิเศษ หรือการรับรู้ในลกัษณะพิเศษเม่ือได้รับการใช้สินค้าหรือบริการ เช่น  มีการแสดง
ตา่ง ๆ ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีเนือ้หาการแสดงท่ีมีความพิเศษเฉพาะ หรือมีสถานการณ์ท่ีไม่คาด
วา่จะเกิดขึน้ 

3. การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริโภคกับ
สินค้าหรือบริการ เชน่ การได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ   

4. ความสนุกสนาน (Fun) หมายถึง ความสุข และความเพลิดเพลินท่ีผู้ บริโภค
ได้รับ เชน่ ในการทอ่งเท่ียวได้รับความเพลิดเพลินจากการได้ชมสถาปัตยกรรมของสถานท่ีตา่ง ๆ  

สามารถอธิบายองค์ประกอบทัง้ 4 มิติของคณุภาพประสบการณ์ ดงัภาพประกอบ
ตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 6 มิตขิองคณุภาพประสบการณ์ 
 
ท่ีมา:  Kao Y.F. et al. (2008) p. 173. 
 

แนวคิดเก่ียวกับพฤตกิรรมการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเป็นหวัข้อท่ีกว้างละครอบคลมุหลายประเดน็ จากการศกึษาและ

วิเคราะห์ถึงแนวคิดตา่ง ๆ ทางด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีถกูคิดค้นและน าเสนอโดยนกัวิชาการ
ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนีส้ามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวเป็นความรู้สึกนึกคิดทัง้การ
แสดงออกในด้านตา่ง ๆ ของนกัท่องเท่ียวในก่อนการเดินทาง ในระหวา่งการเดินทาง และภายหลงั
จากการเดนิทางทอ่งเท่ียว ตลอดจนปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึนกึคดิและการแสดงออก 

โดยท่ี Clawson and Knetsch (1967) ได้อธิบายถึงช่วงเวลาหรือช่วงกิจกรรมท่ีส าคญัไว้ 
5 ชว่งพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวของนกัทอ่งเท่ียว ประกอบด้วย 

1. ชว่งของการสร้างความคาดหวงัเก่ียวกบัการเดินทางทอ่งเท่ียว ซึ่งเป็นชว่งเวลา
ก่อนการเดนิทางทอ่งเท่ียว 

2. ชว่งเวลาท่ีนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางไปยงัสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
3. ช่วงเวลาท่ีนักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์การท่องเท่ียวในระหว่างการ

เดนิทางทอ่งเท่ียว 
4. ชา่งเวลาเดนิทางกลบั 

การมีใจจดจ่อ 

มิตขิองคุณภาพประสบการณ์ 

การมีสว่นร่วม 

ความประหลาด

ใจ 

ความสนกุสนาน 
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5. ช่วงเวลาภายหลังจากการเดินทางท่องเท่ียว ซึ่งนักท่องเท่ียวจะระลึกถึง
เหตกุารณ์ของการทอ่งเท่ียว 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวในแตล่ะช่วงในข้างต้น แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรม
แตกต่างจากผู้บริโภคทั่วไป กล่าวคือ ในช่วงของพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความคาดหวงัของ
นักท่องเท่ียวเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียวท่ีก าลังจะเกิดขึน้ กิจกรรมนีจ้ะเกิดขึน้ก่อนหน้าท่ี
นักท่องเท่ียวจะเดินทางท่องเท่ียวจริง โดยในช่วงเวลานีน้ักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะวางแผน และ
จินตนาการเก่ียวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวล่วงหน้า ส่วนในช่วงของเวลาท่ีนักท่องเท่ียวก าลัง
เดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียว และช่วงเวลาท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางกลบั กิจกรรมสองช่วงนีน้บัว่า
เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวมีคณุค่ามากขึน้ เน่ืองจากในช่วง
เวลานกัท่องเท่ียวเดนิทางกลบัจะมีการทบทวนและประเมินประสบการณ์ท่ีตนได้รับจริง จากข้อมลู
ข้างต้น 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวนัน้ ควรมีการน าลักษณะเฉพาะทางการ
ท่องเท่ียวมาอธิบายร่วมด้วย ซึ่งการท่องเท่ียวนีเ้ก่ียวข้องกับสถานท่ีและจุดหมายปลายทางของ
การท่องเท่ียวเสมอ ทัง้นี ้เน่ืองจาก ลกัษณะเฉพาะทางการท่องเท่ียว (สถานท่ีท่องเท่ียว / แหล่ง
ท่องเท่ียว) นัน้ มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการตดัสินใจมาเท่ียวของนักท่องเท่ียว และแหล่ง
ทอ่งเท่ียวแตล่ะประเภทยอ่มมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป 

ตัวแบบของพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว  
บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2555) กล่าวถึงตวัแบบพฤติกรรมผู้บริโภควา่เป็นการศกึษาให้

เห็นถึงพฤตกิรรมของนกัทอ่งเท่ียว ประกอบด้วย 3 สว่น คือ 
1. สิ่ งกระตุ้ น  (Stimulus) อาจเกิดขึน้ เองจากจากสิ่ งกระตุ้ นจากภายนอก 

(Outside Stimulus) ซึ่งสิ่งกระตุ้ นจากภายนอกนีอ้ยู่รอบ ๆ ตัวนักท่องเท่ียวท าให้เกิด  ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ และสิ่งกระตุ้นนีถื้อว่าเป็นเหตจุูงใจให้เกิดการซือ้สินค้า(Buying Motive) โดย
สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย  

1.1 สิ่งกระตุ้ นทางการตลาด หรือสิ่งกระตุ้ นอ่ืน  ๆ  (Marketing Stimulus) 
เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถควบคมุ ได้ 4 ประการ ซึง่ประกอบด้วย  

1.1.1 ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว อาจเป็นสิ่งท่ีสมัผสัได้และสมัผสัไม่ได้ 
ส่วนประกอบของ สินค้า และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีออกแบบ ก าหนดคุณภาพ เพ่ือกระตุ้น
ความต้องการของนกัทอ่งเท่ียว 
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1.1.2 ราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว เป็นสิ่งก าหนดมูลค่า ในการ
แลกเปล่ียนสินค้าหรือ บริการในรูปแบบ เงินตรา การการก าหนดราคาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
และบริการของนกัทอ่งเท่ียวกลุม่เปา้หมาย 

1.1.3 การจัดจ าหน่ายทางการท่องเท่ียว นอกจากหมายถึง สถานท่ีจัด
จ าหนา่ย เชน่ ท าเลท่ีตัง้มีความสะดวกเหมาสม 

1.1.4 การส่งเสริมการตลาดทางการท่องเท่ียว เป็นสิ่งกระตุ้นส่ือตา่ง ๆ ท่ี
เผยแพร่สินค้าหรือบริการเพ่ือกระตุ้นความต้องการของนกัท่องเท่ียว 

1.1.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นลักษณะการติดต่อส่ือสาร
แบบไมใ่ช้บคุคล โดยผา่นส่ือตา่ง ๆ   

1.1.4.2 การขายโดยใช้บุคคล (Personal Selling) เป็นการส่ือสาร
ทางตรงแบบเผชิญหน้า  

1.1.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีนอกเหนือ จากการขายโดยใช้บคุคล การโฆษณา และการประชาสมัพนัธ์ท่ีช่วยกระตุ้น
การซือ้ของผู้บริโภค และประสิทธิภาพของผู้ขาย  

1.1.4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public -
Relation) เป็นการส่ือสารให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมลูตา่ง ๆ  

2. กล่องด าของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Black Box) ซึ่งผู้ผลิต หรือผู้ขายบริการ
ทางการท่องเท่ียวไม่สามารถ ทราบความต้องการจากนักท่องเท่ียวได้ จึงต้องพยายามค้นหา
ความรู้สกึนกึคดิของนกัทอ่งเท่ียว ซึง่ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว  

3. การตอบสนองของนกัท่องเท่ียว (Tourist’s Response) เป็นการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียว โดยนักท่อเท่ียวจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ คือการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียว การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ จ าหน่าย การเลือกเวลาในการรับบริการ การเลือก
ปริมาณเทา่ไร เป็นต้น 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 7 ตวัแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว  

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด 

และอ่ืนๆ 

กลอ่งด าของ

นกัทอ่งเท่ียว 

การตอบสนอง 

ของนกัท่องเท่ียว 
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Victor T. C., Alan Fyall, Mike Morgan, Michael Morgan, and Ashok Ranchhod 
(2009) กล่าวถึงการตอบสนองของนกัท่องเท่ียวหรือพฤตกิรรมนกัทอ่งเท่ียวในมมุมองนกัการตลาด
วา่เกิดขึน้จากกระบวนการในจิตใจของแตล่ะคนในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการท่ีซบัซ้อนและ
วดัได้ยาก ซึ่งกระบวนการด้านจิตใจสามารถอธิบายได้ด้วยกล่องด า เพราะได้มากกว่าการสงัเกต
พฤติกรรมผู้บริโภคแตส่ิ่งท่ีอยู่ในจิตใจท่ีแท้จริงไม่สามารถอธิบายได้ เหตนีุจ้ึงเป็นสิ่งท่ีนกัการตลาด
ให้ความส าคญักบัข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตพฤติกรรมของผู้บริโภค  

การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค   
ค าถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ บริโภค คือ 6Ws และ1H ประกอบด้วย 

Who? What? Who? When? Where? และHow? เพ่ื อ ค้นหาค าตอบ  7  ค าตอบ  ห รือ  7Os 
ป ระกอบ ด้ วย  Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets and 
Operations (จนัทจร กออิสรานภุาพ, 2547) 

 
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 

เนือ้หาในการวิจยัจะกล่าวถึงความหมายของการท่องเท่ียว องค์ประกอบการท่องเท่ียว 
ทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเท่ียว และทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยผู้ วิจยัจะให้ภาพรวมของเนือ้หาใน
การท่องเท่ียวโดยทัว่ไปก่อนท่ีจะเช่ือมโยงเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อไปสู่การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมผ่อนคลายอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาใดเวลา

หนึง่ขณะท่ีวา่ง เป็นการเดนิทางการสถานท่ีแหง่หนึง่ไปยงัอีกสถานท่ีอีกแหง่หนึง่ 
องค์การสหประชาชาตไิด้พิจารณาความหมายของนกัทอ่งเท่ียว ในการประชมุว่า

ด้วยการเดนิทางและการทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศอิตาลี ในปี ค.ศ. 1963 ซึง่นกัเดินทาง
ทัง้หมดถกูก าหนดให้เรียกรวมว่าผู้มาเยือน (Visitor) โดยหมายถึง “บุคคลท่ีเดินทางไปยงัประเทศ
ใดประเทศหนึ่งท่ีไมใ่ช่ท่ีอยู่อาศยัของตน ด้วยเหตผุลใดก็ตามท่ีไม่ใชเ่พ่ือการประกอบอาชีพหรือหา
รายได้” ผู้ มาเยือน มี 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 คือ นักท่องเท่ียว (Tourist) หมายถึง “ผู้ มาเยือน
ชัว่คราวท่ีมาพกัอยูใ่นประเทศท่ีมาเยือนอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง และมีการพกัค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน 
แตไ่ม่เกิน 1 ปี และเป็นการมาเยือนด้วยวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ แตม่ิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ การหา
รายได้หรือไปอยู่ประจ า.” ส่วนประเภทท่ี 2 คือ นกัทศันาจร(Excursionist)ผู้มาเยือนชัว่คราวท่ีเข้า
ไปอยูใ่นประเทศท่ีมาเยือนน้อยกว่า 24 ชัว่โมง และมิได้พกัค้างคืน” (ธนกฤต สงัข์เฉย, 2550) 
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นอกจากนี ้องค์การสหประชาชาติ ให้ความหมายของการท่องเท่ียวจากการ
ประชมุว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียวระหว่างประเทศท่ีประเทศอิตาลี ในปีพ.ศ. 2506 ว่า เป็น
การเดินทางท่ีประกอบด้วย 3 เง่ือนไข คือ ต้องมีการเดินทาง ต้องมีจดุหมายปลายทาง และต้องมี
ความมุ่งหมาย (บุญเลิศ จิตตัง้วัฒนา, 2555) ได้กล่าวว่า ปัจจัยท่ีสนับสนุนการเติบโตของการ
ท่องเท่ียว ได้แก่ การคมนาคมมีการพฒันา ส่งผลให้ขนส่งนกัท่องเท่ียวได้มาก อีกทัง้การส่ือสารท่ี
พัฒนา ส่งผลให้ได้รับรู้เร่ืองราวของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีห่างไกล และเกิดความปรารถนาท่ีจะไป
เย่ียมเยือน  

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (พัชรีรัต หารไชย , 2552) ได้ให้ความหมาย
เก่ียวกับการท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมผ่อนคลายจากกิจกรรมงานประจ าของมนุษย์ซึ่งเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดอยา่งน้อย 3 ประการ คือ 

1. เป็นการเดนิทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกตไิปยงัสถานท่ีอ่ืนชัว่คราว 
2. การเดนิทางต้องเป็นไปด้วยความสมคัรใจ 
3. เป็นการเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ใดก็ได้ท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ 

หรือหารายได้ 
ความหมายของการท่องเท่ียวมีนักวิชาการและองค์การท่ีเก่ียวข้องให้ค าจ ากัด

ความความหมายและค านิยามไว้หลากหลาย ซึง่ก็มีความหมายในลกัษณะคล้ายคลงึกนัดงันี ้
ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว (อรวรรณ เกิดจนัทร์, 2557) ได้ให้ความหมายว่าการ

ท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดย
มีเง่ือนไขวา่ การเดนิทางนัน้เป็นการเดนิทางเพียงชัว่คราว ผู้ เดนิทางจะต้องไมถ่กูบงัคบัให้เดนิทาง  

ประภาศรี เหิกขุนทด (2551) ได้ให้นิยามการท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทาง
ออกจากบ้านพกัไปยงัสถานท่ีอ่ืนโดยท ากิจกรรมตา่ง  ๆ  ในสถานท่ีท่องเท่ียว ณ สถานท่ีท่ีไปเยือน 
เช่น กิจกรรมนนัทนาการระหว่างเวลาว่าง เป็นต้น เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศและสภาพแวดล้อม เพ่ือ
ไปพกัผอ่นหรือวตัถปุระสงค์อ่ืนท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว  

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2550) กล่าวว่า เม่ือเอาค านิยามของนักท่องเท่ียวและ
การท่องเท่ียวมารวมเข้าด้วยกันแล้ว นกัท่องเท่ียว (Tourist) หมายถึง ผู้ ท่ีเดินทางจากท่ีอยู่อาศยั
ปกติไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวด้วยความสมคัรใจไปและไปด้วยวตัถปุระสงค์ใดก็ตามท่ีมิใช่     
การประกอบอาชีพหรือหารายได้โดยใช้เวลาเดนิทางไปกลบัมากกวา่ 24 ชัว่โมง ซึง่เป็นการเดินทาง
ท่ีมีเง่ือนไขส าคญั 3 ประการ คือ 

1. เดนิทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกตไิปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
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2. เดนิทางด้วยความสมคัรใจ 
3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหา

รายได้ 
ฉันทัช วรรณถนอม (2552) กล่าวว่า การท่องเท่ียว คือ การเดินทางจากท่ีอยู่

อาศยัปกตไิปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการพกัผ่อนเท่ียวชม เพลินเพลิน หรือเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อ่ืนใดท่ีไมใ่ชก่ารประกอบอาชีพ 

สุภาพร ค าภีระ (2554) ได้ให้นิยามความหมายของการท่องเท่ียวไว้ในฐานะท่ี
เป็นระบบท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั ซึง่ประกอบไปด้วยนกัท่องเท่ียวและการบริการท่ีเก่ียวข้อง
ซึ่งถูกจัดแบ่งและใช้ประโยชน์ เช่น เคร่ืองอ านวยความสะดวกสิ่งดึงดูดใจ การขนส่ง และการ
อ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ความเคล่ือนไหวของระบบนัน้  ๆ  ซึ่ง
กิจกรรมการท่องเท่ียวย่อมส่งผลกระทบตอ่พืน้ท่ีท่ีถกูจดัให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและส่วนประกอบ
ตา่ง  ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีดงักลา่วในหลายด้านด้วยกนั ดงันี ้

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resource) ประกอบด้วย แหล่ง
ท่องเท่ียวตลอดจนทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวส่วนใหญ่ หมายถึงสภาพทาง
กายภาพของทรัพยากรซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติหรือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ตลอดจน
วฒันธรรมของชมุชน และท้องถ่ิน 

2. การบริการการท่องเท่ียว (Tourism Service) ได้แก่ การให้บริการการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี หรือกิจกรรมท่ีมีผลตอ่การเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวของพืน้ท่ีนัน้ ๆ  

3. การตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Marketing) เป็นส่วนของความต้องการ
ในการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียว ผู้ ประกอบการและประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งรวมถึง
กิจกรรมในรูปแบบหรือกระบวนการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีซึ่งกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวในระบบ
ยอ่ยมีองค์ประกอบอีกมากมายท่ีมีบทบาท และหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนั และมีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัสิ่งแวดล้อมนอกระบบ เช่น ลกัษณะทางกายภาพทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว ภูมิอากาศ ชุมชน 
กิจกรรมทางสงัคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนในพืน้ท่ีระบบนิเวศ ป่าไม้ แหล่งน า้และอากาศ 
ตลอดจนการบริการและการจดัพืน้ท่ีท่องเท่ียว สิ่งแวดล้อมนอกระบบเหลา่นีอ้าจจะกระทบตอ่การ
ทอ่งเท่ียวได้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
ฉนัทชั วรรณถนอม (2552) อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญั กล่าวคือ 

การท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางเข้าในประเทศไทยมีการซือ้สินค้าและบริการซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่ใน
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ประเทศนัน้  ๆ  และจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนงเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
นกัท่องเท่ียวเดินทางไปยงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่ง  ๆ  เพ่ือพกัผ่อนพร้อมกบัการได้ความรู้ความเข้าใจ
ในวฒันธรรมท่ีผิดแปลกแตกตา่งออกไป ซึง่สามารถสรุปความส าคญัของการทอ่งเท่ียวได้ดงันี ้ 

1. การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้ท่ีส าคญัให้ประเทศเป็นล าดบั
ต้นโดยเฉพาะการน าเงินตราตา่งประเทศเข้ามาใช้จา่ยในระบบเศรษฐกิจของประเทศ อตุสาหกรรม
การท่องเท่ียว นับเป็นธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีสร้างรายได้เป็นเงินตราให้กับผู้ ประกอบการและ
กระจายเข้าไปในท้องถ่ินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ดังนัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้องและรัฐบาลจงึควรมีนโยบายและแผนงานพฒันาและสง่เสริมการท่องเท่ียว โดย
เพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวทัง้นักท่องเท่ียว เพ่ือเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวอีกทัง้ยังเป็นการเพิ่ม
เศรษฐกิจของท้องถ่ินโดยรวม และสง่ผลตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

2. การท่องเท่ียวกระตุ้นให้เกิดการผลิตและน าทรัพยากรด้านการทอ่งเท่ียวมา
ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เม่ือนักท่องเท่ียวเดินทางไปท่ีใดก็จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ซือ้
ผลิตภัณฑ์พืน้เมือง จะกระจายไปสู่ธุรกิจรายย่อยตา่ง ๆ และสินค้าและบริการในพืน้ท่ีจะมีการน า
ทรัพยากรในพืน้ท่ีมาใช้ ซึง่จะเป็นการสร้างรายได้สูพื่น้ท่ีนัน้ ๆ  

3. การท่องเท่ียวช่วยรักษาทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม เม่ือนักการท่องเท่ียว
เดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ย่อมท าให้ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวนัน้ ๆ เห็นคณุค่า
ของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียว และกระตุ้นให้เกิดความหวงแหนและรักษาแหล่ง
ทอ่งเท่ียวนัน้ไว้ เพ่ือสามารถดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวเข้ามาได้อย่างตอ่เน่ือง และสามารถอาศยัรายได้
จากการท่องเท่ียวมาสนบัสนนุในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวนัน้  ๆ  อนัเป็นการ
นาทรัพยากรการทอ่งเท่ียวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 

4. การท่องเท่ียวช่วยฟืน้ฟูอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดงึดดู
ความสนใจของนกัท่องเท่ียว ซึ่งประเทศไทยมีวฒันธรรม ระเบียบ ประเพณี นาฏศิลป์ การละเล่น  
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นมรดกตกทอดท่ีควรแก่การนาออกเผยแพร่ ฟืน้ฟ ูและอนรัุกษ์ไว้ 

5. การท่องเท่ียวกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เม่ือเกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวจากภูมิภาคหนึ่งไปยงัภูมิภาคหนึ่งก็ย่อมมีการพฒันาในหลายด้าน ทัง้ระบบขนส่ง ท่ีพกั
ร้านอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวซึ่งเป็นการสร้างความเจริญ
ให้แก่ท้องถ่ินเหลา่นัน้ 

6. การท่องเท่ียวท าให้เกิดมาตรการท่ีช่วยเสริมความปลอดภัยและความ
มัน่คงในพืน้ท่ีท่ีได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพราะนกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียว
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ตา่งประเทศจะเลือกเดินทางไปท่ีใดจะต้องมัน่ใจว่า มีความปลอดภยัทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน ดงันัน้
แหลง่ทอ่งเท่ียวใดท่ีนกัทอ่งเท่ียวเข้าไปถึงแล้วจะต้องมีความปลอดภยั 

7. การทอ่งเท่ียวมีส่วนชว่ยสร้างสนัตภิาพ สมัพนัธ์ไมตรี และความเข้าใจอนัดี
ของประชากรในประเทศเดียวกัน มีการเรียนรู้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น วัฒนธรรมท่ี
แตกตา่งกนั หากเดนิทางท่องเท่ียวก็ยอ่มก็ให้เกิดความเข้าใจมากขึน้ โดยการเดินทางไปมาหาสูก่นั
ผลก็คือความสามคัคีของคนในชาต ิ 

สภุาพร ค าภีระ (2554) อธิบายวา่การทอ่งเท่ียวมีความส าคญัท่ีหลากหลาย ดงันี ้
1. การท่องเท่ียวเป็นการใช้เวลาว่างของมนุษย์เพ่ือแสวงหาความสุขและ

ความเพลิดเพลินจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีไปเยือน เป็นการช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า
และความเครียดท าให้สขุภาพทางกายและจิตใจสดช่ืนดีขึน้ พร้อมท่ีจะกลบัไปเผชิญกบัภารกิจตา่ง  
ๆ  ของการด ารงชีวิตท่ีจ าเจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การท่องเท่ียวเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ความแปลก
ใหม่ตลอดเวลาการเดินทางช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ชีวิตในด้านต่าง  ๆ  ท าให้ เข้าใจ
สภาพแวดล้อมของแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีไปเยือนดีขึน้ ซึง่เทา่กบัเป็นการเพิ่มจิตส านกึตอ่สิ่งแวดล้อม 

3. หากการจดัการแหล่งท่องเท่ียวมีระบบท่ีดีจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวและบริเวณโดยรอบได้ ซึ่งเร่ืองนีใ้นอดีตไม่ได้สนใจกัน
มากนักจนกระทั่งกระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดับโลกได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย 
หลายฝ่ายเร่ิมมองเห็นคณุคา่ของการทอ่งเท่ียวตอ่การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมมากขึน้ 

4. การท่องเท่ียวเป็นกลไกธรรมชาติ ท่ีก่อให้ เกิดปฏิสัมพัน ธ์ระหว่าง
นักท่องเท่ียวกับชุมชนท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายท่ีดีขึน้ และ
น าไปสูค่วามเข้าใจและเป็นมิตรท่ีดีตอ่กนั 

5. การท่องเท่ียวก่อให้เกิดรายได้ไหลเวียนของเศรษฐกิจและการจ้างงานทัง้
ในระดบัท้องถ่ินภมูิภาคและประเทศโดยรวมองค์ประกอบของการท่องเท่ียว 

ในส่วนของรูปแบบของการท่องเท่ียว (บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2555) ได้กล่าวว่า 
การทอ่งเท่ียวมีหลายรูปแบบ ดงันี ้ 

1. แบบเหมาช าระโดยมีทัง้แบบมีผู้ น าเท่ียว คือลักษณะการท่องเท่ียวท่ีมี
ผู้ดแูลไปกบันกัท่องเท่ียวด้วย ซึ่งจะคอยด าเนินการตา่ง ๆ ให้ และแบบไม่มีผู้น าเท่ียว คือลกัษณะ
การทอ่งเท่ียวท่ีจดัการดแูลการท่องเท่ียว  
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2. ตามความปรารถนา มีทัง้ตามความปรารถนาของลูกค้า คือ ก าหนด
รายละเอียดการท่องเท่ียวตามความประสงค์ของลูกค้า และตามความปรารถนาของธุรกิจ คือ 
ธุรกิจก าหนดรายละเอียดการทอ่งเท่ียวท่ีพิจารณาแล้ววา่สมควรแก่ลกูค้าในอตัราเหมาจา่ย  

3. ตามรูปแบบการท างาน มีทัง้แบบเหมาช าระ ซึ่งเป็นลกัษณะการท่องเท่ียว
ในอตัราเหมาช าระท่ีรวมคา่ใช้จา่ยของการท่องเท่ียวดงัท่ีก าหนดไว้ และแบบช านาญพิเศษท่ีมีการ
จดัเป็นบางโอกาสโดยเจาะจงสถานท่ีท่องเท่ียวบางแหง่ตามความประสงค์ของลกูค้า 

4. ตามรูปแบบการเดินทาง คือ การท่องเท่ียวแบบกลุ่มเดียว และการ
ทอ่งเท่ียวแบบกลุม่ใหญ่  

5. ตามระยะทาง มีทัง้แบบระยะทางใกล้ และระยะทางไกล  
6. ตามรูปแบบการซือ้ มีทัง้แบบเหมาช าระ คือ ค่าใช้จ่ายทัง้หมดถูกรวมไว้

ด้วยกนั และแบบเลือกจา่ย ซึง่ต้องจบัจา่ยเพิ่มเตมิท่ีท่ีหมายตามความต้องการ  
7. ตามระยะเวลา มี 3 แบบ คือ แบบคร่ึงวนั เตม็วนั และมากกวา่ 1 วนั 
8. ตามจุดน าชม มี 3 แบบ คือ แบบชมเมือง ภูมิทัศน์ และแหล่งบนัเทิงเวลา

กลางคืน 
9. ตามจุดมุ่งหมายของการท่องเท่ียว มี 3 แบบ คือ แบบท่ีใช้ยานพาหนะใน

การพา 
นักท่องเท่ียวไปดูภูมิทัศน์แบบดูธรรมชาติ และแบบท่ีมีเป้าหมายในการ

เดนิทางเหมือนกนั  
10. รักษาสภาพแวดล้อม มี 3 แบบ คือ แบบเชิงรู้สึกไว ท่ีให้ความสนใจใน

ความกงัวลของสงัคมในสถานท่ีท่องเท่ียว ดงันัน้จึงก าหนดลกัษณะการท่องเท่ียวให้เกิดผลกระทบ
น้อยท่ีสดุตอ่สิ่งแวดล้อม แบบเชิงสร้างสรรค์จะสนใจในความกังวลของสงัคมในสถานท่ีท่องเท่ียว
รวมทัง้บริจาคผลก าไรบางส่วนให้แก่การรักษาสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีท่องเท่ียว และแบบเชิง
อนรัุกษ์ ซึง่มีภารกิจท่ีแนช่ดัตอ่การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของสถานท่ีทอ่งเท่ียว  

11. หนีจากชีวิตประจ าวนั มี 3 แบบ คือ แบบท่ี1จะตรงข้ามกับการท างาน 
เก่ียวข้องกบัคนท่ีมีความปรารถนาการพักผอ่นท่ีปราศจากการใช้ชีวิตประจ าวนั แบบท่ี2 คือ แบบท่ี
เกิดจากความเบื่อหน่าย ปรารถนาจะพบสิ่งท่ีแตกตา่งจากท่ีมี และแบบท่ี 3 คือ แบบท่ีท าให้ชีวิตมี
ความหมาย  

จากค านิยามและความหมายการท่องเท่ียว (Tourism) ท่ีผู้ เขียนหลายท่าน ๆ ได้
ให้ความหมายไว้ข้างต้น สามารถน ามาสรุปได้ดังนี ้“การท่องเท่ียว” (Tourism) หมายถึง การ



 
41 

 

เดินทางจากสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งไปยงัอีกสถานท่ีหนึ่ง หรือการเดินทางจากถ่ินท่ีอยู่อาศยัไปยงั
สถานท่ีอ่ืนเพียงชั่วคราว และมีจุดประสงค์รวมถึงมีความยินยามสมัครใจในการเดินทางด้วย
เหตุผลของการท่องเท่ียว ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ เช่น เพ่ือเป็นการพักผ่อน
หยอ่นใจ การไปพบปะเย่ียมเยียนผู้ อ่ืน หรือการศกึษาหาความรู้  

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการจัดการการท่องเท่ียวใน

รูปแบบต่าง ๆ  และเป็นส่วนส าคญัในการจ าแนกประเภทการท่องเท่ียวออกเป็นประเภทต่าง  ๆ  
ตามลกัษณะการใช้แหลง่ทรัพยากรเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

องค์การท่องเท่ียวโลก (วารัชต์ มัธยมบุรุษ , 2552) ได้ให้ความหมายของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวไว้ว่า สิ่งท่ีดึงดดูใจในการก่อให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวสามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ทรัพยากรการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความสวยงาม หรือความน่าสนใจในการเดินทางไปเท่ียวชม ได้แก่ ภูเขา น า้ตก ทะเล และสภาพ
ทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ  นอกจากนีย้งัรวมบริเวณท่ีมนษุย์เข้าไปพฒันาเพิ่มเติมในบางส่วน เช่น อ่าง
เก็บน า้ สถานท่ีตา่งอากาศตา่ง ๆ  

2. ทรัพยากรการท่องเท่ียวในแหล่งประวตัิศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน 
และศาสนา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีมนุษย์สร้างขึน้มาตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ทัง้ท่ีเป็นมรดกใน
หลกัฐานทาง ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา และปรับปรุงพฒันาขึน้ในปัจจุบนั โดยมีผล
ดงึดดูใจทางการท่องเท่ียว เช่น โบราณสถาน อทุยานประวตัิศาสตร์ ชมุชนโบราณ  ก าแพงเมือง คู
เมือง พิพิธภณัฑ์ วดั และสิ่งก่อสร้างท่ีมีคณุคา่ทางศลิปะ  

3. ทรัพยากรการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และกิจกรรม หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ และ
รูปแบบการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีบรรพบรุุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ
ทอดกนัมา ตลอดจนกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่การดงึดดูใจในการท่องเท่ียว เช่น งานประเพณี วิถี
ชีวิตไทยริมคลอง ตลาดน า้ การแสดงศิลปวฒันธรรม สินค้าพืน้เมือง การแตง่กาย หมู่บ้านชาวเขา 
เป็นต้น 

จากค าจ ากัดความและการจ าแนกทรัพยากรการท่องเท่ียวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
การท่องเท่ียวมีการใช้ลกัษณะทรัพยากรท่ีแตกตา่งกนั ประเภทของการทอ่งเท่ียวโดยทัว่ไปสามารถ
แบง่ทรัพยากรการท่องเท่ียวได้เป็น 2 ประเภท คือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) และการ
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ท่องเท่ียววฒันธรรม (Cultural tourism) ส าหรับการท่องเท่ียววฒันธรรมสามารถจ าแนกลกัษณะ
ทรัพยากรทางวฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท(ชนญั วงษ์วิภาค, 2552) ได้แก่ 

1. มรดกวฒันธรรม เชน่ อทุยานประวตัศิาสตร์ พิพิธภณัฑ์ และวดั  
2. เทศกาลและงานประเพณี 
3. กลุม่ชาตพินัธุ์ 
4. ทรัพยากรการทอ่งเท่ียววฒันธรรมด้านอ่ืน ๆ เชน่ ประเพณีตา่ง ๆ  

เน่ืองจากการท่องเท่ียวถวิลหาอดีตเป็นการใช้ลกัษณะทรัพยากรการท่องเท่ียว
โดยน าทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีความเก่ียวข้องกับประสบการณ์และวิถีชีวิตในอดีตโดยน ามา
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเท่ียว ดังนัน้การท่องเท่ียวถวิลหาอดีต (Nostalgic tourism) จึง
จัดเป็นการท่องเท่ียววัฒนธรรมประเภทหนึ่ง โดยท่ีสามารถจ าแนกตามลักษณะทรัพยากรการ
ทอ่งเท่ียว และการจ าแนกตามประเภทของการทอ่งเท่ียวโดยแสดงตามภาพประกอบดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวและการจ าแนกตามประเภทของการท่องเท่ียว 
 
ท่ีมา:  เกรียงไกร วฒันาสวสัดิ์ (2555).  ความจริงแท้ในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงโหย

หาอดีต. หน้า 13. 

การท่องเที่ยว (Tourism) 

 (tourism) 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวฒันธรรม 

การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ  

(Eco-tourism) 

การทอ่งเท่ียววฒันธรรม 

(Cultural tourism) 

การทอ่งเท่ียวถวิลหาอดีต 

(Nostalgic tourism) 
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ข้อมูลท่ัวไปงานแผ่นดินสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจัดขึน้โดยจงัหวดัลพบุรี ร่วมกับการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย กรมศิลปากร ชมรมอนรัุกษ์โบราณวตัถสุถานสิ่งแวดล้อมจงัหวดัลพบุรี เทศบาล
เมืองลพบุรี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน งานนีจ้ดัขึน้ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 17-18 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2522 บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จงัหวดัลพบรีุ ใช้ช่ือว่างาน "นารายณ์ร าลึก" 
ครัง้ต่อมาก็ได้เปล่ียนช่ือเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และได้จดัเร่ือยมาทุกปี แต่ต้นแบบ
ของงานมีมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2501 ซึ่งชาวลพบุรีเรียกว่า “งานในวัง” เพ่ือหารายได้มาก่อสร้าง
อนสุาวรีย์สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ก่อนกลายเป็นงานเทศกาลอันยิ่งใหญ่เช่นปัจจบุนั เป็นงาน
ส าคญัซึ่งชาวลพบรีุรอคอยมากท่ีสุด ปัจจบุนัมีกิจกรรมทัง้กลางวนัและกลางคืนในบริเวณสถานท่ี
จดังานคือพระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดดเด่นด้วยการท่ีประชาชนจะพร้อมใจแตง่ตวัด้วยชุดไทย มี
การประกวดแขง่ขนักนัด้วย และยงัมีการจ าลองเหตกุารณ์ครัง้ประวัติศาสตร์ซึ่งมีขบวนแห่ของชาติ
ต่าง ๆ  เข้ามาเจริญพระราชไมตรี โดยจุดมุ่งหมายในการจัดงานเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุ ตอ่แผน่ดนิลพบรีุ และประเทศชาต ิ
อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน สนใจในประเพณี และวฒันธรรม อนัเก่าแก่ของชาติไทย 
และยงัรวมถึงการสง่เสริมการทอ่งเท่ียว งานแผ่นดินสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชจะจดัขึน้ในเดือน
กมุภาพนัธ์ของทุก ๆ  ปี เพราะถือว่าเดือนกุมภาพนัธ์ เป็นเดือนทรงพระราชสมภพของสมเด็จพระ
นารายณ์รูปแบบการจดังาน ได้เชิญชวนให้ประชาชนผู้ ร่วมงานแตง่กายย้อนยคุในสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์ มีการจัดขบวนแห่รอบตวัเมืองลพบุรี ร าลึกเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ สมัยสมเด็จพระ
นารายณ์ ภายในงานยงัมีกิจกรรมต่าง ๆ  มากมาย ทัง้กลางวนักลางคืน เช่น มีการออกร้านขาย
ของบริเวณเขตพระราชฐานชัน้นอก มีมหรสพ เฉลิมฉลองในงาน การแสดงแสง เสียง เก่ี ยวกับ
แผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์ งานราตรีวงันารายณ์ มีการประดบัประทีป โคมไฟ เป็นต้น (ปราโมทย์ 
เลิศจิตรการุณ, 2550) 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เต็มสิริ ข าทอง (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ข้อมูลผู้ บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight) ของ
การโหยหาอดีตในการเดนิทางโดยรถไฟของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย โดยเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์
เชิ งลึ ก  ( In -depth Interview) แล ะ เท คนิ ค การส ร้า งภ าพ  (Projective Techniques) จ าก
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ 19 ปีขึน้ไป ท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวโดยรถไฟและมีความรู้สึกโหยหา
อดีตในการเดินทางโดยรถไฟท าให้ผู้วิจยัได้เข้าใจข้อมลูผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight) ของ
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การโหยหาอดีตในการเดินทางโดยรถไฟของนกัท่องเท่ียวชาวไทย อาทิ ทศันคตติอ่การเดินทางโดย
รถไฟ คุณค่าในการเดินทางโดยรถไฟ สิ่งกระตุ้นท่ีท าให้เกิดการโหยหาอดีตในการเดินทางโดย
รถไฟ และ พฤติกรรมท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยโหยหาอดีต ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทศันคติในด้านบวกต่อการเดินทางโดยรถไฟ เพราะตัว๋โดยสารรถไฟมีราคาไม่แพง ทุกคนมีก าลงั
พอท่ีจะช าระได้ และสามารถเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง  ๆ  ด้วยความปลอดภัยและประหยัด
งบประมาณในการใช้จ่าย นอกจากนี ้การได้ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของผู้ คน รวมทัง้การได้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและมมุมองชีวิตกับผู้ ร่วมเดินทาง เป็นอีกทศันะในแง่ดีของกลุ่มตวัอย่าง 
อย่างไรก็ตาม สภาพรถไฟท่ีคอ่นข้างเก่า ความไมส่ะดวกสบายในการเดินทาง ความไม่สะอาดของ
ห้องน า้บนขบวนรถไฟ และการไม่ตรงต่อเวลาของขบวนรถ เป็นสาเหตุท่ีท าให้กลุ่มตัวอย่างมี
ทศันคติในด้านลบตอ่การเดินทางโดยรถไฟ ส าหรับคณุคา่ในการเดินทางโดยรถไฟ กลุ่มตวัอย่างมี
ความเห็นว่าการเดินทางท่องเท่ียวโดยรถไฟให้คุณค่าแก่พวกเขาในเชิงการผ่อนคลายอารมณ์ 
เน่ืองจากได้ช่ืนชมความงามของธรรมชาติ ได้ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ ได้ใช้เวลากับตนเองในการ
พิจารณาสิ่งต่าง  ๆ  ได้เห็นสิ่งท่ีไม่เคยเห็น และได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนท่ีอาศยัอยู่ริมทางรถไฟ อีก
ทัง้ยงัให้ความปลอดภยัและความประหยดัในการเดินทาง สิ่งกระตุ้นท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดการ
โหยหาอดีตในการเดินทางโดยรถไฟ ได้แก่ ประสบการณ์ตรงของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยเดินทาง
ท่องเท่ียวโดยรถไฟกับครอบครัวและเพ่ือน  ๆ  รูปภาพท่ีกลุ่มตัวอย่างถ่ายเก็บไว้เป็นท่ีระลึกใน
ความทรงจ าชว่งเวลาพิเศษตา่ง  ๆ  ท่ีกลุม่ตวัอยา่งจดจ าได้ไม่มีวนัลืมจากการได้เดินทางท่องเท่ียว
โดยรถไฟ ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนริมทางรถไฟ รวมทัง้การได้หลีกหนีจากความวุ่นวายและ
ใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบในปัจจบุนั 

ศศิธร  ภูวพัฒนชาติ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง คณุภาพประสบการณ์ คุณภาพการบริการ 
ภูมิทศัน์บริการ และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวตลาดน า้รูปแบบ
ใหม่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นท่ี มีต่อคุณภาพ
ประสบการณ์ คณุภาพการบริการ ภูมิทศัน์บริการ และพฤติกรรมความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวตลาดน า้รูปแบบใหม่ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือศึกษาถึง
อิทธิพลของคณุภาพประสบการณ์ คณุภาพการบริการ ภูมิทศัน์บริการ ท่ีมีตอ่พฤติกรรมความพึง
พอใจของนักท่ อง เท่ี ยวชาวไทย ท่ี เดินทางท่ องเท่ี ยวตลาดน า้ รูปแบบใหม่ ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยมีขอบเขตด้านสถานท่ีคือ ตลาดน า้อโยธยา เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม
กบักลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้ชมการแสดงในตลาดน า้ และซือ้สินค้า จ านวน 
407 ตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ นอกจากนีค้ าตอบท่ีได้จากแบบสอบถามยงัถูก
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น ามาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ก่อนหน้าท่ีจะท า
การพิสูจน์สมมติฐาน ผลการศกึษาพบว่า คา่เฉล่ียของคณุภาพประสบการณ์รวม เท่ากบั 3.7092 
ค่าเฉล่ียของคุณภาพการบริการรวม เท่ากับ 3.6169 ค่าเฉล่ียของภูมิทัศน์บริการรวม เท่ากับ 
3.5951 และคา่เฉล่ียของความพึงพอใจรวม เท่ากบั 3.8296 และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
คุณภาพประสบการณ์ คุณภาพการบริการ และภูมิทัศน์บริการ มีผลต่อความพึงพอใจและ
พฤตกิรรมของนกัทอ่งเท่ียว (สมัประสิทธิการตดัสินใจ มีคา่เทา่กบั 0.668) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.01 โดยคณุภาพประสบการณ์มีอิทธิพลมากท่ีสดุ 

สีตลา เขมะภาตะพันธ์ (2558) การเปิดรับส่ือและการรับรู้ภาพลักษณ์เก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน นีมี้วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาการเปิดรับ
ส่ือเก่ียวกับการท่องเท่ียว ประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 3) เพ่ือศึกษาการรับรู้ภาพลกัษณ์
เก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศ ไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 4) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ลกัษณะประชากรกับการเปิดรับส่ือ เก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน 
และ 5) เพ่ือศึกษาการเปิดรับส่ือกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
กับการรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามกับนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวใน กรุงเทพมหานคร ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวน 307 คน 
ผลการวิจยัพบวา่ นกัทอ่งเท่ียวจีนสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีรายได้ตอ่เดือน 
6,001-8,000 หยวน (15,800-32,000 บาท) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส และมีภูมิล าเนาจาก
มณฑลกวางตุ้ง การเปิดรับส่ือเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศไทยของนกัท่องเท่ียว ชาวจีน มีระดบั
ความถ่ีในการเปิดรับปานกลาง มีการเปิดรับส่ือบคุคลมากท่ีสดุ รองลงมา ส่ือมวลชน ส่ือใหม่ และ
ส่ือกิจรรม ตามล าดับ ส าหรับการรับรู้ภาพลักษณ์ เก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทยของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนโดยรวมอยู่ในระดับมาก นักท่องเท่ียวชาวจีนเห็นว่าประเทศไทยมีแหล่ง
ทอ่งเท่ียวไทยมีช่ือเสียงดี มีความคุ้มคา่ในการท่องเท่ียว ประชาชนไทยเป็นมิตร มีสินค้าและบริการ
ท่ีดี และมีความปลอดภัยเม่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับส่ือเก่ียวกับการ
ทอ่งเท่ียวประเทศ ไทย พบว่า เพศและภมูิล าเนาของนกัทอ่งเท่ียวชาวจีนท่ีไมมี่ผลตอ่การเปิดรับส่ือ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศไทย แตล่กัษณะประชากรด้านอาย ุสถานภาพ และรายได้สว่นตวัตอ่
เดือนมีระดับความถ่ีต่อการเปิดรับส่ือเก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทยแตกต่างกัน ท่ีระดับ
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นยัส าคญั .05 และการเปิดรับส่ือเก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทย ประเภทส่ือมวลชน มีผลเชิง
บวกกบัการรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัพฤตกิรรมการท่องเท่ียวประเทศไทย ท่ีระดบันยัส าคญั .05 

เกรียงไกร วฒันาสวสัดิ์ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความจริงแท้ในการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงโหยหาอดีต กรณีศกึษาชมุชนตลาดสามชกุร้อยปีจงัหวดัสพุรรณบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมิน
ความจริงแท้ของแหล่งทอ่งเท่ียวโดยใช้เกณฑ์ท่ีเสนอในบนัทึกข้อตกลงฮอยอนั (Hoi An Protocols, 
2009) ส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อประเด็นความจริงแท้ในการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีต และเสนอแนะการจดัการการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตอย่าง
ยัง่ยืน โดยการวิจยันีเ้ก็บรวบรวมข้อมลูจากชมุชนตลาดสามชกุร้อยปีด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก
กับนกัวิชาการจากภายนอก ประชาชนภายในชุมชนในฐานะนักจดัการการท่องเท่ียว การสงัเกต
แบบมีส่วนร่วม และการส ารวจแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวจ านวน 100 คน ผลการศกึษาแสดงให้
เห็นว่าการโหยหาอดีตเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมายยังตลาดสามชุก ทัง้นี ้
เน่ืองมาจากชุมชนยังคงมีความจริงแท้ในมิติต าแหน่งและสถานท่ี (Location and setting) และ
รูปแบบและการออกแบบ (Form and design) อย่างไรก็ตาม ความจริงแท้ในมิติหน้าท่ีและการใช้
สอย (Use and function) ได้เปล่ียนแปลงไปตามทิศทางของปรากฏการณ์โหยหาอดีต กล่าวคือ 
ตลาดเก่าหลายแห่งได้มีหน้าท่ีและการใช้สอยใหม่ในฐานะเป็นแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนี ้ผล
การศึกษายังแสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่สามารถรับรู้และประเมินความ จริงแท้ของ
แหล่งท่องเท่ียวแห่งนีไ้ด้เป็นอย่างดี แต่นกัท่องเท่ียวไม่มีความสนใจมากนักกับความจริงแท้ของ
สถานทอ่งเท่ียวดงักลา่ว  

กนกวรรณ แก้วอุไทย (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ชุมชนแบบเน้นประสบการณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการท่องเท่ียว ประสบการณ์
นันทนาการท่ีปรารถนา ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับจริง และความคิดเห็นด้านการจัดการ
พืน้ท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชมุชนของนกัท่องเท่ียวเปรียบเทียบประสบการณ์นนัทนาการท่ี
ปรารถนา และประสบการณ์นนัทนาการท่ีได้รับจริงจากการไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ชมุชนแตล่ะแหล่ง และศกึษาอิทธิพลของประสบการณ์นนัทนาการท่ีได้รับจริงและความคิดเห็นตอ่
การจดัการพืน้ท่ีตอ่ความพงึพอใจรวมและความต้องการกลบัมาเยือนพืน้ท่ีซ า้ โดยใช้แบบสอบถาม
นกัท่องเท่ียวจ านวน 425 คน จากแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน จ านวน 4 แหล่ง คือ ชุมชน
หนองแม่นา ชุมชนเปร็ดใน ชุมชนซะซอม และชุมชนลีเล็ด ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียประชากรแบบจับคู่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ถดถอยพห ุผลการศกึษาพบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
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ไม่เคยเดินทางมาเยือนพืน้ท่ีศกึษามาก่อน ประสบการณ์นนัทนาการท่ีปรารถนาและประสบการณ์
นันทนาการท่ีได้รับจริงท่ีส าคญัท่ีสุดในการมาเยือนแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน คือ การ
ได้รับอากาศท่ีบริสทุธ์ิ ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสามารถจดักลุม่ประสบการณ์นนัทนาการท่ีปรารถนา
ได้ 6 กลุ่ม และจ าแนกกลุ่มประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับจริงได้ 5 กลุ่ม ผลการเปรียบเทียบ
ประสบการณ์นนัทนาการท่ีปรารถนาและประสบการณ์นนัทนาการท่ีได้รับจริงจากตวัแปรจ านวน 
30 คู่ พบว่า มีเพียง 13 คู่ท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนแหล่ง
ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแตล่ะแหลง่มีประสบการณ์นนัทนาการท่ีปรารถนาและประสบการณ์นนัทนาการ
ท่ีได้รับจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน 4 กลุ่มประสบการณ์เท่ากัน และพบว่า
ประสบการณ์นันทนาการท่ีได้รับจริงและความคิดเห็นต่อการจดัการพืน้ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจรวมและความต้องการกลบัมาเยือนพืน้ท่ีซ า้ของนกัท่องเท่ียว 

ชีวานวล โปรตระนันทน์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดข่าวสารการท่องเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่ นและประเทศเกาหลีกบัพฤตกิรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเปา้หมายในประเทศไทย การวิจยันีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาการเปิดรับขา่วสารการทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลี 2) เพ่ือศกึษา
การเปิดรับส่ือการส่ือสารการตลาดเพ่ือการท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นและเกาหลีกับพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้วิจยัการปริมาณ ตวอย่างท่ีใช้คือ นกัท่องเท่ียวชสวไทย อายรุะหว่าง 18-60 
ปี จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า การเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นและเกาหลีมี
ผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยมีการเปิดรับข่าวสารทางประเทศญ่ีปุ่ นผ่านส่ือทางอินเทอร์เน็ต
มากท่ีสดุ และมีการเปิดรับข่าวสารทางประเทศเกาหลีผ่านละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ และ
ส่ือบคุคลมากท่ีสดุ โดยมีผลทางบวกตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่ง 

ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมส
เตย์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศกึษามีทัง้สิน้ 580 คน ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บข้อมลู ผลการวิจยัพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีการเปิดรับข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ
โฮมสเตย์อยู่ในระดบัค่อนข้างต ่า มีความรู้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดบัปาน
กลาง มีทศันคตท่ีิดีตอ่การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีพฤติกรรมและแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างสูง การเปิดรับข่าวสาร ด้านส่ือมวลชน ส่ือ
บุคคลส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ทศันคติส่งผลทางบวกต่อ
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พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวมีผลทางบวกต่อการ
กลบัมาทอ่งเท่ียวอีก 

Anil Verma and Rajendarn G. (2017) ได้ศกึษาเร่ือง การถวิลหาอดีตประวตัิศาสตร์ท่ีมี
ผลต่อความตัง้ใจและแนวโน้มในเดินทางของนกัท่องเท่ียว: การศึกษาเชิงประจกัษ์ของมรดกโลก
ทางวฒันธรรม มุมไบ ประเทศอินเดีย พบว่า สาเหตขุองความถวิลหาในอดีตท่ีเกิดขึน้ระหว่างการ
เดินทางไปยงัมรดกทางวฒันธรรมเก่ียวกบัความตัง้ใจท่องเท่ียวยงัจดุหมายปลายทางท่ีเป็นมรดก
โลกทาง โดยทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยผลการวิจยัพบว่าความ
ถวิลหาในอดีตมีผลทางบวกอย่างมีนยัส าคญัตอ่ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมความตัง้ใจ
ไปยงัจดุหมายปลายทางของนกัทอ่งเท่ียว  

Hamid Z.A., Wee H., Hanafiah M.H., and Asri N.A.A. (2 0 1 6 )  ไ ด้ ศึ ก ษ า เ ร่ื อ ง 
ผลกระทบของส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจท่องเท่ียวของชาวมุสลิม: กรณีศึกษาประเทศ
มาเลเซีย มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาคณุลักษณะของส่ือและส ารวจผลกระทบท่ีมีต่อตดัสินใจท่ีจะ
เดินทางไปมาเลเซีย นอกจากนีก้ารศึกษาครัง้นีย้ังได้ส ารวจความเข้าใจของนักท่องเท่ียวใน
มาเลเซีย กลุ่มตวัอย่างของการศึกษาครัง้นีคื้อนักท่องเท่ียวขาเข้าจากต่างประเทศทวีปแอฟริกา , 
เอเชีย, ออสเตรเลีย, ยุโรปและอเมริกา ใช้การสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกและเคร่ืองมือวัด
แบบสอบถามได้รับการทดสอบความน่าเช่ือถือ น าการวิเคราะห์และการถดถอยพหุคณูใช้ในการ
ส ารวจความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ  พบว่าการส่ือสารและการน าเสนอการท่องเท่ียวเสมือน
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวอย่างมากในการมาเย่ียมชมประเทศมาเลเซีย 
อย่างไรก็ตามสมมติฐานท่ีสองถูกปฏิเสธเน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและการตดัสินใจ
ของนกัทอ่งเท่ียวพบวา่ไมมี่นยัส าคญั  

Aliana Man and Leong (2015) ได้ศกึษาเร่ือง การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในมาเก๊า: 
มีผลตอ่พฤติกรรม ภาพจินตนาการ และคณุคา่ทางประสบการณ์ วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาบทบาท
ของความถวิลหาอดีต คณุค่าจากประสบการณ์และผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในเจตนารมณ์
ทางด้านพฤติกรรม โดยในปัจจุบนัมีการจ าลองสถานท่ีท่องเท่ียวแบบย้อนอดีตซึ่งก าลงัเป็นท่ีนิยม
ในหลายประเทศ การส ารวจใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งขัน้เพ่ือรวมผู้ตอบแบบสอบถามจากทุก
ภมูิภาคในเอเชีย การสุ่มตวัอย่างขึน้อยู่กบัข้อมลูของนกัท่องเท่ียวขาเข้าท่ีมาจากกรมสถิติและการ
ส ารวจส ามะโนประชากร (DSEC) ของรัฐบาลมาเก๊า ใช้แบบสอบถาม Likert scale ใน
แบบสอบถามมี 5 ส่วนได้แก่ การถวิลหาอดีต ภาพจินตนาการทัง้ก่อนและหลังคุณค่าทาง
ประสบการณ์ท่ีได้รับ มลูคา่ท่ีคาดหวงั คณุคา่ทางประสบการณ์ และความตัง้ใจในการเย่ียมชมใน
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อนาคต โดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลองสมการโครงสร้าง ผลท่ีได้จากการวิจยัแสดงให้เห็น
ว่าการถวิลหาอดีตเป็นส่วนส าคญัในการสร้างภาพในจินตนาการและคุณค่าทางประสบการณ์
ก่อนท่ีแตล่ะคนจะได้สมัผสัจากประสบการณ์จริง และมีสาเหตมุาจากความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุบบ
สองทิศทางท่ีก่อให้เกิดความตัง้ใจในการเข้าชมในอนาคต การศกึษายงัพบว่าในขณะท่ีคณุคา่ทาง
ประสบการณ์มีประสิทธิผลมากขึน้ในการสร้างภาพจากจินตนาการก่อนท่ีจะได้รับประสบการณ์
จริงและมีความสมัพนัธ์อยา่งมากในการเข้าเย่ียมชมอีกในอนาคต 

Negrusa A. and Medet Y. (2012) ได้ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม กรณีศึกษา เยาวชนโรมาเนียน โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัจงูใจของนกัเรียน/
นกัศกึษาในการเข้ารวมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในการศึกษาใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 181 คน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-21 ปี ศกึษาอยู่ในระดบัชนัปีการศกึษาท่ี 1 มี
รายได้มากกว่า 350 ยูโร ต่อเดือน ปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยผลักและปัจจัยดึง โดย
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ได้แก่ การหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  การเรียนรู้ปัจจยัด้านวฒันธรรม การพกัผ่อนและการแสวงหาความสุขและ
ความบนัเทิง ตามล าดบั ซึ่งค าแนะน าท่ีได้จากการศกึษาในครัง้นีค้วรเน้นส่งเสริมการการขายและ
การส่งเสริมภาพลกัษณ์เก่ียวกับประโยชน์ของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในด้านการเรียนรู้และ
การศึกษา และใช้คณุลกัษณะด้านความแปลกใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวจะได้รับในการสร้างทศันคติเชิง
บวกเก่ียวกบักิจกรรมและสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้กบัเยาวชน 

Brent Ritchie J.R., Wing Sun Tung, and Ritchie Robin J.B. (2011) ได้ศึกษาเร่ือง 
การจัดการคุณภาพประสบการณ์การท่องเท่ียว พฤติกรรมการท่องเท่ียวและทิศทางในอนาคต 
วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาการเดินทางของนกัท่องเท่ียว และประสบการณ์ผู้มาเยือนเ พ่ือเพิ่มความ
เข้าใจในประสบการณ์การท่องเท่ียวโดยเฉพาะการจดัการท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งมอบประสบการณ์
เหล่านีไ้ปยังจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว วิธีการวิจัยใช้เก็บข้อมูลแบบการเจาะจงจาก
ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียว ใช้การวิเคราะห์เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ ผลการวิจยัพบว่าการ
จดัการคณุภาพประสบการณ์ท่องเท่ียวมีผลตอ่การท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ของนกัท่องเท่ียวในการเลือก
จดุหมายปลายทางเป็นอย่างมาก โดยความส าคญัขององค์ประกอบการท่องเท่ียวขัน้พืน้ฐานมีผล
กบัประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว 

Mehrdad Alipour, Firozeh Hajaliakbari, and Negar Javanbakht (2011) ได้ศึกษา
เร่ือง ผลกระทบของส่วนประสมทางการตลาด 4C’s บนเว็ปไซต์กบัพฤตกิรรมและอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอิหร่าน กรอบแนวคิดได้ศึกษาตัวแปรขององค์ประกอบท่ีแตกต่างกันของรูปแบบ
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การตลาดแบบ บรูณาการ 4C’s ทางอิเล็กทรอนิกส์จะกลา่วถึงตวัแปรอิสระ ในระดบัของผลกระทบ
ขององค์ประกอบเหล่านีต้่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้ท าการศึกษาในอิหร่าน การประเมิน
เหล่านีจ้ะด าเนินการผ่านการใช้แบบสอบถามซึ่งได้รับการออกแบบเพ่ือรวบรวมมุมมองของ
ผู้จดัการเก่ียวกับเทคนิคทางการท่องเท่ียวในส านกังาน ศนูย์การศึกษาและองค์กรต่าง ๆ  วิธีการ
ทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันระดบั 1 สัมประสิทธ์ิท่ีใช้ในการทดสอบ
ระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแตล่ะตวัแปร การถดถอยพหคุณูแบบสองตวัแปรและแบบ
พหคุณูท่ีใช้ส าหรับการตรวจสอบความสมัพนัธ์ ผลการวิจยัพบว่าทกุองค์ประกอบของส่วนประสม
ทางการตลาด 4C’s มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวอย่างมากและยังมีผลต่อการพัฒนา
อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ผู้วิจยัได้มีการน าเสนอข้อสรุปของผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
ทัง้หมดแสดงผลในตาราง 2  และน าเสนอข้อสรุปตวัแปรท่ีน ามาใช้ในงานวิจยัแสดงผลในตาราง 3 
ตอ่ไปนี ้
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ตาราง 3 สรุปตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยั 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

ตัวแปร 
ที่ใช้ในการศึกษา 

Hamid Leong 
Brent 
Ritchie  

Negrusa  Mehrdad  

ด้านสถานท่ี และเวลา 
 



 



 ด้านสิ่งเร้า 
 



   อารมณ์และความรู้สกึ 
 



 



 ส่ือมวลชน 
     ส่ือบคุคล 
     ส่ือใหม่ 

    ส่ือกิจกรรม 
     การมีใจจดจ่อ 
 

 
   ความประหลาดใจ 

 
 



  การมีสว่นร่วม 
 

 


  ความสนกุสนาน 
     ความต้องการของผู้บริโภค  
    



ต้นทนุของผู้บริโภค 
    



ความสะดวกในการซือ้ 
    



การติดตอ่ส่ือสาร 
พฤตกิรรม 






 

 
 
  







 
หมายเหต:ุ  หมายถึง เป็นตวัแปรท่ีใช้ในงานวิจยั 



 
 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การด าเนินการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีวิทยาการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้วย

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)
โดยประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัในแตล่ะแบบจะประกอบไปด้วย 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้
ไปทัง้ชาย และหญิงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงังานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแนน่อน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป

ทัง้ชาย และหญิงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงับริเวณพืน้ท่ีท่ีศกึษา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ท่ีแน่นอน จึงค านวณกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวณ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555) ท่ีระดบัความ
เช่ือมั่น 95% ได้ขนาดตวัอย่างจากการค านวณ 384 ตัวอย่าง เพิ่มจ านวนตัวอย่าง 16 ตัวอย่าง 
เพ่ือให้มีความครอบคลมุมากย่ิงขึน้ รวมทัง้สิน้จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

n =
𝑍2pq

𝑒2   

n =
(1.6)2(0.50)(1−0.50)

0.0502     
n = 384.16 หรือ 384 ราย 
เม่ือ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  P = คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
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  Q = 1 – p 
  E = ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้ 
  Z = คา่ปกตมิาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกตมิาตรฐาน  

   (Z=1.96) 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

1. วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงนักท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีมายงังานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์ 

2. วิ ธี ก า รสุ่ ม ต าม ค วาม ส ะด วก  (Convenient Sampling)  ท า ก า รแ จ ก
แบบสอบถามให้แกน่กัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีมายงังานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์ จ านวน 400 คน 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ ให้ข้อมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ นักท่องเท่ียวท่ีมายังงานแผ่นดินสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช จ านวน 5 คน และผู้ประกอบการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จ านวน 3 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วยเคร่ืองมือจ านวน 7 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ข้อท่ี 1 เพศ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1) ชาย 
2) หญิง 

ข้อท่ี 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1) 15-25 ปี 
2) 26-35 ปี 
3) 36-45 ปี 
4) 46-55 ปี 
5) มากกวา่หรือเทา่กบั 56 ปีขึน้ไป 

ข้อท่ี 3 สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) 
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1) โสด 
2) สมรส 

ข้อท่ี 4 ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 
Scale) 

1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรี 
3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อท่ี 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1) นกัเรียน / นิสิต / นกัศกึษา 
2) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
3) พนกังานบริษัทเอกชน 
4) ธุรกิจสว่นตวั 
5) อ่ืน ๆ  โปรดระบ.ุ.. 

ข้อท่ี 6 รายได้ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale)  
1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท   
2) 10,001-20,000 บาท  
3) 20,001-30,000 บาท   
4) 30,001-40,000 บาท  
5) 40,001-50,000 บาท 
6) มากกวา่ 50,001 บาท ขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ  
แบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดรับส่ือ เป็นการวดัท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ มีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 16 
ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตามแนวคิดของ  Daugherty, Eastin and Bright ใน 4 ด้าน คือ ด้านส่ือมวลชน 
ด้านส่ือบคุคล ด้านส่ือกิจกรรมและ ด้านส่ือใหม ่ด้านละ 4 ข้อ 

วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามปัจจัยการเปิดรับส่ือ 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  4 คะแนน 
เห็นด้วย   ให้  3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย   ให้  2 คะแนน 
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ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  1 คะแนน 
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามปัจจัยการเปิดรับส่ือ 

คะแนนเฉล่ีย    แปลผล 
3.26 – 4.00   มีการเปิดรับส่ือระดบัมากท่ีสดุ 
2.51 – 3.25   มีการเปิดรับส่ือระดบัมาก 
1.76 – 2.50   มีการเปิดรับส่ือระดบัน้อย 
1.00 – 1.75   มีการเปิดรับส่ือระดบัน้อยท่ีสดุ 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค
ของผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียว 

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตามแนวคิดของ 
Bob Lauterborn ใน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการของผู้ บ ริโภค  ด้านต้นทุนของผู้ บ ริโภค         
ด้านความสะดวก และด้านการส่ือสาร ด้านละ 3 ข้อ 

วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองผู้บริโภค 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  4 คะแนน 
เห็นด้วย   ให้  3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย   ให้  2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผู้บริโภค 

คะแนนเฉล่ีย  แปลผล 
3.26 – 4.00 มีความคดิเห็นตอ่สว่นประสมทางการตลาด ระดบัดีมาก 
2.51 – 3.25 มีความคดิเห็นตอ่สว่นประสมทางการตลาด ระดบัดี 
1.76 – 2.50 มีความคดิเห็นตอ่สว่นประสมทางการตลาด ระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.75 มีความคดิเห็นตอ่สว่นประสมทางการตลาด ระดบัไมดี่ 

    อยา่งมาก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตามแนวคิด
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ของ เกรียงไกร วฒันาสวสัดิ์ ใน 6 ด้าน คือ ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ด้านสถานท่ีหรือเวลา ด้าน
สิ่งเร้า ด้านคณุค่าทางศิลปกรรม ด้านกิจกรรมทางวฒันธรรม และด้านจุดสนใจทางศาสนา ด้าน
ละ 3 ข้อ 

วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  4 คะแนน 
เห็นด้วย   ให้  3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย   ให้  2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ท าให้เกิด
การถวิลหาอดีต 

คะแนนเฉล่ีย    แปลผล 
3.26 – 4.00   มีมมุมองการถวิลหาอดีตมากท่ีสดุ 
2.51 – 3.25   มีมมุมองการถวิลหาอดีตมาก 
1.76 – 2.50   มีมมุมองการถวิลหาอดีตน้อย 

1.00 – 1.75   มีมมุมองการถวิลหาอดีตน้อยท่ีสดุ 

ส่วนที่  5 แบบสอบถามเก่ียวกับคณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
เป็นการวัดท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 
ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตามแนวคิดของ Kao, Huang and Wu 
ใน 4 มิต ิคือ การมีใจจดจอ่ ความประหลาดใจ การมีสว่นร่วม และ ความสนกุสนาน ด้านละ 3 ข้อ 

วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  4 คะแนน 
เห็นด้วย   ให้  3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย   ให้  2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามคุณภาพประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

คะแนนเฉล่ีย     แปลผล 
3.26 – 4.00    ได้รับประสบการณ์ในระดบัดีมาก 
2.51 – 3.25    ได้รับประสบการณ์ในระดบัดี 
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1.76 – 2.50    ได้รับประสบการณ์ในระดบัไมดี่ 
1.00 – 1.75    ได้รับประสบการณ์ในระดบัไม่ดีอย่าง

       มาก 

ส่วนที่  6 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต เป็น
การวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตามแนวคดิของ จนัทจร กออิสรานภุาพ จ านวน 5 
ข้อ 

วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามพฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต  
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  4 คะแนน 
เห็นด้วย   ให้  3 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย   ให้  2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  ให้  1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบถวิลหาอดีต  

คะแนนเฉล่ีย     แปลผล 
3.26 – 4.00    มีพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวมากท่ีสดุ 
2.51 – 3.25    มีพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวมาก 
1.76 – 2.50    มีพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวน้อย 
1.00 – 1.75    มีพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวน้อยท่ีสดุ 

ส่วนที่  7 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต ประกอบด้วย 

ข้อท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัการกลบัมาท่องเท่ียวในแหล่งเดิม เป็นการวดัท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้  มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดับ 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ  

วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบถวิลหาอดีต 

กลบัมาทอ่งเท่ียวแนน่อน  ให้  4 คะแนน 
กลบัมาทอ่งเท่ียว   ให้  3 คะแนน 
ไมก่ลบัมาทอ่งเท่ียว   ให้  2 คะแนน 
ไมก่ลบัมาทอ่งเท่ียวแนน่อน  ให้  1 คะแนน 



 
67 

 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 

คะแนนเฉล่ีย     แปลผล 
3.26 – 4.00    ระดบัการกลบัมาทอ่งเท่ียวแนน่อน 
2.51 – 3.25    ระดบัการกลบัมาทอ่งเท่ียว 
1.76 – 2.50    ระดบัการไมก่ลบัมาทอ่งเท่ียว 
1.00 – 1.75    ระดบัการไมก่ลบัมาทอ่งเท่ียวแนน่อน 

ข้อท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบอกตอ่เพ่ือแนะน า เป็นการวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 1 ข้อ  

วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบถวิลหาอดีต 

แนะน าแนน่อน  ให้  4 คะแนน 
แนะน า   ให้  3 คะแนน 
ไมแ่นะน า   ให้  2 คะแนน 
ไมแ่นะน าแนน่อน  ให้  1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 

คะแนนเฉล่ีย     แปลผล 
3.26 – 4.00    ระดบัการแนะน าแนน่อน 
2.51 – 3.25    ระดบัการแนะน า 
1.76 – 2.50    ระดบัการไมแ่นะน า 
1.00 – 1.75    ระดบัการไมแ่นะน าแนน่อน 

ข้อท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการไปท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน เป็น
การวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ  
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วิธีการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยว
แบบถวิลหาอดีต 

ไปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืนแนน่อน ให้ 4 คะแนน 
ไปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืน  ให้ 3 คะแนน 
ไมไ่ปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืน  ให้ 2 คะแนน 
ไมไ่ปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืนแนน่อน ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนจากแบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤตกิรรม
การท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 

คะแนนเฉล่ีย     แปลผล 
3.26 – 4.00    ระดบัการไปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืน 
แนน่อน 
2.51 – 3.25    ระดบัการไปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืน 
1.76 – 2.50    ระดบัการไมไ่ปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืน 
1.00 – 1.75    ระดับการไม่ไปท่องเท่ียวในแหล่งอ่ืน

       แนน่อน 
ขัน้ตอนการสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือทัง้ 7 สว่น ตามขัน้ตอน ดงันี ้
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 ไมผ่า่นเกณฑ์      ไมผ่า่นเกณฑ์ 

        

  

 

 

 
   

ผู้วิจยัได้ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดรับส่ือ ส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คณุภาพประสบการณ์
ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย ท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จากนัน้วิเคราะห์และ
สร้างข้อค าถามตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามการเปิดรับส่ือ ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองผู้ บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คุณภาพประสบการณ์ของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

ก าหนดจดุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม 

ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

เขียนนิยามปฏิบตัิการ และก าหนดแผนการเขียนข้อค าถาม 

เขียนข้อค าถามตามนิยามปฏิบตักิาร และเขียนข้อค าถามท่ีก าหนด 

วิพากษ์และปรับแก้ข้อค าถามกบัอาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผู้ เช่ียวชาญ 

พิจารณาคดัเลือกข้อค าถาม 

ท่ีมีความเท่ียงตรง 
ตดัทิง้ 

ทดลองใช้แบบสอบถามกบันกัทอ่งเท่ียวไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

(Try Out) เพ่ือหาความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั 

เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีออกแบบส าหรับการวิจยั 

หาคณุภาพของแบบสอบถาม 
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2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดรับส่ือ           
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คุณภาพ
ประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยมี
รายละเอียดตามบทท่ี 2 เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3. ก าหนดนิยามปฏิบตัิการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามแนวคิด ทฤษฎี ดงั
รายละเอียดในบทท่ี 1 หวัข้อนิยามศพัท์เฉพาะ 

4. เขียนข้อค าถามของแบบสอบถามแตล่ะส่วน ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 

ข้อ 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามการเปิดรับส่ือ จ านวน 16 ข้อ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภค 

จ านวน 12 ข้อ 
สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต จ านวน 18 ข้อ 
สว่นท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียว จ านวน 12 ข้อ 
ส่วนท่ี  6 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  

จ านวน 5 ข้อ 
สว่นท่ี 7 แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

จ านวน 3 ข้อ 
5. วิพากษ์และปรับแก้ข้อค าถามกับอาจารย์ผู้ ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้

ค าถามมีความเท่ียงตรง และครอบคลมุตามโครงสร้างทฤษฎี 
6. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ น้  และผ่านกระบวนการตามข้อ 5 เสนอให้

ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยตรวจสอบความ
ถกูต้อง ความเหมาะสม และครอบคลมุเนือ้หา ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้  ซึ่งผลการ
พิจารณาพบว่า มีข้อค าถามท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ให้ค าแนะน าในการใช้ภาษา ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงวิพากษ์
และปรับแก้ข้อค าถามกบัอาจารย์ผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์อีกครัง้  

7. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลอง (Try Out) กบันกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีได้มาจาก
การสุ่ม  และมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนัน้น าผลการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (reliability) จากแบบสอบถามท่ีผ่านการคดัเลือกโดย

วิธีการหาค่าสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า (α-Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบัค (Cronbach) 
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 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) ค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงความคงท่ีของแบบสอบถาม ค่าท่ี
ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีค่าความเช่ือมัน่สูงและน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างโดย
งานวิจยัเร่ืองนีย้อมรับคา่ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ระดบั 0.70 ขึน้ไป 

7.1 แบบสอบถามการเปิดรับส่ือ จ านวน 16 ข้อ ประกอบด้วย 
แบบสอบถามด้านส่ือมวลชน จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 

0.730 
แบบสอบถามด้านส่ือบุคคล จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 

0.818 
แบบสอบถามด้านส่ือกิจกรรม จ านวน 4 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 

0.852 
แบบสอบถามด้านส่ือใหม ่จ านวน 4 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.914 

7.2 แบบสอบถามส่ วนประสมทางการตลาด ในมุ มมองผู้ บ ริ โภ ค  
จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วยแบบสอบถามด้านความต้องการของผู้ บริโภค จ านวน 3 ข้อ  
มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.889 

แบบสอบถามด้านต้นทุนของผู้บริโภค จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.716 

แบบสอบถามด้านความสะดวก จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากับ 
0.809 

แบบสอบถามด้านการส่ือสาร จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 
0.729 

7.3 แบบสอบถามปัจจัย ท่ีท าให้ เกิดการถวิลหาอดีต จ านวน 18 ข้อ 
ประกอบด้วย 

แบบสอบถามด้านอารมณ์หรือความรู้สึก จ านวน 3 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ 
เทา่กบั 0.807 

แบบสอบถามด้านสถานท่ีหรือเวลา จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.928 

แบบสอบถามด้านสิ่งเร้า จ านวน 3 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.729 
แบบสอบถามด้านคณุค่าทางศิลปกรรม จ านวน 3 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ 

เทา่กบั 0.806 
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แบบสอบถามด้านกิจกรรมวัฒนธรรม จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.851 

แบบสอบถามด้านจุดสนในทางศาสนา จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.793 

7.4 แบบสอบถามคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้จาก
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 

แบบสอบถามด้านความมีใจจดจ่อ จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.759 

แบบสอบถามด้านความประหลาดใจ จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.782 

แบบสอบถามด้านการมีสว่นร่วม จ านวน 3 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 
0.868 

แบบสอบถามด้านความสนุกสนาน จ านวน 3 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.796 

7.5 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน 5 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
เทา่กบั 0.765 

7.6 แบบสอบถามแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จ านวน 
3 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.788 

 
8. จากการพิจารณา ผู้ วิจยัเห็นว่าคณุภาพของแบบสอบถามทัง้ 7 ส่วน น่าจะให้

สารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจได้ จึงจดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

9. ผู้ วิจัยได้พิจารณาคุณภาพของแบบสอบถามในค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามแล้วเห็นว่าสามารถท่ีจะให้สารสนเทศอันเป็นประโยชน์ได้ จึงตัดสินใจวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อน าเสนอผลการวิจยัตอ่ไป 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศกึษาโดยได้แบ่งขัน้ตอนในการรวบรวมข้อมูล 
ดงันี ้
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1. ตดิตอ่ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนกัทอ่งเท่ียวท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอย่างในงานวิจยั 

2. น าส าเนาหนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูนกัทอ่งเท่ียว ในการ
ด าเนินเก็บข้อมลู 

3. ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วนตนเอง 
4. น าแบบสอบถามท่ีได้จากการด าเนินงานในขัน้ตอนท่ี 3 มาตรวจสอบความ

สมบรูณ์ของการตอบ และร่องรอบระบุถึงการไม่ตัง้ใจท าแบบสอบถาม พิจารณาการตอบ แล้วท า
การคดัเลือกฉบบัท่ีสมบรูณ์น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

5. ท าการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัและน าเสนอผล 
 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัเชิงปริมาณผู้วิจยัน าแบบทดสอบท่ีได้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมลูมาจดัท า ดงันี ้
1. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การเปิดรับส่ือ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คุณภาพ
ประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

2. วิเคราะห์หาค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) สถิติพืน้ฐาน
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ
อธิบายข้อมลูในแตล่ะสว่น ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 น าข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์โดยการหาคา่ร้อยละ 
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2.2 น าข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต ท าการวิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2.3 น าข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภคท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2.4 น าข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ท าการวิเคราะห์โดยการหาคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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2.5 น าข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ท่ีมีผลตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการกลับมาท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลของ
กลุม่ตวัอยา่งในการทดสอบสมมตฐิาน โดยจะใช้วิธีการ ดงันี ้

3.1 น าข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต ท าการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  

3.2 น าข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภคท่ีมีผลต่อ
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ท าการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

3.3 น าข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท าการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

3.4 น าข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีมีผลตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการกลบัมาทอ่งเท่ียวถวิลหาอดีตท าการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

สถติท่ีิใช้ในการิเคราะห์ข้อมูล 
สถิตท่ีิใช้ 

1. สถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ 
การหาคา่เฉล่ีย (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

x̄ =  
∑𝑥𝑖

𝑛
 

 x ̄ แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

∑𝑋𝑖  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
n แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

การหาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

S. D. = √
(xi − x̄2)

𝑛 − 1
 

S.D.  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่างxi 

xi แทน คะแนนแตล่ะตวัในกลุม่ตวัอยา่ง 

x ̄  แทน คา่คะแนนเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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2. สถิตท่ีิใช้หาคณุภาพของแบบสอบถาม 

หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach's Alpha Coefficient) โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 
ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีระดบัความเช่ือมัน่สูง ซึ่งมีสูตรในการค านวณดงันี ้(กัลยา วา
นิชย์บญัชา, 2555) 

Cronbach's Alpha = (k covariance⁄variance ))/(1+(k-1)covariance⁄variance) 
เม่ือ K แทน จ านวนค าถาม  

covariance แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถาม  

variance แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถามค่า α ท่ี

ได้จะแสดงถึงระดับของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ี
ใกล้เคียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีระดบัความเช่ือมัน่สงู 

เม่ือทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในขัน้ ต้นจ านวน 30 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟ่า (α-
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach's Alpha Coefficient) 

3. สถิตเิชิงอนมุาน ได้แก่ 
3.1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression เพ่ือท าการทดสอบ

อิทธิพลของปัจจยัตวัแปรอิสระ (X) ท่ีมีผลต่อปัจจัยตวัแปรตาม (Y) โดยเลือกใช้สถิติส าหรับการ
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยมีตวัแบบดงันี ้(กลัยา วา
นิชย์บญัชา, 2545) 

สมการพยากรณ์คือ Y = (b0+b1)(X1+b2X2+…+bkXk) 
K หมายถึง จ านวนตวัแปรอิสระท่ีใช้ในสมการ 
Y หมายถึง คา่ประมาณ หรือ คา่ท านาย 
b0 หมายถึง แทนคา่คงท่ี (Constant) ของสมการถดถอย  
b1,…,bk หมายถึง น า้หนกัคะแนนหรือสมัประสิทธ์ิการถดถอยของ 

ตวัแปรอิสระตวัท่ี1 ถึง ตวัท่ี k ตามล าดบั  
X0,…,X1 หมายถึง คะแนนตวัแปรอิสระ ตวัท่ี 1 ถึง ตวัท่ี k 
 
 
 



 
76 

 

การทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 การเปิดรับส่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 
สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองผู้บริโภคท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

สมมตฐิานข้อท่ี 3 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบคือ วิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) 

สมมติฐานข้อท่ี 4 คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ วิเคราะห์การถดถอย
พหคุณู(Multiple Regression) 

สมมติฐานข้อท่ี 5 พฤติกรรมการท่องเท่ียว ท่ีส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต สถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัน าวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) ซึ่งเป็น

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ โดยท าการสัมภาษณ์หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการ
ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีการเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการทดสอบอีกครัง้เพ่ือให้ได้ค าตอบเชิงลึกท่ี
สามารถอธิบายรายละเอียดมากยิ่งขึน้แก่ผลการวิจัย และท าให้มีข้อสนับสนุนผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัด้วยวิธีการเชิงปริมาณ การสมัภาษณ์ด้วยวิธีการดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ให้
ผู้วิจยัสามารถเข้าใจ และอธิบายสาเหตขุองผลการวิจยัได้ยิ่งขึน้ 

การก าหนดประชากรและการเลือกผู้ให้ข้อมูล 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวท่ีมายังงานแผ่นดิน
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จ านวน 400 คน  

ผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมายงังานแผน่ดนิสมเดจ็พระ

นารายณ์มหาราช จ านวน 5 คน และ ผู้ประกอบการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
จ านวน 3 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ใน
การเลือกผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
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กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นนกัทอ่งเท่ียว จ านวน 5 คน จ าแนกเป็น 
1. นกัทอ่งเท่ียวเยาวชน 1 คน 
2. นกัทอ่งเท่ียวอิสระ 2 คน 
3. นกัทอ่งเท่ียวท่ีมากบัทวัร์ หรือนกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ 2 คน 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นผู้ประกอบการ จ านวน 3 คน จ าแนกเป็น 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพกั 1 คน 
2. ผู้ประกอบการร้านอาหาร 1 คน 
3. ผู้ประกอบการร้านสินค้าท่ีระลกึ 1 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดยท า

การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured Interview) ซึ่งเป็นวิธีก าหนดค าถามไว้ตายตวั 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยประเด็นของค าถามจะสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกของ
นกัท่องเท่ียว และผู้ประกอบการเก่ียวกับปัจจยัการเปิดรับส่ือ ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอ
ลผู้บริโภค ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต และคณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัจะท าการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง โดยท าการจดบนัทึกรายละเอียด และท าการ

บนัทึกเสียงในขณะสมัภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น
จากผู้ ให้ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยจะท าการสัมภาษณ์จากผู้ ให้ข้อมูล 
นกัท่องเท่ียวท่ีมายงังานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ านวน 5 คน และผู้ประกอบการใน
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ านวน 3 คน โดยจะเร่ิมด าเนินการหลังจากทดสอบ
สมมตฐิานด้วยวิธีการเชิงปริมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลด้วยตนเอง โดย

สรุปข้อมลูจากการจดบนัทกึ ประกอบกบัถอดค าสมัภาษณ์ท่ีได้บนัทึกไว้ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน 
ทัง้นีผู้้ วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปและจดัหมวดหมู่เนือ้หา และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตา่ง ๆ ในลกัษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description) 
และจะเลือกน าเสนอข้อมลูเฉพาะเร่ืองท่ีท าการศึกษาเท่านัน้ในส่วนของการอภิปรายผล หลงัจาก
เสนอผลการวิจยั 
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สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
จากก ารศึ กษ าส าม ารถส รุป ผล การวิ จั ย เชิ งป ริม าณ แล ะ เชิ งคุณ ภ าพ  

ได้ดงัภาพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 สรุปผลการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ท่ี 2 
การวิจยัเชิงคณุภาพ 

เก็บรวบรวมข้อมลูด้วย 
แบบสอบถาม 

เก็บรวบรวมข้อมลูด้วย 
การสมัภาษณ์ 

ขัน้ท่ี 1 
การวิจยัเชิงปริมาณ 

ท าการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 

น าเสนอผลการวิเคราะห์ในลกัษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Description) ในสว่นของการอภิปรายผลหลงัจาก เสนอผลการวิจยั 

วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การสรุป 
และจดัหมวดหมูเ่นือ้หา 

ขัน้ตอนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีศ้ึกษา พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือ

และสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคของนกัท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศกึษางานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบุรี การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผล
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัได้ท าการก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 แทน  คา่เฉล่ีย (mean) 

S.D. แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน T-distribution 
F แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
SS แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of  
   Squares) 
MS แทน  คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน  
   (Mean of Squares) 
df แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
r แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson’s  
   Correlation) 
B แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 
R2 Adj แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจของสถิตวิเคราะห์ถดถอย 
   พหคุณู 
* แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05 
Sig. แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
H0 แทน  สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน  สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
y1 แทน  พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 
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y2 แทน  แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  
   ด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิ 
   สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอีก 
y3 แทน  แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  
   ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิ 
   สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
  y4 แทน  แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  
   ด้านการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน 

X1 แทน  การเปิดรับส่ือ ด้านส่ือมวลชน 
X2  แทน  การเปิดรับส่ือ ด้านส่ือบคุคล 
X3  แทน  การเปิดรับส่ือ ด้านส่ือกิจกรรม 
X4  แทน  การเปิดรับส่ือ ด้านส่ือใหม ่
X5  แทน  สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค  
   ด้านองค์ประกอบของสถานท่ีท่องเท่ียว  
   และบริการของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
X6 แทน  สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค  
   ด้านความเหมาะสม 
   ทางด้านราคา และความเตม็ใจของนกัทอ่งเท่ียว 
X7 แทน  สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค  
   ด้านความสะดวก 
X8 แทน  สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค  
   ด้านการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้กบันกัท่องเท่ียว 
X9 แทน  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านอารมณ์หรือ 
   ความรู้สกึ 
X10 แทน  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านสถานท่ีหรือเวลา 
X11 แทน  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านสิ่งเร้า 
X12 แทน  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านคณุคา่ 
   ทางศลิปกรรม 
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X13 แทน  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านกิจกรรม 
   ทางวฒันธรรม 
X14 แทน  ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านจดุสนใจ 
   ทางศาสนา 
X15 แทน  คณุภาพประสบการณ์ ด้านการมีใจจดจอ่ 
X16 แทน  คณุภาพประสบการณ์ ด้านความสนกุสนาน 
X17 แทน  คณุภาพประสบการณ์ ด้านการมีสว่นร่วม 
X18 แทน  คณุภาพประสบการณ์ ด้านความสนกุสนาน 
X19 แทน  พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 
X20 แทน  การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตมากกวา่ 
   การทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน 
X21 แทน  การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาส 
   หรือมีเวลาวา่ง 
X22 แทน  การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการ 
   ได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม ่
X23 แทน  ความสนใจตดิตามข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
   แบบถวิลหาอดีต 
X24 แทน  ความยินดีในการใช้จา่ยในการเดนิทางทอ่งเท่ียว 
   แบบย้อนยคุหรือแบบถวิลหาอดีต 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 7 ตอนดังนี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูการเปิดรับส่ือ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
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ตอนที่  5 การวิเคราะห์ข้อมูลคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต 

ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมลูแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1. การเปิดรับส่ือส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา

อดีต 
สมมติฐานข้อท่ี 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภคส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
สมมติฐานข้อท่ี 3. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
สมมติฐานข้อท่ี 4. คณุภาพประสบการณ์ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต

สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
สมมติฐานข้อท่ี 5. พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลูประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยแจกแจงจ านวน 
และคา่ร้อยละ ดงันี ้
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ตาราง 4 แสดงจ านวน และคา่ร้อยละเก่ียวกบัข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
ชาย 45 11.2 
หญิง 

รวม 
355 88.8 
400 100 

อายุ   
15-25 191 47.8 
26-35 114 28.5 
36-45 62 15.5 
46-55 28 7 
มากกวา่ 55 ปีขึน้ไป 5 1.2 

รวม 400 100 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 215 53 
ปริญญาตรี 140 35 
สงูกวา่ปริญญาตรี 45 12 

รวม 400 100 
สถานภาพ   
โสด 312 78 
สมรส 88 22 

รวม 400 100 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ   
นกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 120 30 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 93 23.2 
พนกังานบริษัทเอกชน 123 30.8 
ธุรกิจสว่นตวั 

รวม 
64 16 

400   100 
รายได้   
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั10,000บาท 70 17.5 
10,001-20,000 บาท 151 37.8 
20,001-30,000 บาท 66 16.5 

30,001-40,000 บาท 33 8.2 

40,001-50,000 บาท 26 6.5 

มากกวา่ 50,001 บาทขึน้ไป 
รวม 

54 13.5 
400 100 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี ใช้เป็น

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
อาชีพ และรายได้ โดยแจกแจงความถ่ี และคา่ร้อยละได้ ดงันี ้

เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.8 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 11.2 

อายุ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 15 - 25 ปี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.8รองลงมาอายุ 26-35 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 อายุ 36-45 ปี จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 อายุ 46-55 ปี จ านวน 28 คน เป็นร้อยละ 7 และอายุมากกว่า 55 ปีขึน้ไป 
จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 
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สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 312 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 88 คนคดิเป็นร้อยละ 22 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบสอบส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
215 คนคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 140 คนคิดเป็น
ร้อยละ 35 และระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 45 คนคดิเป็นร้อยละ 12 ตามล าดบั 

อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน 64 คน 
คดิเป็นร้อยละ 16 ตามล าดบั 

รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมีรายได้ 10,001-20,000 บาท จ านวน 151 
คนคิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมามีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ10,000บาท จ านวน 70 คนคิดเป็น
ร้อยละ 17.5 รายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 16.5 รายได้มากกว่า 
50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 รายได้ 30,001-40,000 บาท จ านวน 33 
คนคดิเป็นร้อยละ 8.2 รายได้ 40,001-50,000 บาท จ านวน 26 คนคดิเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูการเปิดรับส่ือ 
การวิเคราะห์ข้อมลูการเปิดรับส่ือ ได้แก่ ส่ือมวลชน ส่ือบคุคล ส่ือกิจกรรม และส่ือ

ใหม ่โดยแจกแจงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงันี ้
 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูการเปิดรับส่ือ 
 

การเปิดรับส่ือ 
 

S.D. ระดับการเปิดรับส่ือ 

ส่ือมวลชน     

 การน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุท่ีปรากฏใน
โฆษณาโทรทศัน์ 

3.39 0.635 มากท่ีสดุ 

ละครย้อนยคุท่ีน าเสนอทางโทรทศัน์ 3.54 0.543 มากท่ีสดุ 
ภาพโฆษณาแบบย้อนยคุท่ีปรากฏตามปา้ยโฆษณา 
เชน่ ปา้ยบลิบอร์ด 
การน าเสนอรูปภาพ หรือเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองราวใน
อดีตท่ีปรากฏในนิตยสาร หรือหนงัสือพิมพ์  

3.31 
3.28 

0.771 
0.662 

มากท่ีสดุ 
มากท่ีสดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

การเปิดรับส่ือ 
 

S.D. ระดับการเปิดรับส่ือ 

ส่ือมวลชนโดยรวม 3.379 0.398 มากท่ีสดุ 
ส่ือบุคคล       

กลุม่เพ่ือนมีสว่นส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิดความสนใจ
เร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือ
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ 

2.89 0.844 มาก 

ครอบครัวมีสว่นส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิดความสนใจ
เร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือ
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ 

2.95 0.762 มาก 

การปรากฏตวัของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในงานท่ี
น าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุมีสว่นให้ทา่นเกิด
ความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ 
บริษัทน าเท่ียวมีสว่นในการโน้มน้าวใจให้ท่านสนใจ
เร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือ
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ 

2.90 
 
 

3.02 

0.821 
 
 

0.822 

มาก 
 
 

มาก 

ส่ือบุคคลโดยรวม 3.178 0.473 มาก 
ส่ือกิจกรรม     

 
ตดิตามขา่วสารหรือความเคล่ือนไหวเก่ียวกบังาน
มหกรรมสินค้าหรือบริการท่ีน าเสนอบรรยากาศแบบ
ย้อนยคุ 

3.26 0.731 มากท่ีสดุ 

ตดิตามขา่วสารหรือความเคล่ือนไหวกิจกรรม
ประจ าปีของแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีการน าเสนอ
บรรยากาศแบบย้อนยคุ 

3.26 0.722 มากท่ีสดุ 

ทา่นมกัติดตามขา่วสารหรือความเคล่ือนไหวของ
นิทรรศการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีต  

3.26 
 

0.666 
 

มากท่ีสดุ 
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 ตาราง 5 (ตอ่) 

 

การเปิดรับส่ือ 
 

S.D. ระดับการเปิดรับส่ือ 

ตดิตามขา่วสารหรือความเคล่ือนไหวงานประกวด
แขง่ขนัท่ีเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ 

2.96 0.792 มาก 

ส่ือกิจกรรมโดยรวม 3.18 0.473 มาก 
ส่ือใหม่ 
รายการในยทูปู (Youtube)มีสว่นส าคญัท่ีชว่ยให้
ทา่นเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ เชน่ 
Faith ThaiStory 
สงัคมออนไลน์เฟซบคุ (Facebook) มีสว่นส าคญัท่ี
ชว่ยให้ทา่นเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต 
เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียว
แบบย้อนยคุ เชน่ เพจ Unseen Tour Thailand 
บทความในบล็อก (Blog) มีสว่นส าคญัท่ีชว่ยให้
ทา่นเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ เชน่ 
blog.traveloka  
เว็บไซต์ (Website) มีสว่นส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิด
ความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ เชน่ 

เว็บไซต์ บ้านจอมยทุธ 

 
3.29 
 
 
3.26 
 
 
 
 
3.16 

 
 

 
3.19 

 
 

 
0.709 
 
 
0.752 

 
 
 
 
0.764 
 
 
 
0.724 

 
 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 
 

 
มาก 

 
 

 
มาก 

 
 

ส่ือใหม่โดยรวม 3.22 0.485 มาก 

การเปิดรับส่ือโดยรวม 3.20 0.502 มาก 

 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับส่ือ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดบั
การเปิดรับส่ือโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 
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ส่ือมวลชน 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ือด้านส่ือมวลชนอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.379 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดบัการ
เปิดรับส่ือมวลชนมากท่ีสุด ได้แก่ ละครย้อนยุคท่ีน าเสนอทางโทรทัศน์ การน าเสนอบรรยากาศ
แบบย้อนยคุท่ีปรากฏในโฆษณาโทรทศัน์ ภาพโฆษณาแบบย้อนยคุท่ีปรากฏตามปา้ยโฆษณา เช่น 
ป้ายบิลบอร์ด และการน าเสนอรูปภาพ หรือเนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองราวในอดีตท่ีปรากฏในนิตยสาร 
หรือหนงัสือพิมพ์โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54 3.39 3.31 และ 3.28 ตามล าดบั 

ส่ือบุคคล 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ือด้านส่ือบคุคลอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 
3.178 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ือบคุลในระดบั
มาก ได้แก่ บริษัทน าเท่ียวมีส่วนในการโน้มน้าวใจให้ทา่นสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ ครอบครัวมีสว่นส าคญัท่ีช่วยให้ท่านเกิดความสนใจ
เร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ การปรากฏตวัของ
บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในงานท่ีน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุมีสว่นให้ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราวใน
อดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ และกลุม่เพ่ือนมีสว่นส าคญัท่ี
ชว่ยให้ทา่นเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.02 2.95 2.90 และ 2.89ตามล าดบั 

ส่ือกิจกรรม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ือ ด้านส่ือกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับการ
เปิดรับส่ือในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ติดตามข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวเก่ียวกับงานมหกรรม
สินค้าหรือบริการท่ีน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุ ติดตามข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวกิจกรรม
ประจ าปีของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุ และท่านมกัติดตามข่าวสาร
หรือความเคล่ือนไหวของนิทรรศการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตหรือมีองค์ประกอบโดยรวม
แบบย้อนยุค โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ือในระดบั
มากได้แก่ ติดตามข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวงานประกวดแข่งขนัท่ีเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ เช่น 
การประกวดภาพถ่ายเพ่ือสง่เสริมแหลง่มรดกทางประวตัิศาสตร์ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.96  
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ส่ือใหม่ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ือ ด้านส่ือใหม่อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย

รวมเท่ากบั 3.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ืออยู่
ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ รายการในยูทูป (Youtube)มีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้ท่านเกิดความสนใจ
เร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ เช่น Faith ThaiStory 
สังคมออนไลน์เฟซบุค (Facebook) มีส่วนส าคัญท่ีช่วยให้ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต 
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค เช่น เพจ Unseen Tour Thailand 
และข้อทั่ี

ี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นมาก ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) มีส่วนส าคญัท่ี

ช่วยให้ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยุค เช่น เว็บไซต์ บ้านจอมยทุธ และบทความในบล็อก (Blog) มีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ท่านเกิด
ความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค  เช่น 
blog.traveloka โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั3.29 3.26 3.19 และ3.16 ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ได้แก่ ความ

ต้องการด้านองค์ประกอบของสถานท่ีท่องเท่ียว และบริการของแหล่งท่องเท่ียว ความเหมาะสม
ทางด้านราคา และความเต็มใจของนักท่องเท่ียว ความสะดวก และการส่ือสาร โดยแจกแจง
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงันี ้

 
ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ผู้บริโภค 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผู้บริโภค 

 

S.D. ระดับความคิดเหน็ 

ความต้องการด้านองค์ประกอบของสถานท่ี
ท่องเที่ยว และบริการของแหล่งท่องเที่ยว       
องค์ประกอบของสถานท่ีท่องเท่ียวมีรูปแบบ
เหมาะสมเข้ากบับรรยากาศแบบย้อนยคุ 

3.28 0.678 ดีมาก 

ร้านค้ามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนนกัทอ่งเท่ียว 3.84 0.768 ดีมาก 
มีการน าเฉพาะสินค้าพืน้เมืองมาขายไมป่ะปนกบั
สินค้าอ่ืนๆ 

3.06 0.729 ดีมาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผู้บริโภค 

 

S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

ความต้องการด้านองค์ประกอบของสถานท่ี
ท่องเที่ยวโดยรวม 

3.12 0.258 ดีมาก 

ความเหมาะสมทางด้านราคา และความเตม็ใจ
ของนักท่องเที่ยว  

  
 

คา่ใช้จา่ยในการทอ่งเท่ียว ณ สถานท่ีแหลง่นี ้ 3.21 0.545 ดี 

การตัง้ราคาของท่ีระลกึมีความเหมาะสม 3.00 0.653 ดี 

คา่ใช้จา่ยในการถ่ายภาพท่ีระลกึในสถานท่ีทอ่งเท่ียว
แหลง่นีมี้ความเหมาะสม 

2.84 0.679 ดี 

ความเหมาะสมทางด้านราคา และความเตม็ใจ
ของนักท่องเที่ยวโดยรวม 

3.01 0.44 ดี 

ความสะดวก       
มีบริการการเดินทางบริเวณสถานท่ี เท่ียวแหลงนีใ้ห้ทา่น
เลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น มีบริการรถรับสง่ 

3.70 0.70 ดีมาก 

มีรูปแบบการจดัวางสินค้าท่ีเป็นระเบียบสามารถหาซือ้ได้
ง่าย 

3.73 0.80 ดีมาก 

ร้านค้าส่วนใหญ่มีท่ีตัง้อยูใ่กล้กบัแหลง่ท่องเท่ียว 3.67 0.75 ดีมาก 
ความสะดวกโดยรวม 3.70 0.75 ดีมาก 

การส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักท่องเท่ียว       
ได้รับข้อมลูการประชาสมัพนัธ์จากร้านค้าอยา่งครบถ้วน 3.02 0.690 ดี 

ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสารถึงแหลง่ท่ีตัง้ของร้าน
อยา่งละเอียด 

2.92 0.798 ดี 

ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสารท่ีมาของสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวเพ่ือแสดงถึงคณุคา่ของสถานท่ีทอ่งเท่ียว โดย
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าใจง่าย 

3.13 0.707 ดี 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผู้บริโภค 

 

S.D. ระดับความคิดเหน็ 

การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ข้อมลูให้กบั
นกัทอ่งเท่ียวโดยรวม 

3.08 0.707 ดี 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผู้บริโภคโดยรวม 

3.06 0.315 ดี 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.06 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ความต้องการด้านองค์ประกอบของสถานที่ ท่องเที่ยว และบริการของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบอยู่ในระดบัดีมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบในระดับดีมากได้แก่ ร้านค้ามีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักท่องเท่ียว 
องค์ประกอบของสถานท่ีท่องเท่ียวมีรูปแบบเหมาะสมเข้ากับบรรยากาศแบบย้อนยคุ และมีการน า
เฉพาะสินค้าพืน้เมืองมาขายไม่ปะปนกับสินค้าอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 3.28 และ 3.06 
ตามล าดบั 

ความเหมาะสมทางด้านราคา และความเตม็ใจของนักท่องเที่ยว 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นตอ่ความเหมาะสมทางด้านราคา และความ

เต็มใจอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นรอยู่ในระดับดี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ สถานท่ี
แหล่งนี ้เช่น ค่าอาหาร ค่าท่ีพัก ไม่เป็นภาระหนกัมากจนเกินไป  การตัง้ราคาของท่ีระลึกมีความ
เหมาะสม และคา่ใช้จ่ายในการถ่ายภาพท่ีระลึกในสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งนีมี้ความเหมาะสม โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.21 3.00 และ 2.84 ตามล าดบั 
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ความสะดวก 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อความสะดวกอยู่ในระดบัดีมาก โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดบัความ
คดิเห็นในระดบัมาก ได้แก่ มีรูปแบบการจดัวางสินค้าท่ีเป็นระเบียบสามารถหาซือ้ได้ง่าย มีบริการ
การเดินทางบริเวณสถานท่ี เท่ียวแหลงนีใ้ห้ท่านเลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น มีบริการรถรับส่ง และ
ร้านค้าส่วนใหญ่มีท่ีตัง้อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 3.70 และ 3.67 
ตามล าดบั 

การส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักท่องเท่ียว 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารอยู่ในระดบัดีโดยมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากบั 3.08 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัดี ได้แก่ ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสารท่ีมาของสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือแสดงถึงคณุคา่ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเข้าใจง่าย ได้รับข้อมูลการประชาสมัพนัธ์จากร้านค้า
อย่างครบถ้วน และผู้ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสารถึงแหล่งท่ีตัง้ของร้านอย่างละเอียด โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.13 3.02 และ 2.92 ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต  ได้แก่  อารมณ์หรือ

ความรู้สกึ สถานท่ีหรือเวลา และสิ่งเร้า โดยแจกแจงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงันี ้
 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต  
 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
 

S.D 
มีมุมมองการ
ถวิลหาอดีต 

ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก       
รู้สกึช่ืนชอบท่ีจะสมัผสัถึงความรู้สกึย้อนไปยงัความ
ทรงจ าเก่าๆ 

3.13 0.71 มาก 

ต้องการปลีกตวัจากสภาพสงัคมท่ีวุน่วายในปัจจบุนั 3.20 0.78 มาก 
ต้องการสมัผสัถึงบรรยากาศหรือวิถีชีวิตแปลกใหม่
ท่ีแตกตา่งไปจากชีวิตประจ าวนั 

3.33 0.70 มากท่ีสดุ 

ด้านอารมณ์หรือความรู้สึกโดยรวม 3.12 0.53 มาก 
ด้านสถานที่หรือเวลา       
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
 

S.D 
มีมุมมองการ
ถวิลหาอดีต 

สถานท่ีท่องเท่ียวมีการน าเสนอเร่ืองราวในอดีตหรือ
เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ 

3.43 0.50 มากท่ีสดุ 

การน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุตรงกบั
ความคดิหรือภาพจินตนาการ 

3.32 0.57 มากท่ีสดุ 

สถานท่ีท่องเท่ียวสามารถจ าลองวิถีชีวิตในอดีต
ออกมาได้อยา่งนา่ทึง่ 

3.15 0.72 มาก 

ด้านสถานที่หรือเวลาโดยรวม 3.21 0.52 มาก 

ด้านสิ่งเร้า 
   

การแสดงสถานการณ์ตา่งๆแบบย้อนยคุภายใน
แหลง่ทอ่งเท่ียวมีความน่าสนใจ 

3.16 0.60 มาก 

ผู้คนแตง่กายย้อนยคุในสถานท่ีทอ่งเท่ียวมีสว่นให้
สนใจมายงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหลง่นี ้

3.27 0.55 มากท่ีสดุ 

การน าเสนอภาพแบบย้อนยคุ หรือเสียงดนตรีไทยมี
ความนา่ดงึดดูความสนใจ 

3.31 0.58 มากท่ีสดุ 

ด้านสิ่งเร้าโดยรวม 3.26 0.49 มากท่ีสดุ 

ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม       
ประวตัิศาสตร์ของไทยมี ความน่าดดึดดูความสนใจ 
เชน่ ประวตัศิาสตร์ของงานแผ่นดนิสมเดจ็ พระ
นารายณ์มหาราช ประวตัศิาสตร์ ของ
พระบรมมหาราชวงั หรือ สถาปัตยกรรมไทย 

3.21 0.65 มาก 

พิพิธภณัฑสถาน (Museums) มีความน่าสนใจใน
การน าเสนอเร่ืองราวในอดีตจนถึงปัจจบุนั เชน่ 
พิพิธภณัฑสถานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีทาง
ศลิปวฒันธรรม 

3.23 0.61 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
 

S.D 
มีมุมมองการ
ถวิลหาอดีต 

เคร่ืองแตง่กายแบบไทยในอดีตเป็นจดุดงึดดูความ
สนใจท่ีทา่นมาเยือนสถานท่ีแหลง่นี ้

3.26 0.66 มากท่ีสดุ 

ด้านคุณค่าทางศิลปกรรมโดยรวม 3.28 0.47 มากท่ีสดุ 
ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม       
ความสนใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตของคนใน
ถ่ินนัน้ เชน่การจ าลองหมูบ้่าน การใช้เคร่ืองเงินและ
เคร่ืองทองลายโบราณ 

3.37 0.57 มากท่ีสดุ 

ดนตรีหรือการเต้นร าเป็นจดุดงึดดูความสนใจ เชน่ 
การฟ้อนร า หรือร าวงของไทย 

3.40 0.58 มากท่ีสดุ 

ความสนใจในกิจกรรมการแสดงในอดีตของท้องถ่ิน
นัน้ เชน่ การแสดงพืน้เมือง 

3.28 0.62 มากท่ีสดุ 

ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมโดยรวม 3.29 0.47 มากท่ีสดุ 
ด้านจุดสนใจทางศาสนา       
วดัท่ีเก่าแก่ท่ีมีประวตัิความเป็นมาของไทยมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเป็นท่ีสนใจ หรือนา่ดงึดดู
ใจ 

3.33 0.55 มากท่ีสดุ 

มีวดัเก่าแก่ท่ีทา่นเคยได้ยินช่ือหรือเคยได้อา่นมา
ก่อน 

3.40 0.56 มากท่ีสดุ 

มีจดุสนใจท่ีแตกตา่งหรือหาชมได้ยากเม่ือเทียบกบั
โบราณสถานแหลง่อ่ืน 

3.27 0.70 มากท่ีสดุ 

ด้านจุดสนใจทางศาสนาโดยรวม 3.38 0.43 มากท่ีสดุ 
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตโดยรวม 3.34 0.552 มากท่ีสดุ 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากับ 3.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วย ได้แก่ ต้องการสัมผัสถึงบรรยากาศหรือวิถีชีวิตแปลกใหม่ ท่ีแตกต่างไปจาก
ชีวิตประจ าวนั ต้องการปลีกตวัจากสภาพสงัคมท่ีวุ่นวายในปัจจบุนั และรู้สึกช่ืนชอบท่ีจะสมัผสัถึง
ความรู้สกึย้อนไปยงัความทรงจ าเก่าๆ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.33 3.20 และ 3.13 ตามล าดบั 

ด้านสถานที่หรือเวลา  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากับ 3.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับเห็นด้วย ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวมีการน าเสนอเร่ืองราวในอดีตหรือเหตุการณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ การน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุตรงกับความคิดหรือภาพจินตนาการ  สถานท่ี
ทอ่งเท่ียวสามารถจ าลองวิถีชีวิตในอดีตออกมาได้อยา่งน่าทึง่ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.43 3.32 และ 
3.15 ตามล าดบั 

ด้านสิ่งเร้า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากับ 3.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหา
อดีตอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ การน าเสนอภาพแบบย้อนยคุ หรือเสียงดนตรีไทยมีความนา่ดงึดดู
ความสนใจ และผู้คนแต่งกายย้อนยุคในสถานท่ีท่องเท่ียวมีส่วนให้สนใจมายงัสถานท่ีท่องเท่ียว
แหล่งนี ้ส่วนผู้ ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การแสดง
สถานการณ์ต่างๆแบบย้อนยคุภายในแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.31 
3.27 และ 3.16 ตามล าดบั 

ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากับ 3.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหา
อดีตอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ เคร่ืองแตง่กายแบบไทยในอดีตเป็นจดุดงึดดูความสนใจท่ีท่านมา
เยือนสถานท่ีแหล่งนี  ้ส่วนผู้ ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 
ประวัติศาสตร์ของไทยมี ความน่าดูดดดูความสนใจ เช่น ประวตัิศาสตร์ของงานแผ่นดินสมเด็จ 
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พระนารายณ์มหาราช ประวัติศาสตร์ ของพระบรมมหาราชวัง หรือ สถาปัตยกรรมไทย และ
พิพิธภัณฑสถาน (Museums) มีความน่าสนใจในการน าเสนอเร่ืองราวในอดีตจนถึงปัจจุบนั เช่น 
พิพิธภณัฑสถานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีทางศิลปวฒันธรรม โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.6 3.23 
และ 3.21 ตามล าดบั 

ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากับ 3.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหา
อดีตอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ดนตรีหรือการเต้นร าเป็นจุดดึงดูดความสนใจ เช่น การฟ้อนร า 
หรือร าวงของไทย ความสนใจในวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตของคนในถ่ินนัน้ เช่นการจ าลอง
หมู่บ้าน การใช้เคร่ืองเงินและเคร่ืองทองลายโบราณ และความสนใจในกิจกรรมการแสดงในอดีต
ของท้องถ่ินนัน้ เชน่ การแสดงพืน้เมือง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.40 3.37 และ 3.28 ตามล าดบั 

ด้านจุดสนใจทางศาสนา 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

รวมเท่ากับ 3.38 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหา
อดีตอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ มีวดัเก่าแก่ท่ีทา่นเคยได้ยินช่ือหรือเคยได้อา่นมาก่อน วดัท่ีเก่าแก่ท่ี
มีประวตัิความเป็นมาของไทยมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเป็นท่ีสนใจ หรือน่าดึงดูดใจ และมีจุด
สนใจท่ีแตกต่างหรือหาชมได้ยากเม่ือเทียบกับโบราณสถานแหล่งอ่ืน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 
3.33 และ 3.27 ตามล าดบั 

ตอนที่  5 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ที่ได้จากการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 

การวิเคราะห์ข้อมูลคณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้จากการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ได้แก่ การมีใจจดจ่อ ความประหลาดใจ การมีส่วนร่วม และความ
สนกุสนาน โดยแจกแจงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงันี ้
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุภาพประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวชาว
ไทย 
 

คุณภาพประสบการณ์ 
 

S.D. ได้รับประสบการณ์ 

การมีใจจดจ่อ      
  

มีความรู้สกึรอคอยท่ีจะได้รับชมสิ่งตา่งๆภายใน
สถานท่ีท่องเท่ียว 

3.22 0.51 ดี 

ตัง้หน้าตัง้ตารอคอยท่ีจะมาชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีบรรยากาศย้อนยคุ 

3.12 0.59 ดี 

ขณะท่ีทา่นอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียว ทา่นรู้สกึว่า
เวลาผา่นไปอยา่งรวดเร็ว 

3.28 0.58 ดีมาก 

การมีใจจดจ่อโดยรวม 3.20 0.44 ดี 

ความประหลาดใจ      
  

สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสวยงามกวา่ท่ีคาดคิดไว้ 3.20 0.62 ดี 

เป็นประสบการณ์ใหมท่ี่ไมเ่คยพบเจอในสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวแหลง่อ่ืน 
3.22 0.53 ดี 

รู้สกึถึงความคุ้มคา่ท่ีได้มาสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่นี  ้

3.25 0.49 ดี 

ความประหลาดใจโดยรวม 3.22 0.44 ดี 

การมีส่วนร่วม      
  

ได้พดูคยุกบัผู้ อ่ืนในขณะท่ีอยูใ่นบริเวณแหลง่
ทอ่งเท่ียว 

3.09 0.64 ดี 

เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆภายในสถานท่ีท่องเท่ียว 3.10 0.56 ดี 

ซือ้สินค้าภายในบริเวณสถานท่ีทอ่งเท่ียว 3.25 0.50 ดี 

การมีส่วนร่วมโดยรวม 3.15 0.42 ดี 

ความสนุกสนาน        
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

คุณภาพประสบการณ์ 
 

S.D. ระดับประสบการณ์ 

มีความต่ืนเต้นเม่ือได้เห็นบรรยากาศย้อนยคุท่ี
หาชมได้ยากในปัจจบุนั 

3.32 0.54 ดีมาก 

ไมรู้่สกึเบื่อขณะชมบรรยากาศแบบย้อนยคุ 3.26 0.63 ดีมาก 

มีความต่ืนเต้นเม่ือได้เห็นบรรยากาศย้อนยคุท่ี
หาชมได้ยากในปัจจบุนั 

3.32 0.54 ดีมาก 

มีรอยยิม้หรือเสียงหวัเราะขณะชมสถานท่ี
ทอ่งเท่ียว 

3.35 0.51 ดีมาก 

ความสนุกสนานโดยรวม 3.31 0.42 ดีมาก 

คุณภาพประสบการณ์โดยรวม 3.28 0.55 ดีมาก 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้

จากการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัประสบการณ์โดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

การมีใจจดจ่อ 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.20 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดีมาก ได้แก่ 
ขณะท่ีท่านอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียว ท่านรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว  ส่วนข้อท่ีผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดี ได้แก่ มีความรู้สึกรอคอยท่ีจะได้รับชมสิ่งตา่งๆภายใน
สถานท่ีท่องเท่ียว และตัง้หน้าตัง้ตารอคอยท่ีจะมาชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีบรรยากาศย้อนยุค โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28 3.22 และ 3.12 ตามล าดบั 

ความประหลาดใจ  
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.22 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดี ได้แก่ รู้สึก
ถึงความคุ้มค่าท่ีได้มาสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนี  ้เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยพบเจอในสถานท่ี



 
99 

 

ท่องเท่ียวแหล่งอ่ืน และสถานท่ีท่องเท่ียวมีความสวยงามกว่าท่ีคาดคิดไว้ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.25 3.22 และ 3.20 ตามล าดบั 

การมีส่วนร่วม  
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.15 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดี ได้แก่ ซือ้
สินค้าภายในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆภายในสถานท่ีทอ่งเท่ียว และได้พดูคยุ
กับผู้ อ่ืนในขณะท่ีอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 3.10 และ 3.09 
ตามล าดบั 

ความสนุกสนาน 
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 

3.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดีมาก 
ได้แก่ มีรอยยิม้หรือเสียงหัวเราะขณะชมสถานท่ีท่องเท่ียว  มีความต่ืนเต้นเม่ือได้เห็นบรรยากาศ
ย้อนยุคท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบนั และไม่รู้สึกเบื่อขณะชมบรรยากาศแบบย้อนยุค โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 3.35 3.32 และ3.26 ตามล าดบั 

ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยแจกแจง

คา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงันี ้
 

ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
 

พฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 
 

S.D. 
พฤตกิรรม 

การท่องเที่ยว 
แบบถวิลหาอดีต 

     

 ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตมากกวา่
การทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน 

3.09 0.68 มาก 

ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาส
หรือมีเวลาว่าง 

3.32 0.61 มากท่ีสดุ 
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พฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 
 

S.D. 
พฤตกิรรม 

การท่องเที่ยว 
แบบถวิลหาอดีต 

ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการ
ได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
มีความสนใจตดิตามข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตอยูเ่ป็นประจ า 
มีความยินดีในการใช้จา่ยในการเดนิทางทอ่งเท่ียว
แบบย้อนยคุหรือแบบถวิลหาอดีต 

3.30 
 

3.31 
 

3.26 

0.55 
 

0.58 
 

0.62 

 
มากท่ีสดุ 

 
มากท่ีสดุ 

 
มากท่ีสดุ 

 
พฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต

โดยรวม 
3.27 0.41 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตมากท่ีสดุ ได้แก่ ท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง มีความ
สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตอยู่เป็นประจ า  ท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ และมีความยินดีในการใช้จา่ย
ในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบถวิลหาอดีต  ส่วนข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตมาก ได้แก่ ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีต
มากกวา่การทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.32 3.31 3.30 3.26 และ3.09 ตามล าดบั 

ตอนที่  7 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต 

การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยแจก
แจงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานดงันี ้
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ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ียและ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานแนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบ 
ถวิลหาอดีต 
 

แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 

กลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดิน 
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  S.D. 

ระดับการกลับมา
ท่องเที่ยว 

 3.20 0.58 กลบัมาท่องเท่ียว 
แนะน าผู้ อ่ืนมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิ 
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  

S.D. ระดับการแนะน า 

 3.37 0.52 แนะน าแนน่อน 

ไปทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน 
 

S.D. 
ระดับการไปท่องเที่ยว 

ในแหล่งอ่ืน 

 
3.42 0.60 

ไปทอ่งเท่ียวในแหลง่อ่ืน
แนน่อน 

แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเที่ยวโดยรวม 3.33 0.45 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มไป
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืนแน่นอน มีระดบัแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผน่ดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชอีก และมีแนวโน้มกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.42 3.37 และ3.20 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1. การเปิดรับส่ือส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา

อดีตโดยรวม  
H0 : การเปิดรับส่ือไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต

โดยรวม 
H1 : การเปิดรับส่ือสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  



 
102 

 

สถิตท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 11 

 
ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูการเปิดรับส่ือสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 5.182 4 1.295 8.179  0.000* 
Residual 62.558 395 0.158     
Total 67.740 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า การเปิดรับส่ือสามารถ
อธิบายตัวแปรตามคือพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้
ดงันี ้

 
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
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ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.144* 0.218 9.858 0.000* 
ส่ือมวลชน (X1) 0.215* 0.053 4.074 0.000* 
ส่ือบคุคล (X2) 0.084 0.036 2.365 0.019* 
ส่ือกิจกรรม (X3) 0.020 0.045 0.455 0.649 
ส่ือใหม ่(X4) 0.029 0.043 0.667 0.505 
  R = 0.277 Adjusted R2 = 0.067 
  R2 = 0.076 S.E = 0.398 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์พบว่า การเปิดรับส่ือ ด้านส่ือมวลชน (X1) และด้านส่ือ

บุคคล (X2) มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) ร้อยละ 6.7 (adjusted 
R2 = 0.067) ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) โดยใช้คะแนนดบิ ดงันี ้

Y1 = 2.144 + 0.215 (X1) + 0.084 (X2) 
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม (y1) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านส่ือมวลชน (X1) และด้านส่ือ
บุคคล (X2) ท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้

หากการเปิดรับ ส่ือ  ด้านส่ือมวลชน (X1) เพิ่ มขึ น้  1 หน่วย จะมีผลท าให้
นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) เพิ่มขึน้ 0.215  หน่วย ทัง้นี ้
เม่ือก าหนดให้การเปิดรับส่ือทัง้ 4 ด้าน มีคา่คงท่ี 

หากการเปิด รับ ส่ือ  ด้าน ส่ือบุคคล  (X2) เพิ่ มขึ น้  1 หน่ วย  จะมีผลท าให้
นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) เพิ่มขึน้ 0.084 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือ
ก าหนดให้การเปิดรับส่ือทัง้ 4 ด้าน มีคา่คงท่ี 
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ส่วนตวัแปรทีไม่มีความสมัพนัธ์กับคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียว
ถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ด้านส่ือกิจกรรม (X3) และด้านส่ือใหม่ (X4) ไม่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคส่งผลตอ่พฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  

H0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภคไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  

H1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเมือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 13 

 
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
Regression 2.370 4 0.592 3.580 0.000* 
Residual 65.370 395 0.165     
Total 67.740 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  

มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองผู้บริโภค สามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
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อดีตได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ดงันี ้

 
ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคสง่ผลตอ่พฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple 
Regression Analysis) 
 

ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.634* 0.287 9.169 0.000* 
ความต้องการของผู้บริโภค (X5) 0.040 0.080 0.502 0.616 
ต้นทนุของผู้บริโภค (X6) 0.011 0.052 0.214 0.831 
ความสะดวก (X7) 0.013 0.046 0.285 0.776 
การส่ือสาร (X8) 0.143* 0.063 2.280 0.023* 
  R = 0.187 Adjusted R2 = 0.025 
  R2 = 0.035 S.E = 0.407 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค ด้าน

การส่ือสาร (X8) มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) ร้อยละ 2.5 
(adjusted R2 = 0.025) 

ผู้ วิจยัจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) โดยใช้คะแนนดบิ ดงันี ้

Y1 = 2.634 + 0.143 (X8) 
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการ
ท่องเท่ียวถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านการส่ือสาร 
(X8) ท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้
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หากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร (X8) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมีคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวถวิลหา
อดีตโดยรวม (y1) เพิ่มขึน้ 0.143 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผู้บริโภค ทัง้ 4 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ส่วนตวัแปรทีไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม (y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค (X5) ด้านต้นทุนของผู้บริโภค 
(X6) และด้านความสะดวก (X7) ไม่มีผลต่อคุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวถวิลหา
อดีต (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 3. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

H0 : ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตโดยรวม 

H1 : ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตส่งผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตโดยรวม 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 15 
 
ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่
พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมโดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
Regression 5.442 6 0.907 5.721 0.000*  
Residual 62.298 393 0.159      
Total 67.740 399        

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมมี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการ
ถวิลหาอดีต สามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ดงันี ้

 
ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression 
Analysis) 
 

ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.235 0.202 11.085 0.000* 
อารมณ์หรือความรู้สกึ (X9) 0.064 0.049 1.311 0.190 
สถานท่ีหรือเวลา (X10) 0.014 0.050 0.280 0.780 
สิ่งเร้า (X11) 
คณุคา่ทางศลิปกรรม(X12) 
กิจกรรมทางวฒันธรรม(X13) 
จดุสนใจทางศาสนา(X14) 

0.102 
-0.013 
0.223 
-0.076 

0.063 
0.055 
0.58 
0.49 

1.617 
-0.242 
3.813 
-1.559 

0.107 
0.809 
0.000* 
0.120 

  R = 0.283 Adjusted R2 = 0.066 
  R2 = 0.080 S.E = 0.398 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้าน กิจกรรม

ทางวัฒนธรรม(X13) มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) ร้อยละ 6.6 
(adjusted R2 = 0.066) 

ผู้ วิจยัจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) โดยใช้คะแนนดบิ ดงันี ้
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Y1 = 2.235 + 0.223(X13)  
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม (y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านกิจกรรมทางวฒันธรรม(X13) ท่ี
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้

หากปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านกิจกรรมทางวฒันธรรม(X13) 
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.223 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ทัง้ 6 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ส่วนตวัแปรทีไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม(y1) มี 5 ตวัแปร ได้แก่ ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (X9) ด้านสถานท่ีหรือเวลา (X10) 
ด้านสิ่งเร้า(X11) ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม(X12) และด้านจุดสนใจทางศาสนา(X14) ท่ีไม่มีผลต่อ
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 4. คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

H0 : คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตไม่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

H1 : คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 17 

 
ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุูณคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการ

ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้การ
วิเคราะห์ Multiple Regression 
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แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 11.499 4 2.857 20.189 0.000* 
Residual 56.241 395 0.142     
Total 67.740 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมมี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ คณุภาพประสบการณ์
ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตสามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตโดยรวมได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้
ไว้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ดงันี ้

 
ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.641 0.198 8.273 0.000* 
การมีใจจดจ่อ(X15) 0.097 0.051 1.904 0.058 
ความประหลาดใจ(X16) -0.027 0.052 -0.516 0.606 
การมีสว่นร่วม(X17) 
ความสนกุสนาน(X18) 

0.132 
0.300 

0.054 
0.049 

2.449 
6.111 

0.015* 
0.000* 

  R = 0.412 Adjusted R2 = 0.161 
  R2 = 0.170 S.E = 0.377 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีคุณภาพ
ประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการมีส่วนร่วม(X17) และด้านความ
สนุกสนาน(X18) มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) ร้อยละ 16.1 
(adjusted R2 = 0.161) 

ผู้ วิจยัจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตวัท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) โดยใช้คะแนนดบิ ดงันี ้

Y1 = 1.641 + 0.132(X17) + 0.300(X18) 
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม (y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม(X17) และด้าน
ความสนุกสนาน(X18) ท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมโดยรวม 
(y1) ซึง่จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้

หากคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้าน
การมีส่วนร่วม(X17) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตโดยรวม(y1) เพิ่มขึน้ 0.132 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตทัง้ 4 ด้าน มีคา่คงท่ี 

หากคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้าน
ความสนุกสนาน(X18) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) เพิ่มขึน้ 0.300 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จาก
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตทัง้ 4 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ส่วนตวัแปรทีไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม (y1) มี 2 ตวัแปร ได้แก่ ด้านการมีใจจดจอ่(X15)  และด้านความประหลาดใจ(X16) ท่ีไม่
มีผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y1) 

สมมติฐานข้อท่ี 5.พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมส่งผลตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

H0 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

H1 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 
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สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 19 

 
ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
สง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple 
Regression 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 2.597 1 2.597 15.866 0.000* 
Residual 65.143 398 0.164     
Total 67.740 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต

โดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตสามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตโดยรวมได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ดงันี ้

 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) 
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ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.677 0.151 17.702 0.000* 
พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตโดยรวม(X19) 

0.197 0.045 3.983 0.000* 

  R = 0.169 Adjusted R2 = 0.036 
  R2 = 0.038 S.E = 0.405 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม

(X19) มีผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y2) ร้อยละ 3.6 (adjusted 
R2 = 0. 036) 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์แนวโน้ม
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม(y2) โดยใช้คะแนนดบิ ดงันี ้

Y2 = 2.677 + 0.197(X19)  
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตโดยรวม(y2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตโดยรวม(X19) เป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม (y2) ซึง่จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้

หากพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม(X19) เพิ่มขึน้ 1 
หน่วย จะมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม (y2) 
เพิ่มขึน้ 0.197 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม
มีคา่คงท่ี 

สมมติฐานข้อท่ี 5.1 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชอีก 

H0 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอีก 
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H1 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอีก 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 21 

 
ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิล

หาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลบัมาท่องเท่ียวงาน
แผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอีก โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 
 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 7.184 5 1.437 4.472 0.001* 
Residual 126.593 394 0.321     
Total 133.778 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตมี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตสามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตด้านการกลับมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ดงันี ้
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ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราชอีก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Enter Multiple Regression 
Analysis) 
 

ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.585 0.230 11.255 0.000* 
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตมากกวา่การ
ทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน(X20) 

0.054 0.046 1.309 0.245 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมี
เวลาวา่ง(X21) 

0.081 0.035 2.282 0.023* 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม(่X22) 
ความสนใจตดิตามข้อมลูขา่วสาร
เก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต(X23) 
ความยินดีในการใช้จา่ยในการ
เดนิทางท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ
หรือแบบถวิลหาอดีต(X24) 

0.209 
 
 
 

0.090 
 

-0.032 

0.059 
 

 
 

0.058 
 

0.052 

3.526 
 

 
 

1.547 
 

-0.609 

0.000* 
 

 
 

0.123 
 

0.543 

  R = 0.232 Adjusted R2 = 0.042 
  R2 = 0.054 S.E = 0.567 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ

ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาวา่ง(X21) และด้านการท่องเท่ียวแบบ
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ย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่(X22) มีผลแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการกลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อีก(y2) ร้อยละ 4.2 (adjusted R2 = 0.042) 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์แนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชอีก (y2) โดยใช้คะแนนดบิ ดงันี ้

Y2 = 2.585 + 0.081(X21) + 0.209(X22) 
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาส
หรือมีเวลาว่าง(X21) และด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่(X22) ท่ีเป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ด้านการกลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก(y2) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธ์ิ
ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้

หากปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค
หรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง(X21) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้นักท่องเท่ียวมี
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชอีก(y2)เพิ่มขึน้ 0.081 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต ทัง้ 5 ด้าน มีคา่คงท่ี 

 
หากปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค

หรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่(X22) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
นกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมาท่องเท่ียวงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก(y2) เพิ่มขึน้ 0.209 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้พฤติกรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ทัง้ 5 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ส่วนตวัแปรทีไม่มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต ด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอีก(y2) มี 3 ตวัแปร 
ได้แก่ ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน(X20) ด้าน
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ความสนใจติดตามข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต(X23) และด้านความยินดี
ในการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือแบบถวิลหาอดีต(X24) ท่ีไม่มีผลตอ่แนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชอีก (y2) 

 สมมติฐานข้อท่ี 5.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช 

H0 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

H1 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 23 

 
ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
สง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงาน
แผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 6.594 5 1.319 5.176 0.000* 
Residual 100.383 394 0.255     
Total 106.978 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกบักลุ่มตวัแปรอิสระ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
สามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ดงันี ้
 
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดนิสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression 
Analysis) 
 

ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.548 0.205 12.454 0.000* 
 การท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีต
มากกวา่การท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน(X20) 

 
-0.020 

 
0.041 

 
-0.480 

 
0.631 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือ
มีโอกาสหรือมีเวลาวา่ง(X21) 

-0.009 0.049 -0.183 0.855 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือ
ต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่(X22) 
ความสนใจตดิตามข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต(X23) 
ความยินดีในการใช้จา่ยในการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือแบบถวิลหาอดีต
(X24) 

0.052 
 

0.197 
 

0.045 

0.053 
 

0.052 
 

0.046 

0.977 
 

3.469 
 

0.961 

0.329 
 

0.001* 
 

0.337 

  R = 0.062 Adjusted R2 = 0.050 
  R2 = 0.248 S.E = 0.505 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  ด้าน
ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต(X23) มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช(y3) ร้อยละ 5 (adjusted R2 = 0.050) 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์แนวโน้ม
พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช(y3) โดยใช้คะแนนดบิ ดงันี ้

Y3 = 2.548 + 0.197(X23)  
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(y3) 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต(X23) ท่ีเป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(y3) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้

หากปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ด้านความสนใจติดตามข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต(X23) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมี
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช(y3)  เพิ่มขึน้ 0.197 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้พฤตกิรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตทัง้ 5 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ส่วนตวัแปรทีไม่มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(y3)  มี 4 
ตวัแปร ได้แก่ การท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน(X20) 
การท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง(X21) การท่องเท่ียวแบบย้อน
ยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่(X22) และด้านความยินดีในการใช้
จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบถวิลหาอดีต (X24) ท่ีไม่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช(y3) 
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สมมติฐานข้อท่ี 5.3 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน 

H0 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน 

H1 : พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter ใช้
ระดบัความเช่ือมนั 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( H0) ก็ต่อเม่ือ Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
ซึง่ผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 25 

 
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิล

หาอดีตส่งผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตในแหลง่อ่ืน โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 

 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 7.221 5 1.444 4.234 0.001* 
Residual 134.377 394 0.341     
Total 141.597 399       

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืนมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต สามารถอธิบายตวัแปรตาม 
คือ แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่ง
อ่ืน ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ดงันี ้
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ตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตวัแปร B S.E t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.531 0.237 10.693 0.000* 
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตมากกวา่การ
ทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน(X20) 

-0.046 0.048 -0.970 0.333 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมี
เวลาวา่ง(X21) 

0.018 0.057 0.312 0.756 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม(่X22) 
ความสนใจตดิตามข้อมลูขา่วสาร
เก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต(X23) 
ความยินดีในการใช้จา่ยในการ
เดนิทางท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ
หรือแบบถวิลหาอดีต(X24) 

0.147 
 

0.043 
 

0.077 

0.061 
 

0.060 
 

0.054 

2.847 
 

0.722 
 

1.436 

0.005* 
 

0.471 
 

0.152 

  R = 0.226 Adjusted R2 = 0.039 
  R2 = 0.051 S.E = 0.584 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ

ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ ท่ีแปลกใหม่ (X22)  
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มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตใน
แหลง่อ่ืน(y4) ร้อยละ 3.9 (adjusted R2 = 0. 039) 

ผู้ วิจัยจึงได้น าค่าสัมประสิทธ์ิของตัวท่ีมีผลมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์แนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน(y4)  โดย
ใช้คะแนนดบิ ดงันี ้

Y4 = 2.531 + 0.147 (X22)  
ผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้

ตวัแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน(y4) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ได้แก่ ด้านการทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่(X22) ท่ีเป็นตัวก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน(y4) ซึง่จากคา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายได้ดงันี ้

หากพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่(X22)  เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผล
ท าให้นกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตในแหล่งอ่ืน(y4)  เพิ่มขึน้ 0.147 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตทัง้ 5 ด้าน มีคา่คงท่ี 

ส่วนตวัแปรทีไม่มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน(y4) มี 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการ
ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน(X20) ด้านการท่องเท่ียว
แบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง(X21)  และด้านความยินดีในการใช้จา่ยใน
การเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบถวิลหาอดีต(X24) ท่ีไม่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน (y4) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 27 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ 
ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 
สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 
สมมตฐิาน 

1. การเปิดรับส่ือสง่ผลตอ่
พฤตกิรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตโดยรวม 
 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู  
(Multiple Regression Analysis) 
 

   

ส่ือมวลชน 
 

 
 

ส่ือบคุคล 
 

 
 

ส่ือกิจกรรม 
 

 
 

ส่ือใหม่ 
 

 
 

 

2. สว่นประสมทาง
การตลาดในมมุมอง
ผู้บริโภคสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู  
(Multiple Regression Analysis) 
 
 

 
 
  

ความต้องการของผู้บริโภค 
ต้นทนุของผู้บริโภค 
ความสะดวก 
การส่ือสาร  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 



 
123 

 

ตาราง 27 (ตอ่) 
 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ 
ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 
สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 
สมมตฐิาน 

3. ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหา
อดีต ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม
ด้านการมีสว่นร่วม 

การวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) 
 

 
 
 
 

 

อารมณ์หรือความรู้สกึ    
สถานท่ีหรือเวลา    
สิ่งเร้า    
คณุคา่ทางศลิปกรรม 
กิจกรรมทางวฒันธรรม 
จดุสนใจทางศาสนา 

 

 
 

 
 
 

4. คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จาก
การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

การวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหคุณู 
(Multiple Regression 
Analysis) 
 

 
 
 
 

 
 

การมีใจจดจ่อ 
 

 
ความประหลาดใจ 

 
 

การมีสว่นร่วม 
 

 
 

ความสนกุสนาน 
 

 

 
  

5. พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตโดยรวมสง่ผลตอ่แนวโน้ม
พฤตกิรรมการท่องเท่ียวโดยรวม 

การวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหคุณู 
(Multiple Regression 
Analysis) 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ 
ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 
สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 
สมมตฐิาน 

5.1 พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่
แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียว
งานแผน่ดนิสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราชอีก 

การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ 
ถวิลหาอดีตมากกวา่การท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน   
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ 
ถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาวา่ง 

 
 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ
หรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการ
ได้รับประสบการณ์ท่ีแปลก
ใหม ่

 

 
 

ความสนใจตดิตามข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ความยินดีในการใช้จา่ยใน
การเดนิทางทอ่งเท่ียวแบบ
ย้อนยคุหรือแบบถวิลหาอดีต 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ 
ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 
สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 
สมมตฐิาน 

   
5.2 พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่
แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนมาทอ่งเท่ียวงาน
แผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช  

การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 
(Multiple Regression Analysis) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ 
ถวิลหาอดีตมากกวา่การท่องเท่ียว 
รูปแบบอ่ืน 

 
 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ 
ถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาวา่ง  

 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 

 

 
 

ความสนใจตดิตามข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต 
ความยินดีในการใช้จา่ยในการ
เดนิทางท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ
หรือแบบถวิลหาอดีต 
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ตาราง 27 (ตอ่) 
 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ 
ผลการทดสอบ 

ยอมรับ 
สมมตฐิาน 

ปฏิเสธ 
สมมตฐิาน 

5.3 พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่
แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตใน
แหลง่อ่ืน 

การวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ 
ถวิลหาอดีตมากกวา่การ
ทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน 

  

 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ 
ถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมี
เวลาวา่ง 

  

 

การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือ
ถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่  

 
  

ความสนใจตดิตามข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต 
ความยินดีในการใช้จา่ยในการ
เดนิทางท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ
หรือแบบถวิลหาอดีต 
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ทัง้นีภ้ายหลังการทดสอบวิธีทางสถิติโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ผู้ วิจัย ได้
ท าการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพโดยการศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการสมัภาษณ์เพ่ือคณุภาพ และความ
นา่เช่ือถือของงานวิจยั ซึง่อภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้

1. การเปิดรับส่ือส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  จากการศึกษา 
พบว่า นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมท่องเท่ียวจากการเปิดรับส่ือผ่านทางโทรทศัน์ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียว
ต้องการทอ่งเท่ียวในแหลง่โบราณสถานหรือสถานท่ีย้อนยคุตามรอยละคร  

 
“เหตผุลท่ีมาทอ่งเท่ียวแห่งนีเ้พราะจากท่ีชมละครย้อนยคุเลยหาสถานท่ีทอ่งเท่ียว

ท่ีเป็นแหลง่ประวตัศิาสตร์” 
(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวอิสระ, หญิง) 

“ได้ดูละครย้อนยุคจึงต้องการท่องเท่ียวและส่วนตัวมีความชอบในเร่ืองของ
ประวตัศิาสตร์ไทย” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ, หญิง) 
“ต้องการแต่งกายชุดไทยตามรอยละครและต้องการชมบรรยากาศย้อนยุคตาม

ละคร” 
(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวเยาวชน, หญิง) 

“มีละครท่ีท าให้เกิดกระแสนิยมกลบัมาทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ” 
(สมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหาร, ชาย) 

“ละครมีสว่นเป็นอยา่งมากให้นกัทอ่งเท่ียวมาตามรอยประวตัิศาสตร์” 
(สมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านสินค้าท่ีระลกึ, หญิง) 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต จากการศึกษา พบว่า การส่ือสารภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการระบรุายละเอียด
การชมภายในงานตามจดุตา่งๆได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่ายและครบถ้วน  มีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมา
ทอ่งเท่ียวยงังานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  

“การส่ือสารของแหล่งท่องเท่ียวมีป้ายบอกอย่างละเอียดเข้าใจง่ายตวัหนังสือ
ใหญ่มองเห็นชดัเจน และมีจดุบริการให้นกัทอ่งเท่ียวสอบถามหลายจดุ” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ, หญิง) 
“มีการส่ือสารบริเวณงานท่ีเข้าใจง่ายและครบถ้วน” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวเยาวชน, หญิง) 
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“มีการส่ือสารผ่านFacebookของท่ีพัก และเวปไซต์การจองท่ีพักต่างๆ โดยระบุ
จดุแข็งของท่ีพกั เชน่ ท่ีพกัมีระยะทางใกล้กบังาน” 

(สมัภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพกั,ชาย) 
“ทางร้านมีการอพัเดทข้อมลูผา่นทางFacebookของร้านอยูเ่สมอ” 

(สมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหาร,ชาย) 
3. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา

อดีต จากการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวมีความสนใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีการจ าลองรูปแบบวิถีชีวิตในอดีตโดยใช้เงินพดด้วงในการซือ้สินค้าต่างๆภายในงาน 
และมีการจดัองค์ประกอบท่ีมีบรรยากาศแบบย้อนยคุ เสียงเพลงในอดีต และการแตง่กายย้อนยคุ  

“การจ าลองรูปแบบวิถีชีวิตในอดีตโดยใช้เงินพดด้วงในการซือ้สินค้าตา่งๆภายใน
งานและตลอดงานมีการเปิดเพลงในอดีตหรือการแสดงในอดีตท่ีท าให้เห็นภาพของเหตกุารณ์ใน
อดีตและมีความรู้สกึวา่อยูใ่นอดีตจริงๆ” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวอิสระ, หญิง) 
“มีการจ าลองประวตัิศาสตร์ท่ีน่าทึ่งมาก ทัง้บรรยากาศ เสียงเพลง การแต่งกาย 

และวิถีชีวิตของคนในอดีต ท าให้กลบัมามองเพ่ือเปรียบเทียบภาพของอดีตกับภาพในการด าเนิน
ชีวิตในปัจจบุนัท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งมาก และในการแสดงประกอบกบัเสียงดนตรีท าให้ดงึดดู
คนดใูห้รู้สกึเหมือนได้อยูใ่นอดีตจริงๆ” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวอิสระ, ชาย) 
“ไม่คาดคิดว่าจะเป็นการจ าลองบรรยากาศภายในงานได้สมจริงกับภาพหรือ

ละครในอดีตท่ีเคยรับชม” 
(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ, หญิง) 

“การจ าลองภายในงานนีส้วยงามมากกว่าท่ีคิดไว้มาก ตลอดทัง้งานจะได้ยิน
เสียงดนตรีในสมัยก่อนท าให้รู้สึกเข้าถึงบรรยากาศในอดีต และเม่ือได้ใช้เงินพดด้วงท าให้เข้าใจ
และเห็นภาพของการใช้ชีวิตในสมัยก่อนมากขึน้ซึ่งแตกต่างจากท่ีเคยได้อ่านเร่ืองราวทาง
ประวตัิศาสตร์มาก่อนและเม่ือได้รับประสบการณ์ในการใช้เงินพดด้วงจริงท าให้มีความรู้สกึเหมือน
ได้อยูใ่นสมยัสมเดจ็พระนารายณ์จริงๆ” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ, หญิง) 
“มีการประดับไฟจ านวนมากเข้ากับบรรยากาศในงานและมีทหารเฝ้าบริเวณ

ประตทูางเข้าตลอดงานรู้สกึเหมือนได้เข้ามาในวงัสมยัอดีตจริงๆ” 
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(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวเยาวชน, หญิง) 
4. คณุภาพประสบการณ์ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อพฤติกรรม

การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จากการศกึษา พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจเข้าและได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆภายในสถานท่ีท่องเท่ียว มีความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจกบัสิ่งท่ีหาชมยากในปัจจบุนั และ
นักท่อเท่ียวมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกันในขณะท่องเท่ียว ทัง้นีเ้น่ืองจากกิจกรรมต่างๆ
ภายในแหล่งท่องเท่ียวมีความแตกต่างและหาชมได้ยากจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน นกัท่องเท่ียวจึง
เกิดความประทบัใจและมีการพดูคยุบอกตอ่รวมถึงมีความตื่นเต้นในขณะท่องเท่ียว 

“การจ าลองของสถานท่ีมีความประทบัใจมากกว่าแหล่งอ่ืนๆ มีความรู้สึกแปลก
ใจมากเพราะผู้คนบริเวณงานแตง่ชดุไทย” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวอิสระ, หญิง) 
“บรรยากาศท่ีไม่เคยพบเจอมาก่อนไม่คิดว่าจะหาชมได้ทั่วๆไป มีความรู้สึก

ต่ืนเต้นมากในขณะอยู่ในงานนีเ้พราะจดัได้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่คาดคิดว่างานจะจดัในรูปแบบย้อนยุคท่ี
สมจริง” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวอิสระ, หญิง) 
“ในขณะท่องเท่ียวมีความต่ืนเต้นเม่ือได้ใช้เงินพดด้วงเพราะเป็นเปลือกหอยซึ่ง

แตกต่างจากเงินในปัจจุบนั และแลกเปล่ียนความคิดกับเพ่ือนในขณะท่องเท่ียวพูดคยุถึงการใช้
ชีวิตของคนในอดีต” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ, หญิง) 
5. พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียว

แบบถวิลหาอดีต จากการศึกษา พบว่า นักท่องเท่ียวจึงมีความต้องการท่องเท่ียวเพ่ือได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ในประวตัศิาสตร์หรือกิจกรรมในขณะทอ่งเท่ียววมถึงในขณะท่ีมีโอกาสจึง
มีความต้องการสัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี ระยะการเดินทางท่ีไม่ไกล
เน่ืองจากต้องการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง  มีผลให้
นกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มพฤตกิรรมในการแนะน าเพ่ือบอกตอ่ และการกลบัมาเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
ในแหลง่เดมิ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจในประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุและเกิดการกลบัมาเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่เดมิอีก 

“ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคเม่ือมีเวลาว่างและมีโอกาสได้ท่องเท่ียวตามงานต่างๆ
เพราะมีเพียงไมก่ี่แหลง่ท่ีจดังานแบบย้อนยคุท่ีเป็นท่ีรู้จกัและสามารถเดนิทางง่าย” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวอิสระ, หญิง) 
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“มาท่องเท่ียวแห่งนีเ้พราะมีเป็นช่วงวนัหยุดและจงัหวดัลพบรีุใช้เวลาเดินทางไม่
ไกลมากและตรงกับช่วงเวลาท่ีงานจัดขึน้พอดีจึงต้องการสัมผัสถึงบรรยากาศท่ีแปลกไปจาก
รูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันกลับมาเท่ียวอีกครัง้และแนะน าเพ่ือนๆให้มาเท่ียวสถานท่ีแห่งนี ้
แนน่อน” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวอิสระ, หญิง) 
“ใช้ช่วงวนัหยุดจากการท างานในการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์นอกจากการ

ท างานนอกสถานท่ีในบางครัง้หากผ่านแหล่งท่องเท่ียวจึงแวะชมในระยะเวลาสัน้ๆ เช่นกัน โดย
ส่วนตัวกลับมาท่องเท่ียวงานนีอี้กและแนะน าผู้ อ่ืนให้มาท่องเท่ียวอีกแน่นอน หากมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวแหล่งอ่ืนท่ีมีโบราณสถานหรือมีบรรยากาศแบบย้อนยุคจะไปท่องเท่ียวยังแหล่งนัน้
แนน่อน” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ, หญิง) 
“เป็นวนัหยดุจงึมีโอกาสได้ท่องเท่ียวจงึมายงังานนี ้เป็นความแปลกใหม่ท่ีหาไมไ่ด้

ในสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืน ในอนาคตจะบอกตอ่ให้มาทอ่งเท่ียวในงานนีอี้กแนน่อน” 
(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ, หญิง) 

“มาท่องเท่ียวเม่ือครอบครัวและตนเองมีเวลาว่าง เป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม ่
และจะไปทอ่งเท่ียวยงัสถานท่ีอ่ืนๆอีก” 

(สมัภาษณ์นกัทอ่งเท่ียวเยาวชน, หญิง) 
“สว่นมากนกัทอ่งเท่ียวจะมีจ านวนมากในวนัหยดุเสาร์อาทิตหรือชว่งต้นเดือน” 

(สมัภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพกั, ชาย) 
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ตาราง 28 ผลการสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลู 
นกัทอ่งเท่ียวอิสระ จ านวน 2 คน 
 

ข้อมลูทัว่ไป นางสาวญาณิน วงษ์จินดา อาย2ุ6 ปี 

ระดบัการศกึษา ปริญญาตรี 
อาชีพ พนกังานบริษัทเอกชน 

ท่ีอยู ่92/17 ม.7 ต.บางโฉลง ซอยรัตนราช อ.บางพลี  
จ.สมทุรปราการ 10540 

การเปิดรับส่ือ เหตผุลท่ีมาทอ่งเท่ียวแหง่นีเ้พราะจากท่ีชมละครย้อนยคุเลยหา
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีเป็นแหล่งประวตัศิาสตร์และได้รายละเอียด
ของงานนีว้่าเป็นงานท่ีมีช่ือเสียงและจากท่ีได้ดูรายการต่างๆ
ย้อนหลังใน Youtube ของช่องท่องเท่ียวสะดุดตา ท่ีน าเสนอ
การท่องเท่ียวภายในงานท าให้เห็นภาพของบรรยากาศในงาน
มากขึน้ท าให้รู้สึกอินกับบรรยากาศและต้องการสัมผัสถึง
บรรยากาศวิถีชีวิตแบบย้อนยุคท่ีมีทัง้แต่งกายแบบย้อนยุค 
การแสดง และความรู้ทางประวตัศิาสตร์ตา่งๆ  

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

ธุรกิจบริเวณแหล่งท่องเท่ียวหากพูดถึงท่ีพักท่ีใกล้จริงๆมี

จ านวนน้อยมากคาดว่าไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว

เพราะจากท่ีเห็นมีแค่3โรงแรมท่ีใกล้และสามารถเดนิมายงังาน

ได้ แตใ่นบางท่ีพกัท่ีห่างไกลออกไปมีบริการรถรับส่งมายงังาน

เช่นกัน ร้านอาหารท่ีมีช่ือเสียงอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวท าให้

สะดวกแต่ร้านอาหารก็มีจ านวนน้อยอีกเช่นกัน แต่ร้านขาย

ของท่ีระลึกจริงๆส าหรับงานนีมี้ประมาณ3 ร้านท่ีจ าหน่าย

เฉพาะของท่ีระลึก ส่วนราคาของท่ีระลึกภายในงานราคาถูก

เช่นพวงกุญ แจตกชิ น้ละไม่ เกิน 20บาท และค่าใช้จ่าย 

ARท่ีเป็นรูปแบบโบราณมีราคาตอ่รูปเพียง50บาท  
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นกัทอ่งเท่ียวอิสระ จ านวน 2 คน 
 

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

รวมไปถึงราคาชุดไทยมีคาราไม่แพงทัง้ชุดรวมเคร่ืองประดบั

เพียง300 บาทใสไ่ด้ทัง้วนั 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหา
อดีต 

มีการจ าลองรูปแบบวิถีชีวิตในอดีตโดยใช้เงินพดด้วงในการซือ้

สินค้าต่างๆภายในงานและตลอดงานมีการเปิดเพลงในอดีต

หรือการแสดงในอดีตท่ีท าให้เห็นภาพของเหตุการณ์ในอดีต

และมีความรู้สกึวา่อยูใ่นอดีตจริงๆ 

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต 

การจ าลองของสถานท่ีมีความประทับใจมากกว่าแหล่งอ่ืนๆ

อย่างเช่นอยุธยาท่ีอาจจะมีการแต่งชุดไทยแต่ในงานนีมี้ครบ

ทุก รูปแบบในการน าเสนอแบบย้อนยุคท าให้ ได้สัมผัส

บรรยากาศและได้เรียนรู้เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ผ่านการ

แสดงท่ีน าเสนอในแต่ละคืนซึ่งท าให้ไม่ รู้สึกเบื่อในขณะ

ท่องเท่ียวและเหมาะแก่ทุกวัยให้สามารถท่องเท่ียวแบบย้อน

ยุคนีไ้ด้ จากท่ีได้เห็นผ่านส่ือต่างๆแล้วได้ท่องเท่ียวจริงๆมี

ความรู้สึกแปลกใจมากเพราะผู้คนบริเวณงานแตง่ชดุไทยย้อน

ยุคกันหมดท าให้คนท่ีไม่คิดจะแต่งชุดไทยต้องแต่งให้เข้ากับ

บรรยากาศมากขึน้ถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีประทับใจและ

ภมูิใจมากส าหรับคนไทยท่ีมีการแตง่กายในอดีตท่ีสวยงาม 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว จะท่องเท่ียวแบบย้อนยุคเม่ือมี เวลาว่างและมีโอกาสได้

ท่องเท่ียวตามงานต่างๆเพราะมีเพียงไม่ก่ีแหล่งท่ีจดังานแบบ

ย้อนยคุท่ีเป็นท่ีรู้จกัและสามารถเดนิทางง่าย 
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นกัทอ่งเท่ียวอิสระ จ านวน 2 คน (ตอ่) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

ข้อดีหรือจุดแข็งของแหล่งท่องเท่ียวถือว่าเป็นเอกลักษณ์มาก
ในเร่ืองของการแสดงถึงความเป็นไทยในอดีต ประวตัิศาสตร์
ของโบราณสถานรอบๆและประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  

ข้อเสนอแนะในงานนีค้วรบอกถึงรายละเอียดในเร่ืองของท่ีจอด
รถในบริเวณงานเพราะรอบงานจะปิดถนนทัง้หมดรวมไปถึง
การให้บริการรถรับส่งควรระบุเวลารถในแต่ละเท่ียวเพ่ือ
สามารถก าหนดระยะเวลาการท่องเท่ียวได้มากขึน้ และใน
อนาคตหากมีการจดังานอีกจะแนะน าคนรู้จกัให้มาท่องเท่ียว
ในงานนีเ้ชน่กนั 

 
นกัทอ่งเท่ียวอิสระ จ านวน 2 คน (ตอ่) 
 

ข้อมลูทัว่ไป นายเทพบณัฑิต ผลสนัต ิ 
อาย ุ28 ปี 
ระดบัการศกึษา ปริญญาตรี 

อาชีพ ต ารวจ 
ท่ีอยู ่90/1 ม.2 ต.บ้านรี อ.เมือง จ.อา่งทอง 14000 

การเปิดรับส่ือ มีความต้องการท่องเท่ียวในจงัหวดัท่ีใช้ระยะเวลาเดินทาง2-3

ชั่ว โมงเป็นอย่างมากเพราะมีวันหยุด เพี ยง2วัน โดยได้

ค าแนะน าจากเพ่ือนท่ีเคยท่องเท่ียวในหลายแหล่งแนะน า

จงัหวดัลพบรีุเพราะนอกจากมีธรรมชาตท่ีิสวยงามให้ท่องเท่ียว

รอบๆเมืองแล้วยังมีโบราณสถานในตัวเมืองให้ได้ชมรวมถึง

ช่วงท่ี ไปตรงกับงานพอดีจึงต้องการความคุ้ มค่าในการ

ทอ่งเท่ียวในชว่งวนัหยดุ 
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นกัทอ่งเท่ียวอิสระ จ านวน 2 คน (ตอ่) 
 

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

ธุรกิจร้านอาหารบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอยู่ใกล้ๆกันมีความ
สะดวกในการเดนิทางสามารถเดนิไปได้ และร้านค้าท่ีระลึกจะ
มีเพียงไม่ก่ีร้านซึ่งจะตัง้อยู่ภายในงานทัง้หมดหากจะซือ้ได้
จะต้องแลกเงินเป็นเงินพดด้วงก่อนการซือ้ของภายในงาน 
ราคาสินค้าภายในงานราคาไม่แพงเม่ือเทียบกับแหล่ง
ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ มีของกินท่ีหลากหลายสามารถเลือกซือ้ทานเลย
หรือซือ้กลับ เป็นของฝากได้  ส่วน ท่ีพักมี น้อยมากช่วงท่ี
ท่องเท่ียวเป็นวันหยุดอาจจะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมากเกิน
จงึต้องพกันอกเมืองดัง้นัน้อยากเสนอแนะในส่วนของท่ีพกัให้มี
การอ านวยความสะดวกในการเดินทางไปยังงานเพราะไม่มี
การส่ือสารถึงการเดินทางไปยังงานนอกจากจะติดตามเพจ
Facebookของงานเทา่นัน้ 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหา
อดีต 

งานนีมี้การจ าลองประวัติศาสตร์ท่ีน่าทึ่งมาก ทัง้บรรยากาศ 
เสียงเพลง การแต่งกาย และวิถีชีวิตของคนในอดีต ท าให้
กลับมามองเพ่ือเปรียบเทียบภาพของอดีตกับภาพในการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบนัท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมาก และใน
การแสดงประกอบกับเสียงดนตรีท าให้ดึงดูดคนดูให้ รู้สึก
เหมือนได้อยูใ่นอดีตจริงๆ 

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต 

ในขณะท่องเท่ียวมีความรู้สึกถึงบรรยากาศท่ีไม่เคยพบเจอมา
ก่อนไม่คิดว่าจะหาชมได้ทั่วๆไป มีความรู้สึกต่ืนเต้นมาก
ในขณะอยู่ในงานนีเ้พราะจดัได้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่คาดคิดว่างานจะ
จัดในรูปแบบย้อนยุคท่ีสมจริงขนาดนีม้าก่อนรวมถึงผู้คนใน
งานมีความเป็นมิตรในขณะซือ้ของชวนคยุถึงการจดังาน  

  



 
135 

 

นกัทอ่งเท่ียว (ตอ่) 
 

 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว 
 

เหตผุลท่ีมาท่องเท่ียวแหง่นีเ้พราะมีเป็นช่วงวนัหยดุและจงัหวดั

ลพบรีุใช้เวลาเดินทางไมไ่กลมากและตรงกบัช่วงเวลาท่ีงานจดั

ขึน้พอดีจึงต้องการสมัผสัถึงบรรยากาศท่ีแปลกไปจากรูปแบบ

การใช้ชีวิตในปัจจบุนั 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

จดุแข็งของงานมีความโดดเดน่ในการจดังานแบบย้อนยคุท่ีได้
บรรยากาศเหมือนกลบัไปใช้ชีวิตในอดีตจริงๆมากกว่าสถานท่ี
จดังานย้อนยุคในแหล่งอ่ืนเพราะผู้คนทัง้เมืองลพบุรีแต่งกาย
ย้อนยคุทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นพนกังานโรงแรม พนกังานร้านค้า 
หรือพนกังานร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีความประทบัใจ
มากกว่าท่ีคาดคิดไว้ท าให้อยากกลับมาเท่ียวอีกครัง้และ
แนะน าเพ่ือนๆให้มาเท่ียวสถานท่ีแหง่นีแ้นน่อน 

ข้อเสนอแนะส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนีค้วรอนุรักษ์ความ
สวยงามและความเป็นเอกลกัษณ์ไว้ให้แก่รุ่นตอ่ๆไปซึ่งควรเน้น
ในการจดัการเร่ืองจดุทิง้ขยะควรมีถงัขยะตามจดุตา่งๆในงาน
ให้เพิ่มมากขึน้เน่ืองจากจ านวนถังขยะไม่เพียงพอจึงท าให้มี
ขยะทิง้ตามโบราณสถานท าให้ดูไม่เหมาะสมและท าลาย
ภาพลกัษณ์ของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
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นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ จ านวน 2 คน 
 

ข้อมลูทัว่ไป นางสาวจนัทิมา อยู่ถาวร  
อาย ุ26 ปี 
ระดบัการศกึษา ปริญญาโท 

อาชีพ นกัวิจยัสายงานสิ่งแวดล้อม 
ท่ีอยู ่33 ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

การเปิดรับส่ือ ได้ดูละครย้อนยุคและส่ วนตัว มี ความชอบใน เร่ืองของ
ป ระ วั ติ ศ า ส ต ร์ ไท ย อ ยู่ แ ล้ ว  แ ล ะ เค ย ไป เ ท่ี ย วจั ง ห วั ด
พระนครศรีอยธุยาแต่ไม่เคยไปจงัหวดัลพบุรีจึงชวนกลุ่มพ่ีท่ีรู้จกั
กนัมาท่องเท่ียวเมืองประวตัศิาสตร์ในจงัหวดัลพบรีุซึง่ไม่ไกลจาก
จังหวัดท่ีเคยไปอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากนัก และมี
ความต้องการใช้ชีวิตแบบคนในอดีตอย่างละครท่ีได้รับชมมา
เพราะเคยได้ยินช่ือเสียงของงานนีม้าจากเพ่ือนร่วมงานท่ีเคยไป
มาแล้วว่าเป็นงานท่ีผู้คนในงานแตง่งายชดุไทยและมีกิจกรรมใน
อดีตให้ได้รับชมและได้ให้เข้าร่วม 

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

ราคาสินค้าภายในงานมีราคาถูกมากแต่ร้านค้าท่ีระลึกมีน้อย
มากเม่ือเทียบกับร้านอาหารและขายหรือเช่าร้านชุดไทย ใน
บริเวณงานมีการส่ือสารถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนเช่น ป้าย
บอกทาง รวมถึงมีแผนท่ีระบุจุดต่างๆในเพจของงาน และการ
ให้บริการตา่งๆภายในงาน  

ข้อเสนอแนะให้ควรมีร้านค้าท่ีระลึกจากภายนอกบ้างท่ีมีสินค้า
ให้เลือกหลากหลายเพราะภายในงานจะมีเพียงร้านค้าท่ีระลึก
ของโรงเรียนหรือหน่วยงานราชการเท่านัน้ และสินค้าไม่ค่อยมี
ความแตกตา่งกนัมากนกั 
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นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ จ านวน 2 คน  
 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการ 
ถวิลหาอดีต 

ไม่คาดคิดว่าจะเป็นการจ าลองบรรยากาศภายในงานได้สมจริง
กับภาพหรือละครในอดีตท่ีเคยรับชมมากขนาดนี ้มีความรู้สึก
เหมือนได้เข้ามาใช้ชีวิตในอดีตจริงๆ มีกิจกรรมการถือโคมไปไหว้
พระในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และมีการจ าลองพิธี
ทางศาสนาในโบสถ์คริสของคนในสมยัก่อน รวมถึงการใช้เงินพด
ด้วยซือ้สินค้าภายในงาน ซึง่ภาพรวมทัง้หมดท าให้ลืมภาพการใช้
ชีวิตในปัจจบุนัในขณะทอ่งเท่ียวภายในงาน 

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต 
 

ในขณะท่องเท่ียวรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจกับสิ่งท่ีหาชมไม่ได้ในทุกๆวนั
และได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมภายในงานเพราะเป็นประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่ไม่สามารถท่องเท่ียวท่ีได้รับประสบการณ์แบบนีไ้ด้ใน
แหง่อ่ืนแนน่อน 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว มีความชอบในการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์มากกว่าแบบอ่ืน

เพราะในแตล่ะสถานท่ีจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมีความสวยงาม

รวมถึงมีเร่ืองราวให้ศึกษา ส่วนมากใช้ช่วงวันหยุดจากการ

ท างานในการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์นอกจากการท างาน

นอกสถานท่ีในบางครัง้หากผ่านแหล่งท่องเท่ียวจึงแวะชมใน

ระยะเวลาสัน้ๆเพราะในแต่ละแหล่งจะมีสิ่งท่ีแตกต่างกันทาง

ประวตัิศาสตร์ท่ีจะได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ท่ีแตกตา่ง

กนัออกไป 
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นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ จ านวน 2 คน (ตอ่) 
 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

รวมถึงควรมีการส่ือสารให้แก่ชาวตา่งชาตไิด้มาชมให้มากขึน้ 
เพราะภายในงานมีชาวตา่งชาตแิตง่กายย้อนยคุของชาว
ฝร่ังเศษเชน่กนั โดยสว่นตวักลบัมาทอ่งเท่ียวงานนีอี้กและ
แนะน าผู้ อ่ืนให้มาท่องเท่ียวอีกแนน่อน หากมีสถานท่ีทอ่งเท่ียว
แหลง่อ่ืนท่ีมีโบราณสถานหรือมีบรรยากาศแบบย้อนยคุจะไป
ทอ่งเท่ียวยงัแหลง่นัน้แนน่อน 

 
นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ จ านวน 2 คน  
 

ข้อมลูทัว่ไป นางสาว ทิตติยวรรณ พดัเกต ุ 
อาย ุ42 ปี 

ระดบัการศกึษา ปริญญาโท 

อาชีพ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ท่ีอยู ่3/1691 ซอยพหลโยธิน 54 แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 10220 

การเปิดรับส่ือ เพ่ือนในท่ีท างานชวนมาท่องเท่ียวและเป็นวนัหยุดจึงมีโอกาส
ได้ทอ่งเท่ียวจงึมายงังานนี ้

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

ธุรกิจร้านเช่าชดุไทยบริเวณแหล่งท่องเท่ียวมีจ านวนมากท าให้
เห็นว่าส่วนมากท่ีมาท่องเท่ียวกันจะมาเพียงแค่แต่งชุดไทย
ถ่ายรูปภายในงานซึ่งตรงกนัข้ามกับร้านค้าท่ีระลึกเม่ือจะหาซือ้
หาร้านยากมากเพราะต้องเข้าไปในงานแล้วแลกเงินพดด้วง
ก่อน หากใครไม่ได้เข้าในงานคิดว่าไม่สามารถหาซือ้ได้เลย 
ดังนัน้ควรมีการกระจายจุดจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึกให้แก่
นักท่องเท่ียวมากกว่านี ้ราคาสินค้าภายในงานราคาไม่แพงมี
การเขียนปา้ยบอกราคาชดัเจน การส่ือสารของแหล่งทอ่งเท่ียวมี
ปา้ยบอกอยา่งละเอียดเข้าใจง่าย 
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นกัทอ่งเท่ียวแบบหมูค่ณะ จ านวน 2 คน (ตอ่) 
 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหา
อดีต 

การจ าลองภายในงานนีส้วยงามมากกว่าท่ีคิดไว้มาก ตลอดทัง้
งานจะได้ยินเสียงดนตรีในสมยัก่อนท าให้รู้สึกเข้าถึงบรรยากาศ
ในอดีต และเม่ือได้ใช้เงินพดด้วงท าให้เข้าใจและเห็นภาพของ
การใช้ชีวิตในสมัยก่อนมากขึน้ซึ่งแตกต่างจากท่ีเคยได้อ่าน
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์มาก่อนและเม่ือได้รับประสบการณ์
ในการใช้เงินพดด้วงจริงท าให้มีความรู้สึกเหมือนได้อยู่ในสมัย
สมเดจ็พระนารายณ์จริงๆ 

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต 
 

 ในขณะท่องเท่ียวมีความต่ืนเต้นเม่ือได้ใช้เงินพดด้วงเพราะเป็น
เปลือกหอยซึ่งแตกต่างจากเงินในปัจจุบัน และแลกเปล่ียน
ความคิดกบัเพ่ือนในขณะท่องเท่ียวพูดคยุถึงการใช้ชีวิตของคน
ในอดีต 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว ตดัสินใจมาท่องเท่ียวงานนีเ้พราะมีการแต่งกายแบบย้อนยุค
และมีกิจกรรมมากมายซึ่งแตกตา่งจากแหล่งอ่ืนได้อย่างชดัเจน 
และเป็นงานประจ าปีจัดเพียงปีละครัง้จึงคิดว่าควรมางานนี ้
เพราะคาดว่าน่าจะเป็นความแปลกใหม่ท่ีหาไม่ได้ในสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวอ่ืน 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

ข้อเสนอแนะควรมีการส่ือสารให้ทัว่ถึงเพราะหากเพ่ือนไม่ชวนก็
ไม่รู้ว่ามีงานนี ้เพราะหลงัจากเพ่ือนชวนได้ท าการหาข้อมูลซึ่ง
แหลง่ให้ข้อมลูมีน้อยมากท่ีอพัเดทข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัทัง้ท่ีเป็น
งานท่ียิ่งใหญ่มากเม่ือได้มาท่องเท่ียวจริงๆและมีจุดเด่นทาง
ประวตัิศาสตร์ของสมเด็จพระนารายณ์ และการจ าลองภายใน
งานในแบบอดีตในความคิดได้คิดว่าท่ีอ่ืนไม่สวยงาม สมจริง
ขนาดงานนี ้และในอนาคตจะบอกต่อให้มาท่องเท่ียวในงานนี ้
อีกแนน่อน 
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นกัทอ่งเท่ียวเยาวชน จ านวน 1 คน 
 

ข้อมลูทัว่ไป นางสาวกชกร บญุจนัทร์ 
อาย ุ18 ปี  
ระดบัการศกึษา มธัยมปลาย 

อาชีพ นกัเรียน 
ท่ีอยู ่5/1 ม.4 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 

การเปิดรับส่ือ มาท่องเท่ียวกบัครอบครัวเพราะเป็นวนัหยุด เหตผุลท่ีมาเท่ียว
ท่ีน่ีเพราะแม่ดูละครย้อยยุคแล้วต้องการแต่งกายชุดไทยตาม
รอยละครและต้องการชมบรรยากาศย้อนยคุตามละครท่ีได้เห็น  

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

ร้านอาหารมีการขายอาหารท่ีเข้ากับงานคือมีอาหารไทยหรือ
ขนมไทยในสมยัก่อนท่ีไม่รู้จกั หายากในปัจจุบนั และราคาไม่
แพงมาก ร้านอาหารมีจ านวนมากแต่ร้านชุดไทยมีทกุท่ีภายใน
งาน และบริเวณนอกงานบางร้านมีทัง้เช่าชดุรวมถึงแตง่หน้าท า
ผมในราคา500บาทใส่ได้ทั ง้วัน แต่ ร้านของฝากมี สินค้า
คล้ายๆกันและมีให้เลือกน้อย มีการส่ือสารบริเวณงานท่ีเข้าใจ
ง่ายและครบถ้วน 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหา
อดีต 

ภายในงานมีความสวยงามมากกวา่ท่ีอ่ืนเพราะมีการประดบัไฟ
จ านวนมากเข้ากับบรรยากาศในงานและมีทหารเฝ้าบริเวณ
ประตูทางเข้าตลอดงานรู้สึกเหมือนได้เข้ามาในวังสมัยอดีต
จริงๆ  

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต 
 

รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่เพราะเคยเท่ียวในแบบ
ย้อนยคุเพียงแคต่ลาดย้อนยคุหรือตามโบราณสถานตา่งๆแตไ่ม่
เคยทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุท่ีมีกิจกรรมหรือบรรยากาศย้อนยคุท่ี
สมจริงมากๆมาก่อน 

 
 



 
141 

 

นกัทอ่งเท่ียวเยาวชน จ านวน 1 คน (ตอ่) 
 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว ได้มาทอ่งเท่ียวเม่ือครอบครัวและตนเองมีเวลาวา่ง 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

จดุแข็งในงานคือมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์มากดงันัน้จึง
ควรเผยแพร่เอกลกัษณ์ของงานให้ได้รู้จกัมากขึน้เพราะตนเองก็
ไม่เคยรู้จกังานนีม้าก่อน จากการเท่ียวในงานนีจ้ะไปท่องเท่ียว
ยงัสถานท่ีอ่ืนๆอีก 

 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพกั จ านวน 1 คน 
 

ข้อมลูทัว่ไป นายกฤษณะ ข าวงศ์ 
ระดบัการศกึษา ปริญญาตรี 
อาชีพ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพกั 
ท่ีอยู ่17/1-2 ถนนราชด าเนิน จงัหวดัลพบรีุ 15000 

การเปิดรับส่ือ สว่นมากนกัท่องเท่ียวท่ีมาพกัจะมีการแนะน าบอกตอ่ๆกนั และ
มีการจองผา่นเวปไซต์ 

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

มีการส่ือสารผา่นFacebookของท่ีพกั และเวปไซต์การจองท่ีพกั
ต่างๆ โดยระบุจุดแข็งของท่ีพัก เช่น ท่ีพักมีระยะทางใกล้กับ
งานโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการประชาสัมพันธ์ท่ีพักให้แก่
นักท่องเท่ียวทางFacebookงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหา
อดีต 

คิดว่าท่ีมาเท่ียวเพราะเป็นเมืองเก่าแก่  และเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีการจัดการแบบย้อนยุคมีกิจกรรมมากกว่าท่ีอ่ืน 
เช่น ในทุกปีมีการแสดงเล่าเร่ืองถึงประวัติความเป็นมาของ
แหลง่ทอ่งเท่ียว 
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ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพกั จ านวน 1 คน (ตอ่) 
 

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต 

คาดว่านกัท่องเท่ียวไม่สามารถหาชมบรรยากาศในงานได้จาก
ท่ีอ่ืน เพราะมีความแตกต่างไปตามประวัติศาสตร์ของแต่ละ
แหลง่ท่ีจดั 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว ส่วนมากนักท่องเท่ียวจะมีจ านวนมากในวันหยุดเสาร์อาทิต
หรือชว่งต้นเดือน 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

อยากให้มีการส่ือสารถึงงานอยู่เร่ือยๆให้นกัท่องเท่ียวกลับมา
เท่ียวซ า้หรือนักท่องเท่ียวท่ียงไม่เคยท่องเท่ียวในรูปแบบย้อน
ยคุต้องการมาสมัผสับรรยากาศเพ่ือน าไปบอกตอ่ 

 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร จ านวน 1 คน 

 

ข้อมลูทัว่ไป นายพชัรายทุร เสริฐเทพ 
ระดบัการศกึษา ปริญญาตรี 
อาชีพ ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
ท่ีอยู ่ต.ทา่หิน อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000 

การเปิดรับส่ือ เป็นงานท่ีมีช่ือเสียงและจดัขึน้เพียงปีละครัง้ซึง่ในปัจจบุนัมี
ละครท่ีท าให้เกิดกระแสนิยมกลบัมาท่องเท่ียวแบบย้อนยคุอีก 
โดยในปีนีง้านจดัได้ยิ่งใหญ่กวา่ปีท่ีผา่นมา และจากท่ีมีกระแส
ท าให้มีนกัท่องเท่ียวมาจ านวนมากและทางร้านมีการอพัเดท
ข้อมลูผา่นทางFacebookของร้านอยูเ่สมอ ท าให้เป็นท่ีต้องการ
ของนกัท่องเท่ียวเข้ามายงัร้านมากขึน้เชน่กนั 

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

มีออกอากาศในรายการอาหารหรือBlogทอ่งเท่ียว ร้านอาหารท่ี
แนะน าในจงัหวดัลพบรีุ ในการจดัการร้านมีจดุแข็งในการ
สร้างสรรค์เมนท่ีูแตกตา่งออกไปจากร้านอ่ืนๆ ท าให้เป็นท่ีจดจ า
ของนกัท่องเท่ียว โดยทางหน่วยท่ีเก่ียวข้องภายในงานมีการ
สนบัสนนุในการประชาสมัพนัธ์จากBlogร้านอาหารท่ีแนะน า 
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ผู้ประกอบการร้านอาหาร จ านวน 1 คน 
 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหา
อดีต 

การจดัการของแหล่งท่องเท่ียวมีการตกแตง่ได้สวยงามตรงตาม
สโลแกนในปีนีคื้อ นุ่งโจง ห่มสไบ ร่วมแต่งไทย เท่ียวงานวงั ท า
ให้นกัท่องเท่ียวท่ีมีความต้องการสมัผสัวิถีชีวิตในอดีตจึงมายงั
งานนี ้รวมถึงหน่วยงานต่างๆยังร่วมมือกันแต่งกายชุดไทยกัน
ทัง้เมืองลพบรีุเพ่ือสร้างจดุเดน่ของแหลง่ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ 

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีต 
 

นักท่องเท่ียวต้องมีความตัง้ใจรอคอยท่ีจะมาท่องเท่ียวงานนี ้
หรือมีคาดหวังจากการได้ยินหรือจากการได้อ่านรีวิวสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวแนน่อนวา่มีผลกระทบตอ่ร้านตา่งๆรอบๆสถานท่ี  

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว ในชว่งวนัหยดุท่ีจะมีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเพิ่มขึน้เป็นเทา่ตวั ท า
ให้ต้องเพิ่มวัตถุดิบในการท าอาหารให้เพียงพอต่อจ านวน
นกัทอ่งเท่ียว 

แนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทอ่งเท่ียว 

ข้อเสนอแนะในการจัดงานทุกปีอยากให้มีการจัดงานเป็น
ระยะเวลาท่ีนานกว่าเดิมเพราะมีเพียงปีละหนและนกัท่องเท่ียว
จะทอ่งเท่ียวสว่นมากแคช่ว่งวนัหยดุสดุสปัดาห์  
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ผู้ประกอบการร้านสินค้าท่ีระลกึ จ านวน 1 คน 
 

ข้อมลูทัว่ไป สมาชิกชมรมแมบ้่านมหาดไทยจงัหวดัลพบรีุ 
ระดบัการศกึษา ปริญญาตรี 
อาชีพ รับราชการ 
ท่ีอยู ่182 ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หิน อ.เมือง จ.ลพบรีุ 15000 

การเปิดรับส่ือ มีความคิดเห็นว่าละครมีส่วนเป็นอย่างมากให้นกัท่องเท่ียว
มาตามรอยประวัติศาสตร์เพราะปีนีมี้นักท่องเท่ียวเยอะ
มากกว่าปีท่ีแล้วและมีการจัดงานท่ียิ่งใหญ่กว่าสวยงาม
กวา่  

สว่นประสมทางการตลาดใน
มมุมองผู้บริโภค 

มีปา้ยบอกรายละเอียดของสินค้าท่ีมีเฉพาะงานนีแ้ละราคา 
เช่นมีการจดัท าหนงัสือประวตัิของงานแผ่นดินในปีปัจจบุนั 
เหรียญท่ีระลึก และเสือ้สกรีน เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดเด่นของ
ทางร้านท่ีหาซือ้จากร้านอ่ืนไม่ได้ โดยในแต่ละปีจะมีการ
จัดท าท่ีแตกต่างกันออกไปนักท่องเท่ียวมีการตอบรับต่อ
ทางร้านเป็นอย่างดี มีการเข้ามาสอบถามและรายละเอียด
ของสินค้า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการประชาสัมพันธ์
ภายในงานถึงท่ีตัง้ของร้าน และสินค้าท่ีระลึกท่ีทางร้านได้
จดัท าซึ่งตัง้ราคาไม่แพงท่ีนักท่องเท่ียวสามารถซือ้ได้ และ
รู้สกึคุ้มคา่ท่ีได้ซือ้ไป 

ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต มีการจัดงานท่ีมีบรรยากาศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ 
และได้ทราบถึงประวัติของสมเด็จพระนารายณ์ โดยหาก
ใครมาวันท่ี16กุมภาพันธ์จะมีพิธีร าบวงสรวงท่ีจัดอย่าง
ยิ่งใหญ่เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
นารายณ์ ท่ีมีจ านวนผู้ ประกอบพิธีร าบวงสรวงจ านวน
ประมาณหนึง่หม่ืนคน  
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ผู้ประกอบการร้านสินค้าท่ีระลกึ จ านวน 1 คน (ตอ่) 
 

คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
 

นกัท่องเท่ียวสามารถหาซือ้สินค้าภายในงานได้ง่ายเพราะ

ร้านอยู่ปากทางเข้าประตูและมีป้ายบอกขนาดใหญ่ และ

หน่วยงานท่ีจัดได้ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งท่ีตัง้ของร้านได้

อยา่งละเอียด 

พฤตกิรรมการท่องเท่ียว มีความคิดเห็นว่านกัท่องเท่ียวส่วนมากท่ีมายงังานเพราะมี

กิจกรรมและองค์ประกอบของงานท่ีจัดย้อนยุคซึ่งเป็น

จดุเดน่ของงาน 

แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียว ควรมีการส่ือสารบอกถึงรายละเอียดของงานในแตล่ะวนัให้
มากขึน้เพราะส่วนมากจะเน้นประชาสมัพันธ์แค่การแสดง
เท่านัน้ และอยากให้ยังคงในรูปแบบการจัดงานแบบย้อน
ยคุให้สวยงามเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัทอ่งเท่ียวมากขึน้ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกประเด็นเก่ียวกับ  การเปิดรับส่ือ ส่วน

ประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คณุภาพประสบการณ์
ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต และแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยใช้การสรุปและการจดัหมวดหมู่เนือ้หา สามารถสรุป
ได้ดงันี ้

ประเดน็ท่ี 1 การเปิดรับส่ือสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การเปิดรับส่ือส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ

ถวิลหาอดีต ประกอบด้วย ส่ือมวลชน ส่ือบคุคล และส่ือใหม่ ซึ่งการน าเสนอละครย้อนยคุผ่านทาง
โทรทัศน์มีผลต่อการท่องเท่ียวในแหล่งโบราณสถานหรือแบบย้อนยุคตามรอยละคร โดยการ
แนะน าบอกตอ่ของครอบครัวหรือกลุม่เพ่ือนมีส่วนในการมาทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต และช่องใน 
Youtube ท่ีน าเสนอถึงเนือ้หารายละเอียดภายในงานท่ีท าให้เห็นภาพของบรรยากาศในงานมาก
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ขึน้ เชน่ แตง่กายแบบย้อนยคุ การแสดง และความรู้ทางประวตัิศาสตร์ตา่งๆ ของสถานท่ีแบบย้อน
ยคุมีผลให้นกัทอ่งเท่ียวมีความต้องการเท่ียวแบบย้อนยคุหรือตามรอยประวตัศิาสตร์ 

ประเด็นที่  2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคของผู้ประกอบการธุรกิจ
ทอ่งเท่ียว 

จากการสมัภาษณ์ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ประกอบด้วย ราคา และการส่ือสาร ซึ่งนักท่องเท่ียวมี
ความคิดเห็นว่าราคาของท่ีระลึกภายในงานมีราคาถูกแต่มีสินค้าและร้านค้าให้เลือกน้อย แต่ใน
การส่ือสารมีการส่ือสารท่ีบอกถึงรายละเอียดการชมภายในงานตามจดุตา่งๆได้อยา่งชดัเจน เข้าใจ
ง่ายและครบถ้วน ซึ่งการส่ือสารผ่านทางออนไลน์มีเพียงการส่ือสารผ่านแค่สังคมออนไลน์ 
Facebook ของทางงานเทา่นัน้ 

ประเดน็ท่ี 3 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตส่งผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ประกอบด้วย 
กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีการจ าลองรูปแบบวิถีชีวิตในอดีตโดยใช้เงินพดด้วงในการซือ้สินค้า
ตา่งๆภายในงานและมีการจดับรรยากาศแบบย้อนยคุ เสียงเพลงในอดีต การแตง่กายย้อนยคุ และ
กิจกรรมต่างๆในสมยัสมเด็จพระนาราย์ ทัง้นีเ้กิดจากในปัจจุบนัสามารถหาชมและร่วมกิจกรรม
แบบย้อนยคุในสมยัสมเด็จพระนาราย์ได้ยาก เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวมีความสนใจในมีการจ าลอง
วิถีชีวิต ดนตรีหรือกิจกรรมท่ีเป็นจดุดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียว 

ประเดน็ท่ี 4 คณุภาพประสบการณ์ได้จากการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
จากการสมัภาษณ์ พบวา่ คณุภาพประสบการณ์ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหา

อดีต ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม และความสนกุสนาน ซึ่งนกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจเข้าและ
ได้ร่วมกิจกรรมตา่งๆภายในสถานท่ีทอ่งเท่ียว มีความรู้สกึต่ืนตาต่ืนใจกบัสิ่งท่ีหาชมไมไ่ด้ในทกุๆวนั 
และมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกันในขณะท่องเท่ียว  ทัง้นีเ้น่ืองจากกิจกรรมต่างๆภายใน
แหล่งท่องเท่ียวมีความแตกตา่งและหาชมได้ยากจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน นกัท่องเท่ียวจึงเกิดความ
ประทบัใจและมีการพดูคยุบอกตอ่รวมถึงมีความตื่นเต้นในขณะทอ่งเท่ียว 

ประเดน็ท่ี 5 พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
จากการสมัภาษณ์ พบวา่ พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ประกอบด้วย 

ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง  และเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ทัง้นีเ้พราะการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือประวตัิศาสตร์ในแตล่ะแหล่ง
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ท่องเท่ียวมีความแตกตา่งกนันกัท่องเท่ียวจึงมีความต้องการท่องเท่ียวเพ่ือได้รับประสบการณ์และ
ความรู้ในประวตัิศาสตร์หรือกิจกรรมในขณะท่องเท่ียววมถึงในขณะท่ีมีโอกาสจึงมีความต้องการ
สมัผสับรรยากาศแบบย้อนยคุในแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีระยะการเดินทางท่ีไมไ่กล 

ประเดน็ท่ี 6 แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

ประกอบด้วย การแนะน าเพ่ือบอกตอ่ และการกลบัมาเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งเดมิ เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจในประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคและเกิดการ
กลบัมาเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่เดมิอีก 

สรุปผลวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1. จากวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่าการเปิดรับส่ือด้านส่ือมวลชน 

และส่ือบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมและจากการสัมภาษณ์ 
พบว่า การน าเสนอละครย้อนยุคผ่านทางโทรทศัน์มีผลต่อการท่องเท่ียวในแหล่งโบราณสถานหรือ
แบบย้อนยุคตามรอยละคร โดยการแนะน าบอกต่อของครอบครัวหรือกลุ่มเพ่ือนมีส่วนในการมา
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  

2. จากวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองผู้บริโภคด้านการส่ือสารส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม และ
จากการสมัภาษณ์ พบวา่ แหลง่ทอ่งเท่ียวมีการส่ือสารท่ีบอกถึงรายละเอียดการชมภายในงานตาม
จุดต่างๆได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่ายและครบถ้วน สามารถหาข้อมูลการส่ือสารของงานได้จากส่ือ
สงัคมออนไลน์ Facebook ท่ีการน าเสนอข้อมลูใหมอ่ยูเ่สมอ 

 
3. จากวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหา

อดีต ด้านกิจกรรมทางวฒันธรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม และ
จากการสมัภาษณ์ พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ประกอบด้วย กิจกรรมทางวฒันธรรม 
ซึง่มีการจ าลองรูปแบบวิถีชีวิตในอดีตโดยใช้เงินพดด้วงในการซือ้สินค้าตา่งๆภายในงานและมีการ
จัดบรรยากาศแบบย้อนยุค เสียงเพลงในอดีต การแต่งกายย้อนยุค และกิจกรรมต่างๆในสมัย
สมเด็จพระนาราย์ ทัง้นีเ้กิดจากในปัจจุบันสามารถหาชมและร่วมกิจกรรมแบบย้อนยุคในสมัย
สมเด็จพระนาราย์ได้ยาก เน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีความสนใจในมีการจ าลองวิถีชีวิต ดนตรีหรือ
กิจกรรมท่ีเป็นจดุดงึดดูความสนใจของนกัทอ่งเท่ียว 
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4. จากวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จาก
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความสนุกสนานส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม และจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักท่องเท่ียวมีความ
ประทบัใจและได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆภายในสถานท่ีท่องเท่ียว มีความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจกบัสิ่งท่ีหา
ชมไม่ได้ในทุกๆวัน และมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกันในขณะท่องเท่ียว  ทัง้นีเ้ร่ืองจาก
กิจกรรมต่างๆภายในแหล่งท่องเท่ียวมีความแตกต่างและหาชมได้ยากจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน 
นกัทอ่งเท่ียวจงึเกิดความประทบัใจและมีการพดูคยุบอกตอ่รวมถึงมีความต่ืนเต้นในขณะทอ่งเท่ียว 

5. จากวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า  พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  และจากการ
สมัภาษณ์ พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ประกอบด้วย ท่องเท่ียวแบบย้อนยุค
หรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง และเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ทัง้นี ้
เพราะการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือประวตัิศาสตร์ในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวมีความแตกต่างกัน
นกัท่องเท่ียวจึงมีความต้องการท่องเท่ียวเพ่ือได้รับประสบการณ์และความรู้ในประวตัิศาสตร์หรือ
กิจกรรมในขณะท่องเท่ียววมถึงในขณะท่ีมีโอกาสจงึมีความต้องการสมัผสับรรยากาศแบบย้อนยคุ
ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีระยะการเดินทางท่ีไม่ไกล  และนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ประกอบด้วย การแนะน าเพ่ือบอกต่อ และการกลบัมาเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตในแหลง่เดมิ เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจในประสบการณ์ท่ีได้จากการทอ่งเท่ียว
แบบย้อนยคุและเกิดการกลบัมาเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่เดมิอีก 
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บทที่ 5 
สรุปผลอภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการเปิดรับส่ือ ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของผู้ประกอบการธุรกิจ

ทอ่งเท่ียว ท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว

แบบถวิลหาอดีต 
4. เพ่ือศึกษาคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
5. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบ

ถวิลหาอดีต 
6. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเชิ งลึกของผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกับ 

การเปิดรับส่ือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
คณุภาพประสบการณ์ของนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

7. เพ่ือศกึษาความคิดเห็นเชิงลึกของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คุณภาพประสบการณ์ของ
นกัทอ่งเท่ียวชาวไทย และพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ท าให้ทราบถึงการเปิดรับส่ือ ประกอบด้วย ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือกิจกรรม และ 

ส่ือใหม่ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยสามารถน ามาเพิ่มช่องทางการ
เปิดรับส่ือของนกัทอ่งเท่ียวเพิ่มมากขึน้ 

2. ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยผู้ประกอบการสามารถน า
ข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ในด้านต้นทนุของผู้บริโภค ความ
สะดวก และการส่ือสารของนกัทอ่งเท่ียว 

3. ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต 
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4. ท าให้ทราบถึงคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

5.จากการส ารวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตนัน้สามารถน ามาพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเพิ่มแนวโน้มพฤติกรรมการการกลบัมาท่องเท่ียวในแหล่งเดิม และการบอกต่อ
เพ่ือแนะน าในการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

6. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นเชิงลึกของผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวเก่ียวกับ 
การเปิดรับส่ือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
คุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  
เพ่ือน ามาปรับปรุงแหลง่ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตอนัจะน าไปสู่การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวตอ่ไป 

7. ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นเชิงลึกของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับการเปิดรับส่ือ ส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต คณุภาพประสบการณ์
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต เพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ใน
การวางแผนแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวได้รับท่ี
จะน าไปสูก่ารเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีนิยมตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้
ไปทัง้ชาย และหญิงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังบริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัเชิงประมาณ (Quantitative research) 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุ
ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปทัง้ชาย และหญิงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังบริเวณงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงค านวณกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวณ 
(กัลยา วานิชย์บญัชา, 2555) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดตวัอย่างจากการค านวณ 384 
ตวัอยา่ง เพิ่มจ านวนตวัอยา่ง 16 ตวัอยา่ง รวมจ านวน 400 ตวัอยา่ง  

การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) 
ผู้ให้ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ คือ นกัทอ่งเท่ียวท่ีมายงังานแผ่นดินสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช จ านวน 5 คน และผู้ ประกอบการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช จ านวน 3 คน ซึง่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วยเคร่ืองมือจ านวน 7 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ ซึ่งมีลกัษณะเป็น 
Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Question) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดรับส่ือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 16 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตาม
แนวคิดของ Daugherty, Eastin and Bright ใน 4 ด้าน คือ ด้านส่ือมวลชน ด้านส่ือบคุคล ด้านส่ือ
กิจกรรมและ ด้านส่ือใหม ่ด้านละ 4 ข้อ 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค
ของผู้ ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตามแนวคิดของ Bob Lauterborn 
ใน 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทนุของผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้าน
การส่ือสาร ด้านละ 3 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 18 ข้อ 
ซึง่สร้างขึน้ตามแนวคิดของ เกรียงไกร วฒันาสวสัดิ ์ใน 6 ด้าน คือ ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ด้าน
สถานท่ีหรือเวลา ด้านสิ่งเร้า ด้านคณุค่าทางศิลปกรรม ด้านกิจกรรมทางวฒันธรรม และด้านจุด
สนใจทางศาสนา ด้านละ 3 ข้อ 

ส่วนที่  5 แบบสอบถามเก่ียวกับคณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 12 ข้อ ซึ่งสร้างขึน้ตามแนวคิดของ  Kao, Huang and Wu ใน 4 มิติ คือ การมีใจจดจ่อ 
ความประหลาดใจ การมีสว่นร่วม และ ความสนกุสนาน ด้านละ 3 ข้อ 

ส่วนที่  6 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 5 ข้อ ซึง่สร้างขึน้ตามแนวคิดของ จนัทจร กออิสรานภุาพ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่  7 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต ประกอบด้วย 
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ข้อท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับการกลับมาท่องเท่ียวในแหล่งเดิม มีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 1 
ข้อ  

ข้อท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบอกต่อเพ่ือแนะน า มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ชนิด 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ  

ข้อท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการไปท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน 
เป็นการวัดท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 4 
ระดบั ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ  

 
สรุปผลการวิจัย 

สถติเิชิงพรรณนา 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียว

ยังงานแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 15 - 25 ปี สถานภาพโสด 

ระดับการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และมีรายได้ 10,001-20,000 
บาท 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปิดรับส่ือของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยว
ยังงานแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการเปิดรับส่ือด้านส่ือมวลชนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.379 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบั
การเปิดรับส่ือมวลชนมากท่ีสดุ ได้แก่ ละครย้อนยคุท่ีน าเสนอทางโทรทศัน์ การน าเสนอบรรยากาศ
แบบย้อนยคุท่ีปรากฏในโฆษณาโทรทศัน์ ภาพโฆษณาแบบย้อนยคุท่ีปรากฏตามปา้ยโฆษณา เช่น 
ป้ายบิลบอร์ด และการน าเสนอรูปภาพ หรือเนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองราวในอดีตท่ีปรากฏในนิตยสาร 
หรือหนงัสือพิมพ์โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54 3.39 3.31 และ 3.28 ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการเปิดรับส่ือด้านส่ือบุคคลอยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.178 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการ
เปิดรับส่ือบุคลในระดบัมาก ได้แก่ บริษัทน าเท่ียวมีส่วนในการโน้มน้าวใจให้ท่านสนใจเร่ืองราวใน
อดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ ครอบครัวมีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้
ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค 
การปรากฏตวัของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในงานท่ีน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยุคมีส่วนให้ท่านเกิด
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ความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ และกลุ่ม
เพ่ือนมีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือ
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.02 2.95 2.90 และ 2.89ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการเปิดรับส่ือ ด้านส่ือกิจกรรมอยู่ในระดบัมาก โดย
มีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 2.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการเปิดรับ
ส่ือในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ติดตามข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวเก่ียวกับงานมหกรรมสินค้าหรือ
บริการท่ีน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยุค ติดตามข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวกิจกรรมประจ าปี
ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีการน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุ และท่านมกัตดิตามขา่วสารหรือความ
เคล่ือนไหวของนิทรรศการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตหรือมีองค์ประกอบโดยรวมแบบย้อน
ยุค โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 ข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการเปิดรับส่ือในระดบัมากได้แก่ 
ติดตามข่าวสารหรือความเคล่ือนไหวงานประกวดแข่งขันท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร์ เช่น การ
ประกวดภาพถ่ายเพ่ือสง่เสริมแหลง่มรดกทางประวตัศิาสตร์ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.96  

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการเปิดรับส่ือ ด้านส่ือใหม่อยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัการ
เปิดรับส่ืออยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ รายการในยูทูป (Youtube)มีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ท่านเกิด
ความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ เช่น Faith 
ThaiStory สงัคมออนไลน์เฟซบคุ (Facebook) มีส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราว
ในอดีต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค เช่น เพจ Unseen Tour 
Thailand และข้อทั่ี

ี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นมาก ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) มีส่วน

ส าคัญท่ีช่วยให้ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือการ
ท่องเท่ียวแบบย้อนยุค เช่น เว็บไซต์ บ้านจอมยุทธ และบทความในบล็อก (Blog) มีส่วนส าคญัท่ี
ช่วยให้ท่านเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุ เชน่ blog.traveloka โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั3.29 3.26 3.19 และ3.16 ตามล าดบั 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความคิดเห็นตอ่องค์ประกอบอยู่ในระดบัดีมาก โดย
มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบในระดับดีมากได้แก่ ร้านค้ามีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักท่องเท่ียว 
องค์ประกอบของสถานท่ีท่องเท่ียวมีรูปแบบเหมาะสมเข้ากับบรรยากาศแบบย้อนยคุ และมีการน า
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เฉพาะสินค้าพืน้เมืองมาขายไม่ปะปนกับสินค้าอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 3.28 และ 3.06 
ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความคิดเห็นต่อความเหมาะสมทางด้านราคา และ
ความเต็มใจอยู่ในระดบัดีโดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ี
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นรอยู่ในระดับดี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ณ 
สถานท่ีแหล่งนี ้เช่น คา่อาหาร ค่าท่ีพกั ไม่เป็นภาระหนกัมากจนเกินไป การตัง้ราคาของท่ีระลึกมี
ความเหมาะสม และคา่ใช้จา่ยในการถ่ายภาพท่ีระลกึในสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหลง่นีมี้ความเหมาะสม 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.21 3.00 และ 2.84 ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความคิดเห็นตอ่ความสะดวกอยู่ในระดบัดีมาก โดย
มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความ
คดิเห็นในระดบัมาก ได้แก่ มีรูปแบบการจดัวางสินค้าท่ีเป็นระเบียบสามารถหาซือ้ได้ง่าย มีบริการ
การเดินทางบริเวณสถานท่ี เท่ียวแหลงนีใ้ห้ท่านเลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น มีบริการรถรับส่ง และ
ร้านค้าส่วนใหญ่มีท่ีตัง้อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 3.70 และ 3.67 
ตามล าดบั 

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีระดับความคิดเห็นต่อการส่ือสารอยู่ในระดับดีโดยมี
คา่เฉล่ียรวมเท่ากับ 3.08 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระดบัความ
คดิเห็นในระดบัดี ได้แก่ ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสารท่ีมาของสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ือแสดงถึง
คณุค่าของสถานท่ีท่องเท่ียว โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเข้าใจง่าย  ได้รับข้อมูลการประชาสมัพนัธ์
จากร้านค้าอย่างครบถ้วน และผู้ ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสารถึงแหล่งท่ีตัง้ของร้านอย่าง
ละเอียด โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.13 3.02 และ 2.92 ตามล าดบั 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีมุมมองการถวิลหาอดีตด้านอารมณ์หรือความรู้สึกอยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.12 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนักท่องเท่ียวชาว
ไทยมีระดบัความคิดเห็นต่อมุมมองการถวิลหาอดีตด้านอารมณ์หรือความรู้สึกในระดบัเห็นด้วย 
ได้แก่ ต้องการสมัผสัถึงบรรยากาศหรือวิถีชีวิตแปลกใหม่ท่ีแตกตา่งไปจากชีวิตประจ าวัน ต้องการ
ปลีกตวัจากสภาพสังคมท่ีวุ่นวายในปัจจุบนั และรู้สึกช่ืนชอบท่ีจะสัมผัสถึงความรู้สึกย้อนไปยัง
ความทรงจ าเก่าๆ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.33 3.20 และ 3.13 ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีมุมมองการถวิลหาอดีตด้านสถานท่ีหรือเวลาอยู่ในระดบั
มาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมี
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ระดบัความคิดเห็นตอ่มมุองการถวิลหาอดีตด้านสถานท่ีหรือเวลาในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ สถานท่ี
ท่องเท่ียวมีการน าเสนอเร่ืองราวในอดีตหรือเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์  การน าเสนอบรรยากาศ
แบบย้อนยคุตรงกบัความคิดหรือภาพจินตนาการ สถานท่ีท่องเท่ียวสามารถจ าลองวิถีชีวิตในอดีต
ออกมาได้อยา่งนา่ทึง่ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.43 3.32 และ 3.15 ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีมุมมองการถวิลหาอดีตด้านสิ่งเร้า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 3.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีมมุมอง
การถวิลหาอดีตด้านสิ่งเร้า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การน าเสนอภาพแบบย้อนยุค หรือ
เสียงดนตรีไทยมีความน่าดงึดดูความสนใจ และผู้คนแตง่กายย้อนยคุในสถานท่ีท่องเท่ียวมีส่วนให้
สนใจมายงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหล่งนี ้สว่นผู้ตอบแบบสอบถามมีมมุมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดบั
มาก ได้แก่ การแสดงสถานการณ์ตา่งๆแบบย้อนยุคภายในแหล่งท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.31 3.27 และ 3.16 ตามล าดบั 

 นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีมมุมองการถวิลหาอดีตด้านคณุคา่ทางศิลปกรรม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.28 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ี
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีมุมมองการถวิลหาอดีตด้านคุณค่าทางศิลปกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ได้แก่ เคร่ืองแต่งกายแบบไทยในอดีตเป็นจดุดงึดดูความสนใจท่ีท่านมาเยือนสถานท่ีแหล่งนี  ้ส่วน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการถวิลหาอดีตอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของไทยมี 
ความน่าดูดดูดความสนใจ เช่น ประวัติศาสตร์ของงานแผ่นดินสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช 
ประวตัศิาสตร์ ของพระบรมมหาราชวงั หรือ สถาปัตยกรรมไทย และพิพิธภณัฑสถาน (Museums) 
มีความน่าสนใจในการน าเสนอเร่ืองราวในอดีตจนถึงปัจจุบัน  เช่น พิพิธภัณฑสถานทาง
ประวตัศิาสตร์ โบราณคดีทางศลิปวฒันธรรม โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.6 3.23 และ 3.21 ตามล าดบั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีมมุมองการถวิลหาอดีตด้านกิจกรรมทางวฒันธรรม อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.29 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยมีมุมมองการถวิลหาอดีตด้านกิจกรรมทางวฒันธรรม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ดนตรี
หรือการเต้นร าเป็นจุดดงึดดูความสนใจ เช่น การฟ้อนร า หรือร าวงของไทย ความสนใจในวิถีชีวิต
ของชาวบ้านในอดีตของคนในถ่ินนัน้ เช่นการจ าลองหมู่บ้าน การใช้เคร่ืองเงินและเคร่ืองทองลาย
โบราณ และความสนใจในกิจกรรมการแสดงในอดีตของท้องถ่ินนัน้ เช่น การแสดงพืน้เมือง โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.40 3.37 และ 3.28 ตามล าดบั 

นักท่องเท่ียวชาวไทยมีมุมมองการถวิลหาอดีตด้านจุดสนใจทางศาสนาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.38 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียว
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ชาวไทยมีมมุมองการถวิลหาอดีตด้านจดุสนใจทางศาสนาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ มีวดัเก่าแก่ท่ี
ท่านเคยได้ยิน ช่ือหรือเคยได้อ่านมาก่อน  วัดท่ี เก่าแก่ ท่ี มีประวัติความเป็นมาของไทยมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเป็นท่ีสนใจ หรือน่าดึงดดูใจ และมีจุดสนใจท่ีแตกต่างหรือหาชมได้ยาก
เม่ือเทียบกบัโบราณสถานแหลง่อ่ืน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.40 3.33 และ 3.27 ตามล าดบั 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่ได้
จากการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 

นักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับประสบการณ์ด้านการมีใจจดจ่อในระดับดี โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับ
ประสบการณ์ดา้นการมใีจจดจ่อในระดบัดีมาก ได้แก่ ขณะท่ีท่านอยู่ในสถานท่ีท่องเท่ียว ท่านรู้สึก
ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ส่วนข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามได้รับประสบการณ์ในระดบัดี ได้แก่ มี
ความรู้สึกรอคอยท่ีจะได้รับชมสิ่งต่างๆภายในสถานท่ีท่องเท่ียว และตัง้หน้าตัง้ตารอคอยท่ีจะมา
ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมีบรรยากาศย้อนยคุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.28 3.22 และ 3.12 ตามล าดบั 

นักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับประสบการณ์ด้านความประหลาดใจในระดับดี โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.22 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับ
ประสบการณ์ดา้นความประหลาดใจในระดบัดี ได้แก่ รู้สึกถึงความคุ้มคา่ท่ีได้มาสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งนี ้เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีไม่เคยพบเจอในสถานท่ีท่องเท่ียวแหล่งอ่ืน และสถานท่ีท่องเท่ียวมี
ความสวยงามกวา่ท่ีคาดคดิไว้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.25 3.22 และ 3.20 ตามล าดบั 

นักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วม ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.15 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยได้รับ
ประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วม ในระดบัดี ได้แก่ ซือ้สินค้าภายในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆภายในสถานท่ีท่องเท่ียว และได้พูดคุยกับผู้ อ่ืนในขณะท่ีอยู่ในบริเวณแหล่ง
ทอ่งเท่ียว โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.25 3.10 และ 3.09 ตามล าดบั 

นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยได้รับประสบการณ์ด้านความสนกุสนานในระดบัดีมาก โดย
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามได้รับ
ประสบการณ์ด้านความสนกุสนานในระดบัดีมาก ได้แก่ มีรอยยิม้หรือเสียงหวัเราะขณะชมสถานท่ี
ท่องเท่ียว มีความต่ืนเต้นเม่ือได้เห็นบรรยากาศย้อนยุคท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบนั  และไม่รู้สึกเบื่อ
ขณะชมบรรยากาศแบบย้อนยคุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.35 3.32 และ3.26 ตามล าดบั 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ีย

เท่ากับ 3.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว
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แบบถวิลหาอดีตมากท่ีสดุ ได้แก่ ท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาวา่ง 
มีความสนใจติดตามข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตอยูเ่ป็นประจ า ทอ่งเท่ียว
แบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ และมีความยินดีในการ
ใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบถวิลหาอดีต ส่วนข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตมาก ได้แก่ ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีต
มากกวา่การทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.32 3.31 3.30 3.26 และ3.09 ตามล าดบั 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
นักท่องเท่ียวชาวไทยมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมมาก

ท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัทอ่งเท่ียวชาวไทยมีแนวโน้มไป
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืนแน่นอน มีระดบัแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผน่ดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชอีก และมีแนวโน้มกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.42 3.37 และ3.20 ตามล าดบั 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สถิตเิชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 การเปิดรับส่ือส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับส่ือในด้านส่ือมวลชน และด้านส่ือบุคคล มีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.215  และ0.084 ตามล าดบั ซึ่งการเปิดรับส่ือในด้านส่ือมวลชน และด้านส่ือ
บุคคลเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  ส่วนการเปิดรับส่ือในด้านส่ือ
กิจกรรม และด้านส่ือใหม ่ไม่ได้เป็นตวัก าหนดคณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้
จากการทอ่งเท่ียวถวิลหาอดีตโดยรวม 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคส่งผลตอ่พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.143 ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต และ
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภคด้านความต้องการของผู้ บริโภค ด้านต้นทุนของ
ผู้ บริโภค และด้านความสะดวกไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ผลการวิจยัพบว่า ด้านกิจกรรมทางวฒันธรรมมีคา่สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.223 หน่วย ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตส่งผลต่อพฤติกรรมการ
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ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ด้าน
สถานท่ีหรือเวลา ด้านสิ่งเร้า ด้านคุณค่าทางศิลปกรรม และด้านจุดสนใจทางศาสนาไม่ได้เป็น
ตวัก าหนดพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

สมมติฐานท่ี 4 คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ผลการวิจยัพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม 
และด้านความสนกุสนานมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.132 และ0.300 หน่วย ตามล าดบั 
ซึง่คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการมีสว่นร่วม และด้านความ
สนกุสนานเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ส่วนคณุภาพประสบการณ์ท่ีได้
จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการมีใจจดจ่อ และด้านความประหลาดใจไม่ได้เป็น
ตวัก าหนดพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 

สมมติฐานท่ี 5 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมส่งผลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.197 ทัง้นีพ้ฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวมเป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 

สมมติฐานท่ี 5.1 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชอีก ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง และด้านการท่องเท่ียวแบบย้อน
ยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.081 และ0.209 ตามล าดับ ซึ่งพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง และด้านการท่องเท่ียวแบบย้อน
ยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่เป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียวงานแผ่นดนิสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อีก ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีต
มากกว่าการทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน ด้านความสนใจติดตามข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต และด้านความยินดีในการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบถวิล
หาอดีตไม่ได้เป็นตัวก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมา
ทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอีก  
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สมมติฐานท่ี 5.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  ด้านความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากับ 0.197 ซึ่งพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืน
มาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นตัวก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ส่วนพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้าน การท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหา
อดีตมากกวา่การท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาส
หรือมีเวลาว่าง ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่ และด้านความยินดีในการใช้จ่ายในการเดนิทางท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือแบบถวิลหา
อดีตไมไ่ด้เป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมา
ทอ่งเท่ียวงานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

สมมติฐานท่ี 5.3 พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน 
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.147 หน่วย ซึ่งพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่เป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้าน
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน ส่วนพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ด้านการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่าง และด้านความยินดีในการใช้จ่ายในการ
เดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบถวิลหาอดีตไม่ได้เป็นตวัก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน  
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อภปิรายผล 
จากผลการวิจัย พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือและ

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษางานแผ่นดิน
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบรีุ มีประเดน็ส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายได้ ดงันี ้

อิทธิพลของการเปิดรับส่ือ ผลการวิจยัพบว่า การเปิดรับส่ือในด้านส่ือมวลชนส่งผล
ทางบวกตอ่พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก เป็นส่ือมวลชนมีความ
สะดวกในการเปิดรับทัง้ทางตรงและทางอ้อม เน่ืองจากในปัจจุบนัเป็นสงัคมท่ีมีผู้คนสามารถพบ
เห็นโฆษณาต่างๆหลายช่องทาง เช่น ทางโทรทัศน์ ป้ายบิลบอร์ด หรือในนิตยสารต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณ์ วรรณวรมิศร์ (2553) กฤษณ์ ได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือกับ
การท่องเท่ียวต่างประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการเปิดรับส่ือเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียว โดยเปิดรับผา่นส่ือมวลชนมากท่ีสดุได้แก่ โทรทศัน์ เช่น ละคร นิตยสาร เน่ืองจากเป็นส่ือ
ท่ีมีความสะดวกไม่ต้องใช้ความพยายามในการเปิดรับมากนัก และในปัจจุบนัได้มีการน าละคร
ย้อนยคุมาปรับแสดงในโทรทศัน์โดยปรับบทให้เข้าปัจจบุนัมากขึน้และในรูปแบบการใช้ชีวิตของคน
ในปัจจุบันท่ีมีการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกับอดีตจนเกิดเป็นกระแสอย่างต่อเน่ือง เพราะ ส่ือมวลชน
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้าง เช่นทางโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีเผยแพร่ข้อมูลต่างๆได้
อย่างรวดเร็วถึงจะมีระยะเวลาท่ีจ ากัดก็ตาม  อีกทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรัชญา วงศ์
อาทิตย์ (2558) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
พบว่า กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวท่ีพบส่วนมากมีอาย ุ15-25ปี เน่ืองจากเป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงของการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆท าให้มีความสนใจตอ่ปัจจยัรอบด้านและพร้อมท่ีทอ่งเท่ียวในสถานท่ีแปลกใหม ่
ซึ่งนกัท่องเท่ียวในวยันีย้ังไม่มีความทรงจ าในอดีตมากนัก โดยได้รับข้อมูลในอดีตจากละครหรือ
โฆษณาท่ีเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในชีวิตประจ าวัน  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Daugherty et al. (2008) กล่ าวว่า  ส่ื อมวลชน เป็น ส่ื อกลางในการส่ื อสารจากองค์กรสู่
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัใกล้ชิดให้เกิดความรู้ใหม่ระหว่างองค์กรกับผู้คนใน
ปัจจบุนั 

อิทธิพลของการเปิดรับส่ือ ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับส่ือในด้านส่ือบุคคลส่งผล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก ส่ือบุคคลสามารถมี
ปฏิกิริยาโต้ตอบระหวา่งกนัและการตดิตอ่โดยตรงซึง่สอดคล้องกบั ดวงฤทยั พงศ์ไพฑรูย์ (2544) ท่ี
อธิบายว่าส่ือบุคคลเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือชักจูงโน้ม น้าวใจบุคคล
โดยตรง และการติดตอ่โดยกลุ่มบคุคลจะมีอิทธิพลตอ่บคุคล เพราะเม่ือกลุ่มมีความสนใจ ในเร่ือง
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หรือทิศทางเดียวกัน บุคคลส่วนใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจนัน้ด้วย จึงท าให้นักท่องเท่ียว
สามารถสอบถามข้อมูลท่ีตนเองสนใจได้ ถึงแม้จะมีการเปิดรับส่ืออ่ืนก็ตามแต่ก็ยังคงมีการ
สอบถามจากบุคคลใกล้ชิดอยู่ แสดงให้เห็นว่ามักจะต้องมีส่ือบุคคลอยู่ควบคู่กับส่ืออ่ืนด้วยเสมอ 
ดงันัน้จะเห็นว่านกัท่องเท่ียวจะหาข้อมลูจากคนใกล้ชิดมากกว่าการเลือกใช้ส่ือประเภทอ่ืน ๆ และ
ยงัสอดคล้องกบั วีรวรรณ แซจ่า๋ว (2557) ซึง่ได้ศกึษาอิทธิพลของทศันคติและความพึงพอใจในการ
เปิดรับข่าวสารจากส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจวางแผนการทอ่งเท่ียวการประชาสมัพนัธ์ผ่านบคุคลท่ีมีอิทธิพลด้านการทอ่งเท่ียว ท่ีพบว่า 
การประชาสัมพันธ์ผ่านบุคคลท่ีมีอิทธิพลด้านการท่องเท่ียวเช่นกัน ดงันัน้ในการส่ือสารด้านการ
ท่องเท่ียวควรเน้นการประชาสมัพนัธ์โดยส่ือบคุคล เพราะเป็นช่องทางท่ีเข้าถึงนกัท่องเท่ียวเปิดรับ
มากท่ีสดุ ซึ่งจากผลการวิจยัสามารถยืนยนัได้วา่ส่ือบคุคลจดัว่าเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมสงู
ท่ีสุดส่ือหนึ่ง โดยเคร่ืองมือการส่ือสารการท่องเท่ียวท่ีส าคญัโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวกระตุ้นการ
ทอ่งเท่ียวด้วยการพดูปากตอ่ปาก (word of mouth) จากบคุคลหนึง่ไปยงัอีกบคุคลหนึง่  

อิทธิพลของการเปิดรับส่ือ ผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับส่ือในด้านส่ือกิจกรรมไม่
ส่งผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก การจดักิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวในประเทศนัน้ ไม่ได้จดัขึน้อย่างทัว่ถึง และจดัขึน้เพียงบางครัง้เทา่นัน้ กลา่วคือ จะจดั
ขึน้ในเฉพาะตวัเมืองตา่งจงัหวดัหรือในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านัน้ จึงท าให้ต้องใช้เวลาและเสีย
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางหากอยู่ไกล ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สีตลา เขมะภาตะพนัธ์ (2558) 
ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การเปิดรับส่ือและการรับรู้ภาพลักษณ์เก่ียวกับการท่องเท่ียวประเทศไทย ของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่ นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนกลุม่นีมี้สถานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะเดนิทางไป
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีจดัขึน้ได้ เพราะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ประเทศจีนนัน้ ไมไ่ด้จดัขึน้ทกุเมือง แตจ่ะจดัขึน้ในเมืองใหญ่ ๆ ไมก่ี่เมืองเทา่นัน้ เชน่ กวางเจา อูฮ่ัน่ 
และเซ่ียงไฮ้ ซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศท่ีใหญ่ การเดินทางข้าม เมืองต้องใช้เวลาหลายชัว่โมงหรือ
เป็นวนั  

อิทธิพลของการเปิดรับส่ือ ผลการวิจยัพบว่า การเปิดรับส่ือในด้านส่ือใหม่ไม่ส่งผล
ทางบวกต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นี เ้น่ืองจาก นักท่องเท่ียวมี
ความคุ้นเคยในการใช้ส่ือพวกนีอ้ยู่ในชีวิตประจ าวนั พวกเขาจึงเลือกใช้ส่ือท่ีถนดั เข้าถึงง่ายและ
รวดเร็ว เพ่ือแสวงหาข้อมลูการท่องเท่ียว แตเ่น่ืองจากข้อมลูการท่องเท่ียวแบบถิลหาอดีตหรือแบบ
ย้อนยคุยงัมีเพียงไม่ก่ีแหล่งท่ีได้รับความนิยมและไม่มีการส่ือสารอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงการส่ือสารท่ี
ขาดความน่าเช่ือถือ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ คมสิทธ์ิ เกียนวฒันา (2559) ศึกษาเร่ือง การ
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เลือกให้ความสนใจต่อส่ือท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย เทียบกับประเทศคูแ่ข่งใน
อาเซียน กล่าวว่า ส่ืออินเทอร์เน็ตเป็นส่ือท่ีเข้าถึงได้ง่าย เช่น การติดต่อส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการ
บริการทางการท่องเท่ียวตา่ง ๆ หรือหากมีความสนใจหรือข้องใจในเร่ืองใดก็สามารถค้นหาข้อมูล
จากส่ืออินเทอร์เน็ตโดยมีทัง้ข้อมลูท่ีมีการอ้างอิง มีความน่าเช่ือถือและข้อมลูจากการแบง่ปันแสดง
ความคิดเห็น มีการโต้ตอบกนัจนเกิดเป็นสงัคมออนไลน์ขึน้มา ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือ
ใหม่ท่ีว่าเป็นส่ือท่ีมีความหลากหลายและมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่จะแตกต่างกันไป
ตามประเภทของการใช้งาน เช่นเดียวกบั ดวงฤทยั พงศ์ไพฑรูย์ (2544) ท่ีอธิบายว่าส่ือใหมเ่ป็นการ
เผยแพร่ข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือชักจูงโน้ม น้าวใจ และการติดต่อโดยกลุ่มบุคคลผ่าน
โซเชียลท่ีมีอิทธิพลตอ่บคุคล เพราะเม่ือกลุ่มมีความสนใจ ในเร่ืองหรือทิศทางเดียวกนั บุคคลส่วน
ใหญ่ในกลุ่มก็จะมีความสนใจนัน้ด้วย จึงท าให้นกัท่องเท่ียวนิยมเปิดรับส่ือเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ประเทศไทย เพราะสามารถสอบถามข้อมลูท่ีตนเองสนใจได้ตลอดเวลา และไมมี่ข้อจ ากดัในการใช้ 
รวมถึงความคุ้นชินของคนในยุคปัจจุบนัท่ีเป็นยุคดิจิทัล แสดงให้เห็นว่ามักจะต้องมีส่ือใหม่อยู่
ควบคูก่บัส่ืออ่ืนด้วยเสมอ  

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคด้านความต้องการของผู้บริโภค ไม่สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก จ านวนร้านขายสินค้ามีน้อยรายมีเพียงร้านเช่า
ชดุไทย ส่วนร้านอาหารภายในงานมีความโดดเดน่มากท่ีสดุเน่ืองจากเป็นอาหารพืน้เมืองท่ีหาทาน
ได้ยากในปัจจุบนั  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษมา ประวีณไว (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ความ
ประทับใจของนักท่องเท่ียวต่อการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศไทย ท่ีพบว่า การเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศไทยเป็นท่ีประทับใจต่อนักท่องเท่ียวในด้านของสินค้าและอาหารไทย
เทา่นัน้ท่ีมีความสวยงามโดดเดน่แสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองผู้ บริโภคด้านต้นทุนของผู้ บริโภค ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก สินค้าท่ีระลึกแต่ละร้านไม่มีความแตกต่างกัน
มากนกั และจ านวนร้านค้าท่ีระลึกท่ีมีจ านวนน้อยท าให้นกัท่องเท่ียวได้ไม่ได้ค านึงถึงความยินดีท่ี
จะใช้จ่ายสินค้ามากนกัเม่ือนกัท่องเท่ียวค านึงถึงความจ าเป็นของสินค้า ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ข อ ง  
ธนภทัร์ หนนูิมิตร (2558) ได้ศกึษาเร่ือง การรับรู้ และ ทศันคติด้านสว่นประสมการตลาด 4C's  กบั
พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์ของกิจการเพ่ือสงัคม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า 
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ทศันคตด้ิานต้นทนุของผู้บริโภคไม่มีผลกบัพฤติกรรมและแนวโน้มการซือ้ผลิตภณัฑ์ของกิจการเพ่ือ
สงัคมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กล่าวคือ สินค้าท่ีไม่มีความแตกตา่งกนัท าให้ผู้บริโภค
ไมค่ านงึถึงความต้องการและการซือ้สินค้า 

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคด้านความสะดวก ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก ผู้ประกอบการภายในงานยงัขาดการให้ค าแนะน าและ
อธิบายรายละเอียดและขัน้ตอนเดินทางการมายังงานอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง เน่ืองจากการ
เดนิทางมายงังานคอ่นข้างล าบากเพราะมีการปิดถนนนกัท่องเท่ียวจงึต้องการได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 
มีความละเอียดและชัดเจนมากกว่า ข้อมูลท่ีได้ตามส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามา เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการเดินทาง สอดคล้องกับแนวคิดของ บุริม โอทกานนท์ (2555) ว่าหาก
ผู้ประกอบการไม่มีการเพิ่มความสะดวกในการซือ้สินค้าและบริการของเพราะในตอนนีผู้้บริโภคจะ
ไมส่ามารถตดัสินใจวา่จะซือ้ท่ีไหน ซือ้มากเทา่ไร และซือ้เวลาใด  

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ผลการวิจัยพบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภคการส่ือสาร ส่งผลตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของงานมีความชัดเจน เหมาะสม 
เข้าใจง่าย รูปแบบของส่ือประชาสมัพันธ์สามารถสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความสนใจได้ 
การส่ือสารข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ และมีการสร้างเร่ืองราวของงานรวมถึงบอกรายละเอียดของ
กิจกรรมแบบย้อนยุคท่ีมีความน่าสนใจท าให้นักท่องเท่ียวมายังงานเพ่ือต้องการท่องเท่ียวท่ีมี
องค์ประกอบแบบย้อนยคุรูปท่ีหาชมได้ยากในปัจจบุนั สอดคล้องกบัแนวคิดของ บริุม โอทกานนท์ 
(2555) ว่าวิธีการส่ือสารประชาสมัพนัธ์นัน้แทนท่ีจะใช้ส่ือเพ่ือการกระตุ้นการท่องเท่ียวแบบในอดีต
ท่ีเคยประสบความส าเร็จ แต่วันนีก้ารส่ือสารต้องมองว่าทัง้ส่ือและสารใดท่ีผู้ บริโภคจะรับฟัง 
การตลาดวันนีไ้ม่ใช่ว่าผู้บริโภคจะยอมฟังในสิ่งท่ีเราต้องการจะพูดดงัเช่นเดิม แต่วนันีผู้้บริโภค
เลือกท่ีจะฟังและไม่ฟัง เลือกท่ีจะเช่ือและไม่เช่ือ ดังนัน้การส่งเสริมการตลาดจึงควรหันมาให้ 
ความส าคัญในเร่ืองการส่ือสารมากกว่าการลดแลกแจกแถม แต่ให้ความส าคัญในการสร้าง
เร่ืองราวผา่นการส่ือสารท่ีผู้บริโภครับฟังมากกวา่    

อิทธิพลของปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
การถวิลหาอดีตด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก  ความต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคมหรือชีวิตประจ าวนัเป็น
เพียงแค่ช่วงอารมณ์หรือความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆท่ีท าให้เกิดการหวนระลึกถึงการ
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เดนิทางทอ่งเท่ียวในอดีต โดยการหลีกหนีจากความวุน่วาย ไปสู่ความเรียบง่าย ซึง่ตรงกบัความคิด
ของ Christopher Shaw (1989) ท่ีได้กล่าวถึง 3 เง่ือนไขของ การท าให้เกิดการโหยหาอดีต ซึ่งหนึ่ง
ในเง่ือนไขดงักล่าว คือ คนเรามองว่าปัจจบุนันัน้บกพร่อง ไม่มีความสขุหรือไม่พอใจในบางครัง้กับ
สิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตปัจจบุนั  

อิทธิพลของปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
การถวิลหาอดีตด้านสถานท่ีหรือเวลา ไมส่ง่ผลตอ่พฤติกรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม 
ทัง้นีเ้น่ืองจาก นักท่องเท่ียวส่วนมากมีอายุ15-25ปีจึงยังไม่มีอดีตหรือความปรารถนาในรูปแบบ
ของบคุคล สถานท่ี และสิ่งตา่ง ๆ ในชว่ง เวลาท่ีผา่นมามานกั ซึง่สอดคล้องกบัความหมายของการ
โหยหาอดีตท่ี M. B. Holbrook (1993) ได้กล่าว ไว้ว่า การโหยหาอดีต หมายถึง ความใฝ่หาในสิ่งท่ี
เกิดขึน้เม่ือวาน หรือความช่ืนชอบในทรัพย์สินและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี เก่ียวข้องกับห้วงเวลาในอดีต
กาล อีกทัง้ยังสอดคล้องกับมุมมองของ M. B. a. S. Holbrook, R.M. (1991) ได้ให้ความหมายท่ี
กว้างขึน้ของการโหยหาอดีตว่าหมายรวมถึงการมีความพึงพอใจ (ความชอบพอ ทัว่ไป ทศันคติใน
เชิงบวก หรือผลกระทบท่ีน่าพอใจ) ตอ่วตัถ ุ(บุคคล สถานท่ี หรือสิ่งของ) ท่ีเคยอยู่ ร่วมกันมานาน
ในคราวท่ีบคุคลนัน้ยงัเป็นวยัเยาว์ (ชว่งวยัผู้ใหญ่ตอนต้น วยัรุ่น วยัเดก็ หรือก่อนเกิด)  

อิทธิพลของปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
การถวิลหาอดีตด้านสิ่งเร้า ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นี ้
เน่ืองจาก นกัท่องเท่ียวส่วนมากมีความต้องการท่องเท่ียวเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลก
ใหมท่ าให้นกัท่องเท่ียวเม่ือเห็นสิ่งกระตุ้นในการท าให้เกิดการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จงึไม่มีผล
ตอ่พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดย Davis (1982) ได้เสนอว่าความรู้สึกของการโหย
หาอดีตเกิดขึน้จากความทรงจ าและประสบการณ์ตรงของบุคคล เช่น รูป รส กลิ่น เสียงท่ีเคยได้
สมัผสัโดยตรง 

อิทธิพลของปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
การถวิลหาอดีตด้านคุณค่าทางศิลปกรรม ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก นกัท่องเท่ียวมีความต้องการท่องเท่ียวเพ่ือได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่
ในกิจกรรมภายในงาน ซึ่งเป็นเจตคติในพืน้ฐานเบือ้งต้นของนกัท่องเท่ียวอยู่แล้ว แต่นกัท่องเท่ียว
ไม่มีความต้องการเข้าชมคุณค่าทางศิลปกรรมภายในบริเวณงาน เช่น พิพิธภัณฑ์วังนารายณ์ 
เน่ืองจากภายในงานมีกิจกรรมการแสดงท่ีดงึดดูความสนใจมากกว่าการเข้าชมหรือมีความสนใจ
ในประวตัิศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวโดยตรง สอดคล้องกบังานวิจยัของ กลัยาณี ทองงาม (2553) 
ศกึษาเร่ือง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีตอ่การท่องเท่ียวอทุยานประวตัิศาสตร์
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สุโขทัย พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความต้องการท่องเท่ียวภายในอุทยานโดยเน้นกิจกรรมการถ่ายรูป
มากกว่าความต้องการศึกษาหรือเรียนรู้เร่ืองราวทางประวัติ ศาสตร์ภายในอุทยาน อันเน่ือง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความคิดเห็นว่าภายในประเทศไทยก็มีสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลายและคุ้น
ชินกบัโบราณสถานตา่งๆ จงึท าให้ไมท่อ่งเท่ียวจากเกิดการมองคณุคา่ทางศลิปกรรมของไทย 

อิทธิพลของปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
การถวิลหาอดีตด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก นกัท่องเท่ียวมีความปรารถนาท่ีจะได้ไปสมัผสัและช่ืนชมวิถีชีวิตของคนใน
อดีตท่ีหาชมได้ยากในปัจจบุนัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัแนวคิดของ Kessous and Roux (2008) 
ท่ีได้กล่าวว่า ความพิเศษ (Uniqueness) ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงในวงจรชีวิตของบุคคล และประเพณี 
(Tradition) ซึ่งเป็นพิธีกรรมตา่ง ๆ เป็นชว่งเวลาท่ีมีความหมายท่ีสามารถกระตุ้นการโหยหาอดีตใน
บคุคลได้  

อิทธิพลของปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
การถวิลหาอดีตด้านจุดสนใจทางศาสนา ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
โดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก  นักท่องเท่ียวมีความตัง้ใจมาท่องเท่ียวแบบย้อนยุคซึ่งมีความสนใจใน
องค์ประกอบแบบย้อนยคุโดยไม่ได้ค านึงถึงวดัท่ีเก่าแก่ในบริเวณแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ (2550) ท าการวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัด
ลพบุรี พบว่า จุดสนใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จงัหวดัลพบุรี เน่ืองจากนักท่องเท่ียวชาวไทยมีความคุ้นเคยกับวัด
หรือโบราณสถานอยูแ่ล้วจงึท าให้ขณะทอ่งเท่ียวไมเ่กิดความสนใจและเมินเฉยตอ่สถานท่ีท่ีคุ้นเคย  

อิท ธิพลของคุณภาพประสบการณ์ ท่ี ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ผลการวิจยัพบว่า คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการมีใจจด
จ่อไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม ทัง้นีเ้น่ืองจาก กิจกรรมภายใน
แหลง่ท่องเท่ียวหรือการจ าลองสถานท่ีแบบย้อนยคุในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มีการจดัขึน้ได้อยา่ง
น่าทึ่งจึงมีผลให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจในขณะท่องเท่ียวเพ่ือชมความสวยงามหรือวิถีชีวิตท่ี
คงไว้ในอดีตอย่างตัง้ใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Tsaur (2006) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การ
ประเมินการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนจากมุมมองของชุมชน และนักท่องเท่ียว พบว่า การท่ี
นกัท่องเท่ียวได้สมัผสัวิถีชีวิตแบบพืน้เมือง เห็นศิลปหตัถกรรมถือเป็นการเปิดประสบการณ์ท าให้
เกิดความสนใจและการเรียนรู้ต่อวัฒนธรรมประเพณี และยังพบว่านักท่องเท่ียวมีใจจดจ่อกับ
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ทรัพยากรภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ียังสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไปได้ โดยใช้ทรัพยากรวฒันธรรมท่ีมีร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตเป็นสิ่ง
เร้าท่ีกระตุ้นให้นกัทอ่งเท่ียวได้เข้าชม 

อิท ธิพลของคุณภาพประสบการณ์ ท่ี ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านความ
ประหลาดใจ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  ทัง้นี เ้น่ืองจาก 
นกัท่องเท่ียวได้เคยพบเห็นหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบริเวณแหล่งท่องเท่ียวแหล่งอ่ืนมาก่อน หรือ
เป็นเพราะนกัท่องเท่ียวอาจให้ความส าคญักับสิ่งอ่ืนโดยรอบแหล่งท่องเท่ียวเช่น ร้านอาหาร ร้าน
เคร่ืองแตง่กาย เป็นต้น รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบงานอาจไม่มีความแตกตา่งกบัโบราณสถาน
หรือองค์ประกอบภายในการจัดงานแบบย้อนยุคแหล่งอ่ืนจึงท าให้ไม่เกิดความประหลาดใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร  ภูวพัฒนชาติ (2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพประสบการณ์ 
คณุภาพบริการ ภูมิทศัน์บริการและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวยงั
ตลาดน า้รูปแบบใหม่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพประสบการณ์มีผลต่อพฤติกรรม
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวยงับริเวณตลาดน า้อโยธยา กล่าวว่า การได้เย่ียมชม
แหล่งท่องเท่ียวท่ียงัมีการรักษาสภาพเดิมไว้ ตลอดจนการได้เลือกซือ้อาหารหรือขนมสูตรดัง้เดิม 
และของท่ีระลึก โดยส่วนของการบริการในส่วนของการแสดงสถานการณ์เชิงประวตัิศาสตร์มีการ
แสดงท่ีนกัทอ่งเท่ียวพบเจอในแหลง่อ่ืนเชน่กนั  

อิท ธิพลของคุณภาพประสบการณ์ ท่ี ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการมีส่วน
ร่วมส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต โดยรวม  ทัง้นี เ้น่ืองจาก ในขณะท่ี
นกัท่องเท่ียวได้ชมบรรยากาศโดยมีการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ อ่ืนภายในงาน หรือได้
เข้าร่วมกิจกรรมแบบย้อนยุคตามท่ีหน่วยงานได้จัดขึน้ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ี
เพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ Negrusa A. and Medet Y. (2012) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา เยาวชนโรมาเนียน พบว่า ผลท่ีมีต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด การเรียนรู้ปัจจัยด้านวฒันธรรม การพักผ่อน
และการแสวงหาความสขุและความบนัเทิง ตามล าดบั โดยได้กล่าวว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีผลท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์มากขึน้  
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อิท ธิพลของคุณภาพประสบการณ์ ท่ี ได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านความ
สนุกสนานส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตโดยรวม  ทัง้นีเ้น่ืองจาก แหล่ง
ท่องเท่ียวมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายทั่วทัง้งานท าให้นกัท่องเท่ียวมีความเพลิดเพลินในขณะ
ท่องเท่ียวรวมปถึงได้รับความสขุขณะชมบรรยากาศของการจดังานแบบย้อนยคุ  ซึ่งสอดคล้องกบั 
สิรัชญา วงศ์อาทิตย์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการท่องเท่ียวมีผลต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย เน่ืองจาก กิจกรรมภายในแหลง่ท่องเท่ียวเป็นท่ีน่าดงึดดูนกัท่องเท่ียวจงึท าให้
นกัทอ่งเท่ียวมีรอยยิม้และมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลรอบข้างในขณะทอ่งเท่ียว 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการ
ท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
กลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก ทัง้นีเ้น่ืองจาก ในปัจจุบนัรูปแบบ
การทอ่งเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึน้ซึ่งแหลง่ทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืนมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกตา่ง
กนัออกไปดงันัน้นกัท่องเท่ียวจงึไม่มีแนวโน้มกลบัมาทอ่งเท่ียวอีก ซ่ีงสอดคสถานท่ีล้องกบังานวิจยั
เร่ือง การศกึษาแรงจงูใจและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวบ้านบางเขน ของ  
เมลดา ธนิตนนท์ (2560) พบว่า นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคแตไ่ม่กลบัมา
ทอ่งเท่ียวยงัแหล่งเดมิทัง้นีส้ถานท่ีท่องเท่ียวจะต้องสร้างเอกลกัษณ์ของตนเองผา่นทกุรายละเอียด
ในการด าเนินการควบคมุให้สถานท่ีมีความโดดเด่นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั ตวัอย่างเช่น 
ลกัษณะสิ่งของท่ีใช้จดัแสดงต้อง เป็นของเก่าหายาก เมนูอาหารท่ีขายไม่ควรสมยัใหม่เกินไป ควร
เน้นอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารไทย โบราณหาทานยาก เพลงท่ีเปิดควรเป็นเพลงไทยยคุเก่า หรือ
ดนตรีท่ีมีความเป็นไทยโบราณ เป็นต้น  

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมี
เวลาวา่ง ส่งผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลบัมาทอ่งเท่ียวงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก ทัง้นีเ้น่ืองจาก  นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมท่องเท่ียว
ในช่วงวนัหยดุจากการท างานหรือเม่ือครอบครัวมีเวลาวา่งจงึมีโอกาสได้ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
อีกในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยาณี ทองงาม 



 
168 

 

(2553) กล่าวว่า การกลบัมาท่องเท่ียวยงัแหล่งเดิมอีกเป็นพฤติกรรมด้านบวกของบุคคลท่ีมีตอ่สิ่ง
หนึง่ ซึง่จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือสิ่งนัน้สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บคุคลนัน้ได้  

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
กลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก ทัง้นีเ้น่ืองจาก  การท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตในปัจจุบนัหาชมได้ยากและน้อยแหล่งท่ีมีการจดัองค์ประกอบแบบย้อนยุคท่ีมีความ
สมจริงกับรูปแบบการด าเนินชีวิตในอดีตดงันัน้นกัท่องเทียวจึงต้องการสมัผสักับประสบการณ์ท่ี
แปลกไปจากการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนโดยท่ีรูปแบบการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุมีการจดัการได้อย่าง
น่าทึ่งเกินความคาดหมายของนักท่องเท่ียวจึงท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความต้องการกลับมา
ทอ่งเท่ียวอีก ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สิรัชญา วงศ์อาทิตย์ (2558) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การท่องเท่ียวแบบโหยหาอดีต พบวา่ นกัท่องเท่ียวต้องการได้รับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่จากการ
ทอ่งเท่ียวแบบโหยหาอดีตซึง่มีผลท าให้นกัท่องเท่ียวมีพฤตกิรรมการกลบัมาท่องเท่ียวซ า้อีก 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการกลับมา
ท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก ทัง้นีเ้น่ืองจาก  งานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชมีการส่ือสารเพียงบางแหล่งเท่านัน้ท าให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถทราบถึงช้อมูล
ข่าวสารภายในงานได้อย่างทัว่ถึงจึงไม่ส่งผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต 
ด้านการกลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศศิธร  ภูวพัฒนชาติ (2558) กล่าวว่า เม่ือนกัท่องเท่ียวไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน
ท าห้นักท่องเท่ียวเกิดความไม่แน่ใจในการเดินทางจึงท าให้นักท่องเท่ียวเลือกไปท่องเท่ียวยัง
สถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนท่ีสามารถหาข้อมลูขา่วสารได้อยา่งครบถ้วนมากกวา่ 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านความยินดีในการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุค
หรือแบบถวิลหาอดีต ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
กลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก ทัง้นีเ้น่ืองจาก นกัท่องเท่ียวมีความ
ยินดีในการซือ้สินค้าภายในงานแต่เน่ืองจากสินค้าท่ีระลึกภายในงานมีจ านวนร้านค้าท่ีน้อยและ
สินค้าไม่มีความแตกต่างกันมากนักดังนัน้นักท่องเท่ียวจึงไม่มีความต้องการในการกลับมา
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ท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก สอดคล้องกับงานวิจยัของ มณีวงษ์ หอม
หวาน (2556) กลา่ววา่ ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมการเลือกซือ้สินค้า ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริโภคสินค้ามี
ความต้องการต่อสินค้าท่ีหาได้ยากในแต่ละงานท่ีต้องการน ากลับไปฝากแต่เม่ือสินค้ามีความ
เหมือนกนักบัแหลง่อ่ืนจงึไมมี่ความจ าเป็นท่ีต้องกลบัมาซือ้สินค้ายงัแหลง่ทอ่งเท่ียวแหลง่เดมิอีก 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการ
ทอ่งเท่ียวรูปแบบอ่ืน ไมส่่งผลตอ่แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน า
ผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทัง้นีเ้น่ืองจาก  นักท่องเท่ียวนิยม
ท่องเท่ียวแบบย้อนยคุจากกระแสละครไทยในปัจจบุนัดงันัน้เม่ือกระแสการท่องเท่ียวแบบย้อนยุค
เร่ิมลดลงท าให้ไม่เกิดการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวอีก ซึ่งสอดคล้องกับ สีตลา เขมะภาตะพันธ์ 
(2558) ศกึษาเร่ือง การเปิดรับส่ือและการรับรู้ภาพลกัษณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศไทย ของ
นักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่าการบอกต่อผ่านบุคคลท่ีมีอิทธิพลด้านการท่องเท่ียวได้เพียงช่วง
ระยะเวลาสัน้ๆเท่านัน้ เม่ือมีการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนท่ีมีความนิยมเข้ามาท าให้นกัท่องเท่ียวนิยม
ไปทอ่งเท่ียวตามกระแสท่ีใหมก่วา่จงึไมมี่การแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวแหลง่เดมิ 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมี
เวลาว่าง ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมา
ท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทัง้นีเ้น่ืองจาก  นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวเม่ือมี
กาสหรือมีเวลาวา่งนกัท่องเท่ียวจงึมีการทอ่งเท่ียวภายในแหลง่ท่อเท่ียวในเวลาท่ีจ ากดัเพียงไมก่ี่วนั
ท าให้นกัทอ่งเท่ียวยงัไมไ่ด้รับประสบการณ์ท่องเท่ียวได้ครบทกุท่ีในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวจึงท าให้
นกัท่องเท่ียวไม่มีข้อมูลการท่องเท่ียวท่ีสามารถแนะน าผู้ อ่ืนได้มากพอ สอดคล้องกบังานวิจยัของ  
วีระศกัดิ์ คณะบรูณ์ (2547) ได้ศกึษา ความพึงพอใจและความต้องการของนกัท่องเท่ียวต่อสภาพ
ภมูิทศัน์และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า นกัทอ่งเท่ียวมีความต้องการบอกตอ่ผู้ อ่ืนก็ตอ่เม่ือได้รับ
ความประทับใจท่ีเกิดความคาดหวังเป็นอย่างมากและมีข้อมูลการท่องเท่ียวมากพอท่ีสามารถ
แนะน าหรือบอกตอ่ผู้ อ่ืน 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทัง้นีเ้น่ืองจาก นกัท่องเท่ียวท่ีมา
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ยงังานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชสว่นมากมีความต้องการประสบการณ์ท่ีแปลกใหมจ่าก
การท่องเท่ียวแบบย้อนยุคโดยนกัท่องเท่ียวเคยไปท่องเท่ียวแบบย้อนยุคยังแหล่งอ่ืนมาก่อนซึ่งมี
องค์ประกอบการจดัการแบบย้อนยคุภายในงานท่ีไม่มีความแตกตา่งกนัมากนกัดงันัน้นกัท่องเท่ียว
จึงไม่เกิดการแนะน าผู้ อ่ืน สอดคล้องกับ เมลดา ธนิตนนท์ (2560) กล่าวว่า เม่ือนักท่องเท่ียวมี
พฤติกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบเดิมในหลายแหล่งท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความเคยชินและไม่เกิด
ความต่ืนเต้นเม่ือต้องการประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่จากการท่องเท่ียว ดงันัน้นกัท่องเท่ียวจึง ไม่มี
การบอกตอ่หรือแนะน าผู้ อ่ืนหากไมมี่ความประทบัใจหรือเกินความคาดหวงั 

 อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีต ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการแนะน าผู้ อ่ืนมา
ท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทัง้นีเ้น่ืองจาก นักท่องเท่ียวมีความสนใจใน
รูปแบบการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตและติดตามข้อมูลข่าวสารของงานอย่างต่อเน่ืองท าหนัก
ท่องเท่ียวเกิดการแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ มณีวงษ์ หอมหวาน 
(2556) กล่าวว่า การติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดท าให้เกิดความต้องการในส่ือท่ีได้รับเป็น
ประจ าและเกิดเป็นการแนะน าบอกตอ่ผู้ อ่ืนในท่ีสดุ 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านความยินดีในการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุค
หรือแบบถวิลหาอดีต ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
แนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทัง้นี เ้น่ืองจาก ในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีจ านวนร้านค้าท่ีระลึกท่ีน้อยและสินค้าไม่มีความแตกต่างกันถึงจะมีราคาไม่แพงโดย
นักท่องเท่ียวมีความเต็มใจจ่ายทัง้นีส้ินค้าภายในแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่มีความแตกต่างกันจาก
สถานท่ีท่องเท่ียวในแหล่งอ่ืนจงึไม่เกิดการแนะน าผู้ อ่ืนมายงังาน สอดคล้องกบัแนวคิดของ ธนภทัร์ 
หนูนิมิตร (2558) กล่าวว่า ช่องทางการจดัจ าหน่ายนัน้ต้องคิดว่าจะเพิ่มความสะดวกในการซือ้
สินค้าและบริการของผู้บริโภค และหากไมมี่ความแตกตา่งจากแหล่งอ่ืนท าให้ผู้บริโภคไมเ่กิดความ
ประทบัใจและไมแ่นะน าตอ่ 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการ
ท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืน ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน ทัง้นีเ้น่ืองจาก นักท่องเท่ียวได้ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต
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และได้รับประสบการณ์ขณะท่องเท่ียวได้ตรงความคาดหวงัไว้แล้วนกัท่องเท่ียวจึงไม่มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืนอีกหากแหล่งอ่ืนมีองค์ประกอบการจัดงานท่องเท่ียว
แบบย้อนยุคท่ีมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีเคยไปในปัจจุบนั สอดคล้องกับ กนกวรรณ 
แก้วอไุทย กลา่ววา่ เม่ือนกัทอ่งเท่ียวได้รับความต้องการตา่งๆในขณะท่องเท่ียวในแหล่งเดิมแล้วจึง
ไมเ่กิดความต้องการทอ่งเท่ียวในรูปแบบเดมิยงัสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหลง่อ่ืนอีก 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมี
เวลาวา่ง ไมส่่งผลตอ่แนวโน้มพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบถวิล
หาอดีตในแหล่งอ่ืน ทัง้นีเ้น่ืองจาก ในเวลาว่างของนักท่องเท่ียวได้มาท่องเท่ียวแบบย้อนยุคแล้ว
นกัท่องเท่ียวจึงมีความท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ซ า้กับการท่องเท่ียวรูปแบบเดิมเน่ืองจากเป็น
การท่องเท่ียวเม่ือมีโอกาสเท่านัน้ท าให้มีเวลาท่องเท่ียวในระยะเวลาจ ากัดจึงไม่ส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืนอีก สอดล้องกับ สิรัชญา วงศ์อาทิตย์ (2558) กล่าวว่า 
นักท่องเท่ียวมีความโหยหาอดีตเพียงระยะเวลาสัน้ๆเท่านัน้และเม่ือนักท่องเท่ียวมีโอกาสได้มา
ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุและได้เติมเต็มความโหยหาอดีตจากแหล่งท่องเท่ียวแบบย้อนยคุและเม่ือได้
ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคตามความต้องการแล้วจะไม่เกิดความต้องการมาท่องเท่ียวซ า้ยงัแหล่งเดิม
อีกหากไมมี่ปัจจยัหรือสิ่งเร้าอ่ืนให้เกิดการโหยหาอดีต 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านการท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน ทัง้นีเ้น่ืองจาก การจดังานแบบย้อนยคุในสถานท่ีท่องเท่ียวมี
ความแต่งตา่งกันในประวตัิศาสตร์ของแต่ละแหล่งเม่ือนกัท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์หรือข้อมูล
ทางประวตัิศาสตร์ท่ีแปลกใหม่แล้วท าให่นกัท่องเท่ียวมีความต้องการไปท่องเท่ียวยงัแหล่งอ่ืนเพ่ือ
ต้องการทราบถึงประวัติศาสตร์หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมในอดีตท่ีแตกต่างกันออกไป ป ซึ่ง 
สอดคล้องกับ วฒันา เพ็ชรวงศ์ (2542) ได้ให้ความหมายว่า การกลบัมาท่องเท่ียวรูปแบบเดิมยงั
สถานท่ีท่องเท่ียวในแหล่งอ่ืนสิ่งนัน้เกิดจากการท่ีองค์ประกอบภายในแหล่งท่องเท่ียวสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนัน้ได้ หรือประสบการณ์ท่ีได้รับมีความน่าประทับใจจึง
ต้องการรับประสบการณ์ท่ีแปลกใหมจ่ากความประทบัใจท่ีเกิดขึน้ยงัสถานท่ีท่องเท่ียวในแหลง่อ่ืน 

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบ
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ถวิลหาอดีต ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการท่องเท่ียวแบบ
ถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน ทัง้นีเ้น่ืองจาก นกัทอ่งเท่ียวมีความสนใจข้อมลูขา่วสารของแหลง่ทอ่งเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตท่ีมีความแตกตา่งและมีรูปแบบองค์ประกอบภายในงานท่ีมีความน่าสนใจโดยมี
การเปรียบเทียบกับสถานท่ีท่องเท่ียวแบบถวิลหาในแหล่งอ่ืนดงันัน้นกัท่องเท่ียวจึงไม่มีพฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพล ตนัติวงศ์ตระกูล 
(2554) ท่ีได้ ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ี
ท่องเท่ียว อ าเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า นักท่องเท่ียวมีการติดตามข่าวสารในส่วนของ
ลักษณะโดยรวม เช่น บรรยากาศย้อนยุค ลักษณะตึกแถวและบ้าน โบราณ ข้าวของเคร่ืองใช้
โบราณท่ีจดัแสดงและน าไปเปรียบเทียบจากความต้องการในกิจกรรมภายในแหล่งทอ่งเท่ียว เชน่มี
การแสดง การแตง่กาย เป็นต้น  

อิทธิพลของพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
การท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตด้านความยินดีในการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุค
หรือแบบถวิลหาอดีต ไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต ด้านการ
ทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหล่งอ่ืน ทัง้นีเ้น่ืองจาก นกัท่องเท่ียวมีความยินดีในการใช้จา่ยในการ
เดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบถวิลหาอดีต แต่นักท่องเท่ียวไม่เกิดความประทับใจใน
สินค้าท่ีไม่มีความแตกต่างกันรวมถึงจ านวนร้านค้าท่ีไม่มีความเพียงพอต่อความต้องการของ
นกัทอ่งเท่ียวท าให้นกัท่องเท่ียวไม่มีความต้องการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน สอดคล้อง
กบั ติยา มโนธรรมรักษา (2559) ท่ีได้ท าการศกึษาเร่ือง การศกึษาแรงจงูใจและความพึงพอใจท่ีมี
ผลตอ่พฤติกรรมนกัทอ่งเท่ียวชาวไทย กรณีศกึษาตลาดน า้อโยธยาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา่ว
ว่า นักท่องเท่ียวไม่มีความต้องการท่องเท่ียวรูปแบบเดิมในแหล่งอ่ืนอีกเน่ืองจากไม่ได้รับ  
ความพงึพอใจหรือความ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 

จากผลการศกึษาวิจยัเร่ือง พฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตท่ีเกิดจากการเปิดรับ
ส่ือ และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของนักท่องเท่ียวชาวไทย กรณีศึกษางาน
แผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบรีุ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. การเปิดรับส่ือ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต  ได้แก่ 
ส่ือมวลชน และส่ือบุคคล แสดงให้เห็นว่านกัท่องเท่ียวมีการเปิดรับส่ือในด้านส่ือมวลชนมากท่ีสุด  
ดงันัน้ หน่วยงานราชการควรสนบัสนนุการใช้ส่ือมวลชนเพ่ือการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ให้มากขึน้ 
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โดยส่งเสริมการน าเสนอละครย้อนยคุ เนือ้หาในบทความตา่งๆให้หลากหลายมีเนือ้หารายละเอียด
ท่ีชดัเจน นา่สนใจ เพ่ือเกิดการบอกตอ่จากบคุคลใกล้ชิด  

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต ได้แก่ ความสะดวก แสดงให้เห็นว่านักท่องเท่ียวมีความต้องการความสะดวก 
และสินค้าหรือบริการมากท่ีสุด ดังนัน้ ร้านค้าบริเวณงานควรมีรูปแบบการจัดวางสินค้าท่ีเป็น
ระเบียบสามารถหาซือ้ได้ง่าย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีบริการการเดินทางบริเวณสถานท่ี เท่ียวแห่งนี ้
ให้ทา่นเลือกใช้ได้หลากหลาย เช่น มีบริการรถรับสง่  

3. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีต ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ทัง้นีภ้าครัฐมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องเข้า
มาเป็นตวักลาง และสร้างโอกาสทางการน าเสนอสินค้าให้มีความหลากหลายกับผู้บริโภคมากขึน้ 
โดยมีการสนบัสนนุเพิ่มพืน้ท่ีของร้านค้ามีจ านวนท่ีเหมาะสม รวมถึงสร้างโอกาสทางการน าเสนอ
สินค้าให้มีความหลากหลาย สวยงาม แปลกตา หรือเข้ากบับรรยากาศแบบย้อนยคุมากขึน้ และมี
การให้ค าแนะน าหรือรายละเอียดของสินค้าถึงเหมาะสมกับความต้องการของผู้ ใช้สมัยใหม่ท่ีมี
ความหลากหลาย เพ่ือให้เกิดมูลค่าสูงสุดเหมาะสมกับความต้องการของผู้ บริโภค และควรให้
ความส าคัญผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ ใช้สมัยใหม่ ท่ีมีความ
หลากหลาย เพ่ือให้เกิดมลูคา่สงูสดุเหมาะสมกบัความต้องการของผู้บริโภค  

4. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีตส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต ได้แก่ จุดสนใจทางศาสนา และกิจกรรมทางวฒันธรรม แสดงให้เห็นว่าจดุสนใจทางศาสนา
เป็นปัจจยัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดการถวิลหาอดีตมากท่ีสุด ดงันัน้ หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามี
บทบาทในการอนรัุกษ์วดัท่ีมีความเก่าแก่ หรือส่งเสริมภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวแบบย้อนยคุ
ท่ีมีบรรยากาศท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเหมือนในอดีตในบริเวณแหลง่ท่องเท่ียว เพ่ือให้นกัท่องเท่ียว
ได้สัมผัสถึงบรรยากาศแบบย้อนยุคท่ีแท้จริง ในกิจกรรมการแสดง การละเล่นของคนในอดีต 
เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวได้รับประสบการณ์แปลกใหมท่ี่หาชมได้ยากในปัจจบุนั  

4. คณุภาพประสบการณ์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีได้จากการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีต แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความสนกุสนานมากท่ีสดุ ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการ
จดัองค์ประกอบแบบย้อนยุคเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความต่ืนเต้นเม่ือได้เห็นบรรยากาศย้อนยคุท่ีหา
ชมได้ยากในปัจจุบนั และไม่เกิดความรู้สึกเบื่อในขณะชมบรรยากาศแบบย้อนยุค หรือมีรอยยิม้
หรือเสียงหวัเราะขณะชมสถานท่ีทอ่งเท่ียว 
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 5. พฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต แสดงให้ว่านักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีต
เม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาว่างมากท่ีสุด ดังนัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเข้ามาจัดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบย้อนยุคในช่วงวนัหยดุอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวแหล่งเดิม
แนะน าเพ่ือบอกตอ่ผู้ อ่ืน และเพ่ือไปทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาโดยใช้ขอบเขตท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยศกึษาเพิ่มเติมในสถานท่ีท่องเท่ียว
แบบถวิลหาอดีตแหล่งอ่ืนเพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ อนัเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
ทอ่งเท่ียว ธุรกิจทอ่งเท่ียว หรือหนว่ยงานราชการในการรักษา และเพิ่มจ านวนนกัทอ่งเท่ียว 

2. ควรท าการศึกษาปัจจยัด้านอ่ืนๆเพ่ือให้ทราบถึงความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในทุกด้าน เพ่ือท่ีน าผลมาปรับปรุงและพฒันาส่งเสริมการท่องเท่ียวให้
สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของไทย 

3. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไปควรท าการเก็บข้อมลูนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตเิน่ืองจากปัจจบุนัมี
จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเพิ่มขึน้ในแหล่งท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีต เพ่ือน าข้อมูลไป
ปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตเพ่ือช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่คนในท้องถ่ิน หรือสามารถน า
ข้อมลูท่ีได้ไปก าหนดกลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสม 
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แบบสอบถาม เร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีตที่ เกิดจากการ
เปิดรับส่ือ และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของนักท่องเท่ียวชาวไทย: 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ง าน แ ผ่ น ดิ น ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ร า ย ณ์ ม ห า ร า ช  จั งห วั ด ล พ บุ รี 
 

แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสอบถามจะประกอบด้วยค าถาม 7 สว่น ดงันี ้  

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
สว่นท่ี 2 การเปิดรับส่ือ จ านวน 16 ข้อ 
สว่นท่ี 3 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บริโภค จ านวน 12 ข้อ 
สว่นท่ี 4 ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการถวิลหาอดีต จ านวน 18 ข้อ 
สว่นท่ี 5 คณุภาพประสบการณ์ท่ีได้จากการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จ านวน 12 ข้อ 
สว่นท่ี 6 พฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จ านวน 5 ข้อ 
สว่นท่ี 7 แนวโน้มพฤตกิรรมการทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีต จ านวน 3 ข้อ 

ผู้ วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้อ่าน
แบบสอบถามอย่างละเอียดและตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทัง้นีข้้อมูลท่ีท่านตอบ
แบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ และน าไปใช้ในการศึกษาเท่านัน้ ผู้ วิจยัขอขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทกุทา่นท่ีสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง ตามความเป็นจริง 

1. เพศ 
 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ
 15-25 ปี    26-35 ปี 
 36-45 ปี    46-55 ปี 
 55 ปี ขึน้ไป 

3. สถานภาพ 
 โสด     สมรส 

4. ระดบัการศกึษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
 สงูกวา่ปริญญาตรี  

5. อาชีพ 
 นกัเรียน / นิสิต / นกัศกึษา  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 พนกังานบริษัทเอกชน   ธุรกิจสว่นตวั 
 อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.. 

6. รายได้ 
 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท   10,001-20,000 บาท  
 20,001-30,000 บาท    31,001-40,000 บาท  
 40,001-50,000 บาท   มากกวา่ 50,001 บาท ขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดรับส่ือ 
ค า ชี แ้ จ ง  โป รดท า เค ร่ือ งหม ายลงในช่ อ งว่า ง ท่ี ต รงกับ ท่ านม าก ท่ี สุ ด  

ทา่นมีระดบัความคดิเห็นในการเปิดรับจากส่ือใดท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวแบบถวิลหาอดีตอยา่งไร 
 

 
 

การเปิดรับส่ือ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
1. ส่ือมวลชน      

ทา่นช่ืนชอบการน าเสนอบรรยากาศแบบ
ย้อนยคุท่ีปรากฏในโฆษณาโทรทศัน์ 

       

ทา่นช่ืนชอบละครย้อนยคุท่ีน าเสนอทาง
โทรทศัน์ 

       

ทา่นช่ืนชอบภาพโฆษณาแบบย้อนยคุท่ี
ปรากฏตามปา้ยโฆษณา เช่น ปา้ย
บลิบอร์ด 

       

ทา่นช่ืนชอบการน าเสนอรูปภาพ หรือ
เนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตท่ีปรากฏ
ในนิตยสาร หรือหนงัสือพิมพ์  

       

2. ส่ือบุคคล      

กลุม่เพ่ือนมีสว่นส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิด
ความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์
ทางประวตัศิาสตร์ หรือการท่องเท่ียว
แบบย้อนยคุ 

        
 
 

 

 

 

 



  186 

 
 

การเปิดรับส่ือ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
ครอบครัวมีสว่นส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิด
ความสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์
ทางประวตัศิาสตร์ หรือการท่องเท่ียว
แบบย้อนยคุ 

       

การปรากฏตวัของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงใน
งานท่ีน าเสนอบรรยากาศแบบย้อนยคุมี
สว่นให้ทา่นเกิดความสนใจเร่ืองราวใน
อดีต เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือ
การทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ 

       

บริษัทน าเท่ียวมีสว่นในการโน้มน้าวใจ
ให้ทา่นสนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์
ทางประวตัศิาสตร์ หรือการท่องเท่ียว
แบบย้อนยคุ 

       

3. ส่ือกิจกรรม      

ทา่นมกัติดตามขา่วสารหรือความ
เคล่ือนไหวเก่ียวกบังานมหกรรมสินค้า
หรือบริการท่ีน าเสนอบรรยากาศแบบ
ย้อนยคุ 
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การเปิดรับส่ือ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างยิ่ง 

(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

  (1) 
ทา่นมกัติดตามขา่วสารหรือความ
เคล่ือนไหวกิจกรรมประจ าปีของแหลง่
ทอ่งเท่ียวท่ีมีการน าเสนอบรรยากาศ
แบบย้อนยคุ 

    

ทา่นมกัติดตามขา่วสารหรือความ
เคล่ือนไหวของนิทรรศการท่ีน าเสนอ
เก่ียวกบัเร่ืองราวในอดีตหรือมี
องค์ประกอบโดยรวมแบบย้อนยคุ  

    

ทา่นมกัติดตามขา่วสารหรือความ
เคล่ือนไหวงานประกวดแขง่ขนัท่ี
เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ เชน่ การ
ประกวดภาพถ่ายเพ่ือสง่เสริมแหลง่
มรดกทางประวตัิศาสตร์ 

    

4.ส่ือใหม่     

รายการในยทูปู (Youtube)มีสว่น
ส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิดความสนใจ
เร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุ เชน่ Faith ThaiStory 

     

สงัคมออนไลน์เฟซบคุ (Facebook) มี
สว่นส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิดความ
สนใจเร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุ เชน่ เพจ Unseen Tour 
Thailand 
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การเปิดรับส่ือ 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
บทความในบล็อก (Blog) มีสว่น
ส าคญัท่ีชว่ยให้ทา่นเกิดความสนใจ
เร่ืองราวในอดีต เหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ หรือการท่องเท่ียวแบบ
ย้อนยคุ เชน่ blog.traveloka 

       

เว็บไซต์ (Website) มีสว่นส าคญัท่ีชว่ย
ให้ทา่นเกิดความสนใจเร่ืองราวในอดีต 
เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ หรือการ
ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ เชน่ เว็บไซต์ 
บ้านจอมยทุธ 
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ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค 
ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง 
ข้อเดียว 

 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองผู้บริโภค 

 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

1. ความต้องการด้าน
องค์ประกอบของสถานท่ี
ท่องเที่ยว และบริการของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

     

องค์ประกอบของสถานท่ีท่องเท่ียวมี 
รูปแบบเหมาะสมเข้ากบับรรยากาศ 
แบบย้อนยค ุ

       

ทา่นคิดวา่ร้านค้ามีจ านวนเพียงพอ
กบัจ านวนนกัท่องเท่ียว  

       

มีการน าเฉพาะสินค้าพืน้เมืองมา
ขายไมป่ะปนกบัสินค้าอ่ืนๆ  

       

2. ความเหมาะสมทางด้านราคา 
และความเตม็ใจของ
นักท่องเที่ยว 

     

ทา่นคิดวา่คา่ใช้จา่ยในการท่องเท่ียว 
ณ สถานท่ีแหลง่นี ้เชน่ คา่อาหาร 
คา่ท่ีพกั ไมเ่ป็นภาระหนกัของทา่น
มากจนเกินไป 

       

ทา่นคิดวา่การตัง้ราคาของท่ีระลกึมี
ความเหมาะสม  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในมุมมองผู้บริโภค 

 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

ทา่นคิดวา่คา่ใช้จา่ยในการถ่ายภาพ
ท่ีระลกึในสถานท่ีท่องเท่ียวแหลง่นีมี้
ความเหมาะสม  

       

3. ความสะดวกสบาย      

มีบริการการเดินทางบริเวณสถานท่ี 
เท่ียวแหลงนีใ้ห้ท่านเลือกใช้ได้ 
หลากหลาย เชน่ มีบริการรถรับสง่ 

       

มีรูปแบบการจดัวางสินค้าท่ีเป็น
ระเบียบสามารถหาซือ้ได้ง่าย 

       

ร้านค้าส่วนใหญ่มีท่ีตัง้อยูใ่กล้กบั
แหลง่ทอ่งเท่ียว 

       

4. การส่ือสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้กับนักท่องเท่ียว 

     

ทา่นได้รับข้อมลูการประชาสมัพนัธ์ 
จากร้านค้าอยา่งครบถ้วน 

       

ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสาร
ถึงแหลง่ท่ีตัง้ของร้านอยา่งละเอียด 

       

ผู้ประกอบการในพืน้ท่ีมีการส่ือสาร
ท่ีมาของสถานท่ีทอ่งเท่ียวเพ่ือแสดง
ถึงคณุคา่ของสถานท่ีท่องเท่ียว โดย
นกัทอ่งเท่ียวสามารถเข้าใจง่าย 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปัจจัยที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมายลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสดุ 

 
 

ปัจจัย 
 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างยิ่ง 

(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
1. ด้านอารมณ์หรือความรู้สึก      

ทา่นรู้สกึช่ืนชอบท่ีจะสมัผสัถึง
ความรู้สกึย้อนไปยงัความทรง
จ าเก่าๆ 

       

ทา่นต้องการปลีกตวัจากสภาพ
สงัคมท่ีวุน่วายในปัจจบุนั 

       

ทา่นต้องการสมัผสัถึง
บรรยากาศหรือวิถีชีวิตแปลก
ใหมท่ี่แตกตา่งไปจาก
ชีวิตประจ าวนั 

       

2. ด้านสถานท่ีหรือเวลา      

สถานท่ีท่องเท่ียวมีการน าเสนอ
เร่ืองราวในอดีตหรือเหตกุารณ์
ทางประวตัศิาสตร์ 

       

การน าเสนอบรรยากาศแบบ
ย้อนยคุตรงกบัความคดิหรือ
ภาพจินตนาการของทา่น 

       

สถานท่ีท่องเท่ียวสามารถจ าลอง
วิถีชีวิตในอดีตออกมาได้อยา่ง
นา่ทึง่ 
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ปัจจัย 
 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
3. ด้านสิ่งเร้า      

ทา่นคิดวา่การแสดงสถานการณ์ตา่งๆ
แบบย้อนยคุภายในแหลง่ทอ่งเท่ียวมี
ความนา่สนใจ 

       

ผู้คนแตง่กายย้อนยคุในสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวมีสว่นให้ทา่นสนใจมายงั
สถานท่ีท่องเท่ียวแหลง่นี ้

       

ทา่นคิดวา่การน าเสนอภาพแบบย้อนยคุ 
หรือเสียงดนตรีไทยมีความน่าดงึดดู
ความสนใจ 

       

4. คุณค่าทางศิลปกรรม      

ทา่นคิดวา่ประวตัศิาสตร์ของไทยมี 
ความนา่ดดึดดูความสนใจ เชน่ 
ประวตัิศาสตร์ของงานแผ่นดินสมเดจ็ 
พระนารายณ์มหาราช ประวตัศิาสตร์ 
ของพระบรมมหาราชวงั หรือ 
สถาปัตยกรรมไทย 

       

ทา่นคิดวา่พิพิธภณัฑสถาน 
(Museums) มีความน่าสนใจในการ
น าเสนอเร่ืองราวในอดีตจนถึงปัจจบุนั 
เชน่ พิพิธภณัฑสถานทางประวตัศิาสตร์ 
โบราณคดีทางศลิปวฒันธรรม 

       

ทา่นคิดวา่เคร่ืองแตง่กายแบบไทยใน
อดีตเป็นจดุดงึดดูความสนใจท่ีทา่นมา
เยือนสถานท่ีแหลง่นี ้
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ปัจจัย 
 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย

อย่างยิ่ง 

(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 

5. กิจกรรมทางวัฒนธรรม      

ทา่นมีความสนใจวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในอดีตของคนในถ่ินนัน้ 
เชน่การจ าลองหมูบ้่าน การใช้
เคร่ืองเงินและเคร่ืองทองลาย
โบราณ 

       

ทา่นคิดวา่ดนตรีหรือการเต้นร า
เป็นจดุดงึดดูความสนใจ เชน่ การ
ฟ้อนร า หรือร าวงของไทย 

       

ทา่นมีความสนใจในกิจกรรมการ
แสดงในอดีตของท้องถ่ินนัน้ เชน่ 
การแสดงพืน้เมือง 

       

6. จุดสนใจทางศาสนา      

ทา่นคิดวา่วดัท่ีเก่าแก่ท่ีมีประวตัิ
ความเป็นมาของไทยมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามเป็นท่ี
สนใจ หรือนา่ดงึดดูใจ 

       

มีวดัเก่าแก่ท่ีทา่นเคยได้ยินช่ือหรือ
เคยได้อา่นมาก่อน 

       

ทา่นคิดวา่มีจดุสนใจท่ีแตกตา่ง
หรือหาชมได้ยากเม่ือเทียบกบั
โบราณสถานแหลง่อ่ืน 
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ส่วนที่  5 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว
แบบถวิลหาอดีต 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง
ข้อเดียว 

 
 

ปัจจัย 
 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
1. การมีใจจดจ่อ      

ทา่นมีความรู้สกึรอคอยท่ีจะได้

รับชมสิ่งตา่งๆภายในสถานท่ี

ทอ่งเท่ียว 

       

ทา่นรู้สกึตัง้หน้าตัง้ตารอคอยท่ีจะ

มาชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

บรรยากาศย้อนยคุ 

       

ขณะท่ีทา่นอยูใ่นสถานท่ีท่องเท่ียว 

ทา่นรู้สกึว่าเวลาผา่นไปอยา่ง

รวดเร็ว 

       

2. ความประหลาดใจ      

สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสวยงาม

กวา่ท่ีคาดคิดไว้ 

       

เป็นประสบการณ์ใหมท่ี่ไมเ่คยพบ

เจอในสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหล่งอ่ืน 

       

ทา่นรู้สกึถึงความคุ้มคา่ท่ีได้มา

สถานท่ีท่องเท่ียวแหง่นี ้
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ปัจจัย 
 

ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(4) 

เหน็ด้วย 
 

(3) 

ไม่เหน็ด้วย 
 

(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
3. การมีส่วนร่วม      

ทา่นได้พดูคยุกบัผู้ อ่ืนในขณะท่ีอยู่
ในบริเวณแหลง่ท่องเท่ียว 

       

ทา่นได้เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ
ภายในสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

       

ทา่นได้ซือ้สินค้าภายในบริเวณ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

       

4. ความสนุกสนาน      

ทา่นมีความต่ืนเต้นเม่ือได้เห็น
บรรยากาศย้อนยคุท่ีหาชมได้ยาก
ในปัจจบุนั 

       

ทา่นไมรู้่สกึเบื่อขณะชม
บรรยากาศแบบย้อนยคุ 

       

ทา่นมีรอยยิม้หรือเสียงหวัเราะ
ขณะชมสถานท่ีท่องเท่ียว 
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ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤตกิรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีต 
ค าชีแ้จง โปรดเติมค าลงในช่องว่างและท าเคร่ืองหมายลงในช่อง _____ ตรงตาม

ความเป็นจริง 
1. ท่านมกัท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือถวิลหาอดีตมากกว่าการท่องเท่ียวรูปแบบ

อ่ืน 
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง _____ : _____: _____ : _____   ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

       4     3    2    1 
2. ทา่นทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเม่ือมีโอกาสหรือมีเวลาวา่ง 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง _____ : _____: _____ : _____   ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
      4     3    2    1 

3. ท่านท่องเท่ียวแบบย้อนยคุหรือถวิลหาอดีตเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม ่

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง _____ : _____: _____ : _____   ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
       4     3    2    1 

4. ท่านมีความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวแบบถวิลหา
อดีตอยูเ่ป็นประจ า 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง _____ : _____: _____ : _____   ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
       4     3    2    1 

5. ท่านมีความยินดีในการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวแบบย้อนยุคหรือแบบ
ถวิลหาอดีต 

เห็นด้วยอยา่งยิ่ง _____ : _____: _____ : _____   ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
       4     3    2    1 
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ส่ วนที่  7 แบบ สอบถาม เก่ี ย ว กั บ แน วโน้ ม พฤติ ก รรม ก าร ท่ อ งเที่ ย ว 
แบบถวิลหาอดีต 

ค าชีแ้จง โปรดเติมค าลงในช่องว่างและท าเคร่ืองหมายลงในช่อง _____ ตรงตาม
ความเป็นจริง 

1. ในอนาคตท่านจะกลบัมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อีกหรือไม ่

กลบัมาทอ่งเท่ียว _____ : _____: _____ : _____   ไมก่ลบัมาทอ่งเท่ียว 
แนน่อน     4  3    2   1 แนน่อน 

2. ท่านจะแนะน าผู้ อ่ืนมาท่องเท่ียวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอีก
หรือไม ่

แนะน าแนน่อน  _____ : _____ : _____ : _____  ไมแ่นะน าแนน่อน 
         4     3    2    1 

3. ในอนาคตทา่นจะไปทอ่งเท่ียวแบบถวิลหาอดีตในแหลง่อ่ืนหรือไม ่
ไปทอ่งเท่ียว  _____ : _____ : _____ : _____  ไมไ่ปทอ่งเท่ียว 
ในแหลง่อ่ืนแนน่อน     4     3    2    1  ในแหลง่อ่ืนแนน่อน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบถวิลหาอดีตที่ เกิดจากการ
เปิดรับส่ือ และส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภคของนักท่องเท่ียวชาวไทย: 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  ง าน แ ผ่ น ดิ น ส ม เด็ จ พ ร ะ น า ร า ย ณ์ ม ห า ร า ช  จั งห วั ด ล พ บุ รี 
 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี เ้ป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ วิจยัจงึใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการสมัภาษณ์ 
โดยขอให้ตอบแบบสมัภาษณ์ตามความเป็นจริง ทัง้นีข้้อมลท่ีูทา่นตอบจะถกูเก็บเป็นความลบั และ
น าไปใช้ในการศึกษาเท่านัน้ ผู้ วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีคา่ใน
การให้สมัภาษณ์ในครัง้นี ้
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักท่องเที่ยว 
 
1. ช่ือ/นามสกลุ .............................................. เพศ .................... อาย ุ................... ปี 
2. ท่ีอยู ่................................................................................................................. 
3. อาชีพ ............................................................................................................... 
4. ระดบัการศกึษา ................................................................................................. 
5.เพราะเหตใุดจงึมาทอ่งเท่ียวแหง่นี ้
6. รู้จกัสถานท่ีทอ่งเท่ียวแหง่นีไ้ด้จากแหลง่ส่ือใด 
7. ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรตอ่ธุรกิจบริเวณแหลง่ท่องเท่ียว 
8. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจ าลองสถานท่ีหรือการน าเสนอในรูปสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ 
9. ท่านความคิดเห็นอย่างไรต่อประสบการณ์ ท่ีได้รับจากการท่องเท่ียวในสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุ 
10. ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไรตอ่คา่ใช้จา่ยบริเวณแหลง่ท่องเท่ียว 
1 1 . ท่ า น มี ข้ อ เส น อ แ น ะ ท่ี ค ว รป รับ ป รุ ง  ห รื อ แ ก้ ไข ก า รจั ด ง า น แ ผ่ น ดิ น 

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชอยา่งไร  
12. ทา่นคดิวา่การจดังานแผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชมีข้อดี หรือจดแุข็งอยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว 
 
1. ช่ือ/นามสกลุ .............................................. เพศ .................... อาย ุ................... ปี 
2. ท่ีอยู ่................................................................................................................. 
3. อาชีพ ............................................................................................................... 
4. ระดบัการศกึษา ................................................................................................. 
5. ทา่นคดิวา่เพราะเหตใุดนกัทอ่งเท่ียวจงึเดนิทางมาท่องเท่ียวยงัสถานท่ีแหลง่นี ้
6. ธุรกิจของทา่นมีรูปแบบการจดัการอยา่งไรให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 
7. กระแสการทอ่งเท่ียวแบบย้อนยคุสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของทา่นอยา่งไร 
8. นกัทอ่งเท่ียวมีการตอบรับตอ่ธุรกิจของทา่นมากน้อยเพียงใด 
9. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ให้ความร่วมมือสนบัสนนุธุรกิจของทา่นอยา่งไร 
10. ทา่นมีข้อเสนอแนะในการจดัองค์ประกอบในการท่องเท่ียวแบบย้อนยคุอยา่งไรบ้าง 
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ภาคผนวก ค  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ง  
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
1. รองศาสตราจารย์ สพุาดา สิริกตุตา อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ        
      คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร. วสนัต์ สกลุกิจกาญจน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ        
      คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 
 

 

 



 
 

ประวัติผ ู้เขียน  

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ธมลวรรณ สิทธิพล 
วัน เดือน ปี เกิด 22 พฤศจิกายน 2536 
สถานที่เกิด จงัหวดัชลบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2559 บริหารธุรกิจบณัฑิต  

จาก มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
พ.ศ.2561 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 21/1 หมู ่7 ต าบลทา่สะอ้าน อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
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