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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ          
2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ      
3) เปรียบเทียบปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษจ านกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
และพฤติกรรมการเดินทางมาเที่ยวโบราณสถานของนักท่องเที่ยวชาวไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวนทั้งสิ้น 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS/FW  โดยใช้ค่าสถิติอันได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน t-test 
(Independent Sample t-test) และ F-test (One way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี จ านวนมากที่สุด โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัย
สื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร 
จนถึงผู้รับสาร โดยภาพรวมในระดับมาก ( =3.55) ลักษณะของผู้มาเที่ยวโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพ ฯ ที่เดินทางมา
เที่ยวโดยตรงหรือแวะผ่านมาวัตถุประสงค์ส าคัญที่มาเที่ยวคือ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว โดย
ส่วนใหญ่ตนองจะเป็นผู้ตัดสินใจมาเที่ยว และได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโบราณสถานในจังหวัด ศรีสะเกษ จากค าบอกกล่าว
แนะน าของผู้อ่ืน นิยมมาเที่ยวในช่วงวันหยุดประจ าสัปดาห์ อีกทั้งมีการคิดและวางแผนไว้ก่อนการตัดสินใจมาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กันในเรื่อง อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการเดินทางมาเที่ยว โบราณสถานที่แตกต่างกันในเรื่อง โอกาส
ที่มาเที่ยว จะให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษในด้านผู้ส่ง
สาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวโบราณสถาน, ปัจจัยสื่อสาร 
 

ABSTRACT 
The study of communication factors influencing Thai tourists’ decision on sightseeing tour of 

ancient places in Sisaket province was aimed at studying : 1) communication factors influencing Thai 
tourists’ decision on sightseeing tour of ancient places in Sisaket province 2) Thai tourists’ behavior 
towards sightseeing tour of ancient places in Sisaket province and 3) a comparison of communication  
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factors influencing Thai tourists’ decision on sightseeing tour of ancient places in Sisaket province 
categorized by personal factors and Thai tourists’ behavior towards sightseeing tour of ancient places.  

The questionnaires were constructed as a tool for collecting information from 400 Thai tourists. 
The statistics used for analysis were SPSS/FW (Statistic Package for Social Sciences for Windows) with 
frequencies distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation, T-test (Independent Sample t-
test) and F-test (one way ANOVA). The research finding indicated that most of the Thai tourists in the 
sample group were female, aged between 21-30 years old, and graduated Bachelor’s degree. They also 
worked for a private company and earned Baht 10,001-20,000 per month. This sample group considered 
source, message, channel and receiver in communication factors influencing Thai tourists’ decision on 
sightseeing tour of ancient places in Sisaket province important at high level ( =3.55). Most of Thai 
tourists in this sample group lived in Bangkok and traveled direct yor dropped by for sightseeing tour. 
The main reason of traveling was their own  luck of themselves and their families. Most of the subjects 
in this sample group were the ones who decided sightseeing tour of ancient places and they received 
information about ancient places in sisaket province from people’s talks and suggestions. They mostly 
do sightseeing tour of ancient places on weekends..Most of them thought and planned before making 
decision on sightseeing tour of ancient places in Sisaket province. The result of hypotheses tests at the 
statistical significance of 0.05 showed that different ages, jobs, monthly income in personal factors and 
different Thai tourists’ behavior towards sightseeing tour of ancient places caused different consideration 
source, message, channel and receiver in communication factors influencing Thai tourists’ decision on 
sightseeing tour of ancient places in Sisaket province Do you mean that different age, jobs ,monthly 
income other personal factors played a big influent  an the communication factors that influenced thai 
tourist. 
Key word: Tour of ancient places, Communication factors 
 
1. บทน า 
 การท่องเที่ ยวเป็นกิจกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้มีการ
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชาติทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เพราะถ้าหากมีการเดินทาง
ท่องเที่ยวเกิดขึ้น ย่อมจะต้องมีการใช้จ่ายตั้งแต่การ
เดินทางหรือการขนส่ง การพักแรม การรับประทาน
อาหาร การใช้บริการบริษัทน าเที่ยว และการซ้ือของที่
ระลึก สิ่งเหล่าน้ีท าให้เกิดการขยายตัวทางด้านบริการ
สาขาต่างๆ และส่งผลกระทบต่อกระแสการหมุนเวียน
ของระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการสร้างงานในท้องถิ่นก็จะ
มีเพิ่มขึ้นอีกด้วย (สุจิต บุตรประเสริฐ , 2533 :1) 
นอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังเป็นกิจกรรมส าคัญที่ก่อให้เกิด
การพัฒน าปร ะ เ ทศ  แล ะ เป็ นผ ลท า ใ ห้ เ กิ ด กา ร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเ มือง สังคม

วัฒนธรรม การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่ท าให้เกิด
การสร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดการกระจายรายได้
อย่างมาก สามารถน าเงินตราเข้าประเทศเป็นรายได้
อันดับหน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกับสินค้าส่งออกส าคัญที่ท า
รายได้เข้าสู่ประเทศนอกจากน้ีการท่องเที่ยวยังท าให้เกิด
การหมุนเวียน และการกระจายรายได้ออกสู่ท้องถิ่นต่างๆ 
อย่างแท้จริงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในท้องถิ่น
เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและอ่ืนๆ นอกจากน้ียัง
เป็นการสร้างอาชีพอย่างกว้างขวางและแก้ปัญหาการ
ว่างงานได้ การท่องเที่ยวนอกจากจะมี บทบาททาง
เศรษฐกิจแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษยชาติ ท าให้เกิดความไมตรี และความเข้าใจอันดี
ระหว่างเจ้าของบ้านและผู้มาเยือนก่อให้เกิดการอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นการ
สร้างความเจริญให้แก่สังคมประเทศชาติได้อีกทางหน่ึง 
(ธรรมนูญ  ประจวบเหมาะ, 2529 :3) 
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จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหน่ึงในภาคอีสาน
ตอนล่างซ่ึงอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย มีประวัติความเป็นมายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่มี
อารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปีนับตั้งแต่สมัยขอมเรือง
อ านาจ และมีชนเผ่าต่างๆ อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณน้ี 
ได้แก่ พวกส่วย ลาว เขมร และเยอศรีสะเกษเดิมเรียกกัน
ว่า เมืองขุขันธ์ เมืองเก่าตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านปราสาท
สี่เหลี่ยมดงล าดวน ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวัง หินใน
ปัจจุบันได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นเมืองเม่ือ พ.ศ. 2302 
สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีหลวงแก้วสุวรรณซ่ึงได้รับ
บรรดาศักดิ์เป็นพระยาไกรภักดีเป็นเจ้าเมืองคนแรก ล่วง
ถึงรัชสมัยรัชการที่ 5 ได้ย้ายเมืองขุขันธ์มาอยู่ที่บ้านเมือง
เก่า ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมือง ศรีสะเกษในปัจจุบัน 
แต่ยั งคงใช้ชื่อ ว่าเมืองขุขันธ์จนถึง พ .ศ . 2481 จึง
เปลี่ยนเป็นจังหวัดศรีสะเกษตั้ งแต่น้ันมา เป็นแดนแห่ง
ประสาทขอมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (แค้มป์ทัวร์
ดอทเน็ท แอนด์ เซอร์วิสดีไน์, 2551) มีแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวศรีสะ
เกษ และเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวจ านวนมาก เน่ืองจาก
มีโบราณสถานที่ส าคัญอันได้แก่ ปราสาทสระก าแพงใหญ่ 
ปราสาทหินวัดสระก าแพงน้อย ธาตุบ้านปราสาท ธาตุ
บ้านเมืองจันทร์ ปราสาทหินบ้านสมอ ปราสาทเยอ 
ปราสาทปรางค์กู่ ปราสาทต าหนักไทร ปรางค์ศิลา ช่อง
เขาโดน ปราสาทตาเล็ง และปราสาทเขาพระวิหาร 
(จังหวัดศรีสะเกษ, 2551) จึงกล่าวได้ว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญทางประวัติศาสตร์ของประชาชนที่สัญจร
ไปมาหรือตั้งใจมาเท่องเที่ยว  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัย มี
ความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ซ่ึงผลการวิจัยที่ ได้จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ของไทย และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย การเคารพบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพื่อยึด
เหน่ียวจิตใจ และประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีในสังคม อยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ 

3) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษจ า
นกตามปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการเดินทางมา
นมัสการของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของกลุ่มที่ศึกษา  คือนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ 
เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ ไม่มีตัวเลขเก็บในรูปสถิติ 
จึงได้ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยใช้สูตร
ของ สุพรรณรี มังคะลี และธีรเดช  ริ้งมงคล.(2544 : 
213) และใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น 400 คน ขอบเขตของเน้ือหาที่ศึกษา จะศึกษาใน
ส่วนของปัจ จัยสื่อสารที่ มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ตามทฤษฎี
แบบจ าลองการสื่อสาร (SMCR) ของ Berlo ในเรื่องผู้ส่ง
สาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร และ
พฤติกรรมการดินทางเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะ
เกษ ตามทฤษฎีการค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภค 
(7Os) ของ Kotler ซ่ึงจะศึกษาในเรื่อง ลักษณะของผู้มา
เที่ยว สิ่งที่ต้องการ วัตถุประสงค์ที่มาเที่ยว บทบาทของ
กลุ่มที่มีผลต่อการตัดสินใจ โอกาสที่มาเที่ยว กิจกรรม
ที่มาเที่ยว จนถึงลักษณะการตัดสินใจมาเที่ยว ขอบเขต
ด้านระยะเวลาที่ศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาตลอด
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2551 จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ในการ
สรุปหรือบรรยาย คุณลักษณะของสิ่งที่เราสนใจ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 จึงใช้ค่าสถิติร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดังน้ี (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2544 : 35-60)  
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 4. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเพศกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59.8 เป็นเพศหญิง ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 40.3 เป็นเพศชายอายุ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 31-40 
ปี จ านวนมากที่สุดร้อยละ 49.0 รองลงมา อายุ 21-30 ปี 
ร้อยละ 27.5 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 14.5 และอายุ
มากกว่า 50 ปี จ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 
วุฒิการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74.0 จบ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ 
ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา ร้อยละ 11.3 สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ  9.3 มัธยมศึกษา ร้อยละ 4.0 และ
ประถมศึกษา จ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 62.0 ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาได้แก่ ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว ร้อยละ 12.5 อาชีพอิสระ/รับจ้าง ร้อยละ 9.0. 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.5 และนักเรียน/
นักศึกษา/นักศึกษา จ านวนน้อยที่สุด  ร้อยละ 8.0 
ตามล าดับ รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20,000 บาท จ านวนมากที่สุด ร้อยละ 
43.5 รองลงมาได้แก่ รายได้ต่ ากว่า 10,001 บาท ร้อยละ 
25.5 รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 11.5 รายได้ 
30,001-40,000 บาท ร้อยละ 9.3 รายได้ 40,001-
50,000 บาท ร้อยละ 7.3 และรายได้มากกว่า 50,000 
บาท จ านวนน้อยที่สุดมีเพียงร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรีสะเกษ ตั้งแต่ผู้ส่งสาร  ข่าวสาร  ช่องทางการสื่อสาร 
จนถึงผู้รับสาร โดยภาพรวมในระดับมาก  (=3.55) โดย
ให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านผู้รับสาร (=3.85) รอลงมา 
ช่องทางการสื่อสาร (=3.47) ข่าวสาร  (=3.45) และผู้ส่ง
สาร (=3.44) ตามล าดับเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ผู้ส่งสาร กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในด้านผู้ส่งสารมาก
ที่สุด ในเรื่อง ค าบอกกล่าวและแนะน าจากผู้เคยมาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ (=3.85) รองลงมาการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและแนะน าแสถานที่
ท่องเที่ยวโบราณสถานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(=3.35) การส นับสนุนส่ง เสริมการท่องเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ที่ต่อเน่ืองของจังหวัด  ศรีสะเกษ (=3.29) 
และการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์ขององค์กรเอกชนผ่านสื่อต่างๆ (=3.28)  

ด้านข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญใน
ด้านข่าวสารมากที่สุด ในเรื่องภาพโบราณสถานที่พบเห็น
ในจังหวัด ศรีสะเกษ (=3.66) รองลงมา กิจกรรมที่จัดขึ้น
ตามโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ (=3.62) ข้อความ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนที่ปรากฏ ในบริเวณจังหวัดศรีสะ
เกษและตามสื่อต่างๆ(=3.32) และถ้อยค าแนะน าเชิญ
ชวนที่ได้ยินจากสื่อต่างๆ (=3.20)  

ด้านช่องทางการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญในด้านช่องทางการสื่อสารมากที่สุด ในเรื่อง 
ถ้อยค าพูดที่แสดงถึงความประทับใจหรือความอยากไป
ชมและเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามโบราณสถานใน
ลักษณะปากต่อปาก (=3.97) รองลงมา การจัดงาน
เทศกาลประจ าปี ในบริเวณโบราณสถานของจังหวัดศรี
สะเกษ (=3.57) มนัสการองค์หลวงพ่อโสธรอย่าง
ส ม่ า เสมอการพบเห็นป้ าย โฆษณา และข้ อความ
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อมวลชน           
(=3.22) และการเผยแพร่ออกอากาศสถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถานผ่านสถานีโทรทัศน์ คลื่นความถี่ วิทยุ ( 
=3.14)   

ด้านผู้รับสาร กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญใน
ด้านผู้รับสารมากที่สุดในเรื่อง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่
เคารพสักการะและบูชาเพื่อยึดเหน่ียวจิตใจ ( =4.31) 
รองลงมาความรู้สึกได้ที่รับความสุขทางกายและทางจิตใจ
จากการมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ( 
=4.18) การได้รับอิทธิพลเชิญชวนจากบุคคลใกล้ชิด 
บิดา/มารดา ญาติพี่น้อง เพื่อน/คู่รัก/เพื่อนบ้านให้มา
เที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ( =3.66).และการ
ค้นคว้าหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก่อน
ตัดสินใจมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ( 
=3.23) 

จากการศึกษา พฤติกรรมการเดินทางมา
ท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ลักษณะ
ของผู้มาเที่ยว สิ่งที่ต้องการ วัตถุประสงค์ที่มาเที่ยว 
บทบาทของกลุ่มที่มีผลต่อการตัดสินใจ โอกาสที่มาเที่ยว 
กิจกรรมที่มาเที่ยว จนถึงลักษณะการตัดสินใจมาเที่ยว 
พบว่า ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้มาเที่ยวโบราณสถานใน
จังหวัดศรีสะเกษส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เป็นคนกรุงเทพฯ 
ที่ เดินทางมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยตรงหรือแวะผ่านมา รองลงมา เป็นคนต่างจังหวัดที่
เดินทางมาเที่ยวโบราณสถานใน จังหวัดศรีสะเกษโดยตรง
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หรือแวะผ่านมา ร้อยละ 35.5 และเป็นคนศรีสะเกษที่
เดินทางมาเที่ยวโบราณสถานในพื้นที่ มีเพียงร้อยละ 3.3 
สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการจากการมาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษคือ เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นสิริมงคล สุขกายสบายใจให้แก่ตนและครอบครัวคิด
เป็นร้อยละ 57.5 ส่วนที่เหลือร้อยละ 42.5 ต้องการร าลึก
ถึงประวัติศาสตร์ของโบราณสถาน ต่างๆ 

วัตถุประสงค์ที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษคือ เพื่อความเพลิดเพลิน
และผ่อนคลาย ร้อยละ 52.3 รองลงมา เคารพสักการะ
และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพื่อเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ร้อย
ละ 28.5 เพื่อแสดงถึงความรัก หวงแหนและอนุรักษ์
โบราณสถานให้มียาวนานสืบไป ร้อยละ 11.5 และเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ มีจ านวนน้อยที่สุด 
เพี ย งร้ อยละ  7 .2  พบ ว่าในการตัดสินใจมาเที่ ย ว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษน้ันส่วนใหญ่ตนองจะ
เป็นผู้ตัดสินใจคิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมาได้แก่ บิดา/
มารดา ร้อยละ 34.3 เพื่อน/คู่รัก/เพื่อนบ้าน ร้อยละ 9.3 
และญาติพี่น้อง ร้อยละ 3.8 ตามล าดับ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.0 ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษจากค าบอก
กล่าวแนะน าของผู้ อ่ืน รองลงมาได้แก่ ข้อความบน
โปสเตอร์/ป้ายผ้า/แผ่นพับ/ใบปลิว ร้อยละ 21.8 รายการ
ทางโทรทัศน์ ร้อยละ 18.8 ข้อความในหนังสือพิมพ์ /
นิตยสาร/วารสารและเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต จ านวน
เท่ากันร้อยละ 18.3 และรายการทางวิทยุ ร้อยละ12.5 
ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 มาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษในช่วงวันหยุดประจ า
สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) รองลงมาได้แก่ ช่วงวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ร้อยละ 22.5 และช่วงวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์ ) 
จ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างนิยมมาเที่ยวโบราณสถานปราสาท
ปรางค์กู่ในจังหวัดศรีสะเกษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
25.3 รองลงมาได้แก่ ปราสาทตาเล็ง ร้อยละ 22.5 
ปราสาทเขาพระวิหาร ร้อยละ 22.3 ปราสาทต าหนักไทร 
ร้อยละ 21.5 ปราสาทหินบ้านสมอและปราสาทเยอ 
จ านวนร้อยละ 20.3 และ 19.3 ตามล าดับ 

ลักษณะของผู้มาเที่ยว ถูกจัดกลุ่มใหม่ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) เป็นคนศรีสะเกษที่เดินทางมา
เที่ยวโบราณสถานในพื้นที่/เป็นคนต่างจังหวัดที่เดินทาง

มาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษโดยตรงหรือแวะ
ผ่านมา และ 2) เป็นคนกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษโดยตรงหรือแวะผ่านมา 
สิ่งที่ต้องการ ไม่ถูกจัดกลุ่มใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่1) 
เพื่อร าลึกถึงประวัติศาสตร์ของโบราณสถานต่างๆ และ 2) 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สุขกายสบายใจให้แก่
ตนและครอบครัว 

วัตถุประสงค์ที่มาเที่ยว ไม่ถูกจัดกลุ่มใหม่ แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย 2) เพื่อ
แสดงถึงความรัก หวงแหนและอนุรักษ์โบราณสถานให้มี
ยาวนานสืบไป และ 3) เคารพสักการะและบูชาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธ์ิเพื่อเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 

บทบาทของกลุ่มที่มีผลต่อการตัดสินใจ ถูกจัด
กลุ่มใหม่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ตนเอง 2) บิดา/
มารดา และ 3)ญาติพี่น้อง/เพื่อน/คู่รัก/เพื่อนบ้าน โอกาส
ที่มาเที่ยว ไม่ถูกจัดกลุ่มใหม่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ช่วงวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) 2) ช่วงวันหยุดประจ า
สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และ 3) ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
กิจกรรมที่มาเที่ยว ไม่ถูกจัดกลุ่มใหม่ แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 1) ชมโบราณสถานที่ส าคัญในจังหวัดศรีสะ
เกษพร้อมถ่ายภาพ และ 2) ชมโบราณสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดศรีสะเกษพร้อมถ่ายภาพและเคารพสักการะและ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ลักษณะการตัดสินใจมาเที่ยว ไม่ถูกจัด
กลุ่มใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1) มีการคิดและวางแผนไว้ก่อนการตัดสินใจมา 
และ  

2) ตัดสินใจมาทันทีเม่ือพบเห็นหรือได้ยิน 
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ด้ ว ย  t-test 

(Independent Sample t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า เพศแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยสื่อสารที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ องเที่ ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษในด้านผู้ส่งสาร ช่อง
ทางการสื่อสารไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านข่าวสาร และ
ผู้รับสารที่พบว่าแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยเพศ
ชาย ให้ความส าคัญในด้านข่าวสารและผู้รับสารมากกว่า
เพศหญิง โดยภาพรวมให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรี สะ เ กษแตกต่ าง กัน ใ นกร ณีเ พศต่ า ง กัน  โ ด ย
นักท่องเที่ยวชาวไทยเพศชายให้ความส าคัญต่อปัจจัย
สื่อสารโดยรวมมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเพศหญิง 
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สรุปได้ว่า เพศแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยสื่อสารที่ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษในด้านผู้ส่งสาร ช่อง
ทางการสื่อสารไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ยกเว้นด้านข่าวสาร  และผู้รับสารที่พบว่าแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อายุแตกต่างกัน ให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test (One 
way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
อายุแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรีสะเกษในด้านผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร
และผู้รับสารแตกต่างกัน โดยเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่อายุมากกว่า 50 ปี ให้ความส าคัญในด้านผู้ส่ง
สาร ช่องทางการสื่อสารมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่
อายุ 21-40 ปี และให้ความส าคัญในด้านข่าวสาร และ
ผู้รับสารมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่อายุ 21-50 ปี  

โดยภาพรวม ให้ความส าคัญต่อให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษแตกต่างกัน ในกรณีอายุ
แตกต่างกัน โดยเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวิธี LSD พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่อายุ
มากกว่า 50 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารโดยรวม
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่อายุ 21- 50 ปี 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test (One 
way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า 
อาชีพแตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรีสะเกษรในด้านผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร 
และผู้รับสารที่พบว่าแตกต่างกัน โดยเม่ือเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD พบว่า 
นักท่ อง เที่ ย วชาวไทยที่ ป ระ กอบอาชี พพ นัก งาน
บริษัทเอกชน ให้ความส าคัญในด้านผู้ส่งสาร และผู้รับสาร
มากกว่านักท่อง เที่ ยวชาวไทยที่ ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ
อิสระ/รับจ้าง และให้ความส าคัญในด้านข่าวสาร  ช่อง
ทางการสื่อสารมากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอิสระ/รับจ้าง 

โดยภาพรวม ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรีสะเกษแตกต่างกัน ในกรณีอาชีพแตกต่างกัน โดยเม่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี LSD 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารโดยรวม
มากกว่านักท่อง เที่ ยวชาวไทยที่ ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพ
อิสระ/รับจ้าง 

ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ า น ด้ ว ย  t-test 
(Independent Sample t-test) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า ลักษณะการตัดสินใจมาเที่ยวแตกต่าง
กัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ
แตกต่างกันในด้านผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร 
และผู้รับสารไม่แตกต่างกัน  

โดยภาพรวม ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรีสะเกษไม่แตกต่างกัน ในกรณีการตัดสินใจมานมัสการ
ต่างกัน  

สรุป ได้ ว่ า ลั กษณะการตัดสินใจมาเที่ ย ว
แตกต่างกัน ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษใน
ด้านผู้ส่งสาร ข่าวสารช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสารไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้และวางแผนไว้
ก่อนการตัดสินใจมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะ
เกษ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

ปัจ จัยสื่ อสารที่ มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ
เดินทางมาท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ 
ตั้งแต่ผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร จนถึงผู้รับ
สาร  โดยภาพรวมในระดับมาก (=3.55)  โดย ให้
ความส าคัญมากที่สุดในด้านผู้รับสาร ( =3.85) รองลงมา 
ช่องทางการสื่อสาร ( =3.47) ข่าวสาร ( =3.45) และผู้ส่ง
สาร ( =3.44) ตามล าดับ 

พฤติกรรมการเดินทางมาเที่ยวโบราณสถานใน
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าลักษณะของกลุ่มตัวอย่างผู้มา
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เที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เป็นคนกรุงเทพฯที่เดินทาง
มาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษโดยตรงหรือแวะ
ผ่านมา สิ่งที่ต้องการส่วนใหญ่จากการมาเที่ยวคือ เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สุขกายสบายใจให้แก่ตน
และครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.5 โดยมีวัตถุประสงค์
การมาเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย ร้อยละ 
52.3 ในการตัดสินใจมาเที่ยวโบราณสถานน้ันส่วนใหญ่
ตนเองจะเป็นผู้ตัดสินใจ คิดเป็นร้อยละ 52.8 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.0 ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับโบราณสถานจากค าบอกกล่าวแนะน าของผู้อ่ืน 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 มาเที่ยวโบราณสถานใน
จังหวัดศรีสะเกษในช่วงวันหยุดประจ าสัปดาห์ (เสาร์-
อาทิตย์) กลุ่มตัวอย่างนิยมมาเที่ยวโบราณสถานปราสาท
ปรางค์กู่ในจังหวัดศรีสะเกษเป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 25.3 กิจกรรมที่นิยมเที่ยวคือ ชมโบราณสถานที่
ส าคัญในจังหวัดศรีสะเกษพร้อมถ่ายภาพและเคารพ
สักการะและบูชาสิ่งศักดิ์สิท ธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 78.3 
นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 92.0 มีการคิด 
 
6. อภิปรายผล 

กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรีสะเกษ ตั้งแต่ผู้ส่งสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร 
จนถึงผู้รับสาร โดย ภาพรวมในระดับมาก (=3.55) โดย
ให้ความส าคัญมากที่สุดในด้านผู้รับสาร (=3.85) รอลงมา 
ช่องทางการสื่อสาร (=3.47) ข่าวสาร  (=3.45) และผู้ส่ง
สาร  ( =3 . 44 )  ต ามล า ดับ  ที่ เ ป็ น เ ช่น น้ี เ น่ื อง จาก 
แบบจ าลองการสื่อสารจ าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
การสื่อสาร 4 ประการ (SMCR) ของ Berlo (Berlo, 
1960 : 30-72) อันได้แก่ ผู้ส่งสาร (Source) ข่าวสาร 
(Message) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร 
(Receiver) จึงจะท าให้ระบบการสื่อสารมีความ ต่อเน่ือง
และสัมฤทธ์ิผล ด้วยเหตุ น้ีเองจึงท าให้องค์ประกอบ
ดังกล่าวต่างมีความส าคัญยิ่งต่อ นักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยเฉพาะในด้านของผู้รับสาร ซ่ึงจะแสดงออก
ถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจและประทับในการ
มาท่อ ง เที่ ย ว โ บราณสถานของ จังห วัด ศรี ส ะ เกษ 
พฤติกรรมการเดินทางมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรี

สะเกษ พบว่า ลักษณะของ กลุ่มตัวอย่างผู้มาเที่ยวส่วน
ใหญ่ร้อยละ 61.3 เป็นคนกรุงเทพฯที่เดินทางมาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษโดยตรงที่ เป็นเช่น
เน่ืองจาก เป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่สามรถ
ตึงดูดความสนใจแก่ผู้มาเที่ยว โดยคนในเมืองที่มักค่อยไม่
เดินทางไกล จึงเหมาะส าหรับมาเที่ยวในช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ ตลอดจนเป็นทางงผ่านระหว่างเดินทางไปจังหวัด
อ่ืนเพื่อเสริมสร้างความเป็น สิริมงคลในการด าเนินชีวิต
ด้วย ส่วนสิ่งที่ต้องการจากการเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริ
มงคล สุขกายสบายใจให้แก่ตนและครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 57.5 โดยมีวัตถุประสงค์การมาเที่ยวเพื่อความ
เพลิดเพลินและผ่อนคลาย ร้อยละ 52.3 ที่ เป็นเช่นน้ี
เน่ืองจากสภาพพื้นฐานทางจิตใจของคนไทยโดยทั่วไปมี
ความเชื่อ ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ต้องการสิ่งยึดเหน่ียวเพื่อ
เสริมสร้ างความ ม่ันใจ น าพาสิ่ งดี  ๆ แ ละป้อง กัน
ภยันตรายที่น ามาสู่ตนและผู้ใกล้ชิด ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรรณศรี  ปัญญาประชุม (2542) ได้ศึกษา
พัฒนาการของประเพณีท าบุญผ้าป่าอ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในด้านความเชื่อที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือพิธีกรรม
ทางศาสนาต่าง ๆ ที่กล่าวถึงการทอดผ้าป่า (ผ้าบังสุกุล) 
จะเป็นการให้ผ้าคลุมกายแก่พระสงฆ์ถือเป็นการท าบุญ
อย่างหน่ึง ต่อมาพัฒนาเป็นการถวายผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลแก่ญาติพี่ น้องที่ เสียชี วิต และ เพื่อส่งเสริม
ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรมประเพณีและการเมืองตาม
รูปแบบผ้าป่าสามัคคีทั่วไปและผ้าป่าอเนกประสงค์ที่
ด าเนินการในสังคมอยู่ปัจจุบัน ในการตัดสินใจมาเที่ยว
โบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษน้ัน โดยส่วนใหญ่ตนอง
จะเป็นผู้ตัดสินใจคิดเป็นร้อยละ 52.8 รวมถึงมีการคิด
และวางแผนไว้ก่อนการตัดสินใจมาเที่ยวโบราณสถานใน
จังหวัดศรีสะเกษ ถึงจ านวนร้อยละ 92.0 เน่ืองจากส่วน
ใหญ่อยู่ในวัย 21-30 ปีที่มีวุฒิภาวะสามารถตัดสินใจด้วย
ตนเองได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.0 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับโบราณสถานจากค าบอกกล่าวแนะน า
ของผู้อ่ืน ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ค าบอกกล่าวแนะน าจาก
ผู้อ่ืนจัดเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two way 
Communication) มี ก า ร แลก เปลี่ ย นข่ า วส า ร
ประสบการณ์ ซ่ึง กันและ กัน ข้อ มูลที่ ได้ จึ ง มีความ
น่าเชื่อถือสูง โดยเฉพาะจากการบอกกล่าวของผู้ใกล้ชิด  
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ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เกศินี จุฑาวิจิตร (2540 : 
83–84) ที่กล่าวถึงสื่อบุคคลว่าเป็นรูปแบบการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในลักษณะเห็นหน้าค่าตาหรือเผชิญหน้า
เป็นการสื่อสารแบบสองทางมีบทบาทส าคัญต่อการโน้ม
น้าว และชักจูงใจ รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ (Credibility) 
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 มาเที่ยวโบราณสถานใน
จังหวัดศรีสะเกษในช่วงวันหยุดประจ าสัปดาห์ (เสาร์-
อาทิตย์) และนิยมมาเที่ยวโบราณสถานปราสาทปรางค์กู่
ในจังหวัดศรีสะเกษเป็นจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
25.3 กิจกรรมที่นิยมท าคือ ชมโบราณสถานที่ส าคัญใน
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมถ่ายภาพและเคารพสักการะและ
บูชาสิ่ งศักดิ์สิท ธ์ิ คิด เป็นร้อยละ 78.3 ที่ เป็นเช่นน้ี
เ น่ืองจากอยู่ ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ ต้องการ
พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากจะมาเที่ยวสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการ
เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย  

 
7. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1.  จากผลการศึกษาพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการจากการมาเที่ยวโดยส่วนใหญ่คือ เพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นสิ ริมงคล สุ ขกายสบายใจให้แ ก่ตนและ
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.5 และกิจกรรมที่นิยมท าคือ 
ชมโบราณสถานที่ส าคัญในจังหวัดศรีสะเกษพร้อม
ถ่ายภาพและเคารพสักการะและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ คิดเป็น
รอ้ยละ 78.3 จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องผลักดัน
นโยบายพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
มีการจัดกิจกรรมแสดงถึงความเป็นมาของโบราณสถาน
ทางประวัติศาสตร์ การจัดแหล่งสภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมเ อ้ือต่อการถ่ ายภาพ รวมถึงการ เคารพ
สักการบูชาสิ่งสิทธ์ิศักดิ์ตามโบราณสถานต่างๆ เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวและได้รับความเป็นสิริ
มงคล  

2. จากผลการศึกษาพบว่าลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้มา เที่ ย วส่วนใหญ่ร้ อยละ 61.3  เป็นคน
กรุงเทพฯที่เดินทางมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะ
เกษโดยตรงหรือแวะผ่านมา  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 68.0 
จะมาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษในช่วง

วันหยุดประจ าสัปดาห์(เสาร์-อาทิตย์ ) จึงเห็นควรให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องผลักดันนโยบายการอ านวยความ
สะดวกในเรื่องการเดินทาง ให้มีรถทัวร์ รถตู้ หรือรถ
ให้บริการอย่างเพียง และระบุอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน เพื่อเป็นอ านวยความสะดวกและสร้างความม่ันใจ
ให้แก่ผู้มาเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษในกรณี
ไม่ได้น าพาหนะส่วนตัวมา 
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