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การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็น 
เมืองท่องเที่ยวชายแดน
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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสระแก้ว	 เพื่อน�าผลการศึกษามาช่วยสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับ
การเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว	จ�านวน	400	คน	 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยน�าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติ
 ผลการวิจัย 
	 1.		 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุ	 20–30	 ปี	 ระดับการศึกษาปริญญาตร	ี 
เป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า	5,000	บาท
	 2.		ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวสระแก้วเป็นคร้ังแรกกับครอบครัว	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมาท่องเท่ียว/นันทนาการในช่วงวันหยุดพักผ่อน	ตลาดโรงเกลือถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระลึกถึงและคิดว่าเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว	และได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับจังหวัดสระแก้วมาจากอินเตอร์เน็ต
	 3.		ผู ้แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวในจังหวัดสระแก้วเห็นด้วย
อยู่ในระดับมาก	 ได้แก่	ด้านแรงจูงใจทางกายภาพ	 ( x =	3.56,	S.D.=	0.70)	ด้านแรงจูงใจทางวัฒนธรรม 
( x 	=	3.70,	 S.D.=	0.73)	ด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคล	 ( x =	3.61,	 S.D.=	0.69)	และด้านแรงจูงใจ 
ทางสถานภาพและชื่อเสียง	( x 	=	3.58,	S.D.=	0.70)

ค�าส�าคัญ	:	 แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว	จังหวัดสระแก้ว	เมืองท่องเที่ยวชายแดน
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Abstract
	 The	purposes	 of	 this	 research	were	 to	 study	 tourists’	 behaviors	 in	 travelling	
and	 travel	motivation	and	 to	develop	 tourism	motivation	 in	Sa	Kaeo	as	 the	 frontier	 
tourism	destination.	 The	 samples	were	 400	Thai	 tourists	 responded	 to	 the	 survey.	 
Data	were	analyzed	statistically.
 Results 
	 1.		 Respondents	were	 the	 female	 aged	between	 20–30	 years	 old,	who	were	 
undergraduate	students	having	their	salary	less	than	5,000	bath.
	 2.		 Respondents	had	traveled	to	Sa	Kaeo	for	the	first	time	with	their	family.	Their	main	
purpose	of	visiting	was	travelling	or	leisure	on	holidays.	The	Rong	Kluea	Market	is	the	place	
that	tourists	had	reminded	and	they	also	had	thought	as	Sa	Kaeo’s	symbol.	The	internet	
was	used	to	search	for	information	regarding	to	Sa	Kaeo.
	 3.		 The	opinion	of	 respondents	on	tourist’s	motivation	towards	tourism	 in	Sa	Kaeo	
was	ranked	in	a	high	level	in	terms	of	physical	motivation	( x 	=	3.56,	S.D.=	0.70),	culture	 
motivation	 ( x =	3.70,	S.D.=	0.73),	 interpersonal	motivation	 ( x 	=	3.61,	S.D.=	0.69),	and	 
status	and	prestige	motivation	( x 	=	3.58,	S.D.=	0.70)	respectively.

Keywords	:	 tourist’s	motivation	towards	tourism,	Sa	Kaeo,	frontier	tourism	destination

บทน�า
	 การท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	
เนื่องมาจากการท่องเที่ยวนอกจากจะท�าให้นักท่องเที่ยวมีความสุข	สนุกสนานจากการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว 
ยังท�าให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าจากการเดินทางท่องเท่ียว	 แล้วยังท�าให้
คนในประเทศได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้	กระจายรายได้ให้กับ 
ทุกอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวของประเทศ	ทั้งธุรกิจโรงแรมและที่พัก	 ธุรกิจอาหารและ 
เครื่องดื่ม	ธุรกิจคมนาคมขนส่ง	และยังท�าให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตได้อีกด้วย
	 จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ต้ังอยู ่ ริมชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย	 
มีพรมแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาทางทิศตะวันออก	สภาพพ้ืนที่มีทั้งที่ราบ	ที่ราบสูงและภูเขาสูง 
สลับซับซ้อน	 โดยมีทิวเขาบรรทัดอยู่ทางตอนบนของจังหวัดเป็นต้นก�าเนิดของแม่น�้าบางปะกง	อีกทั้ง
สระแก้วเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวท้ังด้านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร 
ด้านศิลปวัฒนธรรม	มีประวัติความเป็นมายาวนานต้ังแต่สมัยทวารวดี	 โดยปรากฏหลักฐานร่องรอยของ
อารยธรรมโบราณกระจายอยู่ในพื้นท่ีเป็นแหล่งรวมวิถีชีวิต	ศิลปวัฒนธรรม	และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชนพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์	มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลานาน	มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ก่อเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายกระจายอยู่ทุกอ�าเภอ	
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	 จากการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดสระแก้ว	พบว่าประเด็นด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของจังหวัด
สระแก้วท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว	สินค้าและของท่ีระลึก	 ได้แก่	 มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ์
เช่ือมโยงวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกัมพูชา	มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส�าคัญ	มีสินค้าและของที่ระลึก 
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะ	ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	(Websakaeo,	2016)	เป็นจุดพักสินค้าส่ง 
และสินค้าปลีกทุกประเภทสู่กลุ่มอินโดจีน	 มีย่านการค้าชายแดนชื่อดัง	 และมีท�าเลที่ตั้งที่เอื้อประโยชน์ 
ทุกด้าน	แต่ในจังหวัดสระแก้วยังถือว่ามีจ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวไม่มากเท่าที่ควร	ดังจังหวัด
อื่นๆ	ในภาคตะวันออก	อีกท้ังคนท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วยังนิยมเดินทางออกไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านในการท่องเที่ยวมากกว่าท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว	 อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	 ในจังหวัด
สระแก้วยังขาดความเช่ือมั่นทางด้านความปลอดภัย	 การขาดการดูแลเอาใจใส่	 การส่งเสริมและพัฒนา
ทางการท่องเที่ยว	ผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว	 เพื่อสร้างแรงจูงใจและดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วอีกด้วย	(Sa	Kaeo	Tripod,	2012)	
	 ดังน้ันองค์กรภาครัฐควรให้ความส�าคัญในการสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเท่ียว	
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว	ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
เพื่อให้สามารถสร้างความสนใจ	ดึงดูดใจและสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการนักท่องเที่ยว 
เพื่อท�าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดสระแก้วมากยิ่งข้ึน	 เพ่ือช่วยสร้างงาน	 
สร้างอาชีพ	สร้างรายได้	 และกระจายรายได้ให้กับคนในจังหวัดสระแก้วได้อีกด้วย	ดังนั้นผู ้วิจัยจึงม ี
ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องนี้

วัตถุประสงค์
	 1.		เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว
	 2.		เพื่อน�าผลการศึกษามาช่วยสร้างแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็น
เมืองท่องเที่ยวชายแดน

ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.		ท�าให้ทราบพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว
	 2.		ท�าให้ทราบการสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็นเมือง 
ท่องเที่ยวชายแดน
	 3.		ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งส�านักงานพัฒนาชุมชน	วิทยาลัยชุมชน	
และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว	
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างแรงจูงใจทางการท่องเท่ียว	 ดึงดูดใจ	และสามารถตอบสนองได้ตรงกับ
ความต้องการนักท่องเท่ียว	เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดสระแก้ว
มากยิ่งขึ้น
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 1.		ผู ้วิจัยได้กลุ ่มตัวอย่างมาจากประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยจากข้อมูลสถิติจ�านวนนักท่องเท่ียวในปี	 2558	จ�านวน	711,539	คน	 (Department	of	 
Tourism,	2015)	 โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากขนาดประชากรโดยใช้สูตรของทาโร	่ 
ยามาเน่	 (Yamane,	1973)	โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่	95%	ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน	5%	ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	399.76	ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	คือ	400	คน	ในการสุ่ม 
ตัวอย่าง	ผู้วิจัยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ	 (Accidental	Sampling)	 โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและเต็มใจตอบแบบสอบถาม
 เครื่องมือ
	 1.		เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	แบบสอบถาม
พฤติกรรมการท่องเที่ยว	แบบสอบถามแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วและแบบสอบถาม 
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
	 2.		การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ดังต่อไปนี้
	 2.1)		ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน	 และน�าแบบสอบถามที่สร ้างขึ้นให  ้
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องจ�านวน	 5	ท่าน	พิจารณาค่าความตรงของแบบสอบถามด้วยวิธี 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	ด้วยวิธีหาความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์	 (IOC,	 Item	
Objective	Congruence)	และน�าค่าดัชนีที่ค�านวณได้มาเทียบเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้ตั้งแต่	0.6	ขึ้นไป	 
เพราะถือว่าค่าท่ีได้เพียงพอและเป็นท่ียอมรับทางสถิติ	 (Rovinelli	&	Hambleton,	 1977)	 โดยได้ค่า 
เท่ากับ	0.89
	 2.2)		น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	 
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม	ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	
Alpha	Coefficient)	โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ตั้งแต่	0.7	ขึ้นไป	เพราะถือว่าค่าท่ีได้เพียงพอและเป็นที่ยอมรับทางสถิติ	 (Nunnally	&	Bernstein,	1994)	
โดยได้ค่าเท่ากับ	0.88	หลังจากนั้นน�ามาปรับปรุงด้านส�านวนภาษาให้ชัดเจน	ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพ์
แบบสอบถามเพื่อให้เหมาะสม	ก่อนน�าแบบสอบถามนี้ไปใช้ในการวิจัยต่อไป
 การเก็บรวมรวมข้อมูล
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม	ผู้วิจัยวางแผนการด�าเนินงานเก็บข้อมูล	และก�าหนดวัน 
เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละสถานที่โดยกระจายวันและช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล	เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามท่ีได้ก�าหนดไว้	 โดยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกและเก็บแบบสอบถามด้วย 
ทีมวิจัยในตลาดโรงเกลือ	 ปราสาทสด๊กก๊อกธม	 อุทยานแห่งชาติปางสีดาและละลุ	 หลังจากที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามได้ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว	และน�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถาม	ลงรหัสข้อมูล	และน�าข้อมูลไปท�าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป	ดังต่อไปนี้	
	 1.		แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียว	 
น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ	น�าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
	 2.		แบบสอบถามแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	น�าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
	 3.		แบบสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์ความคิดเห็นในประเด็นที่
เหมือนกันหรือสอดคล้องกัน	ท�าการแจกแจงความถี่	น�าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อพร้อมความถี่

ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาเร่ืองการสร้างแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวในจังหวัดสระแก้วเพ่ือรองรับการเป็น 
เมืองท่องเที่ยวชายแดน	ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาดังนี้

ตารางที่	1	 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม	

(N	=	400)
ร้อยละ

เพศ ชาย 184 46.0

หญิง 216 54.0

อายุ ต�่ากว่า	20	ปี 53 13.3

20	–	30	ปี 196 49.0

31	–	40	ปี 66 16.5

41	–	50	ปี 36 9.0

51	–	60	ปี 27 6.7

มากกว่า	60	ปีขึ้นไป 22 5.5

การศึกษา ต�่ากว่าปริญญาตรี 120 30.0

ปริญญาตรี 250 62.5

สูงกว่าปริญญาตรี 30 7.5

อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 184 46.0

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42 10.5

พนักงานบริษัทเอกชน 69 17.3

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 65 16.2

อื่นๆ 40 10.0
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ตารางที่	1	 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	(ต่อ)

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม	

(N	=	400)
ร้อยละ

รายได้ ต�่ากว่า	5,000	บาท 123 30.8

5,000	–	10,000	บาท 73 18.2

10,001	–	15,000	บาท 70 17.5

15,001	–	20,000	บาท 42 10.5

20,001	–	25,000	บาท 25 6.5

มากกว่า	25,000	บาทขึ้นไป 67 16.8

	 จากตารางที่	 1	พบว่า	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุ	20–30	ปี	 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า	5,000	บาท

ตารางที่	2		จ�านวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมท่องเที่ยว
จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม	

(N	=	400)
ร้อยละ

ความถี่ ครั้งแรก 143 35.8

2	–	3	ครั้ง 132 33.0

มากกว่า	3	ครั้งขึ้นไป 125 31.2

วัตถุประสงค์ ท่องเที่ยว/นันทนาการ 210 52.5

ธุรกิจ 42 10.5

ประชุมสัมมนา 22 5.5

เยี่ยมญาติ/เพื่อน 35 8.8

ซื้อสินค้าและของที่ระลึก 49 12.2

อื่นๆ 42 10.5

ช่วงเวลา ช่วงวันหยุดพักผ่อน 173 43.3

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ 158 39.5

ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 25 6.2

อื่นๆ 44 11.0

สถานที่่ี ตลาดโรงเกลือ 296 74.0

ท่องเที่ยว ปราสาทสต๊กก๊อกธม 33 8.3
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ตารางที่	2		จ�านวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยว	(ต่อ)

พฤติกรรมท่องเที่ยว
จ�านวนผู้ตอบแบบสอบถาม	

(N	=	400)
ร้อยละ

สถานที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 95 23.8

ท่องเที่ยว	(ต่อ) ละลุ 2 035

เขาฉกรรจ์ 9 2.2

อื่นๆ 10 2.5

ตัวแทน ตลาดโรงเกลือ 239 59.8

ภาพลักษณ์ ปราสาทสต๊กก๊อกธม 51 12.7

อุทยานแห่งชาติปางสีดา 95 23.8

ละลุ 2 0.5

เขาฉกรรจ์ 8 2.0

อื่นๆ 5 1.2

ผู้ร่วมเดินทาง มาคนเดียว 37 9.2

มากับเพื่อน 97 24.3

มากับครอบครัว 187 46.8

มากับบริษัททัวร์ 62 15.5

อื่นๆ 17 4.2

แหล่งข้อมูล โทรทัศน์ 54 13.5

ข่าวสาร อินเทอร์เน็ต 135 33.8

นิตยสาร/คู่มือท่องเที่ยว 27 6.7

ครอบครัว/ญาติ 95 23.8

เพื่อน 70 17.5

อื่นๆ 19 4.7

	 จากตารางที่	 2	พบว่า	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวสระแก้วเป็นครั้งแรก
กับครอบครัว	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาท่องเที่ยว/นันทนาการในช่วงวันหยุดพักผ่อน	ตลาดโรงเกลือ	 
ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผู้ตอบแบบสอบถามระลึกถึงและคิดว่าเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว 
และได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดสระแก้วมาจากอินเทอร์เน็ต
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ตารางที่	3	 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
ในจังหวัดสระแก้ว

แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว x S.D. ระดับความคิดเห็น

ด้านแรงจูงใจทางกายภาพ 3.56 0.70 มาก

ด้านแรงจูงใจทางวัฒนธรรม 3.70 0.73 มาก

ด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคล 3.61 0.69 มาก

ด้านแรงจูงใจทางกายภาพและชื่อเสียง 3.58 0.70 มาก

ค่าเฉลี่ยรวม 3.61 0.63 มาก

   
	 จากตารางท่ี	3	พบว่าผู้แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัด
สระแก้วเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก	ได้แก่	ด้านแรงจูงใจทางกายภาพ	( x =	3.56,	S.D.=	0.70)	ด้านแรงจูงใจ
ทางวัฒนธรรม	 ( x =	3.70,	S.D.=	0.73)	ด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคล	 ( x =	3.61,	S.D.=	0.69)	และด้าน 
แรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง	( x =	3.58,	S.D.=	0.70)

การอภิปรายผล
	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุ	20–30	ปี	รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า	5,000	บาท	
ระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์	 (Kotler,	
2000)	ที่ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมและแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
ที่แตกต่างกัน	 โดยเฉพาะลักษณะทางประชากรศาสตร์ทางด้านเพศและอายุ	และยังสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของศรินท์ทิพย์	คาวาโนเบะ	 (Kawanobe,	S.,	2011)	ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวสระแก้วเป็นครั้งแรกกับครอบครัว	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อมาท่องเท่ียว/นันทนาการ	 ในช่วงวันหยุดพักผ่อน	ตลาดโรงเกลือถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามระลึกถึงและคิดว่าเป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว	และได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับจังหวัดสระแก้วมาจากอินเทอร์เน็ต	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิคิเนีย	มายอร์	 (Mayor,	2012) 
ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว	 เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและ 
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี	พิมลสมพงศ์	(Pimonsompong,	C.,	1999)	ที่ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลมีแรง
จูงใจทางการท่องเที่ยวเพราะต้องการเดินทางท่องเที่ยว	การเรียนรู้	และการหาประสบการณ์ใหม่ๆ	
	 ผู ้แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเห็นด้วยอยู่
ในระดับมากทุกด้าน	 ได้แก่	 ด้านแรงจูงใจทางกายภาพ	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสูง
ที่สุดในเร่ืองการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่	ด้านแรงจูงใจทางวัฒนธรรม	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี 
ความคิดเห็นสูงท่ีสุดในเรื่องการตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม	ด้านแรงจูงใจระหว่างบุคคล	 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสูงที่สุดในเร่ืองเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน	การมีส่วนร่วมใน
สังคมและด้านแรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสูงที่สุด 
ในเร่ืองส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของตนเอง	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของแมคอินทอช	
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และโกลด์เลอร์	(Mclntosh	&	Goeldler,	1986)	ที่ได้กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจที่ท�าให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทาง
ท่องเที่ยว	 ได้แก่	แรงจูงใจทางกายภาพ	แรงจูงใจทางวัฒนธรรม	แรงจูงใจระหว่างบุคคล	และแรงจูงใจทาง 
สถานภาพและช่ือเสียง	 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปกาศิต	 พันธุ ์เพ็ง	 (Punpeng,	 P.,	 2010)	 
ที่พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากทั้งแรงจูงใจทางกายภาพ	แรงจูงใจ 
ทางวัฒนธรรม	แรงจูงใจระหว่างบุคคล	และแรงจูงใจทางสถานภาพและชื่อเสียง	และยังสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของเกิดศิริ	เจริญวิศาลและจุฑามาศ	จันทรัตน์	(Jaroenwisan,	K.,	&	Jantarat,	J.	1999)	ที่พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยว	 เพ่ือไปเรียนรู้	 และต้องการความแปลกใหม่	 และยังสอดคล้อง
กับการวิจัยของฟลุคเคอร์	และเทอร์เนอร์	 (Fluker	&	Turner,	2004)	 ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวมีแรงจูงใจใน 
การเดินทางท่องเที่ยวในการหาประสบการณ์ใหม่ๆ	และยังต้องการพบปะเพื่อนใหม่

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 องค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรช่วยส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้าง 
แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
	 2.		 องค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรช่วยเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัด	รวมไปถึง
การจัดงานประเพณี	เทศกาลเพื่อสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
	 3.		 องค์กรภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรช่วยสร้างแรงจูงใจทางการท่องเท่ียวในจังหวัด
สระแก้ว	 ท้ังแรงจูงใจทางกายภาพ	ทางวัฒนธรรมระหว่างบุคคล	และสถานภาพและชื่อเสียงในการส่งเสริม
และพัฒนาจังหวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า	ช่วยเพ่ิมพูนความรู้	ความสามารถของนักท่องเที่ยว 
ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยว	 มีงานเทศกาลประเพณีที่แสดงถึงคุณค่าของ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในจังหวัด
และนักท่องเที่ยว	

กิตติกรรมประกาศ
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