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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียว  องคประกอบทางการ
ทองเท่ียว และการกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียวจังหวัดสระแกว เพ่ือเปรียบเทียบการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกวจําแนกตามพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเท่ียวกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดสระแกวจํานวน 400  
ตัวอยาง วิเคราะหขอมูลดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ไดแก Independent t-test One-Way ANOVA และ การวิเคราะหคา
สหสัมพันธแบบเพียรสันสวนสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพไดใชเคร่ืองมือแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสรางเปนการสัมภาษณเชิงลึก ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ5 คน เพื่อสรุปเปนแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
ผลการศึกษาพบวา 

1) นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 26-
35 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ 
คิด และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 10,000-20,000 บาทตอเดือน 

2) นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว  สวนใหญมีพฤติกรรมท่ีเปน
นักทองเท่ียวเองที่เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว ส่ืออินเตอรเน็ต/



(4) 

เว็บไซตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว มีบุคคลท่ีเดินทางมาดวยเปนครอบครัว 
วิธีการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบเชาเย็นกลับ มีคาใชจายโดยเฉล่ีย
ตอคนอยูในชวง 1,000-3,000 บาท มีวัตถุประสงคในการกลับมาเที่ยวเพื่อพักผอนในวันหยุด และ
เลือกแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ (ตลาดโรงเกลือ) 

3) องคประกอบทางการทองเท่ียว ของแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา องคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิง
ดึงดูดทางการทางทองเท่ียวไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

4) การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา นักทองเท่ียวจะกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

5) ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพที่
แตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

6) จากผลการวิจัยพบวา ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว บุคคลท่ี
เดินทางมาดวย วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวและแหลงทองเท่ียวในจังหวัด
สระแกวที่ทานเลือกมาทองเท่ียวท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว วิธีการ
เดินทาง ระยะเวลาในการทองเท่ียว และคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

7) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 

8) แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จาก
การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐ และภาคเอกชนพบวา 1) จังหวัดสระแกวมีแหลง
ทองเที่ยวท่ีหลากหลายจึงจําเปนตองมีการพัฒนาสิ่งดึงดูดทางการทองเท่ียวใหมากกวานี้ 2) ควรมี
การสงเสริมการประชาสัมพันธเทศกาลตางๆ ใหท่ัวถึง 3) ควรพัฒนาท่ีพักและโรงแรมใหมี
มาตรฐาน เพื่อรองรับนักทองเท่ียวมากข้ึน 4) ควรพัฒนาเสนทางในการเดินทางไปตามสถานท่ีตางๆ
ใหมีความปลอดภัยมากกวานี้ 5) ควรพัฒนาหองน้ําใหมีจํานวนเพียงพอปริมาณนักทองเท่ียว 
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The purpose of this research is to study the behavior of visitors Elements tourism and the 
revisit of Sakaeo Province, to compare the revisit of Sakaeo Province classified by behavior of 
tourists affects the revisit, to study the relationship between the elements of tourism with the 
revisit of Sakaeo Province, and to study the guidelines for tourism development to support revisit 
of Sakaeo Province.The Data were collected form 400 people of tourists traveling to Thailand Sa 
kaeo Province. The data was analyzed with statistical analysis through descriptive statistic, 
including frequency, percentage, means and standard deviation. As for inferential statistics, 
Independent t-test, One-Way ANOVA and Pearson Correlation Coefficient. 

The result show that : 
1) Visitors traveling to the Sakaeo Province, mostly females, aged 26-35 years old, 

single, with low levels of education courses. There were government officers/employees/ 
enterprise and an average monthly income in the period. 10,000-20,000 baht per month. 

2) Tourists visiting the Province most tourists are behaving themselves as individuals to 
influence decisions flights in Sakaeo Province, media Internet / Website influencing of decisions 
on Sakaeo Province,  person traveling with a family, how to travel by private car, time travel day 
trip, the average cost per person in the range of 1,000-3,000 baht, the objective of a revisit for a 
holiday, and tourism and recreation (Rong Kluea Market). 

3) Elements tourism  of Sakaeo Province overall was high and medium. Considering it 
was found that the element of tourism is attracted the most average.



(6) 

4) The revisit of Sakaeo Province  overall was high. Considering it was found that the 
tourists will come back to visit  of the Sakaeo Province the most average. 

5) The results found Individual tourists with information on sex, age and marital status 
are different affect their the revisit of SaKaeo Province did not different significantly. The level of 
education, occupation and income per month different affect their the revisit of Sakaeo Province 
differ significantly. 

6) The results found the media has influenced the decision flights in Sakaeo Province, a 
person traveling, the purpose of the visit in the province, and tourist choose be select attractions in 
Sakaeo Province to different affect their the revisit of Sakaeo Province did not different 
significantly. Personal influencing of decisions on Sakaeo Province, how to travel, time travel, 
and the average cost per person different affect their the revisit of Sakaeo Province differ 
significantly. 

7) The study found that tourism elements factors correlated with the return of Sakaeo 
Province statistically significant. 

8) Guidelines for tourism development to support revisit of Sakaeo Province from 
interviews with government officials and the private sector found 1) Sakaeo Province have 
several attraction it has to be developed to attract more tourism. 2) should be promoted more 
widely publicized events. 3) should develop a standard hotel accommodation. 4) 
should  developed provide a safe route to travel. 5 should development a sufficient number of 
toilets for tourists. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ที่มาและความสําคัญ 

 
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญกับประเทศเปนอยางมาก

เพราะอุตสาหกรรมทองเท่ียวกอใหเกิดการสรางอาชีพการจางงานในระดับตางๆ อีกท้ังยังชวย
กระจายรายไดและการจางงานไปสูชนบท ตามสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ซ่ึงชวยกระตุนใหเกิดรายได
จํานวนมากใหกับประเทศไทย โดยในแตละปสรางรายไดปละหลายแสนลานบาท รวมเงิน
หมุนเวียนในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนับแสนลานบาทเชนเดียวกัน ซ่ึงในป 2558 รายไดจาก
การทองเท่ียวของนักทองเท่ียวตางชาติมีมูลคา 697,478.64 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 29.69 จาก
ชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา แสดงใหเห็นวาประเทศไทยนั้นมีความไดเปรียบดานการทองเท่ียว 
เพราะมีทรัพยากรพื้นฐานดานการทองเท่ียวหลากหลาย กระจายอยูในทุกจังหวัด และยังมีความ
พรอมในการรองรับนักทองเท่ียว เม่ือพิจารณาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยท่ีรูจัก
แพรหลาย  และไดรับรางวัลความสําเร็จจากการจัดอันดับในระดับโลก  ซ่ึงสะทอนใหเห็น
ภาพลักษณดานบวกของการทองเท่ียวของประเทศไทย (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2555) 

ประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวหลากหลายแตกตางกันไป ตามสภาพภูมิประเทศของแตละ
แหลง ซ่ึงสามารถตอบสนองความสนใจและความตองการของนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี ไมวาจะ
เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน ปาไม น้ําตก ทะเล ภูเขา เปนตน และแหลงทองเท่ียวท่ีมนุษย
สรางข้ึน เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมตางๆ ท้ังสวนสนุก 
พิพิธภัณฑ วัด รวมถึงศูนยการคาท่ีมีเอกลักษณ ไดแก ตลาดยอนยุค ตลาดน้ํา และตลาดการคา
ชายแดน เปนตน (ยุพดี เสตพรรณ, 2543) ดังนั้น จึงกลาวไดวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีช่ือเสียง
ทางดานแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และวัฒนธรรมท่ีอุดมสมบูรณ มีศักยภาพเพียงพอในการจัดการ
ทองเท่ียวรูปแบบตางๆ เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเพื่อ
นันทนาการและพักผอนหยอนใจ เปนตน โดยมีเร่ืองราวทางประวัติศาสตรท่ีนาสนใจ รวมถึง 



2 

โบราณสถานโบราณวัตถุท่ียังคงคุณคาไวใหคนรุนลูกหลานไดช่ืนชม เกิดความชัดเจนของ
ภาพลักษณแหลงทองเท่ียวท่ีเปนส่ิงดึงดูดใจทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจและพึงพอใจกับ
ประสบการณทางการทองเท่ียวท่ีไดรับ รวมทั้งตองการกลับมาเท่ียว สงผลใหกิจกรรมทางการ
ทองเท่ียวเพิ่มข้ึน อาจกลาวไดวาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้จะกอใหเกิดประโยชนตอธุรกิจทางการ
ทองเท่ียวในระยะยาว  ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวมีรายไดจากการดําเนินธุรกิจและโอกาสทาง
ธุรกิจทองเท่ียวของประเทศอยางสูง 

จังหวัดสระแกวเปนจังหวัดท่ีตั้งอยูภาคตะวันออกของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับ
ประเทศกัมพูชา ซ่ึงมีประวัติความเปนมายาวนานต้ังแตสมัยทวารวดี โดยปรากฏหลักฐานของ   
อารยธรรมโบราณกระจายอยูในพื้นท่ี ซ่ึงเปนแหลงรวมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนพ้ืนเมืองหลายเผาพันธุ และมีการติดตอคาขายกับประเทศเพื่อนบานเปนเวลานาน มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ กอเกิดเปนแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย กระจายอยูทุกอําเภอ 
เชน อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา ประติมากรรมธรรมชาติอยาง ละลุ และสุด
ชายแดนของอําเภออรัญประเทศเปนประตูท่ีเปดสูอาณาจักรกัมพูชา ซ่ึงเช่ือมการคมนาคมและการ
ทองเท่ียวระหวางประเทศ โดยมีตลาดโรงเกลือเปนตลาดการคาชายแดนขายของราคาถูกและสินคา
มือสองจากนานาประเทศเพ่ือนบาน สถิติจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเท่ียวของ
จังหวัดสระแกวในป2556 มีจํานวนนักทองเท่ียว1,055,807 คน และรายไดรวม 2,474 ลานบาท ซ่ึง
จากการสํารวจในเดือนกันยายน 2557 มีผูเยี่ยมเยือนจังหวัดสระแกวจํานวน 132,853 คน และรายได
จากการเย่ียมเยือนจังหวัดสระแกวจํานวนเงิน 325.18 ลานบาท  (ขอมูลดานการทองเท่ียวจังหวัด
สระแกว, 2557) 

นโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดมีการสงเสริมใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
ซ่ึงมีพันธกิจของจังหวัดในการพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและสรางรายไดใหแกประชาชน 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตรดานการทองเที่ยว เพ่ือฟนฟูแหลงทองเท่ียวและปรับปรุงส่ิงอํานวยความ
สะดวกดานการทองเท่ียวเพ่ือเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
และเช่ือมโยงประวัติศาสตรวัฒนธรรมขอม ซ่ึงจังหวัดสระแกว มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือแหลง
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  เชนอุทยานแหงชาติปางสีดา อําเภอเมือง จ.สระแกว น้ําตกไหลลงสูเบ้ือง
ลางเปนแองน้ํากวางใหญและลานหินบรรยากาศรมร่ืน ในชวงฤดูฝนเต็มไปดวยผีเส้ือมากมาย  และ
แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เชน ปราสาทสดกกอกธม อําเภอกิ่งโคกสูง จ.สระแกว เปน
โบราณสถานที่ใหญและสําคัญของจังหวัด สันนิษฐานวาสรางข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 15 (จังหวัด
สระแกว, ม.ป.ป.) และอีกสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ ถือวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่งของจังหวัด
สระแกวท่ีเปนส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวใหคนกลับมาเท่ียวนั่นก็คือตลาดโรงเกลือ เนื่องจาก
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นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเดินทางมาจังหวัดสระแกวสุดทายจะมีจุดหมายปลายทางท่ีตลาดโรงเกลือ 
เพราะตลาดแหงนี้มีความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว โดยพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีพบใน
ตลาดโรงเกลือสวนใหญ จะเปน พอคาแมคาไปรับของจากตลาดโรงเกลือมาขาย นักทองเท่ียวท่ีมี
จุดหมายปลายทางมาตลาดโรงเกลือ และนักทองเท่ียวท่ีมีจุดหมายปลายทางท่ีกัมพูชาแลวแวะเท่ียว
ท่ีตลาดโรงเกลือ เปนตน จากการสํารวจจํานวนนักทองเท่ียวไทยที่ตลาดโรงเกลือเพื่อเปนทางผาน
ในการออกเดินทางไปประเทศกัมพูชาจํานวน 1,245,124 คน (กรมการทองเท่ียว, 2556)  และ
เนื่องจากจังหวัดสระแกวต้ังอยูใกลดานชายแดนอรัญประเทศท่ีเปนจุดเร่ิมตนท่ีสะดวกท่ีสุดในการ
เดินทางเขาไปเยี่ยมชม นครวัด นครธม มรดกโลก ซ่ึงตั้งอยูในประเทศกัมพูชา (ศูนยขอมูลการคา
การลงทุนและการคาชายแดนจังหวัดสระแกว, 2555) การศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
ชุมชนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสระแกว และยังเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความเปนเอกลักษณมา
จนถึงปจจุบัน ท้ังแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ  และแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร และแหลง
ทองเท่ียวเชิงนันทนาการดังท่ีกลาวมาขางตน อันเปนเสนหใหนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาทองเท่ียว
ยังจังหวัดสระแกวเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณทางการทองเท่ียวระหวางผูมาเยือนกับเจา
บาน กอใหเกิดความประทับใจ ความพึงพอใจท่ีตองการเดินทางกลับมาทองเท่ียว 

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนี้จะกอใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัด
สระแกวเปนอยางมาก ซ่ึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ตองการทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว อันเปนมุมมองในมิติดานอุปสงคทางการทองเท่ียว 
องคประกอบทางการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว อันเปนมุมมองในมิติของอุปทานทางการ
ทองเท่ียว และแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ท่ี
เปนการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของนํามาจัดการในเชิงบูรณาการรวมกัน เพื่อใหไดขอช้ีนําในการ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวท่ีมี
ประสิทธิภาพ และขอคนพบสามารถนําไปใชวางแผนเชิงยุทธศาสตรการลงทุนดานการทองเท่ียว
จังหวัดสระแกว  อันจะกอใหเกิดประโยชนในดานการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีภาพลักษณท่ีดีใน
อนาคตตอไป 
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1.2 คําถามงานวิจัย 
 

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวควรเปน
อยางไร 

 
1.3 วัตถุประสงค 
 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียว องคประกอบทางการทองเท่ียว และการกลับมา
เท่ียวของนักทองเท่ียวจังหวัดสระแกว 

2) เพื่อเปรียบเทียบการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวจําแนกตามพฤติกรรมของนักทองเท่ียว
มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเท่ียวกับการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว 

4) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว 
 
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
1) ทําใหทราบพฤติกรรมของนักทองเท่ียว องคประกอบทางการทองเท่ียว และการกลับมา

เท่ียวของนักทองเท่ียวจังหวัดสระแกว 
2) ทําใหทราบขอมูลการเปรียบเทียบการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตาม

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
3) ทําใหทราบความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเท่ียวกับการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกว 
4) ทําใหทราบแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกว 
5) สามารถนําไปเปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธและกําหนดนโยบายการทองเท่ียวใน

จังหวัดสระแกว เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด 

สระแกว มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
1) ขอบเขตดานพื้นท่ีศึกษา ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดพื้นท่ีหลักในการศึกษา คือ   

จังหวัดสระแกว ซ่ึงไดโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection Technique) ซ่ึงมีแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติ 
ตาพระยา แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เชน ปราสาทสดกกอกธม ละลุ และแหลงทองเท่ียวเชิง
นันทนาการ เชน ตลาดโรงเกลือ เปนตน 

2) ขอบเขตดานประชากร มี 2 กลุมไดแก 
(1) นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสระแกวจํานวน 400 คนเปนผูใหขอมูลในการทํา

แบบสอบถาม 
(2) เจาหนาภาครัฐ และผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวรวม 5 คน 

เปนผูท่ีใหขอมูลการสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว  
3) ขอบเขตดานระยะเวลา ทําการศึกษา ลงพื้นท่ี และสรุปรายงานการวิจัย ตั้งแตเดือน

มีนาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 
4) ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุน

การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ผูวิจัยมุงศึกษาประเด็นตางๆ คือ พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีผล
ตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ประกอบดวย 1)บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวใน
จังหวัดสระแกว 2) ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว  3) บุคคลท่ีเดินทางมา
ดวย 4) วิธีการเดินทาง 5) ระยะเวลาในการทองเที่ยว 6) คาใชจายโดยเฉล่ียตอคน 7) วัตถุประสงค
ในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว และ 8) แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมา
ทองเท่ียว องคประกอบทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวประกอบดวย 1) ส่ิง
ดึงดูดทางการทองเท่ียว (Attraction) 2) กิจกรรมทางการทองเท่ียว (Activity) 3) ท่ีพักอาศัย
(Accomadation) 4) การเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) และ5) ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเท่ียว(Amenity) และการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว  
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1.6 สมมติฐานงานวิจัย 
 

1) นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางกัน 

2) นักทองเท่ียวท่ีมีปจจัยพฤติกรรมที่มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

3) ปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวของนักทองเท่ียวชาวไทย 



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัย เร่ืองแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทาง
ในการศึกษาและดําเนินการวิจัยไดอยางถูกตอง  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียว 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพแหลงทองเท่ียว 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาเท่ียว 
2.6 บริบทพื้นท่ีจังหวัดสระแกว 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียว 
 

2.1.1 ความหมายของการทองเที่ยว 
มีผูใหความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียว รวมถึงมีการใหความหมายของการ

ทองเท่ียวกันอยางกวางขวางและแตกตางกันไป อาทิ จริญญา เจริญสุกใส และสุวัฒน จุธากรณ 
(2545: 72) ไดใหความหมายของการทองเท่ียวไววา การทองเท่ียวหมายถึง กิจกรรมการเดินทางของ
บุคคลจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว แตตองไมใชเปนการหารายได ซ่ึงจะทําใหเกิด
ความสัมพันธการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่เดินทาง หรือนักทองเท่ียว และศรัญยา วรากุลวิทย 
(2546: 2) กลาวถึงการประชุมวาดวยการเดินทางและการทองเท่ียวท่ีองคการทองเท่ียวโลก (World 
Tourism Organization หรือ WTO) ไดกําหนดความหมายของการทองเท่ียวไววา การทองเท่ียว คือ 
การเดินทางใดๆ ก็ตามท่ีเปนไปตามเง่ือนไขสากล 3 ประการดังตอไปนี้ 

1) การเดินทางจากสถานท่ีอยูอาศัยเปนประจําไปยังสถานท่ีอ่ืนๆ เปนการช่ัวคราว 
2) การเดินทางนัน้ ผูเดินทางดวยความสมัครใจ ไมใชการถูกบังคับ
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3) การเดินทางเพื่อวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีไมใชเดินทางเพ่ือประกอบอาชีพหรือ
หารายได 

ในทิศทางเดียวกัน นิคม  จารุมณี (2544: 1) ไดใหความหมายวา การทองเท่ียวประกอบดวย
องคประกอบอยางนอย 3 ประการ คือ 

1) การเดินทางจากท่ีอยูปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว 
2) เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 
3) เดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีไมใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได 

โดยสรุปความหมายของการทองเท่ียว อาจกลาวไดวาคือ การเคล่ือนยายจากท่ีแหงหนึ่ง
ไปสูอีกแหงหนึ่ง และเปนการเดินทางดวยความสมัครใจ  เพ่ือวัตถุประสงคใดๆ ท่ีไมใชเพ่ือการหา
รายได  

 
2.1.2 วัตถุประสงคของการทองเที่ยว 
Holloway (1983: 6) กลาววา การทองเท่ียวเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

1) การทองเท่ียวในวันหยุดพัก เชน การเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ การเดินทาง
ไปเยี่ยมญาติมิตร 

2) การทองเท่ียวทางดานธุรกิจ เชน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา 
3) การเดินทางเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน การศึกษา การรักษาสุขภาพ การเลนกีฬา 

ศาสนา เปนตน 
นอกจากนั้น สมบัติ กาญจนกิจ (2544: 19-20) กลาวเพ่ิมเติมถึง วัตถุประสงคของการ

ทองเท่ียวไวดังนี้ 
1) การทองเท่ียวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 
2) การทองเท่ียวเพื่อการพักผอน  
3) การทองเท่ียวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม 
4) การทองเท่ียวเพื่อการกีฬา การทองเท่ียวประเภทนี้มีจุดประสงค 2 ประการ คือ 

ประการแรก เปนการไปชมการแขงกีฬาท่ีตนสนใจ ประการท่ีสอง เปนการทองเท่ียวเพื่อไปเลนกฬีา
หรืออกกําลังกาย  

5) การทองเท่ียวเพื่อธุรกิจ การประชุมและสัมมนา 
6) การทองเท่ียวเพื่อการศึกษา  

โดยสรุปวัตถุประสงคของการทองเท่ียวนั้นมีวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย แตโดยภาพรวม
อาจกลาวไดวามี 3 ขอ วัตถุประสงคหลัก ไดแก การทองเท่ียวในวันหยุดพัก การทองเท่ียวทางดาน
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ธุรกิจ และการเดินทางเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ท้ังนี้วัตถุประสงคการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวหรือ
กลุมนักทองเท่ียวอาจปรับเปล่ียนไปตามบริบททางการทองเท่ียวแตกตางกันไป ซ่ึงอาจกลาวไดวา
วัตถุประสงคทางการทองเท่ียวดังกลาวนี้ ลวนเปนการขยายผลการศึกษามาจาก Holloway (1983: 6) 
เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึน 
 

2.1.3 องคประกอบของทรัพยากรทองเที่ยว 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 28-29) และวัลลภ ทองออน (2545: 3) ไดกลาวทํานองเดียวกัน

ถึงองคประกอบของทรัพยากรทองเที่ยวควรมีองคประกอบหลักอยางนอย 3 ประการ หรือ 3A’s 
ดังนี้  

1) ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 
2) ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีเสนทางขนสงเขาถึง (Accessibility) 
3) ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) 

นอกจากนี้ เทิดชาย ชวยบํารุง (2552: 14-16) กลาวถึงองคประกอบทางการทองเท่ียว
เพิ่มเติมมีดังนี้ คือ 

1) ท่ีพัก (Accommodation) หมายถึง สถานท่ีจัดไวเพื่อใหคนเดินทางหรือ
นักทองเท่ียวไดเขาพัก พรอมการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

2) การคมนาคม (Accessibility) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ เนื่องจากมีบทบาทใน
การเคล่ือนยายนักทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงการคมนาคมในปจจุบันไดถูก
พัฒนาใหสามารถตอบสนองการเดินทางทองเท่ียวไดหลายรูปแบบ 

3) ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดให
นักทองเท่ียวเดินทางไปทองเท่ียวได 

4) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง ส่ิงท่ีจัดข้ึนเพื่อใหเอ้ือประโยชนและ
อํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

5) กิจกรรมตางๆ ดานการทองเท่ียว (Activity) หมายถึง ผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว
ท่ีถูกสรางข้ึน เพื่อสงเสริมและดึงดูดใหเกิดการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวมากย่ิงข้ึนนอกเหนือจาก
การไปเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวนั้น  

ในทิศทางตางกัน  สุริยะ เจียมประชานรากร (2549: 22-28) กลาววาองคประกอบของ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว ซ่ึงอุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ เกี่ยวของ
กับธุรกิจหลายประเภท อุตสาหกรรมทองเท่ียวจึงมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
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1) นักทอง เ ท่ียว  เปนองคประกอบท่ีสํา คัญท่ี สุดของธุรกิจการทอง เ ท่ียว 
ประกอบดวย ลักษณะของนักทองเท่ียว การกระจายของนักทองเท่ียว กิจกรรมตางๆ รวมถึงทัศนคติ
ของนักทองเท่ียว 

2) ทรัพยากรทองเท่ียวหรือแหลงทองเท่ียว หมายถึง ส่ิงดึงดูดความสนใจของ
นักทองเท่ียว ใหเกิดการเดินทางไปเยือนหรือไปทองเท่ียว ซ่ึงจะตองเปนแหลงทองเท่ียวที่มีคุณคา 
และใหความรูความเพลิดเพลินแกนักทองเท่ียว 

3) การคมนาคมขนสง ซ่ึงการเขาถึงแหลงทองเท่ียวนับเปนปจจัยสําคัญท่ีทําให
นักทองเท่ียวเกิดความพอใจ และธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได 

4) ขอมูลขาวสารการทองเท่ียวและบริการ เปนส่ิงท่ีใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ 
ของนักทองเท่ียว เพื่อชักจูงใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวมากยิ่งข้ึน  

5) ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว ส่ิงสําคัญ คือ เร่ืองของความปลอดภัย
ของนักทองเท่ียวนักทองเท่ียว โดยส่ิงอํานวยความสะดวก  

ในทํานองเดียวกัน จีระ กาญจนภักดิ์ และคณะ (2541: 5-6) ไดกลาวเพิ่มเติมวาองคประกอบ
ของการทองเท่ียวประกอบดวย 7 องคประกอบหลัก คือ  

1) นักทองเท่ียว ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการทองเท่ียว 
2) สินคาทองเท่ียวหรือสถานท่ีทองเท่ียว สินคาทองเท่ียวจะเปนท้ังนามธรรมและ

รูปธรรมเขาไวดวยกัน เชน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี อัธยาศัยไมตรี สาธารณูปโภค 
ของท่ีระลึก เปนตน 

3) การคมนาคม เปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการทองเท่ียวดําเนินการไปไดอยางดี 
เพราะเปนสวนท่ีจะสรางความพึงพอใจและประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 

4) ขอมูลขาวสารและการบริการ เปนปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียว โดยเปนการให
ความรูเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ และการประชาสัมพันธแกนักทองเท่ียว สําหรับการบริการนับเปนหัวใจท่ี
สําคัญท่ีสุดในการจัดการการทองเท่ียว ประกอบดวยบริการตางๆ คือ มีท่ีพักสะอาด ปลอดภัย ราคา
เหมาะสม อาหารและเคร่ืองดื่มคํานึงถึงคุณภาพ ความสะอาด สถานท่ีจอดรถ สะดวก เพียงพอ สุขา
สะอาด และอ่ืนๆ เปนตน 

5) ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก 
6) องคประกอบดานโครงสรางพื้นฐาน เปนปจจัยท่ีสนับสนุนใหการทองเท่ียว

ดําเนินไปไดดวยดี ไดแก ไฟฟา น้ําประปา การกําจัดขยะส่ิงปฏิกูล สถานพยาบาล เปนตน 
7) การสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแกนักทองเท่ียว เชน ธนาคาร จุด

ตรวจ ตลอดจนความสุภาพออนโยน และมีน้ําใจไมตรีของเจาของถ่ิน 
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นอกจากนี้ นิศา ชัชกุล (2555: 90-96) และนิคม จารุมณี (2544: 233-238) ไดกลาวใน
ทํานองเดียวกัน วาองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว มีการพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว
บวกกับส่ิงอํานวยความสะดวกสบายท่ีมีการจัดระบบการใหบริการใหดีข้ึนเร่ือยๆ โดยปจจัย
องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ประกอบดวยหลายสวนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว 
2) การคมนาคมขนสง 
3) ท่ีพักแรม 
4) รานอาหารและภัตตาคาร 
5) บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก 
6) รานขายของท่ีระลึกและสินคาพื้นเมือง 
7) ความปลอดภัย 
8) การอํานวยความสะดวกเขาออกเมืองเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
9) จัดบริการอ่ืนๆ สําหรับนักทองเท่ียว 
10) การเผยแพรโฆษณาเ พ่ือจูงใจและทําใหแหลงทองเที่ ยวเปนท่ี รูจักของ

นักทองเท่ียว 
ในทิศทางตรงขาม ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2551: 2-3) กลาววาองคประกอบของ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจหลายอยางท่ีตอบสนองความตองการและอํานวย
ความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว ไดแก 

1) ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียวโดยตรง คือ ธุรกิจท่ีพัก (Accommodation) 
ธุรกิจขนสง (Transportation) ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurants) ธุรกิจนําเท่ียว (Travel Expediters 

2) ธุรกิจท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว ใหนักทองเท่ียวไดรับความสะดวกสบายและ
ความพอใจสูงสุด ไดแก ธุรกิจเพื่อความบันเทิง พักผอน และกิจกรรมทองเท่ียว (Recreational 
Facilities and Tourist Attractions) รวมท้ังธุรกิจสินคาของท่ีระลึก 

3) ธุรกิจการคาและบริการอื่นๆ (Miscellaneous) เชน สถานีบริการน้ํามัน รานขาย
ของชํา รานขายเส้ือผา ธุรกิจการรักษาพยาบาล ฯลฯ เปนธุรกิจท่ีมุงตอบสนองนักทองเท่ียว 

4) การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการวิจัยการทองเท่ียว (Destination Development 
and Travel Research) ประกอบดวย การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว การวิจัยและพัฒนา
ตลาดแหลงทองเท่ียว การลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีใหบริการในพ้ืนที่แหลงทองเท่ียว  

โดยสรุปองคประกอบของทรัพยากรทองเท่ียวนั้นมีหลายทานไดกลาวไวแตกตางและไมมี
รูปแบบแนนอน แตโดยรวมแตละทานก็ไดกลาวถึงองคประกอบการทองเท่ียวในทํานองเดียวกันวา
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องคประกอบการทองเท่ียวท่ีสําคัญตองตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเท่ียว  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจองคประกอบทางการทองเท่ียว 5As ในดาน ส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียว (Attraction) กิจกรรมทางการทองเท่ียว  (Activity) ท่ีพักอาศัย (Accomadation) การเขาถึง
แหลงทองเท่ียว (Accessibility) ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว (Amenity) ซ่ึงเปนตัวแปร
ท่ีนาสนใจในการศึกษาการกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียว 

 
2.1.4 องคประกอบดานโครงสรางพื้นฐาน ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการดานการ

ทองเที่ยว 
ฉันทัช วรรณถนอม (2552: 67-74) กลาวถึงโครงสรางพื้นฐานส่ิงอํานวยความสะดวกและ

บริการดานการทองเที่ยว เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกสวนหนึ่งของการพัฒนาและสงเสริม
อุตสาหกรรมทองเท่ียว เพราะความสะดวกในการเขา ถึงและความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียว
ภายในประเทศ  ยอมข้ึนอยูกับโครงสรางพื้นฐานท่ีเกี่ยวของหลายประการ  เพื่อบริการให
นักทองเท่ียวไดรับความสะดวกสบายในระหวางทองเท่ียว ฉะนั้นเม่ือประเทศใดมีการสงเสริมการ
ทอง เที่ยว หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมท้ังภาคเอกชน จําเปนตองมีการจัดบริการ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตางๆท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียวต้ังแตนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือน
จนกระท่ังเดินทางกลับทางมาเยือนจนกระท่ังเดินทางกลับออกจากประเทศ   

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการทองเท่ียว ควรมีการวางแนวทางการจัดการโครงสราง
พื้นฐานท่ีชัดเจน เพื่อเปนการรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและเปนแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาการทองเท่ียวในแตละแหลงทองเท่ียว โดยโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวประกอบดวยสวนสําคัญ 7 สวน ไดแก 1. ระบบขนสง 2. ระบบการ
จัดสงน้ําประปา 3.ไฟฟาและพลังงาน 4. ระบบกําจัดส่ิงปฏิกูล 5. ระบบส่ือสาร 6. ระบบควบคุม
มลภาวะ และ 7. ระบบสาธารณสุข  

สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียว ซ่ึงความหมายของการทองเท่ียว คือการ
เคล่ือนยายจากท่ีแหงหนึ่งไปสูอีกแหงหนึ่ง  และเปนการเดินทางดวยความสมัครใจ   เพื่อ
วัตถุประสงคใดๆ ท่ีไมใชเพื่อการหารายได โดยวัตถุประสงคของการทองเท่ียวนั้นโดยภาพรวมอาจ
กลาวไดวามี 3 ขอวัตถุประสงคหลัก ไดแก  การทองเท่ียวในวันหยุดพัก การทองเท่ียวทางดานธุรกิจ 
และการเดินทางเพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ ท้ังนี้วัตถุประสงคการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวหรือกลุม
นักทองเท่ียวอาจปรับเปล่ียนไปตามบริบททางการทองเท่ียวแตกตางกันไป โดยองคประกอบการ
ทองเท่ียวที่สําคัญตองตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว  ดังนั้น
ผูวิจัยจึงสนใจองคประกอบทางการทองเท่ียว 5As ในดาน ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว (Attraction) 
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กิจกรรมทางการทองเที่ยว (Activity) ท่ีพักอาศัย (Accomadation) การเขาถึงแหลงทองเท่ียว
(Accessibility) ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว (Amenity) ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีนาสนใจใน
การศึกษาการกลับมาเท่ียวของนักทองเที่ยว และองคประกอบดานโครงสรางพ้ืนฐาน ส่ิงอํานวย
ความสะดวกและบริการดานการทองเท่ียวท่ีจําเปนในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวประกอบดวยสวน
สําคัญ 7 สวน ไดแก 1. ระบบขนสง 2. ระบบการจัดสงน้ําประปา 3. ไฟฟาและพลังงาน 4. ระบบ
กําจัดส่ิงปฏิกูล 5. ระบบส่ือสาร 6. ระบบควบคุมมลภาวะ และ 7. ระบบสาธารณสุข  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียว 
 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
Solomon (2002: 68) กลาวถึง พฤติกรรมผูบริโภค วาเปนการศึกษากระบวนการของบุคคล

ท่ีเกี่ยวของกับการเลือก ซ้ือ ใช หรือ การท้ิงสินคาบริการ แนวคิด ประสบการณ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตน 

Kotler (2001: 160) ไดใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงวิธีการของ
บุคคล หรือกลุมคน ในการเลือก (Select) การซ้ือ (Buy) การใช (Use) และการใชจาย เกี่ยวกับสินคา 
บริการ ความคิด หรือประสบการณท่ีสรางความพึงพอใจตอความตองการ 

Schiffman and Kanuk (1994: 5) กลาวไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําส่ิง
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริโภคสินคาหรือบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนท้ังกอน
และหลังกระบวนการ 

อดุลย  จาตุรงคกุล และดลยา  จาตุรงคกุล (2550: 5) ไดใหความหมายของพฤติกรรม
ผูบริโภค หมายถึง กิจกรรมของบุคคลเม่ือบริโภคสินคาหรือบริการ รวมไปถึงการขจัดสินคาหรือ
บริการภายหลังการบริโภคดวย หรือกลาวโดยงายวาพฤติกรรมของผูบริโภคเปนเร่ืองเกี่ยวกับ 
“ทําไมคนจึงทําหารซ้ือ” 

ฉลองศรี  พิมลสมพงศ (2556: 33) กลาวถึงการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
การศึกษาเพื่อทราบถึงความตองการ ความจําเปนของผูบริโภคท่ีเปนตลาดเปาหมาย เพื่อวางแผนกล
ยุทธทางการตลาดใหตอบสนองความตองการบริโภคนั้นๆและเพ่ือใหผูบริโภคไดรับความพอใจ
สูงสุด 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 142-146) กลาวถึง พฤติกรรมนักทองเที่ยวในการตัดสินใจ
ทองเท่ียว หมายถึง ปฏิกิริยาของนักทองเท่ียวเกี่ยวของโดยตรงกับบริการทางการทองเท่ียว สามารถ
สรุปข้ันตอนท่ีสําคัญอยู 9 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การสงเสริมการตลาดทางการทองเท่ียว 
ข้ันตอนท่ี 2 ความตองการทองเท่ียวแตละคน 
ข้ันตอนท่ี 3 ส่ิงจูงใจสําหรับนักทองเท่ียว 
ข้ันตอนท่ี 4 การตัดสินใจของนักทองเท่ียว 
ข้ันตอนท่ี 5 การวางแผนคาใชจายการทองเที่ยว 
ข้ันตอนท่ี 6 การเตรียมการเดินทาง 
ข้ันตอนท่ี 7 การเดินทางทองเท่ียว 
ข้ันตอนท่ี 8 ประสบการณนกัทองเท่ียว 
ข้ันตอนท่ี 9 ทัศนคติของนักทองเท่ียว 
โดยสรุป อาจกลาวไดวาความหมายของพฤติกรรมนักทองเท่ียว หมายถึง พฤติกรรมในการ

ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองและใหไดรับความพึง
พอใจสูงสุด 
 

2.2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
Morrison (1989: 63) ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาการทองเท่ียว

ของนักทองเท่ียวแตละคนทําใหพฤติกรรมการเดินทาง ตลอดจนการเลือกซ้ือรูปแบบของกิจกรรม
การทองเท่ียวตางกันปจจัยเหลานี้แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ปจจัยภายใน (Personal Factors/Internal Variables) ไดแก 
(1) ความจําเปน ความตองการ และการจูงใจ (Needs Wants and Motivation) 
(2) การรับรู (Perception) 
(3) การเรียนรู (Learning) 
(4) บุคลิกภาพ (Personality) 
(5) รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) 
(6) แนวคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self Concept) 
(7) ทัศนคติ (Attitudes) 

2) ปจจัยภายนอก (Interpersonal Factors / External Variables) ไดแก 
(1) วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย (Culture and Subcultures) 
(2) ช้ันของสังคม (Social Classes) 
(3) กลุมอางอิง (Reference Groups) 
(4) ผูนําความคิดเห็น (Opinion Leaders) 
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(5) ครอบครัว (The Family) 
 
2.2.3 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคณะ (2541) เปนการวิจัยและคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและ

การใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการ 
เพื่อท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป โดยใช
คําถามเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who? What? 
Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย 
Occupant Object Objective Organization Occasions Outlets และ Operation มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

1) ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึง
สวนประกอบของกลุมเปาหมาย (Occupants) ตลาดเปาหมายประกอบดวยประเภทของบุคคล 
ลักษณะ อาชีพ จํานวนรายได 

2) ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึงส่ิงท่ี
ตลาดซ้ือ (Object) ซ่ึงก็คือ ผลประโยชนท่ีผูบริโภคตองการจากสินคา เชน คุณสมบัติ หรือ
องคประกอบของสินคา (Product Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง (Competitive 
Differentiation) 

3) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เพื่อเปนคําถามเพ่ือทราบถึง
วัตถุประสงค (Objectives) ในการซ้ือ หรือการใชบริการ เพื่อตอบสนองความตองความตองการของ
ผูบริโภคทางดานรางกาย และดานจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 
คือ ปจจัยภายใน หรือปจจัยทางจิตวิทยา ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม และปจจัยเฉพาะบุคคล 

4) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participate in the buying?) เปนคําถามเพ่ือทราบ
ถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคา หรือใชบริการประกอบดวย
ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือ และผูใช 

5) ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasion) สินคาหรือบริการนั้นๆ เชน ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน 
ชวงเวลาหรือโอกาสพิเศษ 

6) ผูบริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึง
สถานท่ี (Outlet) ท่ีผูบริโภคจะไป ซ่ึงนักการตลาดจะตองศึกษาเพ่ือจัดชองทางการจัดจําหนายที่
เหมาะสม 
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7) ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคําถามเพ่ือทราบถึง
ข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูลการประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

พิบูล ทีปะปาล (2545: 150) ไดกลาววา หลักการท่ีใชในการคนหาลักษณะพฤติกรรมของ
ผูบริโภค คือ หลัก 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) ใครเปนผูบริโภคหรือลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย (Who : Who is in the target 
market) 

2) อะไรคือส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากการซ้ือและบริโภคสินคา (What : What does 
the consumer buy)  

3) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือและบริโภคสินคาดังกลาว (Why : Why does the consumer 
buy)  

4) ใครเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อและบริโภคสินคาของผูบริโภค (Who 
participates : Who participates in the buying) 

5) ผูบริโภคทําการซ้ือและบริโภคสินคาเม่ือใดบาง (When : When does the 
consumer buy)  

6) สถานท่ีท่ีผูบริโภคทําการซ้ือและบริโภคสินคา (Where : Where does the 
consumer buy) 

7) วิธีการและข้ันตอนในการซ้ือและบริโภคสินคาของผูบริโภคเปนอยางไร (How : 
How does the consumer buy) 

คําตอบ 7 คําตอบท่ีตองการทราบเพ่ือรูจักพฤติกรรมการบริโภค คือหลัก 7Os ซ่ึง
ประกอบดวย 

1) ลักษณะของผูบริโภคหรือลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมาย (Occupants) ไดแก ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร, ภูมิศาสตร, จิตวิทยา, พฤติกรรมการบริโภค 

2) ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการจากการซ้ือและบริโภคสินคา (Objects) ไดแก สินคาและ
บริการ คุณสมบัติและองคประกอบของผลิตภัณฑ 

3) วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) คือ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ไดแก ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอกและปจจัยเฉพาะบุคคล 

4) บทบาทของกลุมต างๆ  ท่ี มี อิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือ  (Organizations) 
ประกอบดวย ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซ้ือ ผูซ้ือและผูใช 
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5) โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงฤดูกาลของป ฤดูกาลทองเท่ียว เทศกาล 
โอกาสพิเศษ วันหยุด เวลาวาง 

6) แหลงหรือสถานท่ีจําหนาย (Outlets) เชน สํานักงานตัวแทนจําหนาย 
7) ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงเร่ิมจากการรับรูปญหาหรือความ

ตองการ และคนหาขอมูล จากนั้นจะประเมินผลพฤติกรรมแลวจึงตัดสินใจซ้ือ รวมทั้งความรูสึก
ภายหลังการซ้ือสินคานั้นๆ 

โดยสรุปการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือการหาคําตอบเก่ียวกับลักษณะพฤติกรรม
ผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target 
market?)  ผูบริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the 
consumer buy?) ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participate in the buying?) ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) ผูบริโภคซ้ือท่ีใด (Where does the consumer buy?) และผูบริโภค
ซ้ืออยางไร (How does the consumer buy?) 

 
2.2.3 ขอมูลประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
ฉันทัช  วรรรถนอม (2552: 62-64) กลาววา ลักษณะพ้ืนฐานหรือลักษณะทาง

ประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวจําแนกออกตามลักษณะของเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ระดับรายได สถานสมรส และถ่ินพํานัก ซ่ึงแตละปจจัยจะสงผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการ
ทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน 

ความหมาย ประชากรศาสตร เฮาเซอรและดันแคน อางถึงใน นิพนธ เทพวัลย (2523: 1) วา
ประชากรศาสตรเปนการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจาย (Distribution) และองคประกอบของ
ประชากร (Composition) การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและองคประกอบของการเปล่ียนแปลง
ดังกลาวนั้น องคประกอบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรไดแก การเกิด การตาย การยายถ่ิน 
และการเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม 

ในทิศทางเดียวกับ เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ (2540: 2-3) ประชากรศาสตรเปนวิชาท่ีศึกษา
เกี่ยวกับประชากรในเร่ืองขนาดองคประกอบ และกระจายตัวเชิงพื้นท่ี ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
และสวนประกอบของการเปล่ียนแปลงในเร่ือดังกลาว 

ลักษณะทางประชากรศาสตร สามารถสรุปได 6 องคประกอบดังนี้ 
1) องคประกอบดานเพศ 
ฉันทัช วรรรถนอม (2552: 62-64) กลาววา เพศ โดยท่ัวไป นักทองเท่ียวชายเปนกลุม

มีการเดินทางมากกวานักทองเท่ียวหญิง โดยสามารถเดินทางไดท้ังตามลําพังหรือเดินทางเปนกลุม 
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มักกระจายตัว ไปไดทุกแหลงท่ีองเท่ียว และสามารถทํากิจกรรมทองเท่ียวท่ีหลากหลายไดมากกวา 
ใน ขณะท่ีนักทองเท่ียวหญิงซ่ึงมีความคลองตัวนอยกวา มักเดินทางมากับเพื่อนหรือบริษัท นําเท่ียว 
โดยจะพิถีพิถันและรอบคอบในการเลือกแหลงทองเท่ียวเปนพิเศษ มักเลือก แหลงทองเท่ียวใดท่ีมี
ความปลอดภัยและสามารถเดินทางไดสะดวก ดังนั้นแหลง ทองเท่ียวใดท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียว
หญิงมากหรือมีอัตราเติบโตท่ีสูง ก็ยอมไดรับภาพ ลักษณวานาจะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความ
ปลอดภัย 

นอกจากนี้ เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ (2527: 12) กลาวถึงเพศยังเปนตัวกําหนด
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดดุลยภาพ และยังพบวาเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกตางกันท้ังจํานวนผูเขาศึกษา ระดับการศึกษา อายุแรกสมรส การเขาสูระบบแรงงาน เปนตัว
แปรสําคัญท่ีสําคัญใหเกิดความแตกตางในการกระจายตัวของประชากรตามลักษณะดานอ่ืนๆที่
กลาวขางตน 

นิพนธ เทพวัลย  (2523: 42-45) กลาวถึงความสําคัญ ตอสัดสวนเพศท่ีเกิดข้ึนในเพศ 
เปนปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดทิศทางในการพัฒนา 

2) องคประกอบดานอายุ 
เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ (2527: 13) กลาววาโครงสรางดานอายุหรือองคประกอบดานอายุ

เปนท้ังสาเหตุและผลกระทบความปรากฏการณ ทางประชากรหลายๆประการที่สําคัญคือประชากร
ของอาณาเขตหนึ่ง ณ เวลาหน่ึงจะมีโครงสรางดานอายุข้ึนอยูกับกับภาวะเจริญพันธุ ท่ีผานมาใน
อดีต ท้ังนี้องคประกอบดานอายุยังเปนตัวแปรสําคัญท่ีสงผลตอองคประกอบดานอ่ืนๆ ของ
ประชากรเชน สภาพสมรส กําลังแรงงาน และระดับการศึกษาเพราะลักษณะประจําตัวข้ึนอยูกับ
บุคคลดานตางๆ   

ในทิศทางเดียวกันนิพนธ เทพวัลย (2523: 46) กลาววาการศึกษาองคประกอบดาน
อายุ สามารถชวยใหวางแผนดานกําลังคนในการพัฒนาดานตางๆ 

ฉันทัช วรรรถนอม (2552: 62-64) กลาววาอายุ บุคคลท่ีมีชวงอายุแตกตางกันก็จะมี
ความสามารถเดินทางไดแตตางกันดังตอไปนี้  

กลุมวัยเด็ก ชวงอายุต่ํากวา 15ป เปนกลุมท่ีไมสามารถเดินทางไดตามลําพัง หาก
เดินทางทองเท่ียวมักจะมากับพอแม หรือสถานท่ีจัดอบรมตางๆ ท่ีไดจัดใหมีการทัศนศึกษานอก
สถานท่ี  

กลุมวัยรุน ชวงอายุ 15-24 ป เปนวัยท่ีกําลังศึกษาหรือเพิ่มจบการศึกษา จึงไมมี
ทุนทรัพยในการเดินทางดวยตนเอง สวนใหญมักเดินทางมากับพอแม หรือสถานศึกษา หรือ สถาน
บันท่ีจัดอบรมตางๆ ทางการตลาด ท้ังกลุมวัยเด็กและวัยรุนเปนตลาดท่ีมีศักยภาพที่นาสงเสริม แมวา
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จะเปนกลุมท่ีคาดหวังรายไดทองเท่ียวไดนอยก็ตาม แตหากวานักทองเท่ียวกลุมนี้เกิดความ
ประทับใจแหลงทองเท่ียวเมื่อวัยเด็กแลว พวกเขาอาจกลับมาเยือนแหลงทองเท่ียวอีกคร้ัง และจะ
กลายเปนกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในอนาคต 

กลุมทํางานตอนตน ชวงอายุ 35-44 ป และ 45-54ป เปนกลุมท่ีมีการเดินทาง
คอนขางสูง  เพราะมีรายไดของตนเองแลว เปนวัยท่ีเร่ิมสรางเนื้อสรางตัว ท่ีสําคัญเปนวัยท่ี จิงจังใน
การสรางประสบการณชีวิตดวยการหาโอกาสเดินทางทองเท่ียว โดยลักษณะกิจกรรมท่ีเลือกก็ยัง
สามารถทําไดหลากหลาย เพราะอยูในวัยท่ีกําลังสุขภาพเอ้ืออํานวยโดยสวนใหญพบกลุมวัยนี้จะมี
การเดินทางทองเท่ียวมากกวากลุมวัยอ่ืนๆ 

กลุมวัยทํางานตอนกลางและตอนปลาย ชวงอายุ 35-44 ป และ 45-54 ป เปนกลุม
ท่ีมีการเดินทางคอนขางสูง ตามภาระหนาท่ีการงานท่ีไดรับผิดชอบมากข้ึนประกอบกับมี ฐานะและ
การเงินท่ีคอยขางม่ันคงแลว จะเปนวัยท่ีอาจมีโอกาสในกาเดินทางมากกวาทุก วัย การเดินทางในวัย
นี้จึงเปนสวนเสริมใหชีวิตมีสีสัน สมบูรณแบบมากข้ึน และอาจเปน เพราะตองการใหครอบครัว
ไดรับประสบการณท่ีดีดวย 

กลุมวัยเกษียณ ชวงอายุ 55 ปข้ึนไป จะแบงได 2 กลุมคือ กลุมวัยเกษียณท่ีสุขภาพ
ดีมีฐานะม่ันคง ครอบครัวอบอุน กลุมนี้จะมีความสามารถในการเดินทางเพ่ือเก็บเกี่ยวประสบการณ
ชวงบ้ันปลายไดอยางมาก อีกกลุมวัยเกษียณท่ีสุขภาพไมเอ้ืออํานวย อาจมีฐานะหรือไมก็แลวแค จะ
เปนกลุมท่ีมีความถ่ีในการเดินทางลดลง เนื่องจากสุขภาพไมเอ้ืออํานวย ท้ังนี้ท้ังสองกลุมหากมี
โอกาสไดเดินทางทองเท่ียวก็จะมีวันพักผองนานวันกวากลุมวัยอ่ืนๆ เพราะไมมีภาระการงานท่ี
จะตองรับผิดชอบแลว 

3) องคประกอบดานสถานภาพสมรส 
ฉันทัช วรรรถนอม (2552: 62-64) สถานภาพสมรส กลุมคนโสดมีโอกาสในการ

เดินทางไดบอยคร้ังและพักไดยาวนานกวากลุมท่ีแตงงานแลว เนื่องจากสามารถตัดสินใจไดโดย
ลําพังและไมมีภาระทางครอบครัวท่ีจะตองดูแล ในขณะท่ีกลุมแตงงานแลวก็อาจจะเดินทางได
นอยลงหากจะมีการเดินทางก็จะไปเปนครอบครัว 

นิพนธ  เทพวัลย   (2523 : 59) กลาววา  ความแตกตางในสถานภาพสมรส  มี
ความสําคัญตอทางประชากรศาสตร เปนอยางมากจํานวนของประชากรท่ีสมรส อัตราการสมรสใน
แตละกลุมอายุ สัดสวนของประชากรในแตละประเภทของสถานภาพสมรส มีผลตออัตรา
เจริญเติบโต และสงผลใหเห็นถึงปรากฏการณภายในชุมชนตอสัดสวนของสตรีในสังคม การมี
ความรูเกี่ยวกับองคประกอบดานการสมรสของประชากร จะชวยใหเขาใจถึงลักษณะของสถิติอาชีพ
ไดดียิ่งข้ึน 



20 

ในทิศทางเดียวกัน ศิริพันธ ถาวรทวีวงษ (2549: 31) กลาววา สถานภาพสมรส คือ
สถานภาพของบุคคลท่ีเปนโสด สมรส หยาหมายหรือแยกกันอยู ซ่ึงเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญ
องคประกอบหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงในจํานวนประชากรของสังคม นอกจากน้ีขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพสมรสยังสามารถใชในการเปล่ียนแปลง สภาพเศรษฐกิจ สังคมและแบบแผน
ภาวการณสมรสไดเปนอยางดี  

4) องคประกอบดานการศึกษา 
ฉันทัช  วรรรถนอม (2552: 62-64) ระดับการศึกษา เปนตัวแปรท่ีสอดคลองกับอาชีพ

และรายไดโดยสวนใหญบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงก็มักจะมีอาชีพและรายไดท่ีดี สงผลใหมีการ
เดินทางไดบอยกวา นอกจากนี้ระดับการศึกษายังเปนตัวช้ีใหเห็นถึงคุณภาพของนักทองเท่ียวดวย
เชนกัน 

ในทิศทางตรงขาม นิพนธ เทพวัลย (2523: 73) กลาววาคุณลักษณะทางประชากร
หลายอยางมีผลตอระดับการศึกษา ในบางสังคมถือวา เพศชาย-เพศหญิงมีโอกาสศึกษาเทาเทียมกัน 
ในบางแหงถือวา เพราะมีโอกาสเรียนมากกวาเพศหญิง และความแตกตางระหวางสังคมเมืองและ
ชนบทก็เชนกัน อาจมีผลตอระดับการศึกษาดวย ท้ังนี้ปรากฏการณวาเพศชายมีสัดสวนการอานออก
เขียนไดสูงกวาเพศหญิง 

5) องคประกอบดานอาชีพ 
ฉันทัช  วรรรถนอม (2552: 62-64) อาชีพ กลุมท่ีมีภาระหนาท่ีการงานท่ีแตตางกัน มี

โอกาสในการเดินทางแตกตางกัน โดยกลุมคนท่ีทํางานในอาชีพระดับสูง หรืออาชีพอิสระ จะมี
โอกาสเดินทางไดมากกวากลุมอ่ืนๆ เพราะมีทุนทรัพยมากกวา มีความอิสระมากกวา นอกจากนี้
ภาระหนาท่ีการงานบางประเภทก็มีสวนท่ีทําใหบางอาชีพใหตองเดินทางไปติดตองานบอยๆ คร้ัง
เชนกัน เชนอาชีพในกลุมระดับผูบริหาร กลุมนักวิชาชีพเฉพาะ ตัวแทนขายเปนตน 

นอกจากนี้ นิพนธ เทพวัลย (2523: 67) กลาวถึงองคประกอบดานอาชีพดานอาชีพ
และรายได เปนเร่ืองท่ีมีความสัมพันธกัน สถานะดานอาชีพของประชากรเปนเร่ืองท่ีตองศึกษาอยาง
ละเอียดท้ังนี้เพราะตัวเลขดานอาชีพ จะแสดงถึงงานท่ีมีทํา การวางงาน รวมทั้งสถานะดานอาชีพ
เปนองคประกอบสําคัญตอฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล 

6) องคประกอบดานรายได 
ฉันทัช  วรรรถนอม (2552: 62-64) ระดับรายได เปนตัวบงช้ีสําคัญถึงความสามารถ

ในการเดินทางของบุคคลท่ีมีรายไดสูงกวายอมมีโอกาสในการเดินทางทองเท่ียวไดไกลและ
บอยคร้ังกวาโดยท่ัวไปในการตลาด แบงกลุมรายไดไกลและบอยคร้ังกวา โดยท่ัวไปในทางตลาด
แบงกลุมรายไดออกเปน 3 กลุม คือกลุมรายไดสูงหรือกลุมระดับบน กลุมรายไดปลายกลางหรือ
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กลุมระดับกลาง และกลุมรายไดต่ําหรือระดับลาง ซ่ึงชวงรายไดท่ีจะกําหนดระดับฐาน นั้น ข้ึนอยู
กับสภาพเศรษฐกิจและระดับคาครองชีพของแตละประเทศดวย 

นอกจากนี้ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, ศุภชัย  ศุกรวรรณ และสมคิด อิสระวัฒน 
(2526: 44) กลาววา องคประกอบของประชากร จําแนกตามรายไดนั้นมักจะใชรายไดเฉล่ียตอคน
หรือ รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนเปนสวนใหญ 

สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียว ซ่ึงความหมายของพฤติกรรม
นักทองเท่ียว หมายถึง พฤติกรรมในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความ
ตองการ โดยปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคสินคาการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวแตละคนทําให
พฤติกรรมการเดินทาง ตลอดจนการเลือกซ้ือรูปแบบของกิจกรรมการทองเท่ียวตางกันปจจัยเหลานี้
แบงออกเปน 2 ประเภท คือปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก สวนการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
คือการหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย Who? 
What? Why? Who? When? Where? และ How? 

จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักทองเท่ียวดังกลาว ผูวิจัยสามารถกําหนดเปนตัวแปรท่ีจะ
ศึกษา ไดแก ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตรหรือขอมูลปจจัยสวนบุคคล 
และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่สงผลใหกลับมาทองเท่ียวยังจังหวัดสระแกว ท้ังนี้ ผูวิจัยสนใจท่ี
จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวยดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน และพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีสงผลใหกลับมาทองเท่ียวยังจังหวัดสระแกว 
ประกอบดวยดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว  บุคคลท่ีเดินทางมาดวย วิธีการเดินทาง ระยะเวลาในการทองเท่ียว 
คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว และ  แหลงทองเท่ียวใน
จังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมาทองเท่ียว ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีนาสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการกลับมา
เท่ียวของนักทองเท่ียวยังจังหวัดสระแกวในคร้ังนี้ 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพแหลงทองเท่ียว 
 

2.3.1 ความหมายของศักยภาพแหลงทองเที่ยว 
การพิจารณาศักยภาพแหลงทองเท่ียว เปนปจจัยแรกของการวางแผนพัฒนาเพื่อใหการ

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค สุภาภรณ หาญทอง (2543: 43-44) ไดนิยาม “ศักยภาพ” วาเปน
ความสามารถหรือความพรอมในส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการ ไมวาจะเปน การ
เปล่ียนแปลงการพัฒนา และการปรับปรุงใดๆ 
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บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 60-69) ไดใหความหมายของศักยภาพการทองเท่ียววา หมายถึง 
ความพรอมในดานคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของแหลงหรือทรัพยากรการทองเท่ียวในการ
ใหบริการดานการทองเท่ียวแกผูมาเยี่ยมเยือน คุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังกลาวมีความแตกตางกัน
ตามประเภทของแหลงหรือทรัพยากรการทองเท่ียวนั้นๆ  

โดยสรุปความหมายของศักยภาพแหลงทองเท่ียวความพรอมในแหลงทองเท่ียวเพื่ออํานวย
ความสะดวกและดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวยังสถานท่ีทองเท่ียว  
 

2.3.2 ศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเที่ยว  
คูมือมาตรฐานคุณภาพแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐาน โดยสถาบันวิจัย

สภาพแวดลอมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2554: 4) กลาวถึง ศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
หมายถึง องคประกอบตางๆ ท่ีมีสวนชวยเสริมแหลงธรรมชาตินั้นๆ ใหมีความเหมาะสมในการ
จัดการทองเท่ียว การพัฒนาดานการทองเท่ียว มีเกณฑท่ีใชในการพิจารณา 4 ดาน ไดแก 

1) ศักยภาพในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว  
2)  การเขาถึง 
3) ความปลอดภัย  
4) ศักยภาพในการรองรับดานการทองเท่ียว  

โดยสรุปศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเท่ียว หมายถึงองคประกอบตางๆ ท่ีสวนชวย
เสริมแหลงธรรมชาตินั้นๆ ใหมีความเหมาะสมในการจัดการทองเท่ียว 
 

2.3.3 หลักเกณฑการประเมินทรัพยากรทองเที่ยว 
ภารเดช พยัฆวิเชียร (2543: 17-18) กลาวถึงเกณฑช้ีวัดศักยภาพของแหลงทองเที่ยวมี 4 

ประการคือ 
1) ปจจัยจูงใจหลักของการทองเท่ียว พิจารณาไดจากความสําคัญของสถานท่ีตั้งและ 

ลักษณะของแหลงทองเท่ียวนั้นๆตอความตองการของนักทองเท่ียวในหลายๆ ดาน ปจจัยจูงใจหลัก
ของการทองเท่ียวแบงไดเปน 3 ชนิด ไดแก 

(1) ปจจัยจูงใจทางดานธรรมชาติ 
(2) ปจจัยจูงใจดานประวัติศาสตรและศาสนา 
(3) ปจจัยจูงใจทางดานกิจกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้น 

2) ปจจัยประกอบ ไดแก คุณคาดึงดูดใจของสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และลักษณะภูมิทัศนอันเปนเอกลักษณ สภาพเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงสะทอนทาที พฤติกรรม และ
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ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ท้ังทางดาน โจรผูราย ภัย
ธรรมชาติ และการเมือง 

3) ปจจัยสนับสนุนและส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวก 
มาตรฐานในเร่ืองการบริการ  ท่ีพักและอาหาร  การติดตอเขาใจในดานภาษา  การใหขาว
ประชาสัมพันธ ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานบันเทิงเริงรมยและรานคาของท่ีระลึก 

4) ปจจัยทางดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม ไดแก การคมนาคมท้ังทางบก 
ทางนํ้า และทางอากาศท่ีสะดวกสบาย บริการสาธารณะ เชน ไฟฟา การระบายนํ้า การกําจัดส่ิง
โสโครก ตลอดจนระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548: 29-45) กลาววา หลักเกณฑการประเมินทรัพยากรทองเท่ียวเพื่อ
จัดอันดับความเรงดวนในการพัฒนาเปนการสรางหลักเกณฑการประเมินศักยภาพทรัพยากร
ทองเท่ียวแตละแหงเพื่อจัดอันดับความเรงดวนในการพัฒนา โดยใชหลักเกณฑ คือ หลักเกณฑการ
ประเมินทรัพยากรทองเท่ียวเพื่อจัดอันดับตามความสําคัญ และเกณฑการประเมินศักยภาพเพื่อจัด
อันดับตามความเส่ือมโทรม 

1) หลักเกณฑการประเมินศักยภาพทรัพยากรทองเท่ียวเพื่อจัดอันดับความสําคัญ 
เปนการประเมินทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีอยูในพื้นท่ีของประเทศหรือจังหวัดนั้นวา

ทรัพยากรทองเท่ียวใดมีความสําคัญมากนอยกวากัน โดยใชเกณฑในการตัดสินใจอยู 5 ดาน 
ดังตอไปนี้ คือ 

(1) ดานกายภาพของทรัพยากรทองเท่ียว 
(2) ดานคุณคาของทรัพยากรทองเท่ียว 
(3) ดานความนิยมของทรัพยากรทองเท่ียว  
(4) ดานความปลอดภัยของทรัพยากรทองเท่ียว 
(5) ดานความเปราะบางของส่ิงแวดลอมในทรัพยากรทองเท่ียว 

2) หลักเกณฑการประเมินศักยภาพทองเท่ียวเพื่อจัดอันดับความเส่ือมโทรม 
เปนการประเมินศักยภาพทรัพยากรทองเท่ียวท่ีมีอยูในพื้นท่ีของประเทศหรือจังหวัด

นั้นวาทรัพยากรทองเท่ียวใดมีความเส่ือมโทรมมากนอยกวากัน โดยใชหลักเกณฑในการตัดสินใจ
อยู 5 ดาน ดังตอไปนี้ คือ 

(1) ดานขีดความสามรถรองรับของทรัพยากรทองเท่ียว 
(2) ดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของทรัพยากรทองเท่ียว 
(3) ดานผลประโยชนท่ีชุมชนไดรับจากทรัพยากรทองเท่ียว 
(4) ดานความสามารถในการพึ่งตนเองของทรัพยากรทองเท่ียว 



24 

(5) ดานการบริหารจัดการของทรัพยากรทองเท่ียว 
สรุป แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพแหลงทองเท่ียว หมายถึง ความพรอมในดาน

คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของแหลงหรือทรัพยากรการทองเท่ียวในการใหบริการดานการทองเท่ียว
แกผูมาเยี่ยมเยือน คุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังกลาวมีความแตกตางกันตามประเภทของแหลงหรือ
ทรัพยากรการทองเท่ียวนั้นๆ โดยประกอบดวย คุณคาของแหลงทองเท่ียว และความพรอมของ
แหลงทองเท่ียว ซ่ึงความพรอมของแหลงทองเท่ียวนั้นรวมถึง สภาพการเขาถึง ส่ิงอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม ขอจํากัดในการรองรับนักทองเท่ียว ความมีช่ือเสียงในปจจุบัน  

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
Carnpbell (1976: 117-124 อางถึงใน วาณี ทองเสวต, 2548) กลาววา ความพึงพอใจเปน

ความรูสึกภายในท่ีแตละคนเปรียบเทียบระหวางความคิดเห็นตอสภาพการณท่ีอยากใหเปนหรือ
คาดหวัง หรือรูสึกวาสมควรจะไดรับ ผลท่ีไดจะเปนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจเปนการตัดสิน
ของแตละบุคคล 

ในทิศทางตางกัน Domabedian (1980 อางถึงใน วาณี ทองเสวต, 2548) กลาววา ความพึง
พอใจของผูรับบริการ หมายถึง ผูบริการประสบความสําเร็จในการทําใหสมดุลระหวางส่ิงท่ี
ผูรับบริการใหคากับความคาดหวังของผูรับบริการ และประสบการณนั้นเปนไปตามความคาดหวัง 

นอกจากนี้ อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒกิจ (2548: 169) กลาวถึงความพึง
พอใจ (Satisfaction) มีผูใหความหมายไวหลายทาน แตพอท่ีจะสรุปไดวา “ความพึงพอใจเปนระดับ
ของความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง” โดยมีลักษณะของความพึงพอใจในการ
บริการ เปนพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลที่เกิดจากการประเมินความแตกตาง
ระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีไดรับจริงในสถานการณอันหนึ่งอันใด ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได
ตามปจจัยแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดขึ้น  

กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจ จึงหมายถึง ภาวการณการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวก
ของบุคคลอันเปนผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรูส่ิงท่ีไดรับจากการ
บริการเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการนั้น  
 
 
 



25 

2.4.2 ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการ 
อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒกิจ (2548: 173-174) กลาวา ความพึงพอใจมี

ความสําคัญสูงมากตอการบริการ ดังนั้นผูประกอบการบริการจะตองทําความเขาใจลักษณะและ
องคประกอบของความพึงพอใจอยางถ่ีถวน ไดแก 

1) ความพึงพอใจเปนการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของ
บุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งในการรับการบริการ 

2) ความพึงพอใจเกิดการประเมินความแตดตางระหวางส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีไดรับ
จริงในสถานการณหนึ่ง 

3) ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณท่ี
เกิดข้ึน  
 

2.4.3 องคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒกิจ (2548: 174) กลาววา ความพึงพอใจเปน

กระบวนการที่เกิดข้ึนจากการรับรู การประเมินคุณภาพของการบริการอันเปนส่ิงท่ีผูรับบริการ
คาดหวังวาจะไดรับจากการใหบริการ โดยท่ีความพึงพอใจในการบริการของผูรับบริการจะข้ึนอยู
กับองคประกอบ 2 ดานไดแก  

1) การรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ อันเปนส่ิงท่ีผูใหบริการไดสัญญาวาจะให
ผูรับบริการมีความคาดหวังตอคุณภาพของผลิตภัณฑบริการวาจะไดรับอยางนอยตามที่ผูใหบริการ
ไดสัญญาไว ความมากนอยของคุณภาพของส่ิงท่ีไดรับจะเปนตัวกําหนดถึงระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการนั่นเอง 

2) การรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ซ่ึงผูใหบริการดําเนินการนําเสนอผาน
การแสดงออกตางๆในกระบวนการบริการ โดยผูรับบริการจะประเมินวาผูใหบริการดําเนินการ
บริการอยางเหมาะสมมากนอยเพียงใด ความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออก
ของผูใหบริการตามบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบตองาน การใชภาษาส่ือสารและการปฏิบัติตน
ในการใหบริการอยางเต็มใจและจริงใจ การรับรูเหลานี้จะชวยใหผูรับบริการประเมินคุณภาพการ
บริการไดอยางสมเหตุและผล ซ่ึงนําไปสูความพึงพอใจในการรับบริการ 
 

2.4.4 มิติดานตางๆ ของความพึงพอใจ 
เลิศพร ภาระสกุล (2555: 487) กลาววา การท่ีเราจะวัดความพึงพอใจของนักทองเท่ียว เรา

จําเปนท่ีจะตองวิเคราะหมิติดานตางๆ ของความพึงพอใจ (Pizam, Neumann and Reichel, 1978)  
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มิติของความพึงพอใจประกอบดวยมิติ 2 ดานคือ 1. มิติทางดานกายภาพ  หมายถึง  ความพึงพอใจ
ตอผลการกระทําทางดานกายภาพ เชน ความสดใส ความสะอาด ความหลากหลาย 2. มิติทางดาน
ความรูสึก หมายถึง ความพึงพอใจตอผลการกระทําทางดานจิวิทยา เชน ความสะดวก ความสบาย 
(Swan & Combs, 1976) ดังนั้น ความพึงพอใจตอเจาบาหรือผูใหบริการควรจะวัดท้ังทางดาน
กายภาพ เชน รูปรางลักษณะภายนอก ความฉับไวในการใหบริการ และทางดานจิตวิทยา เชน ความ
มีมิตรจิตมิตรใจ ความเอ้ืออาทร  

โดยสรุป แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ เปนความรูสึกในทางบวก
ของบุคคลเปนผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรูส่ิงท่ีไดรับจากการบริการ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการนั้นๆ ซ่ึงความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีการ
ใหบริการที่ตรงกับความคาดหวังหรือเหนือกวาความคาดหวัง ซ่ึงจะทําใหกลับมาใชบริการนั้น ซ่ึง
ความหมายของความพึงพอใจเปนภาวการณการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของบุคคลอัน
เปนผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรูส่ิงท่ีไดรับจากการบริการเปรียบเทียบ
กับความคาดหวังในการบริการน้ัน โดยลักษณะของความพึงพอใจในการบริการมีความสําคัญสูง
มากตอการบริการ ดังนั้นผูประกอบการบริการจะตองทําความเขาใจลักษณะและองคประกอบของ
ความพึงพอใจอยางถ่ีถวน โดยองคประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 2 ดานไดแก  การรับรู
คุณภาพของผลิตภัณฑบริการ และการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ สวนมิติดานตางๆของ
ความพึงพอใจ 2 ดาน คือมิติทางดานกายภาพ  และมิติทางดานความรูสึก  

 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาเท่ียว 
 

2.5.1 พฤติกรรมสงผลตอการกลับมาเท่ียว 
สุวีรณัสญ โสภณศิริ (2554: 89-90) กลาวถึง พฤติกรรมหลังการซ้ือเปนส่ิงสําคัญตองทราบ

ถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวหลังจากท่ีนักทองเท่ียวไดตัดสินใจซ้ือสินคาทองเท่ียว เนื่องจากความ
อยูรอดของธุรกิจทองเท่ียวไมไดเกิดจากการขายสินคาทองเท่ียวเพียงคร้ังเดียว หรือความสามารถใน
การดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาใชบริการในคร้ังแรกเพียงครั้งเดียว แตธุรกิจตองมีความสามารถในการ
ท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวใหกลับมาใชบริการในคร้ังตอๆไปอีก ท้ังนี้เนื่องจากการหาลูกคาใหมนั้นมี
ความยุงยากและเสียคาใชจายทางการตลาดมากกวาการดึงดูดลูกคาเดิมใหกลับมาใชอีกคร้ัง 

ปราโมชน รอดจํารัส (2553: 16-17) กลาวถึงพฤติกรรมหลังการซ้ือ วาเม่ือมีการซ้ือ
ผลิตภัณฑไปแลว จะมีพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายหลังการซ้ือวาผูซ้ือเกิดความรูสึกอยางไรตรงตาม
ความคาดหวังหรือไม โดยความพึงพอใจหลังการซ้ือ เปนความคาดหวังท่ีไดรับหลังจากการใช
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ผลิตภัณฑ ถามีความพึงพอใจเทากันหรือมากกวาส่ิงท่ีคาดหวังกอนหนานี้ผูบริโภคจะเกิดความพึง
พอใจจะทําใหเขากลับมาเปนผูซ้ืออีกคร้ังและจะบอกถึงความพึงพอใจใหกับคนใกลชิดถือเปนการ
โฆษณาที่ไดผลดี แตถาผูบริโภคเกิดความไมพึงพอใจนอกจากไมกลับซ้ือแลวยังมีการบอกตอไปยัง
ผูใกลชิดซ่ึงทําใหเกิดการสูญเสียทางการตลาด 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2556: 33) กลาววาพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ เปนความรูสึกพอใจ
หรือไมพอใจหลังการซ้ือ ความพอใจจะมีอิทธิพลตอการกลับมาซ้ือ (เดินทางมาเท่ียวและใชบริการ
อีก) จงรักภักดีตอบริษัท หรือช่ือเสียงของบริษัท ถาไมพอใจก็ไมกลับมาใชบริการอีก  

กลาวโดยสรุป พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ เปนส่ิงสําคัญเพราะเปนส่ิงท่ีนักทองเท่ียวใช
ตัดสินใจวาจะเดินทางกลับมาเท่ียวหรือไม ถาเกิดความพึงพอใจพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ก็จะ
กลับมา แตถาเกิดความไมพึงพอใจ พฤติกรรมภายหลังการซ้ือคร้ังตอไปก็ไมเกิดข้ึน 
 

2.5.2 ความหมายของการกลับมาเท่ียว  
Kozak and Rimmington (2000) การกลับมาเท่ียว (Revisit) หมายถึง ความต้ังใจท่ีจะกลับมา

ทองเท่ียวเกิดจากประสบการณการรับรูจากการทองเท่ียวท่ีผานมาของแตละบุคคล ซ่ึงประสบการณ
ท่ีดีจะถูกสะสมและสงผลใหความต้ังใจท่ีจะกลับมาทองเท่ียวสูง และนักทองเท่ียวจะกลับไป
พักผอนหยอนใจท่ีพื้นที่นั้นอีกคร้ังดวยความต้ังใจ  

Oppermann (2000) แนวความคิดการกลับมาของลูกคาในทางธุรกิจสามารถนํามาใชไดใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเพราะบางคร้ังนักทองเท่ียวท่ีกลับมาสถานท่ีเดิมมากข้ึนเร่ือยๆ สามารถเรียก
ไดวาการกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียว คือตัวช้ีวัดทางบวกแสดงใหเห็นความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียว และสงผลตอทัศนคติเพิ่มความเปนไปไดท่ีนักทองเท่ียวจะกลับมา 

Cole and Scott (2004) ความต้ังใจกลับมาเท่ียวเปนการอางถึงความตั้งใจหรือการวาง
แผนการเยี่ยมเยือนสถานท่ีทองเท่ียวอีกคร้ัง 

Oliver (1997) การกลับมาของลูกคา คือความมุงม่ันอยางแทจริงท่ีจะกลับมาซ้ืออีกคร้ังหรือ
กลับมาสนับสนุนสินคาและบริการอยางตอเนื่องในอนาคต 

โดยสรุป การกลับมาเท่ียวหมายถึง ความตั้งใจในการกลับมาเท่ียวอีกคร้ัง ซ่ึงเกิดจาก
ประสบการณท่ีผานของนักทองเท่ียววาไดรับความพึงพอใจหรือไม 
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2.5.3 ปจจัยของนักทองเที่ยวท่ีกลับมาเท่ียว 
Yoon and Uysal (2005) ปจจัยท่ีสําคัญตอการกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียวนั่นก็คือ ความ

จงรักภักดี ซ่ึงในงานวิจัยทางการตลาด ความจงรักภักดีของลูกคา หมายถึง ความสมํ่าเสมอในการ
ซ้ือ หรือการแนะนําคนอ่ืนใหมาซ้ือสินคาดวย นอกจากนี้ Mechinda et al. (2010) กลาวเพิ่มเติมวา 
ความจงรักภักดี คือ แนวโนมท่ีจะกลับมาสนับสนุนสินคาหรือบริการอยางตอเนื่องในอนาคต 

Oppermann (2000) ความพึงพอใจเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียว 
ซ่ึงจะพิจารณาจากความพึงพอใจ อีกท้ังความพึงพอใจชวยลดตนทุนทางการตลาดในการดึงดูด
นักทองเท่ียวใหกลับมาเท่ียว เพราะนักทองเท่ียวกลุมนี้มีตนทุนทางการตลาดตํ่า นอกจากนี้ 
Shoemaker and Lewis (1999) กลาววา การกลับมาของนักทองเท่ียวใหประโยชนจํานวนมากกับ
แหลงทองเท่ียวเชน การลดตนทุนทางการตลาด, การแนะนําปากตอปาก, การพํานักท่ียาวนานข้ึน 
และเกิดรายไดจํานวนมากกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

Um et al. (2006) จุดหมายปลายทางและกิจกรรมขององคการเกี่ยวของกับเหตุผลพื้นฐาน
ของความต้ังใจท่ีจะกลับมาทองเท่ียวเพราะตนทุนการรักษานักทองเท่ียวท่ีกลับมาเท่ียวนอยกวาการ
ดึงดูดนักทองเท่ียวใหม 

Seoho Um and Kaye Chon (2006) กลาววา การรับรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของจุดหมาย
ปลายทาง, การรับรูคุณคาของเงินและความพึงพอใจเปนความตั้งใจท่ีจะกลับมาเท่ียว 

Rittichainuwat et al. (2008) และ Petrick et al. (2001) ปจจัยท่ีกําหนดความต้ังใจท่ีจะ
กลับมาเที่ยว โดยท่ัวไปการทองเท่ียวพักผอนแสดงใหเห็นความสําคัญของแรงจูงใจของการเดินทาง
ท่ีผานมาและบทบาทของพฤติกรรมดานความพึงพอใจที่ผานมาของนักทองเท่ียวเกี่ยวกับการรับรู
คุณคาหรือความนาสนใจและการรับรูคุณคาของเงินในการกลับมาเท่ียว 

Appiah-Adu, Fyall and Singh (2000)  คุณภาพของสินคาและความพึงพอใจสามารถสราง
การกลับมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวได 

Kotler et al. (2006) ความพึงพอใจของลูกคา คือส่ิงจําเปนของการกลับมาของลูกคา (ความ
จงรักภักดี) และความคาดหวังของลูกคาจะตองเทากับหรือมากกวาถึงจะเกิดการกลับมาของลูกคา 

Kozak (2001) กลาวา มีปจจัยหลายตัวที่สงผลตอการทองเท่ียวของนักทองเที่ยว ไดแก 
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว, ความพึงพอใจโดยรวม และจํานวนครั้งของการเขาชมกอนหนา ซ่ึง
ระดับความพึงพอใจโดยรวมมีอิทธิพลตอความตั้งใจท่ีจะกลับไปยังจุดหมายปลายทางเดิมและ
สถานท่ีทองเท่ียวภายในประเทศที่คลายกัน 

สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกลับมาเท่ียวซํ้า ซ่ึงพฤติกรรมสงผลตอการกลับมาเท่ียว
เปนส่ิงสําคัญเพราะเปนส่ิงท่ีนักทองเท่ียวใชตัดสินใจวาจะเดินทางกลับมาเท่ียวซํ้าหรือไม ถาเกิด
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ความพึงพอใจพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ก็จะกลับมา แตถาเกิดความไมพึงพอใจ พฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือคร้ังตอไปก็ไมเกิดข้ึน โดยกลับมาเท่ียวหมายถึง ความต้ังใจในการกลับมาเท่ียวอีก
คร้ัง ซ่ึงเกิดจากประสบการณท่ีผานของนักทองเท่ียววาไดรับความพึงพอใจหรือไม และปจจัยของ
นักทองเที่ยวท่ีกลับมาเท่ียว สวนใหญจะเปนเร่ืองของความพึงพอใจ ท่ีเปนปจจัยหลักท่ีทําให
นักทองเท่ียวกลับมาเท่ียวซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนตัวแปรท่ีจะศึกษา คือ ตัว
แปรตาม ไดแก การกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว ประกอบดวย ความพึงพอใจ
ในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว และความตองการกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดสระแกว 
 
2.6 บริบทพ้ืนที่จังหวัดสระแกว 
 

2.6.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับจังหวัดสระแกว 
ขอมูลพื้นฐานจังหวัดสระแกวถือเปนขอมูลสําคัญท่ีจะตองนํามาพิจารณา เพื่อเปนแนว

ทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยศูนยการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดสระแกว (2550) ไดใหขอมูลไวดังตอไปนี้ 

1) คําขวัญ ประจําจังหวัด 
ชายแดนเบ้ืองบูรพา ปางาม น้ําตกสวย  มากดวยรอยอารยธรรมโบราณ ยานการคา

ไทย – เขมร 
2) ตราประจําจังหวัด 
พระพุทธรูปปางสรีระประทับยืนบนดอกบัว ดานหลังเปนภาพพระอาทิตยยามรุง

อรุณ ตอนกลางเปนภาพโบราณสถานปราสาทเขานอยสีชมพู 
3) ดอกไมประจําจังหวัด 
ดอกแกว 
4) ตนไมประจําจังหวัด 
มะขามปอม 
5) อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ  ติดกับจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก  ติดกับประเทศกัมพูชา 
ทิศใต   ติดกับจังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดกับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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6) สภาพภูมิประเทศ 
สภาพท่ัวไป พื้นท่ีจังหวัดสระแกวโดยรวมเปนพื้นท่ีราบถึงท่ีราบสูงและมีภูเขาสูง

สลับซับซอน มีระดับความสูงจากน้ําทะเล 74 เมตร กลาวคือ 
ดานเหนือ มีทิวเขาบรรทัดซ่ึงเปนตนกําเนิดของแมน้ําบางปะกง มีลักษณะเปนปาเขา

ทึบไดแก บริเวณอุทยานแหงชาติปางสีดาเปนแหลงตนน้ําลําธาร 
ดานใต มีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา มีสภาพเปนปาโปรง สวนใหญถูกบุกรุกแผวถาง

ปาเพื่อทําการเกษตร ทําใหเกิดสภาพปาเส่ือมโทรม ตอนกลางมีลักษณะเปนท่ีราบ ไดแก อําเภอวัง
น้ําเย็น อําเภอวังสมบูรณ เปนเขตติดตอจังหวัดจันทบุรี 

ดานตะวันออก ลักษณะเปนท่ีราบถึงท่ีราบสูง และมีสภาพเปนปาโปรง ทําไร ทํานา 
ดานตะวันตก นับต้ังแตอําเภอวัฒนานคร มีลักษณะเปนสันปนน้ําและพื้นท่ีลาดไปทาง

อําเภอเมืองสระแกวและอําเภออรัญประเทศ เขาเขตราชอาณาจักรกัมพูชา 
7) ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศแบงออกไดเปน 3 ฤดูกาล 
ฤดูรอน เร่ิมตนแตเดือนกุมภาพันธ-เดือนเมษายน 
ฤดูฝน  ตั้งแต เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม  ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ีย  1,296-1,539 

มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม อากาศเย็นและมีหมอกในตอนเชา 
อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 27.5-28.78 องศา 
8) เขตการปกครอง 
แบงเขตการปกครองออกเปน  9 อําเภอ 58 ตําบล 731 หมูบาน 1 องคการบริหาร

สวนจังหวัด  15 เทศบาล (3 เทศบาลเมือง  12 เทศบาลตําบล) และ50  องคการบริหารสวนตําบล  
โดยการปกครองแบงออกเปน 9 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสระแกว อําเภอคลองหาด อําเภอ
ตาพระยา อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวัฒนานคร อําเภออรัญประเทศ อําเภอเขาฉกรรจ อําเภอโคกสูง 
และอําเภอวังสมบูรณ 

จังหวัดสระแกว มีท่ีมาจากช่ือสระน้ําโบราณในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสระแกว ซ่ึงมีอยู 2 
สระ ในสมัยธนบุรี ประมาณ ป พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เม่ือ
คร้ังทรงเปนสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก เปนแมทัพยกไปตีท่ีประเทศเขมร (ราชอาณาจักร
กัมพูชา) ไดแวะพักบริเวณสระแกวท้ังสองแหงนี้ กองทัพไดอาศัยน้ําจากสระใชสอย จึงไดขนาน
นามสระท้ังสองนี้วา " สระแกวสระขวัญ" และไดนําน้ําจากสระท้ังสองแหงนี้ใชในการประกอบพิธี
ถือน้ําพิพัฒนสัตยา โดยถือวาเปนน้ําศักดิ์สิทธ์ิสระแกว เดิมมีฐานะเปนตําบล ซ่ึงสมัยกอนไดตั้งเปน
ดานสําหรับตรวจคนและสินคาเขาออก มีขาราชการตําแหนงนายกอง ทําหนาท่ีเปนนายดาน จนถึง 
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ป พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงไดยกฐานะขึ้นเปนกิ่งอําเภอ ช่ือวา " กิ่งอําเภอสระแกว " ข้ึนอยูในการ
ปกครองของอําเภอกบินทร โดยใชช่ือสระน้ํา เปนช่ือกิ่งอําเภอช่ือวา " อําเภอสระแกว " ข้ึนอยูใน
การปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และตอมาเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2536 ไดมีพระราชบัญญัติจัดต้ัง
จังหวัดสระแกวข้ึน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมท่ี 110 ตอนท่ี 125 ลงวันท่ี 2 
กันยายน 2536 เปนผล ใหจังหวัดสระแกวไดเปดทําการในวันท่ี 1 ธันวาคม 2536 โดยเปนจังหวัดท่ี 
74 ของประเทศไทย    ดานทิศตะวันออกของจังหวัดสระแกวมีอาณาเขตติดตอกับราชอาณาจักร
กัมพูชา เปนระยะทาง 165 กิโลเมตร ใน 4 อําเภอ  คือ  อําเภออรัญประเทศ  อําเภอคลองหาด อําเภอ
ตาพระยา  และอําเภอโคกสูง มีจุดผานแดนท่ีสําคัญ 4 จุด  คือจุดผานแดนถาวร 1แหง และจุดผอน
ปรนการคา 3 แหง มีตลาดโรงเกลือซ่ึงเปนแหลงสินคามือสองท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาค สามารถสราง
รายไดใหกับจังหวัดปละหลายพันลานบาท 

สระแกว เปนจังหวัดชายแดนดานตะวันออก ในอดีตเคยเปนชุมชนสําคัญท่ีมีความ
เจริญรุงเรืองมากอน มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานต้ังแตสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิ และ
อาณาจักรทวาราวดี โดยจะเห็นไดจากกลุมปราสาทโบราณท่ีมีมากมายอยู ท่ัวจังหวัดและ
โบราณวัตถุท่ีหลงเหลือ บอกเลาเร่ืองราวประวัติศาสตร ความรุงเรืองของแผนดินในอดีต ใหแกคน
รุนหลัง  นอกจากแหลงโบราณสถานท่ีนาศึกษาทางประวัติศาสตร  จังหวัดสระแกวยังมี
ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ เชน อุทยานแหงชาติปางสีดา และอุทยานแหงชาติตาพระยา 
นอกจากนี้ยังมีแทงดินประติมากรรมทางธรรมชาติอยาง "ละลุ" ท่ีมีรูปลักษณะแปลกตา สุดชายแดน
อรัญประเทศสระแกวเปนประตูบานใหญท่ีเปดไปสูประเทศกัมพูชา เช่ือมการคมนาคมและการ
ทองเท่ียวระหวางประเทศใหเปนเสนทางเดียวกัน มีตลาดโรงเกลือท่ีเต็มไปดวยของราคาถูกและ
สินคามือสองจากนานาประเทศเพื่อนบาน สระแกวเปนจังหวัดท่ี74 ของประเทศไทยเดิมมีฐานะเปน
เมืองบริวารของปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ) 
 

2.6.2 แหลงทองเที่ยวจังหวัดสระแกว 
1) อําเภอคลองหาด จ.สระแกว  
ตั้งอยูท่ีตําบลคลองหาด ภายในถํ้ามีหินงอก หินยอยคลายเพชรประดับมุก อากาศใน

ถํ้าถายเท เย็นสบาย มีไฟฟาแสงสวางภายในถํ้า  
2) อางเก็บน้ําหวยยาง อําเภอตาพระยา จ.สระแกว  
ตั้งอยูหมูท่ี 8 บานโคกกราด ตําบลทัพราช เหมาะสมสําหรับเปนท่ีพักผอนหยอนใจ

และรับประทานอาหารที่รานอาหารริมอางเก็บน้ํา 
3) น้ําตกเขาสิบหาช้ัน อําเภอกิ่งวังสมบูรณ จ.สระแกว  
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ตั้งอยูท่ีบานวังไผ ตําบลวังทอง เปนน้ําตกท่ีมีความสวยงามเพราะมีปริมาณนํ้าตก
ไหลเปนจํานวนมากตลอดป อีกท้ังบริเวณโดยรอบอุดมสมบูรณไปดวยปาและนกหลากหลายชนิด 
เหมาะกับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

4) หลวงพอทอง ( พระครูรัตนสราธิคุณ ) อําเภอวัฒนานคร จ.สระแกว  
วัดสระแกว อําภอเมือง จังหวัดสระแกว มีความรูดานวิชาการแพทยแผนโบราณ 

หลวงพอไดใชความรูดานการแพทยชวยเหลือบําบัดรักษาใหแกประชาชนผูเจ็บปวยและยังเปนพระ
นักพัฒนา  

5) สวนน้ําสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิพระบรมราชินีนาถ 
อําเภอคลองหาด จ.สระแกว  

ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 6 ตําบลคลองหลอด เปนอางเก็บน้ําชลประทานขนาดใหญ พื้นท่ี 250 
ไร เหมาะสมสําหรับเปนท่ีพักผอนหยอนใจ  

6) ปราสาทสดกกอกธม อําเภอกิ่งโคกสูง จ.สระแกว  
เปนโบราณสถานท่ีใหญและสําคัญของจังหวัดสระแกว ตั้งอยูท่ีบานหนองเสม็ด 

ตําบลโคกสูง สันนิษฐานวาสรางข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 15  
7) พระสยามเทวาธิราชจําลอง อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว  
อยูหนาสถานีตํารวจภูธรอําเภออรัญประเทศ มีความสูง 1.29 เมตร เปนรูปจําลอง

พระสยามเทวาธิราช สรางโดยพระอุทัยธรรมธารี เจาอาวาสวัดปามะไฟ เม่ือป พ.ศ. 2518  
8) ตลาดชายแดนบานคลองลึก (ตลาดโรงเกลือ) อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว  
ตั้งอยู ท่ีบานคลองลึก ตําบลทาขาม หางจากตัวอําเภออรัญประเทศไปทางทิศ

ตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร ติดชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใชเสนทางหลวงหมายเลข 33 เสน
สระแกวอรัญประเทศ  

9) สถานีเพาะเล้ียงสัตวปาชองกลํ่าบน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแกว  
ตั้งอยูท่ีตําบลหนองหมากฝาย มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ430 ไร สถานีแหงนี้เปน

หนวยงานของสวนอนุรักษสัตวปา กรมปาไม จัดต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2526 
10) สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด อําเภอกิ่งวังสมบูรณ จ.สระแกว  
ตั้งอยูเลขที่ 669 หมู 1 ถ.จันทบุรี-สระแกว (ทางหลวงหมายเลข317) ตําบลวังใหม 

บริเวณส่ีแยกคลองหาด เปนแหลงผลิตน้ํานมใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ  
11) ปราสาทเขาโลน อําเภอตาพระยา จ.สระแกว  
ตั้งอยูท่ีบานเจริญสุข ตําบลทัพราช เปนปราสาทท่ีตั้งอยูบนยอดเขาโลนในบริเวณวัด

ปราสาทเขาโลน ซ่ึงเปนยอดเขาเต้ียๆ อยูบนเชิงเขาสะแกกรอง มีปรางค 4 หลัง  
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12) ละลุ อําเภอตาพระยา จ.สระแกว  
ปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดจากน้ําฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน 

เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยูไมยุบตัวเม่ือถูกลมกัดกรอนจึงมีลักษณะเปนรูปตางๆ มองคลาย
กําแพงเมือง หนาผา  

13) อุทยานแหงชาติตาพระยา อําเภอตาพระยา จ.สระแกว  
เปนอุทยานแหงชาติท่ีมีการประกาศจัดตั้งเม่ือป พ.ศ.2539 มีพื้นท่ีท้ังหมด 371,250 

ไร หรือ 594 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีและขอบเขตของอุทยานมีลักษณะเปนแนวยาวจากทิศ
ตะวันตกติดกับเขตอุทยานแหงชาติปางสีดาไปจรดทิศตะวันออกประเทศกัมพูชา  

14) ทะเลคลองหาด อําเภอคลองหาด จ.สระแกว  
ตั้งอยูหมูท่ี 6 ตําบลคลองหาด หลังท่ีวาการอําเภอคลองหาด ในสวนนํ้าสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
15) ถํ้าเขาศิวะ (ถํ้าน้ํา ) อําเภอคลองหาด จ.สระแกว  
ตั้งอยูบริเวณบานเขาจันทรแดง ระหวางเทือกเขาตาง็อกและเทือกเขากกมะมวง อยู

หางจากท่ีวาการอําเภอคลองหาดประมาณ 16 กิโลเมตร  
16) ปราสาทเขานอยสีชมพู อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว  
ตั้งอยูในวัดเขานอย (สีชมพู) ตําบลคลองน้ําใส หางจากตัวอําเภออรัญประเทศไป

ทางทิศใตประมาณ 12 กิโลเมตร โบราณสถานต้ังอยูบนยอดเขานอยซ่ึงเปนเขาหินปูนสูงจากพื้น
ประมาณ130 เมตร  

17) ปราสาทเมืองไผ อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว  
ตั้งอยูท่ีตําบลเมืองไผ ส่ิงท่ีนาสนใจคือ เจดียโบราณสรางดวยอิฐกอทับกันเปนรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผามีมุขยื่นออกมา 4  มุม แกะสลักลวดลายดอกไม ลายเครือวัลย และรูปคน  
18) ประตูชัยอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว  
ตั้งอยูระหวางพรมแดนไทย-กัมพูชา ท่ีบานคลองลึก ตําบลทาขาม สรางในป พ.ศ. 

2482 มีลักษณะเปนปอม 2 ปอม อยูกันคนละฟากถนน โดยปอมดานวายมือรักษารูปลักษณเดิมไว
เพื่อเปนอนุสรณแกทหารกลาท่ีเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการสูรบบริเวณชายแดนดานคลองลึก  

19) วัดอนุบรรพต (เขานอย) อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว  
ตั้งอยูท่ี หมู 2 ตําบลบานใหมหนองไทร แยกจากถนนสุวรรณศร ไปตามถนนธนะ

วิถี (ทางไปอําเภอตาพระยา) ประมาณ 1 กิโลเมตร สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2468  
20) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภออรัญประเทศ จ.สระแกว  
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ตั้งอยูท่ีกองกํากับการตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 12 อรัญประเทศ ถนนธนะวิถี ตําบล
บานใหมหนองไทร ในพื้นท่ีกองกํากับการฯ  

21) น้ําตกเขาตะกรุบ อําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว  
ตั้งอยูท่ีตําบลมหาเจริญ จากสระแกวไปตามทางหลวงหมายเลข 317 สังเกตราน

ผลิตภัณฑไมเฟอรนิเจอรวังนํ้าเย็นทางขวามือ เลยไปประมาณ 20 เมตร  
22) หมูบานหัตถกรรมจักรสานลอมเซรามิก อําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว  
ตั้งอยูหมู 3 ตําบลทุงมหาเจริญ หมูบานแหงนี้มีการรวมกลุมแมบานในรูปแบบ

สหกรณ กลุมสตรีสหกรณชัยพัฒนาจําหนายผลิตภัณฑและสาธิตการทําจักสานไมไผหอหุมเซรามิก 
ซ่ึงเปนเซรามิกไมไผท่ีมีช่ือเสียงในดานความประณีต และสวยงาม  

23) โรงพยาบาลวังน้ําเย็น อําเภอวังน้ําเย็น จ.สระแกว  
เปนโรงพยาบาลตนแบบทางดานการบํารุงบําบัดสุขภาพดวยสมุนไพร ไปตามทาง

หลวงหมายเลข 317 ประมาณกิโลเมตรท่ี 108 มีบริการนวดประคบและอบสมุนไพร  
24) พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอวัฒนานคร จ.

สระแกว ประดิษฐานบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ริมเสนทางหลวงหมายเลข 33 ตรงขามท่ีวาการ
อําเภอวัฒนานคร การจัดสรางอนุสาวรียนี้  

25) ปราสาทบานนอย อําเภอวัฒนานคร จ.สระแกว  
ตั้งอยูหมูท่ี 4 ตําบลผักขะ เปนปราสาทที่มีแนวกําแพง 2 ช้ัน กําแพงช้ันนอกเปน

กําแพงดินสรางกวาง 81 เมตร ยาว 58 เมตรนอกคันดินเดิมนาจะเปนคูน้ําลอมรอบแตปจจุบันต้ืน
เขิน  

26) วัดนครธรรม อําเภอวัฒนานคร จ.สระแกว  
ตั้งอยูใกลกับเทศบาลตําบลวัฒนานครและสถานีตํารวจภูธรอําเภอวัฒนานคร หาง

จากสถานีรถไฟและถนนสุวรรณศร ประมาณ 1 กิโลเมตร สรางในสมัยใดไมปรากฏ เดิมมีช่ือวา 
"วัดสระลพ" ตอมาเปล่ียนช่ือเปนวัดนครธรรม เพื่อใหเปนมงคลนามแก พระครูวิวัฒนนครธรรม 
ภายในวัดมีส่ิงท่ีนาสนใจ คือ "หลวงพอขาว"  

27) เข่ือนพระปรง อําเภอวัฒนานคร จ.สระแกว  
เปนเข่ือนสําหรับการชลประทานท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในจังหวัดสระแกว ตั้งอยูใน

พื้นท่ีหมู 3  บานระเบาะหูกวาง และหมู 6 บานหวยชัน ตําบลชองกุม พื้นท่ีสวนใหญเปนปาในเขต
อุทยานแหงชาติปางสีดาท่ีถูกน้ําทวม  

28) อางเก็บน้ําเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ จ.สระแกว  
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ตําบลเขาสามสิบ จากอําเภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ประมาณกิโลเมตร
ท่ี 137-138 เล้ียวซายเขาไปประมาณ 10 กิโลเมตร  

29) วัดถํ้าเขาฉกรรจ อําเภอเขาฉกรรจ จ.สระแกว  
มีพื้นท่ี 28 ไร 2 งาน 8 ตารางวา เปนวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ภายในวัด

ประกอบดวยพระอุโบสถ สรางเม่ือป พ.ศ. 2533 
30) เขาฉกรรจ อําเภอเขาฉกรรจ จ.สระแกว  
ตั้งอยูท่ีตําบลเขาฉกรรจ ติดกับวัดถํ้าเขาฉกรรจ หางจากตัวอําเภอเมืองประมาณ 17

กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 317 (สระแกว-จันทบุรี) ระหวางกิโลเมตรท่ี 131-132  
31) น้ําตกทากระบาก อําเภอเมือง จ.สระแกว  
อยูเลยจากอางเก็บน้ําทากระบากไปประมาณ 1 กิโลเมตร ทางเขาน้ําตกยังไมคอย

สะดวก ตัวน้ําตกมีถึง3 ช้ัน แตละช้ันหางกันประมาณ 400-500 เมตร เบ้ืองลางของแตละช้ันเปนแอง
น้ําลงเลนน้ําได  

32) อุทยานแหงชาติปางสีดา อําเภอเมือง จ.สระแกว  
น้ําตกไหลลงสูเบ้ืองลางเปนแองน้ํากวางใหญและลานหินบรรยากาศรมร่ืน ในชวง

ฤดูฝนเต็มไปดวยผีเส้ือมากมาย  
33) อางเก็บน้ําทากระบาก อําเภอเมือง จ.สระแกว  
ตั้งอยูหมูท่ี 10 ตําบลทาแยก หางจากตัวเมืองประมาณ 37 กิโลเมตร เปนอางเก็บน้ํา

ขนาดใหญ อันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีจะปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพ้ืนท่ีราบเชิงเขา  
34) ศาลหลักเมือง อําเภอเมือง จ.สระแกว  
ตั้งอยูบนเสนทางหลวงหมายเลข 33 จากตัวเมืองไปทางอําเภอวัฒนานครประมาณ 4 

กิโลเมตร ทางซายมือ ณ ปริมณฑลสวนกาญจนภิเษก ตําบลทาเกษม  
35) สระแกว สระขวัญ อําเภอเมือง จ.สระแกว  
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ในสวนสาธารณะสระแกว สระขวัญ ใกลกับ

สํานักงานเทศบาลเมืองสระแกว ถนนสุวรรณศร ประมาณ กม.ท่ี 246-247 
 

2.6.3 เทศกาลและประเพณี 
2.6.3.1 ประเพณีบายศรีสูขวัญขาวเขาสามสิบ 
วันท่ีจัดงาน: มกราคม 
สถานท่ีจัดงาน: ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ 
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ประเพณีบายศรีสูขวัญขาว เปนประเพณีทองถ่ินของ ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขา
ฉกรรจ ซ่ึงทางจังหวัดสระแกวรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชาวตําบลเขาสามสิบ อําเภอ
เขาฉกรรจ จัดข้ึนเปนประจําทุกป หลังฤดูเก็บเกี่ยวขาว เพื่อเปนการขอขมา และขอบคุณแมโพสพ 
หรือเทพีแหงขาว และยังมีความเช่ือกันวาจะทําใหชาวนาไดผลผลิตขาวอุดมสมบูรณตลอดไป โดย
ทุกหมูบานจะตกแตงขบวนรถอยางสวยงาม พรอมขบวนเซ้ิง นางรํา เพื่อมาประกวดกัน โดย
อัญเชิญรูปหลอแมโพสพมาไวตรงกลางประรําพิธี เพื่อประกอบพิธีสงฆ พิธีบายศรี ซ่ึงการทํา
บายศรีสูขวัญขาวจะทํากอน นําขาวเปลือกเก็บใสยุง หรือเปดยุง หรือนําขาวเปลือกไปสีเปนขาวสาร
เพ่ือหุงรับประทาน หรือซ้ือขายกัน โดยชาวนาจะนําขาวท่ีนวดแลวมากองรวมกัน หรือนํารวงขาว
มาถักทอเปนรูปตางๆ ประดับกองขาวตอหนารูปปนพระแมโพสพ โดยหมอขวัญ หลังจากน้ันก็เปน
การละเลนพื้นบานและรวมรับประทาน อาหารรวมกัน ถือวาเปนเพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ินใหคงอยูสืบไป โดยภายในงานไดจัดใหมีการประกวดพันธุขาว 
ประกวดตกแตงขบวนรถแห การประกวดทําบายศรี การออกรานแสดงสินคาพื้นบาน นวัตกรรม
ยานยนต การแสดงสินคาเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร นิทรรศการจากหนวยงานตางๆ การแขงขัน
กีฬาพื้นบาน ตลอดจนบริการตรวจสุขภาพผูสูงอายุ 

2.6.3.2 งานสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงานกาชาด 
วันท่ีจัดงาน: กุมภาพันธ 
สถานท่ีจัดงาน: สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว ตําบลทาเกษม 

อําเภอเมืองสระแกว 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกวไดเขารวมโครงการงานสืบสานวัฒนธรรม

เบ้ืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว ประจําป และไดจัดขบวนแหอัญเชิญรูปหลอเหมือน
หลวงพอทอง (พระครูรัตนสราธิคุณ) มาประดิษฐานไวท่ีงานกาชาด เพื่อใหประชาชนสักการบูชา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว ภายใตโครงการ 
“12 เดือน ทองเท่ียวสระแกวคุมคา 555” ใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมา
ทองเท่ียวจังหวัดสระแกว ตลอดท้ังเพื่อเปนการเผยแพรประวัติศาสตรอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัด โดยจัดใหมีการออกรานของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องคกรประชาชน การจําหนายและประกวดของดี ของจังหวัด การออกรานกาชาด การจัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการทับทิมสยาม ตลอดจนการ
แสดงของมหรสพ ดนตรี และความบันเทิงตางๆ 

2.6.3.3 งานชมพูหวาน และของดีคลองหาด 
วันท่ีจัดงาน: มีนาคม 
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สถานท่ีจัดงาน: สนามท่ีวาการอําเภอคลองหาด 
อําเภอคลองหาด รวมกับ เทศบาลตําบลคลองหาด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

กลุมเกษตรกรชาวอําเภอคลองหาด จัดงานชิมชมพูหวาน เลือกของฝากถูกใจในงาน “ชมพูหวาน 
และของดีคลองหาด” ประจําป ข้ึนเพ่ือเปนการสนับสนุนผลไมคุณภาพ ชมพูหวานคลองหาด ผลไม
อ่ืนๆ และสินคา OTOP ของชุมชนใหเปนท่ีรูจักและสงเสริมการตลาด รวมท้ังสนับสนุนใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชมพูพันธุ “เพชรคลองหาด” ซ่ึงกําลังมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก อยางกวางขวาง เพราะ
มีรสชาติท่ีหวาน กรอบ อรอย และมีพื้นท่ีปลูกเพิ่มมากข้ึนทุกป อีกท้ังไดรับการสงเสริมจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังทางดานการผลิต การทําบรรจุภัณฑ และการขยายตลาด นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวตามยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดสระแกว “12 เดือน 
ทองเท่ียวสระแกวคุมคา 555” เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ินตามแนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภายในงานมีกิจกรรมท่ีนาสนใจ อาทิ 
เลือกซ้ือชมพูหวาน ผลไม และไมดอกไมประดับหายากจากชาวสวนโดยตรง ชมการประกวดชมพู
หวาน มันสําปะหลังหัวใหญ การประกวดตําสมตําลีลา เลือกซ้ือสินคาจากชุมชนในราคาประหยัด 
ชมการแสดงมหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน และนิทรรศการจากหนวยงานตางๆ 

2.6.3.4 ประเพณีบุญผะเหวดเทศนมหาชาติ 
วันท่ีจัดงาน: มีนาคม 
สถานท่ีจัดงาน: วัดสระแกว (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแกวไดกําหนดจัดงานฟนฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศนมหาชาติ เพื่อเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปนการฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ทองถ่ิน รวมทั้งเปนการเสริมสรางความเขมแข็งสรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก และหวงแหนใน
วัฒนธรรมทองถ่ินของตนเอง โดยภายในงานจะมีการทอดผาปากัณฑเทศนมหาชาติ ฟงพระสงฆ
แสดงพระธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก เปนความเช่ือดั้งเดิมท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของคน
ไทยท่ีมาจากภาคอีสานต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากงานบุญแลว งานน้ียังสอดแทรกความ
สนุกสนานของชาวบาน คือ การแหกัณฑหลอน เพื่อเร่ียไรหาเงินเขาวัด มีขบวนกลองยาวบรรเลง
เปนจังหวะครื้นเครงประกอบขบวนแห 

2.6.3.5 วันแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ 
วันท่ีจัดงาน: เมษายน 
สถานท่ีจัดงาน: บริเวณตลาดหนาสถานีรถไฟอรัญประเทศ อําเภออรัญประเทศ 
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ชวงเดือนเมษายนของทุกป ทางจังหวัดสระแกวรวมกับสํานักงานททท. ภาคกลาง
เขต 8 ขอเชิญชวนนักทองเท่ียวเยือนเมืองชายแดน ชมวิถีชีวิตชาวสวนแตง เลือกซ้ือของดีของดัง
เมืองอรัญ ฯ เปนของฝากในงาน “แคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ” เพ่ือประชาสัมพันธ ผลผลิต
ของเกษตรกร “แคนตาลูป” และสงเสริมอาชีพเกษตร ลดปญหาสินคาทางการเกษตรลนตลาดและมี
ราคาตกตํ่า ขยายชองทาง การตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและหัตถกรรมทองถ่ินให
เปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน นักทองเท่ียวสามารถเลือกชิม แคนตาลูปหวาน หอม หลากหลายสายพันธุ 
พรอมเลือกซ้ือสินคาคุณภาพดีจากกลุมเกษตรกร โดยมีกิจกรรมภายในงาน ไดแก ขบวนแหรถแคน
ตาลูป การประกวดผลแคนตาลูปหลายสายพันธุ เชน พันธุซันเลดี้ เจดดิว ฮันนี่เวิลด และกรีนเน็ต 
รวมถึงผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ นิทรรศการของหนวยงานราชการตางๆ การประกวดธิดาแคนตา
ลูป การออกรานจําหนายสินคา และมหรสพตางๆ และชมการแขงขันตําสมตํา “แคนตาลูป” รวมท้ัง
ประกวดกองเชียร “แคนตาลูป” และชมนิทรรศการเกี่ยวกับการสงเสริมการเกษตรโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเกี่ยวกับการปลูกแคนตาลูป และในงานมีการนําผลผลิตจากสายพันธุใหมท่ีมีผลขนาดใหญ เนื้อ
หนา เปลือกบาง รูปทรงสวย ท่ียังไมไดตั้งช่ือมาจัดแสดงอีกดวย งานน้ีถือไดวา จังหวัดสระแกว 
เปนแหลงผลิตแคนตาลูปหลากหลายสายพันธุ และเปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีเหมาะสมตอการปลูกแคน
ตาลูป ซ่ึงสามารถปลูกได 6-8 รุนตอป มีผลผลิตออกสูตลาดท้ังป และท่ีสําคัญผลผลิตยังมีรสชาติท่ี
หวาน หอม สีสันนาล้ิมลองความอรอย โดยนักทองเท่ียวสามารถเลือกซ้ือสินคาทางการเกษตร เชน 
แตงแคนตาลูปหลากหลายสายพันธุและผลไมอ่ืนๆ จากเกษตรกรโดยตรงตลอดงาน 

2.6.3.6 งานสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
วันท่ีจัดงาน: เมษายน 
สถานท่ีจัดงาน: ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดสระแกว 
จังหวัดสระแกวไดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุประจําปในชวง

เดือนเมษายน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ใหคงอยูตอไป เชน การแตงกาย 
การละเลนประจําทองถ่ิน การสรงน้ําพระ รดน้ําขอพรผูสูงอายุและผูท่ีเคารพนับถือ ดวยพวงมาลัย 
น้ําอบนํ้าหอมตางๆ เปนตนโดยมีขาราชการและประชาชนรวมงานจํานวนมาก ณ บริเวณหนา
ศาลหลักเมือง อําเภอเมือง กิจกรรมภายในงานประกอบดวย สรงน้ําพระสงฆ รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
มอบโลรางวัลแกครอบครัวรมเย็น และของท่ีระลึกใหกับผูสูงอายุ และรวมงานประเพณีสงกรานต 
โดยทางจังหวัดไดจัดพ้ืนท่ีใหประชาชนเลนน้ําสงกรานต ไมใชรถบรรทุกน้ําวิ่งสาดน้ํากันบนทาง
หลวงแผนดิน เพื่อลดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาทที่อาจจะเกิดข้ึน 

2.6.3.7 ประเพณีสงกรานตวันไหลสระแกว  ขบวนแห เจ าพอพระปรงและ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ 
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วันท่ีจัดงาน: เมษายน 
สถานท่ีจัดงาน: ศาลเจาพอพระปรง ถึง หนาศาลากลางจังหวัดสระแกว 
ทุกวันท่ี 19 เมษายนของทุกป ทางจังหวัดสระแกวไดจัดงาน “สงกรานตวันไหล

สระแกว ขบวนแหเจาพอพระปรงและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ” ข้ึนเพื่อใหประชาชนไดสักการะและ
สรงน้ําเจาพอพระปรงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพกันมาชานาน เพื่อความเปนสิริมงคล สืบสานและ
อนุรักษ ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหคงอยูสืบไป ในปนี้ไดปรับรูปแบบการจัดขบวนแหใหเปน
การสงเสริมการทองเท่ียวมากข้ึน สอดคลองกับป แหงทองเท่ียวจังหวัดสระแกว “ทองเท่ียวสระแกว 
คุมคา555” ซ่ึงไดอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิหรือพระเกจิอาจารยช่ือดังท่ีเปนท่ีเคารพนับถือ ของ
ประชาชนในแตละพื้นท่ีทุกอําเภอ จํานวน 100 กวาองค มาประดิษฐานบนรถรวมขบวนแหกับเจา
พอพระปรง ภายใตช่ืองาน "สายนํ้าแหงศรัทธา สรงนํ้าพระโดยขบวนพระจะมาสมทบกับขบวนเจา
พอพระปรงท่ีบริเวณตลาดกลางสินคาเกษตร ตําบลศาลาลําดวน อําเภอเมืองสระแกว และแห
เร่ือยไปจนถึงศาลากลางจังหวัดสระแกว ความยาวของขบวนเกือบ 20 กิโลเมตร เปนขบวนแห
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย โดยขบวนแหสรงน้ําเจาพอพระปรงเร่ิมจากศาล
เจาพอฯ เขตจังหวัดสระแกว และอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี รอยตอกับจังหวัดสระแกว มา
ตามถนนสุวรรณศรจนถึงศาลากลางจังหวัดสระแกว ระยะทางกวา 30 กม. เพื่อใหประชาชนไดรวม
สรงน้ํา กอนจะแหกลับในตอนเย็น ระหวางสองขางทางเมืองสระแกวจะมีชาวสระแกวและจังหวัด
ใกลเคียงเดินทางมารวมสรงน้ําเจาพอพระปรง และเลนน้ําสงกรานตเปนจํานวนมาก จนเรียกไดวา
เปนวันไหลของจังหวัดสระแกว ถือเปนการสงทายเทศกาลสงกรานตท่ียิ่งใหญท่ีสุด และถือเปน
ประเพณีปฏิบัติกันมาเปนเวลานาน 

2.6.3.8 เทศกาลดูนกน้ํา ตามเสนทางนกงู 
วันท่ีจัดงาน: มิถุนายน - ธันวาคม 
สถานท่ีจัดงาน: อางเก็บน้ําพระปรง อําเภอวัฒนานคร 
สมาคมรักษปางสีดารวมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมอนุรักษนกอายง่ัวจัด “เทศกาลดูนก

น้ํา ตามเสนทางนกงู” ในชวงเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกๆ ป อยางตอเนื่อง เพ่ือ
ประชาสัมพันธแหลงขยายพันธุ และแหลงหากินของนกอายง่ัว และนกนานาชนิด เชน นกงูหรือนก
อายง่ัว เปนนกน้ําขนาดใหญท่ีกําลัง ใกลสูญพันธุและหาดูไดยากในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมี นก
กาน้ําเล็ก นกกาน้ําใหญ นกยางเปย นกยางควาย นกปากหาง และนกกระสาแดง เปนตน ของจงัหวดั
สระแกวใหเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป อีกท้ังยังเปนการสงเสริมกิจกรรมดูนก เพิ่มมูลคาใหกับแหลง
ทองเท่ียว และสนับสนุนยุทธศาสตร การพัฒนาจังหวัดสระแกวใหเปน “เขตทองเท่ียวเชิงนิเวศ” 
รวมท้ังกระจายรายไดสูชุมชน โดยนักทองเท่ียวสามารถชมแหลงขยายพันธุและความเปนอยู พรอม
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ชมภาพสไลดลีลาสวย ๆ ของฝูงนกอายง่ัว (นกงู) และภาพนกน้ํา นกทุง นกปา ณ บานคลอง
มะละกอ (บานลุงสน) ตําบลสระขวัญ อําเภอเมือง หรือออกเรือไปชมนกอายง่ัว ท่ีอางเก็บน้ําพระ
ปรง ตําบลชองกุม อําเภอวัฒนานคร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมทองเท่ียวเชิงนิเวศอีก
มากมาย อาทิเชน ลองเรือดูนก ตกปลาในอางเก็บน้ําพระปรง หรือจะเลือกซ้ือสินคาชุมชน เชน 
กระทอนหวาน ผลิตภัณฑจากรากไม อาหารแปรรูปจากปลา -ปลารา, ปลาสม เปนตน 

2.6.3.9 เทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา 
วันท่ีจัดงาน: พฤษภาคม-กรกฎาคม 
สถานท่ีจัดงาน: อุทยานแหงชาติปางสีดา 
จากการสํารวจผีเส้ือในผืนปาปางสีดาพบผีเส้ือมากกวา 400 ชนิด และมีปริมาณมาก 

จึงไดรับการยอมรับจากนักดูผีเส้ือวาเปน “เมืองผีเส้ือของปาตะวันออก” ซ่ึงเสนหของผีเส้ือท่ีอุทยาน
ฯ ปางสีดา คือ พบเห็นไดงาย มีจํานวนมากหลากหลายชนิด โดยเฉพาะชวงปลายฤดูรอนถึงตนฤดู
ฝน ชวงเดือนพฤษภาคมเปนตนไป จะพบผีเส้ือนานาชนิดหลากสีสัน บินโฉบเฉ่ียวไปมาท่ัวอุทยาน
ฯ เปนภาพท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจ จึงเหมาะท่ีจะใหนักทองเท่ียวเขามาช่ืนชมกับแมลงปกสวย และเรียนรู
เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเส้ือ ทางจังหวัดสระแกวจึงรวมมือกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทยภาค
กลางเขต 8 และอุทยานแหงชาติปางสีดา จัดงาน “เทศกาลดูผีเส้ือปางสีดา” ข้ึนในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงกรกฎาคมเปนประจําทุกป เพื่อเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงนิเวศของ
จังหวัดสระแกว ซ่ึงไดรับความสนใจจากส่ือมวลชนท้ังสวนกลาง ทองถ่ิน และนักทองเที่ยวเปน
จํานวนมาก มีกิจกรรมที่นาสนใจตางๆ มากมาย ประกอบดวย การปลอยเปดกาคืนสูธรรมชาติ 
นิทรรศการผีเส้ือและแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว การใหความรูเกี่ยวกับผีเส้ือ พาชมผีเส้ือ ณ 
จุดชมผีเส้ือ โดยทางอุทยานฯจัดทําสถานท่ีไวใหนักทองเท่ียวไดถายภาพ และการเดินปาศึกษา
ธรรมชาติสัตวยามคํ่าคืน และการจําหนายสินคา OTOP/สินคาพื้นเมือง เปนตน สําหรับเวลาในการ
ดูผีเส้ือสามารถดูไดตลอดท้ังวัน เพราะผีเส้ือแตละชนิดมีชวงเวลาการออกหากินแตกตางกัน แตท่ี
เหมาะสมท่ีสุดคือชวงเชา เพราะเปนเวลาท่ีผีเส้ือจะเกาะน่ิงตามใบไม เพื่อพ่ึงแดดใหรางกายและปก
อุนแข็งแรงกอนท่ีจะออกหากิน ทําใหนักทองเท่ียวสามารถสังเกตผีเส้ือไดอยางใกลชิด โดย
นักทองเท่ียวสามารถกางเตนทแคมปงไดดวย 

2.6.3.10 ประเพณีสมโภชศาลหลักเมือง 
วันท่ีจัดงาน: กันยายน 
สถานท่ีจัดงาน: ศาลหลักเมือง อําเภอเมืองสระแกว 
ผูวาราชการจังหวัดสระแกว พรอมดวยสวนราชการและประชาชนชาวจังหวัด

สระแกว รวมมือกันจัดงานประเพณีสมโภชศาลหลักเมืองข้ึน ในชวงเดือนกันยายนของทุกป ณ 



41 

บริเวณศาลหลักเมือง อําเภอเมืองสระแกว เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชาวจังหวัดสระแกว และเพ่ือ
สงเสริมการทองเท่ียว เชิงอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน อีกท้ังเปนส่ือสรางความสมานฉันทของ
ประชาชนในทองถ่ิน รวมทั้งพัฒนาใหเปนงานวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไปอีกดวย 
กิจกรรมท่ีสําคัญไดแก พิธีตักบาตรพระสงฆ พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง พิธีเปดงานสมโภช
ศาลหลักเมือง ชมการแสดงมหรสพ และความบันเทิงมากมายในยามค่ําคืน อาทิเชน การแสดงของ
วงดนตรีตางๆ การจําหนายสินคาคุณภาพราคาถูกตลอดงาน 

2.6.3.11 ประเพณีแหประสาทผ้ึงปลอดเหลา 
วันท่ีจัดงาน: ตุลาคม 
สถานท่ีจัดงาน: อําเภออรัญประเทศ 
เครือขายองคกรงดเหลา จังหวัดสระแกว รวมกับสวนราชการ, ผูนําทองท่ี ผูนํา

ทองถ่ิน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พรอมดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล และคณะ
เจาหนาท่ีสถานีอนามัย รวมใจ เรงสรางกุศลพรอมทําความดี สืบทอดประเพณีอันดีงามใหคงไว 
โดยการจัดโครงการ “บุญประเพณีแหประสาทผ้ึง ปลอดเหลา” อันสืบเนื่องมาจาการการรณรงคการ
ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอลอยางจริงจัง สงผลทําใหประชาชนเกิดความตระหนักและมีสวน
รวมมือในการดําเนินงานขององคกรเครือขายงดเหลาภาคตะวันออก โดยวันงานดังกลาวจัดใหมี 
การประกวดขบวนแหประสาทผ้ึง ประกวดหอประสาท และการแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของ
ชนชาวญอ โดยในเกณฑประกวดจะมีหัวขอ ขบวนแหปลอดเหลา จากการจัดงานในคร้ังนี้ มี
หนวยงานราชการและเครือขายภาคเอกชน-ประชาชน เขารวมจํานวนมาก 
 

2.6.4 การเดินทางมายังสระแกว 
สระแกวอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 236 กิโลเมตร นักทองเท่ียวสามารถเดินทางสู

จังหวัดสระแกวไดอยางสะดวกหลายวิธี ท้ังโดยรถยนตสวนตัว รถประจําทาง และรถไฟ 
1) โดยรถยนต จากกรุงเทพฯ สามารถไปได 4 เสนทาง ไดแก 
เสนทางท่ี 1 ใชทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงรังสิต แลวใชสะพานวงแหวน

แยกขวา เขาเสนทางหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผานอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก แลวแยก
ขวาใชเสนทางหมายเลข 33 ผานอําเภอกบินทรบุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแกว รวมระยะทางประมาณ 
214 กิโลเมตร 

เสนทางท่ี 2 ใชทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผานอําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ถึงแยกหินกอง ประมาณกิโลเมตรท่ี 90 แยกขวาใชเสนทางหมายเลข 33 ผาน
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อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และอําเภอกบินทรบุรี ไปจนถึงจังหวัดสระแกว 
รวมระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร 

เสนทางท่ี 3 ใชทางหลวงหมายเลข 304 ผานเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอ
พนมสารคาม ถึงอําเภอกบินทรบุรี แยกขวาเขาสูเสนทางหมายเลข 33 ไปจนถึงจังหวัดสระแกว รวม
ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร 

เสนทางท่ี 4 ใชทางหลวงหมายเลข 304 ผานเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอ
พนมสารคาม ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน จนถึงประมาณกิโลเมตรท่ี 54 ใหแยกขวาไปตาม
ทางหมายเลข 359 อีกประมาณ 65 กิโลเมตรถึงจังหวัดสระแกว 

2) โดยรถประจําทาง 
มีรถประจําทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สระแกว ออกจากสถานีขนสงสายเหนือ 

หมอชิต 2 ถนนกําแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเท่ียว 
3) โดยรถไฟ 
การรถไฟแหงประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลําโพง) 

ไปยังจังหวัดสระแกวทุกวัน ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.5-4.5 ช่ัวโมงนักทองเท่ียวสามารถสอบถาม
ขอมูลการเดินทางและราคาต๋ัวโดยสารของการรถไฟแหงประเทศไทยไดท่ีหมายเลขโทรศัพท 1690 
ทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง และจองตั๋วรถไฟกอนวันเดินทางไมนอยกวา 3 วัน ไดที่หมายเลขโทรศัพท 
0 2220 4444 ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.7.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว 
ฐนิตา ภูมิไพบูลย (2551) ทําการศึกษาเร่ือง องคประกอบการทองเท่ียวและทัศนคติในการ

พัฒนาการทองเท่ียวชุมชนบานบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา ชุมชนบานบุมีองคประกอบการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพปานกลางถึงระดับสูง ดานสภาพทาง
กายภาพ ส่ิงอํานวยความสะดวก และการเขาถึงพ้ืนท่ี อยูในระดับศักยภาพปานกลาง ควรมีการ
ปรับปรุงในดานความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเรือนและทางเดิน รวมท้ังระบบการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอม เพื่อเกื้อหนุนในศักยภาพระดับสูงท่ีโดเดนของชุมชน 

อรุณี ธรรมคุณ (2550) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวใน
การจัดการทองเท่ียวของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา
นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญา
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ตรี อาชีพรับจาง รายได 10,000-20,000บาทตอเดือน ประสบการณการทองเท่ียวท่ีเกาะเกร็ดต้ังแต 2 
คร้ังข้ึนไปตอป นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในการจัดการทองเท่ียว โดยรวมและรายดาน 5 ดาน 
คือการจัดการสถานท่ีของเกาะเกร็ด การอํานวยความสะดวกในการจราจร การใหบริการที่เกี่ยวของ
กับการทองเท่ียวเกาะเกร็ด การใหบริการดานความปลอดภัย และการใหบริการรานคาแก
นักทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง โดยนักทองเท่ียวท่ีเปนเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจใน
การจัดการทองเท่ียวของชุมชนเกาะเกร็ดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ในดาน
การอํานวยความสะดวกในการจราจร นักทองเที่ยวท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการ
ทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ในดานการอํานวยความสะดวกใน
การจราจรดานการใหบริการที่เกี่ยวของกับการทองเท่ียวในเกาะเกร็ด ดานความปลอดภัยและดาน
การใหบริการรานคาแกนักทองเที่ยว นักทองเท่ียวท่ีมีประสบการณการทองเท่ียวตางกันมีความพึง
พอใจในการจัดการทองเท่ียวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ในดานการจัดการ
สถานท่ีของเกาะเกร็ด ดานการอํานวยความสะดวกในการจราจร และดานความปลอดภัย 
นักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษา อาชีพและรายไดตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการทองเท่ียวไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

ประพัทธชัย ไชยนอก (2553) ทําการศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม:กรณีศึกษาบานดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย ผลจากการศึกษาพบวา ดานส่ิงดึงดูด
ใจทางการทองเท่ียวมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของตนเอง ท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
และสถานท่ีสําคัญตางๆทางประวัติศาสตร สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ิงบริการข้ันพื้นฐาน
ทางการทองเท่ียว ดานท่ีพัก รานอาหาร สถานเริงรมยตางๆ โรงพยาบาล ไปรษณีย สถานีตํารวจ 
สถานบริการขอมูลทางการทองเท่ียว ระบบไฟฟา ประปา โทรศัพท อินเตอรเน็ท ระบบคมนาคม
ขนสง สวัสดิการดานการรักษาความปลอดภัย สวนใหญมี เพียงพอแกการรองรับนักทองเท่ียว และ 

ดานการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสงเพื่อเขาถึงยังแหลงทองเท่ียวดานวัฒนธรรมของบานดาน
ซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย มีเพียงพอแกความตองการของนักทองเท่ียว ดานเสนทางการ
เดินทางสวนใหญปลอดภัย ไมมีปญหา 

เสฐียรพงศ ตุงคนาคร (2552)  ทําการศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขต
เทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวา ศักยภาพของแหลง
ทองเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลแมสาย นักทองเท่ียวใหความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
ดานท่ีมีศักยภาพสูงสุด คือดานส่ิงดึงดูดใจ รองลงมา คือดานการเขาถึง และตํ่าสุด คือดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา ศักยภาพดานส่ิงดึงดูดใจ คือเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
สามารถเท่ียวไดตลอดป ศักยภาพดานการเขาถึง คือการคมนาคมและถนนทางไปแหลงทองเท่ียวมี
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ความสะดวกสบาย ศักยภาพดานส่ิงอํานวยความสะดวก คือแหลงทองเท่ียวมีความสามารถในการ
รองรับนักทองเท่ียว ศักยภาพดานกิจกรรม คือกิจกรรมการซ้ือขายสินคาและของท่ีระลึกมีความ
นาสนใจ และศักยภาพดานท่ีพัก คือจํานวนท่ีพักใหบริการในเขตเทศบาลตําบลแมสายมีจํานวน
เพียงพอและเหมาะสม 

อมราวดี คําบุญ (2555) ศึกษาเร่ืองการทําการประเมินความพรอมทางการทองเท่ียวของ
เมืองทองเท่ียวขนาดเล็ก อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวาผลการศึกษาในครั้ง
นี้พบวา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีมีองคประกอบทางการทองเที่ยว ไดแก ส่ิงดึงดูดใจ
ทางการทองเท่ียว (Attraction)  เสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) ส่ิงอํานวย
ความสะดวกในแหลงทองเท่ียว (Amenities) การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว (Ancillary services) 
ท่ีพักในแหลงทองเท่ียว (Accommodations) และกิจกรรมการทองเท่ียว (Activities) สวนใหญความ
พรอมทางการทองเท่ียวอยูในระดับปานกลาง สามารถพัฒนาเปนเมืองทองเท่ียวขนาดเล็กแหงใหม
ได จึงมีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตามองคประกอบการทองเท่ียวเพื่อใหมีความพรอม
ทางการทองเท่ียวและเปนเมืองทองเท่ียวขนาดเล็กแหงใหมในอนาคตไดตอไป 

ประวิทย ชัยพิพัฒนกุล (2553) โดยทําการ ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ทองเท่ียวตลาดการคาชายแดนไทย – กัมพูชา กรณีศึกษา: ตลาดโรงเกลือ เพื่อศึกษาปจจัยการ
ตัดสินใจเลือกทองเท่ียวตลาดการคาชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) ของนักทองเท่ียวโดย
จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดและภูมิลําเนา โดยมีประชากรใหการศึกษาคือ 
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดโรงเกลือ ผลการวิจัย สรุปไดวาระดับความคิดเห็น
ของนักทองเท่ียวท้ัง 8  ดาน ไดแกดานการคมนาคมขนสง ดานท่ีพักแรม ดานรานอาหารและ
ภัตตาคาร ดานบริการนําเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดใจของนักทองเท่ียว ดานรานขายของท่ีระลึกและสินคา
พื้นเมือง ดานความปลอดภัย ดานการเผยแผและโฆษณา อยูในระดับปานกลางเม่ือเทียบระดับความ
คิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอปจจัยการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวตลาดการคาชายแดนไทย – กัมพชูา
(ตลาดโรงเกลือ) 

 
2.7.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมนักทองเที่ยว 
กอบกาญจน เหรียญทอง (2556) ทําไดการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ

ทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-29 ปสวนใหญสมรสแลว การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีอาชีพรับราชการหรือเปนพนักงานของรัฐ และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 25,000 
บาท พฤติกรรมการทองเที่ยว พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกิจกรรมในการทองเท่ียว คือ 
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การถายรูป โดยทองเท่ียวในวันหยุดเสาร-อาทิตย 1-2 คร้ังตอเดือน โดยมีบุคคลท่ีเดินทางมา 
ทองเท่ียวดวยคือครอบครัวหรือญาติมีจํานวนผูรวมเดินทาง 2-4 คน มีคาใชจายในการทองเท่ียว 
1,000-5,000 บาท ส่ิงจูงใจท่ีทําใหมาทองเท่ียว เพราะเปนแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาตินอกจากนี้ยัง
จะบอกตอใหบุคคลอื่นมาทองเท่ียวท่ีนี่แนนอน และจะกลับมาทองเท่ียวอีกถามีโอกาส ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ดานความสัมพันธระหวางขอมูลท่ัวไปของผูตอบ แบบสอบถามกับพฤติกรรม
การทองเท่ียวตลาดนํ้าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม พบวา อายุสงผลตอ พฤติกรรมการทองเท่ียว
ตลาดน้ํา อัมพวา ในเร่ืองบุคคลท่ีเดินทางมาทองเท่ียว ระดับการศึกษาสงผล ตอพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาในเร่ืองโอกาสในการทองเท่ียว และจํานวนผูรวมเดินทาง อาชีพสงผลตอ
พฤติกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาในเร่ืองจํานวนผูรวมเดินทาง นอกจากนี้ความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบในการทองเที่ยวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ําอัมพวาจังหวัด
สมุทรสงคราม พบวา องคประกอบดานการตลาดทางการทองเท่ียว สงผลตอ พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวตลาดน้ํา อัมพวา ในเร่ืองจํานวนผูรวมเดินทางองคประกอบดานทรัพยากร ทางการ
ทองเท่ียวสงผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวตลาดน้ํา อัมพวา ในเร่ืองกิจกรรมในการทองเท่ียว และ
คาใชจายในการทองเท่ียว 

ทัชชะพงศ อัศวพรหมธาดา (2550) ทําการศึกษาเร่ืองความคาดหวังและการรับรูของ 
นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอการจัดการการทองเท่ียว ตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผล 
การศึกษา พบวากลุมตัวอยางของผูบริโภคโดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีสถานภาพ 
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 7,001-12,000 
บาท ดานพฤติกรรมการทองเท่ียว มีส่ิงจูงใจทางดานเหตุผลคือ เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
ส่ิงจูงใจทางดานอารมณคือ ตองการมาเห็นวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน โดยมีโอกาสในการ 
ทองเท่ียววัน เสาร-อาทิตยมีรูปแบบในการทองเท่ียวคือ มาเท่ียวชมธรรมชาติและมีการบอกบุคคล 
อ่ืนเฉล่ียสูงมากและการกลับ มาทองเท่ียวอีกคร้ังเฉล่ียสูงมากดานการรับรูขาวสารดานการทองเท่ียว 
นักทองเท่ียวไดรับขาวสารจากเพ่ือน/เพื่อนบานมากท่ีสุด 1-2 คร้ังตอปจากการศึกษาพฤติกรรมการ 
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียว พบวานักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพ และรายไดท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการ 
ทองเท่ียวดานมูลเหตุจูงใจในการทองเท่ียวดานความถ่ีในการทองเท่ียวดานการบอกบุคคลอ่ืน และ 
ดานการกลับมาทองเท่ียวอีกคร้ังแตกตางกัน 

อนุชิต พึ่งปญญาดี (2553) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-
30 ปเปนโสด มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท นักทองเท่ียวมีปจจัยจูงใจในการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ประกอบดวย ดาน ธุรกิจ หรืองานท่ีทํา ดานทางกายภาพและสรีระศาสตรดานวัฒนธรรม จิตวิทยา 
และการศึกษาของบุคคล ดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรม ดานความบันเทิง 
ความเพลิดเพลิน ดานศาสนา อยูในระดับปานกลาง นักทองเท่ียว มีความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบ
ของการทองเท่ียวภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย ดานการตลาดทองเท่ียว ดานการขนสง 
ดานแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติดานแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ดานแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก อยูในระดับเห็นดวย และผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา
เพศและระดับการศึกษาสูงสุดของนักทองเท่ียวไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ทองเท่ียวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียว อายุ สถานภาพทางการสมรส และรายไดตอเดือนของ
นักทองเท่ียวมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียว
ด านค าใชจ ายในการทอง เ ท่ียวอา ชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทอง เ ท่ียวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ นักทองเท่ียวดานคาใชจายในการทองเท่ียว และดานระยะเวลาท่ีใชในการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว  อา ชีพของนั กท อ ง เ ท่ี ย ว มีความ สัมพันธ กั บพฤ ติกรรมการท อง เ ท่ี ย วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียวดานคาใชจายในการทองเท่ียว และดานระยะเวลาท่ีใชในการ
ทองเท่ียว ปจจัยการจูงใจในการทองเท่ียวดานธุรกิจหรืองานท่ีทํามีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียวดานจํานวนครั้งท่ีเคยเดินทาง ทองเท่ียวและ
ดานคาใชจายในการทองเท่ียว ปจจัยการจูงใจในการทองเท่ียวดานวัฒนธรรม จิตวิทยา และ
การศึกษาของบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
นักทองเที่ยวดานจํานวนคร้ังท่ีเคยเดินทางทองเที่ยว ปจจัยการจูงใจในการทองเท่ียวดานความ
บันเทิง ความเพลิดเพลิน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
นักทองเท่ียวดานคาใชจายในการทองเท่ียว และปจจัยการจูงใจในการทองเท่ียวดานศาสนามี 
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียวดานจํานวนคร้ัง 
ท่ีเคยเดินทางทองเที่ยว ความคิดเห็นตอองคประกอบของการทองเท่ียวดานการตลาดทองเท่ียวมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียวดานระยะเวลาท่ี
ใชในการทองเท่ียว ความคิดเห็นตอองคประกอบของการทองเท่ียวดานการขนสง ดานแหลง
ทองเที่ยว ทางธรรมชาติดานแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรโบราณสถานและโบราณวัตถุมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการทองเท่ียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียวดานจํานวน
คร้ังท่ีเคยเดินทางทองเท่ียว ความคิดเห็นตอองคประกอบของการทองเท่ียวดานแหลงทองเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักทองเท่ียวดานจํานวนครั้งท่ีเคยเดินทางทองเท่ียว ดานคาใชจายในการ
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ทองเท่ียวและดานระยะเวลาที่ใชในการทองเท่ียว ความคิดเห็นตอองคประกอบของการทองเท่ียว
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของนักทองเท่ียวดานจํานวนครั้งท่ีเคยเดินทางทองเท่ียวและดานระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียว 

ขวัญจิตร โชติชวง (2549) ทําการศึกษาเร่ืองความสนใจและทัศนคติตอแหลงทองเท่ียวท่ีมี
ผลตอ แนวโนมพฤติกรรมในการทองเท่ียวภาคเหนือและภาคใตของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ18 – 20 ป
กําลังศึกษาระดับช้ัน ป 1 มีรายไดท่ีไดรับตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีภูมิลําเนาเดิมใน
ภาคกลาง และมี จํานวนคร้ังท่ีเคยไปทองเท่ียวในภาคเหนือ –ภาคใตรวมกันประมาณ 1 – 5  คร้ัง 
โดยความสนใจตอ การทองเท่ียวในภาคเหนือและทัศนคติดานสภาพแวดลอมทางกายภาพตาม
ธรรมชาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพยากรณแนวโนมพฤติกรรมในการทองเท่ียวภาคเหนือดาน
แนวโนมท่ีจะไปทองเท่ียว และดานแนวโนมท่ีชักชวนครอบครัว/ญาติ/เพ่ือนไปทองเท่ียวดวยกัน
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปจจัยความสนใจตอการทองเท่ียวในภาคใต และทัศนคติ
ตอการทองเท่ียวในภาคใตดานสภาพแวดลอมทางกายภาพตามธรรมชาติ และดานสภาพแวดลอม
ทางกายภาพท่ีมนุษยสรางข้ึนและบริการสาธารณูปโภค เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพยากรณ
แนวโนมพฤติกรรม ในการทองเท่ียวภาคใตดานแนวโนมท่ีจะไปทองเท่ียว และดานแนวโนมท่ี
ชักชวนครอบครัว/ญาติ/เพื่อนไปทองเท่ียวดวยกันของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภาวิณี หมูศิริเลิศ (2552) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาว 
กรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21- 30 ป ระดับ 
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจาง มีแรงจูงใจในการทองเท่ียวจังหวัด 
เชียงใหมในดานธุรกิจ/งานท่ีทําดานกายภาพและสรีระศาสตร ดานวัฒนธรรม จิตวิทยา การศึกษา 
บุคคล ดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรม ดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การ
ฆาเวลา และดานศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียว 
จังหวัดเชียงใหม พบวา แรงจูงใจในการทองเท่ียวในดานธุรกิจ/งานท่ีทําและดานกายภาพและสรีระ 
ศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมดานคาใชจายในการทองเท่ียว 
ของนักทองเท่ียวชาวกรุงเทพมหานคร อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และแรงจูงใจใน 
การทองเท่ียวดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวกรุงเทพมหานครดานระยะเวลาในการไป
ทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2.7.3 งานวิจัยเก่ียวของกับการกลับมาเท่ียว 
อารม นาครทรรพ และสุรชัย จันทรจรัส (2556) ทําการศึกษาเร่ืองระยะเวลาการพํานักและ

การกลับมาทองเท่ียวในเชียงคานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน ผล
การศึกษาพบวา ส่ิงดึงดูดใจและสรางความประทับใจนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอเชียงคานมากท่ีสุด 
คือ สภาพแวดลอม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม กลุมเปาหมายเปนกลุมคนเมืองโดยเฉพาะท่ีมา
จากกรุงเทพฯ เปนกลุมคนหนุมสาวและมีรายไดตอเดือนไมมากนัก นักทองเท่ียวท่ีเคยไปเที่ยวเชียง
คานแลวคร้ังหนึ่งจะมีโอกาสตัดสินใจไปเท่ียวเชียงคานซํ้า แตแนวโนมไปเท่ียวซํ้าจะเปนไปใน
ทิศทางสวนกับระดับรายได กลยุทธการทองเท่ียวควรคํานึงถึงลักษณะความตองการของ
กลุมเปาหมายเปนสําคัญ แตควรหาทางรักษาจุดเดนดานวัฒนธรรมและความเปนแบบฉบับดั้งเดิม
ของเชียงคานใหคงไวดวย  

สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล (2554)  ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจกลับมาเท่ียว
ประเทศไทยซํ้าของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวซํ้ามีสัดสวน
ของเพศชาย มาจากภูมิภาคเอเชีย ทํางานประจํา เปนนักทองเท่ียวอิสระ มีวัตถุประสงคในการ
เดินทางมาเพ่ือติดตอธุรกิจ มีรูปแบบการทองเท่ียวแบบปกติ-หรูหรา สืบคนขอมูลการทองเท่ียวดวย
ตนเองจากเว็บไซตอ่ืนๆ นอกเหนือจากเว็บไซตททท. หรืองานสงเสริมการขายดานการทองเท่ียว 
เชน งานนิทรรศการนานาชาติ มากกวากลุมท่ีมาเท่ียวคร้ังแรก รวมท้ังมีอายุ รายได วันพัก และ
คาใชจายโดยเฉล่ีย มากกวากลุมท่ี มาเท่ียวครั้งแรกใน ดานความคิดเห็นตอภาพลักษณ ความพึง
พอใจ และปจจัยท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ท่ีนักทองเท่ียวใหความสําคัญ พบวา กลุมท่ีมาเท่ียวซํ้าใหคะแนน
ในรายการดานความปลอดภัย ส่ิงอํานวยความสะดวก ความสะอาด กิจกรรมการทองเท่ียว รวมท้ัง
วิถีชีวิต และอัธยาศัยแบบคนไทยมากกวากลุมท่ีมาเท่ียวคร้ังแรก ในขณะท่ีนักทองเท่ียวกลุมท่ีมา
เท่ียวครั้งแรกใหคะแนนในรายการดานสถานที่ทองเที่ยวสูงกวากลุมท่ีมาเท่ียวซํ้า นอกจากนี้ กลุม
ท่ีมาเท่ียวซํ้ายังมีคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับความยินดีท่ีจะจายเพื่อกลับมาเท่ียวอีกคร้ัง และ
การกลับมาเที่ยวซํ้าสูงกวากลุมท่ีมาเที่ยวครั้งแรก และการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอโอกาสในการ
กลับมาเท่ียวประเทศไทยซํ้า พบวาตัวแปรดานอายุ รายได และตัวแปรดานความพึงพอใจที่ไดรับ
จากการทองเท่ียว ไดแก ความคุมคากับเงินท่ีจายไป ความคุมคากับเวลาท่ีใชไป ความยินดีท่ีจะจาย
เพื่อกลับมาเท่ียวอีกคร้ัง และการไดรับความพึงพอใจมากกวาท่ีคาดไว จะทําใหโอกาสในการ
กลับมาเท่ียวประเทศไทยมีมากข้ึน ในขณะท่ีตัวแปรการมีภูมิลําเนาอยูในภูมิภาคเอเชีย การศึกษา
ตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป และการประกอบอาชีพอิสระ เปนตัวแปรท่ีทําใหโอกาสในการ
กลับมาเท่ียวประเทศไทยลดลง และมีเพียงตัวแปรเพศที่ไมมีอิทธิพลตอโอกาสในการกลับมาเท่ียว
ประเทศไทยซํ้า 
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ทศพร เทพบุตร (2551) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของชาวสแกนดิเนียเวีย 
ตอการกลับมาทองเท่ียวซํ้าท่ีอาวกะรน ผลการศึกษาพบวา ตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิงอายุ
ระหวาง 30 - 40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท/ลูกจาง มี
รายไดตอปอยูระหวาง 400,000 ถึง 500,000 ยูโรและมีสถานภาพเปนโสด สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมของชาวสแกนดินีเวีย ตอการกลับมาทองเท่ียวซํ้าท่ีอาวกะรน จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม
พบวากลุมตัวอยางมีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับมากเม่ือ พิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมของชาวสแกนดินีเวีย ตอการกลับมาทองเที่ยวซํ้าท่ีอาวกะรน จังหวัดภูเก็ต ดาน
ผลิตภัณฑมีน้ําหนักการตัดสินใจอยูในระดับมาก เปน อันดับท่ี1 รองลงมา ดานราคา และดาน
ชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับท่ี 2 และ 3 ตามลําดับ สวนดานสงเสริมการตลาด มีน้ําหนักการ
ตัดสินใจอยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย และผลการทดสอบสมมติฐานพบวากลุมตัวอยางท่ีมี
เพศ ระดับการศึกษารายไดตอป และสถานภาพตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการกลับมา
ทองเท่ียวซํ้าท่ีอาวกะรน จังหวัด ภูเก็ต ในภาพรวมไมแตกตางกัน และกลุมตัวอยางท่ีมีอายุและ
อาชีพตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอ พฤติกรรมการกลับมาทองเท่ียวซํ้าท่ีอาวกะรน จังหวัดภูเก็ต ใน
ภาพรวมแตกตางกัน 

ขวัญหทัย สรอยอินทร (2555) ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
การเท่ียวซํ้าในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวกลุมตัวอยางจากภาคเหนือ สวน
ใหญเปนชายโสด อายุเฉล่ีย 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได
สวนบุคคลเฉล่ียเดือนละ 26,931 บาท/เดือน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเท่ียวซํ้า 
คะแนนเฉล่ียอยูใน ระดับมาก โดยอันดับ 1 คือ ดานบุคลากร ไดแกอัธยาศัยและความเปนมิตรไมตรี
ของชาวเชียงใหม อันดับ 2 คือ ดานผลิตภัณฑ  ไดแกความสวยงามและความหลากหลายของ
สถานท่ีทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม เทศกาลและงานประเพณี ของทองถ่ิน อันดับ 3 คือ ดานสถานท่ี 
ไดแก ความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคหลัก
ใน การทองเท่ียวเพื่อพักผอนหยอนใจ เดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมเฉล่ีย 4 คร้ัง แหลง
ทองเท่ียว ท่ีเดินทางมาเท่ียวครั้งน้ีสวนใหญคือ วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัดพระสิงหวรวิหารและมอน
แจม ระยะเวลาในการเท่ียวเฉล่ียคนละ 2 วัน ผูท่ีมาเท่ียวดวยตนเองมีคาใชจายในการทองเที่ยว 

3,738 บาท/คน ขณะที่ผูท่ีมากบบริษัทนําเท่ียวมีคาใชจาย 3,016 บาท/คน กลุมตัวอยางมีความพึง 
พอใจในการเท่ียวคร้ังนี้ในระดับมากท่ีสุดโดยพอใจดานแหลงซ้ือขายของท่ีระลึกเปนอันดับ 1 และ
นักทองเท่ียวกลุมตัวอยางจากกรุงเทพมหานครและภาคอ่ืนๆ สวนใหญเปนชายโสด อายุเฉล่ีย 32 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดสวนบุคคลเฉล่ีย เดือนละ 28,454 
บาท/เดือน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเท่ียวซํ้าคะแนนเฉล่ียอยู ในระดับมาก โดย
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อันดับ 1 คือ ดานบุคลากร ไดแก อัธยาศัยและความเปนมิตรไมตรี ของ ชาวเชียงใหมอันดับ 2คือ 
ดานผลิตภัณฑ ไดแก ความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม 
เทศกาลและงานประเพณีของทองถ่ิน อันดับ 3คือ ดานราคา ไดแก คาใชจายในการทองเท่ียว
สอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยู ของนักทองเท่ียวกลุมตัวอยางสวนใหญ มีวัตถุประสงคหลักในการ
ทองเท่ียวเพื่อพักผอนหยอนใจ เดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม เฉล่ีย 4 คร้ัง แหลงทองเท่ียวท่ี
เดินทางมาเที่ยวคร้ังนี้สวนใหญ คือ วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดพระสิงห
วรวิหาร ระยะเวลาการเท่ียวเฉล่ีย 2 วัน ผูท่ีมาเท่ียวดวย ตนเองมีคาใชจายในการเท่ียว 4,060 บาท/
คน ขณะท่ี ผูท่ีมาเที่ยวกบบริษัทนําเท่ียวมีคาใชจายในการ เท่ียว 3,713 บาท/คน กลุมตัวอยางมี  
ความพึงพอใจในการเท่ียวคร้ังนี้ในระดับมากท่ีสุด โดยพอใจดานแหลงซ้ือขายของท่ีระลึกเปน
อันดับ 1 

ยูงทอง รวมสุข (2549) ท าการศึกษาเร่ืองขอมูลพื้นฐานของนักทองเท่ียว พฤติกรรมการ
เดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการทองเท่ียว ในการพยากรณความตั้งใจกลับมา
เท่ียวจังหวัดภูเก็ตซํ้าของนักทองเท่ียวชาวไทย โดยใชขอมูลจากการเก็บแบบสอบถาม จํานวน 400
คน ท าการวิเคราะหขอมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีมี อายุต่ํากวา 
25 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท จะมีความตั้งใจในการ
กลับมาเท่ียวซํ้า เนื่องจากเปนชวงท่ีกําลังเร่ิมทํางาน ยังไมมีภาระท่ีตองรับผิดชอบ มีเวลาวาง 
ตองการการพักผอนและสังสรรคกับเพื่อนฝูง โดยลักษณะการทองเท่ียวจะเนน ความประหยัด งายๆ 
ไมหรูหรา ดานพฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียวซํ้าสวนใหญจะอาศัย บานเพื่อน/ญาติ 
บังกะโล/เกสเฮาส หรือวัด เนื่องจากการพักแรมในสถานท่ีเหลานี้จะไดรับ การตอนรับอยางเปน
มิตรและเปนกันเอง และเสียคาใชจายนอย สวนปจจัยความพึงพอใจในคุณภาพ บริการทางการ
ทองเท่ียว พบวา สถานท่ีท่ีมีความพรอมในการจัดการใหบริการทางการทองเท่ียวมี ความ
สะดวกสบายในดานตางๆ ทําใหนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจสูง สงผลใหมีระดับความต้ังใจท่ีจะ
กลับมาเท่ียวภูเก็ตซํ้าอีก 

Bigne et al. (2001) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางภาพลักษณของจุดหมายปลายทาง
, การรับรูคุณภาพ, ความพึงพอใจ, ความต้ังใจท่ีจะกลับมาเท่ียว และความต้ังใจท่ีจะแนะนําคนอ่ืน
ใหมาเที่ยว ผลท่ีไดคือ ภาพลักษณของจุดหมายปลายทาง มีผลกระทบโดยตรงกับความตั้งใจท่ีจะ
กลับมาเท่ียว และความตั้งใจท่ีจะแนะนําคนอ่ืนใหมาเท่ียว  

สรุป จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาการ
กลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวใดทองเท่ียวหนึ่ง แหลงทองเท่ียวนั้นตองมีศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะกอใหเกิดความประทับใจ ตอบสนองความความตองการและความคาดหวังของ
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นักทองเท่ียว นักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจ ทําใหนักทองเท่ียวมีความตองการกลับมาเท่ียวอีก 
ดังนั้น เพื่อใหไดขอช้ีนําในทิศทางท่ีเหมาะสม จึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 
ไดแก บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เท่ียวในจังหวัดสระแกว บุคคลท่ีเดินทางมาดวย วิธีการเดินทาง ระยะเวลาในการทองเท่ียว คาใชจาย
โดยเฉล่ียตอคน วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว แหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว
ท่ีทานเลือกมาทองเท่ียว และศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ไดแก ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว 
กิจกรรมทางการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การเขาถึงแหลงทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเท่ียว และศึกษาการกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียวจังหวัดสระแกว ไดแก ความพึงพอใจใน
แหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวและโอกาสที่จะกลับมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังนี้เปนการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกว 



บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 

- วิธีการเดินทาง 
- ระยะเวลาในการทองเที่ยว 
- คาใชจายโดยเฉล่ียตอคน 
- วัตถุประสงคในการมาเที่ยวในจังหวัดสระแกว 
- แหลงทองเที่ยวในจัวหวัดสระแกวที่ทานเลือกมา
ทองเที่ยว 

องคประกอบทางการทองเที่ยว 5As 
-  สิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยว 
-  กิจกรรมทางการทองเที่ยว 
-  ที่พักอาศัย 
-  การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 
-  สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว

การกลับมาเที่ยว
จังหวัดสระแกว 

แนวทางการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวเพ่ือ
สนับสนุนการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว

บุคคลที่เดินทางมาดวย - 
สื่อที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว - 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
- บุคคลที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ  
 

1) พฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีสงผลตอการกลับมาเท่ียวหมายถึง พฤติกรรมของนักทองเท่ียว
ประกอบดวยดังตอไปนี้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว ส่ือท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว บุคคลท่ีเดินทางมาดวย วิธีการเดินทาง ระยะเวลาในการ
ทองเท่ียว คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว และแหลง
ทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมาทองเท่ียว 

2) องคประกอบทางการทองเท่ียว 5As หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองความตองการและอํานวย
นวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว ไดแก ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว(Attraction) หมายถึง ทรัพยากร
ทางการทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางไปทองเท่ียวได กิจกรรมทางการทองเท่ียว
(Activity) หมายถึงผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวท่ีถูกสรางข้ึน เพื่อสงเสริมและดึงดูดใหเกิดการ
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวมากยิ่งข้ึน ท่ีพักอาศัย (Accomadation) หมายถึง สถานท่ีจัดไวเพื่อใหคน
เดินทางหรือนักทองเท่ียวไดเขาพัก พรอมการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม การเขาถึงแหลงทองเท่ียว
(Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหลงทองเท่ียวนั้นไดตองมีการคมนาคมขนสงนักทองเที่ยวไป
ยังแหลงทองเท่ียวนั้นอยางสะดวก และ ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว (Amenity) 
หมายถึง ส่ิงท่ีจัดข้ึนเพื่อใหเอ้ือประโยชนและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

3) การกลับมาเท่ียว หมายถึง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดสระแกวและโอกาสที่จะกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว 

4) นักทองเท่ียว หมายถึง นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกว 
 
3.3 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

เปนการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา
ขอมูลดานประชากรศาสตร พฤติกรรมของนักทองเท่ียว องคประกอบทางการทองเท่ียว 5 As และ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาเปนขอช้ีนําแนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
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3.4 ประชากรและกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ 
 

ประชากร คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
กลุมตัวอยาง คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดสระแกวจํานวน 400 

ตัวอยาง   
(1) เทคนิคการสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

(Simple random Sampling) 
(2) การคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนโดยใช 

สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง คาสัดสวนของทาโรยามาเน (Yamane, 1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
รอยละ95 และยอมรับคาความคลาดเคล่ือน รอยละ 5 จะไดขนาดตัวอยาง ดังน้ี 
 
 จากสูตร    n  =  P ( 1 – p ) Z 2 
      E 2 
 เม่ือ n แทน จํานวนหรือขนาดตัวอยางท่ีจะไดจากการคํานวณ 
  P แทน คาสัดสวนของตัวอยาง (0.5) 
  Z แทน Z Score ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % (Z = 1.96) 

E แทน คาความคลาดเคล่ือน (0.05) 
แทนคาในสูตร 

   n  =  0.5 ( 1 – 0.5 ) (1.96)2         =  385 ตัวอยาง 
                                              (0.05)2 
  

จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385 ตัวอยาง ท้ังนี้ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยจะ
ใชขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  400  ตัวอยาง  เพ่ือสํารองและปองกันความผิดพลาดของขอมูล โดย
แบงการเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยท้ัง 4 แหลงทองเท่ียว ดังตอไปน้ี 

กลุมท่ี 1 นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ไดแกอุทยานแหงชาติปางสีดา และ
อุทยานแหงชาติตาพระยา  เปอรเซ็นตการเก็บ 25 % จํานวนชุดแบบสอบถาม 100 ชุด 

กลุมท่ี 2 นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ไดแกปราสาทสดกกอกธม และ
ละลุ เปอรเซ็นตการเก็บ 25 % จํานวนชุดแบบสอบถาม 100 ชุด 

กลุมท่ี 3 นักทองเท่ียวในทองเท่ียวเชิงนันทนาการ ไดแกตลาดโรงเกลือ เปอรเซ็นตการเก็บ  
50% จํานวนชุดแบบสอบถาม 200 ชุด 
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3.5 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

นักทองเที่ยวจังหวัดสระแกว ใชเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซ่ึงประกอบดวย 5  สวน ไดแก  

(1) สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตรของนักทองเท่ียว  
โดยการใชแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ซ่ึงมีระดับการวัดขอมูลดังนี้ 

ขอท่ี 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
ขอท่ี 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน  
ขอท่ี 3 สถานภาพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
ขอท่ี 4 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ   
ขอท่ี 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
ขอท่ี 6 รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ  

(2) สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียว โดยการใช 
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ ซ่ึงมีระดับการวัดขอมูลดังนี้  

 ขอท่ี 1บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 
 เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  

ขอท่ี 2 ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว เปนระดับ 
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  

ขอท่ี 3 บุคคลท่ีเดินทางมาดวย เปนระดับการวัดขอมูลประเภท 
นามบัญญัติ  

ขอท่ี 4  วิธีการเดินทาง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
Scale) 

ขอท่ี 5  ระยะเวลาในการทองเท่ียว เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ  
ขอท่ี  6  คาใชจายโดยเฉล่ีย เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ  
ขอท่ี 7 วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว เปนระดับการวัด  

ขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
ขอท่ี 8  แหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมาทองเท่ียว เปนระดับ 

การวัด ขอมูลประเภทนามบัญญัติ  
(3) สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามองคประกอบทางการทองเท่ียว 5As  ท้ัง  
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5 ดาน ไดแก ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรสวน
ประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิตท (Likert’s Scale) รายละเอียดดังนี้ 
   สงผลมากท่ีสุด  = 5 คะแนน 
   สงผลมาก  = 4 คะแนน 
   สงผลปานกลาง  = 3 คะแนน 
   สงผลนอย  = 2 คะแนน 
   สงผลนอยมาก  = 1 คะแนน 
  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายความวา  สงผลมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.50- 4.49  หมายความวา สงผลมาก 
   คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา สงผลปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.50- 2.49 หมายความวา สงผลนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายความวา สงผลนอยท่ีสุด  

(4) สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามการกลับมาเท่ียว ไดแก ทานมีความความพึง 
พอใจในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว และทานจะกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัด
สระแกว  ลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับของ  ลิเคิตท 
(Likert’s Scale) รายละเอียดดังนี้ 
   สงผลมากท่ีสุด  = 5 คะแนน 
   สงผลมาก  = 4 คะแนน 
   สงผลปานกลาง  = 3 คะแนน 
   สงผลนอย  = 2 คะแนน 
   สงผลนอยมาก  = 1 คะแนน 
  เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดังนี้ 
   คาเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายความวา  สงผลมากท่ีสุด 
   คาเฉล่ีย 3.50- 4.49  หมายความวา สงผลมาก 
   คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายความวา สงผลปานกลาง 
   คาเฉล่ีย 1.50- 2.49 หมายความวา สงผลนอย 
   คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายความวา สงผลนอยท่ีสุด  

(5) สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆเพื่อ 
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เปน แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยเปด
โอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆท่ีเปนประโยชน 
 
3.6 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือเชิงปริมาณ 

 
1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตางๆ  
2) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมทั้ง แนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
3) นําขอมูลท่ีไดมาสรางคู มือแบบสอบถามใหสอดคลองกับเนื้อหาโครงสราง

แบบสอบถาม 
4) นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

รับฟงขอเสนอแนะ และนําไปปรับปรุงแกไข 
5) นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานเพ่ือตรวจสอบ ความ

เท่ียงตรงแบบ IOC ซ่ึงการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความครอบคลุมและความชัดเจนของเนื้อหาท่ีตองการวัดกับขอ
คําถามโดยการตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายในการวัด (IOC) ซ่ึงดัชนี 
IOC มีหลักการใหคะแนนดังนี้ 

-1 หมายถึง ขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการท่ีตองการวัด 
0 หมายถึง ไมอาจตัดสินวาขอคําถามมีความสอดคลองหรือไมสอดคลอง 
1 หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลองกับนิยามปฏิบัติการท่ีตองการวัด 

การคัดเลือกขอคําถามนั้นจะเลือกขอคําถามท่ีมีดัชนี IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ผลการวิเคราะห
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายในการวัด  

6) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวนําเสนอตออาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณอีกคร้ังกอนนําไปเก็บขอมูล 

7) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมนักทองเที่ยว
จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีองคประกอบการทองเท่ียวคลายคลึงกับจังหวัดสระแกว ซ่ึงไมไดคัดเลือกเปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้  จํานวน 30 คน เพื่อใชทดสอบความเช่ือม่ัน โดยใชวิธี การหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient of Alpha)  ของครอนบาค (Cronbach, 1990)  เพื่อทดสอบหาคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซ่ึงตองไดคาความเช่ือม่ันตองไมต่ํากวา  0.80 ซ่ึงในการทดสอบคา
ความเชื่อม่ันแบบสอบถามการวิจัยคร้ังนี้ ไดคาความเช่ือม่ันดังตอไปนี้ ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว
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(Attraction) = 0.89 กิจกรรมทางการทองเท่ียว(Activity) = 0.921 ท่ีพักอาศัย (Accomadation) = 
0.859 การเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) = 0.902  และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเท่ียว (Amenity) = 0.936 แสดงวาแบบสอบถามชุดนี้มีความเช่ือม่ันสูงสามารถนําไปใชจริงได 
 
3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
 
 การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชเทคนิคในการสุมแบบตามสะดวก (Convenience 
Sampling) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการแจกแบบสอบถาม กับกลุมตัวอยาง โดยมี
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อใหสามารถชี้แจงขอสงสัยกับผูตอบแบบสอบถามได โดย
กําหนดกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง และเม่ือผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดท้ังหมดแลวทําการตรวจ
ความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 
 
3.8 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชเชิงปริมาณ 
 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และทําการแปลผลขอมูลโดยใชคาสถิติพรรณนา 
จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการใชแบบสอบถาม และทําการแปลผลขอมูลโดยวิธีเชิงปริมาณ
ดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรเพื่อวิเคราะหคาความถ่ี คารอยละ จะใชในการ
วิเคราะหขอมูลในสวนของขอมูลดานประชากรศาสตร พฤติกรรมของนักทองเท่ียว สวนคาเฉล่ีย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จะใชในการวิเคราะหขอมูลในสวนขององคประกอบทางการ
ทองเท่ียว และขอมูลการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว สวนการวิเคราะหการทดสอบโดยตัวสถิติ t(t-
test)และการวิเคราะหความแปรปรวน (One-Way Anova) จะใชคาสถิติ LSD ในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อทดสอบสมมุติฐานของขอมูลดานประชากรศาสตร พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  และการ
วิเคราะหความสัมพันธดวยแบบสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation Coeffcient) จะใชในการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานขององคประกอบทางการทองเท่ียว 

 
3.9 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

เปนการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อทราบ
ขอมูลเชิงลึกครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษาทําความเขาใจเปนภาพรวม และนําขอคนพบมาเปนขอช้ีนํา
ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
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โดยทําการสัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว ไดแก เจาหนาท่ีภาครัฐ และภาคเอกชน ชุมชนแหลงทองเท่ียว 
 
3.10 ประชากรกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลหลักเชิงคุณภาพ 
 

ผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุน
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ไดแก ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว โดยมีผูใหขอมูลหลัก คือ เจาหนาท่ีภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
ประกอบดวย เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว เจาหนาท่ีจากสํานักงานทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสระแกว และภาคเอกชน ประกอบดวย ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจังหวัดสระแกว 
รวม 5 คน 
 
3.11 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเชิงคุณภาพกับผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่ง
โครงสราง (Semistructured Interview) เปนเครื่องมือในวิจัย ซ่ึงประเด็นคําถามจะเกี่ยวกับ แนว
ทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
 
3.12 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือเชิงคุณภาพ 
 

กําหนดขอบเขตเน้ือหาสาระเพื่อสรางแบบสัมภาษณ เพื่อนําเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม และใหถูกตองตามเนื้อหาและภาษาท่ีใช 
ทําการปรับปรุงแกไขหากเกิดขอผิดพลาด โดยการทบทวนเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
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3.13 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth-Interview) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว โดยการสัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 5 คน ซ่ึงผูวิจัยจะ
สัมภาษณเปนรายบุคคลเพื่อสรุปเปนแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว 
 
3.14 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชเชิงคุณภาพ 

 
ขอมูลจากการสัมภาษณนํามาวิเคราะหเนื้อหาท่ีไดจากการสัมภาษณเพื่อเปนแนวทางการ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา “ แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว” ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการเก็บตามระเบียบวิจัยท่ีอธิบายไวใน
บทท่ี 3 สวนในบทท่ี 4 โดยเร่ิมจากผลการศึกษาในสวนท่ีใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว ขอมูลดานพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียว ขอมูลองคประกอบทางการทองเท่ียว ขอมูลการกลับมาเท่ียวและ ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
4.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล ไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอ
ออกเปน 8 สวนดังนี้ คือ 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียว ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ประกอบดวย บุคคลท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกว บุคคลท่ีเดินทางมาดวย วิธีการเดินทาง  ระยะเวลาในการทองเท่ียว คาใชจายโดยเฉล่ียตอ
คน วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว และแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวที่ทาน
เลือกมาทองเท่ียว 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบทางการทองเท่ียว ประกอบดวย ส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การเขาถึงแหลงทองเท่ียว และ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกทางการทองเท่ียว 
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สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลการกลับมาเท่ียว ประกอบดวยความพึงพอใจในแหลง
ทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว และการกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว 

สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
สวนท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สวนท่ี 7 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
สวนท่ี 8 การสรุปผลการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ

สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
ซ่ึงมีการวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รวมถึงการวิเคราะหเชิงเนื้อหา เม่ือไดรับผลการวิเคราะหจะดําเนินการเขียนในลักษณะตาราง
ประกอบความเรียง  

 
4.2 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การนําเสนอผลการวิจัยเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูวิจัยไดใช
สัญลักษณตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
N  แทน ขนาดของกลุมประชากร 

     แทน   คาเฉล่ีย   
  S.D.   แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
  t  แทน  คาสถิติการแจกแจงt 
  F  แทน คาสถิติการแจกแจงF 
  SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง 

Sig.  แทน คาความนาจะเปนท่ีคํานวณไดจากคาสถิติท่ีใชในการ 
   ทดสอบสมมุติฐาน 

  MS  แทน คาความแปรปรวน 
  df  แทน คาระดับช้ันแหงความอิสระ 
  H0  แทน สมมุติฐานหลัก  
  H1  แทน สมมุติฐานรอง  

r  แทน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
  *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
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  **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี0.01 
 
4.3 ผลการวิเคราะห 

 
สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียว ประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน ดังตารางท่ี 4.1-4.6 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวของกลุม

ตัวอยางจําแนกตามเพศ 
 

ประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 190 47.5 
หญิง 210 52.5 

รวม 400 100.0 
 

เพศ พบวา   นักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 210 คน คิดไดเปนรอยละ 52.5 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 190 คน คิดไดเปนรอยละ 
47.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวของกลุม

ตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

ประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
อายุ 
ต่ํากวา 25 ป      
26-35 ป 
36-45 ป 
46-55 ป 
56 ปข้ึนไป 

 
78 

135 
85 
76 
26 

 
19.5 
33.8 
21.3 
19.0 
6.5 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

ประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
รวม 400 100.0 

 
อายุ พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญมีอายุ 26-35 ป 

จํานวน 135 คน คิดไดเปนรอยละ 33.8รองลงมาไดแก อายุ 36-45 ป จํานวน 85 คน คิดไดเปนรอย
ละ 21.3 ถัดมาไดแก อายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 78 คน คิดไดเปนรอยละ 19.5 ถัดมาไดแก อายุ 46-55 
ป จํานวน 76 คน คิดไดเปนรอยละ 19.0 และ นอยท่ีสุด ไดแก อายุ 56 ปข้ึนไป จํานวน 26 คน คิดได
เปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวของกลุม

ตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
 

ประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
สถานภาพ 
โสด   
สมรส 
แยกกันอยู 
หยาราง  

 
190 
184 
17 
9 

 
47.5 
46.0 
4.3 
2.3 

รวม 400 100.0 
 
สถานภาพ  พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญมีสถานภาพ 

โสด จํานวน 190 คน คิดไดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาไดแก สถานภาพสมรส จํานวน 184 คน คิด
ไดเปนรอยละ 46.0 ถัดมาไดแก สถานภาพแยกกันอยู จํานวน 17 คน คิดไดเปนรอยละ 4.3 และนอย
ท่ีสุด ไดแก สถานภาพหยาราง จํานวน 9 คน คิดไดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวของกลุม
ตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษา  
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

 
203 
154 
43 

 
50.8 
38.5 
10.8 

รวม 400 100.0 
 
ระดับการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญมีระดับ

การศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 203 คน คิดไดเปนรอยละ 50.8 รองลงมามีระดับการศึกษา
ในชวงปริญญาตรี จํานวน 154 คน คิดไดเปนรอยละ 38.5 และนอยท่ีสุดมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดไดเปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวของกลุม

ตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

ประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
อาชีพ 
นักเรียน/นักศึกษา 
รับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทั/ธุรกิจเอกชน 
ประกอบธุรกจิสวนตัว 
อ่ืนๆ เชนแมบาน รับจางท่ัวไป ลูกจาง 

 
90 

145 
70 
83 
12 

 
22.5 
36.3 
17.5 
20.8 
3.0 

รวม 400 100.0 
 
อาชีพ พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญ มีอาชีพรับ

ราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 145 คน คิดไดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาไดแก นักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 90 คน คิดไดเปนรอยละ 22.5 ถัดลงมาไดแก อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 
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83 คน คิดไดเปนรอยละ 20.8 ถัดมาไดแก  อาชีพพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน จํานวน 70 คน คิดได
เปนรอยละ 17.5 และนอยท่ีสุดไดแก อาชีพ แมบาน รับจางท่ัวไป และลูกจาง จํานวน 12 คน คิดได
เปน 3.0 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียวของกลุม

ตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

ประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวา10,000 บาทตอเดือน 
10,001-20,000 บาทตอเดือน 
20,001-30,000 บาทตอเดือน 
มากกวา 30,000 บาทตอเดือน 

 
81 

159 
89 
71 

 
20.3 
39.8 
22.3 
17.8 

รวม 400 100.0 
 
รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญ มี

รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 10,001-20,000 บาทตอเดือน จํานวน 159 คน คิดไดเปนรอยละ 39.8 
รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 20,001-30,000 บาทตอเดือน จํานวน 89 คน คิดไดเปน
รอยละ 22.3 ถัดมารายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา10,000 บาทตอเดือน จํานวน 81 คน คิดไดเปนรอยละ 
20.3 และนอยท่ีสุดมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,000 บาทตอเดือน จํานวน 71 คน คิดไดเปน
รอยละ 17.8 ตามลําดับ 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ประกอบดวยบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกว บุคคลท่ีเดินทางมาดวย วิธีการเดินทาง  ระยะเวลาในการทองเท่ียว คาใชจายโดยเฉล่ียตอ
คน วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว และแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวที่ทาน
เลือกมาทองเท่ียว ดังตารางท่ี 4.7-4.13 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 

 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกว 
ตัวทานเอง 
ครอบครัว 
ญาติ 
คูรัก/คูสมรส 
เพื่อน 
อ่ืนๆ 

 
 

145 
134 
35 
17 
69 
0 

 
 

36.3 
33.5 
8.8 
4.3 

17.3 
0.00 

รวม 400 100.0 
 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา

เท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญ ตัวของนักทองเที่ยวเองท่ีเปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เท่ียวในจังหวัดสระแกวเปนจํานวน 145 คน คิดไดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาไดแก  ครอบครัว 
จํานวน 134 คน คิดไดเปนรอยละ 33.5 ถัดลงมาไดแก เพื่อน จํานวน 69 คน คิดไดเปนรอยละ 17.3 
ถัดมาไดแก  ญาติ จํานวน 35 คน คิดไดเปนรอยละ 8.8 และนอยท่ีสุดไดแก  คูรัก/คูสมรส จํานวน 
17 คน คิดไดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 
 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกว 
โทรทัศน/วิทย ุ
อินเตอรเน็ต/เว็บไซต 
นิตยสารทองเที่ยว/คูมือทองเท่ียว 

 
 

121 
188 
91 

 
 

30.3 
47.0 
22.8 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 
 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
อ่ืนๆ 0 0.0 

รวม 400 100.0 
 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว พบวานักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวไดแก 
อินเตอรเน็ต/เว็บไซต จํานวน 188 คน คิดไดเปนรอยละ 47.0  ถัดลงมาไดแก โทรทัศน/วิทยุ จํานวน 
121  คน คิดไดเปนรอยละ 30.3 และนอยท่ีสุดไดแก นิตยาสารทองเท่ียว/คูมือทองเท่ียว จํานวน 91 
คน คิดไดเปนรอยละ 22.8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามบุคคลท่ีเดินทางมาดวย 
 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
บุคคลท่ีเดินทางมาดวย  
มาโดยลําพัง 
ครอบครัว 
คูรัก/คูสมรส 
ญาติ 
เพื่อน 
คณะทัวร 

 
38 

166 
48 
20 

110 
18 

 
9.5 

41.5 
12.0 
5.0 

27.5 
4.5 

รวม 400 100.0 
 
บุคคลท่ีเดินทางมาดวย พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญ

บุคคลท่ีเดินทางมาดวย ไดแก ครอบครัว จํานวน 166 คน คิดไดเปนรอยละ 41.5 รองลงมา ไดแก 
เพื่อน จํานวน 110 คน คิดไดเปนรอยละ 27.5 ถัดลงมาไดแก คูรัก/คูสมรส จํานวน 48 คน คิดไดเปน
รอยละ 12.0  ถัดลงมาไดแก มาโดลําพัง จํานวน 38 คน คิดไดเปนรอยละ 9.5 ถัดมาไดแก ญาติ 
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จํานวน 20 คน คิดไดเปนรอยละ 5.0 และนอยท่ีสุดไดแก คณะทัวร จํานวน 18 คนคิดไดเปนรอยละ 
4.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามวิธีการเดินทาง 
 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
วิธีการเดินทาง 
รถยนตสวนตัว 
รถโดยสารสาธารณะ 
รถรับจาง/เหมา 
เดินทางมากับบริษัททัวร 

 
276 
73 
22 
29 

 
69.0 
18.3 
5.5 
7.3 

รวม 400 100.0 
 
วิธีการเดินทาง พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญมีวิธีการ

เดินทางโดยรถยนตสวนตัว จํานวน 276 คน คิดไดเปนรอยละ 69.0 รองลงมาไดแก รถโดยสาร
สาธารณะ จํานวน 73 คน คิดไดเปนรอยละ 18.3 ถัดลงมาไดแกเดินทางมากับบริษัททัวร จํานวน 29 
คน คิดไดเปนรอยละ 7.3 และนอยท่ีสุดไดแก วิธีการเดินทางโดยรถรับจาง/เหมา จํานวน 22 คน คิด
ไดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามระยะเวลาในการทองเท่ียว 
 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
ระยะเวลาในการทองเที่ยว 
เชาเย็นกลับ 
พัก 1 คืน 
พัก 2 คืน 
พัก 3 คืนข้ึนไป 

 
229 
118 
43 
10 

 
57.3 
29.5 
10.8 
2.5 

รวม 400 100.0 
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ระยะเวลาในการทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวน
ใหญมีระยะเวลาในการทองเท่ียวไดแก เชาเย็นกลับ จํานวน 229 คน คิดไดเปนรอยละ 57.3 
รองลงมาไดแก พัก 1 คืน จํานวน 118 คน คิดไดเปนรอยละ 29.5 ถัดลงมาไดแก พัก 2 คืน จํานวน 
43 คน คิดไดเปนรอยละ 10.8 และนอยท่ีสุดไดแก พัก 3 คืนข้ึนไป จํานวน 10 คน คิดไดเปนรอยละ 
2.5 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามคาใชจายโดยเฉล่ียตอคน 
 

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
คาใชจายโดยเฉล่ียตอคน 
ต่ํากวา 1,000 บาท 
1,000-3,000 บาท 
3,001-5,000 บาท 
5,001-7,000 บาท 
7,001-10,000 บาท 
มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 

 
73 

118 
96 
45 
40 
28 

 
18.3 
29.5 
24.0 
11.3 
10.0 
7.0 

รวม 400 100.0 
 
คาใชจายโดยเฉล่ียตอคน พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวน

ใหญมีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนไดแก 1,000-3,000 บาท จํานวน 118 คน คิดไดเปนรอยละ 29.5 
รองลงมาไดแก 3,001-5,000 บาท จํานวน 96 คน คิดไดเปนรอยละ 24.0 รองลงมาไดแก ต่ํากวา 
1,000 บาท จํานวน 73 คน คิดไดเปนรอยละ 18.3 รองลงมาไดแก 5,001-7,000 บาท จํานวน 45 คน 
คิดไดเปนรอยละ 11.3 ถัดลงมาไดแก 7,001-10,000 บาท จํานวน 40 คน คิดไดเปนรอยละ 10.0 และ
นอยท่ีสุดไดแกมากกวา 10,000 บาทขึ้นไป ซ่ึงมีจํานวนเทากันเปน 28 คน คิดไดเปนรอยละ 7.0  
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามวัตถุประสงคในการกลับมาเท่ียว (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

วัตถุประสงคในการกลับมาเท่ียว 
การทองเท่ียวเพื่อพักผอนในวันหยุด 
การทองเท่ียวเพื่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
การทองเท่ียวเพื่อธรรมชาติ 
การทองเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง 
การทองเท่ียวเพื่อการศึกษา 
การทองเท่ียวเพื่องานอดิเรก 
การทองเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร 
การทองเท่ียวเพื่อธุรกิจ 
การทองเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา 

 
295 
35 
89 
30 
22 
40 
88 
74 
21 

 
42.36 
5.04 

12.82 
4.32 
3.17 
5.76 

12.68 
10.66 
3.03 

รวม 694 100 
 
วัตถุประสงคในการกลับมาเท่ียว  พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว 

สวนใหญเปนการทองเท่ียวเพื่อพักผอนในวันหยุด ไดแก 295 คน คิดไดเปนรอยละ 42.36รองลงมา
ไดแก การทองเท่ียวเพื่อธรรมชาติ จํานวน 89 คน คิดไดเปนรอยละ 12.82 ถัดลงมาไดแก การ
ทองเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร จํานวน 88 คน คิดไดเปนรอยละ 12.68 ถัดมาไดแก การทองเท่ียวเพื่อ
ธุรกิจ จํานวน 74 คน คิดไดเปนรอยละ 10.66 ถัดมาไดแก การทองเท่ียวเพื่องานอดิเรก จํานวน 40 
คน คิดไดเปนรอยละ 5.76 ถัดมาไดแก การทองเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรมและประวัติศาสตร จํานวน 35 
คน คิดไดเปนรอยละ 5.04 ถัดลงมาไดแก การทองเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง จํานวน 30 คน 
คิดไดเปนรอยละ 4.32 ถัดมาไดแก การทองเท่ียวเพ่ือการศึกษา จํานวน 22 คน คิดไดเปนรอยละ 
3.17 และนอยท่ีสุดไดแก การทองเท่ียวเพ่ือประชุมสัมมนา จํานวน 21 คน คิดไดเปนรอยละ 3.03 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวของกลุมตัวอยาง
จําแนกตามแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวที่ทานเลือกมาทองเท่ียว (เลือกได
มากกวา 1 ขอ) 

 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมา
ทองเที่ยว 
แหลงทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมและประวัตศิาสตร 
(ปราสาทสดกกอกธม,วัดนครธรรม,ปราสาทเขา
นอยฯลฯ)) 
แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ(ละลุ,อุทยานแหงชาติ
ปางสีดา,เขาฉกรรจ,อางเก็บน้ําพระปรงฯลฯ)  
แหลงทองเท่ียวเชิงนนัทนาการ(ตลาดโรงเกลือ)  

 
 

120 
 
 

163 
 

360 

 
 

18.66 
 
 

25.35 
 

55.99 
รวม 643 100 

 
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมาทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมา

เท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญเลือกมาแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ(ตลาดโรงเกลือ)จํานวน 
360คน คิดไดเปนรอยละ 55.99 รอลงมาไดแก แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ(ละลุ,อุทยานแหงชาติปางสี
ดา,เขาฉกรรจ,อางเก็บน้ําพระปรงฯลฯ) จํานวน 163 คน คิดไดเปนรอยละ 25.35 และนอยท่ีสุด
ไดแก แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร (ปราสาทสดกกอกธม, วัดนครธรรม
,ปราสาทเขานอยฯลฯ) จํานวน 120 คน คิดไดเปนรอยละ 18.66 ตามลําดับ 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบทางการทองเท่ียว ประกอบดวย ส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การเขาถึงแหลงทองเท่ียว และ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกทางการทองเท่ียว ดังตารางท่ี 4.15-4.19 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายขององคประกอบทางการ
ทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว  

 
ระดับความสําคัญ องคประกอบทางการทองเที่ยว  

S.D.   ความหมาย 
ดานส่ิงดงึดดูทางการทองเที่ยว  

3.46 
3.48 

 
3.63 

 
3.49 
4.15 
3.82 

 
.771 
.749 

 
.739 

 
.725 
.665 
.786 

 
จังหวดัสระแกวมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ปานกลาง 

ปานกลาง เอกลักษณทางวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวใน 
จังหวดัสระแกว  

มาก ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีงดงามสราง
ความประทับใจแกนักทองเท่ียว  
ความสวยงามของสภาพภูมิทัศนของแหลงทองเท่ียว ปานกลาง 
แหลงชอปปงมีตลาดรานคาจํานวนมาก มาก 
แหลงชอปปงมีสินคาท่ีมีราคาเหมาะสม มาก 

รวม 3.67 .739 มาก 
 
ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว ดังตารางท่ี 

4.15  พบวานักทองเท่ียวมีความคิดเห็นวาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวอยูในระดับมาก ( = 3.67) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอท่ี
นักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุดคือ แหลงชอปปงมีตลาดรานคาจํานวนมาก โดยมีคะแนนระดับ
มาก ( = 4.15) รองลงมาไดแก แหลงชอปปงมีสินคาท่ีมีราคาเหมาะสม โดยมีคะแนนระดับมาก 
( = 3.82) รองลงมาไดแก ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีงดงามสรางความ
ประทับใจแกนักทองเท่ียว โดยมีคะแนนระดับมาก ( = 3.63) รองลงมาไดแก ความสวยงามของ
สภาพภูมิทัศนของแหลงทองเท่ียว โดยมีคะแนนระดับปานกลาง  ( = 3.49) รองลงมาไดแก 
เอกลักษณทางวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว โดยมีคะแนนระดับปานกลาง  
( = 3.48) และจังหวัดสระแกวมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายโดยมีคะแนนระดับปานกลาง  (  = 
3.46) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานขององคประกอบทางการ
ทองเท่ียว ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว 

 
ระดับความสําคัญ องคประกอบทางการทองเที่ยว 

S.D.   ความหมาย 
ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว  

3.34 
4.15 
3.30 
3.15 
3.30 

 
.726 
.665 
.842 
.911 
.857 

 

 
สถานท่ีในการจัดเทศกาลมีความเหมาะสม ปานกลาง 
รูปแบบกิจกรรมในเทศกาลมีความนาสนใจ มาก 

ปานกลาง เทศกาลมีความหลากหลายและตอเนื่องตลอดท้ังป 
มีการประชาสัมพันธงานเทศกาลตางๆไดอยางท่ัวถึง ปานกลาง 
จังหวดัมีการจดักิจกรรมตามฤดูกาลทองเท่ียวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ปานกลาง 

รวม 3.45 .800 ปานกลาง 
 
ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว ดังตารางท่ี 

4.16 พบวานักทองเท่ียวมีความคิดเห็นวาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานกิจกรรมทางการ
ทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวอยูในระดับปานกลาง( = 3.45) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ี
นักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือรูปแบบกิจกรรมในเทศกาลมีความนาสนใจโดยมีคะแนน
ระดับมาก ( = 4.15) รองลงมาไดแก สถานท่ีในการจัดเทศกาลมีความเหมาะสมโดยมีคะแนน
ระดับปานกลาง  ( = 3.34) รองลงมาไดแก เทศกาลมีความหลากหลายและตอเนื่องตลอดท้ังป 
และจังหวัดมีการจัดกิจกรรมตามฤดูกาลทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนระดับปาน
กลาง  ( = 3.30) และมีการประชาสัมพันธงานเทศกาลตางๆไดอยางท่ัวถึง โดยมีคะแนนระดับ
ปานกลาง  ( = 3.15) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายขององคประกอบทางการ
ทองเท่ียว ดานท่ีพักอาศัย 

 
ระดับความสําคัญ องคประกอบทางการทองเที่ยว 

S.D.   ความหมาย 
ดานท่ีพักอาศัย  

3.48 
 

3.46 
3.38 
3.45 

 
3.39 

 
.749 

 
.771 
.786 
.691 

 
.780 

 
ปานกลาง จํานวนท่ีพักและโรงแรมมีจํานวนเพียงพอตอความตองการ

ของนักทองเท่ียว  
ท่ีพักและโรงแรมอยูใกลแหลงทองเท่ียว ปานกลาง 

ปานกลาง ท่ีพักและโรงแรมมีมาตรฐาน 
ปานกลาง คาบริการท่ีพักและโรงแรมมีความเหมาะสมกับคุณภาพท่ี

ไดรับบริการ  
คุณภาพการใหบริการของบุคลากร ปานกลาง 

รวม 3.43 .775 ปานกลาง 
 
ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเที่ยว ดานท่ีพักอาศัยดังตารางท่ี 4.17 พบวา

นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นวาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานท่ีพักอาศัยในจังหวัดสระแกวอยู
ในระดับปานกลาง( = 3.43) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีนักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือ
จํานวนท่ีพักและโรงแรมมีจํานวนเพียงพอตอความตองของนักทองเท่ียวโดยมีคะแนนระดับปาน
กลาง ( = 3.48) รองลงมาไดแก ท่ีพักและโรงแรมอยูใกลแหลงทองเท่ียว โดยมีคะแนนระดับปาน
กลาง  ( = 3.46) รองลงมาไดแก คาบริการที่พักและโรงแรมมีความเหมาะสมกับคุณภาพท่ีไดรับ
บริการโดยมีคะแนนระดับปานกลาง  ( = 3.45) รองลงมาไดแก คุณภาพการใหบริการของ
บุคลากรโดยมีคะแนนระดับปานกลาง  ( = 3.39) และท่ีพักและโรงแรมมีมาตรฐานโดยมีคะแนน
ระดับปานกลาง  ( = 3.38)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายขององคประกอบทางการ
ทองเท่ียว ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

 
ระดับความสําคัญ องคประกอบทางการทองเที่ยว 

S.D.   ความหมาย 
ดานการเขาถึงแหลงทองเที่ยว  

3.70 
 

3.48 
3.52 
3.56 
3.57 

 
.852 

 
.749 
.807 
.764 
.838 

 
มาก พาหนะในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวมีเพยีงพอ เชน 

รถโดยสาร บริการรถเชา  
เสนทางในการเดินทางไปตามสถานท่ีตางๆมีความปลอดภัย ปานกลาง 
สภาพถนนเขามายังแหลงทองเท่ียวมีความสะดวกสบาย มาก 
มีเสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดหลายเสนทาง มาก 
มีปายบอกทางเสนทาง ขอมูล และคําอธิบายตางๆชัดเจน มาก 

รวม 3.57 .802 มาก 
 
ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ดังตารางท่ี 4.18 

พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว
ในจังหวัดสระแกวอยูในระดับมาก ( = 3.57) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีนักทองเท่ียวให
คะแนนมากท่ีสุด คือ พาหนะในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวมีเพียงพอ เชน รถโดยสาร บริการ
รถเชา โดยมีคะแนนระดับมาก ( = 3.70) รองลงมาไดแก มีปายบอกทางเสนทาง ขอมูล และ
คําอธิบายตางๆชัดเจน โดยมีคะแนนระดับมาก ( = 3.57) รองลงมาไดแก มีเสนทางคมนาคม
เขาถึงแหลงทองเท่ียวไดหลายเสนทางโดยมีคะแนนระดับมาก ( = 3.56) รองลงมาไดแก สภาพ
ถนนเขามายังแหลงทองเท่ียวมีความสะดวกสบาย โดยมีคะแนนระดับมาก  ( = 3.52) และเสนทาง
ในการเดินทางไปตามสถานท่ีตางๆมีความปลอดภัย โดยมีคะแนนระดับปานกลาง  ( = 3.48) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายขององคประกอบทางการ
ทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 

 
ระดับความสําคัญ องคประกอบทางการทองเที่ยว 

S.D.   ความหมาย 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  

3.52 
3.39 
3.13 
3.08 
3.62 
3.52 

 
3.19 
3.03 
3.63 

 
3.34 
3.32 
3.58 

 

 
.807 
.780 
.849 
.928 
.739 
.807 

 
.786 
.923 
.739 

 
.860 
.806 
.849 

 
มีการใหบริการขอมูลขาวสารตามแหลงทองเท่ียว มาก 
มีการจัดทําส่ือ/เอกสารประชาสัมพันธการทองเท่ียว ปานกลาง 
มีการจัดเตรียมศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียว ปานกลาง 
มีมาตรการตางๆในการรักษาความปลอดภยัแกนักทองเท่ียว ปานกลาง 
ท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอกบัปริมาณรถของนักทองเท่ียว มาก 

มาก สาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียวหางาย เชน น้ําดื่ม ท่ีจอดรถ 
สถานพยาบาล  
หองน้ํามีความสะอาด ปานกลาง 
หองน้ํามีจํานวนเพียงพอปริมาณนักทองเท่ียว ปานกลาง 

มาก จํานวนรานอาหารมีเพียงพอตอความตองการของ
นักทองเท่ียว  
อาหารมีคุณภาพ รสชาติดี เม่ือเทียบกับราคา ปานกลาง 
คุณภาพการใหบริการของพนักงานในรานอาหาร ปานกลาง 
มีการบริการธุรกรรมทางการเงิน เชน ATM ธนาคาร ตามจุด
ใหบริการนกัทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว   

มาก 

รวม 3.37 .823 ปานกลาง 
 
ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว

ดังตารางท่ี 4.19 พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นวาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการทองเที่ยวในจังหวัดสระแกวอยูในระดับปานกลาง ( = 3.37) เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา ขอท่ีนักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือจํานวนรานอาหารมีเพียงพอตอความตองการ
ของนักทองเท่ียว โดยมีคะแนนระดับมาก ( = 3.63) รองลงมาไดแก ท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอกับ
ปริมาณรถของนักทองเท่ียว โดยมีคาเฉล่ียระดับมาก ( = 3.62) รองลงมาไดแก มีการบริการ
ธุรกรรมทางการเงิน เชน ATM ธนาคาร ตามจุดใหบริการนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว  โดยมี
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คะแนนระดับมาก ( = 3.58) รองลงมาไดแก มีการใหบริการขอมูลขาวสารตามแหลงทองเท่ียว 
และสาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียวหางาย เชน น้ําดื่ม ท่ีจอดรถ สถานพยาบาล โดยมีคะแนน
ระดับมาก ( = 3.52)  รองลงมาไดแก มีการจัดทําส่ือ/เอกสารประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยมี
คะแนนระดับปานกลาง ( = 3.39) รองลงมาไดแก อาหารมีคุณภาพ รสชาติดี เม่ือเทียบกับราคา
โดยมีคะแนนระดับปานกลาง ( = 3.34) รองลงมาไดแก คุณภาพการใหบริการของพนักงานใน
รานอาหารโดยมีคะแนนระดับปานกลาง ( = 3.32) รองลงมาไดแก หองน้ํามีความสะอาดโดยมี
คะแนนระดับปานกลาง ( = 3.19) รองลงมาไดแก มีการจัดเตรียมศูนยชวยเหลือนักทองเท่ียวโดย
มีคะแนนระดับปานกลาง ( = 3.13) รองลงมาไดแก มีมาตรการตางๆในการรักษาความปลอดภัย
แกนักทองเท่ียว โดยมีคะแนนระดับปานกลาง ( = 3.08) และ หองน้ํามีจํานวนเพียงพอปริมาณ
นักทองเท่ียวโดยมีคะแนนระดับปานกลาง  ( = 3.03) ตามลําดับ 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลการกลับมาเท่ียว ประกอบดวยความพึงพอใจในแหลง
ทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวและโอกาสที่จะกลับมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว ดังตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายของการกลับมาเท่ียว 
 

ระดับความสําคัญ การกลับมาเท่ียว 
S.D.   ความหมาย 

การกลับมาเท่ียว  
3.63 

 
3.64 

 
.815 

 
.851 

 
มาก ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวของจังหวดั

สระแกว  
โอกาสที่ทานจะกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัด
สระแกว 

มาก 

รวม 3.64 .833 มาก 
 
ผลการศึกษาการกลับมาเท่ียว ดังตารางท่ี4.19 พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นวาการ

กลับมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวอยูในระดับมาก ( = 3.64) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ี
นักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือ การกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว โดยมี
คะแนนระดับมาก ( = 3.64) และมีความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว โดยมี
คะแนนระดับมาก ( = 3.63) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1 นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว แตกตางกัน 

สมมุติฐานท่ี 1.1 นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวไมแตกตางกัน 
H1 : นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติ T-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05

ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1)ก็ตอเม่ือคาSig. มีคามากกวา 
0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)ก็ตอเม่ือคาSig. มีคานอย
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามเพศ 
 
การกลับมาเท่ียว เพศ Mean S.D. t Sig. 
 ชาย 

หญิง 
3.711 
3.564 

.805 

.775 
1.850 
 

.065 
 

 
จากตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา

เท่ียวจังหวัดสระแกวจําแนกตามเพศ มีคา Sig. เทากับ 0.065 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 หมายความวา 
ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1) กลาวคือนักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตาง
กันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน กลาวโดยสรุปคือ เพศของนักทองเท่ียว
ไมมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
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สมมุติฐานท่ี 1.2 นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวไมแตกตางกัน 
H1 : นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาความนาจะเปน Sig. มีคานอยกวา0.05 ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน แสดงดังตารางท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามอายุ 
 

การกลับมาเท่ียว อายุ Mean S.D. F Sig. 
 
 
 
 
 

ต่ํากวา 25 ป      
26-35 ป 
36-45 ป 
46-55 ป 
56 ปข้ึนไป 

3.679 
3.541 
3.565 
3.789 
3.750 

.953 

.658 

.816 

.813 

.711 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รวม  3.634 .792 1.577 .180 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามอายุ มีคา Sig. เทากับ 0.180 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 หมายความวา 
ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1)  กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตาง
กันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน กลาวโดยสรุปคือ อายุของนักทองเท่ียว
ไมมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
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สมมุติฐานท่ี 1.3 นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือ Sig.มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig.มีคานอยกวา0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.23 

 
ตารางท่ี 4.23 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามสถานภาพ 
 

การกลับมาเท่ียว สถานภาพ Mean S.D. F Sig. 
 โสด   

สมรส 
แยกกันอยู 
หยาราง  

3.618 
3.636 
3.941 
3.333 

.810 

.759 

.998 

.500 

 
 
 
 

 
 
 
 

รวม  3.634 .792 1.314 .270 
 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามสถานภาพ มีคา Sig. เทากับ 0.270 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1)  กลาวคือ นักทองเท่ียว
ท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน กลาวโดยสรุปคือ 
สถานภาพของนักทองเท่ียวไมมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

สมมุติฐานท่ี 1.4 นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
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จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

การกลับมาเท่ียว ระดับการศึกษา Mean S.D. F Sig. 
 ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

3.581 
3.623 
3.919 

.813 

.793 

.626 

 
 
 

 
 
 

รวม  3.634 .792 3.279 .039 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Sig. เทากับ 0.039 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 
หมายความวา ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ี
มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน  เม่ือพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญนัยทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกันของ
คาเฉล่ียรายคูดวย โดยใชคาสถิติ LSD แสดงผลดังตารางท่ี 4.25 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูระหวางกลุมระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวท่ีมี

ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD 
 
ระดับการศึกษา Mean ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

  3.58 3.62 3.91 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
 
ปริญญาตรี 

3.58 
 

3.62 

 -.042 
(.617) 

-.337* 
(.011) 
-.295* 
(.030) 

สูงกวาปริญญาตรี 3.91    
 
หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.25 ทดสอบคาเฉลี่ยรายคูระหวางกลุมระดับการศึกษาของ
นักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวกันโดยใชคาสถิติ LSD พบวามี 2 คู ไดแก ต่าํ
กวาปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี และ ปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญาตรี 

สรุปคูแรก นักทองเท่ียวกลุมชวงระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก นักทองเท่ียวกลุมชวงระดับสูงกวาปริญญาตรีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.011 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมีผลตางเทากับ -
0.337 

คูท่ีสอง นักทองเท่ียวกลุมชวงระดับปริญญาตรีมีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว แตกตางจาก นักทองเท่ียวกลุมชวงระดับสูงกวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.030 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมีผลตางเทากับ -0.295 

สมมุติฐานท่ี 1.5 นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวไมแตกตางกัน 
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H1 : นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางกัน 

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ
แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามระดับอาชีพ 
 

การกลับมาเท่ียว อาชีพ Mean S.D. F Sig. 
 นักเรียน/นักศึกษา 

รับราชการ/
พนักงาน/
รัฐวิสาหกจิ 
พนักงานบริษทั/
ธุรกิจเอกชน 
ประกอบธุรกจิ
สวนตัว 
อ่ืนๆ เชนแมบาน 
รับจางท่ัวไป 
ลูกจาง 

3.783 
3.562 

 
 

3.464 
 

3.699 
 

3.917 
 
 

.841 

.745 
 
 

.800 
 

.792 
 

.702 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  3.634 .792 2.461 .045 
 

จากตารางท่ี 4.26 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามอาชีพ มีคา Sig. เทากับ 0.045 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา 
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1 ) กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพ
แตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน เม่ือพบความแตกตางอยางมี
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นัยสําคัญนัยทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกันของคาเฉลี่ยรายคูดวย
วิธี LSD แสดงผลดังตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมอาชีพของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการ

กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD 
 

อาชีพ Mean นักเรียน/
นักศึกษา 

รับราชการ/
พนักงาน/
รัฐวิสาหกิจ 

 

พนักงาน
บริษัท/ธุรกิจ

เอกชน 
 

ประกอบ
ธุรกิจ
สวนตัว 

 

อ่ืนๆ เชน
แมบาน 

รับจางท่ัวไป 
ลูกจาง 

  3.78 3.56 3.46 3.69 3.91 
นักเรียน/
นักศึกษา 
 
รับราชการ/
พนักงาน/
รัฐวิสาหกจิ 
พนักงาน
บริษัท/ธุรกิจ
เอกชน 
ประกอบธุรกจิ
สวนตัว 
อ่ืนๆ เชน
แมบาน รับจาง
ท่ัวไป ลูกจาง 

3.78 
 

3.56 
 

 
3.46 

 
3.69 

 
3.91 

 .221* 
(.037) 

.319* 
(.011) 
.098 

(.393) 

.805 
(.480) 
-.137 
(.207) 

 
-.235 
(.067) 

-.133 
(.581) 
.355 

(.134) 
 

-.452 
(.066) 
-.218 
(.370) 

 
หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.27 ทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมอาชีพของ
นักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวกันโดยใชคาสถิติ LSD พบวามี 2 คู ไดแก
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นักเรียน/นักศึกษา กับ รับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจ และ นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงาน
บริษัท/ธุรกิจเอกชน 

สรุปคูแรก นักเรียน/นักศึกษา มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
มากกวา อาชีพรับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. 
เทากับ0.037 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมีผลตางเทากับ 0.221 

คูท่ีสอง นักเรียน/นักศึกษา มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
มากกวา อาชีพรับพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. 
เทากับ 0.011 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมีผลตางเทากับ 0.319 

สมมุติฐานท่ี 1.6 นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดแตกตางกันมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี้ 
H0 : นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามระดับรายได 
 

การกลับมาเที่ยว รายได Mean S.D. F Sig. 
 ตํ่ากวา10,000 บาท

ตอเดือน 
10,001-20,000 บาท
ตอเดือน 
20,001-30,000 บาท
ตอเดือน 

3.488 
 
3.755 
 
3.679 
 

.915 
 
.720 
 
.704 
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ตารางท่ี 4.28 (ตอ) 
 

การกลับมาเที่ยว รายได Mean S.D. F Sig. 
 ตํ่า มากกวา 30,000 

บาทตอเดือน 
3.472 
 

.857 
 

  

รวม  3.634 .792 3.303 .020 
 

จากตารางท่ี 4.28 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามรายได มีคา Sig. เทากับ 0.020 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา 
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ีมีรายได
แตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน เม่ือพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญนัยทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบหาความแตกตางกันของคาเฉล่ียรายคู โดย
ใชคาสถิติ LSD แสดงผลดังตางท่ี 4.29 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมรายไดของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการ

กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD 
 
รายไดเฉล่ียตอเดือน Mean ตํ่ากวา10,000 

บาทตอเดือน 
10,001-
20,000 บาท
ตอเดือน 

20,001-30,000 
บาทตอเดือน 

 

มากกวา 
30,000 บาทตอ

เดือน 
  3.49 3.75 3.68 3.47 

ตํ่ากวา10,000 บาทตอ
เดือน 
10,001-20,000 บาทตอ
เดือน 
20,001-30,000 บาทตอ
เดือน 
มากกวา 30,000 บาทตอ
เดือน 

3.49 
 

3.75 
 

3.68 
 

3.47 

 -.267* 
(.013) 

-.192 
(.112) 
.075 

(.471) 

.016 
(.901) 
.283* 
(.012) 
.208 

(.097) 

 
หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.29 ทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมรายไดของ
นักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวกันโดยใชคาสถิติ LSD พบวามี 2 คู ไดแก ต่าํ
กวา10,000 บาทตอเดือน กับ 10,001-20,000 บาทตอเดือน และ10,001-20,000 บาทตอเดือน กับ 
มากกวา 30,000 บาทตอเดือน 

สรุปคูแรก นักทองเท่ียวกลุมรายไดต่ํากวา10,000 บาทตอเดือน มีผลตอ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก นักทองเท่ียวกลุมรายได10,001-20,000 บาทตอเดือน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคาSig. เทากับ0.013 ซ่ึงนอยกวา0.05และมีผลตางเทากับ 
-0.267 

คูท่ีสอง นักทองเที่ยวกลุมรายไดต่ํากวา10,000 บาทตอเดือน มีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว มากกวา นักทองเท่ียวกลุมรายไดมากกวา 30,000 บาทตอเดือนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคาSig. เทากับ0.012 ซ่ึงนอยกวา0.05และมีผลตางเทากับ 0.283 

สมมุติฐานท่ี 2 นักทองเที่ยวท่ีมีปจจัยพฤติกรรมท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว ประกอบดวย บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว บุคคลท่ีเดินทางมาดวย วิธีการเดินทาง  ระยะเวลาในการ
ทองเท่ียว คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคน วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว และแหลง
ทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวที่ทานเลือกมาทองเท่ียว แตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางกัน 

สมมุติฐานที่ 2.1 นักทองเที่ยวท่ีมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียว
ในจังหวัดสระแกวแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวแตกตาง

กันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวแตกตาง

กันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.30 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก
ตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 

 

การกลับมาเท่ียว บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ Mean S.D. F Sig. 

 ตัวทานเอง 
ครอบครัว 
ญาติ 
คูรัก/คูสมรส 

3.655 
3.716 
3.614 
3.882 

.744 

.749 

.796 

.697 

 
 
 
 

 
 
 
 

 เพื่อน 3.377 .937   
รวม  3.634 .792 2.677 .032 

 
จากตารางท่ี 4.30 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา

เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว มีคา 
Sig. เทากับ 0.032 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมุติฐานรอง (H1) กลาวคือ นักทองเท่ียวท่ีมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกวแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน เม่ือพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญนัยทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกันของคาเฉล่ียรายคูโดย
ใชคาสถิติ LSD แสดงผลดังตางท่ี 4.31 
 
ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เท่ียวในจังหวัดสระแกวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ 
LSD 

 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด

สระแกว 

Mean ตัวทานเอง 
 

ครอบครัว 
 

ญาต ิ
 

คูรัก/คู
สมรส 

 

เพื่อน 
 

  3.65 3.71 3.61 3.88 3.38 
ตัวทานเอง 
 

3.65  -.061 
(.515) 

.041 
(.782) 

-.228 
(.260) 

.278* 
(.016) 
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ตารางท่ี 4.31 (ตอ) 
 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเท่ียวใน
จังหวัดสระแกว 

Mean ตัวทานเอง 
 

ครอบครัว 
 

ญาต ิ
 

คูรัก/คู
สมรส 

เพื่อน 
 

  3.65 3.71 3.61 3.88 3.38 
ครอบครัว 

 
3.71 

 
  .102 

(.494) 
-.166 
(.412) 

.336* 
(.004) 

ญาติ 
 
คูรัก/คูสมรส 
 
เพื่อน 

3.61 
 

3.88 
 

3.38 

  .102 
(.494) 

-.268 
(.249) 

.237 
(.146) 
.506* 
(.018) 

 
หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.31 ทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวที่มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวกันโดยใชคาสถิติ 
LSD พบวามี 3 คู ไดแก ตัวทานเอง กับ เพื่อน คูท่ีสองไดแก ครอบครัว กับ เพื่อน และคูท่ีสามไดแก 
คูรัก/คูสมรส กับ เพื่อน 

สรุปคูแรก อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวจากตัวทาน
เอง มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว มากกวา อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกวจากเพื่อนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคาSig. เทากับ0.016 ซ่ึงนอยกวา0.05
และมีผลตางเทากับ 0.278 

คูท่ีสอง อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวจากครอบครัว มี
ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว มากกวา อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว
จากเพื่อนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคาSig. เทากับ0.004 ซ่ึงนอยกวา0.05และมี
ผลตางเทากับ 0.336 

คูท่ีสาม อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวจากคูรัก/คูสมรส 
มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว มากกวา อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว
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จากเพ่ือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.018 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมี
ผลตางเทากับ 0.506 

สมมุติฐานท่ี 2.2 นักทองเท่ียวท่ีมีส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวใน
จังหวัดสระแกว แตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว แตกตางกันมี

ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว แตกตางกันมี

ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.32 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 
 

การกลับมาเท่ียว ส่ือท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ Mean S.D. F Sig. 

 
 
 
 
 

โทรทัศน/วิทย ุ
อินเตอรเน็ต/
เว็บไซต 
นิตยาสาร
ทองเท่ียว/คูมือ
ทองเท่ียว 

3.541 
3.684 

 
3.654 

 
 

.813 

.816 
 

.706 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวม  3.634 .792 1.227 .294 
 

จากตารางท่ี 4.32 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว มีคา Sig. 
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เทากับ 0.294 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 หมายความวา ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0 ) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1)  กลาวคือ ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวแตกตางกันมี
ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน  กลาวโดยสรุปคือ ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวไมมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

สมมุติฐานท่ี 2.3 นักทองเท่ียวท่ีมีบุคคลท่ีเดินทางมาดวยแตกตางกันมีผล
ตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 :  บุคคลท่ีเดินทางมาดวยแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : บุคคลท่ีเดินทางมาดวยแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.33 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามบุคคลท่ีเดินทางมาดวย 
 

การกลับมาเท่ียว บุคคลท่ีเดินทาง
มาดวย Mean S.D. F Sig. 

 
 
 
 
 

มาโดยลําพัง 
ครอบครัว 
คูรัก/คูสมรส 
ญาติ 
เพื่อน 
คณะทัวร 

3.618 
3.617 
3.718 
3.650 
3.563 
4.000 

.652 

.759 

.750 

.905 

.883 

.728 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
รวม  3.634 .792 1.073 .375 
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จากตารางท่ี 4.33 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว จําแนกตามบุคคลที่เดินทางมาดวย มีคา Sig.  เทากับ 0.375 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
หมายความวา ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมุติฐานรอง (H1)  กลาวคือ บุคคลท่ี
เดินทางมาดวยแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน กลาวโดยสรุป 
บุคคลท่ีเดินทางมาดวยไมมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

สมมุติฐานท่ี 2.4  นักทองเท่ียวที่มีวิธีการเดินทางแตกตางกันมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : วิธีการเดินทางแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว

ไมแตกตางกัน 
H1 : วิธีการเดินทางแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว

แตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติ ของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0 ) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig.  มีคามากกวา 0.01และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา0.01 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.34 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก

ตามวิธีการเดินทาง 
 

การกลับมาเท่ียว วิธีการเดินทาง Mean S.D. F Sig. 
 
 
 
 
 

รถยนตสวนตัว 
รถโดยสาร
สาธารณะ 
รถรับจาง/เหมา 
เดินทางมากับ
บริษัททัวร 
 

3.571 
3.706 

 
3.568 
4.103 

 
 

.735 

.828 
 

1.148 
.772 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รวม  3.634 .792 4.343 .005 
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จากตารางท่ี 4.34 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามวิธีการเดินทางมีคา Sig.  เทากับ 0.005 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.01 
หมายความวา ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กลาวคือ เดินทาง
แตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน เม่ือพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญนัยทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบหาความแตกตางกันของคาเฉล่ียรายคู โดย
ใชคาสถิติ LSD แสดงผลดังตารางท่ี 4.35 

 
ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมวิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีมี

ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD 
 

วิธีการเดินทาง Mean รถยนต
สวนตัว 

 

รถโดยสาร
สาธารณะ 

 

รถรับจาง/
เหมา 

 

เดินทางมา
กับบริษัท
ทัวร 

  3.57 3.71 3.56 4.10 

รถยนตสวนตัว 
 
รถโดยสารสาธารณะ 
 
รถรับจาง/เหมา 
 
เดินทางมากับบริษัททัวร 

3.57 
 

3.71 
 

3.56 
 

4.10 

 -.135 
(.191) 

.002 
(.989) 
.137 

(.471) 

-.533* 
(.001) 
-.398* 
(.021) 
-.535* 
(.016) 

 
หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.35 ทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมวิธีการเดินทางของ
นักทองเท่ียวที่มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD พบวามี 3 คู ไดแก 
รถยนตสวนตัว กับ เดินทางมากับบริษัททัวร คูที่สองไดแก รถโดยสารสาธารณะ กับ เดินทางมากับ
บริษัททัวร และคูท่ีสาม รถรับจาง/เหมา กับ เดินทางมากับบริษัททัวร 
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สรุปคูแรก วิธีการเดินทางของนักทองเที่ยวโดยรถยนตสวนตัว มีผลตอ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดย เดินทางมากับ
บริษัททัวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมี
ผลตางเทากับ -0.533 

คูท่ีสอง วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดยรถโดยสารสาธารณะ มีผลตอ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดย เดินทางมากับ
บริษัททัวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.021 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมี
ผลตางเทากับ -0.398 

คูท่ีสาม วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดยรถรับจาง/เหมา มีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดย เดินทางมากับบริษัท
ทัวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.016 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมี
ผลตางเทากับ -0.535 

สมมุติฐานท่ี 2.5  นักทองเท่ียวท่ีมีระยะเวลาในการทองเท่ียวแตกตางกันมี
ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0  : ระยะเวลาในการทองเท่ียวแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : ระยะเวลาในการทองเท่ียวแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.01 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.01 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก
ตามระยะเวลาในการทองเท่ียว 

 
การกลับมาเที่ยว ระยะเวลาในการทองเท่ียว Mean S.D. F Sig. 

 
 
 
 

เชาเย็นกลับ 
พัก 1 คืน 
พัก 2 คืน 
พัก 3 คืนขึ้นไป 

3.603 
3.653 
3.558 
4.450 

.827 

.789 

.537 

.497 

 
 
 
 

 
 
 
 

รวม  3.634 .792 3.897 .009 

 
จากตารางท่ี 4.36 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา

เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามระยะเวลาในการทองเท่ียวมีคา Sig. เทากับ 0.009 ซ่ึงมีคานอยกวา 
0.01 หมายความวา ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0 ) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1 ) กลาวคือ 
ระยะเวลาในการทองเท่ียวแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเที่ยวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน เม่ือพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญนัยทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกัน
ของคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD แสดงผลดังตางท่ี 4.37 
 
ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการทดสอบคาเฉลี่ยรายคูระหวางกลุมระยะเวลาในการทองเที่ยวของ

นักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD 
 

ระยะเวลาในการ
ทองเท่ียว 

Mean เชาเย็นกลับ 
 

พัก 1 คืน 
 

พัก 2 คืน 
 

พัก 3 คืนขึ้นไป 

  3.60 3.65 3.56 4.45 
เชาเย็นกลับ 
 
พัก 1 คืน 
 
พัก 2 คืน 
 
พัก 3 คืนขึ้นไป 

3.60 
 

3.65 
 

3.56 
 

4.45 

 -.049 
(.574) 

.044 
(.733) 
.094 

(.499) 

-.847* 
(.001) 
-.797* 
(.002) 
-.891* 
(.001) 

หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.37 ทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมระยะเวลาในการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD พบวามี 3 
คู ไดแก เชาเย็นกลับ กับ พัก 3 คืนข้ึนไป คูท่ีสอง พัก 1 คืน กับ พัก 3 คืนข้ึนไป และคูท่ีสาม พัก 2 
คืน กับ พัก 3 คืนข้ึนไป 

สรุปคูแรก ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ เชาเย็นกลับ ของนักทองเท่ียว
ท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก ระยะเวลาในการทองเที่ยวแบบ พัก 3 คืน
ข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมี
ผลตางเทากับ -0.847 

คูท่ีสอง ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 1 คืน ของนักทองเท่ียวท่ีมีผล
ตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 3 คืนข้ึนไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมีผลตาง
เทากับ -0.797 

คูท่ีสาม ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 2 คืน ของนักทองเท่ียวท่ีมีผล
ตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 3 คืนข้ึนไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีคา Sig. เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 และมีผลตาง
เทากับ -0.891 

สมมุติฐานท่ี 2.6 นักทองเท่ียวท่ีมีคาใชจายโดยเฉล่ียตอคนแตกตางกันมี
ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 : คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวไมแตกตางกัน  
H1 : คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกวแตกตางกัน 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความ

แปรปรวนทางเดียวท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้นการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และการปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมุติฐาน แสดงดัง
ตารางท่ี 4.38 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนก
ตามคาใชจายโดยเฉล่ียตอคน 

 
การกลับมาเท่ียว คาใชจายโดยเฉล่ียตอคน Mean S.D. F Sig. 
 
 
 
 

ต่ํากวา 1,000 บาท 
1,000-3,000 บาท 
3,001-5,000 บาท 
5,001-7,000 บาท 

3.685 
3.534 
3.677 
3.433 

.729 

.874 

.833 

.728 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 

7,001-10,000 บาท 
มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 

3.713 
3.982 

.598 

.673 
 
 

 
 

รวม  3.634 .792 2.270 .047 
 

จากตารางท่ี 4.38 แสดงการทดสอบความแตกตางท่ีมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว จําแนกตามคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนมีคา Sig. เทากับ 0.047 ซ่ึงมีคานอยกวา 
0.05 หมายความวา ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) กลาวคือ คาใชจาย
โดยเฉล่ียตอคนแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน    เม่ือพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญนัยทางสถิติ จึงทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกันของ
คาเฉล่ียรายคูโดยใชคาสถิติ LSD แสดงผลดังตารางท่ี 4.39 

 
ตารางท่ี 4.39 แสดงผลการทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมคาใชจายโดยเฉล่ียตอคนของ

นักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD 
 
คาใชจายโดย
เฉล่ียตอคน 

 

Mean ต่ํากวา 
1,000 
บาท 

1,000-
3,000 
บาท 

3,001-
5,000 
บาท 

5,001-
7,000 
บาท 

7,001-
10,000 
บาท 

มากกวา 
10,000 บาท

ขึ้นไป 
  3.68 3.53 3.68 3.43 3.71 3.98 

ต่ํากวา 1,000 
บาท 
1,000-3,000  

3.68 
 

3.53 

 .151 
(.197) 

.008 
(.949) 
-.143 

.251 
(.092) 
.101 

-.027 
(.858) 
-.179 

-.297 
(.090) 
-.448* 



99 

ตารางท่ี 4.39 (ตอ) 
 

คาใชจายโดย
เฉล่ียตอคน 

 

Mean ต่ํากวา 
1,000 
บาท 

1,000-
3,000 
บาท 

3,001-
5,000 
บาท 

5,001-
7,000 
บาท 

7,001-
10,000 
บาท 

มากกวา 
10,000 บาท

ขึ้นไป 
  3.68 3.53 3.68 3.43 3.71 3.98 

 
3,001-5,000 
บาท 
5,001-7,000 
บาท 

 
3.68 

 
3.43 

  (.186) (.465) 
.244 

(.087) 

(.215) 
 -.035 
(.811)  
-.279 
(.103) 

(.007) 
-.305 
(.071) 
-.549* 
(.004) 

7,001-10,000 
บาท 
มากกวา 
10,000 บาท
ข้ึนไป 

3.71 
 

3.98 

     -.269 
(.164) 

 

 
หมายเหตุ: *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.39 ทดสอบคาเฉล่ียรายคูระหวางกลุมคาใชจายโดยเฉล่ียตอ
คนของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยใชคาสถิติ LSD พบวามี 2 คู 
ไดแก 1,000-3,000 บาท กับ มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป และ 5,001-7,000 บาท กับ มากกวา 10,000 
บาทข้ึนไป 

สรุปคูแรก คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนของนักทองเท่ียว1,000-3,000 บาท มี
ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนของนักทองเท่ียว
มากกวา 10,000 บาทข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคาSig. เทากับ0.007 ซ่ึงนอย
กวา0.05และมีผลตางเทากับ -0.448 

คูท่ี 2 คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนของนักทองเท่ียว 5,001-7,000 บาท มีผลตอ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนของนักทองเท่ียวมากกวา 
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10,000 บาทข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยมีคาSig. เทากับ0.164 ซ่ึงนอยกวา0.05
และมีผลตางเทากับ -0.269 

สมมุติฐานท่ี 3 ปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวของนักทองเท่ียวชาวไทย  

จากสมมุติฐานขางตนสามารถกําหนดสมมุติฐานทางสถิติ ดังนี ้
H0 :  องคประกอบทางการทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกว 
H1 : องคประกอบทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัด

สระแกว 
สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคาสถิติ สถิติคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Pearson Correlation) ในการวิเคราะหเพื่อหาคาและทดสอบความสัมพันธระหวาง 2 ตัว
แปร เพื่อท่ีจะอธิบายทิศทางและขนาดใดมีความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยมีระดับความเช่ือมั่นท่ี  
95% ในการทดสอบสมมุติฐาน ซ่ึงจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) 
ก็ ตอเม่ือคาความนาจะเปน Sig. มีคานอยกวา 0.01  และผลการทดสอบจะแสดงในตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเ ท่ียว  มี

ความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
 

การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว องคประกอบทางการทองเที่ยว 
 Pearson 

Correlation P ทิศทาง
ความสัมพันธ 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ส่ิงดงึดดูทางการทองเท่ียว .265** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับตํ่า 
กิจกรรมทางการทองเที่ยว .220** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับตํ่า 
ท่ีพักอาศัย .240** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับตํ่า 
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว .254** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับตํ่า 
ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยว 

.248** .000 ทิศทางเดียวกนั ระดับตํ่า 

 
จากตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการ

ทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
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องคประกอบทางการทองเท่ียว ไดแก ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว กิจกรรมทางการ
ทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การเขาถึงแหลงทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว กับ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว โดยรวมมีคา Sig.เทากับ  0.000  ซ่ึงนอยกวา  0.01  มีความสัมพันธ
กันในระดับตํ่าและไปในทิศทางเดียวกัน  หมายความวา  ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก  (H0)  และยอมรับ
สมมุติฐานรอง  (H1) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 1 จึงสรุปไดวา  ท้ังสองตัวแปรมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  0.01  และสอดคลองกับสมมุติฐานเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา 

องคประกอบทางการทองเท่ียว ในดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวมีคา Sig. เทากับ  
0.000  ซ่ึงนอยกวา  0.01  คือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก  (H0)  และยอมรับสมมุติฐานรอง  (H1)  
หมายความวา  ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว และการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวมีความสัมพันธ
กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.265  จึงสรุป
ไดวา  ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ซ่ึง
สอดคลองกับสมมุติฐาน 

องคประกอบทางการทองเท่ียว ในดานกิจกรรมทางการทองเท่ียวมีคา Sig.เทากับ  
0.000  ซ่ึงนอยกวา  0.01  คือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก  (H0)  และยอมรับสมมุติฐานรอง  (H1)  
หมายความวา ดานกิจกรรมทางการทองเที่ยว และการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวมีความสัมพันธ
กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.220  จึงสรุป
ไดวา  ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ซ่ึง
สอดคลองกับสมมุติฐาน 

องคประกอบทางการทองเท่ียว ในดานท่ีพักอาศัยมีคา Sig.เทากับ  0.000  ซ่ึงนอย
กวา  0.01  คือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก  (H0)  และยอมรับสมมุติฐานรอง  (H1)  หมายความวาดานท่ี
พักอาศัยและการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวมีความสัมพันธกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.00 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.240  จึงสรุปไดวา  ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธ
กันในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน 

องคประกอบทางการทองเท่ียว ในดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียวมีคา Sig.เทากับ  
0.000  ซ่ึงนอยกวา  0.01  คือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก  (H0)  และยอมรับสมมุติฐานรอง  (H1) 
หมายความวาดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียวและการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวมีความสัมพันธกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.00 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ  0.254  จึงสรุปไดวา  
ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมุติฐาน 
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องคประกอบทางการทองเท่ียว ในดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวมี
คา  Sig.เทากับ  0.000  ซ่ึงนอยกวา  0.01  คือปฏิเสธสมมุติฐานหลัก  (H0)  และยอมรับสมมุติฐาน
รอง  (H1) หมายความวาดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวมีความสัมพันธกัน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.00 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ  0.248  จึงสรุปไดวา  ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐาน 

สวนท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1 นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีผลตอการ

กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 1 
 

การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
ประชากรศาสตร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

เพศ มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน Independent  

t-test 
อายุ มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
แตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 

ANOVA 
สถานภาพ มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวดั
สระแกวแตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 
ANOVA 

ระดับการศึกษา มีผลตอการกลับมาเท่ียวจงัหวัด
สระแกวแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 
ANOVA 

อาชีพ มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 
ANOVA 

รายได มีผลตอการกลับมาเท่ียวจงัหวัดสระแกว
แตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 
ANOVA 
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สมมุติฐานท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมีปจจัยพฤติกรรมท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 2 
 

การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเท่ียวใน
จังหวัดสระแกว มีผลตอการกลับมาเท่ียวจงัหวัด
สระแกวแตกตางกัน 

สอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 
ANOVA 

ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกว มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางกัน   

ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 
ANOVA 

บุคคลท่ีเดินทางมาดวย มีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวดัสระแกวแตกตางกัน   ไมสอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 

ANOVA 
วิธีการเดินทาง มีผลตอการกลับมาเท่ียวจงัหวัด
สระแกวแตกตางกัน   สอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 

ANOVA 
ระยะเวลาในการทองเที่ยว มีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน   สอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 

ANOVA 
คาใชจายโดยเฉล่ียตอคน มีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน   สอดคลองกับสมมุติฐาน One Way 

ANOVA 
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สมมุติฐานท่ี 3 ปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวของนักทองเท่ียวชาวไทย 

 
ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานขอท่ี 3 
 

การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
องคประกอบทางการทองเที่ยว  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใชในการ
ทดสอบ 

ส่ิงดงึดดูทางการทองเท่ียว สอดคลองกับสมมุติฐาน Pearson Correlation 
กิจกรรมทางการทองเที่ยว สอดคลองกับสมมุติฐาน Pearson Correlation 
ท่ีพักอาศัย สอดคลองกับสมมุติฐาน Pearson Correlation 
การเขาถึงแหลงทองเที่ยว สอดคลองกับสมมุติฐาน Pearson Correlation 
ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว สอดคลองกับสมมุติฐาน Pearson Correlation 

 
สวนท่ี 7 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
ขอมูลท่ีไดจากการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการทางการพัฒนาแหลง 

ทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวตามทัศนะของนักทองเท่ียว สามารถสรุป
เปนประเด็นสําคัญๆ ดังนี้   

1) ส่ิงดึงดูดทางการทองเที่ยว  ควรจะมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆใหมากกวานี้ 
เนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญยังไมทราบแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวอีกมาก เพราะทาง
จังหวัดยังขาดความพรอมหลายปจจัย บางแหงไมไดรับความสนใจและใหความสําคัญ 

2) กิจกรรมทางการทองเท่ียว ควรมีการประชาสัมพันธงานเทศกาลตางๆ ผานส่ือให
มากกวานี้ และควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับนักทองเท่ียวดวย โดยบางแหลงทองเท่ียวไมมี
กิจกรรมดึงดูดความสนใจและประทับใจใหแกนักทองเท่ียว 

3) โรงแรมและท่ีพัก ควรมีการรองรับนักทองเท่ียวท่ีมีรูปแบบการเดินทางมาสัมมนาซ่ึง
โรงแรมสวนใหญมีขนาดหองประชุมไมเพียงพอตอผูเขารวมสัมมนา สวนโรงแรมและท่ีพักขนาด
กลางและขนาดเล็กยังขาดมาตรฐานการใหบริการ 
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4) การเขาถึงแหลงทองเท่ียว ควรมีปายบอกทางใหชัดเจนกวานี้ในแหลงทองเท่ียวบางแหง 
เชนการเดินทางไปปราสาทสดอกกอกธมเสนทางเขาถึงยาก และถนนบางสายท่ีใชเดินทางทองเท่ียว
ไมไดรับการปรับปรุงพัฒนาจึงไมเอ้ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว 

5) ส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานทางการทองเท่ียว ควรมีการปรับปรุงเร่ืองของความ
สะอาดของสถานท่ีทองเที่ยวและหองน้ําโดยเฉพาะตลาดโรงเกลือ สวนความปลอดภัยในแหลง
ทองเท่ียวมีเจาหนาท่ีดูแลนอยเกินไป และแหลงทองเท่ียวบางแหลงไมใชแหลงทองเท่ียวสําคัญจึง
ไมไดรับการดูแลและพัฒนาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเทาท่ีควร 

สวนท่ี 8 การสรุปผลการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

การสรุปผลการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว โดยการนําผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบทางการทองเท่ียว 
ประกอบดวย ส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว และ ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว ในตารางท่ี 4.14-4.18 เพื่อนําไปเปนขอมูล
ในการสัมภาษณแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
โดย มีผูใหขอมูลหลัก คือ เจาหนาท่ีภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบดวย เจาหนาท่ีทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดสระแกว และภาคเอกชน ประกอบดวย ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดสระแกว  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว มีรายละเอียดการใหความคิดเห็นดังนี้ 

1) การสรุปผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวกับการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว 

ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว ดังตารางท่ี 
4.14  พบวานักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือแหลงชอปปงมีตลาดรานคาจํานวนมาก และ
คะแนนนอยท่ีสุด คือจังหวัดสระแกวมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 3 ทาน ผูใหสัมภาษณ
ทานท่ี 1 ไดใหความเห็นวา  เนื่องจากจังหวัดสระแกวมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย มีคาคะแนน
เฉล่ียนอยท่ีสุด ดังนั้นควรมีการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน เชิง
ศิลปวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร ท่ีมีศักยภาพใหไดคุณภาพและมาตรฐานของแหลงทองเท่ียว 
รวมถึงการพัฒนาตลาดการคาชายแดนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญใหเปนมาตรฐานสากล เพ่ือให
แหลงทองเท่ียวในจังหวัดดึงดูดนักทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
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ในสวนของผูใหสัมภาษณทานท่ี 2 และ 3 จึงใหความคิดเห็นสอดคลองกันวา  “ เนื่องจาก
จังหวัดสระแกวเปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวมากมายแตยังไมคอยเดนชัดมากนัก เพราะแหลง
ทองเท่ียวบางแหงยังไมดึงดูดนักทองเที่ยวมากพอ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาสิ่งดึงดูดทางการ
ทองเ ท่ียวกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว  ควรมีการรวมมือจากทุกภาคสวนในการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว โดยการสงเสริมภาพลักษณท่ี
เปนจุดเดนของแตละแหลงทองเท่ียวนํามาเสนอใหชัดเจนมากข้ึน เชนตลาดโรงเกลือถือวาเปนส่ิง
ดึงดูดทางการทองเที่ยวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดสระแกวอยูแลว ก็จะมีการสนับสนุนสงเสริมตอไป  
ในเร่ืองของแหลงชอปปงมีตลาดรานคาจํานวนมาก จะนํามาท้ังจํานวนนักทองเท่ียวและรายไดท่ี
เพิ่มมากขึ้น สวนแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆที่มีความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียวก็จะมีการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวนั้นๆใหมากยิ่งข้ึนเพื่อเปนการดึงดูดใหนักทองเท่ียวไดมีการเที่ยวท่ัวจังหวัด
สระแกวเพื่อใหแหลงทองเท่ียวตางๆเปนรูจักมากข้ึน 

ในสวนของการสัมภาษณเจาหนาท่ีเอกชน ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 2 ทาน โดย
ผูใหสัมภาษณทานท่ี 1 แสดงความคิดเห็นวา จังหวัดมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายแตยังไมคอย
เดนชัดมากนัก เนื่องจากยังขาดความพรอมในหลายๆดาน ดังนั้นควรมีการสงเสริมพัฒนาให
องคการปกครองทองถ่ินเขามามีบทบาทในการสงเสริมพัฒนาดานการทองเท่ียวในพื้นท่ีตนเองมาก
ข้ึน และยังเปนการชวยการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวมากข้ึน 

ผูใหสัมภาษณทานท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว
ของจังหวัดสระแกวยังไมมีภาพลักษณท่ีโดดเดน เนื่องจากขาดความพรอมในดานงบประมาณ ซ่ึงมี
แหลงทองเท่ียวบางแหงไมไดรับการจัดสรรงบประมาณซ่ึงนําไปสูการพัฒนามากเทาท่ีควร ดังนั้น
ควรมีการจัดสรรงบประมาณแหลงทองเท่ียวภายในจังหวัดเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวท่ีให
คนมาเท่ียวมากข้ึน 

2) การสรุปผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการทองเท่ียวกับการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว 

ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว ดังตารางท่ี 
4.15 พบวา นักทองเที่ยวใหคะแนนมากท่ีสุด คือรูปแบบกิจกรรมในเทศกาลมีความนาสนใจ และ
นักทองเท่ียวใหคะแนนนอยท่ีสุด คือมีการประชาสัมพันธงานเทศกาลตางๆไดอยางท่ัวถึง  

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 3 ทาน ผูใหสัมภาษณ
ทานท่ี 1 และ 3  ไดใหความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เนื่องจากรูปแบบกิจกรรมในเทศกาล
ของจังหวัดมีความนาสนใจอยูพอสมควร ดังนั้นควรมีการสงเสริม ใหมีการประสานงานกับทุกภาค
สวนท้ังภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ และชุมชนในการแลกเปล่ียนขอมูลแสดงความคิดเห็นในการ



107 

จัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีรวมกัน รวมท้ังเพิ่มกิจกรรมในแหลงทองเท่ียว เชนการสนับสนุน
สินคาOTOP ใหเปนเอกลักษณของจังหวัดเพื่อใหนาสนใจเพิ่มมากข้ึน  

ในสวนของทานท่ี 2 ไดใหความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธงานเทศกาลตางๆที่
ยังไมท่ัวถึงมากนัก จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธในส่ือตางๆมากกวานี้  อีกท้ังยังเพิ่มกิจกรรม
ทางการทองเท่ียวของจังหวัดใหมีการจัดกิจกรรมตามปฏิทินทางการทองเท่ียวเพื่อดึงดูด
นักทองเท่ียวใหเขามารวมกิจกรรมเทศกาลประเพณี 

ในสวนของการสัมภาษณเจาหนาท่ีเอกชน ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 2 ทาน โดย
ท้ัง 2 ทานมีความเห็นท่ีสอดคลองวาควรมีการสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในแหลง
ทองเท่ียว เชนมัคคุเทศกทองถ่ิน ซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวไดใกลชิดกับแหลงทองเท่ียวและชุมชน
มากข้ึน ซ่ึงบางพ้ืนท่ีของแหลงทองเท่ียวไมมีกิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจ ดังนั้นควรพัฒนากิจกรรม
ในแหลงทองเท่ียวมากข้ึนเพื่อเพิ่มความนาสนใจของรูปแบบกิจกรรม สวนการประชาสัมพันธงาน
เทศกาลตางๆ ควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากกวาเดิมเพ่ือเปนการดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียว
ในจังหวัดสระแกวมากข้ึน อาจจะเปนการสงเสริมใหมีการถายทํารายการเกี่ยวกับการทองเท่ียว ซ่ึง
ถือวาเปนการประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน  

3) การสรุปผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาท่ีพักอาศัยกับการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว 

ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานท่ีพักอาศัยดังตารางท่ี 4.16 พบวา
นักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือจํานวนท่ีพักและโรงแรมมีจํานวนเพียงพอตอความตองของ
นักทองเท่ียว และคะแนนนอยท่ีสุด คือท่ีพักและโรงแรมมีมาตรฐาน 

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 3 ทานไดแสดงความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เร่ืองมาตรฐานของท่ีพักและโรงแรมในจังหวัดสระแกวควรมีการ
เขาไปตรวจสถานประกอบการมากกวานี้ เพื่อใหผูประกอบการดูแลสถานท่ีพักใหมีมาตรฐานและมี
คุณภาพ อาจจะมีการรวมมือสงเสริมพัฒนาจากทุกภาคสวนในการพัฒนาที่พักและโรงแรมใหมี
ระดับ 3-5 ดาวตามมาตรฐานสมาคมโรงแรมไทย นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
อบรมผูประกอบการและพนักงานปฏิบัติหนาท่ีใหมีคุณภาพ เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานการ
บริการในสถานประกอบการ 

ในสวนของการสัมภาษณเจาหนาที่เอกชน ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 2 ทาน โดย
ท้ัง 2 ทาน ไดแสดงความคิดเห็นวาในจังหวัดสระแกวมีจํานวนท่ีพักและโรงแรมเพียงพอตอความ
ตองการของนักทองเท่ียว แตยังมีประเภทของท่ีพักและโรงแรมยังไมหลากหลายท่ีจะตอบสนอง
ความตองการของนักทองเท่ียว เนื่องจากนักทองเท่ียวกลุมสัมมนามากข้ึนควรใหความสําคัญในการ
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เตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียวกลุมสัมมนามากข้ึน เนื่องจากเปนนักทองเท่ียวท่ีมี
ลักษณะเปนกลุมขนาดใหญแลวมีระยะเวลาในการทองเที่ยวภายในจังหวัดอยางนอย1 คืน แตทาง
จังหวัดสระแกวยังขาดโรงแรมและท่ีพักท่ีไมมีการรองรับในเรื่องของหองประชุม ซ่ึงไมสามารถ
มองขามถึงนักทองเท่ียวกลุมนี้ได  

4) การสรุปผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการเขาถึงแหลงทองเที่ยวกับการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกว 

ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ดังตารางท่ี 4.17 
พบวา นักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือ พาหนะในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวมีเพียงพอ 
เชน รถโดยสาร บริการรถเชา และคะแนนนอยท่ีสุด คือ เสนทางในการเดินทางไปตามสถานท่ี
ตางๆ มีความปลอดภัย  

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 3 ทาน ผูใหสัมภาษณ
ทานท่ี 1 และ 2 ไดแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา พาหนะในการเดินทางไปยังแหลง
ทองเท่ียวภายในจังหวัดนั้นมีเพียงพอแลว ดังนั้นควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส การ
ขนสง รวมถึงคมนาคมในแหลงทองเท่ียว ตลอดจนสรางเครือขายเสนทางคมนาคมและระบบการ
เช่ือมโยงการเดินทางทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในแหลง
ทองเท่ียวมากข้ึนเพื่อรองรับนักทองเท่ียวจากAEC ท้ังเตรียมความพรอมของถนนหนทาง ปายบอก
ทางหลายภาษาใหท่ัวถึงแหลงทองเท่ียว สวนเสนทางในการเดินยังตองมีการพัฒนาในเร่ืองของ
ความปลอดภัย โดยการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความปลอดภัยมาก
ยิ่งข้ึน 

ในสวนของทานท่ี 3 ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ควรจัดเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวก
และดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ในแตละแหลงทองเท่ียวมีศูนยอํานวยความสะดวกบริการ
นักทองเท่ียว 

ในสวนของการสัมภาษณเจาหนาท่ีเอกชน ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 2 ทาน โดย
ทานท่ี 1 ไดแสดงความคิดเห็นวา ตองใหความสําคัญในเร่ืองเสนทางการเดินทางท่ีมีความปลอดภัย 
โดยการปรับปรุงและพัฒนาถนนบางสายท่ีใชเดินทางไปแหลงทองเท่ียวใหมีความสะดวกมากข้ึน 

ผูใหสัมภาษณทานท่ี 2 แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา ถึงแมพาหนะจะมีเพียงพอตอ
นักทองเท่ียวแลว แตในชวงเทศกาลจํานวนนักทองเท่ียวมีมาก ควรสงเสริมเพ่ิมจํานวนรถโดยสาร
เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในชวงงานเทศกาล และควรมีการพัฒนาในเร่ืองของการอบรมการบริการ
ของบุคลากรตองใหบริการท่ีสุภาพและไมเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว 
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5) การสรุปผลการวิเคราะหแนวทางการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวกับ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

ผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว
ดังตารางท่ี 4.18 พบวานักทองเท่ียวใหคะแนนมากท่ีสุด คือจํานวนรานอาหารมีเพียงพอตอความ
ตองการของนักทองเท่ียว และ คะแนนนอยท่ีสุด คือหองน้ํามีจํานวนเพียงพอปริมาณนักทองเท่ียว 

จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีภาครัฐ ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 3 ทาน ผูใหสัมภาษณ
ท้ัง 3 ทานไดแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา หองน้ํายังมีจํานวนไมเพียงพอตอจํานวน
นักทองเท่ียวในชวงเทศกาล ดังนั้นควรเพิ่มงบประมาณในการกอสรางหองน้ําตามแหลงทองเท่ียว 
และยังตองพัฒนาหองน้ําใหถูกสุขลักษณะ  นอกจากจํานวนรานอาหารมีเพียงพอตอความตองการ
ของนักทองเท่ียว ควรมีการสงเสริมใหสถานประกอบการคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานการบริการให
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และราคาเหมาะสม 

ในสวนของการสัมภาษณเจาหนาท่ีเอกชน ซ่ึงประกอบไปดวยผูใหสัมภาษณ 2 ทาน โดย
ท้ัง 2 ทาโดยทานท่ี 1 ไดแสดงความคิดเห็นวา นอกจากจํานวนรานอาหารจะมีเพียงพอแลว ควรจะมี
รานอาหารท่ีหลากหลายประเภทเพ่ือรองรับการบริการท้ังนักทองเท่ียวคนไทยและคนตางชาติ อีก
ท้ังตองคํานึงมาตรฐานและถูกหลักอนามัยดวย 

ในสวนของผูใหสัมภาษณทานท่ี 2 ไดแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของหองน้ําตามแหลง
ทองเท่ียววาในชวงเทศกาลจํานวนนักทองเท่ียวจะมีมาก อาจจะแกปญหาหองน้ําท่ีไมเพียงพอโดย
การใชบริการหองน้ําเคล่ือนท่ีมาไวบริการตามแหลงทองเท่ียวเอาไวช่ัวคราว 



บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา “ แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว องคประกอบทางการทองเท่ียว และการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
เพ่ือเปรียบเทียบการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวจําแนกตามพฤติกรรมของนักทองเที่ยวท่ีมีผลตอ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเท่ียว มี
ความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิง
คุณภาพกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวจังหวัด
สระแกว คือ จํานวน 400 คน โดยศึกษาประเด็นพฤติกรรมของนักทองเท่ียว และองคประกอบ
ทางการทองเท่ียวสงผลตอการกลับมาเท่ียว เพื่อมาเปนแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาผลวิจัยในคร้ังนี้ไดใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหการทดสอบโดยตัวสถิติ t (t-test) การวิเคราะหความ
แปรปรวน (One-Way Anova) และการวิเคราะหความสัมพันธดวยแบบสหสัมพันธเพียรสัน 
(Pearson Correlation) ในการตอบคําถามงานวิจัยและใชในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ท่ีระดับ
ความเช่ือม่ันรอยละ 95 สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพไดใชเคร่ืองมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 5 คน เพื่อสรุปเปนแนวทางการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวโดยจะนําเสนอขอมูลแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 การอภิปรายผล 
5.3 ขอเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว 
จากผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวสวนใหญเปนเพศ

หญิง คิดเปนรอยละ 52.5 มีอายุเฉล่ีย 26-35 ป คิดเปนรอยละ 33.8 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 
47.5 มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 50.8 มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน/
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 36.3 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวง 10,000-20,000 บาทตอเดือน 
คิดเปนรอยละ 39.8 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
จากผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว สวนใหญมี

พฤติกรรมท่ีเปนนักทองเท่ียวเองที่เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 
คิดเปนรอยละ 36.3 ส่ืออินเตอรเน็ต/เว็บไซตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว คิด
เปนรอยละ 47.0 มีบุคคลท่ีเดินทางมาดวยเปนครอบครัว คิดเปนรอยละ 41.5 วิธีการเดินทางโดย
รถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 69.0 ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบเชาเย็นกลับ คิดเปนรอยละ 57.3 
มีคาใชจายโดยเฉล่ียตอคนอยูในชวง 1,000-3,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.5 มีวัตถุประสงคในการ
กลับมาเท่ียวเพื่อพักผอนในวันหยุด คิดเปนรอยละ 42.36 และเลือกแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ
(ตลาดโรงเกลือ) คิดเปนรอยละ 55.99 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบทางการทองเที่ยว  
จากผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ของแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกวโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา องคประกอบทางการ
ทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการทางทองเท่ียวไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว โดยภาพรวมพบวา แหลงชอปปงมีตลาดรานคาจํานวนมาก
อยูในระดับมาก ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว โดยภาพรวมพบวา รูปแบบกิจกรรมในเทศกาลมีความ
นาสนใจ อยูในระดับมาก ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดานท่ีพักอาศัย โดยภาพรวมพบวา จํานวนท่ีพักและโรงแรมมีจํานวนเพียงพอตอความ
ตองการของนักทองเท่ียว อยูในระดับปานกลาง ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว โดยภาพรวมพบวา พาหนะในการเดินทางไปยังแหลง
ทองเท่ียวมีเพียงพอ เชน รถโดยสาร บริการรถเชา อยูในระดับมาก ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
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ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว โดยภาพรวมพบวา จํานวนรานอาหารมี
เพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว อยูในระดับมาก ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลการกลับมาเท่ียว 
จากผลการศึกษาการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเท่ียวจะกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว 
ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

สวนท่ี 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกวแตกตางกัน 
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา เพศ อายุ และสถานภาพท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมา

เท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน
โดยนักทองเท่ียวเพศชายและเพศหญิงมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวใกลเคียงกัน  

2) นักทองเท่ียวท่ีมีอายุแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน
โดยนักทองเท่ียวทุกกลุมอายุมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวใกลเคียงกัน  

3) นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไม
แตกตางกันโดยนักทองเท่ียวทุกสถานภาพมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวใกลเคียงกัน  

4) นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความ
แตกตางกันของคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD พบวา มี 2 คู ไดแกต่ํากวาปริญญาตรี กับ สูงกวาปริญญา
ตรี และปริญญาตรี กับสูงกวาปริญญาตรีสรุปคูแรก นักทองเท่ียวกลุมชวงระดับตํ่ากวาปริญญาตรีมี
ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก นักทองเท่ียวกลุมชวงระดับสูงกวาปริญญาตรี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคูท่ีสอง นักทองเที่ยวกลุมชวงระดับปริญญาตรีมีผลตอ
การกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก นักทองเท่ียวกลุมชวงระดับสูงกวาปริญญาตรีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

5) นักทองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกันของ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD พบวามี 2 คู ไดแกนักเรียน/นักศึกษา กับ รับราชการ/พนักงาน/
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รัฐวิสาหกิจและ นักเรียน/นักศึกษา กับ พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน สรุปคูแรก นักเรียน/นักศึกษา 
มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว มากกวา อาชีพรับราชการ/พนักงาน/รัฐวิสาหกิจอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคูท่ีสอง นักเรียน/นักศึกษา มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว มากกวา อาชีพรับพนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

6) นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกันของ
คาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD พบวามี 2 คู ไดแกต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือนกับ 10,001-20,000 บาทตอ
เดือน และ 10,001-20,000 บาทตอเดือน กับ มากกวา 30,000 บาทตอเดือน สรุปคูแรกนักทองเท่ียว
กลุมรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก 
นักทองเท่ียวกลุมรายได 10,001-20,000 บาทตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคูท่ี
สอง นักทองเท่ียวกลุมรายไดต่ํากวา 10,000 บาทตอเดือน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
มากกวา นักทองเท่ียวกลุมรายไดมากกวา 30,000 บาทตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  

สมมุติฐานท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมีปจจัยพฤติกรรมท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
แตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว
ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวบุคคลท่ีเดินทางมาดวยวัตถุประสงคในการ
มาเท่ียวในจังหวัดสระแกวและแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมาทองเท่ียวท่ีแตกตาง
กันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนบุคคลที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว วิธีการเดินทาง  ระยะเวลาในการทองเท่ียว และ
คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนท่ีแตกตางกันผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวแตกตางกันมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการ
เปรียบเทียบเพ่ือทดสอบหาความแตกตางกันของคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD พบวามี 3 คู ไดแกตัว
ทานเองกับ เพื่อน คูท่ีสองไดแก ครอบครัว กับ เพื่อน และคูท่ีสามไดแก คูรัก/คูสมรสกับ เพื่อน 
สรุปคูแรก อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวจากตัวทานเอง มีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว มากกวา อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวจากเพ่ือนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ0.05 คูท่ีสอง อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวจากครอบครัว มีผล
ตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว มากกวา อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวจาก
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เพ่ือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 และคูท่ีสาม อิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัด
สระแกวจากคูรัก/คูสมรสมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว มากกวา อิทธิพลตอการตัดสินใจ
เท่ียวในจังหวัดสระแกวจากเพ่ือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  

2) ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว แตกตางกันมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกันโดยทุกส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวมี
ผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวใกลเคียงกัน  

3) บุคคลท่ีเดินทางมาดวยแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตาง
กันโดยทุกบุคคลท่ีเดินทางมาดวยมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวใกลเคียงกัน  

4) วิธีการเดินทางแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกันของคาเฉล่ีย
รายคูดวยวิธี LSD พบวามี 3 คู ไดแกรถยนตสวนตัว กับ เดินทางมากับบริษัททัวร คูท่ีสองไดแก รถ
โดยสารสาธารณะกับ เดินทางมากับบริษัททัวรและคูท่ีสาม รถรับจาง/เหมากับ เดินทางมากับบริษัท
ทัวร สรุปคูแรก วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดยรถยนตสวนตัวมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว แตกตางจาก วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดยเดินทางมากับบริษัททัวรอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คูท่ีสอง วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดยรถโดยสารสาธารณะมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดยเดินทางมากับบริษัท
ทัวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และคูท่ีสาม วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียวโดยรถ
รับจาง/เหมามีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว แตกตางจาก วิธีการเดินทางของนักทองเท่ียว
โดยเดินทางมากับบริษัททัวรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

5) ระยะเวลาในการทองเท่ียวแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกัน
ของคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD พบวา มี 3 คู ไดแกเชาเย็นกลับ กับ พัก 3 คืนข้ึนไป คูท่ีสอง พัก 1 คืน 
กับ พัก 3 คืนข้ึนไป และคูท่ีสาม พัก 2 คืน กับ พัก 3 คืนข้ึนไป สรุปคูแรก ระยะเวลาในการ
ทองเท่ียวแบบ เชาเย็นกลับ ของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางจาก 
ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 3 คืนข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 คูท่ีสอง 
ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 1 คืน ของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางจาก ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 3 คืนข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และคูท่ีสาม ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 2 คืน ของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางจาก ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบ พัก 3 คืนข้ึนไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  
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6) คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และทําการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกตางกัน
ของคาเฉล่ียรายคูดวยวิธี LSD พบวามี 2 คู ไดแก 1,000-3,000 บาทกับ มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 
และ 5,001-7,000 บาทกับ มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป สรุปคูแรก คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนของ
นักทองเท่ียว 1,000-3,000 บาทมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางจากคาใชจายโดย
เฉล่ียตอคนของนักทองเท่ียวมากกวา 10,000 บาทข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
คูท่ี2 คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนของนักทองเท่ียว 5,001-7,000 บาทมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางจากคาใชจายโดยเฉล่ียตอคนของนักทองเท่ียวมากกวา 10,000 บาทข้ึนไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05  

7) วัตถุประสงคในการกลับมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกวไมแตกตางกันโดยทุกวัตถุประสงคในการกลับมาเท่ียวมีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกวใกลเคียงกัน  

8) แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมาทองเท่ียวแตกตางกันมีผลตอการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกตางกัน โดยทุกแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวที่ทานเลือก
มาทองเท่ียว มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวใกลเคียงกัน  

สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูด
ทางการทองเท่ียวกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีพักอาศัยการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวอยางมีนัยสําคัญ 
เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมปรากฏวาปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียวกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีพักอาศัยการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ในทิศทางบวก ระดับตํ่า อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวาปจจัยดานองคประกอบทางการ
ทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ในทิศ
ทางบวก ระดับตํ่า รองลงมา คือ ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเท่ียว ดานท่ีพักอาศัย และดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว ตามลําดับ  
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวทําใหทราบถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียว องคประกอบทางการทองเท่ียว และการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวรวมถึงขอมูลการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวจําแนกตามพฤติกรรมของ
นักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวและความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ทางการทองเท่ียว กับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว และแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวนอกจากน้ีผูวิจัยยังไดทราบขอคิดเห็นจากการสัมภาษณ
เชิงลึกผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาแหลงทองเท่ียว เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียว
เพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวท่ีเปนประโยชนตอการทองเท่ียวของจังหวัด
สระแกว โดยสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยไปเปนขอมูลในการวางแผนกลยุทธและกําหนด
นโยบายการทองเท่ียวในจังหวัดสระแกว เพื่อนําไปสูแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ
สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามาพิจารณาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวท่ีไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ของงานวิจัยไดดังน้ี 

 
5.2.1 วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียว

จังหวัดสระแกว องคประกอบทางการทองเท่ียว และการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรมนักทองเที่ยวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว 

จากผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวสวนใหญ 
นักทองเท่ียวเองที่เปนบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว รองลงมาคือส่ือ
อินเตอรเน็ต/เว็บไซตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว มีบุคคลที่เดินทางมาดวย
เปนครอบครัว มีวิธีการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบเชาเย็นกลับ มี
คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนอยูในชวง 1,000-3,000 บาท มีวัตถุประสงคในการกลับมาเท่ียวเพื่อพกัผอน
ในวันหยุด และแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวเลือกมาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ (ตลาดโรง
เกลือ)  
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นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวสวนใหญ นักทองเท่ียวเองท่ีเปนบุคคลท่ี
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว เหตุท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจาก การเดินทางทองเท่ียว
แตละคร้ังจะข้ึนอยูกับปจเจกบุคคลโดยมีจุดหมายปลายทางทองเท่ียวท่ีตองการไปอยูแลวจึงเกิดเปน
แรงจูงใจภายในของตัวบุคคลผลักดันใหเกิดความตองการเดินทางไปทองเท่ียวในสถานท่ีนั้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการ  

อินเตอรเน็ต/เว็บไซตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว เนื่องจากการ
สืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตเว็บไซตตางๆเพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนการเดินทางในการหา
ขอมูลการเดินทาง แหลงทองเท่ียว การคมนาคม  ท่ีพัก รานอาหาร โดยปจจุบันส่ืออินเตอรเน็ตและ
เว็บไซตเขามามีบทบาทสําคัญทําใหนักทองเท่ียวเขาถึงขอมูลไดสะดวกและงายมากข้ึน  

บุคคลท่ีเดินทางมาดวยเปนครอบครัว เนื่องจากการเดินทางทองเท่ียวแตละคร้ังนิยม
เดินทางมากับครอบครัวเพราะการเดินทางทองเท่ียวกับครอบครัวถือเปนกิจกรรมอยางหนึ่งท่ีมา
เท่ียวพักผอนและไดใชเวลารวมกันของคนในครอบครัว และสวนใหญคนในครอบครัวจะมี
ความชอบในรูปแบบการทองเท่ียวเหมือนกัน  

วิธีการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว  เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวเหมาะสมกับ
การเดินทางมากับครอบครัวเนื่องจากมีความสะดวกสบายมากกวาวิธีการเดินทางประเภทอ่ืนๆ อีก
ท้ังมีความรวดเร็ว และมีความอิสระในการเดินทางไดอยางไมจํากัดเวลา 

ระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบเชาเย็นกลับ เนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญมาซ้ือสินคาท่ี
ตลาดโรงเกลือไมจําเปนตองคางคืน อีกท้ังการคมนาคมของจังหวัดมีความสะดวกสบายถนนมีปาย
บอกทางชัดเจน 

คาใชจายโดยเฉล่ียตอคนอยูในชวง 1,000-3,000 บาท เนื่องจากคาใชจายเฉล่ียตอคนน้ัน
นอกจากหักคาเดินทางและคาอาหารแลว สวนใหญจะใชจายไปกับการซ้ือของในตลาดโรงเกลือซ่ึง
อยูในชวง 1,000-3,000 บาท ถือวาคาใชจายไมสูงและคุมคากับของท่ีซ้ือไป เนื่องจากตลาดโรงเกลือ
มีสินคาใหนักทองเท่ียวเลือกซ้ือมากมายในราคาท่ีเหมาะสม   

วัตถุประสงคในการกลับมาเท่ียวเพื่อพักผอนในวันหยุด  เนื่องจากวัตถุประสงคในการ
กลับมาเท่ียวจะเปนการพักผอนในวันหยุดเสารอาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษเพราะจะใชเวลา
วันหยุดมาเท่ียวกับครอบครัวเพื่อเปนการพักผอนและไดใชเวลาอยูกับครอบครัว 

แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวเลือกมาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ (ตลาดโรงเกลือ) 
เนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญ  มาซ้ือของท่ีตลาดโรงเกลือ  เพราะเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
นักทองเท่ียวเลือกมากท่ีสุดในจังหวัดสระแกว เนื่องจากตลาดโรงเกลือเปนตลาดการคาชายแดน
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ขนาดใหญมีสินคาใหเลือกมากมายทั้งของเกาและของใหม อีกท้ังเปนทางผานขามชายแดนไปยัง
ประเทศกัมพูชา ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีจะขามไปฝงกัมพูชาก็จะแวะมาซ้ือของท่ีตลาดโรงเกลือดวย  

ผลการศึกษาที่เปนขอมูลเชิงประจักษในคร้ังนี้ สอดคลองกับการศึกษาของสิทธิโชค จิตต
ประสงค (2554) ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวไทยในการทองเท่ียว อําเภอสวนผ้ึง 
จังหวัดราชบุรี พบวานักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียว อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี มี
วัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือพักผอนในวันหยุด โดยหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต และตนเองเปนผู
มีอิทธิพลมากท่ีสุดตอการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเท่ียว ซ่ึงสอดคลองกับ อมรรัตน วงศเปง 
(2550) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวประเทศไทยของ 
นักทองเท่ียวชาวยุโรป พบวาผูท่ีมีสวนในการตัดสินใจทองเท่ียวไดแกความสนใจสวนบุคคล และ
วัตถุประสงคหลักของการทองเท่ียวเพื่อพักผอนในวันหยุด ซ่ึงสอดคลองกับศึกษาของกอพงษ บุญย
การ (2550) ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยในการตัดสินใจของนักทองเท่ียวในการเลือกใช 
บริการที่พักในอําเภอ ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาจุดประสงคหลักท่ีนักทองเท่ียวเดน
ทางมาท่ีปราณบุรี ไดแกการพักผอนในวันหยุด พาหนะที่ใชในการเดินทาง ไดแกรถยนตสวนตัว 
และคาใชจายในการทองเท่ียวอยูท่ีระดับ 1,000-3,000 บาทซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับการศึกษา
ของศยามล ศรีศักดิ์สมบัติ  (2555) ทําการศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยตอการ
เปนเมืองนาทองเท่ียวของจังหวัดสมุทรสาคร พบวาสวนใหญนักทองเท่ียวเดินทางมาจังหวัด
สมุทรสาครโดยรถยนตสวนบุคคล และเปนการทองเท่ียวแบบไปเชาเย็นกลับ 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหองคประกอบทางการทองเที่ยว  
จากผลการศึกษาองคประกอบทางการทองเท่ียว ของแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกว พบวา 

องคประกอบทางการทองเท่ียวดานส่ิงดึงดูดทางการทางทองเท่ียวไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมา 
คือการเขาถึงแหลงทองเท่ียว  

เหตุท่ีเปนท่ีเชนนี้ก็เนื่องจากส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวมีส่ิงดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่งท่ีทํา
ใหนักทองเท่ียวเดินทางไปยังสถานท่ีนั้นๆ ไมวาจะเปนความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว 
เอกลักษณของแหลงทองเท่ียว ความสวยงามของแหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวมาเย่ียม
เยือนแหลงทองเท่ียวโดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวในตลาดโรงเกลือมีตลาดรานคามากและขายในราคา
ท่ีเหมาะสมโดยแหลงทองเท่ียวจะตองเขาถึงงายดวย ซ่ึงการเขาถึงแหลงทองเท่ียวนั้นตองมีพาหนะ
ในการเดินทางไปแหลงทองเท่ียวท่ีเพียงพอกับจํานวนนักทองเท่ียวท้ังรถโดยสาร และบริการรถเชา 
อีกท้ังเสนทางในการเดินทางไปแหลงทองเท่ียวตองเขาถึงงาย มีความสะดวกสบาย มีปายบอกทาง
ชัดเจนและตองปลอดภัย 
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ผลการศึกษาที่เปนขอมูลเชิงประจักษในครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของบุญเลิศ จิตต้ัง
วัฒนา (2548) ไดสรุปองคประกอบทางการทองเท่ียววาส่ิงดึงดูดใจเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด
ในองคประกอบทางการทองเที่ยวเพราะทรัพยากรทองเท่ียวเปนส่ิงดึงดูดใหนักทองเท่ียวเกิดการ
เดินทาง และสอดคลองกับการศึกษาของสมบัติกาญจนกิจ (2554) กลาวาการคมนาคมขนสงเขาถึง
แหลงทองเท่ียวมีอิทธิพลตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอยางมากจําเปนตองมีความเพียงพอ 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

สวนท่ี3การวิเคราะหการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวของนักทองเท่ียวชาวไทย 
จากผลการศึกษาการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเท่ียวจะกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว 
ไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุดรองลงมาไดแกความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกวซ่ึงถือวามี
คาเฉล่ียใกลเคียงกันมาก 

เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจาก นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียวก็จะทําใหเกิด
โอกาสกลับมาเท่ียว สามารถกลาวเพิ่มเติมไดวา ในการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว นักทองเท่ียว
สวนใหญพิจารณาประเด็นส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวเปนสําคัญ เพราะวาส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว
เปนองคประกอบแรกท่ีนักทองเท่ียวตัดสินใจเดินทางซ่ึงแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ ไดแกตลาด
โรงเกลือมีส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว คือเปนตลาดขายสินคาขนาดใหญโดยขายสินคามือสองและ
สินคาใหมใหนักทองเท่ียวเลือกซ้ือไดหลากหลาย สวนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติมีส่ิงดึงดูด
ทางการทองเท่ียว คือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจ เชนละลุ เปนแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการยุบตัวหรือพังทลายของดิน อุทยานแหงชาติปางสีดา ซ่ึงมีฝูงผีเส้ือนับแสน
มากกวา 350 สายพันธ สวนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรมีส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียว คือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนาน เชนปราสาทสดกกอกธม ซ่ึงเปนส่ิง
ประดิษฐานรูปเคารพในลัทธิศาสนาฮินดู เปนตน 

 ดังนั้นเม่ือแหลงทองเท่ียวตางๆเหลานี้เปนส่ิงดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวเกิดการ
เดินทางแลวนักทองเท่ียวมาไดรับความสุข ความเพลิดเพลิน ความประทับใจ และความพึงพอใจจะ
มีความเต็มใจท่ีจะกลับไปเท่ียวอีกในอนาคต  

ผลการศึกษาท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษในครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ Jame G. Bames
ท่ีกลาวไวในบทความของ พัทธิดา หม่ืนสาย (2548) กลาวถึงแนวคิดการสรางความสัมพันธทางการ
ทองเท่ียวท่ีแทจริงไววา ความสัมพันธท่ีแทจริงระหวางแหลงทองเท่ียวและนักทองเท่ียว เปนการ
สรางความสัมพันธระยะยาวกับนักทองเท่ียวเพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียวกลับมาเท่ียว กลาวคือการ
สรางความรูสึกพิเศษใหกับนักทองเท่ียวจนทําใหนักทองเท่ียวเกิดความประทับใจและนําไปบอกตอ
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เพื่อนฝูงญาติมิตรใหมาเย่ียมเยือนแหลงทองเท่ียวนั้น โดยตองสรางประสบการณท่ีดีเกินความ
คาดหวังเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียว และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ  
ศิโสภา อุทิศสัมพันธกุล (2553) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอความตั้งในการซ้ือในธุรกิจออนไลน
พบวาความสัมพันธของความพึงพอใจของลูกคามีความสัมพันธทางบวกกับความต้ังใจในการซ้ือ
โดยเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากความพึงพอใจของลูกคาสงผลใหเกิดความช่ืนชอบในตรา
สินคา ความต้ังใจในการซ้ือในระยะเวลาตอมาและยังสอดคลองกับแนวคิดของ Kozak (2001) ท่ี
กลาวเอาไววาถานักทองเท่ียวมีความพึง  พอใจตอสถานที่ทองเท่ียวนั้นก็จะมีแนวโนมการกลับมา
ทองเท่ียวในอนาคตโดยความพึงพอใจน้ันเปนการเปรียบเทียบความคาดหวังกับบริการท่ีไดรับ ซ่ึง
ถาเกิดความพึงพอใจในสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆจะสงผลตอการกลับมาเท่ียวอีก ดังนั้นแสดงวา
นักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดสระแกวอยูในระดับมากโอกาสในการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวก็มากเชนกัน 
 

5.2.2 วัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวจําแนกตาม
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว สามารถอภิปรายผลตาม
สมมุติฐานการวิจยั ดังนี้ 

สมมุติฐานท่ี 1 นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีขอมูลปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพ
ท่ีแตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวน
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากวาจังหวัดสระแกวเปนเพียงจังหวัดเล็กๆ ท่ีอาจไมใชจุดหมาย
ปลายทางทองเท่ียวอันดับตนๆ หรือเปนเมืองหามพลาดเหมือนแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆท่ีไดรับความ
นิยม  ดังนั้นระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวมีความสําคัญดังนี้นักทองเที่ยวท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมการทองเท่ียวนอยเนื่องจากความรูสึกนึกคิด อุดมการณ การรับรูขาวสาร
นอย มีความตองการในการทองเท่ียวนอยและตองมีการพิจารณาคาใชจายความคุมคาของเงินท่ีเสีย
ไปกับการทองเท่ียวเพราะตองการเก็บเงินออมเพื่อใชประโยชนอยางอ่ืนมากกวาทําใหความต้ังใจ
กลับมาเท่ียวจึงลดลงดวย  สวนนักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษาสูงนั้นตองเปนนักทองเท่ียวท่ีมี
ความสามารถสืบคนขอมูลทางการทองเท่ียวไดจากอินเตอรเน็ตหรือนิตยสารทองเท่ียวจะเปน
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ตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในการเดินทางอยากไปดูหรืออยากไปสัมผัสกับส่ิงท่ีตนเรียนรูมา ดังนั้น
ระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวนั้นถามีระดับสูงข้ึนก็จะเกิดการเดินทางทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปดวย เชนนักทองเท่ียวชอบศึกษาธรรมชาติดูนกสวนใหญนักทองเท่ียวกลุมนี้จะเดินทางมา
ทองเท่ียวเฉพาะ ก็จะเดินทางมาดูนกในชวงเทศกาลดูนกท่ีอางเก็บน้ําพระปรง สวนนักทองเท่ียวที่
เดินทางมาเท่ียวตลาดโรงเกลือก็ไมจําเปนตองมีระดับการศึกษาที่สูงก็สามารถเท่ียวไดแตจะข้ึนอยู
กับอาชีพและรายไดของนักทองเที่ยวแตละคน ซ่ึงสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ธน
พล ถาวรศิลป (2552) ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดสระแกว พบวา
นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมขององคประกอบ
ทางการทองเท่ียวจังหวัดสระแกวตางกัน เนื่องจากคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ีตางกันยอมมี
ความคิดและอุดมการณความตองการแตกตางกันไป โดยนักทองเที่ยวท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรีจะมีพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีนอยกวา 

อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท้ังนี้เปนสวนหน่ึงมาจากระดับการศึกษาสูงทําใหมีโอกาสประกอบอาชีพท่ีดีมีรายไดเพิ่มมากข้ึน  
อีกท้ังนักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพตางกันยอมมีทัศนคติ ความคิด คานิยมในเร่ืองตางๆแตกตางกัน ถา
นักทองเท่ียวมีอาชีพม่ันคงสวนใหญก็จะมีเวลาวางเพ่ือพักผอนจากการทํางานหรือทองเท่ียวไดบอย
ข้ึน สวนนักทองเท่ียวไมคอยมีความม่ันคงในอาชีพก็จะไมมีเวลามากพอสําหรับการทองเท่ียวอีกได
หรือถามีโอกาสจะเลือกเดินทางไปท่ีอ่ืนแทน ซ่ึงสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ       
ธนพล ถาวรศิลป (2552) ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวจังหวัดสระแกว พบวา
นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมขององคประกอบทางการ
ทองเท่ียวจังหวัดสระแกวตางกัน เนื่องจากคนผูท่ีมีอาชีพตางกันยอมมีความตองการทองเท่ียว
แตกตางกัน 

รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ เนื่องจากรายไดของนักทองเท่ียวนั้นก็มีผลมาจากระดับการศึกษาและอาชีพของ
นักทองเท่ียว เมื่อรายไดสูงข้ึนก็จะมีเงินเหลือพอสําหรับการเดินทางทองเท่ียว สอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ธนพล ถาวรศิลป (2552) ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวจังหวัดสระแกว พบวานักทองเท่ียวท่ีมีรายไดตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พรอมขององคประกอบทางการทองเท่ียวจังหวัดสระแกวตางกัน เนื่องจากรายไดตอเดือนตางกันก็
เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการทองเท่ียวท่ีตางกัน 

อีกท้ังยังสอดคลองกับทฤษฎีของ Mill and Morrision (1995) ท่ีอางไวในงานวิจัยของวิภา
พรรณ ดาราฉาย (2556) เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวใน
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อําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยาของนักทองเท่ียวชาวไทยกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
กลาววา การศึกษาของบุคคลนั้นมีระดับสูงข้ึนก็จะเดินทางทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ท้ังนี้เปนสวนหนึ่ง
มาจากระดับการศึกษาท่ีสูงทําใหมีโอกาสประกอบอาชีพมีรายไดเพิ่มมากข้ึนเชนกัน และเปนไป
ทิศทางเดียวกับงานศึกษาของ เนาวรัตน พลายนอยและคณะ (2538) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทยพบวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงจะมีอํานาจในการ
ตัดสินใจในการเลือกสถานท่ีทองเท่ียวสูงกวาผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาเนื่องจากจะมีการวางแผน
กอนการเดินทางและมีเง่ือนไขทางการเงินเอ้ืออํานวยกวาสวนปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีเพศ อายุ และ
สถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตกแตกตางกัน เนื่องจากแหลง
ทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวเลือกมาสวนใหญเปนตลาดโรงเกลือ ไมวานักทองเท่ียวเพศอะไร ระดับอายุ
ชวงไหน หรือมีสถานภาพสมรสแบบใด ก็ไมมีความแตกตางท่ีจะกลับมาเท่ียวที่จังหวัดสระแกว ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของยูงทอง รวมสุข (2549) ศึกษาวิจัยเร่ือง ขอมูลพื้นฐานของนักทองเท่ียว 
พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการทองเท่ียวในการพยากรณความ
ตั้งใจกลับมาเท่ียวจังหวัดภูเก็ตของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวาเพศ และสถานภาพสมรสไมสามารถ
พยากรณความต้ังใจกลับมาเท่ียวได เนื่องจากเพศมีความสัมพันธกันสูงกับพฤติกรรมการเดินทาง
ของนักทองเท่ียว 

สมมุติฐานท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมีปจจัยพฤติกรรมท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
แตกตางกัน มีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน 

จากผลการวิจัยพบวา ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวบุคคลท่ี
เดินทางมาดวยวัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวและแหลงทองเท่ียวในจังหวัด
สระแกวที่ทานเลือกมาทองเท่ียวท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวไมแตก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว วิธีการ
เดินทาง  ระยะเวลาในการทองเท่ียว และคาใชจายโดยเฉล่ียตอคนท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกวท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้เนื่องจากวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเท่ียวนั้นสารถรับอิทธิพลไดท้ังจากตัวนักทองเท่ียวเองหรือจากคนอ่ืนเชน ครอบครัว ญาติ
พี่นอง คูรักคูสมรส และเพื่อน โดยอิทธิพลท่ีไดรับมาจากตัวนักทองเท่ียวเองใหมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวเกิดจากแรงจูงใจภายในผลักดันใหเกิดการทองเท่ียว อยากจะมาซ้ือของท่ีตลาดโรงเกลือ 
หรือมาทองเท่ียวพักผอนดูผีเส้ือท่ีปางสีดาก็จะเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญและมีอิทธิพลใหเกิดการ
เดินทางเพื่อตอบสนองความตองการของตน สวนอิทธิพลท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนเปนตัวผลักดันให
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นักทองเท่ียวตัดสินใจเท่ียวนั้นอาจไดรับการถายทอดจากประสบการณท่ีเคยไปแลวประทับใจหรือ
พอใจจึงมีการบอกดวยปากตอปาก ซ่ึงสอดคลองกับงานของ Mayr and Zins (2011) ท่ีพบวา ความ
พึงพอใจของลูกคาสงผลใหเกิดการรับรูมูลคาของการบริการเม่ือเปรียบเทียบกับราคา ซ่ึงมีผลตอ
ความพึงพอใจ ความจงรักภักดี และการบอกปากตอปากของลูกคา  

วิธีการเดินทางท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ ท้ังนี้เนื่องจากวิธีการเดินทางสามารถเลือกเดินทางไดหลายรูปแบบ โดยนักทองเท่ียว
เดินทางมาทองเท่ียวสระแกวดวยรถยนตสวนตัวก็จะมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากกวา
รูปแบบอ่ืนจึงเปนตัวกระตุนใหกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวมากกวาวิธีอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับ
สมหมาย เสถียรธรรมวิทย (2554) ทําการวิจัยเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอตลาดน้ําคลองลัดมะยมในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร พบวา
นักทองเท่ียวท่ีมีวิธีการเดินทางแตกตางกันมีผลตอความคาดหวังและความพึงพอใจในการทองเท่ียว
ตลาดน้ําคลองลัดมะยมเขตตล่ิงชันกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

ระยะเวลาในการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้เนื่องจากระยะเวลาในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวเปนแรงผลักดันใหนัก
เท่ียวกลับมาเท่ียวตางกัน กลาวคือนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดสระแกวแบบเชาเย็น
กลับมาเท่ียวมีความตั้งใจในการกลับมาเท่ียวนอยกวานักทองเท่ียวท่ีพักคางคืนเพราะมีแรง
สนับสนุนผลักดันจากแหลงทองเท่ียวนอยกวาซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของยูงทอง รวมสุข (2549) 
วิจัยเร่ือง ขอมูลพื้นฐานของนักทองเท่ียว พฤติกรรมการเดินทาง และความพึงพอใจในคุณภาพ
บริการทางการทองเท่ียวในการพยากรณความตั้งใจกลับมาเท่ียวจังหวัดภูเก็ตพบวา ระยะเวลาที่มา
ทองเท่ียวมีอํานาจในการพยากรณความต้ังใจกลับมาเท่ียวจังหวัดภูเก็ต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยนักทองเท่ียวท่ีใชเวลาในการทองเท่ียว 1-2 วัน สามารถพยากรณถึงการมีความตั้งใจนอยกวา
นักทองเท่ียวท่ีใชเวลาในการทองเท่ียวต้ังแต 4 วันข้ึนไปสามารถพยากรณความตั้งใจมากในการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากจํานวนระยะเวลาในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวแตละคนมีผล
ตอการกลับมาเท่ียวตางกัน 

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนท่ีแตกตางกันมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ ท้ังนี้เนื่องจากคาใชจายโดยเฉลี่ยตอคนนั้นข้ึนอยูกับลักษณะประชากรศาสตรและ
ปจจัยสวนบุคคลตัวอ่ืนๆเชนรายไดของนักทองเที่ยวกับคาใชจายในการเดินทาง คาอาหาร คาท่ีพัก 
คาเขาชมแหลงทองเท่ียวหรือคาซ้ือสินคาท่ีตลาดโรงเกลือ ซ่ึงนักเท่ียวรูสึกพอใจและคุมคากับ
คาใชจายท่ีเสียไปก็จะสงผลตอการกลับมาเท่ียวในระดับตางๆ กัน ซ่ึงสอดคลองกับสมหมาย เสถียร
ธรรมวิทย (2554) ทําการวิจัยเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอ
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ตลาดน้ําคลองลัดมะยมในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร พบวาคาใชจายในการเดินทางทองเท่ียว
แตกตางกันมีผลตอความคาดหวังและความพึงพอใจในการทองเท่ียวตลาดน้ําคลองลัดมะยมเขต
ตล่ิงชันกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 
5.2.3 วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเท่ียว   

กับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวของนักทองเที่ยวชาวไทยสามารถอภิปรายผลตามสมมุติฐาน
การวิจัย ดังนี้ 

สมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 3  ปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวของนักทองเท่ียวชาวไทย 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียวกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีพักอาศัยการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวอยางมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณา
โดยภาพรวมปรากฏวาปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว
กิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีพักอาศัยการเขาถึงแหลงทองเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ในทิศทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏวาปจจัยดานองคประกอบทางการทองเท่ียว ดานส่ิงดึงดูด
ทางการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ในทิศทางบวก  รองลงมา คือ 
ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว ดานท่ีพักอาศัย และ
ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว  ตามลําดับ 

เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะวาองคประกอบทางการทองเท่ียวกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
มีความสัมพันธในทางบวกแสดงวาองคประกอบทางการทองเท่ียว เปนไปในทิศทางเดียวกันการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ถาจังหวัดสระแกวมีการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตามองคประกอบ
ทางการทองเท่ียวมากขึ้นก็จะทําใหโอกาสการกลับมาเท่ียวมีมากข้ึน ในทางกลับกัน ถาจังหวัด
สระแกวไมมีการพัฒนาในองคประกอบทางการทองเท่ียวโอกาสการกลับมาเท่ียวอีกก็จะนอยตาม
ไปดวย ซ่ึงจะเปนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นการหาคาความสัมพันธระหวางส่ิงดึงดูดทางการ
ทองเท่ียวกับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวมีความสัมพันธระดับต่ํา สืบเนื่องจากแหลงทองเที่ยว
จังหวัดสระแกวดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวมีแคตลาดโรงเกลือในแงของแหลงชอปปงมีตลาด
รานคาจํานวนมากและมีราคาเหมาะสม สวนปจจัยตัวอ่ืนๆยังไมคอยดึงดูดนักทองเท่ียวมากท่ีควร 
จึงจําเปนท่ีจังหวัดสระแกวตองมีการพัฒนาส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว ใหการทองเท่ียวของจังหวัด
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สระแกวมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายมากข้ึน มีเอกลักษณทางแหลงทองเท่ียว มีแหลงทองเท่ียวท่ี
สรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวมากข้ึนในแงของความสวยงามท้ังศิลปวัฒนธรรม 
โบราณวัตถุ หรือภูมิทัศนของแหลงทองเท่ียว และท่ีสําคัญพัฒนาตลาดโรงเกลือใหมีมาตรฐานมาก
ข้ึนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฐานิศร หนูดาษ (2557) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการกลับมาเท่ียวท่ีเขาคอและภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณพบวาปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางกลับมาทองเท่ียวในพื้นท่ีเขาคอ ไดแกปจจัยดานส่ิงดึงดูดใจมี
อิทธิพลมากท่ีสุด  

สวนการหาคาความสัมพันธระหวางการเขาถึงแหลงทองเท่ียวกับกรกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวนั้น เนื่องจากนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเดินทางมาจังหวัดสระแกวจะเดินทางมาดวยรถยนต
สวนตัว ดังนั้นจังหวัดสระแกวตองมีการพัฒนาการเขาถึงแหลงทองเท่ียวใหมีพาหนะเพียงพอกับ
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาดวยวิธีอ่ืนนอกจากมาดวยรถยนตสวนตัว เสนทางตามแหลงทองเท่ียวมี
ความปลอดภัย พัฒนาสภาพถนนใหมีความสะดวกสบายมีเสนทางคมนาคมเขาถึงและตองมีปาย
บอกทาชัดเจนดวยซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของ เสถียรพงศ ตุงคนาคร (2552) ทําการศึกษาเร่ือง 
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตตําบลแมสายอําเภอแมสายจังหวัดเชียงรายพบวาการเขาถึง
สถานท่ีทองเท่ียวไดอยางสะดวกสบายเปนส่ิงสําคัญใหนักทองเท่ียวตัดสินใจมาเท่ียวและกลับมา
เท่ียวอีก แตถาหากแหลงทองเท่ียวใดเขาถึงยาก การคมนาคมไมสะดวกก็จะทําใหเสียเวลาในการ
เดินทาง ซ่ึงจะทําใหนักทองเท่ียวเลือกไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีเขาถึงสะดวกกวา  

สวนการหาความสัมพันธระหวางส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวกับการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวนั้น เนื่องจากส่ิงอํานวยความสะดวกอยางเชนการใหบริการขอมูลขาวสาร การ
จัดทําส่ือตามแหลงทองเท่ียวท่ีมีไวใหบริการไมมีความจําเปนกับแหลงทองเท่ียวตลาดโรงเกลือและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในตลาดโรงเกลือในดานตางๆกับการกลับมาเท่ียวยังมีความสัมพันธกันนั้น 
การพัฒนาแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกวใหมีความสะอาดอยางมาก ไมวาจะเปนหองน้ํา หรือ
ความสะอาดภายในแหลงทองเท่ียวก็เปนตัวท่ีจะดึงดูดใหนักทองเท่ียวมากข้ึนซ่ึงสอดคลองกับงาน
ศึกษาของ เสถียรพงศ ตุงคนาคร (2552) ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขต
ตําบลแมสายอําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย พบวาส่ิงอํานวยความสะดวกในการรองรับนักทองเท่ียว
มีความสําคัญเปนอยางมาก ถาหากแหลงทองเท่ียวใดขาดศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวก็ทํา
ใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจนอยและสงผลใหนักทองเท่ียวกลับมาอีกนอย 

สวนความสัมพันธระหวางท่ีพักอาศัยกับการกลับมาเท่ียวในจังหวัดสระแกวนั้น 
นักทองเท่ียวสวนใหญจะใชระยะเวลาในการทองเท่ียวแบบเชาเย็นกลับ ดังนั้นโรงแรมท่ีพักจึงไมมี
ความจําเปนกลับนักทองเท่ียวท่ีเดินมาเท่ียวแคตลาดโรงเกลือ ดังนั้นทางจังหวัดตองมีการพัฒนา
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องคประกอบทางการทองเท่ียวตัวอ่ืนๆดวยเชน มีการส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวมากกวาแคตลาด
โรงเกลือโดยการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึนวามีท้ังแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร ก็จะทําใหนักทองเท่ียวมีระยะเวลาในการทองเท่ียวของ
จังหวัดมากข้ึนกวาเดิม อีกท้ังตองมีการพัฒนาโรงแรมและท่ีพักควรมีเพียงพอตอความตองการของ
นักทองเท่ียว ใกลแหลงทองเท่ียว และมีมาตรฐานมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานศึกษาของ เสถียร
พงศ ตุงคนาคร (2552) ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตตําบลแมสาย
อําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย พบวาถาแหลงทองเท่ียวตองมีจํานวนเพียงพอแลเหมาะสมเพียงพอตอ
ความตองการของนักทองเท่ียวจะสงผลใหนักทองเท่ียวเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจมาเท่ียวอีก 

สวนการหาความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางการทองเท่ียวกับการกลับมาเท่ียวท่ีจังหวัด
สระแกวมีความสัมพันธกันนั้น เนื่องจากกิจกรรมทางการทองเท่ียวของจังหวัดสรแกวมีนอยเพราะ
จังหวัดสระแกวไมใชจังหวัดทองเท่ียวหลัก ดังนั้นทางจังหวัดตองมีการพัฒนาจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายมากข้ึน มีความสนใจและมีการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวรับรูมากข้ึนซ่ึงสอดคลอง
กับงานศึกษาของงานวิจัยของ เสถียรพงศ ตุงคนาคร (2552) ทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวในเขตตําบลแมสายอําเภอแมสายจังหวัดเชียงราย พบวา กิจกรรมทางการทองเท่ียว
ในเขตตําบลแมสายมากท่ีสุด คือกิจกรรมการซ้ือขายสินคาท่ีตลาดการคาชายแดน เนื่องจากสินคา
ราคาถูกสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหตัดสินใจมาเท่ียวได  ดังน้ันองคประกอบทางการทองเท่ียวนัน้
มีการพัฒนาข้ึนก็จะทําใหโอกาสการกลับมาเท่ียวของนักทองเท่ียวมีมากข้ึนซ่ึงสอดคลองแนวคิด
ของพะยอม ธรรมบุตร (2549) ท่ีกลาวา องคประกอบทางการทองเท่ียวตองประกอบไปดวยแหลง
ทองเที่ยว กิจกรรม ท่ีพักแรม บริการตางๆและการเขาถึงแหลงทองเท่ียว ซ่ึงในสวนของแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมมีพื้นฐานท่ีมาจากปจจัยส่ิงดึงดูดใจดานการทองเท่ียว สวนท่ีพักโรงแรมและ
บริการตางๆก็มีพื้นฐานมาจากส่ิงอํานวยความสะดวก 

 
5.2.4 วัตถุประสงคขอ 4 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนการ

กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 
จากขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อ

สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวตามทัศนะของนักทองเที่ยว และผลการสัมภาษณผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวผูวิจัย
สามารถนํามาสรุปเปนแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว เปนประเด็นหลักไดแก 
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1) ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว 
จากการสัมภาษณ พบวาจังหวัดสระแกวมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย แตยังไม

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวมากพอ แตจะมีจุดเดนตรงท่ีแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ นั้นก็คือ
ตลาดโรงเกลือมีแหลงชอปปงมีตลาดรานคาจํานวนมาก ดังนั้นตองมีแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
และยกระดับแหลงทองเท่ียวในจังหวัดสระแกวเพื่อสนับสนุนใหกลับมาเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียวเชิงนันทนาการ 
ใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวมากข้ึนเหตุท่ีเปนเชนนี้ เนื่องจากองคประกอบทางการ
ทองเท่ียวในดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวนั้นจะมีแหลงทองเท่ียวท่ี
หลากหลายแตนักทองเท่ียวสวนใหญจะเดินทางไปแคตลาดโรงเกลือ ดังนั้นตองมีการสงเสริม
ภาพลักษณของแหลงทองเท่ียวท่ีเปนจุดเดนของแตละแหลงทองเท่ียวนํามาเสนอใหชัดเจนมากข้ึน 
โดยการประชาสัมพันธจากทุกภาคสวน  ซ่ึงสอดคลองกับงานของฐานิศร  หนูดาษ  (2557) 
ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการกลับมาเท่ียวท่ีเขาคอและภูทับ
เบิกจังหวัดเพชรบูรณ พบวาปจจัยดานส่ิงดึงดูดใจและการใหบริการเสริมของแหลงทองเท่ียว สงผล
ใหนักทองเท่ียวเดินทางกลับมาเท่ียวมากท่ีสุด 

2) ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียว 
จากการสัมภาษณ พบวามี ควรมีการสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธงานเทศกาล

ตางๆไดอยางท่ัวถึงมากกวานี้ โดยทางจังหวัดตองมีการประชาสัมพันธกิจกรรมทางการทองเท่ียว
ผานทุกๆส่ือ และควรสงเสริมรูปแบบกิจกรรมในเทศกาลมีความนาสนใจ โดยการพัฒนากิจกรรม
ทางการทองเท่ียวใหดึงดูดนักทองเท่ียวจากการสนับสนุนของทุกภาคสวน เปดโอกาสใหชุมชนไดมี
สวนรวมกับกิจกรรมทางการทองเท่ียวมากข้ึน อีกท้ังควรมีการสงเสริมกิจกรรมในแหลงทองเท่ียว
ใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวตามปฏิทินทางการทองเท่ียวของจังหวัด เหตุท่ีเปนเชนเพราะ 
นักทองเท่ียวจะไดรวมกิจกรรมทางการทองเท่ียวอยางแทจริง เชนมาเท่ียวอุทยานแหชาติปางสีดา
ในชวงฤดูผีเส้ือ ในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ถานักทองเท่ียวเดินทางมาชวงเวลาอ่ืนก็ไมไดเห็น
ผีเส้ือ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพะยอม ธรรมบุตร (2549) ท่ีกลาววา กิจกรรมทางการทองเท่ียว
เปนหัวใจสําคัญของสินคาทางการทองเท่ียวท่ีตองแสวงหาประสบการณ จําเปนตองมีกิจกรรมให
นักทองเท่ียวไดมีสวนรวม ซ่ึงกิจกรรมอาจเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน รวมไปถึงกิจกรรม
นันทนาการตางๆ 

3) ดานท่ีพักอาศัย 
จากการสัมภาษณพบวาตองมีแนวทางการพัฒนาดานท่ีพักอาศัย ควรใหความสําคัญ

กับมาตรฐานของท่ีพักและโรงแรม เพื่อใหนักทองเท่ียวไดใชระยะเวลาในการทองเท่ียวมากกวา 1 
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วันไดพักคางคืนอยูในจังหวัดสระแกวเพื่อใหรายไดเขาสูจังหวัดมากข้ึน อีกท้ังทางจังหวัดมีจํานวน
ท่ีพักและโรงแรมมีจํานวนเพียงพอตอความตองของนักทองเท่ียว แตควรมีการเตรียมความพรอมใน
การรองรับนักทองเท่ียวกลุมสัมมนา และกลุมนักทองเท่ียวท่ีตองการพักโฮมสเตย เหตุท่ีเปนเชนนี้ 
เนื่องจากจังหวัดสระแกวยังมีโรงแรม/ท่ีพักใหเลือกยังไมหลากหลายมากนัก ดังนั้นตองมีการ
สนับสนุนใหมีโรงแรมและท่ีพักที่หลากหลายมากข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา สิทธิการ (2549) ทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาผลกระทบจากการ
ทองเท่ียวตอสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนการทองเท่ียวจังหวัดเชียงรายพบวาท่ีพักในแหลง
ทองเท่ียวเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะสามารถรองรับนักทองเท่ียวภายในแหลงทองเท่ียว พรอมมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายและสะดวกสบาย ก็จะมีผลตอการตัดสินใจเดินทางของนักทองเท่ียวได 

4) ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียว 
จากการสัมภาษณพบวาตองมีแนวทางการพัฒนาในเร่ืองของความปลอดภัยของ

เสนทางในการเดินไปสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ โดยเตรียมความพรอมในเร่ืองของการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาเสนทางคมนาคมใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน และควรมีปายบอกทาง
หลายภาษาใหท่ัวถึงแหลงทองเท่ียว นอกจากพาหนะในแหลงทองเท่ียวจะมีความเพียงพอตอ
นักทองเท่ียวแลวควรมีการเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวไปท้ังจังหวัด โดยการปรับปรุงและพัฒนา
ถนนท่ีใชเดินทางไปแหลงทองเท่ียวใหมีความสะดวกมากขึ้นตลอดจนสรางเครือขายเสนทาง
คมนาคมและระบบการเช่ือมโยงการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัด เนื่องจากทางจังหวัดมีนโยบาย
ผลักดันใหนักทองเท่ียวไปเท่ียวแหลงทองเท่ียวตางๆภายในจังหวัด ดังนั้นเสนทางคมนาคมตองมี
ความพรอมเพื่อรองรับนักทองเท่ียวไดเดินทางสะดวกสบายมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Cooper and Other (1994) กลาววา ความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวนั้น ถานักทองเท่ียว
สามารถเดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวกจะทําใหนักทองเท่ียวเกิดอรรถรสในการ
ทองเท่ียวไดมาก แมแหลงทองเท่ียวมีความสวยงามแตขาดความสะดวกในการเขาถึงและความ
ปลอดภัยนักทองเท่ียวจะไมเดินทางไปเท่ียวชม 

5) ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
จากการสัมภาษณพบวาตองมีแนวทางการพัฒนาการส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับ

นักทองเที่ยว โดยเฉพาะสรางหองน้ําใหมีจํานวนเพียงพอตอนักทองเท่ียว โดยการเพิ่มงบประมาณ
ในการกอสรางหองน้ําตามแหลงทองเท่ียวท่ีถูกสุขลักษณะและมีมาตรฐาน หรือในชวงเทศกาล
จํานวนนักทองเท่ียวจะมีมากข้ึนทางจังหวัดก็จัดเตรีมบริการหองน้ําเคล่ือนท่ีไวตามแหลงทองเท่ียว
เหตุท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากแหลงทองเท่ียวบางแหลงตองเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวกในเร่ืองของความ
สะอาด และความปลอดภัยเพิ่มข้ึนเพื่อสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวกลับมาเท่ียว และ
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นอกจากจํานวนรานอาหารมีเพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียวแลวควรมีการสงเสริมให
สถานประกอบการคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานการบริการใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และราคา
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548) กลาววา ส่ิงอํานวยความสะดวก
ในแหลงทองเท่ียวนั้นตองเปนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีใหบริการนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเท่ียว
ในแหลงทองเท่ียวนั้นอยางประทับใจเพ่ือใหนักทองเท่ียวอยากจะทองเท่ียวนานวันข้ึน หรือกลับมา
เท่ียวโอกาสหนา 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
ท้ังนี้ ผูวิจัยสามารถเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนแนวทางทางการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวเพื่อ สนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ดังนี้ 
1) ดานส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว มีความสัมพันธกับการ

กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นทางจังหวัดสระแกวก็ตองไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในการสรางจุดเดนและเอกลักษณใหกับแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวใหมากข้ึน
เพื่อใหแหลงทองเท่ียวตางๆในจังหวัดดึงดูดนักทองเท่ียวมากข้ึน อาจจะมีการนําเสนอการทองเท่ียว
ในรูปแบบใหมๆ ดังนี้ การทองเท่ียวรูปแบบโฮมสเตยเนื่องจากจังหวัดสระแกวมีชุมชนหลากหลาย
เช้ือชาติ ท้ังไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา และลาว จึงควรมีการสนับสนุนในการทองเท่ียวรูปแบบนี้ 
เพื่อใหนักทองเท่ียวไดมาใชชีวิตความเปนอยูรวมกับชุมชนอยางใกลชิด เพื่อเปนการแลกเปล่ียนภูมิ
ปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ินใหกับนักทองเท่ียว ท่ีสําคัญเปนการสรางรายไดใหกับคนในทองถ่ิน 
ดังนั้นควรมีการสงเสริมใหเปนส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียวของจังหวัดและ การทองเท่ียวเชิงผจญภัย 
เนื่องจากจังหวัดสระแกวมีแหลงทองเที่ยวท่ีรองรับนักทองเที่ยวท่ีชอบปนจักรยาน ดูนก กิจกรรม
เดินปา เชน อุทยานแหงชาติปางสีดา เข่ือนพระปรง  เขาฉกรรจดังนั้นควรมีการสนับสนุนใหเกิด
ความพรอมรองรับนักทองเท่ียว เปนตน 

2) ดานกิจกรรมทางการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกว มีความสัมพันธกับการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น ตองใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธ
งานเทศกาลตางๆไดอยางท่ัวถึง และควรมีนโยบายสงเสริมและผลักดันใหเกิดกิจกรรมในแหลง
ทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวมากข้ึน อีกท้ังควรมีการสงเสริมจัดกิจกรรมและเทศกาลใหคนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมกับนักทองเท่ียวมากข้ึน เชนมีการจัดกิจกรรมทองเท่ียวในพื้นท่ีของชุมชน 
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จัดการแสดงงานเทศกาลประเพณี และจัดกิจกรรมนันทนาการตามแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 
อาจจะเปนการปนจักรยานท่ีอุทยานแหงชาติตาพระยา 

3) ดานท่ีพักอาศัยของจังหวัดสระแกว มีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นควรมีการสงเสริมพัฒนาโรงแรมและท่ีพักใหมีมาตรฐานเพ่ือ
รองรับนักทองเที่ยวมากข้ึน เชนโรงแรมและท่ีพักควรมีหองประชุมในการรองรับนักทองเท่ียว
สําหรับกลุมท่ีเดินทางมาประชุมสัมมนา เนื่องจากจังหวัดสระแกวยังไมมีความพรอมมากพอ ทําให
นักทองเท่ียวกลุมนี้ไปพักจังหวัดใกลเคียงหรือขามไปพักฝงกัมพูชาแทนและควรมีการพัฒนา
ยกระดับโรงแรมใหมีมาตรฐานมากข้ึน  อีกท้ังควรมีการพัฒนาท่ีพักรูปแบบโฮมเสตย ให
นักทองเท่ียวไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเปนอยูของคนในทองถ่ิน เพื่อดึงดูดให
นักทองเท่ียวมีระยะเวลาในการทองเท่ียวจังหวัดสระแกวมากข้ึน 

4) ดานการเขาถึงแหลงทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวมีความสัมพันธกับการกลับมา
เท่ียวจังหวัดสระแกวในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นควรพัฒนาเสนทางในการเดินทางไปตามสถานท่ี
ตางๆใหมีความปลอดภัย และสะดวกในการเดินทางรวมถึงระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ปาย
บอกทางมีขนาดชัดเจน ปมน้ํามันมีใหบริการท่ัวถึงและควรสนับสนุนใหมีพาหนะโดยสารเขาถึง
แหลงทองเท่ียวมากข้ึน และท่ีสําคัญควรมีการสงเสริมการเขาถึงแหลงทองเท่ียวโดยการพัฒนาสราง
การคมนาคมเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวใหท่ัวถึงกันมากข้ึน 

5) ดานส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวของจังหวัดสระแกวมีความสัมพันธ
กับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นควรมีการพัฒนาสรางหองน้ําใหมี
จํานวนเพียงพอปริมาณนักทองเท่ียว และพัฒนาความสะอาดของแหลงทองเท่ียวโดยเฉพาะตลาด
โรงเกลือ เพราะยังมีปญหาในเร่ืองความสะอาด ท้ังหองน้ํา และพ้ืนท่ีภายในตลาดโรงเกลือ 

 
5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรจัดประเภทของนักทองเท่ียวออกเปนกลุมเพื่อท่ีจะไดกลุมของนักทองเท่ียวท่ี
เหมาะสม โดยจะไดขอมูลท่ีเท่ียงตรง ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งในการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว และทําใหทราบถึงความตองการของนักทองเท่ียวอยางแทจริง 
เพื่อท่ีจะพัฒนาแหลงทองเท่ียวจังหวัดสระแกวใหนักทองเท่ียวกลับมาเท่ียวอีกในอนาคต 

2) สําหรับการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวควรมีการศึกษาปจจัยอ่ืนๆดวย เพื่อใหครอบคลุมกับนักทองเท่ียวกลุมตางๆ เชนบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจ ประสบการณการทองเท่ียว เปนตน 
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3) สําหรับการศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเท่ียวกับการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว ควรศึกษาปจจัยอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน โดย
การศึกษากับปจจัยอ่ืนๆ มากกวาองคประกอบทางการทองเท่ียว 5 As เพื่อใหทราบขอมูลนํามาใชใน
การวางแผนจัดการทางการทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

4) ในอนาคตประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมอาเซียนทําใหจังหวัดสระแกวเกิด
การเปล่ียนแปลงในหลายดานโดยเฉพาะดานการทองเท่ียว เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีติดกับจังหวัด
ชายแดนกัมพูชา ดังนั้นควรทําการศึกษากับประชากรที่เปนนักทองเท่ียวตางชาติดวย เพื่อใหผล
การศึกษาท่ีไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในระดับประเทศได 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการ
กลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว 

 แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโทของคณะการ
จัดการการทองเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

 โดยการศึกษาเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว
จําแนกตามพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมีผลตอการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกวเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว 

แบบสอบถามฉบับนี้มีท้ังส้ิน 6 หนา (รวมหนานี้) ซ่ึงในตัวแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกท้ังส้ิน 4
สวนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้      

สวนท่ี 1: แบบสอบถามขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเท่ียว 
สวนท่ี 2: แบบสอบถามขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 

  สวนท่ี 3: แบบสอบถามขอมูลองคประกอบทางการทองเท่ียว 5 As 
  สวนท่ี 4: แบบสอบถามขอมูลดานการกลับมาทองเท่ียว 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทานผูตอบแบบสอบถามกรุณาตอบคําถามใหครบ
ทุกขอ เพื่อความสมบูรณ และถูกตองของงานวิจัย คําตอบของทานเปนส่ิงท่ีมีความหมาย และมีคา
ยิ่ง ทางผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลของทานเปนความลับ โดยจะนํามาใชเปนขอมูลในการวิจัยเทานั้น 
ไมมีผลกระทบใดๆ ตอทานและองคกร ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานท่ีเสียสละเวลาอันมีคา และ
ใหความกรุณาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
 
                นางสาวกัลยลัญญา ปล่ังกมลดิษ 
     นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการทองเท่ียว 
                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลดานประชากรศาสตรของนักทองเที่ยว 
กรุณาตอบคําถามทุกขอโดยใสเคร่ืองหมายลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลตรงกับความ
เปนจริงของทานมากท่ีสุด 

1. เพศ 
 1.) ชาย     2.) หญิง 

2. อายุ 
 1.) ต่ํากวา 25 ป    2.) 26-35 ป 
 3.) 36-45 ป     4.) 46-55 ป 
 5.) 56 ปข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
 1.) โสด     2.) สมรส 
 3.) แยกกนัอยู     4.) หยาราง 

4. ระดับการศึกษา 
 1.) ต่ํากวาปริญญาตรี    2.) ปริญญาตรี 
 3.) สูงกวาปริญญาตรี  

5. อาชีพ 
   1.) นักเรียน/นักศึกษา    2.) รับราชการ/พนักงาน/ 
รัฐวิสาหกจิ 
   3.) พนักงานบริษัท/ธุรกิจเอกชน  4.) ประกอบธุรกิจสวนตัว 
   5.) อ่ืน(ระบุ)…………….      

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 1.) ต่ํากวา10,000 บาทตอเดอืน   2.) 10,000-20,000 บาทตอเดือน 
 3.) 20,001-30,000 บาทตอเดือน  4.) มากกวา 30,000 บาทตอเดือน 

สวนท่ี 2 : ขอมูลดานพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
กรุณาตอบคําถามทุกขอโดยใสเคร่ืองหมายลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลตรงกับความ
เปนจริงของทานมากท่ีสุด 

7. บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 
 1.) ตัวทานเอง    2.) ครอบครัว 
 3.) ญาติ     4.) คูรัก/คูสมรส 
 5.) เพื่อน     6.) อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)…………… 
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8. ส่ือท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเท่ียวในจังหวัดสระแกว 
 1.) โทรทัศน/วิทยุ    2.) อินเตอรเน็ต/เว็บไซต 
 3.) นิตยสารทองเท่ียว/คูมือทองเท่ียว  4.) อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)…………… 

9. บุคคลท่ีเดินทางมาดวย 
 1.) มาโดยลําพัง    2.) ครอบครัว 
 3.) คูสมรส/คูรัก    4.) ญาติ 
 5.) เพื่อน     6.) คณะทัวร 

  7.) อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)…………… 
10. วิธีการเดินทาง 

 1.) รถยนตสวนตัว    2.)รถโดยสารสาธารณะ 
 3.) รถรับจาง/เหมา    4.) เดินทางมากับบริษัททัวร 
 5.) อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)…………… 

11. ระยะเวลาในการทองเที่ยว 
 1.) เชาเย็นกลับ    2.) พัก 1 คืน 
 3.) พัก 2 คืน     4.) พัก 3 คืนข้ึนไป 
 5.) อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)…………… 

12. คาใชจายโดยเฉล่ียตอคน 
 1.) ต่ํากวา1,000 บาท    2.) 1,000-3,000 บาท 
 3.) 3,001-5,000 บาท    4.) 5,001-7,000 บาท 
 5.) 7,001-10,000 บาท    6.) มากกวา10,000 บาทข้ึนไป 

13. วัตถุประสงคในการมาเท่ียวในจังหวัดสระแกว (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.) การทองเท่ียวเพื่อพักผอนในวันหยุด 
 2.) การทองเท่ียวเพื่อวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
 3.) การทองเท่ียวเพื่อธรรมชาติ 
 4.) การทองเท่ียวเพื่อการกีฬาและความบันเทิง 
 5.) การทองเท่ียวเพื่อการศึกษา 
 6.) การทองเท่ียวเพื่องานอดิเรก 
 7.) การทองเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติมิตร 
 8.) การทองเท่ียวเพื่อธุรกิจ 
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 9.) การทองเท่ียวเพื่อประชุมสัมมนา 
14. แหลงทองเที่ยวในจังหวัดสระแกวท่ีทานเลือกมาทองเที่ยว (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 1.) แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร (ปราสาทสดกกอกธม, วัด
นครธรรม, ปราสาทเขานอย ฯลฯ) 

 2.) แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (ละลุ, อุทยาแหงชาติปางสีดา, เขาฉกรรจ, อาง
เก็บน้ําพระปรง ฯลฯ) 

 3.) แหลงทองเท่ียวเชิงชอปปง (ตลาดโรงเกลือ ฯลฯ) 
 4.) อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)…………… 

สวนท่ี 3 : ขอมูลองคประกอบทางการทองเที่ยว 5 As 
กรุณาตอบคําถามทุกขอโดยใสเคร่ืองหมายลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลตรงกับความ
คิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
      

 
 

มาก
ท่ีสุด 

ปาน
กลาง มาก นอย นอย

มาก 
องคประกอบท่ี 1 : ส่ิงดงึดดูทางการทองเที่ยว (Attraction) 
15. จังหวดัสระแกวมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย      
16. เอกลักษณทางวัฒนธรรมของแหลงทองเท่ียวใน 
จังหวดัสระแกว 

     

17. ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีงดงาม
สรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว 

     

18. ความสวยงามของสภาพภูมิทัศนของแหลงทองเท่ียว      
19. แหลงชอปปงมีตลาดรานคาจํานวนมาก      
20. แหลงชอปปงมีสินคาท่ีมีราคาเหมาะสม      
องคประกอบท่ี 2 : กิจกรรมทางการทองเที่ยว (Activity) 
21. สถานท่ีในการจัดเทศกาลมีความเหมาะสม      
22. รูปแบบกิจกรรมในเทศกาลมีความนาสนใจ      
23. เทศกาลมีความหลากหลายและตอเนือ่งตลอดท้ังป      
24. มีการประชาสัมพันธงานเทศกาลตางๆไดอยางท่ัวถึง      
25. จังหวดัมีการจัดกิจกรรมตามฤดูกาลทองเท่ียวอยางมี      

องคประกอบทางการทองเที่ยว 5 As 
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องคประกอบทางการทองเที่ยว 5 As 

 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
มาก 

ประสิทธิภาพ      
องคประกอบท่ี 3 : ท่ีพักอาศัย (Accomadation) 
26.จํานวนท่ีพกัและโรงแรมมีจํานวนเพียงพอตอความตอง
ของนักทองเท่ียว      

27. ท่ีพักและโรงแรมอยูใกลแหลงทองเท่ียว      
29.คาบริการที่พักและโรงแรมมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่
ไดรับบริการ      

30. คุณภาพการใหบริการของบุคลากร      
28. ท่ีพักและโรงแรมมีมาตรฐาน 
31. พาหนะในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวมีเพียงพอ เชน 
รถโดยสาร บริการรถเชา 

     

32. เสนทางในการเดินทางไปตามสถานท่ีตางๆมีความ
ปลอดภัย 

     

33. สภาพถนนเขามายังแหลงทองเท่ียวมีความสะดวกสบาย      
34. มีเสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียวไดหลายเสนทาง      
35. มีปายบอกทางเสนทาง ขอมูล และคําอธิบายตางๆชัดเจน       
องคประกอบท่ี 5 : ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว(Amenity) 
36. มีการใหบริการขอมูลขาวสารตามแหลงทองเท่ียว      
37. มีการจัดทําส่ือ/เอกสารประชาสัมพันธการทองเท่ียว      
38. มีการจัดเตรียมศูนยชวยเหลือนักทองเที่ยว      
39. มีมาตรการตางๆในการรักษาความปลอดภัยแก
นักทองเท่ียว 

     

40. ท่ีจอดรถมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณรถของนักทองเท่ียว      
41. สาธารณูปโภคในแหลงทองเท่ียวหางาย เชน น้ําดื่ม ท่ีจอด
รถ สถานพยาบาล 

     

42. หองน้ํามีความสะอาด      
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องคประกอบทางการทองเที่ยว 5 As มาก
ท่ีสุด 

ปาน
กลาง มาก นอย  

นอย
มาก 

43. หองน้ํามีจาํนวนเพียงพอปริมาณนักทองเท่ียว      
44.จํานวนรานอาหารมีเพียงพอความตองการของ
นักทองเท่ียว 

     

45. อาหารมีคุณภาพ รสชาติดี เม่ือเทียบกับราคา      
46. คุณภาพการใหบริการของพนักงานในรานอาหาร      
47. มีการบริการธุรกรรมทางการเงิน เชน ATM ธนาคาร ตาม
จุดใหบริการนกัทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว   

     

 
สวนท่ี 4 : ขอมูลดานการกลับมาเท่ียว 
กรุณาตอบคําถามทุกขอโดยใสเคร่ืองหมายลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลตรงกับความ
คิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 
 

มาก
ท่ีสุด 

ปาน
กลาง มาก นอย นอย

มาก 
การกลับมาเท่ียว 
48. ความพึงพอใจของทานท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวของจังหวัด
สระแกว 

     

49. โอกาสที่ทานจะกลับมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของจังหวดั
สระแกว 

     

 

ขอมูลการกลับมาเท่ียว

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคณุเปนอยางสูงในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

การทดสอบคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

การทดสอบคาความเชื่อถือของแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามในสวนท่ี 3 แบบสอบถามขอมูลองคประกอบทางการทองเท่ียว  
1. ส่ิงดงึดดูทางการทองเที่ยว  

Case Processing Summary 

 N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0Cases 

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.0.89 6 

 

2. กิจกรรมทางการทองเที่ยว  

Case Processing Summary 

 N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0Cases 

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.921 5 
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3. ท่ีพักอาศัย 

Case Processing Summary 

 N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0Cases 

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.859 5 
 
 

4.  การเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

Case Processing Summary 

 N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0Cases 

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.902 5 
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5. ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 

Case Processing Summary 

 N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0Cases 

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.936 12 

 

แบบสอบถามในส่วนที ่4 : ข้อมูลด้านการกลบัมาเทีย่ว 

1. การกลบัมาเทีย่ว 

Case Processing Summary 

 N % 

Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0Cases 

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.867 2 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ตัวอยางของแบบสัมภาษณที่ใชในการเก็บขอมูล 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง “แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกว” 

สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียวจังหวัด
สระแกว 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ  
 ช่ือ…………………………………นามสกุล……………………................................ 
 อายุ…………………….ระดับการศึกษา……………………………………………… 

อาชีพ…………………………………ตําแหนงงาน………………………………….. 
สถานท่ีทํางานในปจจุบัน…………………………………อายุในการทํางาน………… 

 
ตอนท่ี 2 ความคิกเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพื่อสนับสนุนการกลับมาเท่ียว
จังหวัดสระแกว 

1. ทานมีความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาส่ิงดึงดูดทางการทองเท่ียว (Attraction) กับการ
กลับมาเท่ียวจงัหวัดสระแกวอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2. ทานมีความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนากจิกรรมทางการทองเท่ียว (Activity) กับการ
กลับมาเท่ียวจงัหวัดสระแกวอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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3. ทานมีความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาท่ีพกัอาศัย (Accomadation) กับการกลับมาเท่ียว
ซํ้าจังหวดัสระแกวอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. ทานมีความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาการเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) กับการ
กลับมาเท่ียวซํ้าจังหวดัสระแกวอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. ทานมีความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว
(Amenity) กับการกลับมาเท่ียวจังหวัดสระแกวอยางไรบาง 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
**ขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ณ โอกาสน้ี**

      
    นางสาวกัลยลัญญา ปลั่งกมลดิษ 

     นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการทองเที่ยว  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผูใหสัมภาษณ
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รายนามผูใหสัมภาษณ 
 

1. คุณ กิรดา ลําโครัตน  ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา 
    จังหวดัสระแกว 

2. คุณ กรรณกิาร สมบัติจุย  เจาหนาท่ีสํานกังานการทองเที่ยวและกีฬา  
    จังหวดัสระแกว 

3. คุณ นันทกานต สวัสดีภักด ี นักพัฒนาการทองเท่ียว สํานกังานการ  
    ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสระแกว    

4. คุณราตรี แสงรุงเรือง  ประธานชมรมธุรกิจทองเท่ียว 
5. คุณ กิตติพร ทองเฟอง  ทัวรโอเปอรเรเตอรบริษัทอรัญศรีโสภณ   

    ทราเวล  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เอกสารตอบรับการตีพมิพ์ผลงานวจิัย 
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ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวกัลยลัญญา  ปล่ังกมลดิษ 
 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว)  
 เกียรตินยิมอันดับสอง มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
 ปท่ีสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
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