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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดั

นครราชสีมา มีวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีผลต่อ

การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในด้านต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ความสนใจ ดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวก ดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นการบริการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ สามารถบูรณาการ

ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาไดม้ากยิ่งข้ึน โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งประชากร

เป็นบุคคลท่ีเก่ียวข้องในด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬา นักกีฬา และนักท่องเท่ียวชาวไทย                    

ท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 1) สถิติ              

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน



มาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการ

วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Bayesian Estimates of Coefficients a,b,c 

Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน แสดงค่านยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  กล่าวคือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 

รายได้ส่วนตวัต่อเดือน สถานท่ีอยู่อาศยั ไม่มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม แรงจูงใจในการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig เท่ากบั 0.000 แสดงว่า 

ตวัแปรตน้ไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม จึงปฎิเสธสมมุติฐาน 

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวเชิงกีฬา; แรงจูงใจในการท่องเท่ียว 

ABSTRACT 

According to the research Motivations from Thai tourists for Sport Tourism In Nakhon 

Ratchasima Province. The objective is  focus on  studying of demographic factors that affected 

the incentives of Thai tourists towards to the sports tourism in Nakhon Ratchasima province 

affecting sports tourism in various aspects, including attraction, interest, facilities 

transportation service and public relations that able to integrate more knowledge and 

understanding in sports tourism. The population sample was identified as persons involved in 

sports tourism, athletes and Thai tourists, 400 people who traveled in Nakhon Ratchasima 

province using questionnaires as a tool to collect data. The data analysis of this research was 

divided into 2 parts following 1) the statistics used for the descriptive analysis, i.e. the 

frequency, percentage, mean and standard deviation; 2) Inferential statistic, i.e. ANOVA 

 ( ANOVA) and linear regression bayesian estimates of coefficients a,b,c Analysis. 

The hypothesis testing results showed that (1) the analysis of variance the statistic 

significance was at the 0.05 level, namely, demographic factors, gender, age, status, education, 

personal income per month. place of residence. There were no factors affecting the dependent 



variable. Sports Tourism Incentives in Nakhon Ratchasima Province. The results of the 

analysis revealed that the sig value was 0.000, indicating that the source variable had no 

relationship with the dependent variable. Therefore rejecting the hypothesis. 

Keywords: Sport Tourism, Motivations for Sport Tourism 

บทน า 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาและ                            

การท่องเท่ียวอย่างสูง เน่ืองจากประสบการณ์ในการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ 

ระดบัเอเชีย และระดบัโลกท่ีผา่นมา จึงมีความพร้อมในดา้นของบุคลากรกีฬา ความเป็นเลิศ ของ

นักกีฬา สนามฝึกซ้อม สนามแข่งขนั รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของจงัหวดั ทั้งดา้น

การคมนาคม ธุรกิจท่ีพกั และความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว ท าให้สถานการณ์การ

ท่องเท่ียวในประเทศแยกตามรายได้จงัหวดั ปี 2564 มีสถิตินักท่องเท่ียวชาวไทยผูเ้ดินทางมา

ท่องเท่ียวภายในจงัหวดันครราชสีมา เป็นจ านวน  2,415,775 คน และมีรายไดถึ้ง 4,212.82 ลา้น

บาท (กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2564) 

 การท่องเท่ียวเชิงกีฬาเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียว 

เป็นการเดินทางเพ่ือการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาเพื่อการออกกาลงักาย 

หรือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงทั้งท่ีใชก้ าลงั และไม่ใชก้ าลงั ตลอดจนการเดินทาง  เพื่อรับชม

การแข่งขนักีฬาประเภทต่าง ๆ จนถึงมหกรรมกีฬาท่ีนักท่องเท่ียวสนใจ โดยมีกีฬาเป็นส่วน

ส าคญัของการเดินทาง รวมทั้งเพ่ือเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น พิพิธภณัฑ์กีฬา สนาม

ฝึกซอ้ม และสนามแข่งขนักีฬา เป็นตน้ ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา จึงแบ่งเป็น 3  ประเภท 

ตามจุดประสงคก์ารเดินทาง  

หรือความสนใจของนกัท่องเท่ียว 1. การท่องเท่ียวงานหรือมหกรรมกีฬา (Sport Event Tourism)  

2. การท่องเท่ียวเพ่ือเล่นกีฬา (Active Sport Tourism) 3. การท่องเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือความทรงจ า 

(Nostalgia Sport Tourism) ส านกัเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา ส านกังานปลดักระทรวงการ



ท่องเท่ียวและกีฬา  รายงานถึงกลุ่มท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี ชยัภูมิ และสระแกว้ ว่าการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัน้ีมีความโดดเด่นในแง่การ

ท่องเท่ียวแห่งวิถีชีวิตอีสานใตร่้วมสมยัโดยเช่ือมโยงการท่องเท่ียวไปสู่ประเทศลาว กมัพชูา และ

เวียดนาม บรรยากาศการท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดัน้ี มีลกัษณะการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวจะได้

สัมผสัอารยธรรมอีสานใต ้นอกจากน้ียงัมีจงัหวดัท่ีมีความโดดเด่นดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 

ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมาและบุรีรัมย ์(กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา, 2559)  

 ปัจจุบนัการแข่งขนัการเสนอตวัเป็นเมืองเจา้ภาพการแข่งขนักีฬาส าคญัในประเทศ และ

ความตอ้งการเป็นผูน้ าในดา้นอุตสาหกรรมกีฬาค่อนขา้งสูง อีกทั้งนักท่องเท่ียวยงัขาดความรู้ 

ความเขา้ความใจในดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาอยา่งมาก ดงันั้นการศึกษาเร่ืองความตอ้งการและ

ความสนใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ในเขตอ าเภอเมืองนครนครราชสีมา ของนกัท่องเท่ียวชาว

ไทย จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมุ่งเนน้ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิง

กีฬาในจงัหวดันครราชสีมา มีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในด้านต่าง ๆ สามารถบูรณาการ

ความรู้ความเขา้ใจในดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาไดม้ากยิ่งข้ึน และเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้

พฒันาในดา้นน้ีต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

มีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา                  

ขอบเขตของงานวิจัย 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขต

ของการศึกษาคน้ควา้ไว ้ดงัน้ี  

1. ดา้นเน้ือหา การศึกษาเร่ืองปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา  ผูวิ้จยัมุ่งเน้นศึกษา



เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา

ดา้นต่าง ๆ  

2.  ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา นกักีฬา และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียวใน

จงัหวดันครราชสีมา  

3. ดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา แบ่งเป็น  

3.1 ตัวแปรต้น  คือ  ปั จจัย ส่ วนบุคคล  ได้แ ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ                                

ระดบัการศึกษา รายไดส่้วนตวัต่อเดือน และสถานท่ีพ านกัอาศยั  

3.2 ตวัแปรตาม  คือ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียว

เชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ความสนใจ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

ดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นการบริการ และดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

สมมติฐานของการวจิัย 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ                          

การท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา                  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัด
นครราชสีมา 

2. ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการประเมิณและตดัสินใจท่องเท่ียวเชิง
กีฬา ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดันครราชสีมา  และสามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุง
พฒันา การท่องเท่ียวเชิงกีฬา การส่งเสริมการตลาด สังคม วฒันธรรม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

3. ผลจากงานวิจยัสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันา ดา้นการบริหารจดัการในการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา เพื่อ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวได ้



กรอบแนวคิดในการวจิัย  

 

              

 

 

 

 

 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

  Tom Hinch & James Higham (2011) นิยามการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism 

ประกอบจากค า 2 ค า เขา้ดว้ยกนั “การท่องเท่ียว (Tourism)” และ “กีฬา (Sports) ลกัษณะและ

ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงกีฬา 1) กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ (Hallmark Event)  2) 

กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation)หรือการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย

(Adventure Tourism)  3) กิจกรรมเพ่ือสุขภาพร่างกาย (Health and Fitness)  

ทฤษฎอีุปสงค์และอุปทานในตลาดการท่องเท่ียวเชิงกฬีา 

Maier & Weber (1993 ) ไดเ้สนอทฤษฎีอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดการท่องเท่ียวเชิง
กีฬาว่า กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มอุปสงค์ของการท่องเท่ียวเชิงกีฬาตามแบบของ ซ่ึงใชค้วาม

เขม้ขน้ของการประกอบกิจกรรมกีฬามาเป็นแนวคิดส าคญัในการแบ่งประเภทกลุ่มอุปสงค ์ 

เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กลุ่มนกักีฬาระดบัสูง (Top-performance Athletes) 2) กลุ่มกีฬา

มวลชน (Mass Sports) 3) กลุ่มการเล่นกีฬาเป็นคร้ังคราว (Occasional Sports) 4) กลุ่ม

นกัท่องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีไม่ไดเ้ล่นกีฬา (Passive Sport Tourism) 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. สถานภาพ                                 
4. ระดบัการศึกษา  
5. รายไดส่้วนตวัต่อเดือน  
6. สถานท่ีพ านกัอาศยั 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม  

 แรงจูงใจด้านการท่องเที่ยวเชิงกฬีาในจงัหวดันครราชสีมา 

1. ดา้นส่ิงดึงดูดใจความสนใจ  
2. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก                               
3. ดา้นการคมนาคมขนส่ง  
4. ดา้นการบริการ  
5. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 



 

ทฤษฎคีวามต้องการและแรงจงูใจ 

Abraham Maslow (1954) เสนอทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow 's Hierachy 

of Need) ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยต์ามล าดบัขั้น ออกเป็น 5 ขั้น คือ 1.  ความตอ้งการ

ทางดา้นร่างกาย (Physiological Need) 2.  ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยัใน

ชีวิต (Safety and Security Need) 3.  ความตอ้งการดา้นสังคม (Social Needs) 4.  ความตอ้งการ

ท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Need) 5.  ความตอ้งการ การประสบความส าเร็จในชีวิต 

(Self-Actualization Need) 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

อรยา บุญสกุลโสภิต และ วชัระ เชียงกูล (2555) ไดศึ้กษาปัจจยัความส าเร็จและประเมิน

ประสิทธิผลการด าเนินงาน ของปัจจยัท่ีควรพิจารณาดา้นการตลาดการท่องเท่ียวเชิงกีฬาเพื่อ

เสนอเป็นแนวทางการจดัล าดบัความส าคญัในการพฒันาท่องเท่ียวเชิงกีฬาจงัหวดับุรีรัมย ์ผล

การศึกษาพบว่า จุดอ่อนส าคญัดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีตอ้งให้ความส าคญัและหา

วิธีในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นพนัธมิตรทางธุรกิจ และดา้น

ความคิดเห็นสาธารณะทางการท่องเท่ียว เป็นประเด็นท่ีควรให้ความส าคญัรองลงมา ซ่ึงการ

ท่องเท่ียวจงัหวดับุรีรัมยส์ามารถพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนได ้คือ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการ และดา้น

การขาย  

Li Xinhua & Chen Juntao (2559) ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงกีฬา โดยศึกษา

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (A Study on Sports 

Tourism Competitiveness Based on Factor Analysis Method)  ขอ้มูลกีฬาทุกประเภทในแต่

ละเมืองของมณฑลไห่หนาน ไดว้ิเคราะห์ตามปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนั 

ดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาของแต่ละมณฑล นอกจากน้ียงัมีวิธีการจดัล าดบัศกัยภาพแต่ละ

มณฑลท าให้มีขอ้มูลการแข่งขนักีฬาและการท่องเท่ียวไดอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทั้งยงัให้ขอ้มูล

อา้งอิงส าหรับหน่วยงานทอ้งถ่ิน เพ่ือก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไดอี้กดว้ย  



อานนท์ สีดาเพ็ง (2560) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงกีฬากอล์ฟโดย                      

การประยกุตท์ฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสงัคม (GOLF TOURISM MANAGEMENT MODEL 

BY APPLYING THE SOCIAL EXCHANGE THEORY)  ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการ

จดัการท่องเท่ียวเชิงกีฬากอลฟ์ท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยองคป์ระกอบการจดัการ 4 ดา้น คือ 

1) ดา้นพ้ืนท่ีและฐานทรัพยากรการท่องเท่ียว 2) ดา้นกระบวนการเรียนรู้3) ดา้นการจดัการ 

และ 4) ดา้นการมีส่วนร่วม โดยตอ้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงดว้ยการจดัตั้ง

ชมรมการท่องเท่ียวภายหลงัจากน ารูปแบบการจดัการดงักล่าวไปใช ้พบว่า ชุมชนมีการรับรู้

เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชน ในภาพรวมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางบวกหรือมีสภาพดีข้ึน 

วธีิด าเนินการวจิัย 

 ระเบียบวธีิการวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ดว้ย รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็น แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการส ารวจคร้ังน้ี เกิดจากการท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการทบทวน
งานวิจยั วรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงท าการท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มบุคคล                   

ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬา นกักีฬา และนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในจังหวดันครราชสีมา โดยน าสถิตินักท่องเท่ียวประจ าเดือน มค. – ตค.  2564 ของจงัหวดั

นครราชสีมา เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยผูเ้ดินทางมาท่องเท่ียวภายในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 

เป็นจ านวน  2,415,775 คน บุคลากรทางการกีฬาจงัหวดันครราชสีมาท่ีข้ึนทะเบียนจ านวน 116 

คน ผูฝึ้กสอนและนกักีฬาจงัหวดันครราชสีมาท่ีข้ึนทะเบียนแข่งขนักีฬาแห่งชาติประจ าปี 2560 

จ านวน 813 คน เน่ืองจากลกัษณะของประชากรมีความคลา้ยคลึงกนั และเป็นกลุ่มเดียวกนั จึงได้

ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง (sampling size)  โดยคิดจ านวนจากสถิติ ตามแบบของยามาเน่ 



(Yamane , 1967)  และ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 ค่าความคลาด

เคล่ือนเท่ากบั  0.05  จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งประชากร จ านวน 400 คน 

  การสร้างเคร่ืองมือวจิัย  

ผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมามีวิธีการ

สร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารรายงานผลการวิจยั บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสารรายงานผลการวิจยั บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงกีฬา  

 2. ออกแบบประเด็นค าถามเก่ียวกับ แรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ความสนใจ ดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวก  ดา้นการคมนาคมขนส่ง ดา้นการบริการ และดา้นการประชาสมัพนัธ์ 

 3. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ มาสังเคราะห์เ น้ือหาประเด็นท่ีจะใช้สร้าง

แบบสอบถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีใช้ศึกษา เ ก่ียวกับข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ และแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดั

นครราชสีมา  ลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยแต่ละค าถามจะมีค าตอบ

ใหเ้ลือก 5 ระดบั  คือ  มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 

 4. น าร่างแบบสอบถามท่ีร่างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยัเพื่อตรวจสอบ และปรับแก้

ตามค าแนะน าเพ่ือความสมบูรณ์ของเน้ือหา รวมทั้งการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม  

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแกไ้ข ไปทดลองใช ้ (try out)  กบัประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน  แลว้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค 
(Oronbach) ซ่ึงค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ ไดค่้าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.710 แบบสอบถามฉบบัน้ีจึงจะมีค่าความเช่ือมัน่ใน
ระดบัดี เหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  



 6. น าแบบสอบถาม ใชใ้นการวิจยักบักลุ่มประชากรตวัอยา่ง  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

(SPSS) ซ่ึงแยกวิเคราะห์ตามล าดบั ดงัน้ี  

 1) ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยการแจก

แจงค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 2)  ศึกษาความคิด เ ห็นของประชาชนท่ี มี ต่อปัจจัยด้านประชากรศาสตร์                            

ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x  )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เกณฑก์ารให้คะแนน ซ่ึงเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบั  ของลิเคอร์ท  คือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

โดยน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบแลว้มาหาคะแนนรวม เม่ือได้คะแนนแลว้ น าคะแนน

ดงักล่าวไปหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามช่วง

คะแนนท่ีก าหนด 

 3) ทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ

ประชาชนท่ีมีต่อปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงกีฬาใน

จงัหวดันครราชสีมา ของนักท่องเท่ียวชาวไทย สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Bayesian Estimates of Coefficients 

a,b,c Analysis) 

 สรุปผลการวจิัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 

มีจ านวน 400 คน ซ่ึงรายละเอียดในส่วนขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานท่ีพ านักอาศยัปัจจุบนั ของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบวา่เป็นเพศหญิง มากกวา่ เพศชาย มีอายเุฉล่ีย ระหวา่ง 21 -30 ปี มากท่ีสุด และ

อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี นอ้ยท่ีสุด มีสถานภาพโสดมากท่ีสุด และมีสถานภาพ หม่าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่



น้อยท่ีสุด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด และมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีน้อย

ท่ีสุด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มากท่ีสุด และ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 

20,000 บาท น้อยท่ีสุด พ านักอาศยัในจงัหวดันครราชสีมา มากกว่า พ  านักอาศยัในกรุงเทพฯ 

หรือต่างจงัหวดัในประเทศไทย 

ในการศึกษาจากผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับ

แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา สามารถ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา      ปฎเิสธสมมุติฐาน 

อภิปรายผลการวจิัย 

การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดั

นครราชสีมา สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาพบว่า                      

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย ระหว่าง 21 -30 ปี มีสถานภาพโสด มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท พ านักอาศยัใน

จงัหวดันครราชสีมา  

2. ผลการศึกษาขอ้มูล พบว่า แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา               

มีระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยั สามารถเรียงล าดบัไดด้งัน้ี 

อนัดบั 1  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงอ านวยความ

สะดวก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3.88 

อนัดบั 2  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ดา้นการคมนาคม

ขนส่ง และแรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ดา้นการบริการ คะแนน

ร่วมกนั ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.80 

อนัดบั 3  แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ดา้นส่ิงดึงดูดใจความ

สนใจ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.73 



อันดับ 4  แรงจูงใจในการท่องเ ท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.46 

ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความตอ้งการและความ

สนใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ใน จงัหวดันครราชสีมา ของนักท่องเท่ียวชาวไทย สามารถ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา โดยปฎิเสธสมมุติฐาน ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

แสดงค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  กล่าวคือ ปัจจยัอิสระ ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และท่ีพ านักอาศยัปัจจุบนั ไม่มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม 

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig เท่ากบั 

0.00 แสดงวา่ ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตาม 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

 การศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการและความสนใจในการท่องเท่ียวเชิงกีฬา ใน จงัหวดั

นครราชสีมา ของนักท่องเท่ียวชาวไทย โดยใชส่ื้อและแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการท่องเท่ียว              

เชิงกีฬา นักกีฬา และนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดันครราชสีมา                             

ท่ีท าการศึกษานั้น มีระยะเวลาการจดัท านอ้ยเกินไป กลุ่มประชากรอาจยงัไม่หลากหลาย ท าให้

ไม่สามารถเห็นความแตกต่างไดแ้น่ชดั และ อาจไม่สามารถสรุปผลสมมุติฐานไดแ้น่ชดั ควรท า

การเกบ็กลุ่มตวัอยา่งใหม่ เช่นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ นกัศึกษา หรือเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ

หลากหลายกวา่น้ี เช่น แบบสอบถามออนไลน์ เป็นตน้ 
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