
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
เร่ืองปัจจัยทีม่ีผลต่อนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลอืกสถานที่

ด าน า้ในประเทศไทย 
 
แบบสอบถามน้ี เป็นการสอบถามเพื่อเป็นขอ้มูลไปประกอบการท าการคน้ควา้

อิสระ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามน้ี
จะเก็บเป็นความลบั ผูด้  าเนินการจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ น าเสนอเป็นภาพรวมเพื่อใชป้ระกอบการศึกษา
เท่านั้น จึงใคร่ขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถาม โดยหวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านใน
การตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริง และโปรดตอบทุกขอ้ จะเป็นประโยชน์ยิง่ต่อการศึกษา
คร้ังน้ี 

 
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา และพฤติกรรมท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการเลือกสถานท่ีด า
น ้าในประเทศไทย  
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      เลขที.่................... 
แบบสอบถาม 

เร่ืองปัจจัยทีม่ีผลต่อนักท่องเทีย่วชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลอืกสถานที่
ด าน า้ในประเทศไทย  
 
 
* ค าช้ีแจง   สถานทีด่ าน า้ในการศึกษาคร้ังน้ี จะหมายถึง แหล่งท่องเทีย่วทีอ่ยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยาน
แห่งชาตเิท่านั้น 

กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง        หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

ส่วนที ่1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

1.เพศ       

         1. ชาย   2. หญิง 

 

2. อาย ุ                           
1. 18-24 ปี   2. 25-30               3. 31-35 ปี   
4. 36-40 ปี   5. 41-45 ปี               6. มากกวา่ 45  ปี  

    

3. สถานภาพสมรส 

1. โสด       2. สมรส                3. หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนั
อยู ่   

4. ระดบัการศึกษา          

1.  มธัยมศึกษา / ปวช.หรือนอ้ยกวา่  2. อนุปริญญา / ปวส. 
3. ปริญญาตรี     4. สูงกวา่ปริญญาตรี  

   
5.อาชีพ 

 1.นกัเรียน / นกัศึกษา     2. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

 3. พนกังานบริษทั    4.พอ่บา้น/แม่บา้น 
5.ประกอบธุรกิจส่วนตวั   6. อาชีพอิสระ 

7.อ่ืนๆโปรดระบุ.............................................................   

      
6. รายได ้         

1.  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  2. 10,000-20,000 บาท               3. 20,001-30,000   บาท 
4. 30,001- 40,000   บาท  5. 40,001-50,000 บาท                        6. ตั้งแต่ 50,000 บาทข้ึน

ไป 
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7.ท่านด าน ้ าบ่อยเท่าใด (จ านวนคร้ังต่อปี) 
        1. 1-2 คร้ังต่อปี  2. 3-4 คร้ังต่อปี   3. มากกวา่ 4 คร้ังต่อปี 

 

8..ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้ าของท่านมากท่ีสุด 
         1.ตวัเอง     2. คู่รัก/คู่ชีวติ  

         3.ครอบครัว     4.ดารา / นกัร้อง / ผูมี้ช่ือเสียง   

         5. ส่ือต่างๆ  
 

9.ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานท่ีด าน ้ าจากทางใดมากท่ีสุด 

           1. เพื่อน / ครอบครัว / คนรู้จกั   2. เวบ็ไซต ์

         3. นิตยสารท่องเท่ียว     4. รายการโทรทศัน ์

         5.นิทรรศการส่งเสริมการท่องเท่ียว  6. อีเมล / โทรศพัท ์/ SMS  

           6.อ่ืนๆโปรดระบ…ุ…………………………… 
  

10.ท่านชอบเดินทางท่องเท่ียวช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 
        1. ตามความสะดวก     3. วนัเสาร์-อาทิตย ์

        2. วนัหยดุติดต่อ หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์  4.วนัจนัทร์-ศุกร์ 

 
11.โปรดระบุแหล่งด าน ้ าของอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยท่ีท่านช่ืนชอบ หรือสนใจมากท่ีสุด 

       1. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พงังา ไดแ้ก่ เกาะหินราบหินกอง อ่าวเต่า อ่าวสุเทพ อ่าว
ผกักาด 

         2. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จ.พงังา ไดแ้ก่ เกาะสิมิลนั เกาะตาชยั เกาะบอน 

       3. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชา้ง จ.ตราด ไดแ้ก่ เกาะชา้ง เกาะมนันอก เกาะมนัใน 

         4. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร ไดแ้ก่ เกาะง่าม เกาะลกักาจิ เกาะทองหลาง 

         5. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา จ.กระบ่ี ไดแ้ก่ เกาะลนัตานอ้ย-ใหญ่ เกาะไหง เกาะหินแดง 

            เกาะรอก 

         6. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบ่ี ไดแ้ก่ เกาะพีพีดอน-เล อ่าวมาหยา  
           หมู่เกาะปอดะ 

          7. อุทยานแห่งชาติเจา้ไหม จ.ตรัง ไดแ้ก่ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ถ ้ามรกต 

         8. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล ไดแ้ก่ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะผึ้ง เกาะดง เกาะหลีเป๊ะ 
       9. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้-หมู่เกาะเสมด็ จ.ระยอง 

        10.อ่ืนๆโปรดระบุ.................................................................... 
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ส่วนที ่2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้ าของนกัท่องเท่ียว 

ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมายถูกลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

12. ท่านคิดวา่ปัจจยัต่อไปน้ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้ าเพียงใด 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้ าของนกัท่องเท่ียว 

 ระดบัความส าคญัท่ีมีต่อการเลือก 

ม
มาก
ท่ีสุด 

ม
มาก 

ป
ปาน 

กลาง 

น้
นอ้ย 

น้
นอ้ย 

สุด 

1. ปัจจยัด้านสินค้าและบริการ   

1.1. แหล่งปะการังธรรมชาติและปลาทะเล           

1.2. ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีด าน ้ า           

1.3 การบริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกจากผูป้ระกอบการในสถานท่ี
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ท่ีพกั ร้านอาหาร บริษทัน าเท่ียว   

          

1.4.ความสะดวกสบายของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง           

1.5 ความปลอดภยัของสถานท่ีด าน ้ า ท่ีพกัและการเดินทาง      

1.6 การมีโปรแกรมด าน ้ าท่ีหลากหลาย เช่น เลือกตามหมู่เกาะหรือเฉพาะ
พ้ืนท่ี 

     

1.7 การมีกิจกรรมท่ีหลากหลายของสถานท่ีด าน ้ า เช่น การด าน ้ า การพาย
เรือ การชมภาพใตน้ ้ าผา่นเรือด าน ้า 

     

2. ปัจจยัทางด้านราคา    

2.1. ราคามาตรฐาน           

2.2  ราคาเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ           

2.3 ราคาเหมาะสมกบัสถานท่ีด าน ้ า      

2.4 ก าหนดค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเองได ้           

2.5 ราคาพิเศษในช่วงไม่ใช่ฤดูการท่องเท่ียว           

3. ปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    

3.1 ความสะดวกในการติดต่อสถานท่ีด าน ้ า            

3.2 การจองผา่นระบบออนไลน์กบัสถานท่ีด าน ้ าได ้           

3.3 การจองผา่นระบบออนไลน์กบัตวัแทนจ าหน่ายได ้           

3.4 การซ้ือแพคเกจทวัร์จากบู๊ธท่องเท่ียวได ้           
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีด าน ้ าของนกัท่องเท่ียว 
ระดบัความส าคญัท่ีมีต่อการเลือก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย 

สุด 

4. ปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด    

4.1 การแจกของท่ีระลึกจากสถานท่ีด าน ้ า      

4.2 การท าโปรโมชัน่ร่วมกบับตัรเครดิตและบตัรส่วนลดอ่ืนๆ      

4.3 การจดับู๊ธตามงานท่องเท่ียวไทย      

4.4 การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ      

4.5 การแจกบตัรก านลั/บตัรแลกซ้ือ      

4.6 การมีเวบ็ไซตเ์พ่ือใหข้อ้มูลดา้นการท่องเท่ียว      

5. ปัจจยัทางด้านกระบวนการ (Process)  

5.1 การเตรียมความพร้อมของสถานท่ีด าน ้ าดา้นอาหาร/ยา/อุปกรณ์/

สาธารณูปโภค 

     

5.2 ความถูกตอ้งของการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี / พนกังานของสถานท่ี
ด าน ้ า 

     

5.3 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเจา้หนา้ท่ี / 
พนกังาน 

     

5.4 การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัสูงสุดในการใหบ้ริการ
นกัท่องเท่ียว 

     

5.5 การพฒันาปรับปรุงการใหบ้ริการตามความคิดเห็นของลูกคา้      

6. ปัจจยัทางด้านบุคคลากร(People)  

6.1 ความยิม้แยม้แจ่มใสของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน           

6.2 ความรู้และความสามารถของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน           

6.3 ความสุภาพของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน           

6.4 การมีอธัยาศยัท่ีดีและความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน            

6.5 ความซ่ือสตัยแ์ละค ามัน่สญัญาของเจา้หนา้ท่ี / พนกังาน           

7. ปัจจยัทางด้านภาพลกัษณ์ (Physical Evidence)    

7.1 ความสวยงามและหรูหราของสถานท่ีด าน ้ า           

7.2 ความสะอาดของสถานท่ีด าน ้ า           

7.3 การมีป้ายขอ้มูลและป้ายบอกทางชดัเจน           

7.4 เวบ็ไซดมี์ความสวยงาม ใชง้านง่าย ขอ้มูลครบถว้น           

7.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกอนัทนัสมยัของสถานท่ีด าน ้ า           
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ส่วนที ่4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียว 
13.หลงัจากเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัธรรมชาติต่างๆแลว้ท่านคิดวา่จะยงัคงไปด าน ้ าหรือไม่      

         1.  ไป    2.  ไม่ไป    

 
14. ท่านคิดวา่จะไปท่องเท่ียวสถานท่ีด าน ้ าภายในปี 2555 น้ีหรือไม่ 

          1.  ไป    2.  ไม่ไป     3. ไม่แน่ใจ 
 
15. ท่านคิดวา่ขอ้ใดเป็นอุปสรรคในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าในปัจจุบนัมากท่ีสุด 
                          1.  ค่าใชจ่้ายในการไปท่องเท่ียวค่อนขา้งสูง   
                          2. ไม่มีเวลา 

          3. ไม่มีขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัการท่องเท่ียว   
          4. กลวัวา่จะเกิดคล่ืนสึนามิข้ึนอีก 
          5. ไม่ทราบจะติดต่อไดจ้ากท่ีใด 

 6. อ่ืนๆโปรดระบุ.................................................................................................... 
 

16. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

 

 

 

 
 
 * ขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี* 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-สกุล   นางสาวกุลิสรา วงศป์ระดิษฐ์ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  24  พฤศจิกายน  2526 
 
ประวตัิการศึกษา 
   ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีโรงเรียน สตรีวดัอปัสรสวรรค ์
    ปีการศึกษา 2543 
   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัศิลปากร คณะวทิยาการจดัการ  

สาขาการจดัการการท่องเท่ียว ปีการศึกษา 2549 
 
ประสบการณ์ในการท างาน 
   ปี พ.ศ. 2550 – 2553 พนกังานตอ้นรับภาคพื้นดิน สายการบิน 

  บางกอกแอร์เวย ์
ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการ บริษทั นนัทนชั แพคเก็ตจ้ิง จ  ากดั 

 


