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   การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณา
เป็นอย่างสูงจากอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ  อาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ และ
กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการ
คน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
   ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ศนัสนา สิริตาม ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบ
อิสระ และรองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล  กรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระ ท่ีได้ให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผู ้
ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 
   ขอขอบคุณ เทศบาลอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีไดช่้วยสนบัสนุนขอ้มูล
บางส่วนส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ขอบคุณห้างร้านต่างๆในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
ช่วยสนับสนุนสถานท่ีในการศึกษาและให้ข้อมูล ขอบคุณร้านนิยมนมสด ท่ีเป็นแรงบนัดาลใจใน
การศึกษาในคร้ังน้ี และท าใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ขอบคุณครับ 
   ขอขอบคุณ คุณพอ่ คุณแม่ ท่ีคอยใหก้ารสนบัสนุนดูแล และเป็นก าลงัใจในการศึกษา
ค้นคว้าโดยตลอดมา และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆYoung-Ex1 ทุกท่านท่ีให้ก าลังใจและห่วงใย
ตลอดเวลาท่ีศึกษาจนท าใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จ    
   สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การคน้ควา้แบบอิสระเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์
ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาและสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ท่ีสูงสุดต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

                    การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา
ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)  
 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ
ระหวา่ง 26-35 ปี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพและ
ปริมณฑล มีรายไดต่้อเดือนอยู่ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยโดยไม่เก่ียวกบัฤดู โดยตอ้งการไปเยี่ยมชมธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว มีเหตุผลในการเดินทาง
ท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพิ่มรสชาติให้ชีวิต เคยเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินมากกวา่ 4 คร้ัง โดย
ใชร้ถส่วนตวัในการเดินทางมายงัอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี ซ่ึงจะเดินทางดว้ยตวัเองทั้งหมด และการเดินทาง
คร้ังน้ีจะมากบัคู่รัก/ครอบครัว ส่วนระยะเวลาในการพกัในอ าเภอหวัหินมากท่ีสุด พบวา่ นกัท่องเท่ียว
จะพกัเพียง 1 คืน โดยส่วนใหญ่จะพกัท่ีโรงแรม ส่วนแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียว
ชมมากท่ีสุดคือ ชายหาดหวัหิน ซ่ึงเหตุผลในการเดินทางมาอ าเภอ     หวัหินคร้ังน้ีเพราะความตอ้งการ
ดา้นกายภาพ ตอ้งการพกัผ่อนร่างกายและจิตใจ  เช่น  เดินเล่นชายหาด ส่วนการหาขอ้มูลก่อนการ
เดินทางมาอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี จะหาขอ้มูลจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อนมากท่ีสุด ส่วนแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือท่ีสุด คือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน ส าหรับประเภทขอ้มูลท่ีหาในการเดินทางท่องเท่ียว
อ าเภอหัวหินคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
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และส่วนใหญ่มีการเตรียมการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ีโดยเดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมา
อยา่งดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหนา้  

จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA พบว่า ปัจจัยย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน  Quadrant B ซ่ึง
หมายถึง การให้บริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดี ในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมาก 
เวน้ปัจจยัย่อยดงัต่อไปน้ี ได้แก่ เร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั  เร่ืองผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว เร่ืองสภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั เร่ือง
สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองป้ายบอกทางชดัเจนท าให้หาแหล่งท่องเท่ียวง่าย เร่ือง
การคมนาคมสะดวก เร่ืองพาหนะในการเดินทางมีหลายทางเลือก  เร่ืองไม่มีการจราจรติดขดั เร่ือง
ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด และเร่ืองต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวให้ความช่วยเหลือและบริการดี อยู่ใน 
Quadrant A ซ่ึงถือเป็น Quadrant ท่ีควรให้ความสนใจเป็นมากท่ีสุด และควรจะท าการปรับปรุงแกไ้ข
อย่างเร่งด่วน เน่ืองจากปัจจยัย่อยดังกล่าวมีความส าคญัต่อลูกค้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ จึงท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจเกิดข้ึน  

ส่วนปัจจัยย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant C ซ่ึงเป็น Quadrant ท่ีผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการ
ปรับปรุงออกไปก่อน เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยดงักล่าวไม่มีความส าคญัต่อลูกคา้ ไดแ้ก่ เร่ืองมีการจ าหน่าย
สินค้า ของท่ีระลึกหลายประเภทและน่าสนใจ เร่ืองของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม  เร่ืองสถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ เร่ืองมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั 
เร่ืองมีแพ็กเกจน าเท่ียวท่ีหลากหลายและน่าสนใจ เร่ืองราคาแพ็กเกจน าเท่ียวมีความเหมาะสม เร่ืองมี
ช่องทางในการติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทาง เร่ืองมีการให้บริการของมคัคุเทศก์น าเท่ียว เร่ือง
ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองวฒันธรรมและสังคมของคนในทอ้งถ่ินมี
ความน่าสนใจ เร่ืองมีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม เร่ืองเสน่ห์ในวิถีชีวิตของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว 
เร่ืองมีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ เร่ืองความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเข้าชม เร่ืองการ
แนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต่างๆ เพียงพอ เร่ืองป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว 
เร่ืองมีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ เร่ืองนกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป เร่ืองส่ิง
อ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถสาธารณะ เร่ืองมีเพียงพอ มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ เร่ืองโทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant D ซ่ึงเป็น Quadrant ท่ีผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมาก
เกินความจ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ ไดแ้ก่เร่ืองโรงแรม ท่ีพกั 
มีเอกลกัษณ์ สวยงาม เร่ืองแหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งให้เลือก เร่ืองมีการแนะน าร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผา่นเวปไซต/์เวปบอร์ด เร่ืองการคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ง่าย เร่ืองความเจริญดา้นวตัถุของเมือง เช่นศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั และเร่ืองมีการให้บริการอินเตอร์เน็ต
ท่ีเพียงพอราคาเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 

                    This independent study aimed at studying Members Satisfaction Towards Service 
Marketing Mix of Thai Otsuka Pharmaceutical Company Limited Saving and Credits Cooperative. 
Data were Cooperative ; then, all data obtained were analyzed by the use of descriptive statistic, 
consisting of frequency, percentage and mean ; and Importance-Performance Analysis. 
                    The findings showed that most member were female, who had age between 26- 35 
years old, married, graduated of upper secondary school (Matayomsuksa 6 or Certificate of 
Vocational Education)  income between 10,001- 20,000 baht per month. Almost all members were 
secondary members who had the age of working more than 11 years. They were share value not 
more than 30,000 baht, Deposit service 1,001- 5,000 baht per month, used loan service less than 
30,000 baht per cycle, the age of membership between 2-5 years old. 
                    In the study found Service Marketing Mix total 7 factors were (1) Product factor (2) 
Price factor (3) Place factor (4) Promotion factor (5) People factor (6) Process factor (7) Physical 
Evidence factor that the factor that important to most members at the highest level was as following 
data Place factor, Process factor, Product factor, People factor, Price factor, Physical Evidence 
factor and Promotion factor. 

 In the study found that the factor that satisfied to most customers at the highest level 
was as following data. For Price factor, Product factor, Process factor, People factor, Physical 
Evidence factor and Promotion factor. 
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 The analytical results on the Importance-Performance Analysis Model (IPA) found that 
there are sub-factors in Quadrant A, which should be improved urgently: In Product factor, aspects 
needed to be improved welfare for members. In People factor, aspect needed to be improved was 
the circulation of update information to member as done by the persons in charge of public 
relations.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

        
1.1 หลกักำรและเหตุผล   

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ ประเทศไทยเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของโลก 
ซ่ึงมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีความหลากหลาย มีวฒันธรรม
ประจ าชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ผูค้นมีความเป็นมิตรไมตรี จึงเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีภาคของการท่องเท่ียวสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศไม่นอ้ย
ไปกวา่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญั มีเงินตราหมุนเวยีนปีละหลายแสนลา้นบาท 
ขณะเดียวกนั ธุรกิจท่องเท่ียวก่อให้เกิดการจา้งงานกวา่ 2 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6-7 ของ
แรงงานทั้งระบบ รวมถึงยงัช่วยกระจายรายไดสู่้ชนบท 

จากปัญหาการชลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศ ทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย เหตุการณ์การ
ชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง รวมถึงเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่ในปี 2554 เป็นปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อการท่องเท่ียวภายในประเทศ จึงท าให้มีอตัราของนักท่องเท่ียวท่ีลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงจากปัจจยัต่างๆทั้งหมด รัฐบาลจึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียว
ภายในประเทศ เพื่อท าให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราในระบบ และเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ซ่ึงคนไทยก็มีการต่ืนตัวกับนโยบายของภาครัฐและเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศเป็นจ านวนมากข้ึน จนก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศประมาณ 
413,000 ลา้นบาทต่อปี โดยแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย ไดแ้ก่ 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พทัยา ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และกาญจนบุรี เป็นต้น 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554:ออนไลน์) 

อ าเภอหัวหิน เป็นแหล่งท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศตั้งอยูท่างตอน
เหนือของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ติดกบัทะเลอ่าวไทย ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
และชาวต่างชาติ นบัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศริมทะเลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ
ไทย และเป็นท่ีตั้ งของพระราชวงัไกลกังวล ซ่ึงเป็นสถานท่ีประทับแปรพระราชฐานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  นอกจากน้ีอ าเภอหัวหินยงัมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัตน้ๆของประเทศ เหมาะส าหรับการพกัผอ่นในวนัหยุดมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและหลากหลายรูปแบบ ทั้ งมีแหล่ง
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ท่องเท่ียวทางทะเล ชายหาดท่ีสวยงาม สภาพอากาศท่ีบริสุทธ์ิ สถาปัตยกรรมประจ าทอ้งถ่ินท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ ผูค้นมีมิตรไมตรี  มีท่ีพกั รีสอร์ต และโรงแรมชั้นน ามากมาย ทั้งการคมนาคม
ขนส่งท่ีสะดวกสบาย อ าเภอหัวหินยงัอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก สามารถท่ีจะ
เดินทางไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้งทางรถยนตส่์วนตวั ทางรถไฟ ทางเรือ และทางเคร่ืองบิน จึง
ท าให้ในปีหน่ึง ๆมีนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงจากสถิติ 
นักท่องเท่ียวและนักทัศนาจรท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัอ าเภอหัวหิน ในปี 2552 มีจ านวน 
2,448,176 คน เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 1,967,294 คน และในปี 2553 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหัวหินมีจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 3,080,614  คนเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย 
2,396,825 คน  จึงก่อใหเ้กิดเงินหมุนเวียนในทอ้งถ่ินประมาณ 17,318.07 ลา้นบาทต่อปี และเกิด
การสร้างงานสร้างรายไดใ้นข้ึนทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมาก (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555:
ออนไลน์) 

ในระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา อ าเภอหัวหินมีการเปล่ียนแปลงดา้นอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวไปจากเดิมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสร้างข้ึนมา ทั้งศูนยก์ารคา้ 
ร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระรึก โรงแรมท่ีพกั  รีสอร์ต ร้านอาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวเน่ืองกนั เพื่อรองรับกบัการขยายตวัของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่
อย่างไรก็ตามยงัไม่มีข้อมูลท่ีแน่ชัดและยืนยนัได้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆท่ีสร้างข้ึนมานั้น จะ
สามารถสะทอ้นถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยได ้   

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้น้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อไดน้ าผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลเชิงวิชาการ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐบาล 
หน่วยงายเอกชน รวมถึงผูป้ระกอบการธุรกิจภายในท้องถ่ินได้น ามาใช้วางแผนและพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ใหเ้กิดผลท่ีสูงสุดต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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2. เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  และบริการใหต้อบสนองกบัความตอ้งการไดสู้งสุด 

  
1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  ควำมพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีดีของบุคคลท่ีได้รับการตอบสนอง เม่ือ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นส่ิงท่ีตอ้งการก็จะท าให้เกิดความรู้สึกดีชอบ และสบายใจ หากสอดคลอ้ง
กบัความคาดหวงั หรือมากกวา่ท่ีคาดหวงัไวก้็จะมีความรู้สึกพึงพอใจ หากผลท่ีไดรั้บจากสินคา้
หรือบริการต ่ากว่าความคาดหวงัก็จะมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึง 
การศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวั
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง บุคคลชาวไทยท่ีมีสัญชาติ และ/หรือเช้ือชาติไทย 
ท่ีเดินทางจากสถานท่ีถ่ินพ านกัถาวรของตนไปยงัอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เป็นการ
ชัว่คราว มีการคา้งคืนอย่างน้อย 1 คืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพกัผอ่น เยี่ยมญาติมิตร ศึกษาหา
ความรู้ การกีฬาการศาสนา ติดต่อธุรกิจ การประชุม การรักษาสุขภาพ หรือเพื่อประกอบภารกิจ
ใด ๆ 

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว หมายถึง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน 
จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วยแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูด (แบ่งเป็นด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและอากาศ ด้านวฒันธรรมและสังคม ด้านส่ิงปลูกสร้างท่ี
มนุษยส์ร้างข้ึนมา) โรงแรมท่ีพกัร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ร้านจ าหน่ายสินคา้และ
ของท่ีระลึก บริษัทน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ การ
คมนาคมขนส่ง การส่ือสารโทรคมนาคม ไฟฟ้า ประปา การให้บริการของเจา้หน้าท่ีรัฐ ความ
ปลอดภยั 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีท าการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี   
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

 1) ความพงึพอใจ 

 (Philip Kotler 1994 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) กล่าวว่าความพึงพอใจของ
ลูกคา้เป็นระดบัความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบติั
ผลิตภณัฑ์ หรือการท างานของผลิตภณัฑ์ กับการคาดหวงัของลูกค้า หรือระหว่างการรับรู้ต่อการ
ปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการกบัการคาดหวงัของลูกคา้หรือบริการท่ีลูกคา้คาดหวงั (Expectation) ระดบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ เกิดจากความแตกต่างระหวา่งผลประโยชน์จากการบริการกบัความคาดหวงั
ของบุคคลซ่ึงความคาดหวงัดงักล่าวนั้นเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล 
ฉะนั้ นส่ิงส าคัญท่ีท าให้ผู ้ให้บริการประสบความส าเร็จก็คือ การเสนอบริการท่ีมีผลประโยชน์
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการ โดยยึดหลกัการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ โดย
การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) เกิดจากการท างานร่วมกนักบัฝ่ายต่าง ๆ ของผูใ้ห้บริการ โดยยึด
หลกัการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั และความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นบริการ ดา้นบุคลากร และดา้น
ภาพลกัษณ์ ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดคุณค่าเพิ่มส าหรับลูกคา้ 

 

       2) แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ความพงึพอใจ 
          การวิเคราะห์ความความพึงพอใจได้น ากรอบแนวคิดมาจาก  Martilla and James 
(1977) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความส าคญักบัผลท่ีได ้(Importance-Performance Analysis: IPA) เรียกย่อ 
ๆ วา่ IPA สรุปไดด้งัน้ี IPA เป็นเทคนิคท่ีใชว้เิคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อ
วดัผลหรือประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลักษณะเฉพาะ
รูปแบบต่างๆ เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีใช้ได้ง่ายส าหรับการประเมินหรือวดัผลในคุณลักษณะผล
ประกอบการและความส าคญัของผลิตภณัฑ์และบริการ หรืออีกนยัหน่ึงส่ิงน้ีก็คือความคาดหวงัของ
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ลูกคา้ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริการตามท่ีตอ้งการ IPA มีขอ้ไดเ้ปรียบในการประเมินผลการยอมรับ
ของผูบ้ริโภคในโปรแกรมทางการตลาด เป็นการประเมินท่ีมีตน้ทุนต ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขา้ใจ
ง่าย และให้ขอ้มูลท่ีในเชิงลึกท่ีส าคญัในแง่ของส่วนประสมการตลาดกบักิจการ กิจการสามารถมุ่ง
ความสนใจไปยงัส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น การ
น าเสนอผลการประเมิน IPAในรูปกราฟ ทาใหส้ามารถแปลผล จดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ใจ
มากข้ึน ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และตดัสินใจด้านการตลาดได้ดียิ่งข้ึน
ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ IPA คือ ผลท่ีไดส้ามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการแปลผล ในรูป
ของกราฟสองมิติ จากคุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (Martilla 
and James, 1977 : อา้งใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2550) ดงัภาพท่ี 1 
                             
                                                                      ส าคญัมาก 
                                                                     (ลูกคา้คาดหวงัสูง) 

                                    
                                    ตอ้งให้ความสนใจ                                                 พึงพอใจต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
                                                               (Concentrate here)                                               (Keep up with good work) 

 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่                                       A         B                                                 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
    (พึงพอใจนอ้ยมาก)                                                                                                           (พึงพอใจมาก) 

                                                        C        D 
                                 
                                  ไม่ตอ้งให้ความส าคญัมาก                                     ให้บริการไดดี้มากแต่ลูกคา้ไม่ค่อยให้ความส าคญั 
                                    (Low priority)                                                     (Possible Over skill) 

                                                           
                                                       ส าคญันอ้ย 
                                                                 (ลูกคา้คาดหวงัต ่า) 
 

ภาพที ่1.1  แสดงการวเิคราะห์ และเปรียบเทียบผลการใหร้ะดบัความคาดหวงัและการประเมินความ 
             คิดเห็น(ความพึงพอใจ)ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977): Importance-Performance Analysis.      
         Journal of Marketing. อา้งใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2550 
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                    เม่ือน าค่าความคาดหวงัและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์ท่ี
ไดต้กอยูท่ี่ Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
          Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ได้
รับการตอบสนองอยา่งเพียงพอ 
          Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็น
อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 
          Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต ่า หรือมีการบริการต ่า ใน
คุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 
          Quadrants D (Possible Over skill) คือ ผู ้ให้บริการให้ความส าคัญมากเกินความ
จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 
 

       3)   แนวคิดเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการ 
              Holloway (1995) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวว่า หมายถึงการเดินทางออก

จากท่ีอยู่อาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืน ในระยะเวลาสั้ น ๆ และท ากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างท่ีอยู่ในแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการเยี่ยมญาติมิตร หรือพกัผ่อนท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีจดัให้มีหรือบริการเก่ียวกับการท่องเท่ียวทั้ งในและภายนอก
ราชอาณาจกัร โดยมีค่าตอบแทน และหมายรวมถึง ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภตัตาคาร สถาน
บริการและสถานท่ีตากอากาศส าหรับนักท่องเท่ียว ธุรกิจขายของท่ีระลึกหรือสินค้าส าหรับ
นกัท่องเท่ียว ธุรกิจกีฬาส าหรับนกัท่องเท่ียว การด าเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การ
โฆษณาเผยแพร่ หรือการด าเนินงานอ่ืนใดโดยมีความมุ่งหมาย เพื่อชกัจูงหรือส่งเสริมใหมี้การเดินทาง
ท่องเท่ียว (พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550) 

  
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
(Witt and Moutinho, 1995 อ้ าง ถึ ง ใน  บุ ศ เลิ ศ  เป เร ร่ า , 2543) Witt and Moutinho 

ไดเ้ปรียบองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นดงั“ตะกร้าสินคา้และบริการของตลาดการ
ท่องเท่ียว” (Tourism Market Basket of Goods and Services) การท่ีนกัท่องเท่ียวจะเลือกเดินทางไปยงั
สถานท่ีใด พวกเขาจะเลือกตะกร้าท่ีประกอบด้วยส่ิงดึงดูดใจหรือองค์ประกอบพื้นฐานทางการ
ท่องเท่ียว (Background Tourism Elements: BTEs) ท่ีเขาตอ้งการ และพวกเขาจะซ้ือผลิตภณัฑ์และการ
บริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Products) ต่างๆน ามาวางไวใ้นตะกร้านั้น หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็
คือในตะกร้าสินค้าและบริการนั้นจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว สามารถพิจารณาจากแบบจ าลองต่อไปน้ี 
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 ภาพท่ี 1.2 แบบจ าลองของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 ท่ีมา: Witt and Moutinho, Tourism Marketing and Management Handbook 1995. 
Coventry 

 แบบจ าลองของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน้ี ได้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเน้นตอบสนองต่อนักท่องเท่ียวเป็นหลกั (Tourism-orientedProducts: 
TOPs) ได้แก่ โรงแรมท่ีพกั ร้านอาหารภตัตาคารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ร้านจ าหน่ายสินคา้และ
ของท่ีระลึก บริษทัน าเท่ียวหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว และส่ิงดึงดูดใจ เป็น
ตน้ 

 แหล่งท่องเท่ี ยวและส่ิ งดึงดูดใจ ห รือองค์ประกอบพื้ นฐานทางการท่ องเท่ี ยว 
(Background Tourism Elements: BTEs) สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 - องค์ประกอบพื้นฐานทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ (Natural BTEs) หมายถึง
ทรัพยากรด้านการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แหล่งน ้ า (ได้แก่ ทะเล ทะเลสาบ 
น ้าตก) สภาพดินฟ้าอากาศ ป่าไม ้ภูเขา ฯลฯ 

 - องค์ประกอบพื้นฐานทางการท่องเท่ียวทางสังคมวฒันธรรม (Sociocultural BTEs) 
หมายถึง โครงสร้าง และวิธีการทางสังคม ความเป็นอยู่ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ศาสนา และ
การเมือง เป็นตน้ 

 - องค์ประกอบพื้นฐานทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-made BTEs) หมายถึง 
ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ โบราณสถาน อนุสาวรีย์ หรือแม้แต่สถาปัตยกรรม
สมยัใหม่ต่าง ๆทั้งน้ีไม่มีความจ าเป็นท่ีองค์ประกอบพื้นฐานทางการท่องเท่ียวจะต้องจ ากัดอยู่ใน
ประเภทใดประเภทหน่ึง ในความเป็นจริงแลว้มีการผสมผสานกนัอยูใ่นองคป์ระกอบพื้นฐานทางการ
ท่องเท่ียวแต่ละประเภท 

TOPs = tourism-oriented products 

ROPs = resident-oriented products 
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 2. ผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเน้นตอบสนองต่อประชาชนผูอ้ยู่อาศัยเป็นหลัก (Residentoriented 
Products: ROPs) ได้แก่  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การจราจร การคมนาคมขนส่ง การส่ือสาร
โทรคมนาคม ไฟฟ้า ประปา การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ต ารวจ โรงพยาบาล ความปลอดภยั ฯลฯ 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่สามารถด าเนินอยูไ่ดด้ว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเนน้ตอบสนองต่อ
นกัท่องเท่ียวเป็นหลกั (TOPs) แต่เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเนน้ตอบสนองต่อประชาชนผู้
อยูอ่าศยัเป็นหลกั (ROPs) มีความจ าเป็นต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวในระดบัท่ีต่าง ๆ กนั อนัท่ีจริงแลว้
การดอ้ยคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเนน้ตอบสนองต่อประชาชนผูอ้ยูอ่าศยัเป็นหลกั (ROPs) จะส่งผล
ให้ความน่าสนใจในการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวนั้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถ
ลากเส้นแบ่งท่ีชดัเจนไดว้า่สินคา้หรือบริการใดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเนน้ตอบสนองต่อนกัท่องเท่ียวเป็น
หลกั (TOPs) หรือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเนน้ตอบสนองต่อผูอ้ยูป่ระชาชนผูอ้ยูอ่าศยัเป็นหลกั (ROPs) ได ้
แทท่ี้จริงแล้วทั้งผลิตภณัฑ์ทั้งสองกลุ่มในหลาย ๆ กรณีมีความผสมผสานกนัอยู่ และอาจถูกบริโภค
โดยทั้งนกัท่องเท่ียวหรือประชาชนท่ีอยูอ่าศยัก็ได ้
 
2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
  จิรภัทร บุญรักษา (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัล าพูน เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัล าพูน จ านวน 400 ราย  พบว่า ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัมาก ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบั
แรก คือ มีป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว รองลงมา มีร้านอาหารและร้านขายของท่ี
ระลึกบริการ  และการคมนาคมสะดวกเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย ด้านโรงแรมท่ีพัก ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดับปานกลาง ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมี
ค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางล าดบัแรก คือ การลดราคาท่ีพกั รองลงมา สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ  
และสามารถหาหอ้งพกั/ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวกเม่ือตอ้งการ  ดา้นร้านอาหาร ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัปานกลาง  ปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบั
แรก คือร้านอาหารมีให้เลือกหลายประเภท หลายแห่ง รองลงมามีความพึงพอใจในระดบัปานกลางคือ 
อาหารมีรสชาติดี ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกับบริการและรสชาติท่ีได้รับการคมนาคม
สะดวก เขา้ถึงได้ง่าย ร้านอาหารสะอาด ปลอดภยั เท่ากัน และบรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความ
สวยงามเป็นเอกลกัษณ์  ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมี
ค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัมาก ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ พนกังาน
ขายบริการดี สุภาพ เป็นกนัเอง รองลงมา มีการลดราคาอย่างเหมาะสม และสภาพของร้านฯ มีความ
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สะอาด ปลอดภยั โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สินคา้ท่ีระลึกท่ีซ้ือคือ ล าไย การจะกลบัมา
ท่องเท่ียวในอนาคต คือ ยงัไม่แน่ใจ จะบอกต่อและจะแนะน าใหเ้พื่อน/ญาติใหม้าเท่ียวแน่นอน  
 

 สิริกมล กันทะวัง (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเดินทางท่องเท่ียวโดยไม่เก่ียวกบัฤดู ส่วนใหญ่ตอ้งการไปเยี่ยมชม
ธรรมชาติมากท่ีสุด มีเหตุผลท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพราะ ตอ้งการเพิ่มรสชาติให้ชีวิต  ส่วนใหญ่
เดินทางดว้ยตวัเองทั้งหมด มาเท่ียวอ าเภอปายเป็นคร้ังแรก เดินทางมาอ าเภอปายในคร้ังน้ีโดยรถยนต์
ส่วนตวั และเดินทางมากบัเพื่อน มีระยะเวลาในการพกัท่ีอ าเภอปายเป็นเวลา 2 คืน ส่วนใหญ่พกัท่ี      
รีสอร์ท นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนมากไปเท่ียวท่ีถนนคนเดินมากท่ีสุด มีเหตุผลในการเดินทางมา
อ าเภอปายในคร้ังน้ีเพราะความตอ้งการดา้นกายภาพของตนเอง ไดมี้การหาขอ้มูลก่อนการเดินทางมา
อ าเภอปายคร้ังน้ีจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อนมากท่ีสุด โดยมีความเห็นวา่แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาก
ท่ีสุดคือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
มากท่ีสุด และมีการเตรียมการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ีโดยเดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมา
อยา่งดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหนา้  

  
 พิรานันท์ นายอง (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยัของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยั 
จ านวน 400 ราย พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสุโขทยัของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยในภาพรวม คือ ส่ิงดึงดูดใจจากสถานท่ีท่องเท่ียว รองลงมาคือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสอดคลอ้งเหมาะสมกบังบประมาณท่ีมีอยู่ของ
นกัท่องเท่ียว การไดรั้บการชกัชวนจากเพื่อนหรือญาติ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว ตามล าดบั 

 
อภิรัตน์ ด ารงศักดิ์  (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ จากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย  พบวา่ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัมาก ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ล าดบัแรก คือ 
ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ดา้นโรงแรม
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ท่ีพกั ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยมีความพึงพอใจมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรก คือ โรงแรม ท่ีพกั มีเอกลกัษณ์ สวยงาม ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมาก  ปัจจยัย่อยมี
ความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรก คือ บรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์ ด้านร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ีย
โดยรวมระดบัมาก ปัจจยัย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรกคือ สถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึก ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ และสภาพของร้านฯ หรือแหล่งจ าหน่ายสะอาด ปลอดภยั 
และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมระดบัมาก ปัจจยั
ย่อยมีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ียในระดับมาก ล าดับแรก คือ ความเจริญด้านวตัถุของเมือง เช่น
ศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั และส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถสาธารณะ มีเพียงพอ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ได้ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย ขอบเขต 
การศึกษา วิธีการศึกษา สถานท่ีในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล และระยะเวลาในการศึกษา ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

        เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  ปัญหา ข้อคิดเห็นของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อองค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีการศึกษานั้ นได้มีการน าข้อมูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์ องค์ประกอบ
อุตสาหกรรมในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  

ผลติภัณฑ์ทีมุ่่งเน้นตอบสนองต่อนักท่องเทีย่วเป็นหลกั (TOPs) 
 1.1) แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูด แบ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและ
อากาศ แหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมและสังคม ไดแ้ก่ วิถีชีวติ และอธัยาศยัของผูค้น แหล่ง
ท่องเท่ียวเก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา เช่น โบราณสถานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ 

1.2) โรงแรมท่ีพกั 
 1.3) ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 
 1.4) ร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึก 
 1.5) บริษทัน าเท่ียวหรือธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นตอบสนองต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก (ROPs) คือโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ เช่น การจราจร การคมนาคมขนส่ง การส่ือสารโทรคมนาคม ไฟฟ้าประปา การ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ความปลอดภยั 
 
3.2 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ นักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี       
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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3.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 2,396,825  คน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย,2553:ออนไลน์) น ามาก าหนดขนาดตัวอย่างท่ีระดับความเช่ือมั่น  95 % โดยให้มีความ
คลาดเคล่ือนได ้5 % โดยใชต้ารางของ Saunders  และคณะ (2000) จากตารางไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 384 ราย 
แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเก็บจ านวน 400 ราย    
  วธีิการเลือกตวัอยา่ง ใชก้ารเก็บตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ท่ีอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีมีการพกัคา้งคืนอย่างน้อย 1 คืน โดยจะกระจายการเก็บ
ขอ้มูลตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดงัน้ี ชายหาดหัวหิน 
ตลาดโตรุ่้ง  ตลาดชิกกาดา้ ตลาดน ้า-วดัหว้ยมงคล  เป็นตน้ 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงผู ้
ศึกษาสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ   
  ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ท่ี
พกัอาศยัในปัจจุบนั  ช่วงฤดูการเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยรายได ้ โดยทัว่ไปท่านตอ้งการไป
เยี่ยมชมอะไรท่ีแหล่งท่องเท่ียว   เหตุผลท่ีท่านตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว  เคยมาเท่ียวอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ก่ีคร้ัง (รวมคร้ังน้ี)  พาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมายงัอ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ คร้ังน้ี  ในการท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์คร้ังน้ี ท่านเดินทาง
ท่องเท่ียวในลักษณะใด ท่านเดินทางท่องเท่ียวกับใครในการมาท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ คร้ังน้ี   ระยะเวลาการพักในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์   ในการมา
ท่องเท่ียวคร้ังน้ีในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่านพกัอยูท่ี่ใด ในการมาท่องเท่ียวอ าเภอหัว
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในคร้ังน้ี ท่านไดไ้ปเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใดบา้ง  ในการเดินทางคร้ังน้ี 
ท่านเลือกมาเท่ียวอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพราะเหตุใดมากท่ีสุด  ก่อนการเดินทางคร้ังน้ี 
ท่านมีการหาขอ้มูลของอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากแหล่งขอ้มูลใดบา้ง   ขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากแหล่งขอ้มูลใด ท่ีท่านเห็นวา่น่าเช่ือถือมากท่ีสุด  ท่านหาขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นใดบา้งในการ
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เดินทางท่องเท่ียวหวัหินคร้ังน้ี  ในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี ท่านมีการเตรียมการท่องเท่ียวต่อไปน้ี
อยา่งไร 
  ส่วน ท่ี  2  ข้อมูลความส าคัญและความพึงพอใจ ของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยในการวดัระดบัความคาดหวงั
และการรับรู้คุณค่าท่ีไดรั้บต่อปัจจยัดา้นต่าง ๆ โดยจะสอบถามถึงความความส าคญัและความพึงพอใจ
ท่ีไดรั้บในประเด็นต่าง ๆ 
 ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะท่ีมีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นค าถามปลายเปิด 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
      ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบดว้ย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่า ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัและความพึงพอใจต่อบริการ เป็น
ค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั หรือเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบั มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551) 
  ระดบัความส าคญั  ระดบัคะแนน 
  ส าคญัมากท่ีสุด  5  
  ส าคญัมาก   4 
  ส าคญัปานกลาง  3 
  ส าคญันอ้ย   2 
  ส าคญันอ้ยท่ีสุด  1 
                                     ระดบัความพึงพอใจ  ระดบัคะแนน 
  พึงพอใจมากท่ีสุด  5  
  พึงพอใจมาก   4 
  พึงพอใจปานกลาง  3 
  พึงพอใจนอ้ย   2 
  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  1 
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        การก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั    การแปลความหมาย  
  4.50-5.00                     มีความส าคญัมากท่ีสุด 
  3.50-4.49        มีความส าคญัมาก 
  2.50-3.49        มีความส าคญัปานกลาง 
  1.50-2.49                       มีความส าคญันอ้ย 
  1.00-1.49        มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
                     ค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ   การแปลความหมาย  
  4.50-5.00         พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.50-4.49         พึงพอใจมาก 
  2.50-3.49         พึงพอใจปานกลาง 
  1.50-2.49                       พึงพอใจนอ้ย 
  1.00-1.49         พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความส าคญัและระดับความพึงพอใจ  (Importance-
Performance Analysis: IPA) โดยใชค้่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจเป็นจุดตดั 
สามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
         Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ได้
รับการตอบสนองอยา่งเพียงพอ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
         Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองได้เป็น
อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก ตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัสูงต่อไป 
         Quadrants C (Low Priority) คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต ่ า หรือมีการบริการต ่ า ใน
คุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้ ไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ควรแก้ไขในล าดบั
ต่อไป 
         Quadrants D (Possible Over skill) คือ ผู ้ให้บริการให้ความส าคัญมากเกินความ
จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 
 
3.7 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษา และรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรจะด าเนินการท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆใน    

อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
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2.  การประมวลผลขอ้มูล การจดัท า และการน าเสนอรายงานด าเนินการท่ีศูนย ์
การศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
3.8 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 

        ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และระยะเวลาท่ี
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วนัท่ี 1- 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
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                                                            บทที่ 4 
                                                        ผลการศึกษา 

 
        การน าเสนอผลการศึกษาเร่ืองความพึ งพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผูศึ้กษาได้น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ตามล าดบัดงัน้ี 

      ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
                  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้ความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
                  ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

      ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปรียบเทียบการให้ความส าคญัและความพึง
พอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

      ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปรียบเทียบการให้ความส าคญัและความพึง
พอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
จ  าแนกตามอาย ุรายไดต่้อเดือน และจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว 
 
       ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
       ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ ภูมิล าเนา รายได้ต่อเดือน ฤดูในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเยี่ยมชม เหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียว จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 
พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ลกัษณะในการเดินทาง จ านวนผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการพกั สถานท่ี
พกั แหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหินท่ีเดินทางไปเท่ียวคร้ังน้ี เหตุผลในการเดินทางมาอ าเภอหวัหินคร้ัง
น้ี แหล่งขอ้มูลท่ีคน้หาก่อนการเดินทางมาอ าเภอหัวหินคร้ังน้ี แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด ประเภท
ขอ้มูลท่ีหาในการเดินทางท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี และการเตรียมการท่องเท่ียวในการเดินทางคร้ัง
น้ี ดว้ยการแจกแจงความถ่ี และคิดเป็นร้อยละ ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงผลดงัตารางท่ี 4.1 – 4.21  
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ตารางที ่4.1 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 
ชาย 217 54.25 
หญิง 183 45.75 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.25 และเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.75 ตามล าดบั 
 
 
ตารางที ่4.2 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 
อายุ จ านวน  ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 18ปี 27 6.75 
18-25ปี 58 14.50 
26-35 ปี  137 34.25 
36-45ปี 103 25.75 
46-55 ปี 75 18.75 
มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 27 6.75 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุระหวา่ง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.25 
รองลงมามีอายุระหวา่ง 36-45ปี คิดเป็นร้อยละ 25.75 มีอายุระหวา่ง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.75 มี
อายุระหวา่ง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.50 และมีอายตุ  ่ากวา่ 18ปี กบัมากกวา่ 55 ปีข้ึนไป ซ่ึงมีจ านวน
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั   
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ตารางที ่4.3 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน  ร้อยละ 
โสด 216 54.00 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 164 41.00 
หยา่/แยกกนัอยู ่ 20 5.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมามี

สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 41.00 และมีสถานภาพหยา่/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 5.00 
ตามล าดบั 

 
 

ตารางที ่4.4 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน  ร้อยละ 
นกัเรียน / นกัศึกษา 52 13.00 
รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ 91 22.75 
พนกังานบริษทัเอกชน 175 43.75 
ธุรกิจส่วนตวั 39 9.75 
เกษียณอาย ุ 25 6.25 
อ่ืนๆ  18 4.50 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษตรกร  ท างานต่างประเทศ 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน       

คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 22.75 ประกอบ
อาชีพนักเรียน  / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.00 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 9.75 
เกษียณอาย ุคิดเป็นร้อยละ 6.25 และประกอบอาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดบั   
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ตารางที ่4.5 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา 
  

ภูมิล าเนา จ านวน  ร้อยละ 
กรุงเทพและปริมณฑล 257 64.25 
ภาคกลาง 92 23.00 
ภาคเหนือ 14 3.50 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 3.00 
ภาคตะวนัออก 9 2.25 
ภาคตะวนัตก 8 2.00 
ภาคใต ้ 8 2.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาอยูก่รุงเทพและปริมณฑล คิดเป็นร้อย

ละ 64.25 รองลงมามีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.00 มีภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ คิดเป็นร้อย
ละ 3.50 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 3.00 มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออก     
คิดเป็นร้อยละ 2.25 และมีภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัตก และภาคใต ้ซ่ึงจ านวนเท่ากนั  คิดเป็นร้อยละ 2.00 
ตามล าดบั   
 
ตารางที ่4.6 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
  

รายได้ต่อเดือน จ านวน  ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 53 13.25 
10,001 – 20,000 บาท 106 26.50 
20,001-30,000 บาท 94 23.50 
30,001 – 40,000 บาท   64 16.00 
40,001 – 50,000 บาท 26 6.50 
50,001 บาท ข้ึนไป 57 14.25 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.50 มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.00 มีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่
หรือเท่ากับ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.25 มีรายได้ต่อเดือน 50,001 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
6.50 และมีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล าดบั   
 
ตารางที ่4.7 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
  

ฤดูในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวน  ร้อยละ 
ฤดูร้อน 60 15.00 
ฤดูฝน 7 1.75 
ฤดูหนาว 70 17.50 
ไม่เก่ียวกบัฤดูกาล 263 65.75 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่

เก่ียวกบัฤดู คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมาเดินทางท่องเท่ียวในฤดูหนาว คิดเป็นร้อยละ 17.50 เดินทาง
ท่องเท่ียวในร้อน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และเดินทางท่องเท่ียวในฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั  

 
 

ตารางที่ 4.8 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเยีย่มชม 
  

แหล่งท่องเทีย่วทีต้่องการเยีย่มชม จ านวน  ร้อยละ 
ความเป็นอยู ่ 152 38.00 
วฒันธรรม 118 29.50 
ธรรมชาติ 310 77.50 
สถาปัตยกรรม 99 24.75 
อ่ืนๆ สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 152 38.00 
หมายเหตุ: เป็นค าถามท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามต้องการไปเยี่ยมชมธรรมชาติของแหล่ง
ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมาตอ้งการเยี่ยมชมความเป็นอยู ่คิดเป็นร้อยละ 38.00 ตอ้งการ
เยี่ยมชมวฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ 29.50 และตอ้งการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเท่ียว คิด
เป็นร้อยละ 24.75 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียว 
  

เหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยว จ านวน  ร้อยละ 
ตอ้งการเพิ่มรสชาติใหชี้วติ 229 57.25 
ตอ้งการสังสรรคก์บัเพื่อนฝงู 181 45.25 
ตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ 226 56.50 
ตอ้งการเพิ่มพนูประสบการณ์ 72 18.00 
ตอ้งการกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว 135 33.75 
ช่วยเศรษฐกิจไทย 50 12.50 
ตามกระแส Social Network ( Facebook, Instagram) 58 14.50 
หมายเหตุ: เป็นค าถามท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพิ่มรสชาติ

ให้ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมาคือ ตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ คิดเป็นร้อยละ 56.50 ตอ้งการ
สังสรรค์กบัเพื่อนฝงู คิดเป็นร้อยละ 45.25 ตอ้งการกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
33.75 ตอ้งการเพิ่มพูนประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.00 ตามกระแส Social Network  (Facebook, 
Instagram) คิดเป็นร้อยละ 14.50 และช่วยเศรษฐกิจไทย คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอ
หวัหิน 
  

จ านวนคร้ังทีม่าท่องเทีย่วอ าเภอหัวหิน จ านวน  ร้อยละ 
คร้ังแรก 63 15.75 
2 คร้ัง 97 24.25 
3 คร้ัง 50 12.50 
4 คร้ัง 14 3.50 
มากกวา่ 4 คร้ัง 176 44.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเคยเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน

มากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ มา 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 24.25 มาเป็นคร้ังแรก คิด
เป็นร้อยละ 15.75 มา 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.50 และมา 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.11 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง มา
ท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 
  
พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทางมาท่องเทีย่วอ าเภอหัวหิน จ านวน  ร้อยละ 
รถโดยสาร 50 12.50 
รถไฟ 16 4.00 
รถส่วนตวั 350 87.50 
เช่าเหมารถ 14 3.50 
หมายเหตุ: เป็นค าถามท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมายงัอ าเภอหัวหินคร้ังน้ี

โดยรถส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาคือ ใชร้ถโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 12.50 ใชร้ถไฟ คิดเป็น
ร้อยละ 4.00 และเช่าเหมารถ คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.12 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลักษณะในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 
  

ลกัษณะในการเดินทางมาท่องเทีย่วอ าเภอหัวหิน จ านวน  ร้อยละ 
เดินทางดว้ยตวัเองทั้งหมด 346 86.50 
ใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว 10 2.50 
เดินทางมากบัท่ีท างาน/สถานศึกษา 29 7.25 
เดินทางดว้ยตวัเองแต่ใชบ้ริการ Taxi น าเท่ียวในทอ้งถ่ิน 15 3.75 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหิน

คร้ังน้ีด้วยตวัเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 86.50 รองลงมาคือ เดินทางมากบัท่ีท างาน/สถานศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 7.25 เดินทางด้วยตวัเองแต่ใช้บริการ Taxi น าเท่ียวในทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ
เดินทางมาท่องเท่ียวโดยใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.13 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนผูร่้วมเดินทางมา
ท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 
  

จ านวนผู้ร่วมเดินทางมาท่องเทีย่วอ าเภอหัวหิน จ านวน  ร้อยละ 
คนเดียว 21 5.25 
คู่รัก/ครอบครัว 229 57.25 
ญาติ/เพื่อน 116 29.00 
ท่ีท างาน/สถานศึกษา 34 8.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ีกบั

คู่รัก/ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมาคือ เดินทางมากบัญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 29.00 
เดินทางมากบัท่ีท างาน/สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.50 และเดินทางมาคนเดียว คิดเป็นร้อยละ 5.25 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาในการพกัในอ าเภอ
หวัหิน 
 

ระยะเวลาในการพกัในอ าเภอหัวหิน จ านวน  ร้อยละ 
1 คืน 191 47.75 
2 คืน 177 44.25 
3 คืน 26 6.50 
มากกวา่ 3 คืน 6 1.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามพกัในอ าเภอหวัหินเพียง 1 คืน คิดเป็นร้อย

ละ 47.75 รองลงมาคือ พกั 2 คืน คิดเป็นร้อยละ 44.25 พกั 3 คืน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และพกัมากกวา่ 3 
คืน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.15 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีพกัในอ าเภอหวัหินคร้ัง
น้ี  
 

สถานทีพ่กัในอ าเภอหัวหินคร้ังนี้ จ านวน  ร้อยละ 
โรงแรม 200 50.00 
เกสตเ์ฮา้ส์ 31 7.75 
รีสอร์ต 127 31.75 
บา้นญาติ/เพื่อน 36 9.00 
บา้นพกัรับรองราชการหรือหน่วยงาน 6 1.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมาท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหินคร้ังน้ีโดยพกัท่ี

โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ พกัท่ีรีสอร์ต คิดเป็นร้อยละ 31.75 พกัท่ีบา้นญาติ/เพื่อน คิด
เป็นร้อยละ 9.00 พกัท่ีเกสตเ์ฮา้ส์ คิดเป็นร้อยละ 7.75 และพกัท่ีบา้นพกัรับรองราชการหรือหน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน
ท่ีเดินทางไปเท่ียวคร้ังน้ี 
 

แหล่งท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหินทีเ่ดินทางไปเทีย่ว จ านวน  ร้อยละ 
ชายหาดหวัหิน 343 85.75 
ตลาดโตรุ่้งหวัหิน 196 49.00 
เพลินวาน 163 40.75 
ตลาดน ้า 152 38.00 
ตลาดชิกาดา้ เขาตะเกียบ 143 35.75 
วดัหว้ยมงคล 164 41.00 
ซอยบิณฑบาต หวัหิน 19 4.75 
สถานีรถไฟหวัหิน 51 12.75 
จุดชมววิเขาหินเหล็กไฟ 25 6.25 
หมายเหตุ: เป็นค าถามท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี

จะไปเท่ียวชายหาดหวัหิน คิดเป็นร้อยละ 85.75 รองลงมาคือ ตลาดโตรุ่้งหัวหิน คิดเป็นร้อยละ 49.00 
วดัห้วยมงคล คิดเป็นร้อยละ 41.00 เพลินวาน คิดเป็นร้อยละ 40.75 ตลาดน ้ า คิดเป็นร้อยละ 38.00 
ตลาดชิกาดา้ เขาตะเกียบ คิดเป็นร้อยละ 35.75 สถานีรถไฟหวัหิน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ซอยบิณฑบาต 
หวัหิน คิดเป็นร้อยละ 4.75  และจุดชมววิเขาหินเหล็กไฟ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลในการเดินทางมาอ าเภอ
หวัหินคร้ังน้ี 
  

เหตุผลในการเดินทางมาอ าเภอหัวหินคร้ังนี้ จ านวน  ร้อยละ 
ความตอ้งการดา้นกายภาพ ตอ้งการพกัผอ่นร่างกายและจิตใจ  เช่น  
เดินเล่นชายหาด 260 65.00 
ความตอ้งการดา้นการเรียนรู้วฒันธรรม การด าเนินชีวติ ศิลปะ 
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ 39 9.75 
ความตอ้งการส่วนตวั เช่น เยีย่มญาติมิตร ท าบุญ 29 7.25 
ความตอ้งการดา้นสถานภาพและช่ือเสียงสถานท่ี กระแสในความ
นิยม เช่น สถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยม กิจกรรมคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 72 18.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี

เพราะความตอ้งการดา้นกายภาพ ตอ้งการพกัผอ่นร่างกายและจิตใจ  เช่น  เดินเล่นชายหาด คิดเป็นร้อย
ละ 65.00 รองลงมาคือ ความตอ้งการด้านสถานภาพและช่ือเสียงสถานท่ี กระแสในความนิยม เช่น 
สถานท่ีท่ีได้รับความนิยม กิจกรรมคอนเสิร์ตและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในอ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 18.00 ความตอ้งการดา้นการเรียนรู้วฒันธรรม การด าเนินชีวิต ศิลปะ 
สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 9.75 และความตอ้งการส่วนตวั เช่น เยี่ยมญาติมิตร ท าบุญ 
คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.18 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีคน้หาก่อนการ
เดินทางมาอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 
 
แหล่งข้อมูลทีค้่นหาก่อนการเดินทางมาอ าเภอหัวหินคร้ังนี้ จ านวน  ร้อยละ 

ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน 259 64.75 
โทรทศัน์   110 27.50 
วทิย ุ 10 2.50 
ส่ิงพิมพ ์(นสพ./นิตยสารทัว่ไป)  46 11.50 
ค าแนะน าจากบริษทัน าเท่ียว 1 0.25 
เอกสารแนะน าจาก ททท. 38 9.50 
นิทรรศการการท่องเท่ียว 46 11.50 
อินเตอร์เน็ท 200 50.00 
Social Network ( Facebook, Instagram) 181 45.25 
หมายเหตุ: เป็นค าถามท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้การคน้หาขอ้มูลก่อนการเดินทางมา

ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินคร้ังน้ีจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาคือ 
อินเตอร์เน็ท คิดเป็นร้อยละ 50.00 Social Network (Facebook, Instagram) คิดเป็นร้อยละ 45.25 ส่ือ
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 27.50 ส่ิงพิมพ ์(นสพ./นิตยสารทัว่ไป) และนิทรรศการการท่องเท่ียว คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 เอกสารแนะน าจาก ททท. คิดเป็นร้อยละ 9.50 ส่ือวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.50 และ
ค าแนะน าจากบริษทัน าเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด  
 

แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือทีสุ่ด จ านวน  ร้อยละ 
ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน 137 34.25 
โทรทศัน์   23 5.75 
วทิย ุ 25 6.25 
ส่ิงพิมพ ์(นสพ./นิตยสารทัว่ไป)  17 4.25 
ค าแนะน าจากบริษทัน าเท่ียว 15 3.75 
เอกสารแนะน าจาก ททท. 34 8.50 
นิทรรศการการท่องเท่ียว 29 7.25 
อินเตอร์เน็ท 75 18.75 
Social Network ( Facebook, Instagram) 45 11.25 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมาก

ท่ีสุด คือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ท คิดเป็นร้อยละ 
18.75 Social Network (Facebook, Instagram) คิดเป็นร้อยละ 11.25 เอกสารแนะน าจาก ททท. คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 นิทรรศการการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 7.25 ส่ือวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 6.25 ส่ือโทรทศัน์ 
คิดเป็นร้อยละ 5.75 ส่ิงพิมพ ์(นสพ./นิตยสารทัว่ไป) คิดเป็นร้อยละ 4.25 และค าแนะน าจากบริษทัน า
เท่ียว คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทข้อมูลท่ีหาในการ
เดินทางท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 
 
ประเภทข้อมูลทีห่าในการเดินทางท่องเทีย่วอ าเภอหัวหินคร้ังนี ้ จ านวน  ร้อยละ 
แหล่งท่องเท่ียว 349 87.25 
ท่ีพกั 287 71.75 
ร้านอาหาร 226 56.50 
แหล่งบนัเทิง 68 17.00 
วฒันธรรม 30 7.50 
ประวติัศาสตร์ 6 1.50 
สภาพภูมิศาสตร์ 31 7.75 
การคมนาคม 39 9.75 
ความปลอดภยั 28 7.00 
หมายเหตุ: เป็นค าถามท่ีตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามหาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 87.25 รองลงมาคือ ท่ีพกั คิดเป็นร้อยละ 71.75 ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 56.50 แหล่ง
บนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 17.00 การคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 9.75 สภาพภูมิศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.75
วฒันธรรม คิดเป็นร้อยละ 7.50 ความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 7.00 และประวติัศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
1.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเตรียมการท่องเท่ียวในการ
เดินทางคร้ังน้ี 

  

การเตรียมการท่องเทีย่วในการเดินทางคร้ังนี้ จ านวน  ร้อยละ 
เดินทางมาเอง ออกเดินทางเลย ไม่มีแผนการแน่นอนไปเร่ือยๆ 137 34.25 
เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี แต่ไม่มีการจอง
ท่ีพกั พาหนะล่วงหนา้ 47 11.75 
เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั 
จองพาหนะล่วงหนา้ 206 51.50 
เดินทางมากบับริษทัท่องเท่ียว/แพคเกจของสายการบิน/แพคเกจ
ของโรงแรม 10 2.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการเตรียมการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ีโดย

เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหนา้ คิดเป็นร้อยละ 
51.50 รองลงมาคือ เดินทางมาเอง ออกเดินทางเลย ไม่มีแผนการแน่นอนไปเร่ือยๆ คิดเป็นร้อยละ 
34.25 เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอย่างดี แต่ไม่มีการจองท่ีพกั พาหนะล่วงหน้า คิด
เป็นร้อยละ 11.75 และเดินทางมากบับริษทัท่องเท่ียว/แพคเกจของสายการบิน/แพคเกจของโรงแรม 
คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับการให้ความส าคัญของผู ้ตอบแบบสอบถามต่อ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่  ดา้นโรงแรมท่ีพกั ดา้นร้าน
จ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ด้านร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ด้าน
แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงผลดงัตารางท่ี 4.22 – 4.26 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั 

 

ด้านโรงแรมทีพ่กั 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่ 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. โรงแรม ท่ีพกั มี
เอกลกัษณ์ สวยงาม 

0 5 119 192 84 400 3.89 10 
(0.00) (1.25) (29.75) (48.00) (21.00) (100.00) (มาก)  

2.โรงแรม ท่ีพกั มีให้
เลือกหลายแห่งหลาย
ประเภท 

0 4 59 216 121 400 4.14 3 
(0.00) (1.00) (14.75) (54.00) (30.25) (100.00) (มาก) 

 
3. สามารถหา
หอ้งพกั/ท่ีพกั ไดง่้าย 
สะดวกเม่ือตอ้งการ 

0 5 74 213 108 400 4.06 7 
(0.00) (1.25) (18.50) (53.25) (27.00) (100.00) (มาก) 

 
4. ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในหอ้งพกั
ครบถว้น 

0 10 61 200 129 400 4.12 5 
(0.00) (2.50) (15.25) (50.00) (32.25) (100.00) (มาก) 

 
5.สภาพของโรงแรม 
ท่ีพกัมีความสะอาด
ปลอดภยั 

0 4 70 159 167 400 4.22 2 
(0.00) (1.00) (17.50) (39.75) (41.75) (100.00) (มาก) 

 
6. ราคาค่าท่ีพกั
เหมาะสมกบับริการ
ท่ีไดรั้บ 

0 4 98 151 147 400 4.10 6 
(0.00) (1.00) (24.50) (37.75) (36.75) (100.00) (มาก) 

 
7. การจดัแพค็เกจลด
ราคาท่ีพกั 

0 4 82 170 144 400 4.14 3 
(0.00) (1.00) (20.50) (42.50) (36.00) (100.00) (มาก)  

8. มีช่องทางในการ
ติดต่อสอบถามหรือ
จองท่ีพกั หลาย
ช่องทาง และสะดวก 
เช่นโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต 

0 9 58 207 126 400 4.13 4 
(0.00) (2.25) (14.50) (51.75) (31.50) (100.00) (มาก) 

 
9. มีการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ให้
เป็นท่ีรู้จกั 

0 9 83 208 100 400 4.00 8 
(0.00) (2.25) (20.75) (52.00) (25.00) (100.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั (ต่อ) 

 

ด้านโรงแรมทีพ่กั 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

10. มีการแนะน าผา่น
อินเตอร์เน็ตหรือ          
เวบ็บอร์ด 

0 0 100 208 92 400 3.98 9 
(0.00) (0.00) (25.00) (52.00) (23.00) (100.00) (มาก) 

 
11. โรงแรมมีท่ีจอด
รถสะดวก เพียงพอ 

0 0 81 186 133 400 4.13 4 
(0.00) (0.00) (20.25) (46.50) (33.25) (100.00) (มาก)  

12. การบริการ ความ
สุภาพ เป็นกนัเอง
ของพนกังานใน
โรงแรม ท่ีพกั 

0 0 42 218 140 400 4.25 1 
(0.00) (0.00) (10.50) (54.50) (35.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.10  
 (มาก)  

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ด้านโรงแรมท่ีพัก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อทุกปัจจยัยอ่ย
ดา้นโรงแรมท่ีพกัทั้งหมดในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี การบริการ ความสุภาพ เป็น
กนัเองของพนกังานในโรงแรม ท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 4.25) สภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภยั 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) โรงแรม ท่ีพกั มีให้เลือกหลายแห่งหลายประเภท และการจดัแพ็คเกจลดราคาท่ีพกั 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั หลายช่องทาง และสะดวก เช่นโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต และโรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั
ครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 4.12) ราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.10) สามารถหาห้องพกั/
ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวกเม่ือตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.06) มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 
4.00) มีการแนะน าผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเว็บบอร์ด (ค่าเฉล่ีย 3.98) และโรงแรม ท่ีพกั มีเอกลักษณ์ 
สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 



 

 
 

33 

ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

 

ด้านร้านจ าหน่าย
สินค้า และของทีร่ะลกึ
และบริษัทน าเทีย่ว 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการจ าหน่าย
สินคา้ ของท่ีระลึก
หลายประเภทและ 
น่าสนใจ 

0 31 141 156 72 400 3.67 6 
(0.00) (7.75) (35.25) (39.00) (18.00) (100.00) (มาก)  

2. ของท่ีระลึกมีราคา
ท่ีเหมาะสม 

4 25 127 198 46 400 3.64 7 
(1.00) (6.25) (31.75) (49.50) (11.50) (100.00) (มาก)  

3. สถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึก 
ตกแต่งสวยงาม 
น่าสนใจ 

0 17 140 150 93 400 3.80 4 
(0.00) (4.25) (35.00) (37.50) (23.25) (100.00) (มาก)  

4. มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ให้
เป็นท่ีรู้จกั 

0 20 143 182 55 400 3.68 5 
(0.00) (5.00) (35.75) (45.50) (13.75) (100.00) (มาก)  

5. มีแพก็เกจน าเท่ียว
ท่ีหลากหลายและ
น่าสนใจ 

0 13 129 168 90 400 3.84 3 
(0.00) (3.25) (32.25) (42.00) (22.50) (100.00) (มาก)  

6.ราคาแพก็เกจน า
เท่ียวมีความ
เหมาะสม 

0 10 106 206 78 400 3.88 2 
(0.00) (2.50) (26.50) (51.50) (19.50) (100.00) (มาก)  

7.มีช่องทางในการ
ติดต่อสอบถาม
หลากหลายช่องทาง 

4 13 102 185 96 400 3.89 1 
(1.00) (3.25) (25.50) (46.25) (24.00) (100.00) (มาก)  

8.มีการใหบ้ริการของ
มคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

0 33 142 163 62 400 3.64 7 
(0.00) (8.25) (35.50) (40.75) (15.50) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.75  
 (มาก)  
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 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทั
น าเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉ ล่ีย 3.75) เม่ือพิ จารณาในรายละเอียดพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อทุกปัจจยัย่อยดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน า
เท่ียวทั้ งหมดในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียดังน้ี  มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม
หลากหลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.89) ราคาแพ็กเกจน าเท่ียวมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.88) มีแพ็กเกจ
น าเท่ียวท่ีหลากหลายและน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.84) สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ตกแต่งสวยงาม 
น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.80) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.68) มีการจ าหน่าย
สินคา้ ของท่ีระลึกหลายประเภทและ น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม และมี
การใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 

 

ด้านร้านอาหารและ
แหล่งบันเทงิยาม

ราตรี 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่ 

น้อยทีสุ่ด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มากทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. อาหารมีรสชาติ
ดี 
 

0 5 68 156 171 400 4.23 2 
(0.00) (1.25) (17.00) (39.00) (42.75) (100.00) (มาก)  

2. ร้านอาหารมีให้
เลือกหลาย
ประเภทหลายแห่ง 

0 0 48 231 121 400 4.18 3 
(0.00) (0.00) (12.00) (57.75) (30.25) (100.00) (มาก)  

3. ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสม
กบับริการและ
รสชาติท่ีไดรั้บ 

0 4 65 161 170 400 4.24 1 
(0.00) (1.00) (16.25) (40.25) (42.50) (100.00) (มาก)  

4. แหล่งบนัเทิง
กลางคืนมีหลาย
แห่งใหเ้ลือก 

0 9 83 238 70 400 3.92 8 
(0.00) (2.25) (20.75) (59.50) (17.50) (100.00) (มาก)  

5. การคมนาคม
สะดวก เขา้ถึง
สถานท่ีไดง่้าย 

0 0 55 198 147 400 4.23 2 
(0.00) (0.00) (13.75) (49.50) (36.75) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี (ต่อ) 

 

ด้านร้านอาหารและ
แหล่งบันเทงิยาม

ราตรี 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยทีสุ่ด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6. มีการแนะน า
ร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงฯทาง
อินเตอร์เน็ต ผา่น
เวปไซต/์เวปบอร์ด 

0 5 120 177 98 400 3.92 8 
(0.00) (1.25) (30.00) (44.25) (24.50) (100.00) (มาก)  

7. ร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงมีท่ี
จอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

0 12 88 218 82 400 3.93 7 
(0.00) (3.00) (22.00) (54.50) (20.50) (100.00) (มาก)  

8. การบริการ 
ความสุภาพ เป็น
กนัเองของ
พนกังานใน
ร้านอาหารหรือ
แหล่งบนัเทิงฯ 

0 4 64 226 106 400 4.09 4 
(0.00) (1.00) (16.00) (56.50) (26.50) (100.00) (มาก)  

9. ร้านอาหาร และ
แหล่งบนัเทิง 
สะอาดปลอดภยั 

0 0 95 185 120 400 4.06 6 
(0.00) (0.00) (23.75) (46.25) (30.00) (100.00) (มาก)  

10. บรรยากาศ การ
ตกแต่งร้านมีความ
สวยงามเป็น
เอกลกัษณ์ 

0 4 89 177 130 400 4.08 5 
(0.00) (1.00) (22.25) (44.25) (32.50) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.09  
 (มาก)  
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 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
ต่อทุกปัจจยัย่อยดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรีทั้งหมดในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียดงัน้ี ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบับริการและรสชาติท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 4.24) อาหารมี
รสชาติดี และการคมนาคมสะดวก เขา้ถึงสถานท่ีได้ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.23) ร้านอาหารมีให้เลือกหลาย
ประเภทหลายแห่ง (ค่าเฉล่ีย 4.18) การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในร้านอาหารหรือ
แหล่งบนัเทิงฯ (ค่าเฉล่ีย 4.09) บรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.08) ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง สะอาดปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.06) ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ี
จอดรถสะดวก เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.93) แหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งให้เลือก และมีการแนะน า
ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผา่นเวปไซต/์เวปบอร์ด (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 

ด้านแหล่งท่องเทีย่ว
และส่ิงดงึดูดใจ 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่ 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ 
1.1) ภาพลกัษณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น ความ
สวยงาม ความ
น่าสนใจ ความ
สมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ 

0 5 60 170 165 400 4.24 2 
(0.00) (1.25) (15.00) (42.50) (41.25) (100.00) (มาก)  

1.2) การคมนาคม
สะดวกเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

0 9 49 194 148 400 4.20 3 
(0.00) (2.25) (12.25) (48.50) (37.00) (100.00) (มาก)  

1.3) สภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความ
สะอาดปลอดภยั 

0 10 71 154 165 400 4.19 4 
(0.00) (2.50) (17.75) (38.50) (41.25) (100.00) (มาก)  

1.4) สภาพอากาศท่ีดี 0 5 49 176 170 400 4.28 1 
(0.00) (1.25) (12.25) (44.00) (42.50) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ (ต่อ) 

 

ด้านแหล่งท่องเทีย่ว
และส่ิงดงึดูดใจ 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่ 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2. วฒันธรรมและสงัคม 
2.1)วฒันธรรมและ
สงัคมของคนใน
ทอ้งถ่ินมีความ
น่าสนใจ 

0 5 144 180 71 400 3.79 16 
(0.00) (1.25) (36.00) (45.00) (17.75) (100.00) (มาก)  

2.2)มีการแสดง
ศิลปะ วฒันธรรม 

0 10 148 181 61 400 3.73 18 
(0.00) (2.50) (37.00) (45.25) (15.25) (100.00) (มาก)  

2.3)ผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นมิตร
และมีน ้ าใจกบั
นกัท่องเท่ียว 

0 10 57 233 100 400 4.06 6 
(0.00) (2.50) (14.25) (58.25) (25.00) (100.00) (มาก)  

2.4)เสน่ห์ในวถีิ
ชีวติของผูค้นใน
แหล่งท่องเท่ียว 

0 6 132 189 73 400 3.82 14 
(0.00) (1.50) (33.00) (47.25) (18.25) (100.00) (มาก)  

3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น โบราณสถาน วดั และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ต่างๆ 
3.1)ความสวยงาม 
ความมีเอกลกัษณ์
ของสถาปัตยกรรม
ส่ิงปลูกสร้าง 

0 0 84 219 97 400 4.03 7 
(0.00) (0.00) (21.00) (54.75) (24.25) (100.00) (มาก)  

3.2)มีประวติัความ
เป็นมาท่ีน่าสนใจ 

0 1 132 187 80 400 3.87 12 
(0.00) (0.25) (33.00) (46.75) (20.00) (100.00) (มาก)  

3.3)ความ
เหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมการ
เขา้ชม 

0 0 90 233 77 400 3.97 9 
(0.00) (0.00) (22.50) (58.25) (19.25) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ (ต่อ) 

 

ด้านแหล่งท่องเทีย่ว
และส่ิงดงึดูดใจ 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3.4)การคมนาคม
สะดวกเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

0 13 92 199 96 400 3.95 10 
(0.00) (3.25) (23.00) (49.75) (24.00) (100.00) (มาก)  

3.5)สภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความ
สะอาดปลอดภยั 

0 8 40 241 111 400 4.14 5 
(0.00) (2.00) (10.00) (60.25) (27.75) (100.00) (มาก)  

4. การแนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวทางส่ือ
ต่างๆ เพียงพอ 

0 18 83 218 81 400 3.91 11 
(0.00) (4.50) (20.75) (54.50) (20.25) (100.00) (มาก)  

5. สถานท่ีท่องเท่ียวมี
จอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

0 13 72 209 106 400 4.02 8 
(0.00) (3.25) (18.00) (52.25) (26.50) (100.00) (มาก)  

6. ป้ายบอกทาง
ชดัเจนท าใหห้าแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

0 18 63 205 109 400 4.03 7 
(0.00) (4.56) (15.95) (51.90) (27.59) (100.00) (มาก)  

7. ป้ายบอกเล่า
ประวติั เร่ืองราวของ
แหล่งท่องเท่ียว 

0 18 103 230 49 400 3.78 17 
(0.00) (4.50) (25.75) (57.50) (12.25) (100.00) (มาก)  

8. มีร้านอาหารและ
ร้านขายของท่ีระลึก
บริการ 

0 13 114 209 64 400 3.81 15 
(0.00) (3.25) (28.50) (52.25) (16.00) (100.00) (มาก)  

9. นกัท่องเท่ียวไม่
พลุกพล่านจนเกินไป 

0 21 102 195 82 400 3.85 13 
(0.00) (5.25) (25.50) (48.75) (20.50) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.98  
 (มาก)  
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 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อทุก
ปัจจยัย่อยด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจทั้งหมดในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี 
สภาพอากาศท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.28) ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 4.24) การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.19) สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด
ปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 4.14) ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.06) 
ความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง และป้ายบอกทางชดัเจนท าให้หา
แหล่งท่องเท่ียวง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.03) สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.02) ความ
เหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเขา้ชม (ค่าเฉล่ีย 3.97) การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต่างๆ เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.91) มีประวติัความเป็นมา
ท่ีน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.87) นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป (ค่าเฉล่ีย 3.85) เสน่ห์ในวิถีชีวิตของ
ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.82) มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.81) 
วฒันธรรมและสังคมของคนในท้องถ่ินมีความน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.79) และป้ายบอกเล่าประวติั 
เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่ 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 
 

มากที่สุด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความเจริญดา้น
วตัถุของเมือง เช่น
ศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั 

0 15 123 188 74 400 3.80 10 
(0.00) (3.75) (30.75) (47.00) (18.50) (100.00) (มาก)  

2. ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น รถเช่า 
รถสาธารณะ มี
เพียงพอ 

5 9 108 190 88 400 3.87 8 
(1.25) (2.25) (27.00) (47.50) (22.00) (100.00) (มาก)  

3. การคมนาคม
สะดวก 

5 0 74 203 118 400 4.07 3 
(1.25) (0.00) (18.50) (50.75) (29.50) (100.00) (มาก)  

4. พาหนะในการ
เดินทางมีหลาย
ทางเลือก 

5 0 66 248 81 400 4.00 6 
(1.25) (0.00) (16.50) (62.00) (20.25) (100.00) (มาก)  

5. มีช่องทางในการ
ติดต่อหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจาก
หน่วยงานราชการ 

5 5 134 168 88 400 3.82 9 
(1.25) (1.25) (33.50) (42.00) (22.00) (100.00) (มาก)  

6. ไม่มีการจราจร
ติดขดั 

5 8 75 184 128 400 4.06 4 
(1.25) (2.00) (18.75) (46.00) (32.00) (100.00) (มาก)  

7. ป๊ัมน ้ ามนัมี
เพียงพอ สะอาด 

5 0 86 173 136 400 4.09 2 
(1.25) (0.00) (21.50) (43.25) (34.00) (100.00) (มาก)  

8. ต ารวจ/ต ารวจ
ท่องเท่ียวใหค้วาม
ช่วยเหลือและบริการ
ดี 

5 5 89 186 115 400 4.00 6 
(1.25) (1.25) (22.25) (46.50) (28.75) (100.00) (มาก)  

9. โทรศพัท์
สาธารณะมีเพียงพอ 
สะอาด 

5 30 123 169 73 400 3.69 11 
(1.25) (7.50) (30.75) (42.25) (18.25) (100.00) (มาก)  

10. สญัญาณ
โทรศพัทมื์อถือ
ชดัเจน / 3G 

0 1 60 199 140 400 4.20 1 
(0.00) (0.25) (15.00) (49.75) (35.00) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยที่สุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากที่สุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

11. มีการใหบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตท่ี
เพียงพอราคา
เหมาะสม 

0 5 108 190 97 400 3.95 7 
(0.00) (1.25) (27.00) (47.50) (24.25) (100.00) (มาก)  

12. มีสถานพยาบาล
เบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือ 

0 4 104 175 117 400 4.01 5 
(0.00) (1.00) (26.00) (43.75) (29.25) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.96  
 (มาก)  

 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อทุกปัจจยัยอ่ย
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี สัญญาณโทรศพัทมื์อถือ
ชดัเจน / 3G (ค่าเฉล่ีย 4.20) ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด (ค่าเฉล่ีย 4.09) การคมนาคมสะดวก (ค่าเฉล่ีย 
4.07) ไม่มีการจราจรติดขัด (ค่าเฉล่ีย 4.06) มีสถานพยาบาลเบ้ืองต้นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.01) 
พาหนะในการเดินทางมีหลายทางเลือก และต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวให้ความช่วยเหลือและบริการดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอราคาเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.95) ส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น รถเช่า รถสาธารณะ มีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.87) มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.82) ความเจริญดา้นวตัถุของเมือง เช่นศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) และโทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้แก่  ด้านโรงแรมท่ีพกั ด้านร้านจ าหน่าย
สินค้า และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ด้านร้านอาหารและแหล่งบันเทิงยามราตรี ด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดว้ยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 
ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงผลดงัตารางท่ี 4.27 – 4.31 
 
ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั 

 

ด้านโรงแรมที่พกั 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. โรงแรม ท่ีพกั มี
เอกลกัษณ์ สวยงาม 

0 3 105 242 50 400 3.85 2 
(0.00) (0.75) (26.25) (60.50) (12.50) (100.00) (มาก)  

2.โรงแรม ท่ีพกั มีให้
เลือกหลายแห่งหลาย
ประเภท 

0 4 111 224 61 400 3.86 1 
(0.00) (1.00) (27.75) (56.00) (15.25) (100.00) (มาก)  

3. สามารถหาหอ้งพกั/
ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวก
เม่ือตอ้งการ 

0 20 128 207 45 400 3.69 6 
(0.00) (5.00) (32.00) (51.75) (11.25) (100.00) (มาก)  

4. ส่ิงอ  านวยความ
สะดวกในหอ้งพกั
ครบถว้น 

0 8 131 206 55 400 3.77 3 
(0.00) (2.00) (32.75) (51.50) (13.75) (100.00) (มาก)  

5.สภาพของโรงแรม ท่ี
พกั มีความสะอาด
ปลอดภยั 

0 14 143 163 80 400 3.77 3 
(0.00) (3.50) (35.75) (40.75) (20.00) (100.00) (มาก)  

6. ราคาค่าท่ีพกั
เหมาะสมกบับริการท่ี
ไดรั้บ 

0 30 136 163 71 400 3.69 6 
(0.00) (7.50) (34.00) (40.75) (17.75) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั (ต่อ) 

 

ด้านโรงแรมที่พกั 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7. การจดัแพค็เกจลด
ราคาท่ีพกั 

0 33 148 128 91 400 3.69 6 
(0.00) (8.25) (37.00) (32.00) (22.75) (100.00) (มาก)  

8. มีช่องทางในการ
ติดต่อสอบถามหรือ
จองท่ีพกั หลาย
ช่องทาง และสะดวก 
เช่นโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต 

0 19 125 192 64 400 3.75 4 
(0.00) (4.75) (31.25) (48.00) (16.00) (100.00) (มาก)  

9. มีการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกั 

0 18 185 141 56 400 3.59 7 
(0.00) (4.50) (46.25) (35.25) (14.00) (100.00) (มาก)  

10. มีการแนะน าผา่น
อินเตอร์เน็ตหรือ          
เวบ็บอร์ด 

0 25 108 210 57 400 3.75 4 
(0.00) (6.25) (27.00) (52.50) (14.25) (100.00) (มาก)  

11. โรงแรมมีท่ีจอดรถ
สะดวก เพียงพอ 

0 23 134 183 60 400 3.70 5 
(0.00) (5.75) (33.50) (45.75) (15.00) (100.00) (มาก)  

12. การบริการ ความ
สุภาพ เป็นกนัเองของ
พนกังานในโรงแรม ท่ี
พกั 

0 14 133 184 69 400 3.77 3 
(0.00) (3.50) (33.25) (46.00) (17.25) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.74  
 (มาก)  
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 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ด้านโรงแรมท่ีพัก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อทุกปัจจยัยอ่ย
ดา้นโรงแรมท่ีพกัทั้งหมดในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี โรงแรม ท่ีพกั มีให้เลือกหลาย
แห่งหลายประเภท (ค่าเฉล่ีย 3.86) โรงแรม ท่ีพกั มีเอกลกัษณ์ สวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.85) ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในห้องพกัครบถว้น สภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภยั และการบริการ ความ
สุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในโรงแรม ท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 3.77) มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือ
จองท่ีพกั หลายช่องทาง และสะดวก เช่นโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต  และมีการแนะน าผ่านอินเตอร์เน็ต
หรือเวบ็บอร์ด (ค่าเฉล่ีย 3.75) โรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.70) สามารถหาห้องพกั/
ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวกเม่ือตอ้งการ ราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ และการจดัแพค็เกจลดราคา
ท่ีพกั (ค่าเฉล่ีย 3.69) และมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 
 

ด้านร้านจ าหน่ายสินค้า 
และของที่ระลึกและ
บริษัทน าเที่ยว 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีการจ าหน่ายสินคา้ 
ของท่ีระลึกหลาย
ประเภทและ น่าสนใจ 

4 31 151 154 60 400 3.59 1 
(1.00) (7.75) (37.75) (38.50) (15.00) (100.00) (มาก)  

2. ของท่ีระลึกมีราคาท่ี
เหมาะสม 

11 43 173 123 50 400 3.40 6 
(2.75) (10.75) (43.25) (30.75) (12.50) (100.00) (ปานกลาง)  

3. สถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึก 
ตกแต่งสวยงาม 
น่าสนใจ 

6 30 132 192 40 400 3.58 2 
(1.50) (7.50) (33.00) (48.00) (10.00) (100.00) (มาก)  

4. มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกั 

12 39 152 151 46 400 3.45 5 
(3.00) (9.75) (38.00) (37.75) (11.50) (100.00) (ปานกลาง)  
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว (ต่อ) 
 

ด้านร้านจ าหน่ายสินค้า 
และของที่ระลึกและ
บริษัทน าเที่ยว 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. มีแพก็เกจน าเท่ียวท่ี
หลากหลายและ
น่าสนใจ 

2 25 153 174 46 400 3.59 1 
(0.50) (6.25) (38.25) (43.50) (11.50) (100.00) (มาก)  

6.ราคาแพก็เกจน าเท่ียว
มีความเหมาะสม 

0 47 129 173 51 400 3.57 3 
(0.00) (11.75) (32.25) (43.25) (12.75) (100.00) (มาก)  

7.มีช่องทางในการ
ติดต่อสอบถาม
หลากหลายช่องทาง 

1 53 138 152 56 400 3.52 4 
(0.25) (13.25) (34.50) (38.00) (14.00) (100.00) (มาก)  

8.มีการใหบ้ริการของ
มคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

15 48 146 157 34 400 3.37 7 
(3.75) (12.00) (36.50) (39.25) (8.50) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.51  
 (มาก)  

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทั
น าเท่ียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉ ล่ีย 3.51) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว
ในระดบัมาก คือ มีการจ าหน่ายสินคา้ ของท่ีระลึกหลายประเภทและ น่าสนใจ และมีแพก็เกจน าเท่ียว
ท่ีหลากหลายและน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.59) สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) ราคาแพก็เกจน าเท่ียวมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.57) มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม
หลากหลายช่องทาง (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั (ค่าเฉล่ีย 3.45) ของท่ีระลึกมีราคาท่ี
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.40) และมีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 
 

ด้านร้านอาหารและ
แหล่งบันเทิงยาม

ราตรี 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. อาหารมีรสชาติดี 
 

0 27 112 185 76 400 3.78 2 
(0.00) (6.75) (28.00) (46.25) (19.00) (100.00) (มาก)  

2. ร้านอาหารมีให้
เลือกหลายประเภท
หลายแห่ง 

0 15 109 200 76 400 3.84 1 
(0.00) (3.75) (27.25) (50.00) (19.00) (100.00) (มาก)  

3. ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสม
กบับริการและ
รสชาติท่ีไดรั้บ 

0 25 155 159 61 400 3.64 9 
(0.00) (6.25) (38.75) (39.75) (15.25) (100.00) (มาก)  

4. แหล่งบนัเทิง
กลางคืนมีหลายแห่ง
ใหเ้ลือก 

0 7 178 159 56 400 3.66 8 
(0.00) (1.75) (44.50) (39.75) (14.00) (100.00) (มาก)  

5. การคมนาคม
สะดวก เขา้ถึง
สถานท่ีไดง่้าย 

0 14 141 175 70 400 3.75 4 
(0.00) (3.50) (35.25) (43.75) (17.50) (100.00) (มาก)  

6. มีการแนะน า
ร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงฯทาง
อินเตอร์เน็ต ผา่น
เวปไซต/์เวปบอร์ด 

0 27 137 175 61 400 3.68 6 
(0.00) (6.75) (34.25) (43.75) (15.25) (100.00) (มาก)  

7. ร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงมีท่ี
จอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

4 23 161 165 47 400 3.57 10 
(1.00) (5.75) (40.25) (41.25) (11.75) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี (ต่อ) 
 

ด้านร้านอาหารและ
แหล่งบันเทิงยาม

ราตรี 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

8. การบริการ ความ
สุภาพ เป็นกนัเอง
ของพนกังานใน
ร้านอาหารหรือ
แหล่งบนัเทิงฯ 

0 12 154 160 74 400 3.74 5 
(0.00) (3.00) (38.50) (40.00) (18.50) (100.00) (มาก)  

9. ร้านอาหาร และ
แหล่งบนัเทิง 
สะอาดปลอดภยั 

0 9 161 184 46 400 3.67 7 
(0.00) (2.25) (40.25) (46.00) (11.50) (100.00) (มาก)  

10. บรรยากาศ การ
ตกแต่งร้านมีความ
สวยงามเป็น
เอกลกัษณ์ 

4 18 116 194 68 400 3.76 3 
(1.00) (4.50) (29.00) (48.50) (17.00) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.71  
 (มาก)  

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อทุกปัจจยัย่อยดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรีทั้งหมดในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียดงัน้ี ร้านอาหารมีให้เลือกหลายประเภทหลายแห่ง (ค่าเฉล่ีย 3.84) อาหารมีรสชาติดี (ค่าเฉล่ีย 
3.78) บรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.76) การคมนาคมสะดวก 
เขา้ถึงสถานท่ีไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.75) การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในร้านอาหาร
หรือแหล่งบนัเทิงฯ (ค่าเฉล่ีย 3.74) มีการแนะน าร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน
เวปไซต์/เวปบอร์ด (ค่าเฉล่ีย 3.68) ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง สะอาดปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
แหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกับ
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บริการและรสชาติท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย 3.64) และร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 
 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และส่ิงดงึดูดใจ 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ 
1.1) ภาพลกัษณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น ความ
สวยงาม ความน่าสนใจ 
ความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ 

5 6 108 184 97 400 3.91 1 
(1.25) (1.50) (27.00) (46.00) (24.25) (100.00) (มาก)  

1.2) การคมนาคม
สะดวกเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

5 2 129 174 90 400 3.86 2 
(1.25) (0.50) (32.25) (43.50) (22.50) (100.00) (มาก)  

1.3) สภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความ
สะอาดปลอดภยั 

5 6 114 197 78 400 3.84 4 
(1.25) (1.50) (28.50) (49.25) (19.50) (100.00) (มาก)  

1.4) สภาพอากาศท่ีดี 5 9 96 220 70 400 3.85 3 
(1.25) (2.25) (24.00) (55.00) (17.50) (100.00) (มาก)  

2. วฒันธรรมและสังคม 
2.1)วฒันธรรมและ
สังคมของคนใน
ทอ้งถ่ินมีความ
น่าสนใจ 

5 24 154 166 51 400 3.59 8 
(1.25) (6.00) (38.50) (41.50) (12.75) (100.00) (มาก)  

2.2)มีการแสดงศิลปะ 
วฒันธรรม 

5 26 181 147 41 400 3.48 14 
(1.25) (6.50) (45.25) (36.75) (10.25) (100.00) (ปานกลาง)  
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ (ต่อ) 
 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และส่ิงดงึดูดใจ 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

2.3)ผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นมิตรและ
มีน ้าใจกบันกัท่องเท่ียว 

0 21 173 146 60 400 3.61 7 
(0.00) (5.25) (43.25) (36.50) (15.00) (100.00) (มาก)  

2.4)เสน่ห์ในวถีิชีวติ
ของผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

0 23 175 163 39 400 3.55 11 
(0.00) (5.75) (43.75) (40.75) (9.75) (100.00) (มาก)  

3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น โบราณสถาน วดั และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ต่างๆ 
3.1)ความสวยงาม 
ความมีเอกลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรมส่ิงปลูก
สร้าง 

0 32 138 163 67 400 3.66 5 
(0.00) (8.00) (34.50) (40.75) (16.75) (100.00) (มาก)  

3.2)มีประวติัความ
เป็นมาท่ีน่าสนใจ 

0 25 163 171 41 400 3.57 10 
(0.00) (6.25) (40.75) (42.75) (10.25) (100.00) (มาก)  

3.3)ความเหมาะสม
ของค่าธรรมเนียมการ
เขา้ชม 

0 25 156 171 48 400 3.61 7 
(0.00) (6.25) (39.00) (42.75) (12.00) (100.00) (มาก)  

3.4)การคมนาคม
สะดวกเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

0 22 164 147 67 400 3.65 6 
(0.00) (5.50) (41.00) (36.75) (16.75) (100.00) (มาก)  

3.5)สภาพแหล่ง
ท่องเท่ียวมีความ
สะอาดปลอดภยั 

10 11 152 187 40 400 3.59 8 
(2.50) (2.75) (38.00) (46.75) (10.00) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ (ต่อ) 
 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว
และส่ิงดงึดูดใจ 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4. การแนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวทางส่ือ
ต่างๆ เพียงพอ 

0 36 167 132 65 400 3.57 10 
(0.00) (9.00) (41.75) (33.00) (16.25) (100.00) (มาก)  

5. สถานท่ีท่องเท่ียว
มีจอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

0 37 135 193 35 400 3.57 10 
(0.00) (9.25) (33.75) (48.25) (8.75) (100.00) (มาก)  

6. ป้ายบอกทาง
ชดัเจนท าให้หา
แหล่งท่องเท่ียวง่าย 

0 52 130 153 65 400 3.58 9 
(0.00) (13.00) (32.50) (38.25) (16.25) (100.00) (มาก)  

7. ป้ายบอกเล่า
ประวติั เร่ืองราวของ
แหล่งท่องเท่ียว 

0 36 156 168 40 400 3.53 12 
(0.00) (9.00) (39.00) (42.00) (10.00) (100.00) (มาก)  

8. มีร้านอาหารและ
ร้านขายของท่ีระลึก
บริการ 

0 26 191 138 45 400 3.51 13 
(0.00) (6.50) (47.75) (34.50) (11.25) (100.00) (มาก)  

9. นกัท่องเท่ียวไม่
พลุกพล่าน
จนเกินไป 

9 43 168 130 50 400 3.42 15 
(2.25) (10.75) (42.00) (32.50) (12.50) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.63  
 (มาก)  

  
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจในระดบัมาก คือ ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความ
สวยงาม ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ (ค่าเฉล่ีย 3.91) การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่ง
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ท่องเท่ียวง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.86) สภาพอากาศท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 3.85) สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด
ปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.84) ความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง (ค่าเฉล่ีย 
3.66) การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.65) ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตร
และมีน ้ าใจกับนักท่องเท่ียว และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเข้าชม  (ค่าเฉล่ีย 3.61) 
วฒันธรรมและสังคมของคนในท้องถ่ินมีความน่าสนใจ และสภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด
ปลอดภยั (ค่าเฉล่ีย 3.59) ป้ายบอกทางชัดเจนท าให้หาแหล่งท่องเท่ียวง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.58) มีประวติั
ความเป็นมาท่ีน่าสนใจ การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต่างๆ เพียงพอ และสถานท่ีท่องเท่ียวมีจอด
รถสะดวก เพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.57) เสน่ห์ในวิถีชีวิตของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.55) ป้าย
บอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.53) มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก
บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง คือ มีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม  (ค่าเฉล่ีย 3.48) และนักท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 
(ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความเจริญดา้นวตัถุ
ของเมือง เช่น
ศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั 

0 30 137 177 56 400 3.65 4 
(0.00) (7.50) (34.25) (44.25) (14.00) (100.00) (มาก)  

2. ส่ิงอ  านวยความ
สะดวก เช่น รถเช่า รถ
สาธารณะ มีเพียงพอ 

5 28 138 173 56 400 3.62 6 
(1.25) (7.00) (34.50) (43.25) (14.00) (100.00) (มาก)  

3. การคมนาคมสะดวก 
 

5 22 151 182 40 400 3.58 7 
(1.25) (5.50) (37.75) (45.50) (10.00) (100.00) (มาก)  

4. พาหนะในการ
เดินทางมีหลาย
ทางเลือก 

0 24 156 166 54 400 3.63 5 
(0.00) (6.00) (39.00) (41.50) (13.50) (100.00) (มาก)  
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ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

 

น้อยท่ีสุด 
 

น้อย 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. มีช่องทางในการ
ติดต่อหาขอ้มลู
แหล่งท่องเท่ียวจาก
หน่วยงานราชการ 

5 26 189 159 21 400 3.41 10 
(1.25) (6.50) (47.25) (39.75) (5.25) (100.00) (ปานกลาง)  

6. ไม่มีการจราจร
ติดขดั 
 

18 53 121 163 45 400 3.41 10 
(4.50) (13.25) (30.25) (40.75) (11.25) (100.00) (ปานกลาง)  

7. ป๊ัมน ้ามนัมี
เพียงพอ สะอาด 

9 27 139 179 46 400 3.57 8 
(2.25) (6.75) (34.75) (44.75) (11.50) (100.00) (มาก)  

8. ต ารวจ/ต ารวจ
ท่องเท่ียวใหค้วาม
ช่วยเหลือและ
บริการดี 

0 37 171 136 56 400 3.53 9 
(0.00) (9.25) (42.75) (34.00) (14.00) (100.00) (มาก)  

9. โทรศพัท์
สาธารณะมีเพียงพอ 
สะอาด 

4 55 168 132 41 400 3.38 11 
(1.00) (13.75) (42.00) (33.00) (10.25) (100.00) (ปานกลาง)  

10. สัญญาณ
โทรศพัทมื์อถือ
ชดัเจน / 3G 

0 22 97 211 70 400 3.82 1 
(0.00) (5.50) (24.25) (52.75) (17.50) (100.00) (มาก)  

11. มีการใหบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตท่ี
เพียงพอราคา
เหมาะสม 

0 13 164 168 55 400 3.66 3 
(0.00) (3.25) (41.00) (42.00) (13.75) (100.00) (มาก)  

12. มีสถานพยาบาล
เบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือ 

0 22 147 174 57 400 3.67 2 
(0.00) (5.50) (36.75) (43.50) (14.25) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.58  
 (มาก)  
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 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับมาก คือ สัญญาณโทรศัพท์มือถือชัดเจน / 3G (ค่าเฉล่ีย 3.82) มี
สถานพยาบาลเบ้ืองต้นท่ีน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 3.67) มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอราคา
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.66) ความเจริญด้านวตัถุของเมือง เช่นศูนย์การค้าท่ีทันสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
พาหนะในการเดินทางมีหลายทางเลือก  (ค่าเฉล่ีย 3.63) ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถ
สาธารณะ มีเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.62) การคมนาคมสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ต  ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวให้ความช่วยเหลือและบริการดี (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั ส่วน
ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ มีช่องทางในการติดต่อหา
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ และไม่มีการจราจรติดขดั (ค่าเฉล่ีย 3.41) และโทรศพัท์
สาธารณะมีเพียงพอ สะอาด (ค่าเฉล่ีย 3.38) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.32 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการจะกลับมาท่องเท่ียวท่ี 
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
การจะกลบัมาท่องเทีย่วทีจั่งหวดัประจวบคีรีขันธ์ จ านวน  ร้อยละ 
กลบัมาอีกแน่นอน 303 75.75 
ยงัไม่แน่ใจ 97 24.25 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหัว
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อีกแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 75.75 รองลงมาคือ ยงัไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 
24.25 ส าหรับผูท่ี้จะกลบัมาเท่ียวอีกแน่นอน มีเหตุผลคือ ชอบและประทบัใจ อยากมาเท่ียวอีก ชอบ
บรรยากาศ มีญาติอยูอ่  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มี
ส่ิงท่ีน่าเท่ียวอีกมากมาย ส่วนผูท่ี้ตอบยงัไม่แน่ใจ มีเหตุผลคือ ตอ้งท างาน เรียนหนงัสือ และไม่ค่อยมี
เวลามาท่องเท่ียว 
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ตารางที ่4.33 จ  านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการบอกต่อหรือ Post net 
 
การบอกต่อหรือ Post net จ านวน  ร้อยละ 
จะบอกต่อ แนะน าให้เพื่อน/ญาติ ใหม้าเท่ียวแน่นอน 230 57.50 
จะน าไป Post แนะน า ใน internet แน่นอน 166 41.50 
ไม่แนะน า 4 1.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะบอกต่อ แนะน าให้เพื่อน/ญาติ 

ให้มาเท่ียวแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมาคือ จะน าไป Post แนะน า ใน internet แน่นอน คิด
เป็นร้อยละ 41.50 และจะไม่แนะน า คิดเป็นร้อยละ 1.00 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการให้ความส าคัญและความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบการให้ความส าคญัและความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้แก่  ด้าน
โรงแรมท่ีพกั ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ และดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดว้ยค่าเฉล่ีย ซ่ึงผล
การวเิคราะห์แสดงผลดงัตารางท่ี 4.32 – 4.37 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

ด้านโรงแรมทีพ่กั 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1. โรงแรม ท่ีพกั มีเอกลกัษณ์ สวยงาม 3.89 3.85 
 (มาก) (มาก) 
2.โรงแรม ท่ีพกั มีใหเ้ลือกหลายแห่งหลายประเภท 4.14 3.86 
 (มาก) (มาก) 
3. สามารถหาหอ้งพกั/ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวกเม่ือตอ้งการ 4.06 3.69 
 (มาก) (มาก) 
4. ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัครบถว้น 4.12 3.77 
 (มาก) (มาก) 
5.สภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภยั 4.22 3.77 
 (มาก) (มาก) 
6. ราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ 4.10 3.69 
 (มาก) (มาก) 
7. การจดัแพค็เกจลดราคาท่ีพกั 4.14 3.69 
 (มาก) (มาก) 
8. มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั หลายช่องทาง และ
สะดวก เช่นโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 

4.13 3.75 
(มาก) (มาก) 

9. มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 4.00 3.59 
 (มาก) (มาก) 
10. มีการแนะน าผา่นอินเตอร์เน็ตหรือเวบ็บอร์ด 3.98 3.75 
 (มาก) (มาก) 
11. โรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 4.13 3.70 
 (มาก) (มาก) 
12. การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในโรงแรม ท่ีพกั 4.25 3.77 
 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นโรงแรมท่ี
พกัอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
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 เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกปัจจยัยอ่ยเช่นกนั 
 
ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 
 

ด้านร้านจ าหน่ายสินค้า และของทีร่ะลกึและบริษัทน าเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1. มีการจ าหน่ายสินคา้ ของท่ีระลึกหลายประเภทและ น่าสนใจ 3.67 3.59 
 (มาก) (มาก) 
2. ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม 3.64 3.40 
 (มาก) (ปานกลาง) 
3. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ 3.80 3.58 
 (มาก) (มาก) 
4. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 3.68 3.45 
 (มาก) (ปานกลาง) 
5. มีแพก็เกจน าเท่ียวท่ีหลากหลายและน่าสนใจ 3.84 3.59 
 (มาก) (มาก) 
6.ราคาแพก็เกจน าเท่ียวมีความเหมาะสม 3.88 3.57 
 (มาก) (มาก) 
7.มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทาง 3.89 3.52 
 (มาก) (มาก) 
8.มีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว 3.64 3.37 

(มาก) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านร้าน
จ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียวอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
 เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้
เป็นท่ีรู้จกั และมีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 
 

ด้านร้านอาหารและแหล่งบันเทงิยามราตรี 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1. อาหารมีรสชาติดี 4.23 3.78 
 (มาก) (มาก) 
2. ร้านอาหารมีใหเ้ลือกหลายประเภทหลายแห่ง 4.18 3.84 
 (มาก) (มาก) 
3. ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบับริการและรสชาติท่ีไดรั้บ 4.24 3.64 
 (มาก) (มาก) 
4. แหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งใหเ้ลือก 3.92 3.66 
 (มาก) (มาก) 
5. การคมนาคมสะดวก เขา้ถึงสถานท่ีไดง่้าย 4.23 3.75 
 (มาก) (มาก) 
6. มีการแนะน าร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผา่นเวป
ไซต/์เวปบอร์ด 

3.92 3.68 
(มาก) (มาก) 

7. ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 3.93 3.57 
 (มาก) (มาก) 
8. การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในร้านอาหารหรือ
แหล่งบนัเทิงฯ 

4.09 3.74 
(มาก) (มาก) 

9. ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง สะอาดปลอดภยั 4.06 3.67 
 (มาก) (มาก) 
10. บรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 4.08 3.76 
 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นร้านอาหาร
และแหล่งบนัเทิงยามราตรีอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
 เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกปัจจยัยอ่ยเช่นกนั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 
 

ด้านแหล่งท่องเทีย่วและส่ิงดงึดูดใจ 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1. แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ   

1.1) ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ 

4.24 3.91 
(มาก) (มาก) 

1.2) การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย 4.20 3.86 
 (มาก) (มาก) 
1.3) สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั 4.19 3.84 
 (มาก) (มาก) 
1.4) สภาพอากาศท่ีดี 4.28 3.85 
 (มาก) (มาก) 
2. วฒันธรรมและสงัคม 
2.1)วฒันธรรมและสงัคมของคนในทอ้งถ่ินมีความน่าสนใจ 3.79 3.59 
 (มาก) (มาก) 
2.2)มีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม 3.73 3.48 
 (มาก) (มาก) 
2.3)ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว 4.06 3.61 
 (มาก) (มาก) 
2.4)เสน่ห์ในวถีิชีวติของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว 3.82 3.55 

(มาก) (มาก) 
3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น โบราณสถาน วดั และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ต่างๆ 
3.1)ความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง 4.03 3.66 
 (มาก) (มาก) 
3.2)มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ 3.87 3.57 
 (มาก) (มาก) 
3.3)ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเขา้ชม 3.97 3.61 
 (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ (ต่อ) 
 

ด้านแหล่งท่องเทีย่วและส่ิงดงึดูดใจ 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
3.4)การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย 3.95 3.65 
 (มาก) (มาก) 
3.5)สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั 4.14 3.59 
 (มาก) (มาก) 
4. การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต่างๆ เพียงพอ 3.91 3.57 
 (มาก) (มาก) 
5. สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ 4.02 3.57 
 (มาก) (มาก) 
6. ป้ายบอกทางชดัเจนท าใหห้าแหล่งท่องเท่ียวง่าย 4.03 3.58 
 (มาก) (มาก) 
7. ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว 3.78 3.53 

(มาก) (มาก) 
8. มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ 3.81 3.51 
 (มาก) (มาก) 
9. นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 3.85 3.42 
 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
 เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มากทุกปัจจยัยอ่ยเช่นกนั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1. ความเจริญดา้นวตัถุของเมือง เช่นศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั 3.80 3.65 
 (มาก) (มาก) 
2. ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถสาธารณะ มีเพียงพอ 3.87 3.62 
 (มาก) (มาก) 
3. การคมนาคมสะดวก 4.07 3.58 
 (มาก) (มาก) 
4. พาหนะในการเดินทางมีหลายทางเลือก 4.00 3.63 
 (มาก) (มาก) 
5. มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงาน
ราชการ 

3.82 3.41 
(มาก) (ปานกลาง) 

6. ไม่มีการจราจรติดขดั 4.06 3.41 
 (มาก) (ปานกลาง) 
7. ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด 4.09 3.57 
 (มาก) (มาก) 
8. ต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวใหค้วามช่วยเหลือและบริการดี 4.00 3.53 

(มาก) (มาก) 
9. โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด 3.69 3.38 
 (มาก) (ปานกลาง) 
10. สญัญาณโทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G 4.20 3.82 
 (มาก) (มาก) 
11. มีการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอราคาเหมาะสม 3.95 3.66 
 (มาก) (มาก) 
12. มีสถานพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือ 4.01 3.67 
 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
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   เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงาน
ราชการ ไม่มีการจราจรติดขดั และโทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
 
ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในแต่ละดา้น 
 

ปัจจยั 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
1. ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.10 3.74 
 (มาก) (มาก) 
2. ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 3.75 3.51 
 (มาก) (มาก) 
3. ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 4.09 3.71 
 (มาก) (มาก) 
4. ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 3.98 3.63 
 (มาก) (มาก) 
5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.96 3.58 

(มาก) (มาก) 
ค่าเฉลีย่รวม 3.98 3.63 

 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และปัจจยัย่อยรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกัเป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นร้านอาหาร
และแหล่งบนัเทิงยามราตรี ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นร้าน
จ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ตามล าดบั    
 เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และปัจจยัยอ่ยรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกัเป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ 
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ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
และดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ตามล าดบั   
 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการให้ความส าคัญและความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนก
ตามอายุ รายได้ต่อเดือน และจ านวนคร้ังทีม่าท่องเทีย่ว 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบการให้ความส าคญัและความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  าแนกตามอาย ุ
รายไดต่้อเดือน และจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงผลดงัตารางท่ี 4.38 – 4.40 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นต่างๆ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจยั 

อายุ 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 35 ปี  
(n = 222) 

มากกว่า 35 ปี 
(n = 174) 

ความส าคญั พงึพอใจ ความส าคญั พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.22 3.94 3.70 3.79 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและ
บริษทัน าเท่ียว 

3.88 3.60 3.57 3.43 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3. ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 
 

4.10 4.08 3.64 3.79 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 4.06 3.88 3.63 3.62 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยั 

อายุ 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 35 ปี  
(n = 222) 

มากกว่า 35 ปี 
(n = 174) 

ความส าคญั พงึพอใจ ความส าคญั พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.1 แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพ
อากาศ 

4.27 4.17 3.77 3.97 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.2 วฒันธรรมและสงัคม 3.96 3.72 3.57 3.54 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 ส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น 
โบราณสถาน วดั และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่     
ต่างๆ 

4.08 3.88 3.65 3.57 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต ่างๆ 
เพียงพอ 

3.97 3.83 3.58 3.55 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
 

4.11 3.91 3.55 3.58 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 ป้ายบอกทางชดัเจนท าใหห้าแหล่งท่องเท่ียว
ง่าย 

4.09 3.95 3.63 3.51 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.92 3.59 3.65 3.38 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.8 มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ 3.85 3.76 3.56 3.44 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.9 นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 3.89 3.79 3.44 3.40 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.05 3.86 3.58 3.57 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.06 3.87 3.63 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี  4.40 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ ากว่าหรือเท่ากับ 35 ปี ให้
ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกดา้น
อยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อปัจจยัยอ่ยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัเช่นกนั  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา่ 35 ปี ให้ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั แต่เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดของปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกปัจจยั ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองนกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่าน
จนเกินไป ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น และเม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเกือบทุกด้าน ยกเวน้ปัจจยัด้านร้าน
จ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดของปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ และนักท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นต่างๆ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจยั 

รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท  
(n = 159) 

มากกว่า 20,000 บาท 
(n = 241) 

ความส าคญั พงึพอใจ ความส าคญั พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.15 4.06 3.70 3.76 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและ
บริษทัน าเท่ียว 

3.87 3.68 3.64 3.42 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

3. ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 
 

4.03 4.13 3.75 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4. ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 4.04 3.94 3.69 3.58 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.1 แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพ
อากาศ 

4.29 4.18 3.92 3.83 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.2 วฒันธรรมและสงัคม 3.95 3.79 3.64 3.50 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 ส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น 
โบราณสถาน วดั และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่     
ต่างๆ 

4.03 3.96 3.65 3.60 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.4 การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต ่างๆ 
เพียงพอ 

3.84 3.95 3.64 3.52 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
 

4.07 3.99 3.62 3.53 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 ป้ายบอกทางชดัเจนท าใหห้าแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

3.99 4.05 3.65 3.53 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจยั 

รายได้ต่อเดอืน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท  
(n = 159) 

มากกว่า 20,000 บาท 
(n = 241) 

ความส าคญั พงึพอใจ ความส าคญั พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.7 ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.88 3.71 3.68 3.43 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.8 มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก
บริการ 

3.84 3.79 3.60 3.44 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

4.9 นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 3.91 3.80 3.54 3.34 
(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.07 3.89 3.65 3.52 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.03 3.94 3.69 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ        
20,000 บาท ให้ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
ปัจจัยย่อยทุกด้านอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัเช่นกนั  
 ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ให้ความส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่น
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ระดบัมากเกือบทุกดา้น ยกเวน้ปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ือง
ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ และ
นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว 
 

ปัจจยั 

จ านวนคร้ังทีม่าท่องเทีย่ว 

1 – 4 คร้ัง 
(n = 224) 

มากกว่า 4 คร้ัง 
(n = 176) 

ความส าคญั พงึพอใจ ความส าคญั พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

1. ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.02 4.19 3.51 4.04 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2. ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและ
บริษทัน าเท่ียว 

3.64 3.90 3.31 3.75 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3. ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 
 

3.96 4.25 3.47 4.02 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4. ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 3.86 4.13 3.45 3.85 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.1 แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพ
อากาศ 

4.11 4.37 3.72 4.04 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.2 วฒันธรรมและสงัคม 3.71 4.03 3.39 3.77 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย ระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ดา้นโรงแรมท่ีพกั จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว (ต่อ) 
 

ปัจจยั 

จ านวนคร้ังทีม่าท่องเทีย่ว 

1 – 4 คร้ัง 
(n = 224) 

มากกว่า 4 คร้ัง 
(n = 176) 

ความส าคญั พงึพอใจ ความส าคญั พงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4.3 ส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น 
โบราณสถาน วดั และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่     
ต่างๆ 

3.87 4.14 3.40 3.89 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.4 การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือต ่างๆ 
เพียงพอ 

3.77 4.07 3.31 3.89 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.5 สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
 

3.87 4.21 3.43 3.73 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.6 ป้ายบอกทางชดัเจนท าใหห้าแหล่งท่องเท่ียว
ง่าย 

3.91 4.18 3.37 3.84 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.7 ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

3.71 3.86 3.38 3.72 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.8 มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ 3.75 3.88 3.38 3.66 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.9 นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 3.68 4.06 3.29 3.59 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.93 4.00 3.39 3.81 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.88 4.09 3.43 3.89 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยมาท่องเท่ียวอ าเภอหัวหิน 1 – 4 คร้ัง 
ให้ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยทุกดา้น
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อยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจต่อปัจจยัยอ่ยทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัเช่นกนั  
       ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินมากกวา่ 4 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยเกือบทุก
ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัด้านโรงแรมท่ีพกั ให้ความส าคญัอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือ
พิจารณา ในรายละเอียดของปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ให้ความส าคญัเกือบทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเพียงปัจจยัเดียวเท่านั้นท่ีให้
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ เม่ือ
พิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมากทุกปัจจยัเช่นกนั  
 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการวเิคราะห์ความพึงพอใจ ดว้ย
เทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) สามารถท าไดโ้ดยการน าค่าระดบัความส าคญัและ
ความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัท่ีตกอยูใ่น Quadrant ใดๆ โดยจุดตดัของแกนทั้ง
สอง คือ ค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญั (ค่าเฉล่ีย 3.98) และค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัตารางท่ี 4.41  
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ตารางที ่4.43 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจแต่ละQuadrants 
 

Quadrants     ความหมาย ค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าคญั 

ค่ าเฉลี่ยระดับ
ความพงึพอใจ 

A 
(Concentrate Here) 

คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้และไม่ไดรั้บ
การตอบสนองอยา่งเพียงพอ 

3.98 - 5.00 1.00 - 3.63 

B 
(Keep up good work) 

ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน
คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 

3.98 - 5.00 3.63 - 5.00 

C 
(Low priority) 

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต ่ าหรือมีการบริการต ่ าใน
คุณลักษณะท่ีไม่ส าคัญต่อ ลูกค้า ผู ้ให้บ ริการ
สามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 

1.00 - 3.98 1.00 - 3.63 

D 
(Possible Over Skill) 

ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็นใน
คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญน้อยต่อการตัดสินใจ
ของลูกคา้ 

1.00 - 3.98 3.56 - 5.00 

 
 จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  IPA พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant A : Concentrate 

Here แสดงถึงองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัสูง (High importance) แต่ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บบริการใน
ระดับท่ี น่าพอใจ  ( Low performance) หรืออาจกล่าวได้ว่า ระดับการบริการท่ีผู ้รับบริการให้
ความส าคญัไวสู้งกว่าระดบัการบริการท่ีผูบ้ริการได้รับ ซ่ึง Quadrant น้ีถือเป็น Quadrant ท่ีควรให้
ความสนใจเป็นพิเศษ และควรจะท าการปรับปรุงแกไ้ขอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากปัจจยัย่อยดงักล่าวมี
ความส าคญัต่อลูกคา้แต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงท าให้เกิดความไม่พึงพอใจเกิดข้ึน 
ดงันั้นทางผูใ้ห้บริการตอ้งให้ความส าคญัในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วนซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant 
Aแสดงผลดงัตารางท่ี 4.42 
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ตารางที่ 4.44 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant A : Concentrate Here 
 

Quadrant A : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A1_9 มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.00 3.59 
 (มาก) (มาก) 

A4_2_3 ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตรและมี
น ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

4.06 3.61 
 (มาก) (มาก) 

A4_3_5 สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด
ปลอดภยั 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

4.14 3.59 
 (มาก) (มาก) 

A4_5 สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

4.02 3.56 
 (มาก) (มาก) 

A4_6 ป้ายบอกทางชดัเจนท าใหห้าแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

4.03 3.58 
 (มาก) (มาก) 

A5_3 การคมนาคมสะดวก ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.07 3.58 
 (มาก) (มาก) 

A5_4 พาหนะในการเดินทางมีหลาย
ทางเลือก 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.00 3.62 
 (มาก) (มาก) 

A5_6 ไม่มีการจราจรติดขดั ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.06 3.41 
 (มาก) (ปานกลาง) 

A5_7 ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.09 3.56 
 (มาก) (มาก) 

A5_8 ต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวใหค้วาม
ช่วยเหลือและบริการดี 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.00 3.53 
 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีอยูใ่น Quadrant A : Concentrate Here มีดงัน้ี 
 ดา้นโรงแรมท่ีพกั ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ี

รู้จกั 
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 ด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ประกอบด้วยปัจจยัย่อยในเร่ืองผู ้คนในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั สถานท่ี
ท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ และป้ายบอกทางชดัเจนท าใหห้าแหล่งท่องเท่ียวง่าย 

 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ืองการคมนาคมสะดวก พาหนะใน
การเดินทางมีหลายทางเลือก ไม่มีการจราจรติดขดั ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด และต ารวจ/ต ารวจ
ท่องเท่ียวใหค้วามช่วยเหลือและบริการดี 

 

 ปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant B : Keep up good work แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมี
ความส าคญัสูง (High importance) และผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (High 
performance) หรืออาจกล่าวไดว้า่ การใหบ้ริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี ในคุณลกัษณะท่ี
ลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก ดงันั้นผูใ้หบ้ริการตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัสูงต่อไป ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น 
Quadrant B แสดงผลดงัตารางท่ี 4.43 

 

ตารางที่ 4.45 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant B : Keep up good work 
 

Quadrant B : Keep up good work ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A1_2 โรงแรม ท่ีพกั มีใหเ้ลือกหลายแห่งหลาย
ประเภท 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.14 3.86 
  (มาก) (มาก) 

A1_3 สามารถหาหอ้งพกั/ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวก
เม่ือตอ้งการ 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.06 3.69 
  (มาก) (มาก) 

A1_4 ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกัครบถว้น ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.12 3.77 
   (มาก) (มาก) 

A1_5 สภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาด
ปลอดภยั 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.22 3.77 
  (มาก) (มาก) 

A1_6 ราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.10 3.69 
   (มาก) (มาก) 

A1_7 การจดัแพค็เกจลดราคาท่ีพกั ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.14 3.69 
   (มาก) (มาก) 

 



 

 
 

73 

ตารางที่ 4.45 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant B : Keep up good work (ต่อ) 
 

Quadrant B : Keep up good work ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A1_8 มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ี
พกั หลายช่องทาง และสะดวก เช่น
โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.12 3.75 
  (มาก) (มาก) 

A1_10 มีการแนะน าผา่นอินเตอร์เน็ตหรือ            
เวปบอร์ด 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 3.98 3.75 
  (มาก) (มาก) 

A1_11 โรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.13 3.70 
   (มาก) (มาก) 

A1_12 การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของ
พนกังานในโรงแรม ท่ีพกั 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.24 3.77 
  (มาก) (มาก) 

A3_1 อาหารมีรสชาติดี ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.23 3.78 
 (มาก) (มาก) 

A3_2 ร้านอาหารมีใหเ้ลือกหลายประเภทหลาย
แห่ง 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.18 3.84 
 (มาก) (มาก) 

A3_3 ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบั
บริการและรสชาติท่ีไดรั้บ 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.24 3.64 
 (มาก) (มาก) 

A3_5 การคมนาคมสะดวก เขา้ถึงสถานท่ีไดง่้าย ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.23 3.75 
  (มาก) (มาก) 

A3_8 การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของ
พนกังานในร้านอาหารหรือแหล่งบนัเทิงฯ 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.08 3.74 
 (มาก) (มาก) 

A3_9 ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง สะอาด
ปลอดภยั 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.06 3.67 
 (มาก) (มาก) 

A3_10 บรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความสวยงาม
เป็นเอกลกัษณ์ 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.08 3.76 
 (มาก) (มาก) 

A4_1_1 ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความ
สวยงาม ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.24 3.90 

 
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.45 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant B : Keep up good work (ต่อ) 
 

Quadrant B : Keep up good work ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A4_1_2 การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ง่าย 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

4.20 3.86 
 (มาก) (มาก) 

A4_1_3 สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด
ปลอดภยั 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

4.18 3.84 
 (มาก) (มาก) 

A4_1_4 สภาพอากาศท่ีดี ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

4.28 3.85 
  (มาก) (มาก) 

A4_3_1 ความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.03 3.66 
 (มาก) (มาก) 

A5_10 สญัญาณโทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.20 3.82 
   (มาก) (มาก) 

A5_12 มีสถานพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.01 3.66 
   (มาก) (มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีอยูใ่น Quadrant B : Keep up good work มีดงัน้ี 
 ดา้นโรงแรมท่ีพกั ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองโรงแรม ท่ีพกั มีใหเ้ลือกหลายแห่ง
หลายประเภท สามารถหาหอ้งพกั/ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวกเม่ือตอ้งการ ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั
ครบถว้น สภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภยั ราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ 
การจดัแพค็เกจลดราคาท่ีพกั มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั หลายช่องทาง และสะดวก 
เช่นโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต มีการแนะน าผา่นอินเตอร์เน็ตหรือเวปบอร์ด โรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก 
เพียงพอ และการบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในโรงแรม ท่ีพกั 
 ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองอาหารมี
รสชาติดี ร้านอาหารมีให้เลือกหลายประเภทหลายแห่ง ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบับริการ
และรสชาติท่ีไดรั้บ การคมนาคมสะดวก เขา้ถึงสถานท่ีไดง่้าย การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของ
พนกังานในร้านอาหารหรือแหล่งบนัเทิงฯ ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง สะอาดปลอดภยั บรรยากาศ 
การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 
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 ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองภาพลกัษณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การคมนาคมสะดวกเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวง่าย สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั สภาพอากาศท่ีดี ความสวยงาม และ
ความมีเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง 

 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองสัญญาณโทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 
3G และมีสถานพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือ 

 ปัจจยัย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant C : Low Priority แสดงถึงองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต ่า 
(Low importance) และผูรั้บบริการไม่ไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (Low performance) ซ่ึงเป็น 
Quadrant ท่ีผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน เน่ืองจากปัจจัยย่อยดังกล่าวไม่มี
ความส าคญัต่อลูกคา้ ดงันั้นผูใ้ห้บริการไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน แต่ควรแกใ้นล าดบั
ต่อไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบับริการอ่ืนๆ 
โดยปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant C แสดงผลดงัตารางท่ี 4.44 
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ตารางที่ 4.46 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant C : Low Priority 
 

Quadrant D : Possible Overkill ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A2_1 มีการจ าหน่ายสินคา้ ของท่ีระลึกหลาย
ประเภทและ น่าสนใจ 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.67 3.59 
 (มาก) (มาก) 

A2_2 ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.64 3.40 
 (มาก) (ปานกลาง) 

A2_3 สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก 
ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.80 3.58 
 (มาก) (มาก) 

A2_4 มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.68 3.45 
 (มาก) (ปานกลาง) 

A2_5 มีแพก็เกจน าเท่ียวท่ีหลากหลายและ
น่าสนใจ 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.84 3.59 
 (มาก) (มาก) 

A2_6 ราคาแพก็เกจน าเท่ียวมีความเหมาะสม ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.88 3.57 
 (มาก) (มาก) 

A2_7 มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม
หลากหลายช่องทาง 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.89 3.52 
 (มาก) (มาก) 

A2_8 มีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.64 3.37 
 (มาก) (ปานกลาง) 

A3_7 ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ีจอด
รถสะดวก เพียงพอ 

ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

3.92 3.57 
 (มาก) (มาก) 

A4_2_1 วฒันธรรมและสงัคมของคนใน
ทอ้งถ่ินมีความน่าสนใจ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.79 3.58 
 (มาก) (มาก) 

A4_2_2 มีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.73 3.48 
 (มาก) (ปานกลาง) 

A4_2_4 เสน่ห์ในวถีิชีวติของผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.82 3.54 
 (มาก) (มาก) 

A4_3_2 มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.86 3.57 
 (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.46 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant C : Low Priority (ต่อ) 
 

Quadrant C : Low Priority ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A4_3_3 ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการ
เขา้ชม 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.97 3.60 
 (มาก) (มาก) 

A4_4 การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือ
ต่างๆ เพียงพอ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.90 3.56 
 (มาก) (มาก) 

A4_7 ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของ
แหล่งท่องเท่ียว 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.78 3.53 
 (มาก) (มาก) 

A4_8 มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึก
บริการ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.81 3.50 
 (มาก) (มาก) 

A4_9 นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.84 3.42 
 (มาก) (ปานกลาง) 

A5_2 ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า รถ
สาธารณะ มีเพียงพอ 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.87 3.62 
 (มาก) (มาก) 

A5_5 มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.82 3.41 
 (มาก) (ปานกลาง) 

A5_9 โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.69 3.38 
 (มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ปัจจยัย่อยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีอยูใ่น Quadrant C : Low Priority มีดงัน้ี 
ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มี

การจ าหน่ายสินคา้ ของท่ีระลึกหลายประเภทและน่าสนใจ ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม สถานท่ี
จ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั มี
แพก็เกจน าเท่ียวท่ีหลากหลายและน่าสนใจ ราคาแพก็เกจน าเท่ียวมีความเหมาะสม มีช่องทางในการ
ติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทาง และมีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
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 ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองวฒันธรรมและสังคม
ของคนในทอ้งถ่ินมีความน่าสนใจ มีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม เสน่ห์ในวถีิชีวิตของผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียว มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเขา้ชม การแนะน า
แหล่งทอ่งเท่ียวทางส่ือต่างๆ เพียงพอ ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่งท่องเท่ียว มีร้านอาหาร
และร้านขายของท่ีระลึกบริการ และนกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 
 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถ
เช่า รถสาธารณะ มีเพียงพอ มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ 
และโทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด 

 ปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant D : Possible Overkill แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญั
ต ่า (Low importance) แต่ผูรั้บบริการไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (High performance) ซ่ึงเป็น 
Quadrant ท่ีผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัน้อยต่อการ
ตดัสินใจของลูกคา้ ดงันั้นผูใ้ห้บริการไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน แต่ควรแกใ้นล าดบั
ต่อไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัปัจจยับริการ
อ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant D แสดงผลดงัตารางท่ี 4.45 

 
ตารางที่ 4.47 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant D : Possible Overkill 
 

Quadrant D : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A1_1 โรงแรม ท่ีพกั มีเอกลกัษณ์ สวยงาม ดา้นโรงแรมท่ีพกั 3.89 3.85 
 (มาก) (มาก) 

A3_4 แหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งให้
เลือก 

ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

3.92 3.66 
 (มาก) (มาก) 

A3_6 มีการแนะน าร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผา่น           
เวปไซต/์เวปบอร์ด 

ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

3.92 3.68 

 
(มาก) (มาก) 

A4_3_4 การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.94 3.65 
 (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่น Quadrant D : Possible Overkill (ต่อ) 
 

Quadrant D: Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ 

หมายเลข ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

A5_1 ความเจริญดา้นวตัถุของเมือง เช่น
ศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.80 3.65 
 (มาก) (มาก) 

A5_11 มีการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอ
ราคาเหมาะสม 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.95 3.66 
 (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ท่ีอยูใ่น Quadrant D : Possible Overkill มีดงัน้ี 
 ดา้นโรงแรมท่ีพกั ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองโรงแรม ท่ีพกั มีเอกลกัษณ์ สวยงาม 
 ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองแหล่งบนัเทิง

กลางคืนมีหลายแห่งให้เลือก และมีการแนะน าร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน           
เวปไซต/์เวปบอร์ด 

 ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองการคมนาคมสะดวก
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย 

 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความเจริญดา้นวตัถุของเมือง เช่น
ศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั และมีการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอราคาเหมาะสม 
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จากผลการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค IPA ทั้ง 4 Quadrant สามารถน าเสนอไดด้งัภาพท่ี 4.1 
 

 
 
ภาพที ่1.3 แสดง Quadrant Analysis ผลระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
หมายเหตุ : จุดตดัของแผนภาพหาได้จาก  ค่าเฉล่ียรวมของระดับความสาคญั (ค่าเฉล่ีย 3.98) และ
ค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
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ส าหรับความหมายของ Item แต่ละสี มีความหมายดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูปท่ี 4.1 พบว่า ปัจจยัย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B : Keep up good work โดย
ปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกั รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบันเทิงยามราตรี ส่วนปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ และปัจจยัด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน จะกระจายอยูทุ่ก Quadrant 
 ปัจจัยย่อยล าดับรองลงมาจะอยู่ใน  Quadrant C : Low Priority โดยปัจจัย ท่ีอยู่ใน 
Quadrant C มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ซ่ึงอยู่ใน 
Quadrant C ทุกปัจจัย รองลงมาคือ ปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ส่วนปัจจัยด้าน
ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีปัจจยัย่อยเพียงปัจจยัเดียวท่ีอยู่ใน Quadrant C คือ ปัจจยั
ยอ่ยเร่ืองร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
  ปัจจยัยอ่ยล าดบัรองลงมาอีกจะอยูใ่น Quadrant A : Concentrate Here โดยปัจจยัท่ีอยูใ่น 
Quadrant A มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเร่ืองของการไม่มีการจราจรติดขดั ซ่ึง
นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก แต่ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จึงท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจเกิดข้ึน ปัจจยัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจโดยเฉพาะเร่ืองของสภาพ
แหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั ส าหรับปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกั จะมีปัจจยัยอ่ยเพียงปัจจยัเดียว
ท่ีอยู่ใน Quadrant A คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั ดงันั้นทางผูใ้ห้
บริการตอ้งให้ความส าคญัในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน ส่วนปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว กบัปัจจยัด้านร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะไม่พบอยู่ใน 
Quadrant A  
 และปัจจยัย่อยล าดบัสุดทา้ยจะอยู่ใน Quadrant D : Possible Overkill โดยปัจจยัท่ีอยู่ใน 
Quadrant D ท่ีมีเพียงปัจจยัเดียว คือ ปัจจยัด้านโรงแรมท่ีพกั และปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ ส่วนปัจจยัดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี และปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จะมี    

คือ ดา้นโรงแรมท่ีพกั 

คือ ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

คือ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี 

คือ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ 

คือ ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2 ปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant D แต่ปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว จะไม่
อยู่ใน Quadrant D ดงันั้นผูใ้ห้บริการไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน แต่ควรแกใ้นล าดบั
ต่อไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัปัจจยับริการ
อ่ืน ๆ 
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                                                  บทที่ 5 
 สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 400 คน โดยจะกระจายการเก็บขอ้มูลในวนั
ธรรมดาจ านวน 100 ชุด วนัเสาร์ – อาทิตย ์จ านวน 200 ชุด และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ จ  านวน100 ชุด 
ตามท่ีพัก โรงแรม ร้านอาหาร ตลาด และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย     
คิดเป็นร้อยละ 54.25 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.25 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
54.00 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.75 มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพและ
ปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 64.25 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
26.50  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่เก่ียวกบัฤดูกาล 
คิดเป็นร้อยละ 65.75 ส่วนใหญ่ตอ้งการไปเยี่ยมชมธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 77.50 
มีเหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพิ่มรสชาติให้ชีวติ คิดเป็นร้อยละ 57.25 เคยเดินทางมา
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินมากกว่า 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.00 โดยใช้รถส่วนตวัในการเดินทางมายงั
อ าเภอหัวหินคร้ังน้ี คิดเป็นร้อยละ 87.50 ส่วนใหญ่เดินทางดว้ยตวัเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 86.50 
โดยการเดินทางคร้ังน้ีจะมากบัคู่รัก/ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.25 มีระยะเวลาในการพกัในอ าเภอหวั
หินเพียง 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 47.75 โดยส่วนใหญ่จะพกัท่ีโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ส่วนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวชมมากท่ีสุดคือ ชายหาดหัวหิน คิดเป็นร้อยละ 85.75 ส่วน
เหตุผลในการเดินทางมาอ าเภอหวัหินคร้ังน้ีเพราะความตอ้งการดา้นกายภาพ ตอ้งการพกัผอ่นร่างกาย
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และจิตใจ  เช่น  เดินเล่นชายหาด คิดเป็นร้อยละ 65.00 ไดมี้การหาขอ้มูลก่อนการเดินทางมาอ าเภอหวั
หินคร้ังน้ีจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.75 ส่วนแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ
ท่ีสุด คือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 34.25 ส่วนประเภทข้อมูลท่ีหาในการเดินทาง
ท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินคร้ังน้ี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.25 และส่วนใหญ่มีการเตรียมการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ีโดยเดินทางมา
เอง มีการวางแผนการเดินทางมาอย่างดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 51.50 
นอกจากน้ียงัพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์อีกแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 75.75 และส่วนใหญ่จะบอกต่อ แนะน าให้เพื่อน/ญาติ ให้
มาเท่ียวแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 57.50 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความส าคัญและพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่ออุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั และพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดแ้ก่  ดา้นโรงแรมท่ีพกั ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและ
บริษทัน าเท่ียว ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ และ
ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดงัตารางท่ี 5.1 และ 5.2 
 
ตารางที ่5.1 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด และต ่าสุดของนกัท่องเท่ียวท่ีมี 
ต่อ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

        ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด ค่าเฉลีย่ความส าคญัต า่สุด 
ดา้นโรงแรมท่ีพกั - การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเอง

ของพนกังานในโรงแรม ท่ีพกั 
- โรงแรม ท่ีพกั มีเอกลกัษณ์ สวยงาม 

ด้ าน ร้ าน จ าห น่ า ย
สิ น ค้ า  แ ล ะ ข อ ง ท่ี
ระลึกและบริษัทน า
เท่ียว 

- มี ช่องทางในการติดต่อสอบถาม
หลากหลายช่องทาง 

- ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม  
- มีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

ด้านร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

- ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสม
กบับริการและรสชาติท่ีไดรั้บ 

- แหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งใหเ้ลือก  

- มีการแนะน าร้านอาหารและแหล่งบนัเทิง
ฯทางอินเตอร์เน็ต ผา่นเวปไซต/์เวปบอร์ด 

ด้านแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

- สภาพอากาศท่ีดี - ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พ้ืนฐาน 

- สญัญาณโทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G - โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด 
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ตารางที่ 5.2 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด และต ่าสุดของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

        ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจต า่สุด 
ดา้นโรงแรมท่ีพกั - โรงแรม ท่ีพกั มีใหเ้ลือกหลายแห่ง

หลายประเภท 
- มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั 

ด้ าน ร้ าน จ าห น่ า ย
สิ น ค้ า  แ ล ะ ข อ ง ท่ี
ระลึกและบริษัทน า
เท่ียว 

- มีการจ าหน่ายสินค้า ของท่ีระลึก
หลายประเภทและ น่าสนใจ  
- มีแพก็เกจน าเท่ียวท่ีหลากหลายและ
น่าสนใจ 

- มีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว 

ด้านร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

- ร้านอาหารมีให้เลือกหลายประเภท
หลายแห่ง 

- ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงมีท่ีจอดรถ
สะดวก เพียงพอ 

ด้านแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

- ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความ
สวยงาม ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ 

- นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 

ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง
พ้ืนฐาน 

- สญัญาณโทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G - โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด 

 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการให้ความส าคัญและความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และปัจจยัย่อยรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความส าคญัต่อปัจจยัด้านโรงแรมท่ีพกัเป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมาได้แก่ ด้านร้านอาหารและ
แหล่งบันเทิงยามราตรี ด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านร้าน
จ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ตามล าดบั   
เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และปัจจยัย่อยรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกัเป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ ดา้นร้านอาหาร
และแหล่งบนัเทิงยามราตรี ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นร้าน
จ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจยั 
พบวา่  
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 ดา้นโรงแรมท่ีพกั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นโรงแรมท่ีพกัอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
 ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียวอยู่ในระดบั
มากทุกปัจจยั แต่เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองของท่ีระลึกมีราคาท่ี เหมาะสม  มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั และมีการให้บริการของมคัคุเทศก์น าเท่ียว มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรีอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั และมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้าน
โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับมากทุกปัจจยั แต่เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีช่องทางในการติดต่อ
หาข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ ไม่มีการจราจรติดขดั และโทรศัพท์สาธารณะมี
เพียงพอ สะอาด มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากผลการศึกษาสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบระดับความส าคัญ และความพึงพอใจต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในปัจจยัย่อยท่ีมีระดับของ
ความส าคญั และความพึงพอใจแตกต่างกนั แสดงผลดงัตารางท่ี 5.3  
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ตารางที่ 5.3 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความส าคญั และความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในปัจจยัยอ่ยท่ีมีระดบัของความส าคญั และความ
พึงพอใจแตกต่างกนั  
 

ปัจจยั ปัจจยัย่อยทีแ่ปลผลแตกต่างกนั 
ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ปัจจยัยอ่ย เหมือนกนั  

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษัทน า
เท่ียว 

ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม 3.64 3.40 
(มาก) (ปานกลาง) 

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 3.68 3.45 
(มาก) (ปานกลาง) 

มีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว 3.64 3.37 
(มาก) (ปานกลาง) 

ด้านร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุก
ปัจจยัยอ่ย เหมือนกนั  

ด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

มีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม 3.73 3.48 
(มาก) (ปานกลาง) 

นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป 3.85 3.42 
(มาก) (ปานกลาง) 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ 

3.82 3.41 
(มาก) (ปานกลาง) 

ไม่มีการจราจรติดขดั 

 

4.06 3.41 
(มาก) (ปานกลาง) 

โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด 

 

3.69 3.38 
(มาก) (ปานกลาง) 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการให้ความส าคัญและความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามอายุ 
รายได้ต่อเดือน และจ านวนคร้ังทีม่าท่องเทีย่ว 
 จากผลการเปรียบเทียบการใหค้วามส าคญัและความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  าแนกตามอายุ รายไดต่้อเดือน 
และจ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ด้านอายุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 35 ปี ให้ความส าคญั และ
มีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และ
รายดา้นย่อยอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณา
ปัจจยัรายย่อยของดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อ
แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด ส่วนระดับความพึงพอใจ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรีมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณา
ปัจจยัรายยอ่ยของดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด 
  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่า 35 ปี ให้ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม  และรายดา้นยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายยอ่ยของดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพ
อากาศมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น ยกเวน้ปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน า
เท่ียว มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นโรงแรมท่ี
พกั และดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรีมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายย่อยของด้าน
แหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด 
 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท ให้ความส าคัญ และมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และรายดา้นย่อยอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
โรงแรมท่ีพกัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายยอ่ยของดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด ส่วน
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ระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยาม
ราตรีมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายย่อยของดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี มีรายได้ต่อเดือนมากว่า 20,000 บาท ให้ความส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และรายดา้นยอ่ยอยูใ่น
ระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรีมากท่ีสุด แต่เม่ือ
พิจารณาปัจจัยรายย่อยของด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาระดบัความพึง
พอใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกดา้น ยกเวน้
ปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นโรงแรมท่ีพกัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายยอ่ยของ
ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด 
 จ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยว พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหิน 1 – 
4 คร้ัง ให้ความส าคญั และมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และรายดา้นยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงแรมท่ี
พกัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายย่อยของด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด ส่วนระดบั
ความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี
มากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจัยรายย่อยของด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยมาท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินมากกว่า 4 คร้ัง ให้ความส าคญัต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยเกือบทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกั ให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก โดยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายยอ่ยของ
ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวตาม
ธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจ โดยรวม และรายดา้นยอ่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นโรงแรมท่ี
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พกัมากท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัรายย่อยของด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศมากท่ีสุด  
จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัว
หิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความพึงพอใจ  ด้วยเทคนิค 
Importance-Performance Analysis (IPA) สามารถท าไดโ้ดยการน าค่าระดบัความส าคญัและความพึง
พอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัท่ีตกอยู่ใน Quadrant ใดๆ โดยจุดตดัของแกนทั้งสอง คือ 
ค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญั (ค่าเฉล่ีย 3.98) และค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย 
3.63) ซ่ึงสามรรถแบ่งปัจจยัยอ่ยออกเป็น 4 Quadrant ดงัตารางท่ี 5.4  
 
ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่นแต่ละ Quadrant 
 

Quadrant A : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ     IPA 
Quadrants 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ให้
เป็นท่ีรู้จกั 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.00 3.59 A 
(ปานกลาง) (มาก)  

ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตรและ
มีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.06 3.61 A 
(มาก) (มาก)  

สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด
ปลอดภยั 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.14 3.59 A 
(มาก) (มาก)  

สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก 
เพียงพอ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.02 3.56 A 
(มาก) (มาก)  

ป้ายบอกทางชดัเจนท าใหห้าแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.03 3.58 A 
(มาก) (มาก)  

การคมนาคมสะดวก ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.07 3.58 A 
(มาก) (มาก)  
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ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่นแต่ละ Quadrant (ต่อ) 
 

Quadrant A : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ     IPA 
Quadrants 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

พาหนะในการเดินทางมีหลาย
ทางเลือก 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.00 3.62 A 
(มาก) (มาก)  

ไม่มีการจราจรติดขดั ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.06 3.41 A 
(มาก) (ปานกลาง)  

ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.09 3.56 A 
(มาก) (มาก)  

ต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวใหค้วาม
ช่วยเหลือและบริการดี 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.00 3.53 A 
(มาก) (มาก)  

โรงแรม ท่ีพกั มีใหเ้ลือกหลายแห่ง
หลายประเภท 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.14 3.86 B 
(มาก) (มาก)  

สามารถหาหอ้งพกั/ท่ีพกั ไดง่้าย 
สะดวกเม่ือตอ้งการ 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.06 3.69 B 
(มาก) (มาก)  

ส่ิงอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั
ครบถว้น 
 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.12 3.77 B 
(มาก) (มาก) 

 
สภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความ
สะอาดปลอดภยั 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.22 3.77 B 
(มาก) (มาก)  

ราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ี
ไดรั้บ 
 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.10 3.69 B 
(มาก) (มาก) 

 
การจดัแพค็เกจลดราคาท่ีพกั 
 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.14 3.69 B 
(มาก) (มาก)  

มีการแนะน าผา่นอินเตอร์เน็ตหรือ          
เวปบอร์ด 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

3.98 3.75 B 
(มาก) (มาก)  

โรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 

 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.13 3.70 B 
(มาก) (มาก)  
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ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่นแต่ละ Quadrant (ต่อ) 
 

Quadrant A : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ     IPA 
Quadrants 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเอง
ของพนกังานในโรงแรม ท่ีพกั 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 
 

4.24 3.77 B 
(มาก) (มาก)  

อาหารมีรสชาติดี ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.23 3.78 B 
(มาก) (มาก)  

ร้านอาหารมีใหเ้ลือกหลายประเภท
หลายแห่ง 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.18 3.84 B 
(มาก) (มาก)  

ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสม
กบับริการและรสชาติท่ีไดรั้บ 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.24 3.64 B 
(มาก) (มาก)  

การคมนาคมสะดวก เขา้ถึงสถานท่ี
ไดง่้าย 
 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.23 3.75 B 
(มาก) (มาก) 

 
การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเอง
ของพนกังานในร้านอาหารหรือ
แหล่ง 
บนัเทิงฯ 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.08 3.74 B 
(มาก) (มาก) 

 
ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง 
สะอาดปลอดภยั 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.06 3.67 B 
(มาก) (มาก)  

บรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความ
สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

4.08 3.76 B 
(มาก) (มาก)  

ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความ
สวยงาม ความน่าสนใจ ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.24 3.90 B 
(มาก) (มาก) 

 
การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

4.20 3.86 B 
(มาก) (มาก)  

สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาด
ปลอดภยั 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

4.18 3.84 B 
(มาก) (มาก)  
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ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่นแต่ละ Quadrant (ต่อ) 
 

Quadrant A : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ     IPA 
Quadrants 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

สภาพอากาศท่ีดี 
 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

4.28 3.85 B 
(มาก) (มาก)  

ความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์ของ
สถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.03 3.66 B 
(มาก) (มาก)  

สญัญาณโทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G 
 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

4.20 3.82 B 
(มาก) (มาก)  

มีสถานพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือ 
 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

4.01 3.66 B 
(มาก) (มาก)  

มีการจ าหน่ายสินคา้ ของท่ีระลึก
หลายประเภทและ น่าสนใจ 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 
และของท่ีระลึกและ

บริษทัน าเท่ียว 

3.67 3.59 C 
(มาก) (มาก) 

 
ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 

และของท่ีระลึกและ
บริษทัน าเท่ียว 

3.64 3.40 C 
(มาก) (ปานกลาง) 

 
สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก 
ตกแต่งสวยงาม น่าสนใจ 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 
และของท่ีระลึกและ

บริษทัน าเท่ียว 

3.80 3.58 C 
(มาก) (มาก) 

 
มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกั 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 
และของท่ีระลึกและ

บริษทัน าเท่ียว 

3.68 3.45 C 
(มาก) (ปานกลาง) 

 
มีแพก็เกจน าเท่ียวท่ีหลากหลายและ
น่าสนใจ 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 
และของท่ีระลึกและ

บริษทัน าเท่ียว 

3.84 3.59 C 
(มาก) (มาก) 

 
ราคาแพก็เกจน าเท่ียวมีความ
เหมาะสม 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 
และของท่ีระลึกและ

บริษทัน าเท่ียว 

3.88 3.57 C  
(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่นแต่ละ Quadrant (ต่อ) 
 

Quadrant A : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ     IPA 
Quadrants 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม
หลากหลายช่องทาง 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 
และของท่ีระลึกและ

บริษทัน าเท่ียว 

3.89 3.52 C 
(มาก) (มาก) 

 
มีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ า
เท่ียว 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ 
และของท่ีระลึกและ

บริษทัน าเท่ียว 

3.64 3.37 C 
(มาก) (ปานกลาง) 

 
ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมีท่ีจอด
รถสะดวก เพียงพอ 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

3.92 3.57 C 
(มาก) (มาก)  

วฒันธรรมและสงัคมของคนใน
ทอ้งถ่ินมีความน่าสนใจ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.79 3.58 C 
(มาก) (มาก)  

มีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.73 3.48 C 
(มาก) (ปานกลาง)  

เสน่ห์ในวถีิชีวติของผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.82 3.54 C 
(มาก) (มาก)  

มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.86 3.57 C 
(มาก) (มาก)  

ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียม
การเขา้ชม 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.97 3.60 C 
(มาก) (มาก)  

การแนะน าแหล่งท่องเท่ียวทางส่ือ
ต่างๆ เพียงพอ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.90 3.56 C 
(มาก) (มาก)  

ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของ
แหล่งท่องเท่ียว 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.78 3.53 C 
(มาก) (มาก)  

มีร้านอาหารและร้านขายของท่ี
ระลึกบริการ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.81 3.50 C 
(มาก) (มาก)  

นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่าน
จนเกินไป 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ 

3.84 3.42 C 
(มาก) (ปานกลาง)  
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ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่นแต่ละ Quadrant (ต่อ) 
 

Quadrant A : Concentrate Here ความส าคญั ความพงึพอใจ     IPA 
Quadrants 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น รถเช่า 
รถสาธารณะ มีเพียงพอ 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.87 3.62 C 
(มาก) (มาก)  

มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงาน
ราชการ 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.82 3.41 C 

(มาก) (ปานกลาง)  
โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ 
สะอาด 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.69 3.38 C 
(มาก) (ปานกลาง)  

โรงแรม ท่ีพกั มีเอกลกัษณ์ สวยงาม ดา้นโรงแรมท่ีพกั 3.89 3.85 D 
(มาก) (มาก)  

แหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลายแห่งให้
เลือก 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

3.92 3.66 D 
(มาก) (มาก)  

มีการแนะน าร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต ผา่น          
เวปไซต/์เวปบอร์ด 

ดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี 

3.92 3.68 D 
(มาก) (มาก) 

 
การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวง่าย 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

3.94 3.65 D 
(มาก) (มาก)  

ความเจริญดา้นวตัถุของเมือง เช่น
ศูนยก์ารคา้ท่ีทนัสมยั 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.80 3.65 D 
(มาก) (มาก)  

มีการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตท่ี
เพียงพอราคาเหมาะสม 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.95 3.66 D 
(มาก) (มาก)  

 
 จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ ปัจจยัยอ่ยส่วนใหญ่อยูใ่น Quadrant B : Keep up good work โดย
ปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกั รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นร้านอาหารและ
แหล่งบันเทิงยามราตรี ส่วนปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ และปัจจยัด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน จะกระจายอยูทุ่ก Quadrant 
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ปัจจยัยอ่ยล าดบัรองลงมาจะอยูใ่น Quadrant C : Low Priority โดยปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant C มากท่ีสุด 
คือ ปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว ซ่ึงอยูใ่น Quadrant C ทุกปัจจยั 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ส่วนปัจจยัด้านร้านอาหารและแหล่งบนัเทิง
ยามราตรี จะมีปัจจยัยอ่ยเพียงปัจจยัเดียวท่ีอยู่ใน Quadrant C คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 
  ปัจจยัยอ่ยล าดบัรองลงมาอีกจะอยูใ่น Quadrant A : Concentrate Here โดยปัจจยัท่ีอยูใ่น 
Quadrant A มากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเร่ืองของการไม่มีการจราจรติดขดั 
ซ่ึงนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก แต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ จึงท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจเกิดข้ึน ปัจจยัรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจโดยเฉพาะเร่ืองของสภาพ
แหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั ส าหรับปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกั จะมีปัจจยัยอ่ยเพียงปัจจยัเดียว
ท่ีอยู่ใน Quadrant A คือ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั ดงันั้นทางผูใ้ห้
บริการตอ้งให้ความส าคญัในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน ส่วนปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว กบัปัจจยัด้านร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะไม่พบอยู่ใน 
Quadrant A  
 และปัจจยัย่อยล าดบัสุดทา้ยจะอยู่ใน Quadrant D : Possible Overkill โดยปัจจยัท่ีอยู่ใน 
Quadrant D ท่ีมีเพียงปัจจยัเดียว คือ ปัจจยัด้านโรงแรมท่ีพกั และปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ ส่วนปัจจยัดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี และปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน จะมี 
2 ปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant D แต่ปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว จะไม่
อยู่ใน Quadrant D ดงันั้นผูใ้ห้บริการไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน แต่ควรแกใ้นล าดบั
ต่อไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัปัจจยับริการ
อ่ืน ๆ 
 จากปัจจยัย่อยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ี
อยูใ่นแต่ละ Quadrant สามารถสรุป 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 5.5 แสดงผลการวิจัย และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
วรรณกรรม  (เร่ือง, ผูเ้ขียน) ผลการศึกษา วรรณกรรมเร่ืองความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
สิริกมล กนัทะวงั(2553) 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
- ฤดูกาลในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ประเทศไทย 

ไม่เก่ียวกบัฤดู สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่ มีการ
เดินทางท่องเท่ียวโดยไม่เก่ียวกบัฤดู 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเยีย่มชม ธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่ ตอ้งการ
ไปเยีย่มชมธรรมชาติ 

- เหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียว ตอ้งการเพ่ิมรสชาติให้
ชีวติ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่ เหตุผลใน
การเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพ่ิม
รสชาติใหชี้วติ   

- จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอ
หวัหิน 

มากกวา่ 4 คร้ัง - 

- พาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง มา
ท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 

รถส่วนตวั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่ เดินทาง
ดว้ยรถยนตส่์วนตวั 

- ลั ก ษ ณ ะ ใน ก าร เดิ น ท างม า
ท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 

เดินทางดว้ยตวัเอง
ทั้งหมด 

- 

- จ านวนผูร่้วมเดินทางมาท่องเท่ียว
อ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 

คู่รัก/ครอบครัว - 

- ระยะเวลาในการพกัในอ าเภอหัว
หิน 

1 คืน - 

- สถานท่ีพกัในอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี  โรงแรม - 

 
 



 

 98 

ตารางท่ี 5.5 แสดงผลการวิจัย และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม (ต่อ) 
 
วรรณกรรม  (เร่ือง, ผูเ้ขียน) ผลการศึกษา วรรณกรรมเร่ืองความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
สิริกมล กนัทะวงั(2553) 

- เหตุผลในการเดินทางมาอ าเภอหัว
หินคร้ังน้ี 

ความตอ้งการดา้นกายภาพ 
ตอ้งการพกัผอ่นร่างกาย
และจิตใจ  เช่น  เดินเล่น
ชายหาด 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่  เหตุผล
ในการเดินทางมาอ าเภอปายในคร้ังน้ีเพราะ
ความตอ้งการดา้นกายภาพของท่านเอง 

- แห ล่งข้อ มูล ท่ี ค้นหาก่อนการ
เดินทางมาอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 

ค าบอกเล่าของญาติ/เพ่ือน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่   ไดมี้การ
หาขอ้มูลก่อนการเดินทางมาอ าเภอปายคร้ังน้ี
จากค าบอกเล่าของญาติ/เพ่ือน 

- แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด ค าบอกเล่าของญาติ/เพ่ือน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่   
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดคือ ค าบอก
เล่าของญาติ/เพ่ือน 

- ประเภทขอ้มูลท่ีหาในการเดินทาง
ท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินคร้ังน้ี 

แหล่งท่องเท่ียว สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่มีการหา
ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

- การเตรียมการท่องเท่ียวในการ
เดินทางคร้ังน้ี 

เดินทางมาเอง มีการวาง
แผนการเดินทางมาอยา่งดี 
มีการจองท่ีพกั จองพาหนะ
ล่วงหนา้ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา ท่ีพบวา่   มีการ
เตรียมการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ีโดย
เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมา
อยา่งดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหนา้ 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงผลการวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จ าแนกตามการให้ความส าคญัและมีความ
พึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามแนวคิดเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 5 ดา้น  
 
วรรณกรรม  (เร่ือง, 
ผูเ้ขียน) 

ผลการศึกษา วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ 
อภิรัตน์ ด ารงศกัด์ิ (2553) 

วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อสถานท่ีท่องเท่ียว
ในจงัหวดัล าพนู 
 
จิรภทัร บุญรักษา (2553) 

ปัจจยัดา้นต่างๆ    
1 .  ปั จ จั ย ด้ า น
โรงแรมท่ีพกั 

ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั และมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั
ล าดบัแรกคือ การบริการ 
ความสุภาพ เป็นกนัเองของ
พนกังานในโรงแรม ท่ีพกั 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึง
พอใจล าดบัแรกคือ โรงแรม 
ท่ีพกั มีใหเ้ลือกหลายแห่ง
หลายประเภท 

สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษา ท่ีพบวา่   ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก 
ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความพึงพอใจล าดบัแรก 
คือ โรงแรม ท่ีพกั มี
เอกลกัษณ์ สวยงาม 

ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาท่ีพบวา่   ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ย
มีความพึงพอใจมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัปานกลางล าดบั
แรก คือ การลดราคาท่ีพกั  
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ตารางท่ี 5.6 แสดงผลการวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จ าแนกตามการให้ความส าคญัและมีความ
พึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามแนวคิดเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 5 ดา้น (ต่อ) 
 
วรรณกรรม  (เร่ือง, 
ผูเ้ขียน) 

ผลการศึกษา วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ 
อภิรัตน์ ด ารงศกัด์ิ (2553) 

วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อสถานท่ีท่องเท่ียว
ในจงัหวดัล าพนู 
 
จิรภทัร บุญรักษา (2553) 

2. ด้านร้านจ าหน่าย
สินค้า และของท่ี
ระลึกและบริษทัน า
เท่ียว 

ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั และมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั
ล าดบัแรกคือ มีช่องทางในการ
ติดต่อสอบถามหลากหลาย
ช่องทาง 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจ
ล าดบัแรกคือ มีการจ าหน่าย
สินคา้ ของท่ีระลึกหลาย
ประเภทและน่าสนใจ และมี
แพก็เกจน าเท่ียวท่ีหลากหลาย
และน่าสนใจ 

สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษา ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก  
ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีพบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความพึงพอใจล าดบัแรก 
คือ สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้
ของท่ีระลึก ตกแต่ง
สวยงาม น่าสนใจ และ
สภาพของร้านฯ หรือ
แหล่งจ าหน่ายสะอาด 
ปลอดภยั  

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 
ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก  
ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ย
ท่ีพบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความพึงพอใจล าดบัแรก 
คือ พนกังานขายบริการดี 

สุภาพ เป็นกนัเอง    
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ตารางท่ี 5.6 แสดงผลการวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จ าแนกตามการให้ความส าคญัและมีความ
พึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามแนวคิดเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 5 ดา้น (ต่อ) 
 
วรรณกรรม  (เร่ือง, 
ผูเ้ขียน) 

ผลการศึกษา วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ 
อภิรัตน์ ด ารงศกัด์ิ (2553) 

วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อสถานท่ีท่องเท่ียว
ในจงัหวดัล าพนู 
 
จิรภทัร บุญรักษา (2553) 

3. ปั จจัยด้าน ร้าน 
อาห ารและแห ล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั และมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั
ล าดบัแรกคือ ราคาอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบับริการ
และรสชาติท่ีไดรั้บ  
- ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจ
ล าดบัแรกคือ ร้านอาหารมีให้
เลือกหลายประเภทหลายแห่ง 

สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษา ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก  
ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีพบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความพึงพอใจล าดบัแรก 
คือบรรยากาศ การตกแต่ง
ร้านมีความสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์ 

ไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษา ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัปานกลาง 
สอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ยท่ี
พบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
พึงพอใจล าดบัแรก คือ 
ร้านอาหารมีใหเ้ลือกหลาย
ประเภท หลายแห่ง 

4. ปัจจัยด้านแหล่ง
ท่ อง เท่ี ยวและ ส่ิ ง
ดึงดูดใจ 

ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั และมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั
ล าดบัแรกคือ สภาพอากาศท่ีดี 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจ
ล าดบัแรกคือ ภาพลกัษณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม 
ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ 

สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษา ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก  
สอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ยท่ี
พบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความ
พึงพอใจล าดบัแรก คือ 
ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ 
เช่น ความสวยงาม ความ
น่าสนใจ ความสมบูรณ์
ของธรรมชาติ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 
ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก  
ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ย
ท่ีพบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความพึงพอใจล าดบัแรก 
คือ มีป้ายบอกเล่าประวติั 
เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 
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ตารางท่ี 5.6 แสดงผลการวิจยั และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง จ าแนกตามการให้ความส าคญัและมีความ
พึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามแนวคิดเก่ียวกบั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ 5 ดา้น (ต่อ) 
 
วรรณกรรม  (เร่ือง, 
ผูเ้ขียน) 

ผลการศึกษา วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ 
อภิรัตน์ ด ารงศกัด์ิ (2553) 

วรรณกรรมเร่ืองความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อสถานท่ีท่องเท่ียว
ในจงัหวดัล าพนู 
 
จิรภทัร บุญรักษา (2553) 

5. ปัจจัยด้านโครง 
สร้างพ้ืนฐาน 

ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญั และมีความพึง
พอใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีใหค้วามส าคญั
ล าดบัแรกคือ สญัญาณ
โทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G 
- ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพึงพอใจ
ล าดบัแรกคือ สญัญาณ
โทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G 

สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษา ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก  
ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั
ยอ่ยท่ีพบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความพึงพอใจล าดบัแรก 
คือ ความเจริญดา้นวตัถุ
ของเมือง เช่นศูนยก์ารคา้
ท่ีทนัสมยั และส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น รถเช่า 
รถสาธารณะ มีเพียงพอ 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา 
ท่ีพบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจมีค่าเฉล่ียโดยรวม
ระดบัมาก  
ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัยอ่ย
ท่ีพบวา่  ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความพึงพอใจล าดบัแรก 
คือ มีป้ายบอกเล่าประวติั 
เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

 
5.3 ข้อค้นพบ  
 จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาเร่ืองความพึ งพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท าให้เห็นประเด็นส าคญัจึงเสนอ
เป็นขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่เก่ียวกบัฤดูกาล 
ส่วนใหญ่ตอ้งการไปเยี่ยมชมธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว มีเหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียวเพราะ
ตอ้งการเพิ่มรสชาติใหชี้วติ 
 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอหัวหินมากกว่า 4 คร้ัง 
โดยใชร้ถส่วนตวั เดินทางมากบัคู่รัก/ครอบครัว มีระยะเวลาในการพกัเพียง 1 คืน และจะพกัท่ีโรงแรม  
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 3. แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวชมมากท่ีสุดคือ ชายหาดหัวหิน ส่วน
เหตุผลท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาอ าเภอหัวหินเพราะความต้องการด้านกายภาพ ต้องการพกัผ่อน
ร่างกายและจิตใจ  เช่น  เดินเล่นชายหาด  
 4. แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด คือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน ส่วนประเภทขอ้มูลท่ีหา
ในการเดินทางท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินมากท่ีสุด คือ แหล่งท่องเท่ียว 
 5. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลับมาท่ องเท่ี ยวท่ีอ าเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์อีกแน่นอน และจะบอกต่อ แนะน าใหเ้พื่อน/ญาติ ใหม้าเท่ียวแน่นอน  
 6. ปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant A ไดแ้ก่ เร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั 
เร่ืองผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีน ้ าใจกบันักท่องเท่ียว เร่ืองสภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความ
สะอาดปลอดภยั เร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวมีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองป้ายบอกทางชดัเจนท าให้หา
แหล่งท่องเท่ียวง่าย เร่ืองการคมนาคมสะดวก เร่ืองพาหนะในการเดินทางมีหลายทางเลือก เร่ืองไม่มี
การจราจรติดขดั เร่ืองป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ สะอาด และเร่ืองต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวให้ความช่วยเหลือ
และบริการดี นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant A 
มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืนๆ  
 7. ปัจจยัย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant B ได้แก่ เร่ืองโรงแรม ท่ีพกั มีให้เลือกหลายแห่งหลาย
ประเภท เร่ืองสามารถหาห้องพกั/ท่ีพกั ได้ง่าย สะดวกเม่ือต้องการเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกใน
หอ้งพกัครบถว้น เร่ืองสภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภยั เร่ืองราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบั
บริการท่ีไดรั้บ เร่ืองการจดัแพ็คเกจลดราคาท่ีพกั เร่ืองมีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั 
หลายช่องทาง และสะดวก เช่นโทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เร่ืองมีการแนะน าผา่นอินเตอร์เน็ตหรือ   เวปบ
อร์ด เร่ืองโรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองการบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานใน
โรงแรม ท่ีพกั เร่ืองอาหารมีรสชาติดี เร่ืองร้านอาหารมีให้เลือกหลายประเภทหลายแห่ง เร่ืองราคา
อาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบับริการและรสชาติท่ีไดรั้บ เร่ืองการคมนาคมสะดวก เขา้ถึงสถานท่ี
ได้ง่าย เร่ืองการบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในร้านอาหารหรือแหล่งบนัเทิงฯ เร่ือง
ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง สะอาดปลอดภยั เร่ืองบรรยากาศ การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็น
เอกลักษณ์  เร่ืองภาพลักษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ เร่ืองการคมนาคมสะดวกเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย เร่ืองสภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความ
สะอาดปลอดภยั เร่ืองสภาพอากาศท่ีดี เร่ืองความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมส่ิงปลูก
สร้าง เร่ืองสัญญาณโทรศัพท์มือถือชัดเจน / 3G และเร่ืองมีสถานพยาบาลเบ้ืองต้นท่ีน่าเช่ือถือ 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นโรงแรมท่ีพกั เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant B มากกวา่ปัจจยัยอ่ย
ดา้นอ่ืนๆ  
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 8. ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ และมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวม และปัจจยัย่อยรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 
โดยให้ความส าคญั และมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นโรงแรมท่ีพกัเป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน และด้านร้านจ าหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกและบริษัทน าเท่ียว ตามล าดับ ส่วนระดับ
ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก และความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบัแรกของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แสดงดัง
ตารางท่ี 5.6 – 5.7 
 
ตารางที่ 5.6 สรุปผลของระดบัความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรกของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที ่

สภาพอากาศท่ีดี ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.28 1 
 (มาก)  
การบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานใน
โรงแรม ท่ีพกั 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.25 2 
 (มาก)  

ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบับริการและ
รสชาติท่ีไดรั้บ 

ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

4.24 3 
(มาก)  

ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความ
น่าสนใจ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.24 3 
(มาก)  

อาหารมีรสชาติดี ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

4.23 4 
 (มาก)  
การคมนาคมสะดวก เขา้ถึงสถานท่ีไดง่้าย ดา้นร้านอาหารและแหล่ง

บนัเทิงยามราตรี 
4.23 4 

 (มาก)  
สภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภยั ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.22 5 
  (มาก)  
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ตารางที่ 5.6 สรุปผลของระดบัความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรกของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (ต่อ) 
 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที ่

การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.20 6 
 (มาก)  
สญัญาณโทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.20 6 
 (มาก)  
แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ มี
สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ
ส่ิงดึงดูดใจ 

4.19 7 
(มาก)  

ร้านอาหารมีใหเ้ลือกหลายประเภทหลายแห่ง ดา้นร้านอาหารและแหล่ง
บนัเทิงยามราตรี 

4.18 8 
 (มาก)  
โรงแรม ท่ีพกั มีใหเ้ลือกหลายแห่งหลายประเภท ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.14 9 
 (มาก)  
การจดัแพค็เกจลดราคาท่ีพกั ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.14 9 
 (มาก)  
สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและ

ส่ิงดึงดูดใจ 
4.14 9 

 (มาก)  
มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั 
หลายช่องทาง และสะดวก เช่นโทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ต 

ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.13 10 
(มาก)  

โรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ ดา้นโรงแรมท่ีพกั 4.113 10 
 (มาก)  

 
 จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัสูงสุด 10 ล าดบัแรก ส่วนใหญ่เป็น
ปัจจยัหลกัด้านโรงแรมท่ีพกั ล าดบัต่อมาเป็นปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ ปัจจยัด้าน
ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี และปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดงันั้นจึงเห็นไดว้า่กลุ่มปัจจยั
ดงักล่าว เป็นปัจจยัหลกัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอ
หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ ส่วนปัจจยัดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึก
และบริษทัน าเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัสูงสุดไม่อยูใ่น 10 อนัดบัแรก  
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ตารางที่ 5.7 สรุปผลของระดบัความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบัแรกของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบัที ่

มีการใหบ้ริการของมคัคุเทศกน์ าเท่ียว ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.37 1 
(ปานกลาง)  

โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ สะอาด ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.38 2 
(ปานกลาง)  

ของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.40 3 
(ปานกลาง)  

มีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ 

ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.41 4 
(ปานกลาง)  

ไม่มีการจราจรติดขดั ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.41 4 
(ปานกลาง)  

นกัท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.42 5 
(ปานกลาง)  

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.45 6 
(ปานกลาง)  

มีการแสดงศิลปะ วฒันธรรม ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.48 7 
(ปานกลาง)  

มีร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกบริการ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.51 8 
(มาก)  

มีช่องทางในการติดต่อสอบถามหลากหลาย
ช่องทาง 

ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้ และ
ของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว 

3.52 9 
(มาก)  

ป้ายบอกเล่าประวติั เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
ดึงดูดใจ 

3.53 10 
(มาก)  

 
 จากตารางท่ี 5.7 พบว่า ค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจต ่าสุด 10 ล าดบัแรก ส่วนใหญ่
เป็นปัจจยัหลกัด้านร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทัน าเท่ียว และดา้นแหล่งท่องเท่ียว
และส่ิงดึงดูดใจ ล าดบัต่อมาเป็นปัจจยัด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดงันั้นจึงเห็นไดว้่ากลุ่มปัจจยัดงักล่าว 
เป็นปัจจยัหลกัท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน 
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จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์น้อยกว่าปัจจยัอ่ืนๆ ส่วนปัจจยัด้านโรงแรมท่ีพกั และด้านร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี ผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต ่าสุดไม่อยูใ่น 10 อนัดบัแรก  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  มีขอ้เสนอแนะท่ีจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการในการก าหนดแผนกลยุทธ์ให้ตรงต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว และควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญั และไม่พึงพอใจในแต่ละปัจจยัดงัน้ี 

 1. ภาครัฐ องค์กรท้องถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในการวางระบบบริหารจัดการ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน ดว้ยการปรับปรุงในเร่ืองของภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ  สภาพ
อากาศ วิถีชีวิตของของในทอ้งถ่ิน เพราะเป็นหัวใจของการท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน โดยภาครัฐและ
เอกชนควรมีการหารือร่วมกนั เพื่อก าหนดทิศทางในการปรับปรุง และพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอ
หวัหิน เช่น การรณรงค์ และปลูกจิตส านึกให้รักษาธรรมชาติ นอกจากน้ีควรจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง เพื่อแนะน าแหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวธรรมชาติ วฒันธรรม
ประเพณี และความเป็นอยูใ่หเ้ป็นท่ีรู้จกั เพื่อเชิญชวน และกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว
ตลอดทั้งปี ตลอดจนช่วยเพิ่มรสชาติให้กบัชีวิตแก่นกัท่องเท่ียวในการท่ีได้เรียนรู้วิถีชีวิต และความ
เป็นอยูข่องคนในชุมชน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียว
ในประเทศไทยโดยไม่เก่ียวกับฤดู ส่วนใหญ่ต้องการไปเยี่ยมชมธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว มี
เหตุผลในการเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพิ่มรสชาติใหชี้วติ  

 2. ภาครัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรเขา้มาปรับปรุงและก าหนดราคา
ท่ีพกัไม่ใหมี้ราคาท่ีสูงเกินไป เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมาทางเลือกท่ีจะพกัผอ่นท่ีโรงแรมเพิ่มมากยิง่ข้ึน อีก
ทั้งควรมีการจดัแพค็เกจคู่รัก หรือครอบครัวในราคาพิเศษ เพื่อกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเลือกพกั
ในจ านวนคืนท่ีมากข้ึน และควรมีการปรับปรุงถนนให้มีความสวยงาม มีการจดัท าป้ายบอกทางไปยงั
สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อยา่งเด่นชดั เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว เพราะจาก
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตวัในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวอ าเภอหวัหิน โดยเดินทางมากบัคู่รัก/ครอบครัว มีระยะเวลาในการพกัเพียง 1 คืน และจะพกั
ท่ีโรงแรม  

 3. จากผลการศึกษาพบวา่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปเท่ียวชมมากท่ีสุดคือ 
ชายหาดหัวหิน ส่วนเหตุผลท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาอ าเภอหัวหินเพราะความตอ้งการดา้นกายภาพ 
ตอ้งการพกัผอ่นร่างกายและจิตใจ  เช่น  เดินเล่นชายหาด ดงันั้นทางภาครัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวข้อง และชุมชน ควรจดัระเบียบชายหาดหัวหินให้มีระเบียบ หมัน่ดูแลและรักษาความ
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สะอาดและปรับปรุงให้มีความสะอาดและสวยงามอย่างสม ่าเสมอ และควรมีองค์กรท่ีรับผิดชอบใน
ด้านความปลอดภยัและเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัท่องเท่ียว ตลอดจน
ปรับปรุงบริเวณชายหาดอย่าให้มีความร่มร่ืน เงียบสงบ เหมาะแก่การพกัผ่อนนอกจากน้ีควรพฒันา
ชายหาดหวัหินอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีเพื่อความย ัง่ยนืของทรัพยากร และความสวยงามของชายหาดหวัหิน  

 4. จากผลการศึกษาพบว่า แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด คือ ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน 
ส่วนประเภทขอ้มูลท่ีหาในการเดินทางท่องเท่ียวอ าเภอหวัหินมากท่ีสุด คือ แหล่งท่องเท่ียว ดงันั้นทาง
ภาครัฐ องค์กรท้องถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้อง ควรช่วยกนัประชาสัมพนัธ์พร้อมทั้งให้ขอ้มูลแก่
นกัท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาไดค้วามรู้ และจะไดน้ ากลบัไปแนะน าให้นกัท่องเท่ียวกลุ่มต่อๆ 
ไป และควรเร่งพฒันาเวบ็ไซตข้ึ์นมาเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวใน
อ าเภอหัวหิน โดยมีการออกแบบท่ีใช้ขนาดตวัอกัษรและสีท่ีง่ายต่อการอ่าน และควรพฒันาขอ้มูลให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั อาหาร และราคาท่ีพกั ในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวและนอกฤดูกาลท่องเท่ียว โดยระบุราคาในแต่ละช่วงเวลาอย่างชดัเจน และ
อาจพิจารณาใชช่้องทางส่ือสังคม Social Media เช่น Facebook หรือ Twitter ซ่ึงถือว่าไดรั้บความนิยม
อย่างสูงในปัจจุบนั มาช่วยในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน ซ่ึงถือเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางท่ีไดผ้ลดีและมีตน้ทุนต ่า นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการควรใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวอยา่งดีท่ีสุด 

เพราะหากนกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการแลว้เกิดความประทบัใจ ก็จะมีการบอกต่อไปยงัญาติ เพื่อน หรือ
คนรู้จกั อีกทั้งยงัช่วยใหโ้รงแรมประหยดัค่าใชจ่้ายในดา้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และยงัเป็นการ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าใชบ้ริการไดม้ากข้ึนอีกดว้ย  

 5. จากผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหวั
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์อีกแน่นอน และจะบอกต่อ แนะน าใหเ้พื่อน/ญาติ ใหม้าเท่ียวแน่นอน 
ดงันั้นทางภาครัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของภาพลกัษณ์
ทางธรรมชาติ สภาพอากาศ วิถีชีวติของในทอ้งถ่ิน สถานท่ีท่องเท่ียว และสภาพการจราจร เพราะเป็น
หวัใจของการท่องเท่ียว อีกทั้งควรมีการจดัท าป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อยา่งเด่นชดั 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนมีการจดัระเบียบแหล่งท่องเท่ียวใหมี้
ระเบียบ หมัน่ดูแลและรักษาความสะอาดและปรับปรุงให้มีความสะอาดและสวยงามอยูส่ม ่าเสมอ 
และทางผูป้ระกอบการควรใหบ้ริการนกัท่องเท่ียวอยา่งดีท่ีสุด เพราะหากนกัท่องเท่ียวมาใชบ้ริการ
แลว้เกิดความประทบัใจ ก็จะมีการบอกต่อไปยงัญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั  

 6. ภาครัฐ องค์กรทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรมีการปรับปรุงผิวถนนไม่ให้มี
หลุม หรือขรุขระ เพราะการขยายถนนอาจท าไดย้าก เพื่อใหก้ารคมนาคมสะดวกยิง่ข้ึน และอาจช่วยรถ
ปัญหาการจราจรติดขดัได้อีกทาง อีกทั้งควรมีการจดัท าป้ายบอกทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
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อย่างเด่นชดั เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนมีการจดัระเบียบแหล่ง
ท่องเท่ียวใหมี้ระเบียบ หมัน่ดูแลและรักษาความสะอาดและปรับปรุงให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่
สม ่าเสมอ เช่น การเพิ่มจ านวนถงัขยะ และจดัท าห้องน ้ าสาธารณะตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ โดย
ค านึงถึงความสะอาด มีสุขอนามยั และความเป็นระเบียบสวยงาม และควรมีองค์กรท่ีรับผิดชอบใน
ดา้นความปลอดภยัและเพิ่มความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเจา้หน้าท่ีต ารวจ ช่วยกนั
การเดินตรวจบริเวณพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียง หรือไม่ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น การตรวจตราในพื้นท่ีเส่ียง หรือไม่ปลอดภยั ตลอดจนบริเวณโดยรอบของ
แหล่งท่องเท่ียวทุก 45 นาที หรือ 1 ชั่วโมง เพื่อให้มีความปลอดภัย และสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหน้กัท่องเท่ียวไดท้ราบถึงแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอ
หัวหินว่ามีแหล่งใดท่ีน่าท่องเท่ียว เผยแพร่วฒันธรรมและประเพณีให้นักท่องเท่ียวไดรั้บรู้ และควร
ประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวควรให้ความช่วยเหลือแก่นกัท่องเท่ียวดว้ย
ความสุภาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส เป็นกนัเอง และทางภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ควรร่วมลงทุน สถานีบริการน ้ ามนัให้คลอบคลุมและเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และ
ควรเน้นในเร่ืองของความสะอาด เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั เร่ืองผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตร
และมีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว เร่ืองสภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั เร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียว
มีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองป้ายบอกทางชัดเจนท าให้หาแหล่งท่องเท่ียวง่าย เร่ืองการคมนาคม
สะดวก เร่ืองพาหนะในการเดินทางมีหลายทางเลือก เร่ืองไม่มีการจราจรติดขดั เร่ืองป๊ัมน ้ ามนัมี
เพียงพอ สะอาด และเร่ืองต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวให้ความช่วยเหลือและบริการดี เป็นปัจจยัยอ่ยท่ีอยู่
ในกลุ่มคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียวแต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน   นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เป็นปัจจยั
ยอ่ยท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ีมากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืนๆ  

 7. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยผูใ้ช้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน
คุณลกัษณะท่ีลูกคา้ให้ความส าคญัมากตอ้งรักษาคุณภาพให้อยูใ่นระดบัสูงต่อไป ไดแ้ก่ เร่ืองโรงแรม 
ท่ีพกั มีให้เลือกหลายแห่งหลายประเภท เร่ืองสามารถหาหอ้งพกั/ท่ีพกั ไดง่้าย สะดวกเม่ือตอ้งการเร่ือง
ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องพกัครบถ้วน เร่ืองสภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภยั 
เร่ืองราคาค่าท่ีพกัเหมาะสมกบับริการท่ีไดรั้บ เร่ืองการจดัแพค็เกจลดราคาท่ีพกั เร่ืองมีช่องทางในการ
ติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั หลายช่องทาง และสะดวก เช่นโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต เร่ืองมีการแนะน า
ผา่นอินเตอร์เน็ตหรือเวปบอร์ด เร่ืองโรงแรมมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ เร่ืองการบริการ ความสุภาพ 
เป็นกันเองของพนักงานในโรงแรม ท่ีพกั เร่ืองอาหารมีรสชาติดี เร่ืองร้านอาหารมีให้เลือกหลาย
ประเภทหลายแห่ง เร่ืองราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกบับริการและรสชาติท่ีได้รับ เร่ืองการ
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คมนาคมสะดวก เข้าถึงสถานท่ีได้ง่าย เร่ืองการบริการ ความสุภาพ เป็นกันเองของพนักงานใน
ร้านอาหารหรือแหล่งบนัเทิงฯ เร่ืองร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง สะอาดปลอดภยั เร่ืองบรรยากาศ 
การตกแต่งร้านมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ เร่ืองภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความ
น่าสนใจ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เร่ืองการคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย เร่ืองสภาพ
แหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั เร่ืองสภาพอากาศท่ีดี เร่ืองความสวยงาม ความมีเอกลกัษณ์
ของสถาปัตยกรรมส่ิงปลูกสร้าง เร่ืองสัญญาณโทรศพัท์มือถือชดัเจน / 3G และเร่ืองมีสถานพยาบาล
เบ้ืองต้นท่ีน่าเช่ือถือ นอกจากน้ียงัพบว่า ปัจจยัย่อยด้านโรงแรมท่ีพกั เป็นปัจจยัย่อยท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี 
มากกว่าปัจจัยย่อยด้านอ่ืนๆ ดังนั้ นทางภาครัฐ องค์กรท้องถ่ิน หรือผู ้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้อง และ
ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว โดยเฉพาะปัจจยัด้านโรงแรมท่ีพกั เพราะเป็น
ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก และก็ได้รับการตอบสนองท่ีดี จึงท าให้เกิดความพึงพอใจ แต่
ในทางตรงกนัขา้มหากภาครัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และผูป้ระกอบการไม่เอาใจใส่ 
ก็อาจส่งผลใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความไม่พึงพอใจ  

 8. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยเป็นล าดบัแรกไดแ้ก่ เร่ือง
สภาพอากาศท่ีดี รองลงมาไดแ้ก่ เร่ืองการบริการ ความสุภาพ เป็นกนัเองของพนกังานในโรงแรม ท่ี
พกั เร่ืองราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมเหมาะสมกับบริการและรสชาติท่ีได้รับ เร่ืองภาพลักษณ์ทาง
ธรรมชาติ เช่น ความสวยงาม ความน่าสนใจ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เร่ืองอาหารมีรสชาติดี เร่ือง
การคมนาคมสะดวก เข้าถึงสถานท่ีได้ง่าย และสภาพของโรงแรม ท่ีพกั มีความสะอาดปลอดภัย 
ตามล าดบั  พบวา่ ปัจจยัยอ่ยในเร่ืองดงักล่าว อยูใ่นกลุ่มน้ีผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี
ในคุณลกัษณะท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก  ดงันั้นทางภาครัฐ องค์กรทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง และผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดงักล่าว เพราะเป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวให้
ความส าคญัมากเป็นอนัดบั 1-5 นอกจากน้ีทางภาครัฐ องค์กรทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และ
ผูป้ระกอบการ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ  และควรจะท าการปรับปรุงแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ในเร่ือง
ของสภาพแหล่งท่องเท่ียวให้มีความสะอาดปลอดภยั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัไวสู้งกว่า
ระดบัการบริการท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ หรือไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ จึงท าให้เกิดความไม่
พึงพอใจเกิดข้ึน 

 9. ภาครัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ และควร
จะท าการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ในเร่ืองการจราจรท่ีติดขดั เพราะนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัไว้
สูงกว่าระดบัการบริการท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ หรือไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ จึงท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจเกิดข้ึน ส่วนปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการให้บริการของมคัคุเทศก์น าเท่ียว เร่ืองโทรศพัท์
สาธารณะมีเพียงพอ สะอาด เร่ืองของท่ีระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม เร่ืองมีช่องทางในการติดต่อหาขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงานราชการ และเร่ืองนักท่องเท่ียวไม่พลุกพล่านจนเกินไป เป็นปัจจยัท่ี



 

 111 

นกัท่องเท่ียวพึงพอใจต ่าเป็นล าดบัท่ี 1 – 5 ดงันั้นทางภาครัฐ องคก์รทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ควรท าการปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองดงักล่าว แมปั้จจยัดงักล่าวจะอยูใ่นกลุ่มของผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพต ่า
หรือนกัท่องเท่ียวมีบริการต ่า  ในคุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัผูใ้ห้บริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงไปก่อน
ก็ตาม  แต่ก็ควรท่ีจะปรับปรุง เพราะเป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวพึงพอใจต ่าเป็นล าดบัท่ี 1 – 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 112 

 

บรรณานุกรม 
 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. 2555. “สถิตินักท่องเทีย่วในประเทศ (รายจังหวดั)”.  
 [ระบบออนไลน์] แหล่งท่ีมา : http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_news.php?nid=1621 
 7 มิถุนายน 2556. 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2554. “แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 2555 - 2559”. [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://www.tica.or.th/images/plan_tourism2555-2559/2555-2559.  
(17 มิถุนายน 2556). 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2550.  “พระราชบญัญติัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 2”. 
[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/16833.  (9 สิงหาคม 
2556). 

กุณฑลี  ร่ืนรมย.์ 2551. การวจัิยการตลาด.กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
เทศบาลเมืองหวัหิน. 2554. “ แผนยทุธศาสตร์การพฒันา 2556 – 2560 ”. [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 

: http://www.huahin.go.th/about_now.php. (17 มิถุนายน 2556). 
จิรภทัร บุญรักษา. 2553. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสถานที่ท่องเทีย่วในจังหวดั
ล าพูน.  การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
พิรานนัท ์นายอง. 2553. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการท่องเทีย่วจังหวดัสุโขทยัของนักท่องเทีย่วชาวไทย.  
 การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
บุญเลิศ เปเรร่า. 2543.อา้งอิงจาก Stephen Witt F. and Luiz Moutinho. 1995. Tourism Marketing 
 and Management Handbook. 
ศุภจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2550. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการของโฮมสเตย์ในภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง .การค้นคว้าแบบอิสระ ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษทัธีระฟิลม์ 

 และไซเทก็ซ์ จ  ากดั. 
สิริกมล กนัทะวงั. 2553. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วใน

อ าเภอปาย  จังหวดัแม่ฮ่องสอน. การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



 

 113 

อภิรัตน์ ด ารงศกัด์ิ. 2553. ความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
จังหวดัเชียงใหม่. การคน้ควา้แบบอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

Kotler Philip. 2000. Marketing for Hospitality and Tourism. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 
 Student Ed. Coventry: Prentice-Hall Inc. 

Mark Suanders, Phillip Lewis, and Adrian Thomhill. 2000. Research Methods for Business 
Students. Essex : Pearson Education. 

Tourism Authority of Thailand. 2009. Domestic Tourism Statistics. (Online). Available 
 http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php (18 January 2009). 
Witt and Moutinho 1995, Tourism Marketing and Management Handbook. Coventry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

114 

 
 

 

 

 

                        

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 



 

 
 

115 

แบบสอบถาม 
 “ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหิน   จงัหวดัประจวบครีีขันธ์” 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่) จงัหวดัสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามจะเสนอในภาพรวมเพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการ ผู ้ศึกษาจึงใคร่ขอความกรุณาสละเวลาตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี มา ณ โอกาสน้ี 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอหวัหิน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าค าตอบทีท่่านเลอืก 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 
1. เพศ   
   1) ชาย       2) หญิง 
2. อาย ุ   
 1) ต  ่ากวา่ 18 ปี    2) 18-25 ปี    3) 26-35 ปี    
 4) 36-45 ปี    5) 46-55 ปี    5) มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ  
 1)โสด  2) สมรส/อยูด่ว้ยกนั  3) หยา่/แยกกนัอยู ่  4) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................... 
4. อาชีพ 
 1) นกัเรียน / นกัศึกษา    2) รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ  3) พนกังานบริษทัเอกชน  
 4) ธุรกิจส่วนตวั   5) เกษียณอาย ุ    6) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................... 
5. ท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั 
 1) กรุงเทพและปริมณฑล  2) ภาคกลาง    3) ภาคเหนือ   
 4) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  5) ภาคตะวนัออก   6) ภาคตะวนัตก 
 7) ภาคใต ้
7. ส่วนใหญ่การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยของท่านอยูใ่นช่วงฤดูใด 
 1)ฤดูร้อน  2) ฤดูฝน  3) ฤดูหนาว   4) ไม่เก่ียวกบัฤดู 
8. โดยทัว่ไปท่านตอ้งการไปเยีย่มชมอะไรท่ีแหล่งท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ความเป็นอยู ่   2) วฒันธรรม    3) ธรรมชาติ 
 4) สถาปัตยกรรม     5) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..................... 
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9. เหตุผลท่ีท่านตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1) ตอ้งการเพ่ิมรสชาติใหชี้วติ     3) ตอ้งการสงัสรรคก์บัเพ่ือนฝงู   
 4) ตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ    5) ตอ้งการเพ่ิมพนูประสบการณ์   
 6) ตอ้งการกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว  7) ช่วยเศรษฐกิจไทย    
 8) ตามกระแส Social Network ( Facebook, Instagram) 9) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................ 
10. ท่านเคยมาเท่ียวอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์กีค่ร้ัง (รวมคร้ังน้ี) 
 1) คร้ังแรก   2) 2 คร้ัง   3) 3 คร้ัง  4) 4 คร้ัง  5) มากกวา่ 4 คร้ัง 
11. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คร้ังนี ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) รถโดยสาร    2) รถไฟ    3) รถส่วนตวั    
 4) เช่าเหมารถ   5) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................ 
12. ในการท่องเท่ียวอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์คร้ังนี ้ท่านเดินทางท่องเท่ียวในลกัษณะใด 
 1) เดินทางดว้ยตวัเองทั้งหมด    2) ใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียว 
 3) เดินทางมากบัท่ีท างาน/สถานศึกษา  4) เดินทางดว้ยตวัเองแต่ใชบ้ริการ Taxi น าเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
 5) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................ 
13. ท่านเดินทางท่องเท่ียวกบัใครในการมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คร้ังนี ้
 1) คนเดียว      2) คู่รัก/ครอบครัว     
 3) ญาติ/เพื่อน     4) ท่ีท างาน/สถานศึกษา 
 5) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................ 
14. ระยะเวลาการพกัในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 1) 1 คืน    2) 2 คืน    3) 3 คืน    4) มากกวา่ 3 คืน 
15. ในการมาท่องเท่ียวคร้ังนีใ้นอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่านพกัอยูท่ี่ใด 
 1) โรงแรม     2) เกสตเ์ฮา้ส์    3) รีสอร์ต  
 4) บา้นญาติ/เพื่อน   5) บา้นพกัรับรองราชการหรือหน่วยงาน 
16. ในการมาท่องเท่ียวอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในคร้ังนี ้ท่านไดไ้ปเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวใดบา้ง 
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ชายหาดหวัหิน   2) ตลาดโตรุ่้งหวัหิน    3) เพลินวาน 
 4) ตลาดน ้ า    5) ตลาดชิกาดา้ เขาตะเกียบ   6) วดัหว้ยมงคล 
 7)ซอยบิณฑบาต หวัหิน   8) สถานีรถไฟหวัหิน   9) จุดชมววิเขาหินเหลก็ไฟ 
 10) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)........................................................................................................ 
17. ในการเดินทางคร้ังนี ้ท่านเลือกมาเท่ียวอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เพราะเหตุใดมากท่ีสุด 
      (ตอบเพียง 1 ขอ้) 
 1) ความตอ้งการดา้นกายภาพของท่านเอง ตอ้งการพกัผอ่นร่างกายและจิตใจ  เช่น  เดินเล่นชายหาด 
 2) ความตอ้งการดา้นการเรียนรู้วฒันธรรม การด าเนินชีวติ ศิลปะ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ 
 3) ความตอ้งการส่วนตวั เช่น เยีย่มญาติมิตร ท าบุญ  
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 4) ความตอ้งการดา้นสถานภาพและช่ือเสียงสถานท่ี กระแสในความนิยม เช่น สถานท่ีท่ีไดรั้บความนิยม 
กิจกรรมคอนเสิร์ตและกิจกรรมพิเศษต่างๆในอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
18. ก่อนการเดินทางคร้ังน้ี ท่านมีการหาขอ้มูลของอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากแหล่งขอ้มูลใดบา้ง 
       (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
1) ค  าบอกเล่าของญาติ/เพ่ือน     2) โทรทศัน์     
 3) วทิย ุ      4) ส่ิงพิมพ ์(นสพ./นิตยสารทัว่ไป)  
 5) ค าแนะน าจากบริษทัน าเท่ียว    6) เอกสารแนะน าจาก ททท. 
 7) นิทรรศการการท่องเท่ียว    8) อินเตอร์เน็ท     
 9) Social Network ( Facebook, Instagram)   10) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................... 
19. ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจากแหล่งขอ้มูลใด ท่ีท่านเห็นวา่น่าเช่ือถือมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

1) ค  าบอกเล่าของญาติ/เพ่ือน     2) โทรทศัน์     
 3) วทิย ุ      4) ส่ิงพิมพ ์(นสพ./นิตยสารทัว่ไป)  
 5) ค าแนะน าจากบริษทัน าเท่ียว    6) เอกสารแนะน าจาก ททท. 
 7) นิทรรศการการท่องเท่ียว    8) อินเตอร์เน็ท   

  9) Social Network ( Facebook, Instagram)   10) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................... 
20. ท่านหาขอ้มูลเก่ียวกบัดา้นใดบา้งในการเดินทางท่องเท่ียวหวัหินคร้ังนี ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1) แหล่งท่องเท่ียว    2) ท่ีพกั     3) ร้านอาหาร   
 4) แหล่งบนัเทิง   5) วฒันธรรม     6) ประวติัศาสตร์ 

  7) สภาพภูมิศาสตร์    8) การคมนาคม   9) ความปลอดภยั 
 10) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................... 
21. ในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี ท่านมีการเตรียมการท่องเท่ียวต่อไปน้ีอยา่งไร 

 1) เดินทางมาเอง ออกเดินทางเลย ไม่มีแผนการแน่นอนไปเร่ือยๆ 
 2) เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี แต่ไม่มีการจองท่ีพกั พาหนะล่วงหนา้ 
 3) เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั จองพาหนะล่วงหนา้ 
 4) เดินทางมากบับริษทัท่องเท่ียว/แพคเกจของสายการบิน/แพคเกจของโรงแรม 
 5) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................... ....................................................... 
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ส่วนที ่2   ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในอ าเภอหัวหิน  

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

22. ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์ทีมุ่่งเน้นตอบสนองต่อนกัท่องเทีย่ว “โรงแรมทีพ่กั” 

องค์ประกอบอตุสาหกรรม 
การท่องเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. โรงแรม ท่ีพกั มี
เอกลกัษณ์ สวยงาม 

          

2.โรงแรม ท่ีพกั มีใหเ้ลือก
หลายแห่งหลายประเภท 

          

3. สามารถหาหอ้งพกั/ท่ีพกั 
ไดง่้าย สะดวกเม่ือตอ้งการ 

          

4. ส่ิงอ านวยความสะดวก
ในหอ้งพกัครบถว้น 

          

5.สภาพของโรงแรม ท่ีพกั 
มีความสะอาดปลอดภยั 

          

6. ราคาค่าท่ีพกัเหมาะสม
กบับริการท่ีไดรั้บ 

          

7. การจดัแพค็เกจลดราคาท่ี
พกั 

          

8. มีช่องทางในการติดต่อ
สอบถามหรือจองท่ีพกั 
หลายช่องทาง และสะดวก 
เช่นโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 

          

9. มีการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั 

          

10. มีการแนะน าผา่น
อินเตอร์เน็ตหรือเวปบอร์ด 

          

11. โรงแรมมีท่ีจอดรถ
สะดวก เพียงพอ 

          

12. การบริการ ความสุภาพ 
เป็นกนัเองของพนกังานใน
โรงแรม ท่ีพกั 
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23. ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑท่ี์มุ่งเนน้ตอบสนองต่อนกัท่องเท่ียว “ร้านจ าหน่ายสินคา้ และของท่ีระลึกและบริษทั

น าเทีย่ว” 

องค์ประกอบอตุสาหกรรม 
การท่องเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มีการจ าหน่ายสินคา้ ของ
ท่ีระลึกหลายประเภทและ 
น่าสนใจ 

          

2. ของท่ีระลึกมีราคาท่ี
เหมาะสม 

          

3. สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้
ของท่ีระลึก ตกแต่ง
สวยงาม น่าสนใจ 

          

4. มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั 

          

5. มีแพก็เกจน าเท่ียวท่ี
หลากหลายและน่าสนใจ 

          

6.ราคาแพก็เกจน าเท่ียวมี
ความเหมาะสม 

          

7.มีช่องทางในการติดต่อ
สอบถามหลากหลาย
ช่องทาง 

          

8.มีการใหบ้ริการของ
มคัคุเทศกน์ าเท่ียว 
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24. ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์ทีมุ่่งเน้นตอบสนองต่อนกัท่องเทีย่ว “ร้านอาหารและแหล่งบันเทงิยามราตรี” 

องค์ประกอบอตุสาหกรรม 
การท่องเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. อาหารมีรสชาติดี           

2. ร้านอาหารมีใหเ้ลือกหลาย
ประเภทหลายแห่ง 

          

3. ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม
เหมาะสมกบับริการและรสชาติ
ท่ีไดรั้บ 

          

4. แหล่งบนัเทิงกลางคืนมีหลาย
แห่งใหเ้ลือก 

          

5. การคมนาคมสะดวก เขา้ถึง
สถานท่ีไดง่้าย 

          

6. มีการแนะน าร้านอาหารและ
แหล่งบนัเทิงฯทางอินเตอร์เน็ต 
ผา่น 
เวปไซต/์เวปบอร์ด 

          

7. ร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงมี
ท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 

          

8. การบริการ ความสุภาพ เป็น
กนัเองของพนกังานใน
ร้านอาหารหรือแหล่งบนัเทิงฯ 

          

9. ร้านอาหาร และแหล่งบนัเทิง 
สะอาดปลอดภยั 

          

10. บรรยากาศ การตกแต่งร้านมี
ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 
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25. ความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์ทีมุ่่งเน้นตอบสนองต่อนกัท่องเทีย่ว “แหล่งท่องเทีย่วและส่ิงดงึดูดใจ” 

องค์ประกอบอตุสาหกรรม 
การท่องเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และสภาพอากาศ  
1.1) ภาพลกัษณ์ทางธรรมชาติ 
เช่น ความสวยงาม ความ
น่าสนใจ ความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ 

          

1.2)การคมนาคมสะดวก
เขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวง่าย 

          

1.3)สภาพแหล่งท่องเท่ียวมี
ความสะอาดปลอดภยั 

          

1.4)สภาพอากาศท่ีดี           

2. วฒันธรรมและสงัคม 

2.1)วฒันธรรมและสงัคมของ
คนในทอ้งถ่ินมีความน่าสนใจ 

          

2.2)มีการแสดงศิลปะ 
วฒันธรรม 

          

2.3)ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
มิตรและมีน ้ าใจกบั
นกัท่องเท่ียว 

          

2.4)เสน่ห์ในวถีิชีวติของผูค้น
ในแหล่งท่องเท่ียว 

          

3. ส่ิงปลูกสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น โบราณสถาน วดั และสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ต่างๆ 
3.1)ความสวยงาม ความมี
เอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม
ส่ิงปลูกสร้าง 

          

3.2)มีประวติัความเป็นมาท่ี
น่าสนใจ 

          

3.3)ความเหมาะสมของ
ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม 

          

3.4)การคมนาคมสะดวกเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียวง่าย 

          

3.5)สภาพแหล่งท่องเท่ียวมี
ความสะอาดปลอดภยั 
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องค์ประกอบอตุสาหกรรม 
การท่องเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มา
ก 

ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. การแนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวทางส่ือต่างๆ
เพียงพอ 

          

5. สถานท่ีท่องเท่ียวมีจอด
รถสะดวก เพียงพอ 

          

6. ป้ายบอกทางชดัเจนท า
ใหห้าแหล่งท่องเท่ียวง่าย 

          

7. ป้ายบอกเล่าประวติั 
เร่ืองราวของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

          

8. มีร้านอาหารและร้านขาย
ของท่ีระลึกบริการ 

          

9. นกัท่องเท่ียวไม่
พลุกพล่านจนเกินไป 

          

26. ความพงึพอใจต่อองค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว “โครงสร้างพืน้ฐาน” 

องค์ประกอบอตุสาหกรรม 
การท่องเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเจริญดา้นวตัถุของ
เมือง เช่นศูนยก์ารคา้ท่ี
ทนัสมยั 

          

2. ส่ิงอ านวยความสะดวก 
เช่น รถเช่า รถสาธารณะ มี
เพียงพอ 

          

3. การคมนาคมสะดวก           

4. พาหนะในการเดินทางมี
หลายทางเลือก 

          

5. มีช่องทางในการติดต่อหา
ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวจาก
หน่วยงานราชการ 

          

6. ไม่มีการจราจรติดขดั           
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26. ความพงึพอใจต่อองค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว “โครงสร้างพืน้ฐาน” 

องค์ประกอบอตุสาหกรรม 
การท่องเทีย่ว 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7. ป๊ัมน ้ ามนัมีเพียงพอ 
สะอาด 

          

8. ต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียว
ใหค้วามช่วยเหลือและ
บริการดี 

          

9. โทรศพัทส์าธารณะมี
เพียงพอ สะอาด 

          

10. สญัญาณ
โทรศพัทมื์อถือชดัเจน / 3G 

          

11. มีการใหบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตท่ีเพียงพอราคา
เหมาะสม 

          

14. มีสถานพยาบาล
เบ้ืองตน้ท่ีน่าเช่ือถือ 

          

1. ความเจริญดา้นวตัถุของ
เมือง เช่นศูนยก์ารคา้ท่ี
ทนัสมยั 

          

27. ท่านจะกลบัมาท่องเทีย่วที ่อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ อกีหรือไม่ 
 1) กลบัมาอีกแน่นอน เพราะ…………………………………………………………………… 
 2) ยงัไม่แน่ใจ เพราะ…………………………………………………………………………… 
 3) ไม่กลบัมาอีกแน่นอน เพราะ………………………………………………………………… 
28. จะบอกต่อ / Post net หรือไม่ 
 1) จะบอกต่อ แนะน าใหเ้พ่ือน/ญาติ ใหม้าเท่ียวแน่นอน 
 2) จะน าไป Post แนะน า ใน internet แน่นอน 
 3) ไม่แนะน า เพราะ…………………………………………………………………… 
 4) อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………  
 
 
 



 

 
 

124 

ส่วนที ่3 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

**ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบสอบถาม** 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล    นายเจนวุฒิ  ปาณชู 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    4  มิถุนายน พ.ศ. 2528 
 
ประวตัิการศึกษา   ปีการศึกษา 2553      
    ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
                                                                    เทคโนโลยบีณัฑิต สาขาออกแบบผลิตภณัฑ์อุสาหกรรม                                    
                                                                    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร                     
                                                        
ประวตัิการท างาน   พ.ศ. 2553 – 2555 
  ดีไซน์เนอร์ บริษทั พาวเวอร์กราฟฟิก                                                                           

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  
 ธุรกิจส่วนตวั 

                                   
 

 

 

 


