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12500719, 12500727 : สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คาํสาํคญั : ปัจจยัความสาํเร็จ/อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว/เทศบาลเมืองชะอาํ/จงัหวดัเพชรบุรี 

กกกกกกกกพลชลิต ทองสมบติัพาณิช และมนตช์ยั ไทรทองอิน : ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในเขตเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารยสิ์ริชยั ดีเลิศ. 65 หนา้ 

 

บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในเขต

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จจาก

นโยบายการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ของนกัท่องเท่ียว คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งตวัอยา่งจาก

นกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

กกกกกกกกผลการวิจยัพบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ

ระหวา่ง 25-34 ปี มีสถานภาพโสด มีอาชีพคา้ขาย และนกัศึกษา มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

รายไดร้ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท ภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลาง 

กกกกกกกกด้านข้อมูลการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชายไทย ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ

ท่องเท่ียวชายหาดชะอาํ จาํนวน 1 วนั เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยรถยนตส่์วนตวั เช่น รถเก๋ง รถกระบะ 

มีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังจาํนวน 1,001-1,500 บาท วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียว คือเดินทางมา

ท่องเท่ียวและพกัผอ่น โดยเลือกสถานท่ีพกัคือโรงแรม รูปแบบการท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวดว้ย

ตนเอง เคยเดินทางมาท่องเท่ียวแลว้มากกว่า 4 คร้ัง โดยเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว มีผูร่้วม

เดินทางท่องเท่ียวมากกว่า 5 คน ใช้รถยนต์ส่วนตวัในการเดินทางท่องเท่ียวท่ี เทศบาลเมืองชะอาํ

และสถานท่ีอ่ืน คือ เทศบาลเมืองหวัหิน นกัท่องเคยรับรู้ข่าวสารขอ้มูลการท่องเท่ียวมาจาก เวบ็ไซต ์ 

กกกกกกกกในดา้นของระดบัความสาํคญัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้และบริการพบวา่ ปัจจยัดา้น

การเขา้ถึงขอ้มูล ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ดา้นกิจกรรม ดา้นท่ีพกั ดา้นขอ้บกพร่อง ดา้นการตอ้นรับของเจา้

บา้น และดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ทั้งหมดมีระดบัความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั 
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กติติกรรมประกาศ 

 

กกกกกกกกงานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาของ อาจารยสิ์ริชัย ดีเลิศ อาจารยท่ี์ปรึกษา

งานวิจยั ซ่ึงไดใ้ห้คาํปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ และให้ความช่วยเหลือ จนกระทัง่งานวิจยัลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

อีกทั้งยงัคอยช่วยตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย ์ดร.

วโิรจน์  เจษฎาลกัษณ์ และ อาจารยภ์าวิณี  บรรลือพรศกัด์ิ ท่ีเสียสละเวลาเป็นกรรมการสอบวิจยัใน

คร้ังน้ี ซ่ึงทุกท่านไดใ้ห้แนวคิด คาํแนะนาํทางวิชาการ ตลอดจนความเมตตาในระหว่างการทาํงาน

วจิยั คณะผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ อาจารย์มนัสสินี บุญมีศรีสง่า หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเท่ียว และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ท่ีใหค้าํปรึกษา และช่วยเหลือในงานวจิยัต่าง ๆ 

อีกทั้งยงัให้ความรู้ คาํแนะนํา วิธีคิด ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่าน

อาจารยเ์ป็นอยา่งสูง 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  ขอขอบคุณ

คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีไดใ้หค้วามรู้ตลอดมา ขอบคุณเพื่อนรัก คุณภสัสร  

ขาํสินธ์ุ คุณวนันิวติั  บุญฤทธ์ิ  ท่ีช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านท่ีให้ความ

ร่วมมือในการทาํแบบสอบถาม 

กกกกกกกกทา้ยท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ผูเ้ป็นท่ีรักให้กาํลงัใจ และให้โอกาส

ในการศึกษาอนัมีค่ายิง่ 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 

กกกกกกกกปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีบทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่

ละปีการท่องเท่ียวสามารถนาํเงินเขา้สู่ประเทศจาํนวนหลายแสนลา้นบาท ประเทศไทยไดเ้ร่ิมการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดบันานาชาติเป็นประเทศแรก ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยไดรั้บ

ความร่วมมือจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน มีการกาํหนดนโยบายการส่งเสริมการท่องเท่ียวอยา่ง

ต่อเน่ือง ได้แก่ การจดัทาํโครงการ Visit Thailand Year นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 หรือโครงการ 

Amazing Thailand ในปี พ.ศ. 2547-2542 และโครงการ Unseen in Thailand ในปี พ.ศ. 2547 (การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.โครงการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย [ออนไลน์].เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 19 

พฤษภาคม 2553 เขา้ถึงไดจ้าก3http://thai.tourismthailand.org/)โครงการดงักล่าวมีส่วนสําคญัท่ีทาํ

ให้ประเทศไทยประสบผลสําเร็จ ในการดาํเนินการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จกัและ

ยอมรับจากชาวต่างชาติมากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้ากการรวบรวมสถิติจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีแสดง

ตวัเลขภาพรวมการท่องเท่ียวมีการเพิ่มมากข้ึนของจาํนวนนักท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง และการ

เพิ่มข้ึนของจาํนวนนกัท่องเท่ียวส่งผลต่อการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศไทยมากยิง่ข้ึน 

กกกกกกกกประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสวยงามและมีคุณค่าทั้งทางดา้นธรรมชาติและ

วฒันธรรม อีกทั้งความเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทย คือ การตอ้นรับอยา่งเป็นกนัเองและมีมิตรไมตรี

เป็นส่ิงจูงใจท่ีทาํใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ียว และแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ชายหาดของประเทศไทยไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย

และต่างชาติเป็นจาํนวนมาก เช่น กระบ่ี ภูเก็ต พทัยา เกาะสมุย หัวหิน และชายหาดชะอาํ เป็นตน้ 

ทั้ งน้ีเน่ืองจากภูมิประเทศของไทยมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ประกอบกับมีกิจกรรมการท่องเท่ียว

หลากหลาย รวมไปถึงความพร้อมในดา้นการให้บริการท่ีพกัและอาหาร ส่งผลให้แหล่งท่องเท่ียว

ทางชายหาดไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 
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กกกกกกกกจงัหวดัเพชรบุรี เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ท่ีสวยงามสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงนอกจากแหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีสาํคญัแลว้ยงัมีทะเลและชายหาดท่ีสวยงามอีกทั้งแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ 

เช่นสถาปัตยกรรมโบราณสถาน แหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาสถานบนัเทิงรูปแบบต่าง ๆซ่ึงมีอยู่

หลากหลายรูปแบบในปัจจุบนัน้ี  

กกกกกกกกชายหาดชะอาํอยูใ่นอาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี มีอตัราการเติบโตเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่น

มา คิดเป็นร้อยละ 7.39  โดยแบ่งเป็นผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ3.70ชาวต่างชาติมีอตัราการ

เติบโตเพิ่มข้ึนค่อนขา้งสูงถึงร้อยละ 49.96 (เทศบาลเมืองชะอาํ สถิติการท่องเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรี  

2553) เน่ืองจากความไดเ้ปรียบจากระยะทางท่ีใกลก้รุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวหลกัคือหัวหิน  

รวมทั้งภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีสงบ สวยงาม เหมาะสําหรับการท่องเท่ียวในกลุ่ม

ครอบครัว ประกอบกบัการจดักิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เช่น เทศกาลกอล์ฟหัวหิน/

ชะอาํ   การจดังานเทศกาล “กินหอย ดูนก ตกหมึก” และประชาสัมพนัธ์โครงการเส้นทางท่องเท่ียว

เช่ือมโยงสมุทรสงคราม ราชบุรี “เท่ียวเมืองไทยใกลก้รุงเทพฯ” และการจดังานเทศกาลวา่วไทยและ

วา่วนานาชาติ เป็นผลใหก้ารเติบโตของจาํนวนนกัท่องเท่ียวขยายตวัเพิ่มมากข้ึน   

กกกกกกกกจากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของอาํเภอเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ส่วน

หน่ึงเกิดจากแนวนโยบายของเทศบาลอาํเภอเมืองชะอาํ และกรอบนโยบายของ การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวของ อาํเภอเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการการท่องเท่ียวทั้งในระดบั

ภูมิภาค และในระดบัประเทศต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวใน 

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จจากแนวนโยบายการท่องเท่ียวของเทศบาล

เมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

กกกกกกกก3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในระดบัภูมิภาค 
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ขอบเขตของการศึกษา 

กกกกกกกกประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรเป้าหมายการวิจยั คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดชะอาํ ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 – 20 กรกฏาคม 2553 จาํนวน 

400 คนโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

กกกกกกกกตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ

ประกอบดว้ย ดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นส่ิงดึงดูดใจ 

ดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้น ดา้นกิจกรรม ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล และดา้นขอ้บกพร่อง 

 

กรอบแนวคิด 

กกกกกกกกจากการทบทวนทฤษฏี วรรณกรรมและผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการเก็บและ

วเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ สามารถสังเคราะห์และสรุปไดเ้ป็นความสัมพนัธ์ในรูปแบบดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการดําเนินงาน 

กกกกกกกก1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

กกกกกกกก2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม 

กกกกกกกก3. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

กกกกกกกก4. การสรุปผลการศึกษา 

กกกกกกกก5. ขอ้เสนอแนะ 

 

แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ 6A1D 

ดา้นท่ีพกั (Accommodation) 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 

ดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้น (Acceptance) 

ดา้นกิจกรรม (Activity) 

ดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล (Accessibility) 

ดา้นขอ้บกพร่อง(Defectively) 
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ำนกัหอ
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. เพื่อเป็นขอ้มูลการประเมินแนวนโยบายเบ้ืองตน้ดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ

เทศบาล ชะอาํจงัหวดัเพชรบุรี 

กกกกกกกก2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินแหล่งท่องเท่ียวระดบัภูมิภาคจากนโยบายดา้นการ

ท่องเท่ียว 

กกกกกกกก3. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในระดบัภูมิภาค 

 

นิยามศัพท์ 

 

กกกกกกกกนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชะอํา หมายถึง คาํแถลงของนายกเทศมนตรีจาก

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน ตามนโยบายการบริหารงานจากเทศบาลเมือง

ชะอาํ คือ ด้าน ด้านการบริการประชาชนและส่งเสริมการท่องเท่ียว ด้านการพฒันาและส่งเสริม

คุณภาพชีวติ ดา้นการศึกษาและส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน ดา้นสาธารณสุข ดา้นการรักษา

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และดา้นการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการเงินการคลงั 

กกกกกกกกแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ (6A1D) หมายถึง การประเมินแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ ใชแ้นวคิดการประเมินประสิทธิภาพแหล่งท่องเท่ียว โดยแบ่งออกดงัน้ี 

กกกกกกกกด้านทีพ่กั หมายถึง ความหลากหลายของท่ีพกั ความสะอาดของท่ีพกั การใหบ้ริการของ

บุคลากร ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 

กกกกกกกกด้านส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ด้านสุขอนามัย มาตรการเร่ืองสุขอนามัย

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหารและตวัอาหารเองการเดินทาง

ท่องเท่ียว ตอ้งสะดวกและปลอดภยั  

กกกกกกกกด้านส่ิงดึงดูดใจ หมายถึง ส่ิงดึงดูดใจของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ผลไมไ้ทย อาหารไทย

หรือแมก้ระทัง่มวยไทย วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตเกษตร วฒันธรรมเฉพาะ

พื้นท่ี ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ ดงันั้นนอกจากตอ้งอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมให้มีอตัลกัษณ์หรือ

สุนทรีและดูแลธรรมชาติใหมี้ความสมบูรณ์ 

 กกกกกกกกด้านการต้อนรับของเจ้าบ้าน หมายถึง การให้ความสะดวกสบายแก่นกัท่องเท่ียวของ

คนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ดา้นการให้บริการของตาํรวจท่องเท่ียวบริเวณชายหาด ความเป็น

มิตรไมตรีของผูค้นในพื้นท่ี การให้ความช่วยเหลือของผูค้นในพื้นท่ี การให้บริการของมคัคุเทศก ์

และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ  

   ส
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กกกกกกกกด้านกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นความสนใจของนกัท่องเท่ียว เช่น 

กิจกรรมทางบกหรือทางนํ้ า ชมสวนเกษตรชมพิพิธภณัฑ์และโบราณสถาน ให้สร้างสีสันและ

อารมณ์ปลุกแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ชีวติมากข้ึน 

กกกกกกกกด้านการเข้าถึงข้อมูล หมายถึง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเทศบาลเมือง

ชะอาํ จงัหวดัเพชรยรีุ ไดจ้ดังานนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยให้

เป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน หรือการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว เช่น การจองท่ีพกัผ่าน

ส่ือต่าง ๆ และการนาํเสนอส่วนลดต่าง ๆ 

กกกกกกกกด้านข้อบกพร่อง หมายถึง นกัท่องเท่ียวมีความหวัน่ไหวต่อประเด็นดา้นความปลอดภยั 

ไม่วา่จากปัญหาดา้นการเมืองหรืออ่ืนๆ และความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพทสิ์น ในการเดินทางมา

ท่องเท่ียว 

   ส
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บทที ่2 

 

เอกสาร  และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจของเขตเทศบาล 

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ผูศึ้กษาไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนงัสือ และเอกสารงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการกาํหนดแนวทางการศึกษาในหวัขอ้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ขอ้มูลพื้นฐานเทศบาลเมืองชะอาํ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 นโยบายและแผนพฒันาการท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพแหล่งท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกก2.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกกกกกกกกกกการท่องเท่ียว (tourism) เป็นกิจกรรมเดินทางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึง 

ซ่ึงนบัตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึงปลายทางจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัสามประการเป็นอยา่งนอ้ย คือ การ

เดินทาง การพกัคา้งแรมและการกินอาหารนอกบา้น 

กกกกกกกกสหพนัธ์องคก์ารส่งเสริมท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (International Union of Official 

Travel Organization หรือ IUOTO) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวท่ีมีเง่ือนไขตามหลกัสากล

ดงัต่อไปน้ี คือ(Goeldner& Ritchie 2006 : 7) 

กกกกกกกก1. ตอ้งเป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 

กกกกกกกก2. ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 

กกกกกกกก3. ตอ้งเป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ด ๆ ก็ตามท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหา

รายไดใ้นการนั้น 

กกกกกกกกอย่างไรก็ตามก็มีขอ้ถกเถียงในสมยันั้นว่า “ผูเ้ดินทาง” จะเรียกว่าอย่างไร จะเป็น

นักท่องเท่ียว นักทศันาจร หรือผูม้าเยือน และบทนิยามของแต่ละคาํท่ีเรียกนั้นในแต่ละองค์การ

แตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่บทนิยามของแต่ละองคก์ารนั้นมีนยัในแง่ใดในแง่เศรษฐกิจแง่จิตวิทยา

   ส
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หรือในแง่มุมอ่ืน ๆ ซ่ึงทาํให้เกิดความไม่สะดวกหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือตอ้งการจะ

รวบรวมสถิตินักท่องเท่ียวของโลกหรือในพิธีการทางการเมือง ทางศุลกากร ฯลฯ ก็จะประสบ

ปัญหานานาประการ 

กกกกกกกกสหพนัธ์องคก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (International Union of Official 

Travel Organization หรือ IUOTO) ซ่ึงต่อมาพฒันาเป็นองคก์ารการท่องเท่ียวโลก (World Tourism 

Organization หรือ WTO) ไดเ้ร่ิมเสนอบทนิยามข้ึนใหม่ เพื่อใหทุ้กประเทศทัว่โลกรับเอาไปใชอ้ยา่ง

เดียวกัน โดยในปี พ.ศ.2506 องค์การสหประชาชาติได้จุดประชุมว่าด้วยการเดินทางและการ

ท่องเท่ียวระหว่างประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คาํจาํกดัความของคาํว่า “การ

ท่องเท่ียว” การเดินทางเพื่อความบนัเทิงร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุม แต่มิใช่เพื่อการ

ประกอบอาชีพเป็นหลกัเป็นฐานหรือปพาํนักอยู่เป็นการถาวร และยงัได้ให้คาํจาํกดัความของคาํ

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว คือ  

กกกกกกกกผูม้าเยือน (Visitors) เป็นคาํทัว่ไป ให้หมายถึงบุคคลผูซ่ึ้งมา (หรือไป) ยงัประเทศหน่ึง

ซ่ึงมิใช่เป็นการไปประกอบอาชีพท่ีไดรั้บค่าจา้งตอบแทน และเขา้มาอยู่อย่างน้อย 24 ชัว่โมงและ

อยา่งมากไม่เกิน 6 เดือน 

กกกกกกกกและในบทนิยามยงับญัญติัให้มี “ผูม้าเยือน” 2 ประเภท คือ “นกัท่องเท่ียว” (Tourists) 

และ “นกัทศันาจร” (Excursionists) ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. นกัท่องเท่ียว (Tourists) คือ ผูม้าเยอืนชัว่คราวท่ีมาพกัอาศยัอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ใน 

ประเทศท่ีไปเยอืนและมีเหตุจูงใจในการเยอืนเพื่อเป็นการพกัผอ่น เพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อสุขภาพ 

เพื่อการศึกษา การการศึกษา การกีฬา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อการปฏิบติัภารกิจท่ี

ไดรั้บหมอบหมาย   และการปฏิบติัเก่ียวกบัครอบครัวและการประชุมต่างๆ 

กกกกกกกก2. นกัทศันาจร (Excursionist) คือ ผูท่ี้เดินทางมาเยือนชัว่คราวท่ีเขา้ไปอยู่ในประเทศ

เพียงวนัเดียว (นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง) และมิไดพ้กัคา้งคืน รวมทั้งผูโ้ดยสารพาหนะทางเรือประเภทเรือ

สาํราญ (Cruise) ดว้ย 

กกกกกกกกสําหรับ “นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ” (Domestic Tourists) คือนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

ไปไหนก็ตามโดยใชเ้ส้นทางท่ีมิไดใ้ชอ้ยูเ่ป็นปกติประจาํวนั และมีระยะทางไม่ตํ่ากวา่ 60 กิโลเมตร 

หรือออกไปนอกเขตจงัหวดัท่ีเป็นภูมิลาํเนาของตนเอง (มล.ตุย้ ชุมสาย และคณะ2527: 55) แต่ตาม

บทนิยามของประเทศสหรัฐอเมริกาถือวา่ตอ้งมีระยะทาง 100 ไมล์หรือมากกว่า จากภูมิลาํเนาของ

ตน หรือมีการพกัคา้งแรมหน่ึงคืนหรือมากกวา่หน่ึงคืน (Mill and Morrison 1985 : 139) 

กกกกกกกกสําหรับหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหดัครู (ศึกษานิเทศก์ 2533 : 19-20) ไดก้าํหนด

คาํนิยามของ “นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ” วา่หมายถึง คนไทยหรือคนต่างดา้วท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
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และเดินทางจากจงัหวดัซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่าศยัปกติของตนไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการ

เดินทางอะไรก็ตามท่ีมิใช่ไปทาํงานหารายได ้และระยะเวลาท่ีพาํนกัไม่เกิน 60 วนัและการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย ได้ให้คาํจาํกดัความตามท่ีองค์การการท่องเท่ียวโลกกาํหนดข้ึนท่ีกรุงโรม เป็น

หลกัในการจดบนัทึกรวบรวมสถิติจาํนวน “นกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ”(International Tourist) 

หมายถึง ชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทยและพาํนกัอยูค่ร้ังหน่ึง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 1 คืน 

และไม่มากกวา่ 90 วนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาเพื่อ 

กกกกกกกก1. มาท่องเท่ียว พกัผอ่น มาเยีย่มญาติ หรือมาเพื่อการพกัฟ้ืน 

กกกกกกกก2. มาร่วมประชุมหรือเป็นตวัแทนสมาคม ผูแ้ทนศาสนา นกักีฬา ฯลฯ 

กกกกกกกก3. มาเพื่อติดต่อธุรกิจ แต่ไม่เพื่อมาทาํงานหารายได ้

กกกกกกกก4. มากบัเรือเดินสมุทรท่ีแวะจอด ณ ท่าเรือ แมว้า่จะแวะนอ้ยกวา่ 1คืน 

กกกกกกกก2.1.2ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) 

กกกกกกกกกกกกกกกกอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Industry) หมายถึง ธุรกิจท่องเท่ียว

ขนาดใหญ่ท่ีตอ้งอาศยัแรงงานและการลงทุนสูงใชเ้ทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน (Planning) 

การจดัองค์การ (Organizing) การควบคุม (Controlling) และการตลาด (Marketing) และการ

ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภททั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยตรงและโดยออ้มซ่ึงจาํเป็นตอ้งใช้

องคป์ระกอบของการจดัการในอุตสาหกรรมใกลเ้คียงองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

กกกกกกกกการท่องเท่ียวประกอบด้วยการจดัธุรกิจและการบริการส่ิงอาํนวยความสะดวกทุก

ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว คือ 

กกกกกกกก1. การคมนาคมขนส่ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ทางบก 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ทางเรือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ทางอากาศ 

กกกกกกกก2. ท่ีพกัแรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1โรงแรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ท่ีพกัแรมประเภทอ่ืน 

กกกกกกกก3. ร้านอาหารและภตัตาคาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 การจดัการท่ีกินอาหารประเภทต่างๆ สาํหรับนกัท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 องคป์ระกอบของร้านอาหาร 

กกกกกกกก4. บริการนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 ผูป้ระกอบธุรกิจการจดันาํเท่ียว (Tour Operator) 

   ส
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ตวัแทนจาํหน่ายการท่องเท่ียว (Travel Agency) 

กกกกกกกก5. ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว (ทรัพยากรหรือสินมรดกทางการท่องเท่ียว) 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1ประเภทธรรมชาติ  

กกกกกกกกกกกกกกกก5.2 ประเภทประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุสถานและศาสนา 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 ประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม 

กกกกกกกก6. ร้านขายของท่ีระลึกและขายสินคา้พื้นเมือง 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.1 การผลิตสินคา้ประเภทต่าง ๆ สาํหรับขายนกัท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.2 การพฒันารูปแบบสินคา้ประเภทหตัถกรรมพื้นบา้น 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.3 การจดัและตกแต่งร้าน 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.4 การจดับริการต่าง ๆ แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาซ้ือของ 

กกกกกกกกกกกกกกกก6.5 การโฆษณาและเผยแพร่ 

กกกกกกกก7. ความปลอยภยั 

กกกกกกกก8. การอาํนวยความสะดวกในการเขา้ – ออกเมือง 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.1 ระเบียบพิธีการเขา้เมือง 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.2 การขนส่งกระเป๋าผูโ้ดยสาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.3 การบริการขนส่งระหวา่งท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่งกบัท่ีพกั 

กกกกกกกกกกกกกกกก8.4 การอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีท่าอาศยานและสถานีขนส่งต่าง ๆ 

กกกกกกกก9. การจดับริการอ่ืนๆ สาํหรับนกัท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก9.1 การจดัการประชุมในประเทศและการประชุมนานาชาติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก9.2 การจดับริการในดา้นขอ้นิเทศและข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก9.3 การจดักิจกรรมการบนัเทิงแลกิ้จกรรมเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจอ่ืน ๆ 

กกกกกกกก10. การเผยแพร่โฆษณา 

 

2.2 ข้อมูลพืน้ฐาน เทศบาลเมืองชะอาํ 

กกกกกกกก2.2.1 ข้อมูลทัว่ไป 

กกกกกกกกกกกกกกกกชะอาํเม่ือคร้ังอดีตเป็นหมู่บา้นชายทะเลเล็ก ๆ  มีชายทะเลท่ีสงบเงียบ

ธรรมชาติสวยงาม   ต่อมามีราษฎรอพยพมาอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึน จากชุมชนเล็ก ๆ  ขยายตวัเป็นชุมชน

ใหญ่ มีการรวมตวัจดัตั้งเป็นหมู่บา้น  ช่ือวา่  หมู่บา้น “สหคาม”โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจา้อยูห่วัไดโ้ปรดเกลา้แต่งตั้ง "พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระนราธิปประพนัธ์พงษ"์ เป็นผูใ้หญ่บา้น

คนแรก 

   ส
ำนกัหอ
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กกกกกกกกต่อมาพระบาทสมเด็จประปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้งสถานท่ี

แห่งน้ีเป็นสภาจดับาํรุงชายทะเลทิศตะวนัตกหลังจากมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง รัฐสภา

พิจารณาเห็นว่าการดาํเนินงานของสภาฯแห่งน้ีคล้ายเทศบาล  จึงมีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งเป็น

เทศบาลตาํบลชะอาํในปีพ.ศ. 2480 และเปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองชะอาํ   ตามประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2547 มีพื้นท่ีทั้งหมด 110 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่

ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อ  ตาํบลเขาใหญ่     ตาํบลบางเก่า  อาํเภอชะอาํ   

ทิศใต ้  ติดต่อเทศบาลเมืองหวัหิน   อาํเภอหวัหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อ ชายทะเล  (อ่าวไทย) 

ทิศตะวนัตก นบัจากทางรถไฟสายใต ้ เป็นแนวตั้งฉากกบัทางรถไฟเป็นระยะทาง 

3 กิโลเมตรขนานกบัทางรถไฟสายใตต้ลอดแนว 

กกกกกกกก72.2.2 ด้านสังคม 

7ศาสนา 

กกกกกกกก10ประชากรส่วนใหญอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลชะอาํ นบัถือศาสนาพุทธ ยกเวน้บา้นไร่ใหม่

สามพระยา ประชากร 99% นบัถือศาสนาอิสลาม 

9วฒันธรรม8  

กกกกกกกก1 01. ประเพณีสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน มีการจดัทาํบุญตกับาตรประกวดขบวน

แห่ จุดพลุไฟ รดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ จดัการแสดง ดนตรีสตริงประกวดร้องเพลง จดัให้มีภาพยนตร์ 

ลิเก มวย ฯลฯ  

กกกกกกกก2. 1 0ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่ ประมาณวนัท่ี 31 ธนัวาคม – 1 มกราคมมีการทาํบุญตกับาตร

หนา้เทศบาล จดัฉายภาพยนตร์ ลิเก การแสดงดนตรีสากลฯลฯ  

กกกกกกกก103. ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน  

กกกกกกกก2.2.3 ด้านเศรษฐกจิ 

กกกกกกกกกกกกกกกกสภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลข้ึนอยู่กบัการท่องเท่ียว จึงมีกลุ่มประกอบ

อาชีพการคา้ขายและการบริการแก่นกัท่องเท่ียวประเภทขายหรือให้เช่าอุปกรณ์ในการอาํนวยความ

สะดวกและส่ิงบนัเทิงแก่นักท่องเท่ียวการคา้และการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวในปัจจุบนัมีการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็วมาก เห็นเด่นชดัคือการขายเตียงผา้ใบเรือสกูตเตอร์ บานาน่าโบท รถจกัรยาน

เช่า เป็นตน้  
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7การเกษตรกรรม 

กกกกกกกกประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลประกอบอาชีพเกษตรกรรมเน่ืองจากเขตเทศบาลมี

พื้นท่ีกวา้งถึง 110 ตารางกิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่มีพื้นท่ีเพื่อทาํการเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสาํคญัเช่น สัปปะรด ขา้ว ออ้ย ฯลฯ พืช ผกั ผลไมอ่ื้นตามฤดูกาล    

7การพาณชิยกรรมและการบริการ  

กกกกกกกก1.สถานประกอบการดา้นพาณิชยกรรม 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 สถานีบริการนํ้ามนั 8 แห่ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ตลาดสด 1 แห่ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ร้านคา้ทัว่ไป 

กกกกกกกก2.สถานประกอบการพาณิชย ์

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 สถานธนานุบาล 1 แห่ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 ท่าเทียบเรือ 1 แห่ง 

กกกกกกกก3.สถานประกอบการดา้นบริการ  

กกกกกกกก4. โรงแรม/บา้นพกั/บงักะโล/คอนโดมิเนียม 86 แห่ง (18,648) (ขอ้มูลจาก สาํนกังาน

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภาคกลางเขต 2)  

กกกกกกกก5. ธนาคาร 8 แห่ง 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.1 ธนาคารกรุงไทย  5.2 ธนาคารกรุงเทพ 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.3 ธนาคารกสิกรไทย  5.4 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.5 ธนาคารไทยพาณิชย ์  5.6 ธนาคารออมสิน 

กกกกกกกกกกกกกกกก5.7 ธนาคารนครหลวงไทย  5.8 ธนาคารเพื่อการเกษตร 

7การประมง  

กกกกกกกกเป็นอาชีพดั้งเดิมของประชากรในหมู่บา้นตามชายทะเลเช่น หมู่บา้นบางไทรยอ้ย ชุมชน

หมู่บา้นคลองเทียนและตามแนวชายหาดตลอดแนว  

7การอุตสาหกรรม7  

กกกกกกกกอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน เช่น คอนกรีตบล็อก เสา ร้ัว ปลอกบ่อ ฯลฯส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีเพียง บริษทั 

ชลประทานซีเมนต ์จาํกดั (มหาชน) เพราะเน่ืองจากเทศบาลเป็นเมืองท่องเท่ียวและอยูใ่นความ

ควบคุมตามพระราชบญัญติัผงัเมืองปี 2534 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกก2.2.4 โครงสร้างพืน้ฐาน 

กกกกกกกกกกกกกกกกการรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองชะอาํสามารถติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง

ไดอ้ยา่งสะดวก สามารถติดต่อไดท้างรถยนตโ์ดยทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 และทางรถไฟสาย

ใตก้ารจราจรในเขตเทศบาลเป็นรถยนตส่์วนบุคคลรถมอเตอร์ไซคส์องแถวรับจา้งรถเมล์ประจาํทาง

ปริมาณรถจะมากบริเวณชายหาดชะอาํช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวเป็นจาํนวนมาก

การจราจรติดขดัตอ้งจดัใหมี้การเดินรถทางเดียวเน่ืองจากบริเวณชายหาดมีท่ีจอดรถไม่เพียงพอและ

ถา้จอดรถบริเวณชายหาดจะก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการจราจร  

7การเดินทาง7  

7รถยนต์7 มีรถโดยสารจากกรุงเทพฯ มายงัอาํเภอชะอาํ ดงัน้ี  

กกกกกกกกรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ของบริษทั หวัหินปราณฯ ทวัร์ รถออกทุก 45 นาที  

กกกกกกกกกรุงเทพฯ - ชะอาํ  

กกกกกกกกกรุงเทพฯ - หวัหิน – ปราณบุรี  

กกกกกกกกรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 ของบริษทั ขนส่ง จาํกดั (บ.ข.ส.) และรถร่วม บ.ข.ส. เช่น 

กกกกกกกกกรุงเทพฯ – หวัหิน – ปราณบุรี  

กกกกกกกกกรุงเทพฯ – ระนอง  

กกกกกกกกกรุงเทพฯ – ภูเก็ต 

กกกกกกกกกรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช  

กกกกกกกกหวัหิน - ราชบุรี - นครปฐม - นครราชสีมา 

กกกกกกกกหวัหิน - นครสวรรค ์– พิษณุโลก 

กกกกกกกกรถโดยสารธรรมดา ของบริษทั ขนส่ง จาํกดั (บ.ข.ส.) เช่น 

กกกกกกกกเพชรบุรี – หวัหิน 

7รถตู้7กกกกกมีรถตูจ้ากหวัหินไปกลบักรุงเทพ  ดงัน้ี 

กกกกกกกกอนุเสาวรียช์ยัสมรภูมิ (หา้งเซนจูร่ี)  - ชะอาํ –หวัหิน 

กกกกกกกกสายใตใ้หม่ - ชะอาํ - หวัหิน 

7รถไฟ7กกกกมีขบวนรถไฟท่ีแล่นมายงัสถานีรถไฟชะอาํ ซ่ึงอยูใ่นเขตเทศบาล ดงัน้ี  

กกกกกกกก1.ขบวนรถไฟกรุงเทพฯ – สุไหงโกลก (รถเร็ว)  

กกกกกกกก2.ขบวนรถดีเซลรางธนบุรี – ประจวบฯ (รถธรรมดา) 

กกกกกกกก3. ขบวนรถดีเซลรางหวัหิน – ฉะเชิงเทรา (รถธรรมดา)  

7ทางอากาศ7  มีสนามบินบ่อฝ้าย ใหบ้ริการโดยสายการบินของบริษทัการบินกรุงเทพฯ ( Bangkok 

Airway) ใหบ้ริการเท่ียวบิน ดงัน้ี  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กกกกกกกกเท่ียวไป กรุงเทพฯ – หวัหิน – เกาะสมุย  

กกกกกกกกเท่ียวกลบั เกาะสมุย– หวัหิน – กรุงเทพฯ 

 

2.2.5 จํานวนประชากร 

 

หมู่บา้น 

จาํนวนประชากร จาํนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 

ชุมชนหวับา้นชะอาํ 1,084 1,138 464 

ชุมชนบา้นใหญ่ชะอาํ 757 720 270 

ชุมชนบา้นปากคลอง 355 360 154 

ชุมชนบา้นคลองเทียน 508 541 246 

ชุมชนบา้นหนองตาพด 562 616 301 

ชุมชนบา้นพลี 509 523 240 

ชุมชนบา้นหนองแจง 869 940 401 

ชุมชนสหคาม 670 901 498 

ชุมชนบ่อแขมดา้นเหนือ 547 570 241 

ชุมชนบ่อแขมดา้นใต ้ 850 921 401 

ชุมชนบา้นหว้ยทรายเหนือ 442 503 233 

ชุมชนบา้นหว้ยทรายใต ้ 911 1,047 500 

ชุมชนบา้นสามพระยาสันติสุข 381 353 146 

ชุมชนบา้นหว้ยจิก 373 527 289 

ชุมชนทุ่งตะกาดพลี 868 1,080 535 

ชุมชนบางไทรยอ้ย 1,102 1,141 537 

ชุมชนเนินสุรา 251 196 119 

ชุมชนบ่อพุทรา 189 174 68 

ชุมชนชยัมงคล 157 176 118 

ชุมชนสะพานหิน 276 304 152 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมู่บา้น 

จาํนวนประชากร จาํนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 

ชุมชนเจา้พอ่เขาใหญ่ 729 788 388 

ชุมชนรวมใจพฒันา 255 262 133 

ชุมชนค่ายนเรศวร 455 348 416 

ชุมชนค่ายพระรามหก 134 86 166 

ชุมชนบา้นหนองคาง 934 1,000 470 

ชุมชนตลาดชะอาํ 1,280 1,286 501 

ชุมชนบา้นสระ 235 235 131 

ผลรวม 16,551 17,816 8,653 

 

กกกกกกกก2.2.6 สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 

7ชายหาดชะอาํ 

กกกกกกกกชายหาดชะอาํ ดินแดนแห่งหาดทราย สายลม เกลียวคล่ืนและแสงแดดท่ีทอดยาวกวา่ 24 

กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดท่ียาวกวา่ 4 ก.ม.จึงเป็นชายหาดท่ีเหมาะสําหรับกีฬาทางนํ้ ากิจกรรม

กลางแจง้ในวนัพกัผอ่นแบบสบายๆ ของครอบครัวและผองเพื่อน 

7การเดินทาง :7จากส่ีแยกไฟแดงชะอาํ เลียบไปตามถนนนราธิป โดยมุ่งสู่ทิศตะวนัออกไปประมาณ 1 

กม. 

7พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 

กกกกกกกกพระราชฐานท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) ทรงพระกรุณา 

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2466 สําหรับการเสด็จแปรพระราชฐานในฤดู

ร้อน ลกัษณะเด่นของสถาปัตยกรรมเป็นหมู่อาครพระท่ีนัง่สร้างดว้ยไมส้ักทองชั้นเดียวใตถุ้นสูง

เช่ือมต่อกนัดว้ยระเบียงไม ้ทางเดินมีหลงัคาทรงป้ันหยาคลุมตลอดลกัษณะเด่นคือเป็นหมู่อาคาร

พระท่ีนัง่ ขนาดใหญ่ 3 องค ์คือ 

กกกกกกกก1. พระท่ีนัง่สมุทรพิมาน  

กกกกกกกก2. พระท่ีนัง่พิศาลสาคร 

กกกกกกกก3. พระท่ีนัง่สโมสรเสวกามาตย ์

7การเดินทาง :7จากส่ีแยกไฟแดงชะอาํ มุ่งสู่ทิศใตไ้ปตามถนนเพชรเกษมประมาณ 3 กม. 

 

   ส
ำนกัหอ
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7วนอุทยานชะอาํ 

กกกกกกกกสถานท่ีพกัผ่อนซ่ึงอยู่ติดกบัถนนเพชรเกษม (ชะอาํ-หัวหิน) เหมาะสําหรับผูท่ี้สัญจร

ผ่านไป-มาไดแ้วะพกัรถพกัคนเป็นสถานท่ีร่มร่ืนดว้ยพนัธ์ุไม ้สัตวป่์าสวยงาม ลานออกกาํลงักาย 

และร้านอาหารสวสัดิการรวมทั้งยงัมีบริการห้องพกัและลานกลางเต็นทเ์พื่ออาํนวยความสะดวกทุก

ท่านท่ีมาเท่ียวชมธรรมชาติแห่งน้ีดว้ย 

7การเดินทาง :7จากส่ีแยกไฟแดงชะอาํ มุ่งสู่ทิศใตไ้ปตามถนนเพชรเกษมประมาณ 3 กม. ตั้งอยูริ่ม

ถนนเพชรเกษม 

7ถํา้เขาวดัชะอาํคีรี 

กกกกกกกกวดัคู่ชุมชนชะอาํมาแต่ดั้งเดิมและบริเวณวดัมีความร่มร่ืน เงียบสงบเหมาะสําหรับปฏิบติั

ธรรมถํ้าเขาวดัชะอาํคีรีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงอยูบ่นเขาวดัชะอาํคีรีภายในถํ้ามีพระพุทธรูปปรางค์

ต่าง ๆ ซ่ึงสร้างในสมยักรุงศรีอยธุยาท่านสามารถเท่ียวชมและสักการะไดทุ้กวนั 

7การเดินทาง : 7ตั้ งอยู่ในชุมชนชะอาํ จากส่ีแยกไฟแดงชะอาํ เลียบไปตามถนนเพชรเกษมสู่ทิศ

ตะวนัตกประมาณ 2 กม.  เล้ียวซา้ยเม่ือท่านพบป้ายและซุม้ทางเขา้ถํ้าเขาวดัชะอาํคีรี 

7พระบรมราชานุสารีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

กกกกกกกกชะอาํเป็นเมืองท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงโปรดการเสด็จประพาส อีกทั้งพระองคย์งัทรง

เลือกชะอาํเป็นท่ี "ประชุมทพั" ก่อนทาํศึกกบัพม่าอยูเ่สมอพระบรมราชานุสารียส์มเด็จพระนเรศวร

มหาราชจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นการนอ้มรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์

7การเดินทาง :7โดยมุ่งสู่ทิศเหนือจากส่ีแยกไฟแดงชะอาํ 

7สะพานปลา 

กกกกกกกกอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวของชะอาํท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลท่ีสด ถูกใจราคา

ยอ่มเยาไดจ้ากชาวบา้นท่ีทาํประมงชายฝ่ัง และเป็นท่าเทียบเรือกุง้ หอยปู ปลาประกอบกบัยงัไดช้ม

วิถีของ ชาวประมงนอกจากน้ีบริเวณน้ียงัเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารทะเลมากมายอีกด้วย 

7การเดินทาง :7จากศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว มุ่งสู่ทิศเหนือไปประมาณ 2 กม.                 

7ตลาดสดชะอาํ 

กกกกกกกกตลาดสดชะอาํมีสินคา้สดใหม่จาํหน่ายตั้งแต่เช้าถึงคํ่า ทั้งอาหารทะเลผกั ผลไม ้ขนม

หวาน และอาหารต่าง ๆ มากมาย ตลาดสดชะอาํมีท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบายไวบ้ริการผูท่ี้จะ

เขา้มาจบัจ่ายใชส้อย (เทศบาลเมืองชะอาํ ขอ้มูลพื้นฐานเทศบาลเมืองชะอาํ 2553) 
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2.3 นโยบายและแผนพฒันาการท่องเทีย่ว 

กกกกกกกก2.3.1 นโยบายและแผนพฒันาการท่องเทีย่วระดับประเทศ (ททท.) พ.ศ. 2550 - 2554 

กกกกกกกก1. ส่งเสริมให้การท่องเท่ียวมีบทบาทในการช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทัว่

ทุกภูมิภาคของไทยและเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงานและ

เพิ่มรายไดใ้หก้บัประเทศ 

กกกกกกกก2. ส่งเสริมให้การท่องเท่ียวของประเทศไทยเติบโตอย่างย ัง่ยืนโดยเน้นการขยายฐาน

ตลาดนกัท่องเท่ียวคุณภาพทั้งในพื้นท่ีใหม่และในตลาดเฉพาะกลุ่มภายใตก้ารสร้างความเขม้แข็ง

ของตราสินคา้ (Brand) ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง 

กกกกกกกก3. ส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตคนไทยโดยเน้นการประสานงาน

ระหว่างเครือข่ายภาครัฐกบัภาคเอกชนกระตุน้ให้เกิดการท่องเท่ียวภายในประเทศท่ีก่อให้เกิดการ

เรียนรู้และการสร้างสรรคป์ระโยชน์ทั้งต่อสถาบนัครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม  อนัจะนาํไปสู่

การสร้างและกระตุน้จิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในเอกลกัษณ์

วฒันธรรมไทย 

กกกกกกกก4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้กระจายตัวสู่แหล่งท่องเท่ียวรองมากข้ึนเพื่อสร้าง

สมดุล  ระหวา่งพื้นท่ีทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้การท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหวา่ง

กลุ่มจงัหวดัและขา้มภูมิภาค 

กกกกกกกก5. ส่งเสริมการเดินทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้นโดยการทาํการตลาด

ร่วมกนั   เพื่อกระตุน้ให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค   อนัจะ

นาํไปสู่การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ   และช่วยเพิ่มความสามารถ

ทางการแข่งขนัของภูมิภาคน้ีในตลาดท่องเท่ียวโลก  

กกกกกกกก6. มุ่งพฒันาองค์กร ระบบบริหารจดัการและเสริมสร้างบุคลากรให้มีทกัษะและขีด

ความสามารถทางการตลาดท่องเท่ียว  เพื่อให้เป็นองคก์รแห่งการขบัเคล่ือน  (Driving Force) ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    และมีศกัยภาพทางการแข่งขนัระดบันานาชาติภายใต ้  หลกัธรร

มาภิบาลรวมทั้งพฒันาความเขม้แขง็ขององคก์รในบทบาทเชิงวชิาการและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองการตลาด 

   ส
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กกกกกกกก7. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว (e - Tourism) เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยและเสริมสร้างศกัยภาพในการส่งเสริม

การตลาดผา่นส่ือสารสนเทศ 

กกกกกกกก8. ส่งเสริมการอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว  โดยประสาน

ความร่วมมือและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวกบัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 

(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.โครงการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย [ออนไลน์].เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 

19 พฤษภาคม 2553. เขา้ถึงไดจ้าก3http://thai.tourismthailand.org/.) 

กกกกกกกก2.3.2 นโยบายและแผนพฒันาการท่องเทีย่วระดับภูมิภาค (ชะอาํ) 

กกกกกกกก1.ทบทวนแนวนโยบายเดิม     ตามคาํแถลงนโยบายเม่ือคร้ังเขา้มาดาํรงตาํแหน่งจากการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชน    เม่ือวนัท่ี  11 พฤษภาคม 2547  ตามนโยบายการ

บริหารงานเทศบาลเมืองชะอาํ ทั้ง 9 ดา้น คือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ดา้นการบริการประชาชนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 ดา้นการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 ดา้นการศึกษาและส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 ดา้นสาธารณสุข 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5 ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.6 ดา้นการพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานเมืองและส่ิงแวดลอ้ม 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.7 ดา้นการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพดา้นการเงินการคลงั 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.8 ดา้นการบริการของการประปาเทศบาล 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.9 ดา้นวชิาการและแผนงาน 

จะยงัคงดาํเนินการต่อเน่ืองไปควบคู่กบัการพฒันาจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือวถีิชีวติดีของ

ประชาชน 

กกกกกกกก2. สร้างเสริมนโยบายใหม่    จากการท่ีไดล้งไปรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง ไดมี้โอกาสพบ

กับประชาชนบ่อยคร้ังทาํให้ได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ และความต้องการของประชาชนอย่าง

แทจ้ริง จนเป็นหนทางนาํไปสู่แนวนโยบายใหม่ดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 การบริหารจดัการภายในเทศบาล การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ

วินิจฉัย สั่งการเพื่อลดภาระขั้นตอนการปฏิบติังานและความรวดเร็วในการปฏิบติังานสนองตอบ

ความตอ้งการของประชาชน 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 การใหบ้ริการประชาชนความเสมอภาคเป็นธรรมรวดเร็วการเอ้ืออาํนวย

ความสะดวกการตอ้นรับ คุณธรรมจริยธรรม ของพนกังาน ยดึถือเป็นหวัใจของการใหบ้ริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 การบริหารจดัการบริการสาธารณะ     

กกกกกกกกกกกกกกกก2.4 การประปาปรับปรุงคุณภาพนํ้ าให้ใสสะอาดและมีคุณภาพดว้ยการเพิ่ม

กาํลงัการผลิตวางขยายระบบท่อส่งนํ้าใหม่เพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5 ระบบไฟฟ้าสาธารณะถนนสาธารณะในเขตชุมชนของเทศบาลตอ้งมี

ไฟ ฟ้า ส าธ ารณ ะส่ อง ส ว่า งทั่ว ทุก ชุม ช นเพื่ อค วา มป ล อดภัย ใ นชี วิตและ ทรัพ ย์สิ นข อง

ประชาชน ระบบการแจง้ซ่อมตอ้งใหร้วดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจ สาํหรับการใหบ้ริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6 ระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอยปรับปรุงระบบการกวาดจดัเก็บขยะให้

สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพของเมืองท่องเท่ียวมีถงัและสถานท่ีรองรับท่ีเหมาะสมสวยงาม มีการ

ใหค้วามรู้ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานใหต้ระหนกัในภาระหนา้ท่ีของการใหบ้ริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.7 ศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์จดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขด์ว้ยระบบรับ

แจง้ทางโทรศพัท์หมายเลข 1132 เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนไดดี้และ

รวดเร็วยิง่ข้ึน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.8 สวนสาธารณะและสนามกีฬาเพิ่มสวนสุขภาพเพื่อประชาชนใช ้

ประโยชน์พกัผอ่นออกกาํลงักายและดาํเนินกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะตามชุมชต่าง ๆ ขณะเดียวกนั

จะมีการจัดหาสถานท่ีตามชุมชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาท่ีมี

มาตรฐาน สามารถใหบ้ริการและรองรับการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัได ้

กกกกกกกกกกกกกกกก2.9 การมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมกบั

เทศบาลในการดําเนินกิจกรรมของเทศบาล ทั้ งในเร่ืองของการจัดทําแผนชุมชนแผนพฒันา

เทศบาล   การเขา้มาเป็นคณะกรรมการร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลการมีส่วนร่วมตรวจสอบการ

บริหารกิจการของเทศบาลให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (เทศบาล

เมืองชะอาํ นโยบายการท่องเท่ียวชะอาํ 2553) 
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2.4แนวทางการประเมินประสิทธิภาพแหล่งท่องเที่ยว 

กกกกกกกกการประเมินแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติใช้แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพแหล่ง

ท่องเท่ียวของชาวญ่ีปุ่น (เทิดชาย, ทาํอยา่งไรใหช้าวญ่ีปุ่นท่องเท่ียวไทยมากข้ึน 2553: ไม่ปรากฏเลข

หนา้6) โดยศึกษาในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. Accomodation (ด้านทีพ่กั)  

กกกกกกกกความหลากหลายของท่ีพกั ความสะอาดของท่ีพกั การให้บริการของบุคลากร ความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น 

2. Amenity (ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก)  

กกกกกกกกดา้นสุขอนามยั ชาวญ่ีปุ่นจริงจงักบัเร่ืองน้ีมากดงันั้นประเทศไทยควรมีมาตรการเร่ือง

สุขอนามยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหารและตวัอาหารเอง

การเดินทางท่องเท่ียว ตอ้งสะดวกและปลอดภยั จากผลการวิจยัระบุวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเดินทาง

กลับมาเท่ียวซํ้ า คือเร่ืองการเดินทางท่ีสะดวก ต่อรถข้ึนเรือ นั่งเคร่ืองบิน กว่าจะไปถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวประเทศไทยตอ้งพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเท่ียวใหดี้ 

3. Attraction (ด้านส่ิงดึงดูดใจ) 

กกกกกกกกความคลัง่ไคลไ้ทยแลนด์สะทอ้นผ่านความตอ้งการสินคา้และการท่องเท่ียวไทยอย่าง

มหาศาลไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไทย อาหารไทยหรือแมก้ระทัง่มวยไทยส่ิงท่ีควรเป็นแม่เหล็กดึงดูด

นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นคือ วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทยไม่วา่จะเป็นวิถีชีวิตเกษตร วฒันธรรมเฉพาะ

พื้นท่ี โดยนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่นรักส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติมาก ดังนั้ นนอกจากต้องอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมใหมี้อตัลกัษณ์และสุนทรียะแลว้เราตอ้งดูแลธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ดว้ยอยา่ทาํ

อะไรท่ีรังแกธรรมชาติให้นักท่องเท่ียวเห็น เพราะพวกเขาจะไปพูดปากต่อปากแล้วจะไม่มา

เมืองไทย 

4. Acceptance (ด้านการต้อนรับของเจ้าบ้าน) 

กกกกกกกกประเทศไทยไดอ้นุมติัวีซ่าให้นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไปพาํนกัได ้1 ปี 

นอกจากน้ีบุคลากรท่ีให้บริการนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้พื้นฐานชาวญ่ีปุ่นวา่เป็น

คนตรงต่อเวลาภาคธุรกิจท่องเท่ียวท่ีตอ้งบริการนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น ก็ตอ้งตรงเวลานกัท่องเท่ียว

ชาวญ่ีปุ่นเป็นคนสุภาพ เราก็ต้องสุภาพกับเขามากๆนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นชอบทําอะไร

ตรงไปตรงมา เราก็ตอ้งไม่โกงเขาทาํอะไรใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 

5. Activity (ด้านกจิกรรม) 
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กกกกกกกกกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นความสนใจของชาวญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ การดาํนํ้ า ชมสวน

เกษตรชมพิพิธภณัฑ์และโบราณสถาน ให้สร้างสีสันและอารมณ์ปลุกแหล่งท่องเท่ียวให้มีชีวิตมาก

ข้ึน 

6. Accessibility (ด้านการเข้าถึงข้อมูล) 

กกกกกกกกการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฯลฯ ไดจ้ดังาน Thai Festival ท่ีกรุงโตเกียว 

ประเทศญ่ีปุ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

7. Defectively (ด้านข้อบกพร่อง) 

กกกกกกกกนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีความหวัน่ไหวต่อประเด็นดา้นความปลอดภยั ไม่วา่จากปัญหา

ดา้นการเมืองหรืออ่ืนๆดงันั้นหากไทยอยากไดน้กัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีคงตอ้งร่วมมือกนัรักษาความสงบ

และความปลอดภยัในประเทศใหสู้งข้ึนผา่นการสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศเชิงรุก 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกอนนัต ์สู่เสรีดาํรง (2551 : บทคดัยอ่) การศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อประสิทธิผลของธุรกิจคา้

ปลีก ในเขต เทศบาลเมืองหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อ

ประสิทธิผลของธุรกิจคา้ปลีก และประเมินประสิทธิผลธุรกิจคา้ปลึก ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขนาดตวัอยา่งจาํนวน 420 ราย โดยทาํการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบมีระบบ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในภาพรวมของธุรกิจคา้

ปลีก ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง อายกุารทาํงาน จาํนวนปีท่ีธุรกิจเร่ิมก่อตั้ง

มา ลกัษณะการดาํเนินงาน สถานท่ีตั้งธุรกิจ และการเติบโตทางธุรกิจ ทุกปัจจยัลว้นมีความสัมพนัธ์

กนั โดยระดบัการศึกษา จาํนวนปีท่ีธุรกิจเร่ิมก่อตั้ง และการเติบโตทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกนัซ่ึงอยูใ่นระดบัตํ่า และพบวา่ อายุ และอายุการทาํงานมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม ซ่ึงอยูใ่นระดบัตํ่าเช่นกนั 

กกกกกกกกรสริน นิพภยะ (2548 : บทคดัย่อ) การศึกษา เร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภค

อาหารของผูบ้ริโภคท่ีร้าน เดอะรีสอร์ท อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคท่ีร้านเดอะ รีสอร์ท อาํเภอชะอาํ 

จงัหวดัเพชรบุรี จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคคือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

อาชีพโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคท่ีร้าน เดอะ รีสอร์ทอาํเภอชะอาํ 

จงัหวดัเพชรบุรี ผลการศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี ระดบัการศึกษา

อนุปริญญาตรี/ปวส. การทดสอบสมมติฐานโดยภาพรวมพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุและอาชีพต่างกนัมี

ปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารท่ีร้านเดอะรีสอร์ทอาํเภอชะอาํจงัหวดัเพชรบุรี แตกต่างกนั
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ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีเพศและระดบัการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหารท่ีร้านเดอะ

รีสอร์ทอาํเภอชะอาํจงัหวดัเพชรบุรีไม่แตกต่างกนั 

กกกกกกกกเมธสัดา เชยกีวงศ ์(2547 : บทคดัยอ่) ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในหาดชะอําการวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัย ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในหาดชะอาํกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ีคือกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีหาดชะอาํจงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 

400 คนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีหาดชะอาํ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหวา่ง 25-

34 ปีมีสถานภาพสมรสโสดและไม่มีบุตรประกอบอาชีพนิสิต/นกัศึกษาและมีรายไดต้่อเดือนตํ่ากวา่ 

6,500 บาท นักท่องเท่ียวชาวไทยมีทศันคติโดยรวมต่อปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียวอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีทศันคติโดยรวมต่อปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปานกลางและมีทศันคติ

โดยรวมต่อปัจจยัโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับท่ีดีปัจจัยจูงใจท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาเท่ียวท่ีหาดชะอาํในระดบัมากคือเน่ืองจากต้องการพกัผ่อน/พาครอบครัวมาพกัผ่อน
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บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี รวมไปถึงศึกษาขอ้มูลทัว่ไปและการ

เดินทางท่องเท่ียวชะอาํของนกัท่องเท่ียวชาวไทยโดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

 

3.1 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

กกกกกกกกข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (checklist) ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้และภูมิลาํเนา 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี  2 ขอ้มูลการท่องเท่ียวใน อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่  ข้อมูลต่างเช่น พาหนะในการเดินทางท่องเ ท่ียว รูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียว 

วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง รูปแบบสถานท่ีพกั และอ่ืนๆ 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 3 ระดบัความสําคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ี เทศบาล

เมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี แบ่งออกเป็น ปัจจยัดา้นท่ีพกั ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยั

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ปัจจยัดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้น ปัจจยัดา้นกิจกรรม ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

และขอ้บกพร่อง 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว เทศบาลเมือง

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี โดยอา้งอิงจากจาํนวนนกัท่องเท่ียว ปี 2550 จาํนวน 3,533,834 คน (เทศบาล
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เมืองชะอาํ,สถิตินกัท่องเท่ียว) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจากการคาํนวณ ซ่ึงมาจากสูตรของ Taro 

Yamane (สิน พนัธ์ุพินิจ 2547 : 133) 

จากสูตร     

    n =       N  

                   1 + N (e) 2 

   n หมายถึง  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

   N หมายถึง  จาํนวนประชากร 

   e หมายถึง  ความคลาดเล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

               (ในการศึกษาน้ีกาํหนดความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05) 

แทนค่าในสูตร 

    n =        3,533,834        =   399.99  ≈   400 

                                1+3,533,834 (0.05) 2 

ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจะมีขนาดประชากรตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 

จาํนวนทั้งหมด 400 ชุดในระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 – 20 กรกฏาคม 2553  

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกกการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิโดยใช ้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น3ส่วนดงัน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ (checklist) ประกอบดว้ยขอ้มูลเก่ียวกบั เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้และภูมิลาํเนา 

กกกกกกกกกกกกกกก  ส่วนท่ี  2 ขอ้มูลการท่องเท่ียวเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ของผูต้อบ

แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลต่างเช่น พาหนะในการเดินทางท่องเท่ียว รูปแบบการเดินทางมา

ท่องเท่ียว วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง รูปแบบสถานท่ีพกั และอ่ืนๆ 
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กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนท่ี 3 ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ี เทศบาล

เมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี แบ่งออกเป็น ปัจจยัดา้นท่ีพกั ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ปัจจยั

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ ปัจจยัดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้น ปัจจยัดา้นกิจกรรม ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล 

และขอ้บกพร่อง  

 

3.4การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกการศึกษาในคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลสําเร็จรูป 

(SPSS) โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยจาํแนกตาม

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1. การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ีร้อยละและใชส้ถิติพรรณนาในการอธิบายผล 

กกกกกกกก2. การวเิคราะห์ขอ้มูลการท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี วิเคราะห์โดย

การแจกแจงความถ่ีร้อยละและใชส้ถิติพรรณนาในการอธิบายผล 

กกกกกกกก3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความสําคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ี 

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี แบ่งออกเป็น ปัจจยัดา้นท่ีพกั ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจ ปัจจยัดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้น ปัจจยัดา้นกิจกรรม ปัจจยัดา้นการเขา้ถึง

ขอ้มูล และขอ้บกพร่อง โดยใชแ้นวคิดLikert Scale 

  1  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 

  2  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจนอ้ย 

  3  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจปานกลาง 

  4  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจมาก 

  5  มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 

 

กกกกกกกกโดยมีนํ้ าหนกัของความสําคญัเท่ากบั 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลาํดบัและนาํค่าท่ีไดม้าหา

ค่าเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักเพื่อให้สามารถทราบถึงระดบัความสําคญัของการเลือกซ้ือสินคา้และธุรกิจ

บริการของนักท่องเท่ียวชาวไทย ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีช่วง

คะแนนเฉล่ียงถ่วงนํ้ าหนกัและสามารถมีเกณฑ์การพิจารณาเป็นช่วงคะแนนเฉล่ียไดด้งัน้ี (จนัจิรา

สุวรรณไตร 2551 : 51) 
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กกกกกกกกช่วงคะแนนเฉล่ีย    ความหมาย 

กกกกกกกก4.50 -5.00    มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 

กกกกกกกก3.50-4.49    มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจมาก 

กกกกกกกก2.50-3.49    มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจปานกลาง 

กกกกกกกก1.50-2.49    มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจนอ้ย 

กกกกกกกก1.00-1.49    มีความสาํคญัต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกตามกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาเท่ียวยงัเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี จาํนวน 400 คน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูล

พื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาได้ดาํเนินการวิเคราะห์ในคร้ังน้ีจะแสดงผลในรูปของ

ตาราง(Categorical Data) ท่ีเรียกว่า ตารางการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) แสดงใน

ตารางท่ี 1 

ตารางที่  1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 166 41.5 

หญิง 234 58.5 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จะเห็นไดว้า่ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนมากจะเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.5 ซ่ึงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 41.5 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

15-24 ปี 92 23.0 

25-34 ปี 128 32.0 

35-44 ปี 125 31.4 

45-54 ปี 33 8.2 

55-64 ปี 16 4.0 

65ข้ึนไป 6 1.4 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจะอยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 25-34 ปี 

ร้อยละ 32.0 มากกวา่ช่วงอายุ 35-44 ปีเพียงเล็กนอ้ยคือ ร้อยละ 31.4รองลงมาไดแ้ก่ช่วงอายุระหวา่ง

15-24 ปี อยูท่ี่ ร้อยละ 23, ช่วงอายรุะหวา่ง 45-54 ปี อยูท่ี่ ร้อยละ 8.2, ช่วงอายุระหวา่ง 55-64 ปี อยูท่ี่ 

ร้อยละ 4 และช่วงอาย ุ65 ปีข้ึนไปร้อยละ 1.4 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ 

โสด 295 73.7 

หยา่ร้าง / ม่าย  18 4.5 

สมรส 87 21.8 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 ดา้นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามตามท่ีไดว้ิเคราะห์ออกมาพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีสถานภาพโสด ร้อยละ 73.7 รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 21.8 และ

สุดทา้ยคือ หยา่ร้าง ร้อยละ 4.5 
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ตารางที ่4 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลอาชีพปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อาชีพปัจจุบัน จํานวน ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 119 29.7 

คา้ขาย / เจา้ของกิจการ 143 35.7 

รับจา้งทัว่ไป 32 8.0 

พนกังานบริษทัเอกชน 44 11.0 

เกษียณอาย ุ 8 2.0 

ขา้ราชการ 8 2.0 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 15 3.8 

แม่บา้น  23 5.8 

อ่ืนๆ - - 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการหรือคา้ขาย 

ร้อยละ 35.7 รองลงมาไดแ้ก่ นกัเรียนหรือนกัศึกษา ร้อยละ 29.7 ตามมาดว้ยพนกังานบริษทัเอกชน 

ร้อยละ 11.0 แม่บา้นร้อยละ 5.8 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3.8 โดยมีอาชีพขา้ราชการและ

เกษียณอายท่ีุเท่ากนัคือ ร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ระดบัประถมศึกษา 6 1.5 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 14 3.5 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 30 7.5 

อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า 14 3.5 

ปริญญาตรี 186 46.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 150 37.5 

รวม 400 100.0 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัการศึกษาอยูใ่นช่วงระดบั

ปริญญาตรีมากท่ีสุดร้อยละ 46.5 รองลงมาไดแ้ก่สูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 37.5 มธัยมศึกษาตอน

ปลายปลาย ร้อยละ 7.5 มธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 3.5 อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 3.5 

และสุดทา้ยคือ ระดบัประถมศึกษาร้อยละ 1.5 

 

ตารางที ่6 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 

 

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 5,000 บาท 70 17.4 

5,001-10,000 บาท 134 33.4 

10,001-15,000 บาท 62 15.5 

15,001-20,000 บาท 29 7.3 

20,001-25,000 บาท 37 9.3 

25,001-30,000 บาท 27 6.8 

30,001-35,000 บาท 3 0.8 

35,000 บาทข้ึนไป 38 9.5 

รวม 400 100.0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก มีรายไดอ้ยูท่ี่ 5,001-10,000 บาท มาก

ท่ีสุด ร้อยละ 33.4 รองลงมาคือ ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 17.4 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 15.5 

35,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 9.5 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 9.3 15,001-20,000 บาท ร้อยละ7.3 

25,001-30,000 บาท ร้อยละ 6.8 และ 30,001-35,000 บาท ร้อยละ 0.8 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่7 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลภูมิลาํเนาของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ภูมิลาํเนา จํานวน ร้อยละ 

ภาคกลาง 279 69.7 

ภาคเหนือ 26 7.3 

ภาคตะวนัออก 8 2.0 

ภาคตะวนัตก 18 4.5 

ภาคใต ้  40 10.0 

ภาคอีสาน 26 6.5 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีภูมิลาํเนาจากภาคกลางมากท่ีสุด 

ร้อยละ 69.7 รองลงมาไดแ้ก่ ภาคใต ้ร้อยละ 10.0 ตามมาดว้ยภาคเหนือ ร้อยละ 7.3 ภาคอีสาน ร้อย

ละ 6.5 ภาคตะวนัตก ร้อยละ 4.5 และสุดทา้ยคือภาคตะวนัออก ร้อยละ 2.0 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

ตารางที่ 8 แสดงขอ้มูลระยะเวลามากท่ีสุดในการท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ระยะเวลาในการท่องเทีย่ว เทศบาลเมือง

ชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 วนั  97 24.3 

1 วนั   167 41.7 

2-3 วนั  114 28.5 

4-5 วนั   10 2.5 

มากกวา่ 5 วนั 12 3.0 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากใช้ระยะเวลาในการท่องเท่ียวใน 

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี มากท่ีสุดคือ 1 วนั ร้อยละ 41.7 รองลงมาไดแ้ก่ 2-3 วนั ร้อยละ 

28.5 นอ้ยกวา่ 1 วนั ร้อยละ 24.3 มากกวา่ 5 วนั ร้อยละ 3.0 และสุดทา้ยนกัท่องเท่ียวเลือกใชเ้วลาใน

การท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี นอ้ยท่ีสุดคือ 4-5 ร้อยละ 2.5 

 

ตารางที ่9 แสดงขอ้มูลพาหนะในการเดินทางท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

 

พาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวในเทศบาล

เมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

จํานวน ร้อยละ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

รถโดยสารประจาํทาง 46 454 11.5 88.5 

รถจกัรยานยนต ์  10 390 2.5 97.5 

รถยนตส่์วนตวั (รถเก๋ง, รถกระบะ) 297 103 74.2 25.8 

รถตูโ้ดยสาร 48 352 12.0 88.0 

รถไฟ 25 375 6.3 93.2 

อ่ืนๆ - 400 - 100.0 

รวม 400 100.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยรถยนต์

ส่วนตวั เช่น รถเก๋ง รถกระบะ มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 74.2 โดยมีการเดินทางดว้ย รถตูโ้ดยสาร อยูท่ี่ 

ร้อยละ 12 มากกวา่การเดินทางดว้ยรถโดยสารเพียงเล็กนอ้ย ร้อยละ 11.5 รองลงมาคือ รถไฟ ร้อยละ 

6.3 และสุดทา้ย รถจกัรยานยนตร้์อยละ 2.5 

 

ตารางที่ 10 แสดงขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ  

     จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการเดินทางท่องเทีย่วใน

เทศบาลเมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 36 9.0 

1,001 – 1,500 บาท 155 38.7 

1,501 – 2,000 บาท 71 17.8 

2,001 – 2,500 บาท 6 1.5 

2,501 – 3,000 บาท 37 9.3 

3,001 บาทข้ึนไป 95 23.7 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังจาํนวน 1,001-

1,500 บาท มากท่ีสุด คือร้อยละ 38.7 โดยมี 3,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 23.71,501 – 2,000 บาท ร้อย

ละ 17.8  2,501 – 3,000 บาท ร้อยละ 9.3 ตํ่ากวา่ 1,000 บาท ร้อยละ 9.0 และ 2,001 – 2,500 บาท ร้อย

ละ 1.5 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ  

     จงัหวดัเพชรบุรี  

 

วตัถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเทีย่ว

เทศบาลเมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

จํานวน ร้อยละ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

ท่องเท่ียว / พกัผอ่น 350 50 87.5 12.5 

เยีย่มญาติ / เพื่อน 36 364 9.0 91.0 

เทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียว 15 385 3.8 96.2 

ประชุม /อบรม /สัมมนา /ดูงาน 30 370 7.5 92.5 

ชมนิทรรศการ / แสดงสินคา้ 20 380 5.0 95.0 

ไหวพ้ระ / ปฏิบติัธรรม 7 393 1.8 98.2 

ติดต่อธุรกิจ 11 389 2.8 97.2 

ปฏิบติัราชการ / ปฏิบติังาน 6 394 1.5 98.5 

อ่ืนๆ 2 398 0.5 99.5 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีวตัถุประสงค์คือ ท่องเท่ียว / 

พกัผอ่น มากท่ีสุด ร้อยละ 87.5 เยีย่มญาติ / เพื่อน ร้อยละ 9.0 ประชุม /อบรม /สัมมนา /ดูงานร้อยละ  

7.5 ชมนิทรรศการ / แสดงสินคา้ร้อยละ 5.0 เทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวร้อยละ 3.8 ติดต่อธุรกิจ

ร้อยละ 2.8 ไหวพ้ระ / ปฏิบติัธรรม ร้อยละ 1.8 ปฏิบติัราชการ / ปฏิบติังานร้อยละ 1.5 และสุดทา้ย

คือ อ่ืนๆ ร้อยละ 0.5 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที ่12 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการท่องเท่ียว 

 

ลกัษณะการท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ 

เดินทางมาเอง 323 80.7 

เพื่อน/ญาติจดัให้เดินทาง 58 14.5 

ซ้ือทวัร์/มีมคัคุเทศกดู์แล 6 1.5 

หน่วยงาน/บริษทั จดัให้เดินทาง 9 2.3 

อ่ืนๆ 4 1.0 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยการ

เดินทางมาเอง ร้อยละ 80.7 โดยมีเพื่อนและญาติจดัการเดินทางให้ ร้อยละ 14.5 ตามมาด้วย 

หน่วยงาน/บริษทั จดัให้เดินทาง ร้อยละ 2.3 ซ้ือทวัร์/มีมคัคุเทศก์ดูแล ร้อยละ 1.5 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 

1.0 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่13 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการมาเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ประวตัิการมาเที่ยวในเทศบาลเมืองชะอาํ 

จังหวดัเพชรบุรี 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

1 คร้ัง 28 7.0 

2 คร้ัง 151 37.7 

3 คร้ัง 57 14.3 

มากกวา่ 4 คร้ัง 164 41.0 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก เคยเดินทางมาท่องเท่ียวแล้ว

มากกวา่ 4 คร้ัง มากท่ีสุด ร้อยละ 41.0 สําหรับผูท่ี้เคยมาท่องเท่ียวแลว้ 2 คร้ังมี ร้อยละ 37.73 คร้ัง 

ร้อยละ 14.3 และสุดทา้ย คือ 1 คร้ัง ร้อยละ 7.0 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่14 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีร่วมเดินทางมาท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ดว้ย 

 

บุคคลทีร่่วมเดินทางมาที่เทศบาลเมืองชะอาํ 

จังหวดัเพชรบุรี ด้วย 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

เดินทางมาคนเดียว 24 6.0 

เพื่อน 130 32.5 

ครอบครัว 205 51.2 

แฟน  18 4.5 

คู่สมรส  20 5.0 

อ่ืนๆ 3 0.8 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเดินทางมาท่องเท่ียวเทศบาลเมือง

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี กบัครอบครัวมากท่ีสุด ร้อยละ 51.2 รองลงมา คือ เพื่อนร้อยละ 32.5 ส่วนการ

เดินทางมาคนเดียวมี ร้อยละ 6 มากกวา่เดินทางมากบัคู่สมรส ร้อยละ 5 เล็กนอ้ย และเดินทางมากบั

แฟน ร้อยละ 4.5 โดยมีอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 0.8 

 

ตารางที ่15 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัจาํนวนของคนท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียว 

 

จํานวนของคนทีร่่วมเดินทางท่องเทีย่ว  

จํานวน 

 

ร้อยละ 

1 คน 35 8.8 

2 คน  53 13.3 

3 คน 36 9.0 

4 คน  89 22.2 

มากกวา่ 5 คน 187 46.7 

รวม 400 100.0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากจะเดินทางมาท่องเท่ียวจาํนวน 

มากกวา่ 5 คน ร้อยละ 46.7 มากท่ีสุด รองลงมาดงัน้ี 4 คน ร้อยละ 22.2 2 คน ร้อยละ 13.33 คน ร้อย

ละ 9.0 และ 1 คน ร้อยละ 8.8 ตามลาํดบั       

 

ตารางที ่16 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียวภายในเทศบาลเมืองชะอาํ  

    จงัหวดัเพชรบุรี 

 

พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทางท่องเทีย่วภายใน 

เทศบาลเมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

รถยนตส่์วนตวั 321 80.2 

รถสองแถว 20 5.0 

รถจกัรยาน 21 5.3 

จกัรยานยนต ์(เช่า) 26 6.5 

มอเตอร์ไซครั์บจา้ง 8 2.0 

อ่ืนๆ 4 1.0 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีการใชร้ถยนตส่์วนตวั ร้อยละ 80.2 

ในการเดินทางท่องเท่ียวภายในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี มากท่ีสุด และยงัมีจกัรยานยนต์

เช่าร้อยละ 6.5 รถจกัรยานร้อยละ 5.3 รถสองแถว ร้อยละ 5.0 รวมไปถึง มอเตอร์ไซครั์บจา้ง ร้อยละ

2.0 และอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท ี17 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบสถานท่ีพกั ท่ีเลือกพกัในการท่องเท่ียวบริเวณ 

     เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

รูปแบบสถานทีพ่กั ที่เลือกพักในการ

ท่องเทีย่วบริเวณเทศบาลเมืองชะอาํ จังหวดั

เพชรบุรี 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

โรงแรม  125 31.2 

รีสอร์ท 97 24.2 

บงักะโล 40 10.0 

เกสเฮาส์  63 15.8 

คอนโดมีเนียม  21 5.3 

บา้นส่วนตวั 34 8.5 

กางเตน็ท ์ 20 5.0 

อ่ืนๆ - - 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเลือกสถานท่ีพกัรูปแบบโรงแรม 

ร้อยละ 31.2 มากท่ีสุด รองลงมา รีสอร์ท ร้อยละ 24.2 เกสเฮาส์ ร้อยละ 15.8 บงักะโล ร้อยละ 10 

บา้นส่วนตวั ร้อยละ 8.5 คอนโดมีเนียม ร้อยละ 5.3 และ กางเตน็ท ์ร้อยละ 5 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่18 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดั 

     เพชรบุรี 

 

รูปแบบการเดินทางมาท่องเที่ยวในเทศบาล

เมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

จํานวน ร้อยละ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

มาท่องเท่ียวท่ีชะอาํเพียงอยา่งเดียว 59 341 14.5 85.5 

มาท่องเท่ียวท่ีชะอาํและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 341 59 85.5 14.5 

รวม 400 100.0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียวในเทศบาลเมือง

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นวา่ผูท่ี้เลือก

เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี และสถานท่ีอ่ืน จาํนวนร้อยละ 85.5 มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือมาท่องเท่ียวท่ีเทศบาลเมือง เพียงอยา่งเดียว จาํนวนร้อยละ 14.5 

 

ตารางที ่19 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีท่านเดินทางไปเท่ียว นอกจากการเดินทาง 

     มาท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

 

สถานทีท่่องเทีย่วอ่ืนๆที่ท่านเดินทางไปเทีย่ว 

นอกจากการเดินทางมาท่องเทีย่วในเทศบาล

เมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

หวัหิน 149 37.2 

เขาวงั 68 16.9 

วดัหว้ยมงคล  31 7.8 

เพลินวาน 49 12.3 

วงัมฤคทายวรรณ 46 11.5 

วงับา้นปืน 6 1.5 

หาดปึกเตียน 6 1.5 

มาท่องเท่ียวท่ีชะอาํเพียงอยา่งเดียว 45 11.3 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆท่ีท่านเดินทางไปเท่ียว 

นอกจากการเดินทางมาท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจาก

การแจกแบบสอบถาม ทาํให้ไดข้อ้มูลจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี หัวหิน ร้อยละ 37.2 เขาวงัร้อยละ 

16.9 เพลินวานร้อยละ 12.3 วงัมฤคทายวรรณร้อยละ 11.5 เท่ียวอ.ชะอาํเพียงอยา่งเดียวร้อยละ 11.3 

วดัหว้ยมงคลร้อยละ 7.8 วงับา้นปืนและหาดปึกเตียนร้อยละ 1.5 ตามลาํดบั 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 20 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการรับทราบขอ้มูล/ข่าวสารเก่ียวกบัเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัฃ 

     เพชรบุรี 

 

การรับทราบข้อมูล/ข่าวสารเกีย่วกบั

เทศบาลเมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

จํานวน ร้อยละ 

เลือก ไม่เลือก เลือก ไม่เลือก 

เคย 361 39 90.2 9.8 

ไม่เคย 39 361 9.8 90.2 

รวม 400 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการรับทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเทศบาลเมือง

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่ง เคยรับรู้ข่าวสารขอ้มูลของ 

เทศบาลเมืองชะอาํ มากท่ีสุด ร้อยละ 90.2 และไม่เคยรับรู้มาก่อน ร้อยละ 9.8 

 

ตารางที ่21แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

 

แหล่งการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกับเทศบาลเมือง

ชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

 

จํานวน 

 

ร้อยละ 

โทรทศัน์ 72 18.0 

วทิย ุ  36 9.0 

หนงัสือพิมพ ์ 58 14.5 

วารสาร/นิยสาร  45 11.3 

เพื่อน/ญาติ 48 12.0 

เวบ็ไซต ์ 98 24.4 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 10 2.5 

ไม่เคยรับรู้ข่าวสารมาก่อน 33 8.3 

อ่ืนๆ - - 

รวม 400 100.0 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากมีแหล่งขอ้มูลมาจาก เวบ็ไซต ์ร้อย

ละ 24.4 โทรทศัน์ ร้อยละ 18.0 หนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 14.5 เพื่อน/ญาติ ร้อยละ 12.0 วารสาร/นิตยสาร 

ร้อยละ 11.3 วทิย ุร้อยละ 9.0 ไม่เคยรับรู้ข่าวสารมาก่อน ร้อยละ 8.3 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ร้อยละ 2.5 และอ่ืนๆร้อยละ 0 ตามลาํดบั 

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ระดับความสําคัญของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้าและบริการทีเ่ทศบาลเมืองชะอาํ  

      จังหวดัเพชรบุรี 

กกกกกกกกผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว     

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี โดยผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการรายงานเป็นแบบสถิติเชิงพรรณนา 

(Description Statistics) ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยจาํแนกพิจารณาในแต่ละประเด็นของตวัแปร ดงัแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์

ไวใ้นตารางท่ี 22 ถึง 28 

 

ตารางที ่22 แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

    สินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ดา้นท่ีพกั (Accommodation) 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับระดบั

ความสําคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านท่ีพกั 

(Accommodation) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดมีค่าระดบัอยูท่ี่มาก ท่ีจะตอ้งมีค่าระหวา่ง 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ผลการเปรียบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

ความเหมาะสมของราคาท่ีพกั 4.10 0.72 มาก 

การใหบ้ริการของบุคลากรใน

สถานท่ีพกั 

4.10 0.80 มาก 

ความสะดวกสบายของท่ีพกั 4.16 0.78 มาก 

ความปลอดภยัของสถานท่ีพกั 4.07 0.87 มาก 

การใหบ้ริการเสริมของท่ีพกั 3.99 0.91 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 0.82 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.51-4.50 ซ่ึงเกือบทั้งหมดมีค่ามากกวา่ 4.00 แต่มีอยูเ่พียงขอ้การให้บริการเสริมของท่ีพกัท่ีมีค่าตํ่า

กว่า เพียงเล็กน้อย แต่ในทั้งน้ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ดา้นท่ีพกั (Accommodation) ทั้งหมด ไม่วา่จะเป็น ดา้นความ

เหมาะสมของราคาท่ีพกัดา้นการใหบ้ริการของบุคลากรในสถานท่ีพกัดา้นความสะดวกสบายของท่ี

พกัด้านความปลอดภัยของสถานท่ีพักและด้านการให้บริการเสริมของท่ีพักนั้ นเป็นปัจจัยมี

ความสาํคญัมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ตารางที่ 23 แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

     สินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก  

      (Amenity) 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ผลการเปรียบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

ความสะดวกสบายในการ

เดินทางท่องเท่ียว 

4.30 0.78 มาก 

ความคล่องตวัของจราจร 3.64 0.98 มาก 

ความเพียงพอของหอ้งนํ้า

สาธารณะ 

3.97 0.96 มาก 

ความเพียงพอของสถานท่ีจอด

รถสาธารณะ 

3.85 1.04 มาก 

ความเพียงพอของตูโ้ทรศพัท์

สาธารณะ 

3.79 1.00 มาก 

ความชดัเจนของแผนท่ี ป้าย

บอกทาง และเส้นทางนาํเท่ียว 

4.06 0.97 มาก 

ความสะดวกสบายในการ

คมนาคมบริเวณชายหาด 

4.21 0.78 มาก 

ศูนยอ์าํนวยการนกัท่องเท่ียว 4.00 0.84 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.98 0.92 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 23 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับระดับ

ความสําคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านส่ิง

อํานวยความสะดวก (Amenity) ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ในทุก ๆ ปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก มี

ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียในดา้นต่างอยูท่ี่ระดบัมากเช่นกนั นอกจากน้ี

ในดา้นความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว ในส่วนของตารางน้ีจะเห็นไดว้่ามีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้มก็มีดา้นความคล่องตวัของจราจรมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเช่นกนั ถึงแมว้า่จะมี

ค่าเฉล่ียในอยูใ่นระดบัมาก และทั้งน้ีไม่วา่จะเป็นดา้นความเพียงพอของห้องนํ้ าสาธารณะ ดา้นความ

เพียงพอของสถานท่ีจอดรถสาธารณะ ดา้นความเพียงพอของตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ ดา้นความชดัเจน

ของแผนท่ี ป้ายบอกทาง ด้านเส้นทางนําเท่ียว ด้านความสะดวกสบายในการคมนาคมบริเวณ

ชายหาด และดา้นศูนยอ์าํนวยการนกัท่องเท่ียว ก็ลว้นมีความสําคญัมากเช่นกนั ดงันั้นจึงควรรักษา

เสถียรภาพใหอ้ยูใ่นระดบัน้ีหรือพฒันาต่อไป 

 

ตารางที ่24 ขอ้มูลแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

     สินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ผลการเปรียบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

ความหลากหลายของอาหาร 4.36 0.79 มาก 

ความหลากหลายของท่ีระลึกและ

ของฝาก 

4.21 0.81 มาก 

ความสวยงามของทศันียภาพ 4.08 0.82 มาก 

ความสดสะอาดของอาหารทะเล 4.12 0.79 มาก 

ความหลากหลายของแหล่ง

ท่องเท่ียว 

4.10 0.83 มาก 

มีการนาํเสนอส่วนลดและ

โปรโมชัน่ 

3.85 0.98 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.12 0.84 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 24 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับระดับ

ความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านส่ิงดึงดูด

ใจ  (Attraction) ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ 

จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีแสดงให้เห็นว่าทุก ๆ ปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

และมีค่าเฉล่ียด้านต่าง ๆ ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีเพียงแค่ด้านมีการนําเสนอส่วนลดและ

โปรโมชัน่ท่ีมีค่านอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆเพียงเล็กนอ้ย ในทางตรงกนัขา้มส่วนท่ีไดรั้บความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดในด้านน้ีคือ ความหากหลายของอาหาร นอกจากน้ีปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านความ

หลากหลายของท่ีระลึกและของฝาก ความสวยงามของทศันียภาพ ความสดสะอาดของอาหารทะเล 

และความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว นั้นเป็นปัจจยัมีความสําคญัมากต่ออุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

 

ตารางที ่25 ขอ้มูลแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

สินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านการต้อนรับของเจ้าบ้าน      

(Acceptance) 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จ

ของอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ผลการเปรียบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้น

ในพื้นท่ี 

4.33 0.78 มาก 

การใหค้วามช่วยเหลือของ

ผูค้นในพื้นท่ี 

4.05 0.72 มาก 

การใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์ 4.01 0.92 มาก 

การใหบ้ริการของ

ผูป้ระกอบการ 

4.03 0.87 มาก 

การใหบ้ริการของตาํรวจ

ท่องเท่ียวบริเวณชายหาด 

3.90 0.90 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.06 0.84 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับระดับ

ความสําคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านการ

ต้อนรับของเจ้าบ้าน (Acceptance) ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ี

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีแสดงให้เห็นว่าทุก ๆ ปัจจยัดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้นมี

ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียดา้นต่าง ๆ ในระดบัมากเช่นเดียวกนั มีเพียงแค่ดา้น

การให้บริการของตาํรวจท่องเท่ียวบริเวณชายหาดท่ีมีค่าน้อยกว่าดา้นอ่ืน ๆ เพียงเล็กน้อย ในทาง

ตรงกนัขา้มส่วนท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นน้ีคือ ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในพื้นท่ี 

นอกจากน้ีปัจจยัต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือของผูค้นในพื้นท่ี การให้บริการของมคัคุเทศก ์

และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ นั้นเป็นปัจจยัมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ดงันั้นจึงควรรักษาเสถียรภาพใหอ้ยูใ่นระดบัน้ีหรือพฒันาต่อไป 

 

ตารางที ่26 ขอ้มูลแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

     สินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านกจิกรรม (Activity) 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ผลการเปรียบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายต่อ

กิจกรรมการท่องเท่ียว 

4.25 0.81 มาก 

 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวทาง

บก(จกัรยานเช่า , ข่ีมา้) 

4.27 0.85 มาก 

 ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวทาง

นํ้า(บานาน่าโบ๊ท , เจท็สกี) 

4.21 0.87 มาก 

ความเหมาะสมของกิจกรรม

นนัทนาการเพื่อสุขภาพประเภท

กีฬา 

4.06 0.90 มาก 

ความเหมาะสมของกิจกรรม

นนัทนาการดา้นบนัเทิง 

3.88 0.84 มาก 

การจดันิทรรศการประจาํปี 4.00 0.93 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.11 0.87 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับระดบั

ความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านกิจกรรม 

(Activity) ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเทศบาลเมืองชะอาํ 

จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ในทุกๆปัจจยัดา้นกิจกรรม มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบั

มาก และมีค่าเฉล่ียในดา้นต่างอยูท่ี่ระดบัมากเช่นกนั นอกจากน้ีในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวทางบก 

ในส่วนของตารางน้ีจะเห็นไดว้า่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด แต่ในทางตรงกนัขา้มก็มีดา้นความเหมาะสมของ

กิจกรรมนนัทนาการดา้นบนัเทิง มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเช่นกนั ถึงแมว้่าจะมีค่าเฉล่ียในอยูใ่นระดบัมาก 

และทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นดา้นความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวทางนํ้า ดา้นความเหมาะสมของกิจกรรมนนัทนการเพื่อสุขภาพประเภทกีฬา และดา้นการ

จดันิทรรศการประจาํปี ก็ล้วนมีความสําคญัมากเช่นกนั ดงันั้นจึงควรรักษาเสถียรภาพให้อยู่ใน

ระดบัน้ีและพฒันาทางดา้นความเหมาะสมของกิจกรรมนนัทนาการดา้นบนัเทิง เพราะจะเห็นไดว้า่

ในการจดักิจกรรมนนัทนาการดา้นบนัเทิงมีการทะเลาะววิาทกนับ่อย จะตอ้งมาตราการมาปรับใช ้

ตารางที่ 27 ขอ้มูลแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

สินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านการเข้าถึงข้อมูล     

(Accessibility) 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D) 

ผลการเปรียบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

การประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวผา่นป้ายโฆษนา 

4.27 0.83 มาก 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว

ผา่นการประชุมต่างๆ 

4.03 0.86 มาก 

การโฆษณาการท่องเท่ียวผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์ 4.05 0.85 มาก 

ความสะดวกสบายในการติดต่อห้องพกั 4.25 0.69 มาก 

ความสะดวกสบายในการจองหอ้งพกั

ผา่นอินเตอร์เน็ต 

4.30 0.80 มาก 

การใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของอ.

ชะอาํผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

4.11 0.83 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.17 0.81 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



กกกกกกกกจากตารางท่ี 27 แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับระดับ

ความสําคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านการ

เข้าถึงข้อมูล (Accessibility) ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวใน

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ในทุกๆปัจจยัดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย

โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียในดา้นต่างอยู่ท่ีระดบัมากเช่นกนั นอกจากน้ีในดา้น

ความสะดวกสบายในการจองหอ้งพกัผา่นอินเตอร์เน็ต ในส่วนของตารางน้ีจะเห็นไดว้า่มีค่าเฉล่ียสูง

ท่ีสุด ควรรักษาเสถียรภาพให้อยู่ในระดับน้ีต่อไป แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีด้านการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านการประชุมต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเช่นกันก็ควรหาวิธีการมา

พัฒนากันต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีค่า เฉล่ียในอยู่ในระดับมาก และทั้ ง น้ีไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่านป้ายโฆษณา ดา้นการโฆษณาการท่องเท่ียวผ่านส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ดา้นความสะดวกสบายในการติดต่อห้องพกั และด้านการให้บริการขอ้มูลการท่องเท่ียว

ของเทศบาลเมืองชะอาํ ผา่นทางอินเตอร์เน็ต ก็ลว้นมีความสาํคญัมากเช่นกนั  

 

ตารางที่ 28 ขอ้มูลแสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรับระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ 

     สินคา้และบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ด้านข้อบกพร่อง(Defectively) 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ 

(Mean) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D)  

ผลการเปรียบเทยีบกบั

ค่าเฉลีย่ทีอ่ยู่ในเกณฑ์ 

ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 4.21 0.93 มาก 

ความปลอดภยัในการใชบ้ริการ

กิจกรรมการท่องเท่ียว 

4.10 0.83 มาก 

สวสัดิการดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น 4.04 0.86 มาก 

การจดัระเบียบของสถานบนัเทิง 3.98 0.83 มาก 

การจดัระเบียบของผูป้ระกอบการ

บริเวณชายหาด 

4.08 0.90 มาก 

ดา้นสาธารณูปโภค 4.04 0.76 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 0.85 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 28 ท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้สําหรับระดับ

ความสําคัญของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการท่ีเทศบาลเมืองชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี ด้าน

ข้อบกพร่อง(Defectively) ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เทศบาล

เมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ในทุก ๆ ปัจจยัดา้นขอ้บกพร่อง มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่

ในเกณฑร์ะดบัมาก และมีค่าเฉล่ียในดา้นต่างอยูท่ี่ระดบัมากเช่นกนั นอกจากน้ีในดา้นความสะอาด

ของแหล่งท่องเท่ียวในส่วนของตารางน้ีจะเห็นไดว้า่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ควรรักษาเสถียรภาพให้อยูใ่น

ระดบัน้ีต่อไป แต่ในทางตรงกนัขา้มก็มีการจดัระเบียบของสถานบนัเทิงมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดเช่นกนัก็

ควรหาวิธีการมาพฒันากนัต่อไป ถึงแมว้่าจะมีค่าเฉล่ียในอยู่ในระดบัมาก และทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็น

ความปลอดภยัในการใช้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียว สวสัดิการด้านชีวิตและทรัพยสิ์นการจดั

ระเบียบของผูป้ระกอบการบริเวณชายหาดก็ดา้นสาธารณูปโภคลว้นมีความสาํคญัมากเช่นกนั  
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

กกกกกกกกจากการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเขต

เทศบาลเมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิ  ออกแบบสอบถามเพื่อ

เก็บขอ้มูลจาํนวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

5.1.1 สรุปผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

กกกกกกกกจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวไทย 400 ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 58.5 อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีสถานภาพโสดคิด

เป็นร้อยละ 73.8 มีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการหรือคา้ขาย ร้อยละ 35.8 มีระดบัการศึกษาสูงสุด ใน

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็น  ร้อยละ 46.5 มีรายได ้อยูใ่นช่วง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5 

และมีภูมิลาํเนา อยูใ่นภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 69.8 

กกกกกกกกจะเห็นไดว้า่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่นท่ีเพิ่ง

จบการศึกษา หรือ กาํลงัทาํงาน โดยมีอาชีพปัจจุบนัเป็นเจา้ของกิจการหรือคา้ขายและนักเรียน/

นกัศึกษา ซ่ึงทาํให้รายได้ส่วนใหญ่ไม่มากนกั โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 5,000-10,000 บาท อีกทั้ง

ส่วนมากมีภูมิลาํเนาอยู่ในบริเวณภาคกลาง เน่ืองจากชายหาดชะอาํเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

ของภูมิภาคน้ี ทาํใหมี้ความสะดวกสบายในการเดินทางมาท่องเท่ียว 

 

5.1.2 สรุปผลการศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองชะอาํ จัวหวดัเพชรบุรี 

 

กกกกกกกกจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทย 400 ตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก

ใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียวชายหาดชะอาํ จาํนวน 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 41.8 ในส่วนการเดินทางมา

ท่องเท่ียวพบวา่ส่วนมากเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยรถยนตส่์วนตวั (รถเก๋ง, รถกระบะ) คิดเป็นร้อยละ
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74.3 โดยมีค่าใชจ่้ายต่อคร้ังจาํนวน 1,001-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์นการ

เดินทางมาท่องเท่ียว เพื่อท่องเท่ียวและพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ 87.5 และมีรูปแบบการท่องเท่ียวดว้ย 

การเดินทางมาเอง คิดเป็นร้อยละ 80.8 โดยเคยเดินทางมาท่องเท่ียวแลว้มากกว่า 4 คร้ัง คิดเป็นร้อย

ละ 41.0 นอกจากน้ียงัพบวา่ส่วนมากเดินทางมาท่องเท่ียว กบัครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 51.3 ในแต่

ละคร้ังมีการเดินทางมาท่องเท่ียวมากกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ใช้รถยนต์ส่วนตวั ในการ

เดินทางท่องเท่ียวภายในเทศบาลเมืองชะอาํ คิดเป็นร้อยละ 80.3 โดยเลือกสถานท่ีพกัรูปแบบ

โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 31.3 ซ่ึงในแต่ละคร้ังพบว่าเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี อ.ชะอาํและสถานท่ีอ่ืน

ดว้ย คิดเป็นร้อยละ 85.5 โดยเลือกเท่ียวหัวหิน คิดเป็นร้อยละ 37.3 ในส่วนดา้นการรับรู้ข่าวสาร

ขอ้มูลของ อ.ชะอาํ นกัท่องเคยรับรู้ข่าวสารขอ้มูลมาก่อนแลว้ คิดเป็นร้อยละ 90.3 โดยมีแหล่งขอ้มูล

มาจาก เวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 24.5 

กกกกกกกกจะเห็นไดว้า่  กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวชายหาดชะอาํ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ท่องเท่ียวและพกัผ่อนในระยะสั้ น รวมทั้งเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวในภูมิภาคจึงมีรูปแบบในการ

เดินทางโดยใช้รถยนต์ ทั้งการเดินทางมาท่องเท่ียวและท่องเท่ียวในบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะ

ชายหาดหัวหิน ซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีความประทบัใจจากการท่องเท่ียวคร้ังก่อน จึงเกิด

พฤติกรรมการท่องเท่ียวซํ้ า โดยนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัวและกลุ่มคณะ และเลือก

สถานท่ีพกัแรมประเภทโรงแรมและรีสอร์ท เน่ืองจากมีราคาท่ีเหมาะสมและมีให้เลือกมากใน

บริเวณชายหาดชะอาํ  ในส่วนของการรับรู้ข่าวสารส่ือประเภทเวบ็ไซต ์โทรทศัน์ และหนงัสือพิมพ ์

ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวตามลาํดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ือประเภทเวบ็ไซต์ จึงควรส่งเสริม

การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวของชายหาดชะอํา ผ่านส่ือดังกล่าว ทั้ งสถานท่ีท่องเท่ียว 

นิทรรศการ รวมถึงการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว เพื่อเป็นการกระตุน้นกัท่องเท่ียวให้เดินทางมา

ท่องเท่ียวชายหาดชะอาํ มากยิง่ข้ึน 

 

5.1.3 สรุปผลการศึกษาระดับความสําคัญของผู้บริโภคทีม่ีต่อสินค้าและบริการทีเ่ทศบาลเมืองชะอาํ    

         จังหวดัเพชรบุรี 

กกกกกกกกแนวทางการประเมินประสิทธิภาพพบวา่ 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นท่ีพกั (Accommodation) ท่ีมีต่อระดบัความสําคญัของนกัท่องเท่ียว ชายหาด

ชะอาํพบวา่นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั ดา้นท่ีพกัในทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีลาํดบั

ความสาํคญัดงัน้ี ความสะดวกสบายของท่ีพกั รองลงมาความเหมาะสมของราคาท่ีพกัการให้บริการ

ของบุคลากรในสถานท่ีพกั ความปลอดภยัของสถานท่ีพกัการใหบ้ริการเสริมของท่ีพกั ตามลาํดบั 
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กกกกกกกกในปัจจยัดา้นท่ีพกันกัท่องเท่ียวส่วนมากใหค้วามสาํคญัในทุก ๆ ดา้น มีระดบัท่ีใกลเ้คียง

กนัรวมทั้งการกระจายของขอ้มูลไม่แตกต่างกนัมาก จึงสรุปไดว้า่นกัท่องเท่ียวให้ความสําคญั อยูใ่น

ระดบัท่ีน่าพึงพอใจ ซ่ึงควรปรับปรุงดา้นต่าง ๆ เพื่อยกระดบัใหดี้มากยิง่ข้ึน 

 

กกกกกกกกปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก (Amenity) ท่ีมีต่อระดบัความสําคญัของนกัท่องเท่ียว 

ชายหาดชะอาํพบวา่นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั ดา้นท่ีพกัในทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัมากซ่ึง

มีลาํดบัความสําคญัดงัน้ีความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียวความชัดเจนของแผนท่ี ป้าย

บอกทาง และเส้นทางนาํเท่ียวความเพียงพอของห้องนํ้ าสาธารณะความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ

สาธารณะความเพียงพอของตูโ้ทรศพัทส์าธารณะความคล่องตวัของจราจร ตามลาํดบั 

กกกกกกกกในปัจจยัดา้นท่ีส่ิงอาํนวยความสะดวก ถึงแมว้่านกัท่องเท่ียวให้ความสําคญัทุก ๆ ดา้น

ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาปัจจยัด้านความคล่องตวัของจราจรและด้านความเพียงพอของตู้

โทรศพัท ์มีค่าระดบัความสําคญัเฉล่ียนอ้ยกวา่ปัจจยัอ่ืนจึงควรปรับปรุงประสิทธิภาพในสองปัจจยั

ดงักล่าวเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 

กกกกกกกกดา้นส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ท่ีมีต่อระดบัความสําคญัของผูบ้ริโภค ชายหาดชะอาํพบวา่

นักท่องเท่ียวให้ความสําคัญกับปัจจัย ด้านส่ิงดึงดูดใจในทุก  ๆ ด้านอยู่ในระดับซ่ึงมีลําดับ

ความสาํคญัดงัน้ีดา้นความหลากหลายของอาหารดา้นความหลากหลายของท่ีระลึกและของฝากดา้น

ความสดสะอาดของอาหารทะเลดา้นความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวดา้นความสวยงามของ

ทศันียภาพ และดา้นมีการนาํเสนอส่วนลดและโปรโมชัน่ ตามลาํดบั 

กกกกกกกกในปัจจยัดา้นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวส่วนมากให้ความสําคญัในทุก ๆ ดา้น มีระดบัท่ี

ใกล้เคียงกันรวมทั้ งการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก จึงสรุปได้ว่านักท่องเท่ียวให้

ความสําคญั อยู่ในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ แต่ในดา้นมีการนาํเสนอส่วนลดและโปรโมชัน่ยงัมีระดบั

ความสําคญัท่ีตํ่ากว่าในด้านอ่ืน ๆ จึงควรส่งเสริมด้านดังกล่าวให้มากยิ่งข้ึน เพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวของบริเวณชายหาด 

 

กกกกกกกกด้านการตอ้นรับของเจ้าบา้น (Acceptance) ท่ีมีต่อระดบัความสําคญัของผูบ้ริโภค 

ชายหาดชะอาํพบวา่นกัท่องเท่ียวใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั ดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้นในทุก ๆ ดา้น

อยูใ่นระดบัซ่ึงมีลาํดบัความสําคญัดงัน้ีดา้นความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในพื้นท่ี ดา้นการให้ความ

ช่วยเหลือของผูค้นในพื้นท่ี ดา้นการให้บริการของผูป้ระกอบการ ดา้นการให้บริการของมคัคุเทศก ์

และดา้นการใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวบริเวณชายหาด ตามลาํดบั 
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กกกกกกกกในปัจจยัดา้นการตอ้นรับของเจา้บา้นนกัท่องเท่ียวส่วนมากให้ความสําคญัในทุก ๆ ดา้น 

มีระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัรวมทั้งการกระจายของขอ้มูลไม่แตกต่างกนัมาก จึงสรุปไดว้า่นกัท่องเท่ียวให้

ความสาํคญั อยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ แต่ในดา้นการให้บริการของตาํรวจท่องเท่ียวบริเวณชายหาด

ยงัมีระดบัความสําคญัท่ีตํ่ากว่าดา้นอ่ืน ๆ จึงควรพฒันาการให้บริการของตาํรวจท่องเท่ียวบริเวณ

ชายหาดใหดี้มากยิง่ข้ึน และในส่วนของดา้นอ่ืน ๆ ใหป้รับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

กกกกกกกกด้านกิจกรรม (Activity) ท่ีมีต่อระดับความสําคญัของผูบ้ริโภค ชายหาดชะอาํพบว่า

นกัท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัปัจจยั ดา้นกิจกรรมในทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัซ่ึงมีลาํดบัความสําคญั

ดงัน้ีดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวทางบกดา้นความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายต่อกิจกรรมการท่องเท่ียว

ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวทางนํ้ าดา้นความเหมาะสมของกิจกรรมนนัทนาการเพื่อสุขภาพประเภท

กีฬา ดา้นการจดันิทรรศการประจาํปี และดา้นความเหมาะสมของกิจกรรมนนัทนาการดา้นบนัเทิง 

ตามลาํดบั 

กกกกกกกกในปัจจยัด้านกิจกรรมนักท่องเท่ียวส่วนมากให้ความสําคญัในทุก ๆ ด้านมีระดับท่ี

ใกล้เคียงกันรวมทั้ งการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก จึงสรุปได้ว่านักท่องเท่ียวให้

ความสําคญั อยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ แต่ในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมนันทนาการด้าน

บนัเทิงยงัมีระดบัความสาํคญัท่ีตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ จึงควรมีจะระเบียบดา้นสถานท่ีและความปลอดภยั

ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน และในส่วนของดา้นอ่ืน ๆ ใหป้รับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

กกกกกกกกดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล (Accessibility )ท่ีมีต่อระดบัความสําคญัของผูบ้ริโภค ชายหาด

ชะอาํพบวา่นกัท่องเท่ียวให้ความสําคญักบัปัจจยั ดา้นกิจกรรมในทุก ๆ ดา้นอยูใ่นระดบัซ่ึงมีลาํดบั

ความสาํคญัดงัน้ีดา้นความสะดวกสบายในการจองหอ้งพกัผา่นอินเตอร์เน็ต ดา้นการประชาสัมพนัธ์

การส่งเสริมการท่องเท่ียวผ่านป้ายโฆษนา ดา้นความสะดวกสบายในการติดต่อห้องพกั ดา้นการ

ให้บริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอาํผ่านทางอินเตอร์เน็ต ด้านการโฆษณาการ

ท่องเท่ียวผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์และดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวผ่านการประชุมต่าง ๆ 

ตามลาํดบั 

กกกกกกกกในปัจจยัด้านการเขา้ถึงขอ้มูลนักท่องเท่ียวส่วนมากให้ความสําคญัในทุก ๆ ด้าน มี

ระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัรวมทั้งการกระจายของขอ้มูลไม่แตกต่างกนัมาก จึงสรุปไดว้า่นกัท่องเท่ียวให้

ความสาํคญั อยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจ ซ่ึงควรปรับปรุงดา้นต่าง ๆ เพื่อยกระดบัใหม้ากยิง่ข้ึน 
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กกกกกกกกดา้นขอ้บกพร่อง (Defectively) ท่ีมีต่อระดบัความสําคญัของผูบ้ริโภค ชายหาดชะอาํ

พบว่านักท่องเท่ียวให้ความสําคญักับปัจจยั ด้านกิจกรรมในทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับซ่ึงมีลําดับ

ความสาํคญัดงัน้ี ดา้นความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นความปลอดภยัในการใชบ้ริการกิจกรรม

การท่องเท่ียว ดา้นการจดัระเบียบของผูป้ระกอบการบริเวณชายหาด ดา้นสวสัดิการดา้นชีวิตและ

ทรัพยสิ์นดา้นสาธารณูปโภค และดา้นการจดัระเบียบของสถานบนัเทิง 

กกกกกกกกในปัจจยัดา้นขอ้บกพร่องนกัท่องเท่ียวส่วนมากให้ความสําคญัในทุก ๆ ดา้น มีระดบัท่ี

ใกล้เคียงกันรวมทั้ งการกระจายของข้อมูลไม่แตกต่างกันมาก จึงสรุปได้ว่านักท่องเท่ียวให้

ความสําคัญ อยู่ในระดับท่ีน่าพึงพอใจ แต่ในด้านการจัดระเบียบของสถานบันเทิงยงัมีระดับ

ความสาํคญัท่ีตํ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ จึงควรมีจะระเบียบดา้นสถานท่ีและดา้นเวลาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และ

ในส่วนของดา้นอ่ืน ๆ ใหป้รับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

5.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  

กกกกกกกกจากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเทศบาล

เมืองชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี นั้นจะพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่นั้นมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางมา

ท่องเท่ียวคือ การพกัผ่อน และท่องเท่ียวทั้งในเขตเทศบาลเมืองชะอาํ และบริเวณใกลเ้คียงสถานท่ี

ต่าง ๆ เช่น ชายหาดหัวหิน ซ่ึงส่วนมากใชเ้วลาจาํนวน 1 วนั อีกทั้งจะมาดว้ยรถยนต์ส่วนตวั ทั้งน้ี

จากการสาํรวจพบวา่ ส่วนมากมีการเดินทางมากบัครอบครัว เน่ืองจากส่วนมากมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขต

ภาคกลาง อีกทั้งเทศเมืองชะอาํ มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวไม่มากนัก จึงทาํให้มีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวไม่มาก ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจยัในการพฒันาอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวบางจุดถูกละเลย และมองขา้ม ไป จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในดา้นการบริการ หรือ

ขายสินคา้ ร่วมไปถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ และการคมนาคม หรือการจดัระเบียบผูป้ระกอบการ

ต่าง ๆ 

  

กกกกกกกกจากข้อเสนอแนะจากกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม นั้นพบว่า ได้ให้ข้อคิดเห็นแก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง ควรมีการจดัการด้านอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว  โดย

ประสานความร่วมมือและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวกบัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

เน่ืองจากมีหลายปัจจยัไม่เป็นท่ีพอใจของกลุ่มนกัท่องเท่ียวเช่น การให้บริการเสริมของท่ีพกั ความ

คล่องตวัของการจราจร และการให้บริการท่องตาํรวจท่องเท่ียว ทั้งหมดน้ียงัคงรอคอยการแกไ้ขอยู ่

ไม่วา่จะเป็นการขยายช่องทางจราจร หรือการเพิ่มการให้บริการของตาํรวจท่องเท่ียวให้มากกวา่เดิม 
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ตามนโยบายท่ีจะมีการจดัศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขจ์ดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกขด์ว้ยระบบรับแจง้

ทางโทรศพัทห์มายเลข 1132 เพื่อสามารถแกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนไดดี้และรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน นอกจากน้ีในดา้นการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว (e - Tourism) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยและเสริมสร้างศกัยภาพในการ

ส่งเสริมการตลาดผา่นส่ือสารสนเทศเน่ืองจากการเขา้ถึงขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวยงัไม่มากพอ ไม่วา่

จะเป็นดา้นส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ หรืออินเตอร์เน็ต ในปัญหาดา้นน้ีทาํให้นกัท่องเท่ียวไม่สามารถรับรู้

ขอ้มูลดา้นการนาํเสนอและส่วนลด ในการท่องเท่ียวต่างๆของเทศบาลเมืองชะอาํ ทางผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

จึงควรเร่งพฒันาหรือเพิ่มส่ือในการประชาสัมพนัธ์ให้แก่นกัท่องมากกว่าเดิม นอกจากน้ีในด้าน

ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวก็ควรไดรั้บการพฒันาเช่นกนั ตามนโยบาย คือระบบการจดัเก็บ

ขยะมูลฝอยปรับปรุงระบบการกวาดจดัเก็บขยะให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพของเมืองท่องเท่ียว

มีถังและสถานท่ีรองรับท่ีเหมาะสมสวยงามมีการให้ความรู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานให้

ตระหนกัในภาระหนา้ท่ีของการใหบ้ริการซ่ึงในส่วนทั้งหมดน้ีก็ถือวา่เป็นส่วนหน่ึง ของนโยบายใน

การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของเทศบาลเมืองชะอาํ 

 

ข้อเสนอแนะงานวจัิยคร้ังต่อไป 

 

กกกกกกกก1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลให้ครอบคลุมทั้งปีเน่ืองจากฤดูกาลท่องเท่ียวท่ี

หลากหลาย ส่งผลต่อปัจจยัดา้นต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 

กกกกกกกก2. ควรขยายกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพื่อให้ไดผ้ลวิจยัท่ีสามารถนาํมาใช้

ในการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของชายหาดชะอาํ จากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

กกกกกกกก3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการออกแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ียงัใหม่สําหรับการประเมิน

และการวดัประสิทธิภาพการท่องเท่ียว จึงควรเพิ่มปัจจยัดา้นต่างๆ ในแต่ละดา้นให้ครอบคลุมมาก

ยิง่ข้ึน 

กกกกกกกก4. ควรเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมคัรใจและสะดวกในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ

ประสิทธิภาพของขอ้มูลงานวจิยั
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ภาคผนวก ก ขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวท่ีชะอาํ

ในช่วงปี 2550 

สรุปข้อมูลผู้เยีย่มเยือน ปี 2550 

จัดการเดินทางมาเอง  ชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 

รายการข้อมูล ไทย    ต่างประเทศ    รวม    

จํานวนผู้เยีย่มเยือน            
2,822,327  

           
317,717  

             
3,140,044  

      

นกัท่องเท่ียว 
            

1,249,888  
           
226,196  

             
1,476,084  

      นกัทศันาจร             
1,572,439  

             
91,521  

             
1,663,960  

จํานวนผู้เยีย่มเยือนจําแนกตามพาหนะการเดินทาง            
2,822,327  

           
317,717  

             
3,140,044  

       เคร่ืองบิน                         
-  

                      
-  

                          
-  

ประเภท      รถไฟ               
324,501  

             
75,498  

               
399,999  

การเดินทาง      รถโดยสารประจาํทาง               
599,305  

           
116,708  

               
716,013  

       รถส่วนตวัและรถนาํเท่ียว            
1,898,521  

           
125,511  

             
2,024,032  

  
     อ่ืน ๆ(เรือนาํเท่ียวหรือเรือขา้ม

ฟาก) 
                        
-  

                      
-  

                          
-  

จํานวนนักท่องเที่ยวจําแนกตามประเภททีพ่กั            
1,249,888  

           
226,196  

             
1,476,084  

     โรงแรม                 
490,330  

           
216,644  

               
706,974  

     เกสทเ์ฮาส์                  
94,046  

               
1,281  

                 
95,327  

     บงักะโล/รีสอร์ท               
435,353  

                 
161  

               
435,514  

     บา้นญาติ/เพื่อน               
211,725  

               
5,875  

               
217,600  

     ท่ีพกัในอุทยานฯ                  
9,400  

                 
149  

                   
9,549  

     บา้นรับรอง

ฯ 
                   

2,375  
                      
-  

                   
2,375  
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     อ่ืน ๆ(อพาร์เมน้ท ์วดั เป็นตน้)                  
6,659  

               
2,086  

                   
8,745  

ระยะเวลาพาํนกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียว(วนั) 1.91   3.54   2.16   

ค่าใช้จ่ายเฉลีย่/คน/วนั(บาท) 1,427.87   2,128.01   1,556.65   

     

นกัท่องเท่ียว 
  1,765.36   2,240.74   1,884.86   

     นกัทศันาจร   916.35   1,142.36   928.77   

รายได้(ล้าน

บาท) 
  5,648.21   1,897.52   7,545.73   

     

นกัท่องเท่ียว 
  4,207.32   1,792.97   6,000.29   

     นกัทศันาจร   1,440.89   104.55   1,545.44   
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                        ภาคผนวก ข   ชุดท่ี 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  การศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความสําเร็จในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 

 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยใน อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี  

2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จจากแนวนโยบายการท่องเท่ียวของ อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวในระดบัภูมิภาค 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีใชส้อบถามนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการท่องเท่ียวใน อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความสาํคญัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้และบริการท่ี อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี 

2. กรุณาทาํเคร่ืองหมาย           หนา้ขอ้ความท่ีเป็นคาํตอบของท่าน 

3. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสอบถามในคร้ังน้ีจะเกบ็ไวเ้ป็นความลบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 ชาย    หญิง 

2. อาย ุ

15-24 ปี    25-34 ปี    35-44 ปี 

 45-54 ปี    55-64 ปี    65  ปีข้ึนไป 

3. สถานภาพ 

 โสด    หยา่ร้าง / ม่าย   สมรส 

4. อาชีพปัจจุบนัของท่าน คือ 

 นกัเรียน/นกัศึกษา   คา้ขาย / เจา้ของกิจการ  รับจา้งทัว่ไป 

 พนกังานบริษทัเอกชน  เกษียณอาย ุ    ขา้ราชการ 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ  แม่บา้น    อ่ืนๆ โปรดระบุ......................

  

5. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 

 ระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้  มธัยมศึกษาตอนปลาย  

 อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี   สูงกวา่ปริญญาตรี 

6. รายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม 

 ไม่เกิน 5,000 บาท    5,001-10,000 บาท  10,001-15,000 บาท 

 15,001-20,000 บาท  20,001-25,000 บาท  25,001-30,000 บาท 

 30,001-35,000 บาท  35,000 บาทข้ึนไป   

7. ภูมิลาํเนา 

 ภาคกลาง   ภาคเหนือ   ภาคตะวนัออก 

 ภาคตะวนัตก   ภาคใต ้    ภาคอีสาน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการท่องเที่ยวในเขต อ. ชะอาํ จ.เพชรบุรี 

8. ระยะเวลามากท่ีสุดในการท่องเท่ียว อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี แต่ละคร้ังท่านใชเ้วลาก่ีวนั 

 นอ้ยกวา่ 1 วนั   1 วนั    2-3 วนั 

 4-5 วนั    มากกวา่ 5 วนั 

9. พาหนะในการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี ของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 รถโดยสารประจาํทาง  รถจกัรยานยนต ์   รถยนตส่์วนตวั (รถเก๋ง, รถกระบะ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 

 รถตูโ้ดยสาร   รถไฟ    อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 

 

10. ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียวท่ี อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี 

 ตํ่ากวา่ 1,000 บาท   1,001 – 1,500 บาท  1,501 – 2,000 บาท 

 2,001 – 2,500 บาท  2,501 – 3,000 บาท  3,001 บาทข้ึนไป 

11. วตัถุประสงคใ์นการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ี อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี ของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ท่องเท่ียว / พกัผอ่น  เยี่ยมญาติ / เพ่ือน   เทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 ประชุม /อบรม /สมัมนา /ดูงาน ชมนิทรรศการ / แสดงสินคา้ ไหวพ้ระ / ปฏิบติัธรรม 

 ติดต่อธุรกิจ   ปฏิบติัราชการ / ปฏิบติังาน  อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................  

12. ลกัษณะการเดินทางของท่านในคร้ังน้ี 

 เดินทางมาเอง   เพ่ือน/ญาติจดัใหท้างเดิน  ซ้ือทวัร์/มีมคัคุเทศกดู์แล 

 หน่วยงาน/บริษทั จดัใหเ้ดินทาง อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................  

13. ท่านเคยมาท่องเท่ียวท่ี อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี ก่ีคร้ัง 

 1 คร้ัง    2 คร้ัง    3 คร้ัง 

 มากกวา่ 4 คร้ัง 

14. การเดินทางท่องเท่ียวท่ี อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรีท่านเดินทางมากบัใคร 

  เดินทางมาคนเดียว  เพ่ือน    ครอบครัว 

 แฟน    คู่สมรส    อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 

15. จาํนวนของคนท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวกบัท่าน 

  1 คน    2 คน    3 คน 

 4 คน    มากกวา่ 5 คน     

16. ท่านใชพ้าหนะใดในการเดินทางท่องเท่ียวภายใน อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี 

 รถยนตส่์วนตวั   รถสองแถว   รถจกัรยาน 

 จกัรยานยนต ์(เช่า)   มอเตอร์ไซครั์บจา้ง  อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

17. รูปแบบสถานท่ีพกั ท่ีท่านเลือกพกัในการท่องเท่ียวบริเวณ อ.ชะอาํ จ. เพชรบุรี 

 โรงแรม    รีสอร์ท    บงักะโล 

 เกสเฮา้ส์    คอนโดมีเนียม   บา้นส่วนตวั 

 กางเต๊นท ์   อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................  

18. รูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียวใน อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 

   ส
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 มาท่องเท่ียวท่ีชะอาํเพียงอยา่งเดียว (ขา้มไปทาํขอ้19) 

 มาท่องเท่ียวท่ีชะอาํและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

19. นอกจากการเดินทางมาท่องเท่ียวใน อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี ท่านยงัเดินทางไปท่องเท่ียวบริเวณใดอีก 

 หวัหิน    เขาวงั    วดัหว้ยมงคล 

 เพลินวาน   วงัมฤคไทยวรรณ   วงับา้นปืน 

 หาดปึกเตียน 

20. ท่านเคยรับทราบขอ้มูล/ข่าวสารเก่ียวกบัอ.ชะอาํ มาก่อนหรือไม่ 

 เคย    ไม่เคย (ขา้มไปทาํขอ้22)  

21. ท่านรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัอ.ชะอาํ จากแหล่งใด 

  โทรทศัน ์   วิทย ุ    หนงัสือพิมพ ์

 วารสาร/นิยสาร   เพ่ือน/ญาติ   เวบ็ไซต ์

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อ่ืนๆ โปรดระบุ......................   

 

ส่วนที่ 3 ระดบัความสําคัญของผู้บริโภคที่มต่ีอสินค้าและบริการทีอ่.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 

( ระดบัการให้คะแนน : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด ) 

ปัจจยัที่มผีลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

ระดบัความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ด้านที่พกั (Accommodation)  

 22. ความเหมาะสมของราคาท่ีพกั      

 23. การใหบ้ริการของบุคลากรในสถานท่ีพกั      

 24. ความสะดวกสบายของท่ีพกั      

 25. ความปลอดภยัของสถานท่ีพกั      

 26. การใหบ้ริการเสริมของท่ีพกั      

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity)  

 27. ความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว      

 28. ความคล่องตวัของจราจร      

 29. ความเพียงพอของหอ้งนํ้าสาธารณะ      

30. ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถสาธารณะ      

   ส
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 31. ความเพียงพอของตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ      

 32. ความชดัเจนของแผนท่ี ป้ายบอกทาง และเสน้ทาง

นาํเท่ียว 

     

ปัจจยัที่มผีลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

ระดบัความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

 33. ความสะดวกสบายในการคมนาคมบริเวณชายหาด      

 34. ศูนยอ์าํนวยการนกัท่องเท่ียว      

ด้านส่ิงดงึดูดใจ (Attraction)  

 35. ความหลากหลายของอาหาร      

 36. ความหลากหลายของท่ีระลึกและของฝาก      

        37. ความสวยงามของทศันียภาพ      

 38. ความสดสะอาดของอาหารทะเล      

 39. ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว      

 40. มีการนาํเสนอส่วนลดและโปรโมชัน่      

ด้านการต้อนรับของเจ้าบ้าน (Acceptance)  

 41. ความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นในพ้ืนท่ี      

 42. การใหค้วามช่วยเหลือของผูค้นในพ้ืนท่ี      

        43. การใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์      

 44. การใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ      

 45. การใหบ้ริการของตาํรวจท่องเท่ียวบริเวณชายหาด      

ด้านกิจกรรม (Activity)  

 46. ความเหมาะสมของค่าใชจ่้ายต่อกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

     

 47. ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวทางบก  

      (จกัรยานเช่า , ข่ีมา้) 

     

 48. ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวทางนํ้า  

            (บานาน่าโบ๊ท , เจท็สกี) 

     

   ส
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        49. ความเหมาะสมของกิจกรรมนนัทนาเการเพ่ือ

สุขภาพประเภทกีฬา 

     

 50. ความเหมาะสมของกิจกรรมนนัทนาการดา้น

บนัเทิง 

     

 51. การจดันิทรรศการประจาํปี      

ปัจจยัที่มผีลต่อความสําเร็จของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 

ระดบัความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ด้านการเข้าถึงข้อมูล (Accessibility)  

 52. การประชาสมัพนัธ์การส่งเสริมการท่องเท่ียวผา่น

ป้ายโฆษนา 

     

 53. การโฆษณาประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวผา่นการ

ประชุมต่างๆ 

     

  54. การโฆษณาการท่องเท่ียวผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์      

 55. ความสะดวกสบายในการติดต่อหอ้งพกั      

 56. ความสะดวกสบายในการจองหอ้งพกัผา่น

อินเตอร์เน็ต 

     

 57. การใหบ้ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวของอ.ชะอาํผา่น

ทางอินเตอร์เน็ต 

     

ด้านข้อบกพร่อง (Defectively)  

 58. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว      

   59. ความปลอดภยัในการใชบ้ริการกิจกรรมการ

ท่องเท่ียว 

     

 60. สวสัดิการดา้นชีวิตและทรัพยสิ์น      

 61. การจดัระเบียบของสถานบนัเทิง      

 62. การจดัระเบียบของผูป้ระกอบการบริเวณชายหาด      

 63. ดา้นสาธารณูปโภค      

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ้เสนอแนะ  

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าของท่านเพ่ือใชใ้นการตอบแบบสอบถาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นายพลชลิต ทองสมบติัพาณิช 

ท่ีอยู ่    22 ซ.จนัทร์42 ถ.จนัทร์ เขตบางคอแหลม  

   แขวงบางโคล่ กทม. 10120 

 

ประวติัการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สาย ศิลป์-คาํนวน 

   โรงเรียนวดัสุทธิวราราม  

พ.ศ. 2550 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นายมนตช์ยั ไทรทองอิน 

ท่ีอยู ่    266/7 ถนนนราธิป ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ 

   จงัหวดัเพชรบุรี 76120 

 

ประวติัการศึกษา 

  

 พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา สาย ศิลป์-คาํนวณ 

   โรงเรียนชะอาํคุณหญิงเน่ืองบุรี  

พ.ศ. 2550 กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต

สาขาวชิาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวทิยาการจดัการ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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