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12500073: สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 

คาํสาํคญั : ความคาดหวงั / ความพึงพอใจ / เพลินวาน 

ปาลี คลา้ยเพชร: ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมา

ท่องเท่ียวเพลินวาน. อาจารยท่ี์ปรึกษา: ผศ. นภนนท ์หอมสุด. 76 หนา้. 

 

บทคดัยอ่ 

งานวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์ คือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการมาเพลิน

วาน และเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ี

เพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีการแบ่งดา้นในการวดัออกเป็น 9 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นทัว่ไป ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ดา้นความหนาแน่น ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรม ดา้นการบริการ ดา้น

กิจกรรม และดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีเพลินวาน จาํนวน 400 คน ซ่ึงทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก เคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และตวัสถิติ t-test 

ผลการวจิยั พบวา่ ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเพลินวานมากกวา่ความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวทั้ง 9 ดา้น ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยนกัท่องเท่ียวคาดหวงักบัดา้นความ

หนาแน่น (3.91) มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก (3.89) และดา้นการบริการ 

(3.89) ตามลาํดบั ขณะท่ีความพึงพอใจนั้น นกัท่องเท่ียวใหค้วามพึงพอใจกบัดา้นกิจกรรม (3.64) 

มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม (3.50) และดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจ

โรงแรม (3.48) ตามลาํดบั 
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กกกกกกกกการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงได้ ดว้ยความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากบุคคล

หลายท่านทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 

กกกกกกกกขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดาและครอบครัว  สําหรับความรัก ความห่วงใย เป็น

ผูใ้หก้าํลงัใจ คาํแนะนาํ ช่วยเหลือและสนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด ได้เสียสละเวลาให้คาํแนะนํา 

คาํปรึกษา ขอ้มูลประกอบการทาํวิจยั พร้อมทั้งช่วยเหลือในทุกขั้นตอนการทาํวิจยั และขอ้คิดเห็น

ต่างๆ ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของการทาํวิจยัฉบบัน้ี  

และเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาในการศึกษา   รวมทั้งคณาจารยส์าขาวิชาการจดัการธุรกิจทัว่ไป  

คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน  ท่ีมอบความรู้ คาํแนะนาํ และคาํปรึกษาใน

เร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู ้วิจ ัยเสมอมาในระหว่างการทําวิจัยคร้ังน้ี   ผู ้วิจ ัยขอกราบ

ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

กกกกกกกกสุดทา้ยน้ีขอบคุณเพื่อนๆ และผูท่ี้ให้ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่าน  ท่ีช่วย

ตอบแบบสอบถามจนสามารถทาํงานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จได ้ และขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีคอยให้คาํแนะนาํ

และช่วยเหลือในการทาํวจิยัคร้ังน้ีจนสาํเร็จไดด้ว้ยดี  

กกกกกกกกผูศึ้กษาขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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ตารางท่ี                       หนา้ 

35 จาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเพลินวาน  58 
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 และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเพลินวาน โดยการ 

 ทดสอบค่าที (t-test)        .........     59 
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บทที ่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กกกกกกกกการท่องเท่ียวเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็น

อยา่งมาก เน่ืองจากรายไดจ้ากการท่องเท่ียวแต่ละปีสูงถึงหลายแสนลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้เศรษฐกิจ

โดยรวมของประเทศสูงข้ึนดว้ย (อารัญ บุญชยั 2546) 

กกกกกกกกปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคญัยิ่ง ต่อ

ระบบเศรษฐกิจของโลกในหลายประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไดเ้จริญเติบโตจนกลายเป็น

อุตสาหกรรมบริการหลกัในการคา้ระหวา่งประเทศอยา่งรวดเร็วทั้งน้ีรวมถึงประเทศไทยดว้ย จาก

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีประเทศกาํลงัประสบอยู ่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยิ่งมีความจาํเป็นสําหรับการ

พฒันาเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวสามารรถทาํรายไดเ้ขา้ประเทศได้เป็นอนัดบัหน่ึงในบรรดารายได้

ทั้งหมดและสถิติน้ีดาํเนินติดต่อกนัมานานกว่า 10 ปี (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 2537)  ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์ แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการ

จดัการและปรุงแต่งของมนุษย์ อาทิ แหล่งท่องเท่ียวประเภทรีสอร์ท สวนเกษตร เป็นต้น ด้วย

เล็งเห็นความสําคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว รัฐบาลจึงได้พฒันาและให้การส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นยุทธวิธีในการพฒันาประเทศ โดยมีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงาน

หลกัท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริม และพฒันาอุตสาหกรรมรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยให้

เจริญเติบโตในทิศทางท่ีเหมาะสม 

กกกกกกกกการเปิดเสรีภาคการท่องเท่ียวช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีรายได้

เพิ่มข้ึนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภตัตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจจาํหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก รวมถึงธุรกิจ

ดา้นบนัเทิงรวมทั้งบริการดา้นสันทนาการ อาทิ กอล์ฟ และสปา จากจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี

คาดว่าจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศเพิ่มข้ึน เพื่อเขา้มาใช้บริการโดยเฉพาะดา้นโรงแรมท่ี

พกัซ่ึงเป็นเครือข่ายของบรรดานกัลงทุนต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนในไทย แต่ขณะเดียวกนั ก็มีความ

เป็นไปไดสู้งว่าแนวโนม้การแข่งขนัในอนาคตจะยิ่งทวีความเขม้ขน้เพิ่มมากข้ึนดว้ย จากคู่แข่งทั้ง
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รายเดิมและรายใหม่ท่ีต้องการเข้าสู่ตลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด อันจะส่งผลต่อเน่ืองถึง

ความสามารถใน 

กกกกกกกกการแข่งขนัของบรรดาผูป้ระกอบการรายยอ่ย ท่ีมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ภาครัฐจึงจาํเป็นท่ีตอ้งมีแผนรองรับเร่งด่วน

และจริงจงัเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากขอ้ผกูพนัท่ีไดมี้ผลบงัคบัใชไ้ปแลว้ ซ่ึงในจงัหวะท่ี

เศรษฐกิจโลกและไทยเองยงัไม่ฟ้ืนตวัดีนกัในช่วงปี 2553 อีกทั้งสถานการณ์ทางการเมืองของไทย

เองก็ยงัคงมีความผนัผวนอยูม่าก ก็อาจจะทาํใหน้กัลงทุนส่วนใหญ่ยงัชะลอการลงทุนในไทยเพื่อรอ

ดูสถานการณ์ก่อน ประกอบกบัการลงทุน และภาคการจา้งงานในกิจการด้านการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย ก็ยงัมีขอ้กฎหมายต่างๆเก่ียวขอ้งหลายฉบบั  จึงน่าจะยงัมีเวลาท่ีจะดาํเนินนโยบายเพื่อ

ช่วยบรรเทาผลกระทบแก่ผูเ้สียประโยชน์ใหเ้บาบางลงได ้(มองเศรษฐกิจ 2553) 

กกกกกกกกประเทศไทย นบัวา่เป็นเมืองท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และความสวยงาม มีความไดเ้ปรียบ

ทางความหลากหลายทางชีวภาพ และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสถานท่ีท่องเทียวท่ี

มากมาย ก่อใหเ้กิดความสนใจในกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศ รวมไปถึงนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ สถานท่ีหน่ึง ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีผูใ้ห้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ในเขต

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ช่ือวา่ เพลินวาน 

กกกกกกกกเพลินวาน  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงยอ้นยุค มีแนวความคิดซ่ึงเป็นหัวใจหลกัในการ

ประกอบธุรกิจ คือ การสนบัสนุนให้คนในทุกๆพื้นท่ีตั้งของเพลินวาน มีอาชีพ มีรายได ้และ มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จากการพฒันาร่วมกนั เพื่อสร้างมูลค่าให้กบัสินคา้หรือตน้ทุนเดิมท่ีมีอยู่แลว้

ของคนพื้นท่ี โดยเฉพาะวถีิชีวติริมทางฟุตบาทท่ีทุกวนัน้ีแทบจะไม่มีท่ีทาํกิน  รวมถึงธุรกิจโชวห่์วย

ท่ีนบัวนัเร่ิมจางหายไปในยุคปัจจุบนั เพลินวานเช่ือว่าหาบเร่แผงลอยเม่ือสมยัคุณทวด ณ วนัน้ีมี

หลายเจา้ท่ีสามารถเล่ือนขั้นไปเป็นธุรกิจท่ีมียอดขายหลายร้อย หลายพนัลา้น    

กกกกกกกกเพลินวาน จึงเลือกท่ีจะให้โอกาส ทั้งกบัผูป้ระกอบการ พ่อคา้-แม่ขาย หาบเร่ แผงลอย 

โชวห่์วย  ไดเ้ขา้มาจบัจองเช่าพื้นท่ีคา้ขายภายในโครงการ  ทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่น

ใหม่ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตชาวบา้นเม่ือคร้ังเก่า อนัเป็นรากฐานของความเจริญทางดา้นสังคมและการคา้

ในยุคปัจจุบนั ผลพลอยไดอี้กประการหน่ึง คือ การท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัน้ี 

กระแสความนิยมดา้นการใชชี้วติแบบยอ้นยุค กาํลงัเป็นท่ีนิยม ซ่ึงเป็นการสวนกระแสเทคโนโลยีท่ี

เขา้มามีบทบาทต่อมนุษยอ์ยา่งมาก จึงเป็นการสร้างรายได ้ให้กบัผูป้ระกอบการ เป็นท่ีแน่นอนวา่ ผู ้

ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวและเยี่ยมชมสถานท่ีดงักล่าว ย่อมมีความคาดหวงัในดา้นต่างๆ อาทิ ความ

สะดวกของการเดินทาง ความแปลกใหม่ของสินคา้และบริการ รวมไปถึงสถานท่ี การสะทอ้นภาพ

วฒันธรรมท่ีดีของไทยในสมยัก่อน ทิวทศัน์และบรรยากาศของสถานท่ีท่ีดูแปลกตา ความสะดวก
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ของร้านคา้ ห้องนํ้ า สถานท่ีจอดรถ ความปลอดภยั ความสะอาด และคาดหวงัในปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือ

นกัท่องเท่ียวเดินทางมาแลว้ ยอ่มไดรั้บผลซ่ึงเป็นคาํตอบจากการมาท่องเท่ียว และเกิดความพึงพอใจ

ในปัจจยัต่างๆท่ีกล่าวขา้งตน้ งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาถึงค่าความคาดหวงัและความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเพลินวาน 

กกกกกกกกอย่างไรก็ตาม ความคาดหวงัและความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ นกัท่องเท่ียวได้

รู้จกั และมีโอกาสไดส้ัมผสัท่ีเร่ืองต่างๆ ท่ีมีอยู่ในเพลินวาน ท่ีเป็นปัจจยัสนับสนุนความคาดหวงั

และความพึงพอใจดงักล่าว ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํงานวิจยัเร่ืองน้ีข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

และเปรียบเทียบ ค่าของความคาดหวงัและความพึงพอใจชองนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวเพลิน

วาน เพื่อนาํมาใช้เป็นขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจ และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจใน

อนาคตสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการดาํเนินธุรกิจในลกัษณะใกลเ้คียงกบัเพลินวานต่อไป 

 

วตัถุประสงค์  

         1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อเพลินวาน  

         2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์และเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีเพลินวาน 

กกกกกกกก3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเพลินวาน 

กกกกกกกก4. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจ

ต่อสถานท่ีเพลินวาน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

กกกกกกกกนกัท่องเท่ียวท่ีมีความคาดหวงัจะส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั โดยศึกษาจาก

คะแนนของความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
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กรอบแนวคิด 

 

 

                    

                       

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบการวจิยั 

 

 

 

ความคาดหวงัต่อสถานทีเ่พลินวาน 

-ดา้นทัว่ไป 

-ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

-ดา้นสาธารณูปโภค 

-ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

-ดา้นความหนาแน่น 

-ดา้นธุรกิจการขายสินคา้ 

-ดา้นการบริการ 

-ดา้นกิจกรรม 

-ดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั 

 

ความความพงึพอใจต่อสถานที่ 

เพลนิวาน 

-ดา้นทัว่ไป 

-ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

-ดา้นสาธารณูปโภค 

-ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 

-ดา้นความหนาแน่น 

-ดา้นธุรกิจการขายสินคา้ 

-ดา้นการบริการ 

-ดา้นกิจกรรม 

-ดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั 
 

ปัจจัยส่วนบุคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

- ภูมิลาํเนา (จงัหวดั) 

 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
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ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกกการวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวจิยัเชิงปริมาณ โดยสาํรวจกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรม

การมาท่องเท่ียวเพลินวาน และความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

บริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ดา้น ดา้นทัว่ไป ดา้นกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นความหนาแน่น ดา้นธุรกิจการขาย

สินคา้และธุรกิจโรงแรม ด้านการบริการ ด้านกิจกรรม และด้านสวสัดิภาพและความปลอดภยั 

สาํหรับพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ทราบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสถานท่ีเพลินวาน  

กกกกกกกก2. ทราบความสัมพนัธ์ระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

สถานท่ีเพลินวาน 

 

นิยามศัพท์   

กกกกกกกกเพลินวาน คาํวา่เพลินวาน มาจาก “Play and Learn ในวนัวาน” ดว้ยความปรารถนาให้

ทุกคนมามีความสุขดว้ยกนั มานึกถึงความรู้สึกดีๆในอดีต เรียนรู้วฒันธรรมดั้งเดิม (ภทัรา สหวฒัน์ )

เพลินวานมีลกัษณะคลา้ยหมู่บา้นยอ้นยุคท่ีมีชีวิต (Eco Vintage Village) ท่ีมีทั้งร้านอาหาร ร้าน

กาแฟ ร้านเส้ือผา้ ร้านขายขนม ร้านเหลา้ในสมยัก่อน รูปแบบของหมู่บา้นน้ีจะร้านคา้ท่ีทาํจากไม ้

ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วง พ.ศ.2499 อีกคร้ัง เป็นสถานท่ีท่ีเน้นการขายอารมณ์และความรู้สึก

มากกวา่ตวัผลิตภณัฑ ์ไม่วา่จะเป็นขา้วของท่ีใชใ้นการตกแต่ง เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของพนกังานซ่ึง

จะเป็นของท่ีใชจ้ริงในสมยันั้น แต่ท่ีโดดเด่นไม่เหมือนท่ีอ่ืนก็คือขา้วของท่ีน่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง 

ไม่ใช่แค่ตั้งโชวเ์หมือนพิพิธภณัฑ ์ 

กกกกกกกกนักท่องเที่ยว  (Tourists)  หมายถึง ผูท่ี้เดินทางไปอยูใ่นสถานท่ีอนัมิใช่ท่ีพาํนกัถาวร

ของตน ซ่ึงเป็นการเดินทางไปอยูช่ัว่คราวตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป (มีการคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน) แต่

ไม่เกิน 90 วนั เป็นการเดินทางโดยสมคัรใจ ด้วยวตัถุประสงค์ใดๆก็ตามท่ีมิใช่การไปประกอบ

อาชีพ  หรือหารายได ้ทั้งน้ีผูโ้ดยสารมาทางเรือสําราญทางทะเลแลว้ไม่พกัคา้งคืนบนฝ่ังไม่นบัเป็น

นกัท่องเท่ียว จาํแนกเป็น 



 

 
 

6 

กกกกกกกก1. นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ หรือนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ  (Foreign Tourist  or  

International  Tourist) หมายถึง  นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้มาเท่ียวในประเทศไทย 

กกกกกกกก2. นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ  (Domestic Tourists) หมายถึง นกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินท่ีอยู่

หรือท่ีพาํนกัถาวรในประเทศไทยในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง อาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติท่ี

พาํนกัอาศยัถาวรในประเทศไทยก็ได ้ และมีการเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัอ่ืนอนัมิใช่จงัหวดัท่ีเขา

มีถ่ินท่ีอยูห่รือท่ีพาํนกัอนัถาวรนั้น (สาํนกังานพฒันาการท่องเท่ียว 2553) 

กกกกกกกกความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นดว้ยวิจารณญาณ  เก่ียวกบั

ความคาดคะเนหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ว่าควรจะมีควรจะเป็นควรจะเกิดข้ึน

หรือว่าควรจะเปล่ียนแปลงตามความจําเป็น  ในการศึกษาน้ี  หมายถึง  ความคาดหวงัของ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียวเพลินวาน โดยวดัความคาดหวงั 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

สถานท่ี ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นความ

หนาแน่น ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรม ดา้นการบริการ ดา้นกิจกรรม และดา้นสวสัดิ

ภาพและความปลอดภยั  

กกกกกกกกความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความรู้สึกพอใจจะ

เกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลนั้นได้รับในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ได้รับความสําเร็จตามความมุ่งหมาย หรือ

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนัย่อมข้ึนอยู่กบัปัจจยั

หรือองคป์ระกอบท่ีต่างกนัแลว้แต่บุคคล ในการศึกษาน้ี  หมายถึง  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียวเพลินวาน โดยวดัความคาดหวงั 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทั่วไป ด้าน

กายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นความหนาแน่น ดา้น

ธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรม ดา้นการบริการ ดา้นกิจกรรม และดา้นสวสัดิภาพและความ

ปลอดภยั  
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมา

ท่องเท่ียวเพลินวาน” ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ จากเอกสารต่างๆ ประกอบดว้ย  ขอ้มูลทัว่ไป

เก่ียวกบัเพลินวาน  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึง

พอใจ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัเพลนิวาน 

กกกกกกกกหัวหิน ได้ช่ือว่าเป็นสถานท่ีพกัผ่อน ของผู ้มีฐานะดีในสมัยก่อน และเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงในยุคต่อมา ผูค้นมากมายมีความทรงจาํดีๆ ต่อเมืองชายทะเลแห่งน้ี การได้

กลบัมาเห็นภาพชีวติเฉกเช่นในวนัวานจึงเป็นส่ิงท่ีหลายคนถวลิหา  

กกกกกกกก“เช่ือวา่ทุกคนจะมีความทรงจาํในอดีต อยากให้มาท่ีน่ีแลว้ไดย้อ้นไปนึกถึงเร่ืองราวใน

วนัเหล่านั้น อยา่งนอ้ยๆ ก็ยิ้มได ้ในหนงักลางแปลงท่ีจะฉาย หลายเร่ืองก็ลว้นแต่มีฉากหลงัเป็นหัว

หินทั้งนั้น ร้านเส้ือท่ีเป็นแหล่งพบรักของหนุ่มสาวสมยัก่อนก็น่าจะเป็นอีกหน่ึงอยา่งท่ี อยูใ่นความ

ทรงจาํของใครหลายต่อหลายคน” (ภทัรา สหวฒัน์ ) 

กกกกกกกกจุดเร่ิมตน้ท่ีมาจากความรักและคิดถึงหัวหินในวนัก่อน เพลินวาน จึงถือกาํเนิดข้ึน 

เพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลางจุดหมายการเดินทางแห่งใหม่ของคนหวัหินและนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือน  เพลิน

วาน จึงกลายเป็น ศูนยร์วมความสุข สถานท่ีซ่ึงหยดุเวลาในอดีตไว ้เพื่อเล่าขานเร่ืองราวมากมายของ

วถีีหวัหินกาลก่อน สู่กาลปัจจุบนั 

กกกกกกกกเพลินวานมี ลกัษณะคล้ายหมู่บา้นยอ้นยุคท่ีมีชีวิต (Eco Vintage Village) ท่ีมีทั้ง

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเส้ือผา้ ร้านขายขนม ร้านเหล้าในสมยัก่อน รูปแบบของหมู่บา้นน้ีจะ

ร้านคา้ท่ีทาํจากไม ้ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วง พ.ศ.2499 อีกคร้ัง เป็นสถานท่ีท่ีเน้นการขาย

อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าตวัผลิตภณัฑ์ ไม่ว่าจะเป็นขา้วของท่ีใชใ้นการตกแต่ง เส้ือผา้เคร่ือง

แต่งกายของพนกังานซ่ึงจะเป็นของท่ีใช้จริงในสมยันั้น แต่ท่ีโดดเด่นไม่เหมือนท่ีอ่ืนก็คือขา้วของ

ท่ีน่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ไม่ใช่แค่ตั้งโชวเ์หมือนพิพิธภณัฑ์ อีกทั้งยงัมีการเปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยในเพลินวานจะ เปิดโอกาสให้หาบเร่ท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงไดเ้ขา้มา
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จบัจองพื้นท่ีคา้ขาย เพื่อสนบัสนุนให้คนทอ้งถ่ินมีพื้นท่ีทาํกิน ไม่ตอ้งคอยวิ่งหลบเจา้หนา้ท่ีเทศกิจ 

แต่เพื่อให้อยู่ในคอนเซ็ปต์ ทางเพลินวานจึง ไดจ้ดัอุปกรณ์สําหรับคา้ขายไวใ้ห้ ไม่วา่จะเป็นรถเข็น

หรือหาบขายของเพื่อให้มีรูปแบบท่ีเป็นไปในทางเดียวกนั อีกทั้งยงัเปิดโอกาสให้แก่เด็กๆและคน

พิการ สามารถเขา้มาทาํงานท่ีน่ี โดยทางร้านจะมีทางลาดและลิฟท์สําหรับรถเข็นผูพ้ิการ แมต้วั

อาคารจะเป็นเพียงแค่บา้น 2 ชั้นเท่านั้น ในส่วนของงานวดัซ่ึงจะมีทุกวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์นอกจาก

จะเนน้บรรยากาศแบบยอ้นยคุแลว้ ยงัจะมีพื้นท่ีสําหรับเด็กนกัเรียนเขา้มาขายของหารายไดพ้ิเศษ ท่ี

สาํคญัเฟอร์นิเจอร์ท่ีน่ีจะเป็นแบบ Green Board คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ Recycle ทาํจากกระดาษลงัหรือ

กล่องนม ถือว่าเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีทางเพลินวานให้

ความสาํคญั 

กกกกกกกกเพลินวานจึงเปรียบเสมือน พิพิธภณัฑ์ท่ีมีชีวิต จึงตอ้งมีการสร้างบรรยากาศแวดลอ้ม

และอารมณ์ร่วม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการตกแต่งท่ีมีเอกลกัษณ์ของ

ร้านคา้ทุกร้าน การออกแบบรถเข็นขายสินคา้และอาหารท่ีมีอยูภ่ายในบริเวณ  ส่ิงเหล่าน้ีคือ ความ

พยายามและความทุ่มเทท่ีคุณสามารถสัมผสัไดเ้ม่ือมาถึงยงั เพลินวาน 

กกกกกกกกดงันั้น เพลินวาน จึงเป็นสถานท่ีท่ีใหโ้อกาส ทั้งกบัผูป้ระกอบการ พ่อคา้-แม่ขาย หาบเร่ 

แผงลอย โชวห่์วย  ไดเ้ขา้มาจบัจองเช่าพื้นท่ีคา้ขายภายในโครงการ  ทั้งยงัเป็นการเปิดโอกาสให้แก่

คนรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตชาวบา้นเม่ือคร้ังเก่า อนัเป็นรากฐานของความเจริญทางดา้นสังคมและ

การคา้ในยคุปัจจุบนั 

 

กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

กกกกกกกกความหมายเกีย่วกบัความคาดหวงั 

กกกกกกกความคาดหวงั (Expectation Theory) เป็นความเช่ือหรือความคิดอย่างมีเหตุผล ใน

แนวทางท่ีเป็นไปได ้ หรือเป็นความหวงัท่ีคาดการณ์ว่าตอ้งการจะไดใ้นอนาคตของบุคคล ความ

คาดหวงั จึงเป็นสภาวะทางจิตท่ีบุคคลคาดคะเนล่วงหนา้แต่บางส่ิงบางอยา่งวา่ควรจะมี ควรจะเป็น

หรือควรจะเกิดข้ึนตามความเหมาะสม ในเร่ืองของความคาดหวงัจึงมีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายท่าน

ไดแ้ก่ 

กกกกกกกกMondy and others (1990) ใหค้วามหมายของความคาดหวงัวา่  หมายถึง  การคาดการณ์

ของบุคคลต่อส่ิงต่าง ๆ โดยบุคคลจะใชป้ระสบการณ์ท่ีเคยประสบมาเป็นปัจจยัในการกาํหนดความ

คาดหวงั 
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กกกกกกกกพจนานุกรมของ Oxford University (2001: 281) ไดใ้ห้ความหมายของการคาดหวงั  วา่

เป็น  สภาวะทางจิต  ซ่ึงจะเป็นความรู้สึกนึกคิด  หรือเป็นความคิดเห็นอยา่งมีวิจารณญาณของบุคคล

ท่ีคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหนา้ต่อบางส่ิงบางอยา่งว่าควรจะมี  ควรจะเป็น  หรือควรจะเกิดข้ึน

จากแนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้  พอจะสรุปความหมายของความคาดหวงัไดว้า่  ความคาดหวงัเป็น

สภาวะทางจิตอย่างหน่ึงของบุคคล  ซ่ึงเป็นความรู้สึกนึกคิด  หรือความคิดเห็นด้วยวิจารณญาณ

เก่ียวกบัการคาดคะเนหรือคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่ควรจะมี  ควรจะเป็นหรือควรจะเกิด

ตามความเป็นความเหมาะสมต่อสถานภาพ  หรือสถานการณ์ 

กกกกกกกกไพฑูรย ์ เจริญพนัธ์วงศ์ (2530: 109)  ให้ความหมายของการคาดหวงัว่า  หมายถึง  

ความรู้สึกนึกคิด  ถึงความเป็นไปไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิม  

ของตนและความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติการณ์หรือตาํแหน่งท่ีเหมาะสมของตน  หรืออาจเป็น

ความรู้สึกถึงความเหมาะสมในบทบาทของผูอ่ื้นในองค์การหรืออีกนัยหน่ึง ความคาดหวงัของ

บุคคลนั้ นเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อตนเองอย่างหน่ึงว่าตนเองควรจะปฏิบัติอย่างไรใน

สถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานท่ีตนเองรับผดิชอบ  ความคิดดงักล่าวยงัรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอ่ืน  

เช่น  ผูบ้งัคบับญัชา  ผูร่้วมงานว่าบุคคลเหล่าน้ีควรจะแสดงอย่างไรเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบั

งาน  และตาํแหน่งของตน  แต่ละคนควรมีบทบาทและแสดงบทบาทอยา่งไร 

กกกกกกกกสิริวรรค ์อศัวกุล(2548: 1) ให้ความหมายของการคาดหวงัวา่ sหมายถึง ความคาดหวงั

ของมนุษย์ท่ีมีการคิดล่วงหน้าไวก่้อน ซึงอาจจะไม่เป็นไปตามท่ีคิดไว ้แต่มีบทบาทสําคัญต่อ

พฤติกรรมของบุคล 

กกกกกกกกสกาวเดือน ปธนสมิทธ์ิ (2540: 64) ห้ความหมายของการคาดหวงัว่า เป็นแนวคิดท่ี

บุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด แลว้แสดงออกมาโดยการพูด การเขียน และการแสดงออกดงักล่าวนั้น

ข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัทางสังคม ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้มของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบุคคลอ่ืนอาจไม่เห็น

ดว้ยก็ได ้หรืออีกกล่าวหน่ึง ความคาดหวงั คือ การแสดงออกทางทศันคติอยา่งหน่ึง ซ่ึงอาจมีอารมณ์

เป็นส่วนประกอบและเป็นส่วนท่ีพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก ทาํให้

บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงออกโตต้อบส่ิงต่าง ๆ ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ จึงควรพิจารณาใน

ดา้นองคป์ระกอบของทศันคติควบคู่ไปดว้ย 

กกกกกกกกกล่าวโดยสรุป  ความคาดหวงั หมายถึง ความคิด ความเช่ือ ความตอ้งการ ความมุ่งหวงั

หรือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง เช่น บุคคล การกระทาํหรือเหตุการณ์เป็นตน้ จึงเป็นการคิด

ล่วงหน้าโดยมุ่งหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปไดว้่าจะเกิดตามท่ีตนคิดไว ้ ทั้งน้ีความคาดหวงัของบุคคลจะ

ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
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กกกกกกกกปัจจัยกาํหนดความคาดหวงั 

กกกกกกกกปัจจยัท่ีกาํหนดความคาดหวงั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกเพชรี หาลาภ (2538: 25) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีน่าจะกาํหนดความคาดหวงัมี 3 ประการ คือ 

กกกกกกกก1. ข้ึนอยูก่บัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดลอ้ม ความคาดหวงั

และการแสดงออกจึงแตกต่างกนั เพราะความคิด ความตอ้งการของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 

กกกกกกกก2. ข้ึนอยู่กับระดับความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ท่ีผ่านมาในคร้ังนั้น ๆ      

กล่าวไดว้า่ ถา้บุคคลเคยประสบความสําเร็จในการทาํงานนั้นมาก่อน ก็จะทาํให้มีการกาํหนดระดบั

ความคาดหวงัในการทาํงานในคราวต่อไปสูงข้ึน และใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริงมากข้ึน    แต่

ในทางตรงกนัขา้มจะกาํหนดระดบัความคาดหวงัตํ่าลงมาก็เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความรู้สึกลม้เหลว

จากระดบัความคาดหวงัท่ีตั้งสูงไวก้วา่ความสามารถจริง 

กกกกกกกก3. ข้ึนอยู่กบัการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิด     

และการคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยส่ิงนั้น ๆ อาจเป็นรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได ้

จะเป็นการประเมินค่าโดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดัของแต่ละบุคคล ซ่ึงการประเมินค่า

ของแต่ละคนท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ถึงจะชนิดเดียวกนัก็อาจแตกต่างกนัได้ โดยข้ึนอยู่กบัภูมิหลัง 

ประสบการณ์ ความสนใจ การใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงนั้น ๆ ของแต่ละบุคคล 

กกกกกกกกสุพตัรา( 2546: 12) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีน่าจะกาํหนดความคาดหวงัมี 3 ประการ คือ 

กกกกกกกก1. ข้ึนอยูก่บัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดลอ้ม  

กกกกกกกก2. ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีผ่านมาและผลตอบแทนหรือความพึงพอใจท่ีจะได้หรือ

โอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนนั้น 

กกกกกกกก3. ข้ึนอยูก่บัการประเมินความเป็นไปได ้เพราะความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและ

การคาดการณ์ของบุคคลต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยส่ิงนั้น ๆ อาจเป็นรูปธรรม หรือ นามธรรมก็ได ้จะ

เป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดัของแต่ละบุคคล ซ่ึงการประเมินค่าของ

แต่ละคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงชนิดเดียวกันก็อาจจะแตกต่างกันได้ โดยข้ึนอยู่กับภูมิหลัง 

ประสบการณ์เดิม ความสนใจ การใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงนั้น ๆ ของแต่ละบุคคล 

กกกกกกกกกล่าวโดยสรุป ความคาดหวงัเกิดจากลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยใช้

มาตรฐานของตนเป็นเคร่ืองวดั ซ่ึงระดบัของความคาดหวงัจะเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ี

แตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล 
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กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

กกกกกกก ทฤษฎีความคาดหวงัน้ี ไดมี้นกัพฤติกรรมศาสตร์หลายท่านไดเ้สนอแนวคิดไว ้เช่น 

Kurt  Lewin , Edword Tolman ,Victor H Vroom , Portor และ Lawer เป็นตน้   ดงันั้นทฤษฎีความ

คาดหวงัท่ีกล่าวน้ีจะอยูใ่นรูปของกลุ่มทฤษฎี และเพื่อความเขา้ใจจะกล่าวถึงทฤษฎีในกลุ่มน้ี

ตามลาํดบัดงัน้ี 

กกกกกกกกทฤษฎีความคาดหวงัของ Kurt Lewin และ Edward Tolman ในประเด็นของการให้

ผลตอบแทนทฤษฎีน้ีกล่าวไวว้่า การท่ีบุคคลจะทาํงานทุ่มเทมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัปัจจยั 2 

ประการ คือ ระดบัความเขม้ขน้ของความตอ้งการผลตอบแทนและความคาดหวงัของบุคคลนั้นวา่มี

ความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดท่ีจะไดรั้บการตอบสนองดงักล่าว ยกตวัอยา่งเช่น นาย ก. มีความ

ตอ้งการท่ีจะไดรั้บเงินเดือนขั้นพิเศษประจาํปีดว้ยเห็นวา่การไดรั้บขั้นพิเศษนั้นมีคุณค่ากบัตน และ

ความคาดหวงัไวถ้า้ตนเองไดทุ้่มเทในการทาํงานอย่างเต็มท่ีโอกาสในการไดรั้บขั้นพิเศษก็จะสูง 

นาย ก. ก็จะพยายามทาํงานในลกัษณะท่ีทุ่มเทมากข้ึน ในทาํนองกลบักนั ถา้นาย ก. ทราบวา่ปีน้ีไม่มี

นโยบายให้ขั้นพิเศษ แมว้า่ นาย ก. จะมีความตอ้งการเพียงใดก็ไม่มีโอกาส นาย ก. ก็จะไม่พยายาม

ทุ่มเททาํงานดงัน้ี เป็นตน้ 

กกกกกกกกทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom ทฤษฎีน้ีเสนอโดย Victor  H Vroom  (2546: 81) มี

ความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ Lewin และ Tolman  แต่ไดข้ยายความโดยเสนอในรูปของตวัแบบของ

ความคาดหวงัในการทาํงานท่ีเรียกวา่ VIE Model  หรือ VIE Theory 

กกกกกกกกV = Valance  คือ ระดบัความรุนแรงของความตอ้งการของบุคคลในเป้าหมายรางวลั

กล่าวอีกนยัหน่ึง คือ คุณค่าความสาํคญัของรางวลัท่ีบุคคลใหก้บัรางวลันั้น 

กกกกกกกกI =  Instrumentality คือความเป็นเคร่ืองมือของผลลพัธ์ 1 ท่ีจะนาํไปสู่ผลลพัธ์ 2 เช่นการ

ทุ่มเทในการทาํงานจะนาํไปสู่การพิจารณาขั้นพิเศษเป็นตน้ 

กกกกกกกกE = Expectancy  คือความคาดหวงัถึงความเป็นไปของการไดซ่ึ้งผลลพัธ์หรือรางวลัท่ี

ตอ้งการเม่ือแสดงพฤติกรรมบางอยา่ง 

กกกกกกกกนกัจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) ไดแ้ก่ Vroom, lawler and porter (2538: 

343) ไดเ้สนอสาระสาํคญัเก่ียวกบัความคาดหวงั 3 ประการ ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. การคาดหวงัในความพยายามต่อการกระทาํ หมายถึงการท่ี บุคคลคาดหวงัไวล่้วงหนา้

วา่ ถา้หากตนเองลงมือแสดงพฤติกรรมอย่างเต็มท่ีสุดความสามารถแลว้ จะมีโอการสหรือความ

น่าจะเป็นสูงมาก ท่ีจะกระทาํส่ิงนั้นไดส้ําเร็จ กล่าวคือ บุคคลจะช่างใจวา่ พฤติกรรมท่ีจะตอ้งทาํนั้น

มันยากเกินกําลังความสามารถ ของตนเองหรือไม่ก่อนท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้ นออกไป 

กกกกกกกก2. ความคาดหวงัในการกระทาํต่อผลกรรม หมายถึง การท่ีบุคคลคาดหวงัไวล่้วงหน้า
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ก่อนท่ีจะแสดงพฤติกรรมวา่ ถา้หากเขากระทาํพฤติกรรมนั้นแลว้ เขาจะไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นผลดีหรือ

ผลเสียอยา่งไรต่อตวัเขา 

กกกกกกกก3. คุณค่าของผลกรรม หมายถึง คุณค่าหรือความตอ้งใจท่ีผลกรรมนั้นมีให้แก่บุคคลท่ี

ตอ้งแสดงพฤติกรรมออกไป เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลกรรมนั้น แต่ละบุคคลมีการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัต่อผล

กรรมเดียวกนั เช่น แพทยบ์างคนเห็นการออกไป เป็นแพทยช์นบทเป็นส่ิงท่ีมีค่า เพราะจะได้

ช่วยเหลือคนยากจน และผลกรรมท่ีไดคื้อ ความสุข ส่วนแพทยบ์างคนอาจเห็นวา่ ความสุข คือการมี

เงินทอง ดงันั้น แพทย ์ประเภทแรกจึงออกชนบท แพทยป์ระเภทหลงัจึงตั้งคลินิกอยูต่ามเมืองใหญ่ๆ 

สรุปไดว้า่ ความคาดหวงัเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหบุ้คคลเกิดการกระทาํเพื่อให้ตนเอง ประสบ

ผลสําเร็จโดยความคาดหวงัเป็นแรงจูงใจท่ีสําคญัท่ีจะทาํให้บุคคลเกิดการกระทาํเพื่อให้ตนเอง

ประสบผลสาํเร็จ  

กกกกกกกกนอกจากน้ียงัมีทฤษฎีของบุคคลต่างๆ ดงัน้ี 

กกกกกกกก Bandura  (1977: 191) ไดเ้สนอทฤษฎีความคาดหวงัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกทาํ

พฤติกรรมใด ๆ นั้น มี 2 ชนิด คือ 

กกกกกกกก1. ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลของการกระทาํ เป็นการคาดคะเนของบุคคลว่าพฤติกรรม

นั้นจะนาํไปสู่การกระทาํใด 

กกกกกกกก2. ความคาดหวงัเก่ียวกบัความสามารถเป็นการคาดคะเนเก่ียวกบัความสามารถของ

บุคคลในการกระทาํพฤติกรรม ท่ีจะนําไปสู่ผลของการกระทาํตามท่ีคาดหวงัไวรู้ปแบบความ

คาดหวงัทั้ง 2 ชนิดแสดงในภาพ  1 

 

บุคคล    พฤติกรรม               ผลของการกระทาํ 

 

           

           

            

 

ภาพที่ 2     ความคาดหวงัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมของบุคคลของ Bandura  

(1977: 191) 

 

 

 

 

ความคาดหวงั 
เก่ียวกบัความสามารถ

  
  

ความคาดหวงัเก่ียวกบั 

ผลของการกระทาํ 
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กกกกกกกก Hoy & Miskel (2001: 146) ไดเ้สนอทฤษฎีความคาดหวงั (The need of expectancy 

theory) กล่าววา่ บุคคลมีความตอ้งการท่ีจะคาดหวงัในส่ิงท่ีตนปรารถนาในอนาคต  โดยเช่ือมัน่ว่า

สามารถปฏิบติัตามท่ีคาดหวงัจนบรรลุผลสาํเร็จได ้ซ่ึงผลสําเร็จนั้นจะนาํไปสู่การไดรั้บรางวลั  ฮอย 

และมิสเกล วเิคราะห์วา่ทฤษฎีความคาดหวงั (The need of expectancy theory) ถูกกาํหนดข้ึนมาตาม

แนวความคิดพื้นฐาน 3 ประการคือ ความคาดหวงั (Expectancy) เคร่ืองมือ (Instrumentality)และ

คุณค่า (Value) ดงัภาพ 3 

 

           

   

 

   

 
 

 

 

ภาพที ่3       ทฤษฎีความตอ้งการในความคาดหวงัของ Hoy & Miskel (2001: 148)   

  

 

เคร่ืองมอื 
ความเช่ือท่ีวา่การปฏิบติังานดี 
จะทาํใหเ้กิดการยอมรับและ 

การไดรั้บรางวลั 

 

พลงั 
ของการจูงใจ 

ทฤษฎีความตอ้งการในความ

คาดหวงัน้ี การจูงใจในการ

ทาํงานไดรั้บอิทธิพลอยา่งมาก

จากความสมัพนัธ์ของ

องคป์ระกอบทั้ง 3 คือ ความ

คาดหวงั เคร่ืองมือ และคุณค่า 

ดงัสมการ M = (ExlxV) 

ความคาดหวงั 
ความเช่ือท่ีวา่ตนสามารถทาํงาน

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้
 

คุณค่า 
การประเมินความชอบ 

หรือค่านิยมของการรับรางวลั 
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กกกกกกกกจากท่ีนกัการศึกษากล่าวมาสรุปไดว้า่ ความคาดหวงัเป็นแรงจูงใจภายในท่ีจะช่วยให้ท่ีผู ้

ท่ีคาดหวงัสามารถแสดงพฤติกรรมหรือประพฤติตนได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ประสบ

ความสําเร็จในการทาํงาน มีความมัน่ใจมากข้ึนและความมัน่ใจน้ีจะนาํไปสู่ความคาดหวงัเก่ียวกบั

ความสามารถท่ีสูงข้ึนต่อไป 

 

กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ 

กกกกกกกกความหมายเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
กกกกกกกกความพึงพอใจเป็นปัจจยัท่ีสําคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงานท่ีบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อนัเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือ

ความตอ้งการของแต่ละบุคคลในแนวทางท่ีเขาประสงค์  ความพึงพอใจโดยทัว่ไปตรงกบัคาํใน

ภาษาองักฤษวา่ Satisfaction และยงัมีผูใ้หค้วามหมายคาํวา่ “ความพึงพอใจ” พอสรุปไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกคณิต  ดวงหสัดี  (2537)  ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ เป็นความรู้สึกชอบ หรือ

พอใจของบุคคลท่ีมีต่อการทํางานและองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ  ถ้างานท่ีทําหรือ

องคป์ระกอบเหล่านั้นตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได ้ บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงาน

ข้ึน  จะอุทิศเวลา  แรงกาย  แรงใจ  รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมี

คุณภาพ 

กกกกกกกกGillmer (1965: 254)  ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ ผลของเจตคติต่าง ๆ ของ

บุคคลท่ีมีต่อองค์กร  องค์ประกอบของแรงงาน และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงานและ

สภาพแวดล้อมในการทาํงานซ่ึงความพึงพอใจนั้ นได้แก่  ความรู้สึกมีความสําเร็จในผลงาน  

ความรู้สึกวา่ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  และความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน 

กกกกกกกกMorse (1955: 24)  ให้ความหมายของความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจในงาน หมายถึง 

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีลดความตึงเครียดของผูท้าํงานให้นอ้ยลง  ถา้มีความตึงเครียดมากก็จะเกิดความไม่

พึงพอใจในการทาํงาน  ความตึงเครียดเป็นผลรวมจากความตอ้งการของมนุษย ์ เม่ือคราวใดความ

ตอ้งการไดรั้บการตอบสนองก็จะทาํให้ความเครียดนอ้ยลง ซ่ึงเป็นผลทาํให้เกิดความพึงพอใจ  จาก

คาํนิยามของ Morse  ทาํให้มีนกัวิชาการอีกหลายท่านไดใ้ห้ความหมายไปในทิศทางท่ีคลา้ยคลึงกนั 

โดยเนน้วา่ความพึงพอใจเกิดจากการไดรั้บการตอบสนอง เช่น Hoy and Miskel กล่าววา่  ความพึง

พอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีต่องานซ่ึงมกัเก่ียวขอ้งกบัคุณค่าและความตอ้งการของบุคคลดว้ย  Dessler 

อธิบายความพึงพอใจวา่เป็นระดบัความรู้สึกต่องานเพื่อความตอ้งการท่ีสําคญัของคนเรา เช่น ความ

มีสุขภาพดี  มีความมัน่คง  มีความสมบูรณ์พูนสุข  มีพวกพอ้ง  มีคนยกยอ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีไดรั้บการ

ตอบสนองแลว้ทาํใหมี้ผลต่องาน 
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กกกกกกกกSilmer (1984: 230)  ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า  ความพึงพอใจเป็นระดบั

ขั้นตอนความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบของคนท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ ของงานรวมทั้งงานท่ีได้รับ

มอบหมาย  การจดัระบบงานและความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

กกกกกกกกStrauss (1980: 7)  ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจว่า  ความพึงพอใจหมายถึง

ความรู้สึกพอใจในงานท่ีทาํและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  คนจะ

รู้สึกพอใจในงานท่ีทาํเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ทั้งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ ซ่ึงสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการพื้นฐานของเขาได ้

กกกกกกกกกล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีเป็นการยอมรับ  ความรู้สึกชอบ  

ความรู้สึกท่ียนิดีซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงท่ีตวัเองตอ้งการหรือเป็นไปตามจุดมุ่งหมายไม่

ว่าจะเป็นในเร่ืองการให้บริการหรือการรับบริการในทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ี ระดบัความพึง

พอใจท่ีเกิดข้ึนจะมีความแตกต่างกนัไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัและองคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั 

 

กกกกกกกกการวดัความพงึพอใจ 

กกกกกกกกหทยัรัตน์  ประทุมสูตร (2542: 14)  กล่าววา่  การวดัความพึงพอใจ  เป็นเร่ืองท่ี 

เปรียบเทียบไดก้บัความเขา้ใจทัว่ ๆ ไป ซ่ึงปกติจะวดัไดโ้ดยการสอบถามจากบุคคลท่ีตอ้งการ         

จะถาม  มีเคร่ืองมือท่ีตอ้งการจะใชใ้นการวิจยัหลาย ๆ อยา่ง อยา่งไรก็ดีถึงแมว้า่จะมีการวดัอยูห่ลาย

แนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจอาจแยกตามแนวทางวดั  ไดส้องแนวคิดตามความคิดเห็นของ  

ซาลีซนิคค ์ คริสเทนส์  กล่าวคือ 

กกกกกกกก1.  วดัจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล  เช่น  ทีทาํงาน  ท่ีบา้นและทุก ๆ อยา่งท่ี

เก่ียวขอ้งกบัชีวติ  การศึกษาตามแนวทางน้ีจะไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์  แต่ทาํให้เกิดความยุง่ยากกบัการท่ี

จะวดัและเปรียบเทียบ 

กกกกกกกก2.  วดัไดโ้ดยแยกออกเป็นองคป์ระกอบ  เช่น  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบังาน  การนิเทศ

งานเก่ียวกบันายจา้ง 
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กกกกกกกกแนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจ     

กกกกกกกกBemard (1968)  ไดก้ล่าวถึง  ส่ิงจูงใจท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้บุคคลให้เกิดความพึงพอใจ

ในงานไว ้8 ประการ คือ 

กกกกกกกก1.   ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวตัถุ  ไดแ้ก่  เงิน  ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายท่ีให้แก่ผูป้ฏิบติังานเป็น

การตอบแทน  ชดเชย หรือเป็นรางวลัท่ีเขาไดป้ฏิบติังานใหแ้ก่หน่วยงานนั้นมาเป็นอยา่งดี 

กกกกกกกก2.   ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคลท่ีมิใช่วตัถุ  เป็นส่ิงจูงใจสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมความ

ร่วมมือในการทาํงานมากกว่ารางวลัท่ีเป็นวตัถุ เพราะส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสน้ีบุคลากรจะได้รับ

แตกต่างกนั เช่น เกียรติภูมิ  การใชสิ้ทธิพิเศษ เป็นตน้ 

กกกกกกกก3.   สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา  หมายถึง  ส่ิงแวดล้อมในการปฏิบติังาน ได้แก่ 

สถานท่ีทาํงาน  เคร่ืองมือการทาํงาน  ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการทาํงานต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นส่ิงอนั

ก่อใหเ้กิดความสุขทางกายในการทาํงาน 

กกกกกกกก4.   ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  หมายถึง  สมรรถภาพของหน่วยงานท่ีสนองความ

ตอ้งการของบุคคลดา้นความภาคภูมิใจท่ีไดแ้สดงฝีมือ  การไดมี้โอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเอง

และผูอ่ื้น ทั้งไดแ้สดงความภกัดีต่อหน่วยงาน 

กกกกกกกก5.   ความดึงดูดใจในสังคม  หมายถึง  ความสัมพนัธ์ฉนัทมิ์ตร ถา้ความสัมพนัธ์เป็นไป

ดว้ยดีจะทาํใหเ้กิดความผกูพนัและความพอใจท่ีจะร่วมงานกบัหน่วยงาน 

กกกกกกกก6.   การปรับสภาพการทาํงานให้เหมาะสมกบัวิธีการและทศันคติของบุคคล  หมายถึง  

การปรับปรุงตาํแหน่งวธีิทาํงานใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถของบุคลากร 

กกกกกกกก7.   โอกาสท่ีจะร่วมมือในการทาํงาน  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้บุคลากรรู้สึกว่ามี

ส่วนร่วมในงานเป็นบุคคลสําคญัคนหน่ึงของหน่วยงาน  มีความรู้สึกเท่าเทียมกนัในหมู่ผูร่้วมงาน

และมีกาํลงัใจในการปฏิบติังาน 

กกกกกกกก8.   สภาพของการอยู่ร่วมกนั  หมายถึง  ความพอใจของบุคคลในดา้นสังคมหรือความ

มัน่คงในการทาํงาน 

กกกกกกกกจรูญ  ทองถาวร  (2536) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์  โดยไดส้รุป

เน้ือความมาจากแนวคิดของมาสโลว ์  (Maslow)  สรุปไดว้่า  ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย์

แบ่งเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ี 

กกกกกกกก1.  ความตอ้งการทางร่างกาย  เป็นความตอ้งการพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ความตอ้งการอาหาร  

เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  และยารักษาโรค 
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กกกกกกกก2.  ความตอ้งการมัน่คงและปลอดภยั  ไดแ้ก่  ความตอ้งการมีความเป็นอยูอ่ยา่งมัน่คงมี

ความปลอดภยัในร่างกายและทรัพยสิ์น มีความมัน่คงในการทาํงาน  และมีชีวิตอยู่อยา่งมัน่คงใน

สังคม 

กกกกกกกก3.  ความตอ้งการทางสังคม  ไดแ้ก่  ความตอ้งการความรัก  ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึง

ของสังคม 

กกกกกกกก4.  ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง  ไดแ้ก่  ความภูมิใจ  การไดรั้บความยกยอ่งจาก

บุคคลอ่ืน 

กกกกกกกก5.  ความตอ้งการความสาํเร็จแห่งตน  เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด  เป็นความตอ้งการ

ระดบัสูง  เป็นความตอ้งการท่ีอยากจะใหเ้กิดความสาํเร็จทุกอยา่งตามความคิดของตน 

กกกกกกกกHerzberg (1959)  ไดศึ้กษาทดลองเก่ียวกบัการจูงใจในการทาํงานโดยการสัมภาษณ์

วศิวกรในเมืองพิทส์เบอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ผลการศึกษาทดลอง สรุปไดว้า่  สาเหตุท่ีทาํให้

วศิวกรและนกับญัชีเกิดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทาํงานนั้นมีสององคป์ระกอบคือ 

กกกกกกกก1.   องคป์ระกอบกระตุน้  (Motivation Factors)  หรือปัจจยัจูงใจ  มีลกัษณะสัมพนัธ์กบั

เร่ืองของงานโดยตรง  เป็นส่ิงท่ีจูงใจบุคคลให้มีความตั้งใจในการทาํงานและเกิดความพอใจในการ

ทาํงาน  ปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1   ความสาํเร็จของงาน  หมายถึง  การท่ีบุคคลสามารถทาํงานไดเ้สร็จส้ิน

และประสบผลสาํเร็จ 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2   การไดก้ารยอมรับนบัถือ  หมายถึง  การท่ีบุคคลไดรั้บการยอมรับนบั

ถือไม่วา่จากกลุ่มเพื่อน  ผูบ้งัคบับญัชา หรือจากกลุ่มบุคคลอ่ืน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3   ลกัษณะของงาน  หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีของบุคคลท่ีมีต่อ

ลกัษณะของงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4   ความรับผดิชอบ  หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดรั้บการ

มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจรับผดิชอบอยา่งเตม็ท่ี 

กกกกกกกกกกกกกกกก1.5   ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน  หมายถึง  การเปล่ียนแปลง

ในสถานะหรือตาํแหน่งของบุคลากรในองคก์ร 

กกกกกกกก2.   องค์ประกอบคํ้าจุน (Hygine Factors) หรือปัจจยัคํ้าจุน เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดล้อมในการทาํงานหรือส่วนประกอบของงาน ทาํหน้าท่ีป้องกนัไม่ให้คนเกิดความไม่พึง

พอใจในการทาํงาน กล่าวคือ หากขาดปัจจยัเหล่าน้ีจะทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงานแต่

แมว้า่จะมีปัจจยัเหล่าน้ีอยูก่็ไม่อาจยนืยนัไดว้า่เป็นส่ิงจูงใจของผูป้ฏิบติังาน  ปัจจยัน้ีไดแ้ก่ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก2.1  เงินเดือน  หมายถึง  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในเงินเดือนหรือ

อตัราการเพิ่มเงินเดือน 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.2  โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตนอกจากจะหมายถึง  การท่ี

บุคคลไดรั้บการแต่งตั้งโยกยา้ยตาํแหน่งภายในองคก์รแลว้  ยงัหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถ

ไดรั้บความกา้วหนา้ในทกัษะหรือวชิาชีพของเขา  ดงันั้นจึงหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บส่ิงใหม่ ๆ ใน

การเพิ่มพนูทกัษะท่ีจะช่วยเอ้ือต่อวชิาชีพของเขา 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.3  ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  หมายถึง  การติดต่อไม่วา่จะเป็น

กิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.4  สถานะของอาชีพ  หมายถึง  ลกัษณะของงานหรือสถานะท่ีเป็น

องคป์ระกอบทาํใหบุ้คคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจาํตาํแหน่ง เป็นตน้ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.5  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  หมายถึง  การติดต่อพบปะกนั  โดย

กิริยาหรือวาจาแต่มิไดร้วมถึงการยอมรับนบัถือ 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.6  นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร  หมายถึง  การจดัการและการ

บริหารงานขององคก์ร 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.7  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.8  สถานภาพการทาํงาน  ไดแ้ก่  สถานภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อความเป็น

สุขในการทาํงาน 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.9  ความเป็นส่วนตวั  หมายถึง  สถานการณ์ซ่ึงลกัษณะบางประการของ

งานส่งผลต่อชีวติส่วนตวัในลกัษณะของผลงานนั้นเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีทาํให้บุคคลมีความรู้สึก

อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่องานของเขา 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.10  ความมัน่คงในงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความมัน่คง

ของงานความมัน่คงในองคก์ร 

กกกกกกกกกกกกกกกก2.11  วิธีการปกครองบงัคบับญัชา  หมายถึง  ความรู้ความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหารงาน 

กกกกกกกก 
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กกกกกกกกงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกกกก 

กกกกกกกกพชัรา ลาภลือชยั ( 2546 ) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ

จดัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก และตลาดนํ้ าท่าคา และปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก 

และตลาดนํ้ าท่าคา จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ

แตกต่างใช้ t - test Independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ใชส้ถิติสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติใชโ้ปรแกรม SPSS For 

Windows Version 10 ผลการวิจยั พบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศหญิงมาเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก และ

ตลาดนํ้ าท่าคา มากกวา่เพศชาย ส่วนใหญ่ อายุระหวา่ง 15 – 24 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูใ่น

ระดบัมธัยมศึกษา หรือปวช. อาชีพเป็นพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 6,500 

บาท ลกัษณะการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก และตลาดนํ้ าท่าคา มี

ความคลา้ยคลึงกนั โดยพบวา่ ส่วนใหญ่ ตอ้งการพกัผอ่น เป็นแรงจูงใจในการท่องเท่ียว มีโอกาส

ท่องเท่ียวในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ นกัท่องเท่ียวจะร่วมเดินทางกบัครอบครัวมากท่ีสุด โดยใช้

รถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของตลาดนํ้ าดาํเนิน

สะดวกมากกวา่ ตลาดนํ้าท่าคา และแหล่งขอ้มูลข่าวสารท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์ 

นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก และตลาดนํ้ าท่าคาอยูใ่น

ระดบัมาก โดยดา้นการจดัการทรัพยากรทางการท่องเท่ียวตลาดนํ้าดาํเนินสะดวก ให้ความสําคญักบั

การประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ส่วนตลาดนํ้ าท่าคาให้ความสําคญักบั สภาพชีวิต

ความเป็นอยูข่องชุมชนตลาดนํ้ามากท่ีสุด และดา้นการจดัการบริการทางการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวกและตลาดนํ้ าท่าให้ความสําคญัเหมือนกนั คือ ผูข้ายควรมีอธัยาศยั

ไมตรีท่ีดีและไม่เอาเปรียบนกัท่องเท่ียว การทดสอบสมมติฐานระดบัความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผล

ต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว พบวา่ 1. ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ

จดัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก และตลาดนํ้ าท่าคาแตกต่างกนั โดยระดบัความพึงพอใจต่อ

การจดัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าท่าคามากกวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดนํ้ า

ดาํเนินสะดวก และใหค้วามสําคญักบั สภาพวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนในตลาดนํ้ ามากท่ีสุด 2.

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา , อาชีพ , พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ท่ีแตกต่างกนั ส่วน

การรับรู้ข่าวสารจากนิตยสาร/วารสาร บุคคลในครอบครัว เพื่อน/เพื่อนบา้น และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาด
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นํ้าท่าคา ไดแ้ก่ อายุ ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูมี้อายุนอ้ยจะมีความพึงพอใจมากกวา่ผูมี้อายุมาก การรับรู้

ข่าวสารจากเพื่อน/เพื่อนบ้าน และความคาดหวงัต่อการจัดการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าท่าคามี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจ จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะ ในเร่ืองการ

ปรับปรุงปัจจยัพื้นฐานท่ีเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกของตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก และตลาดนํ้ าท่าคา 

ไดแ้ก่ ห้องสุขา สถานท่ีจอดรถ ทางเดินริมนํ้ าให้เหมาะสมกบัปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนใน

อนาคต สาํหรับตลาดนํ้าท่าคา ควรไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวเพิ่ม

มากข้ึน โดยผา่นส่ือนิตยสาร หรือวารสารการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการ

ท่องเท่ียว ควรอนุรักษ์วฒันธรรมทางนํ้ า และวิถีชีวิตของชุมชนตลาดนํ้ าดาํเนินสะดวก และตลาด

นํ้าท่าคา ส่วนสินคา้ และบริการทางการท่องเท่ียว ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนผลิตสินคา้หตัถกรรม

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนในตลาดนํ้ า และควรแสดงอตัราค่าบริการต่างๆ ไวอ้ยา่งเปิดเผยให้แก่

นกัท่องเท่ียวไดรั้บรู้  

กกกกกกกกอุดมศกัด์ิ แนวจิตร (2544) การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวงั 

และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณี

อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของแหล่งท่องเท่ียวอุทยาน

แห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัลาํปาง ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมี

ผลต่อคาดหวงัและความพึงพอใจ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัลาํปาง เพื่อการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ 

กกกกกกกกผลสรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีการศึกษาปริญญาตรี และ

ส่วนมากเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  รองลงมาคือ กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ภูมิลาํเนาของ

นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดั ลาํปาง รองลงมาคือ กรุงเทพ และนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี

ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในระดบั มากท่ีสุด 

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจ ต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของ

อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัลาํปางดา้นพื้นท่ี และการมีส่วนร่วมในระดบั มาก แต่กลบัมีความ

ความคาดหวงัและความพึงพอใจเพียงปานกลางต่อการจดัการรวมทุกด้าน และต่อกิจกรรมเพื่อ

การศึกษาธรรมชาติ 

กกกกกกกกผลการศึกษาดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ภูมิลาํเนา และ

ความรู้ เก่ียวกบัเชิงนิเวศ ไม่มีผลแต่อยา่งใดต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อ

การจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อดารท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
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กกกกกกกกผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคาดหวงัและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง ต่อการ

จดัสภาพแวดล้อม เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ทั้งด้านพื้นท่ี ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมเพื่อ

การศึกษาธรรมชาติ และดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า คาดหวงัและความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง มี

ความสัมพนัธ์ในเชิงบวก หรือเป็นไปในทิศทางเด่ียวกนั ทั้ง 4 ดา้น 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  (Survey Research) โดยหัวขอ้ของการวิจยั คือ 

“ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียวเพลินวาน” ซ่ึงผูว้ิจยัได้

กาํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี  

กกกกกกกก1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั 

4. ขั้นตอนการวิจยั 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

6. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กกกกกกกกการวิจัยคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เน่ืองจาก

กลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนท่ีมากและไม่สามารถทราบจาํนวนท่ีแน่นอนได้ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ของการวิจยั ผูว้ิจยัจึงกาํหนดการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก กาํหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทางของ 

Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการคาํนวณจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเขา้มาท่องเท่ียว

ในอาํเภอหัวหิน จาํนวน 1.9 ล้านคน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2552) ซ่ึงได้ขนาดตวัอย่าง

เท่ากบั 400 คน ดงัน้ี 

 

                           

กกกกกกกกสูตร 
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กกกกกกกกเม่ือ      n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                              N   แทน ขนาดของประชากร 

                              e    แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง กาํหนดเป็น 

กกกกกกกกในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีตอ้งการศึกษา มีจาํนวน 1,900,000 คน และกาํหนด

ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ดงัน้ี 

 

 

 

                                                 n    =   399.99    n      400  คน  

กกกกกกกกดงันั้น จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด คือ 400 ตวัอยา่ง 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

กกกกกกกกตวัแปรท่ีผูว้ิจยัสนใจมี 2 ตวัแปร คือ 

กกกกกกกกตวัแปรอิสระ คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนา (จงัหวดั) 

กกกกกกกกตวัแปรตาม   คือ คาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียว

เพลินวาน 9 ดา้น คือ ดา้นทัว่ไป ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวก ดา้นความหนาแน่น ดา้นธุรกิจการขายสินคา้ ดา้นการบริการ ดา้นกิจกรรม และดา้น

สวสัดิภาพและความปลอดภยั 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ประกอบดว้ย  

กกกกกกกกส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ภูมิลาํเนา (จงัหวดั) 

กกกกกก  ส่วนท่ี  2 พฤติกรรมการมาท่องเ ท่ียวบริ เวณเพลินวาน อํา เภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามจะเป็นขอ้ความใหเ้ลือกตอบ 

กกกกกกกกส่วนท่ี 3 ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหัวหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ดา้น  

กกกกกกกกส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหัวหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ดา้น เป็นขอ้มูลวดัระดบัความสําคญัท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงัและ

1 1,900,000 (0. 05) 

1,900,000 
n 

+ 

= 
2 
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ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละดา้น โดยในแต่ละคาํถามจะมีคาํตอบให้เลือก 5 

ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

กกกกกกกกระดบัความสาํคญั          ระดบัคะแนน 

กกกกกกกกมากท่ีสุด                                                            5 

กกกกกกกกมาก                                                          4 

กกกกกกกกปานกลาง                                                          3 

กกกกกกกกนอ้ย                                                          2 

กกกกกกกกนอ้ยท่ีสุด                                                          1 

กกกกกกกกส่วนท่ี 5 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการกลบัมาท่องเท่ียวเพลินวาน จาํนวน 1 ขอ้ 

ลกัษณะแบบสอบถามจะเป็นขอ้ความใหเ้ลือกตอบ 

  

ข้ันตอนการวจัิย  

กกกกกกกก1. ทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ เอกสาร และวารสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพลิน

วาน การท่องเท่ียว ความคาดหวงั และความพึงพอใจ  

กกกกกกกก2. กาํหนดโครงสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั จากนั้นจึง

ทาํการออกแบบสอบถามตามโครงสร้างท่ีกาํหนดไว ้โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนได้ปรึกษากบั

ผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่านในดา้นการท่องเท่ียว ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ และดา้นการตลาด เพื่อพิจารณาใน

ด้านความถูกต้อง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งของคาํถามแต่ละขอ้กบัวตัถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

มากกวา่ 0.50  

กกกกกกกก3. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผูเ้ช่ียวชาญไปทดสอบกบันกัศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเคยไปเท่ียวเพลินวานแล้ว จํานวน 30 คน พบว่า 

แบบสอบถามมีค่าความเช่ือ (Reliability) ของสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) มี

ค่าเท่ากบั 0.931 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล้ 1 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง (สรชยั พิสารบุตร 

เสาวรส ใหญ่สวา่ง และปรีชา อศัวเดชานุกร 2549)  

กกกกกกกก4. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามท่ีบริเวณเพลินวาน 

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 400 ชุด ในวนัท่ี 1 – 20 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอย่างมีจาํนวนมาก ดงันั้น การกระจายการสุ่มตวัอย่างเพื่อให้ไดป้ระชากรท่ีตรงตามหัวขอ้ของ

งานวจิยัท่ีจะศึกษา ผูว้จิยัจึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ หรือแบบสะดวก  

 



25 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก1. ขอ้มูลปฐมภูมิ 

กกกกกกกกทาํการเก็บขอ้มูลโดยนาํแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัแจกใหก้บันกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวเพลินวาน  โดยผูต้อบแบบสอบถามกรอกคาํตอบลงในแบบสอบถามดว้ยตนเอง จากนั้น

รอรับแบบสอบถามคืน หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาดาํเนินการวิเคราะห์ สรุปผลตาม

ขั้นตอนของการวจิยั 

กกกกกกกก2. ขอ้มูลทุติยภูมิ 

กกกกกกกกในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ หนงัสือ วารสาร ขอ้มูล

ทางอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งผลงานวิจยัและการบรรยายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ครอบคลุมกวา้งขวาง น่าเช่ือถือและมีความถูกตอ้ง   

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

กกกกกกกกผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลตั้งแต่ เดือนปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนส้ินเดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีระยะเวลาดาํเนินงานแบ่งเป็น2ช่วงดงัน้ี   

กกกกกกกกช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 คน้หาและเก็บรวบรวมขอ้มูล

จากเอกสารแหล่งต่างๆ   

กกกกกกกกช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 ทาํการเก็บขอ้มูลจาก

แบบสอบถามโดยการลงพื้นท่ีภาคสนามและเก็บขอ้มูลคร้ังสุดทา้ย  วิเคราะห์ขอ้มูล  ตรวจสอบ

ขอ้มูล  สรุปผลการศึกษาและเก็บรายละเอียดต่างๆใหค้รบถว้น 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกวิธีการรวบรวมขอ้มูล งานวิจยัเร่ืองน้ีจะใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 

ส่วน คือ  

กกกกกกกก1. สถิติพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

เพื่อใช้ในการอธิบายถึงลักษณะข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว

ต่อการมาเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ  

กกกกกกกก2. ตวัสถิติ t-test เพื่อใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวต่อการมาเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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กกกกกกกกการแปรความหมายของค่าเฉล่ียของประเด็นคาํถาม     เป็นข้อในแต่ละด้านใน

แบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑ์การแปรความหมายตามแนวทางของวนั เดชพิชยั (2535) มีรายละเอียด

และวธีิดาํเนินการ ดงัน้ี 

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.51 – 5.00 หมายความวา่มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด 

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.51 – 4.50 หมายความวา่มีความเห็นในระดบัมาก 

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.51 – 3.50 หมายความวา่มีความเห็นในระดบัปานกลาง 

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.51 – 2.50 หมายความวา่มีความเห็นในระดบันอ้ย 

กกกกกกกกคะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.50 หมายความวา่มีความเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกกการศึกษาเร่ือง เร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมา

ท่องเ ท่ียวเพลินวาน  มีว ัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียวเพลินวานและเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของกนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อ

การมาท่องเท่ียวเพลินวาน โดยทาํการศึกษาจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเพลินวานโดยใชว้ิธีการ

สุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกจากจาํนวนนกัท่องเท่ียว 1.9 ลา้นคน(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2552) 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา คือ 400 คน ผลการวเิคราะห์เสนอไดด้งัน้ี 

กกกกกกกกส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

กกกกกกกกส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

กกกกกกกกส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

กกกกกกกกส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

กกกกกกกกส่วนท่ี 5 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการกลบัมาท่องเท่ียวเพลินวาน 

กกกกกกกกส่วนท่ี 6 การวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 

กกกกกกกกสัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

กกกกกกกกเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ผูว้จิยัไดเ้สนอสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

กกกกกกกกX แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

กกกกกกกกS.D. แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

กกกกกกกกt  แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 

กกกกกกกกP แทน  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 

ตารางที ่ 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 192 48.00 

หญิง 208 52.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  1 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 

รองลงมาคือเพศชาย 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

 

ตารางที ่ 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 65 16.25 

21 - 30 ปี 128 32.00 

31 - 40 ปี 115 28.75 

41 - 50 ปี 74 18.50 

51 ปีข้ึนไป 18 4.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 21 - 30 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 

128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือช่วงอายุ 31 - 40 ปี จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 

ช่วงอายุ 41 - 50 ปี จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 ช่วงอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี จาํนวน 65 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.25 และช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป จาํนวน 18คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 5 1.25 

มธัยมศึกษา , ปวช 87 21.75 

อนุปริญญา , ปวส 142 35.50 

ปริญญาตรี 150 37.50 

สูงกวา่ปริญญาตรี 16 4.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มาก

ท่ีสุด จาํนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ ระดบัอนุปริญญา , ปวส จาํนวน 142 คน 

คิดเป็นร้อยละ 35.50 มธัยมศึกษา , ปวช จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 สูงกว่าปริญญาตรี 

จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และประถมศึกษา จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 

ตามลาํดบั 

 

 ตารางที ่4 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  45 11.25 

พนกังานบริษทัเอกชน 67 16.75 

ประกอบอาชีพส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 90 22.50 

นกัเรียน/นกัศึกษา 192 48.00 

อ่ืนๆ 6 1.50 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มากท่ีสุด จาํนวน 

192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาคือ ประกอบอาชีพส่วนตวั/เจา้ของกิจการ จาํนวน 90 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.50พนักงานบริษัทเอกชน  จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 รับราชการ /

รัฐวิสาหกิจ จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และอ่ืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 

ตามลาํดบั 
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ตารางที ่5 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายไดต่้อเดือน จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 121 30.25 

10,001 - 20,000 บาท 89 22.25 

20,001 - 30,000 บาท 106 26.50 

30,001 - 40,000 บาท 49 12.25 

40,001 - 50,000 บาท 18 4.50 

50,001 บาทข้ึนไป 17 4.25 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท มากท่ีสุด 

จาํนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 รองลงมาคือรายไดต่้อเดือน20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 106 

คน คิดเป็นร้อนละ 26.50 รายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อนละ 22. 

25 รายไดต่้อเดือน 30,001 - 40,000 บาท  บาท จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12. 25 รายไดต่้อเดือน 

40,001 - 50,000 บาท จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และรายได้ต่อเดือน50,001 บาทข้ึนไป 

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4. 25 ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่6 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามภูมิลาํเนา 

ภูมิลาํเนา จาํนวน ร้อยละ 

ภาคเหนือ 12 3.00 

ภาคกลาง 140 35.50 

ภาคตะวนัออก 40 10.00 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 24 6.00 

ภาคตะวนัตก 53 13.25 

ภาคใต ้ 131 32.75 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลาง มากท่ีสุด จาํนวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือมีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีภาคใต ้จาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.75 มีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีภาคตะวนัตก จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 มีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีภาค
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ตะวนัออก จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 มีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวน 24 

คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และมีภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคเหนือ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามจาํนวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียว   

กกกกกกกต่อปี 

จาํนวนคร้ัง จาํนวน ร้อยละ 

1 คร้ัง 45 3.00 

2 คร้ัง 147 35.50 

3 คร้ัง 128 10.00 

4 คร้ัง 78 6.00 

มากกวา่ 5 คร้ัง 2 13.25 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวปีละ 2 คร้ัง มากท่ีสุด 

จาํนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมาคือ เดินทางท่องเท่ียวปีละ 3 คร้ัง จาํนวน 128 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.00เดินทางท่องเท่ียวปีละ 4 คร้ัง จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 เดินทางท่องเท่ียว

ปีละ 1 คร้ัง จาํนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และเดินทางท่องเท่ียวปีละมากกวา่ 5 คร้ัง จาํนวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ตามลาํดบั 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทีม่าท่องเทีย่วเพลนิวาน 

ตารางที่ 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามบุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ย 

บุคคล จาํนวน ร้อยละ 

มาพกัผอ่นคนเดียว 17 4.25 

ครอบครัว  133 33.25 

เพื่อน 149 37.25 

บริษทัทวัร์จดัมาตามโปรแกรม 13 3.25 

เป็นทางผา่นเพื่อไปยงัสถานท่ีอ่ืน  51 7.75 

อ่ืนๆ 57 14.25 

รวม 400 100.00 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบว่า ส่วนใหญ่บุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยคือ เพื่อน มากท่ีสุด 

จาํนวน 149คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมาคือ ครอบครัว จาํนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 

อ่ืนๆจาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 เป็นทางผ่านเพื่อไปยงัสถานท่ีอ่ืน จาํนวน 31 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.75 มาพกัผ่อนคนเดียว จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 ตามลาํดบั และเป็นบริษทัทวัร์

จดัมาตามโปรแกรม จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามจาํนวนคร้ังในการเดินทางท่องเท่ียว

กกกกกกกเพลินวาน 

จาํนวนคร้ัง จาํนวน ร้อยละ 

1 คร้ัง 209 52.25 

2 คร้ัง 160 40.00 

3 คร้ัง 27 6.75 

4 คร้ัง 4 1.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเพลินวาน 1 คร้ัง มากท่ีสุด จาํนวน 209 

คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 รองลงมาคือ มาเพลินวาน 2 คร้ัง จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มา

เพลินวาน 3 คร้ัง จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 และมาเพลินวาน 4 คร้ัง จาํนวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกวนัในการเดินทางท่องเท่ียวเพลินวาน 

วนั จาํนวน ร้อยละ 

จนัทร์ – ศุกร์ 84 21.00 

วนัหยดุสุดสัปดาห์ 161 40.25 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 128 32.00 

วนัหยดุพกัร้อน 27 6.75 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเพลินวานในวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์มาก

ท่ีสุด จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาคือ มาเพลินวานในวนัหยุดสุดสัปดาห์ จาํนวน 
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161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 มาเพลินวานในจนัทร์ – ศุกร์ จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ

มาเพลินวานในวนัหยดุพกัร้อนจาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 11 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามการเดินทาง 

การเดินทาง จาํนวน ร้อยละ 

รถส่วนตวั  261 65.25 

รถโดยสาร 59 14.75 

รถเช่า  72 18.00 

อ่ืนๆ 8 2.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเพลินวานโดยรถส่วนตวั มาก

ท่ีสุด จาํนวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมาคือ มาเพลินวานเดินทางมาเพลินวานโดยรถ

เช่า จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 เดินทางมาเพลินวานโดยรถโดยสาร จาํนวน 59 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.75 และเดินทางมาเพลินวานโดยอ่ืนๆ จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 12 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามวตัถุประสงค ์

วตัถุประสงค ์ จาํนวน ร้อยละ 

พกัผอ่น  253 63.25 

ติดต่อธุรกิจ 11 2.75 

ทาํกิจกรรม  43 10.75 

สังสรรคก์บัหมู่คณะ 93 23.25 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน มากท่ีสุด 

จาํนวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 รองลงมาคือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อสังสรรคก์บัหมู่คณะ จาํนวน 

93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํกิจกรรม จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 

และมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดต่อธุรกิจ จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 13 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามท่ีพกั 

ท่ีพกั จาํนวน ร้อยละ 

บา้นพกัส่วนตวั 220 55.00 

บา้นญาติ 12 3.00 

โรงแรม  58 14.50 

บงักะโล 38 9.50 

หอ้งพกัแบ่งเช่า 48 12.00 

อ่ืนๆ 24 6.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พกัท่ีบา้นพกัส่วนตวั มากท่ีสุด จาํนวน 

220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมาคือ พกัท่ีโรงแรม จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 พกัท่ี

ห้องพกัแบ่งเช่า จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 พกัท่ีบงักะโล จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

9.50 พกัท่ีอ่ืนๆ จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และพกัท่ีบา้นญาติ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.00 

 

ตารางที่ 14 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้าย จาํนวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100  บาท  44 11.00 

100 - 300 บาท 141 35.25 

301 - 500 บาท 78 19.50 

501 - 1,000 บาท 49 12.25 

1,001 บาทข้ึนไป 88 22.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้าย 100 - 300 บาท มากท่ีสุด 

จาํนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 รองลงมาคือ มีค่าใชจ่้าย 1,001 บาทข้ึนไป จาํนวน 88 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.00 มีค่าใชจ่้าย 301 - 500 บาท จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 มีค่าใชจ่้าย 501 - 

1,000 บาท จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 และมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ 100  บาท จาํนวน 44 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.00  ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 15 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามสาเหตุสาํคญัท่ีสุดท่ีนกัท่องเท่ียว

กกกกกกกกเลือกเดินทางมาเพลินวาน 

สาเหตุ จาํนวน ร้อยละ 

ถ่ายรูป 222 55.50 

ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานท่ี 87 21.75 

ร้านคา้ในสถานท่ีเพลินวาน  56 14.00 

การบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวก 0 0.00 

การโฆษณาจากส่ือ 21 5.25 

แหล่งซ้ือของฝาก 0 0.00 

การจดักิจกรรม 14 3.50 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีสาเหตุเพื่อมาถ่ายรูป มากท่ีสุด จาํนวน 

222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาคือ ส่ิงแวดลอ้มภายในสถานท่ี จาํนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.75 ร้านคา้ในสถานท่ีเพลินวาน จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 การโฆษณาจากส่ือ จาํนวน 

21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 การจดักิจกรรม จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 การบริการและส่ิง

อาํนวยความสะดวก จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 แหล่งซ้ือของฝาก จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.00 และอ่ืนๆ จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 16 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามแหล่งข่าวสาํคญัท่ีสุดท่ีชกัจูงใจให้

กกกกกกกกนกัท่องเท่ียวมาเพลินวาน 

แหล่งข่าว จาํนวน ร้อยละ 

โทรทศัน์  78 19.50 

นิตยสาร,วารสาร 44 11.00 

วทิย ุ  0 0.00 

ส่ือบุคคล 185 46. 25 

หนงัสือพิมพ ์ 0 0.00 

อินเตอร์เน็ต 93 23. 25 

บริษทัทวัร์ 0 0.00 

แผน่พบั,โบชวัร์โปสเตอร์ 0 0.00 

ส่ือเฉพาะกิจ 0 0.00 

อ่ืนๆ 0 0.00 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ได้รับแหล่งข่าวในการชกัจูงใจจาส่ือ

บุคคล มากท่ีสุด จาํนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ตท่ี จาํนวน 93 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.25โทรทศัน์ จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 นิตยสาร,วารสาร จาํนวน 44 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.00 วทิย ุจาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00  หนงัสือพิมพจ์าํนวน 0 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.00 บริษทัทวัร์ จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 แผน่พบั,โบชวัร์โปสเตอร์ จาํนวน 0 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.00  ส่ือเฉพาะกิจ จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 และอ่ืนๆจาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อย

ละ 0.00 ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วต่อเพลินวาน 

ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นทัว่ไปท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นทัว่ไป 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
Mean S.D. 

ไดรั้บประสบการณ์ใหม่แตกต่างจากท่ี

อ่ืน 
3.69 0.82 มาก 

เพลินวานเป็นสถานท่ีท่ีตรงกบัอุดมคติ 3.52 0.56 มาก 

เพลินวานเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 

3.75 0.59 มาก 

ตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกวา่

การไปเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ 
3.57 0.60 มาก 

ตอบสนองความตอ้งการของท่านได้

ครบถว้น 
3.31 0.84 ปานกลาง 

ระยะเวลาในการมาเท่ียวเพลินวานมี

ความเพียงพอเหมาะสมต่อความ

ตอ้งการ 

3.72 0.77 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.59 0.69 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 พบว่า ดา้นทัว่ไปมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวมมีความสําคญัอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ เร่ืองเพลินวานเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ีย 3.75 ระยะเวลาในการมา

เท่ียวเพลินวานมีความเพียงพอเหมาะสมต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.72 ไดรั้บประสบการณ์ใหม่

แตกต่างจากท่ีอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.69 การมาเท่ียวเพลินวานสามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกวา่

การไปเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  3.57 และเพลินวานเป็นสถานท่ีท่ีตรงกบัอุดมคติ มีค่าเฉล่ีย 3.52 

ส่วนเร่ืองท่ีมีผลต่อการเลือกอยู่ในระดบัปานกลาง คือ เพลินวานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการไดค้รบถว้น มีค่าเฉล่ีย 3.31ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
Mean S.D. 

การเดินทางมีความสะดวกง่าย

ต่อการเขา้ถึง 
3.84 0.62 มาก 

ป้ายบอกทาง/สัญณาณจราจร

ชดัเจน 
3.69 0.71 มาก 

การจดัวางผงับริเวณท่องเท่ียวมี

ความเหมาะสม 
3.60 0.71 มาก 

เพลินวานมีศกัยภาพพร้อม

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
3.62 0.80 มาก 

ความเป็นเอกลกัษณ์ 3.95 0.86 มาก 

สะทอ้นภาพวฒันธรรมและ

แสดงวถีิชีวติความเป็นไทย 
3.73 0.89 มาก 

ทิวทศัน์และบรรยากาศของ

เพลินวาน 
3.96 0.73 มาก 

เพลินวานเหมาะสมสาํหรับการ

พกัผอ่นหยอ่นใจ 
3.79 0.75 มาก 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างสวยงาม 3.94 0.71 มาก 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างคงทน 3.77 0.59 มาก 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมีความ

สะอาดภายในของสถานท่ี 
3.97 0.70 มาก 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมีความ

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 
3.74 0.75 มาก 

ถงัขยะตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม 
3.79 0.69 มาก 

ถงัขยะมีจาํนวนท่ีเพียงพอ 3.64 0.66 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.78 0.72 มาก 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 พบวา่ ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวม

มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ เร่ืองอาคาร/ส่ิง

ปลูกสร้างมีความสะอาดภายในของสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.97 ทิวทศัน์และบรรยากาศของเพลินวาน มี

ค่าเฉล่ีย 3.96 ความเป็นเอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.95 อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.94 การ

เดินทางมีความสะดวกง่ายต่อการเขา้ถึง มีค่าเฉล่ีย 3.84 เพลินวานเหมาะสมสําหรับการพกัผ่อน

หยอ่นใจ มีค่าเฉล่ีย 3.79 ถงัขยะตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.79 อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง

คงทน มีค่าเฉล่ีย 3.77 อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 3.74 

สะทอ้นภาพวฒันธรรมและแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย มีค่าเฉล่ีย 3.73 ป้ายบอกทาง/สัญณาณ

จราจรชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.69  ถงัขยะมีจาํนวนท่ีเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.64 เพลินวานมีศกัยภาพพร้อม

ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.62 และการจดัวางผงับริเวณท่องเท่ียวมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 

3.60ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นสาธารณูปโภคท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นสาธารณูปโภค 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
Mean S.D. 

ท่ีจอดรถมีตาํแหน่งท่ีตั้งสะดวก/

เหมาะสม 
3.54 0.68 มาก 

ท่ีจอดรถมีความปลอดภยั 3.73 0.64 มาก 

ท่ีจอดรถมีความเพียงพอกบัความ

ตอ้งการ 
3.73 0.72 มาก 

พื้นลานจอดรถสะอาด/สะดวก 3.67 0.75 มาก 

หอ้งนํ้า – สุขามีตาํแหน่งท่ีตั้ง

เหมาะสม 
3.89 0.72 มาก 

หอ้งนํ้า – สุขามีจาํนวนเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 
3.85 0.66 มาก 

สภาพการใชง้านของเคร่ืองสุขภณัฑ์

ของหอ้งนํ้า – สุขา 
3.80 0.63 มาก 

การดูแลรักษาความสะอาดของ

หอ้งนํ้า – สุขา 
3.86 0.65 มาก 

หอ้งนํ้า – สุขามีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม 
3.73 0.75 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.75 0.68 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 พบว่า ด้านสาธารณูปโภคมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวมมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ ห้องนํ้ า – สุขามี

ตาํแหน่งท่ีตั้งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.89 การดูแลรักษาความสะอาดของห้องนํ้ า – สุขา มีค่าเฉล่ีย 3.86

ห้องนํ้ า – สุขามีจาํนวนเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.85 สภาพการใช้งานของเคร่ือง

สุขภณัฑ์ของห้องนํ้ า – สุขา มีค่าเฉล่ีย 3.80 ท่ีจอดรถมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.73 ท่ีจอดรถมี

ความเพียงพอกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.73 ห้องนํ้ า – สุขามีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มี

ค่าเฉล่ีย 3.73 พื้นลานจอดรถสะอาด/สะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.67 และท่ีจอดรถมีตาํแหน่งท่ีตั้งสะดวก/

เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.54ตามลาํดบั  
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ตารางที ่20 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสําคญัของกก

กกกกกกกกดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
Mean S.D. 

บริเวณท่ีวา่งสาํหรับพกัผอ่นมีท่ีตั้ง

เหมาะสม 
3.89 0.65 

มาก 

มา้นัง่มีปริมาณท่ีเพียงพอกบัความ

ตอ้งการ 
3.89 0.68 

มาก 

มา้นัง่มีความคงทน/ปลอดภยั 3.90 0.59 มาก 

บริเวณท่ีวา่งสาํหรับพกัผอ่นมี

ความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 
3.87 0.66 

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.88 0.64 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 พบวา่ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวมมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ มา้นั่งมีความ

คงทน/ปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.90 มา้นัง่มีปริมาณท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.89 บริเวณ

ท่ีว่างสําหรับพกัผ่อนมีท่ีตั้ งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.89 และบริเวณท่ีว่างสําหรับพกัผ่อนมีความ

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 3.87ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นความหนาแน่นท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นความหนาแน่น 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
Mean S.D. 

สถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่ง

เพียงพอ 
3.83 0.58 มาก 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวมีความ

เหมาะสม 
3.98 0.57 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.90 0.57 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 พบว่า ด้านความหนาแน่นมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวมมี

ความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคัญระดับมากคือ จํานวน

นกัท่องเท่ียวมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.98 และสถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างเพียงพอ มี

ค่าเฉล่ีย 3.83ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรมท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อ

กกกกกกกกเพลินวาน 

ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจ

โรงแรม 

ความคาดหวงั 
ระดบั 

Mean S.D. 

ท่ีตั้งร้านคา้ 3.98 0.69 มาก 

จาํนวนร้านคา้ 3.58 0.72 มาก 

การจดัระเบียบร้านคา้ 3.90 0.71 มาก 

รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความ

ดึงดูดใจ 
3.86 0.64 มาก 

รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความ

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 
3.84 0.72 มาก 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีราคาท่ี

เหมาะสม 
3.71 0.76 มาก 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความอร่อย 3.63 0.74 มาก 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความสะอาด 3.66 0.76 มาก 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีเมนูใหเ้ลือก

หลากหลาย 
3.71 0.71 มาก 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแก่

นกัท่องเท่ียวมีราคาท่ีเหมาะสม 
3.82 0.75 มาก 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแก่

นกัท่องเท่ียวมีความน่าสนใจ/

ดึงดูดใจ 

3.78 0.74 มาก 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแก่

นกัท่องเท่ียวมีความเป็น

เอกลกัษณ์ 

3.91 0.77 มาก 

โรงแรมมีห้องพกัเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 
3.69 0.71 มาก 

โรงแรมมีการบริการท่ีดี 3.59 0.66 มาก 
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โรงแรมมีราคาท่ีเหมาะสม 3.70 0.80 มาก 

หอ้งพกัของโรงแรมมีความ

สะอาด 
3.78 0.78 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.75 0.72 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 พบวา่ ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรมมีผลต่อความคาดหวงั

เฉล่ียโดยรวมมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ 

ท่ีตั้งร้านคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.98 ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียวมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ีย 

3.91 การจดัระเบียบร้านคา้มีค่าเฉล่ีย 3.90 รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.86 

รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 3.84 ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่าย

แก่นกัท่องเท่ียวมีราคาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.82 ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียวมีความ

น่าสนใจ/ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.78 ห้องพกัของโรงแรมมีความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.78 อาหาร/

เคร่ืองด่ืมมีราคาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.71 อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีเมนูให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 

3.71 โรงแรมมีราคาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.70 โรงแรมมีห้องพกัเพียงพอต่อความตอ้งการ มี

ค่าเฉล่ีย 3.69 อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.66 อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความอร่อย มี

ค่าเฉล่ีย 3.63 โรงแรมมีการบริการท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.59 และจาํนวนร้านคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.58ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นการบริการท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นการบริการ 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
Mean S.D. 

เวลาในการเปิดใหบ้ริการของเพลิน

วานมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
3.97 0.70 มาก 

เวลาในการเปิดใหบ้ริการโซน เพลิน 

เพลิน บาร์ มีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
3.83 0.66 มาก 

เวลาในการเปิดใหบ้ริการโซน

กิจกรรมบริเวณลานวดั มีช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม 

3.87 0.60 มาก 

พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการ

บริการ 
3.70 0.72 มาก 

พนกังานสามารถใหข้อ้แนะนาํหรือ

ขอ้มูลได ้
4.01 0.69 มาก 

พนกังานมีการบริการท่ีดี 3.87 0.69 มาก 

พนกังานพดูจาสุภาพ 3.95 0.68 มาก 

การบริการและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก 
3.89 0.81 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.88 0.61 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 23 พบวา่ ดา้นการบริการมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวมมีความสําคญั

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดับมากคือ พนักงานสามารถให้

ข้อแนะนําหรือข้อมูลได้ มีค่าเฉล่ีย 4.01 เวลาในการเปิดให้บริการของเพลินวานมีช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.97 พนกังานพูดจาสุภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.95 การบริการและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.89 เวลาในการเปิดใหบ้ริการโซนกิจกรรมบริเวณลานวดั มีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม

มีค่าเฉล่ีย 3.87 เวลาในการเปิดให้บริการโซน เพลิน เพลิน บาร์ มีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 

3.83 และพนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการบริการ มีค่าเฉล่ีย 3.70ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นกิจกรรมท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นกิจกรรม 
ความคาดหวงั ระดบั 

Mean S.D.  

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการ 

3.78 0.77 มาก 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงมีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ 
3.84 0.65 มาก 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงมีความสนุกสนาน 
3.78 0.75 มาก 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงมีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม 

3.81 0.68 มาก 

กิจกรรมประจาํปีเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
3.91 0.66 มาก 

กิจกรรมประจาํปีมีความน่าสนใจ/

ดึงดูดใจ 
3.82 0.77 มาก 

กิจกรรมประจาํปีมีความสนุกสนาน 3.95 0.62 มาก 

กิจกรรมประจาํปีมีความกลมกลืน

กบัสภาพแวดลอ้ม 
3.88 0.67 มาก 

เพลินวานมีจุดถ่ายรูปท่ีสวยงาม 4.00 0.68 มาก 

เป็นแหล่งรวมของเก่าท่ีหาดู/หาซ้ือ

ไดย้าก 
3.94 0.68 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.87 0.69 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 24 พบวา่ ดา้นการบริการมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวมมีความสําคญั

อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.87 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ เพลินวานมีจุดถ่ายรูปท่ี

สวยงาม มีค่าเฉล่ีย 4.00 กิจกรรมประจาํปีมีความสนุกสนาน มีค่าเฉล่ีย 3.95 เป็นแหล่งรวมของเก่าท่ี

หาดู/หาซ้ือไดย้าก มีค่าเฉล่ีย 3.94 กิจกรรมประจาํปีเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มี
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ค่าเฉล่ีย 3.91 กิจกรรมประจาํปีมีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 3.88 กิจกรรมโซน

งานวดัและหนงักลางแปลงมีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.84 กิจกรรมประจาํปีมีความ

น่าสนใจ/ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.82  กิจกรรมโซนงานวดัและหนงักลางแปลงเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.78 และกิจกรรมโซนงานวดัและหนงักลางแปลงมีความสนุกสนาน มีค่าเฉล่ีย 

3.78ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยัท่ีมีผลกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินกก

กกกกกกกกวาน 

ดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั 
ความคาดหวงั 

ระดบั 
Mean S.D. 

ความปลอดภยัจากโจรผูร้้าย 3.80 0.72 มาก 

ความปลอดภยัในการเยีย่มชมและ

ใชส้ถานท่ี 
3.91 0.69 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.85 0.70 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 พบวา่ ดา้นการบริการมีผลต่อความคาดหวงัเฉล่ียโดยรวมมีความสาํคญั

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.85 โดยเร่ืองท่ีมีความสาํคญัระดบัมากคือ ความปลอดภยัในการเยีย่มชม

และใชส้ถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.91 และความปลอดภยัจากโจรผูร้้าย มีค่าเฉล่ีย 3.80ตามลาํดบั 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเพลนิวาน 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นทัว่ไปท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นทัว่ไป 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

ไดรั้บประสบการณ์ใหม่แตกต่างจากท่ี

อ่ืน 
3.50 0.82 ปานกลาง 

เพลินวานเป็นสถานท่ีท่ีตรงกบัอุดมคติ

ของท่าน 
3.26 0.86 ปานกลาง 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงต่อ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ 
3.48 0.90 ปานกลาง 

สามารถตอบสนองความตอ้งการได้

มากกวา่การไปเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ 
3.11 0.75 ปานกลาง 

เพลินวานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการได้

ครบถว้น 

2.90 0.88 ปานกลาง 

ระยะเวลาในการมาเท่ียวเพลินวานมี

ความเพียงพอเหมาะสมต่อความ

ตอ้งการ 

3.52 0.90 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.29 0.14 ปานกลาง 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 พบว่า ดา้นทัว่ไปมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมมีความสําคญัอยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.29 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมาก คือ เร่ืองระยะเวลาในการมา

เท่ียวเพลินวานมีความเพียงพอเหมาะสมต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเร่ืองท่ีมีผลต่อการ

เลือกอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ไดรั้บประสบการณ์ใหม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 3.50 เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ีย 3.48 เพลินวานเป็นสถานท่ี

ท่ีตรงกบัอุดมคติของท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.26 สามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกวา่การไปเท่ียว

สถานท่ีอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย  3.11 และเพลินวานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ไดค้รบถว้น มีค่าเฉล่ีย  2.98ตามลาํดบั 



49 

 

 

ตารางที ่27 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสําคญัของกก

กกกกกกกกดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

การเดินทางมีความสะดวก ง่ายต่อการ

เขา้ถึง 
3.24 0.89 ปานกลาง 

ป้ายบอกทาง/สัญณาณจราจรชดัเจน 3.53 0.83 มาก 

การจดัวางผงับริเวณท่องเท่ียวมีความ

เหมาะสม 
3.44 0.88 ปานกลาง 

เพลินวานมีศกัยภาพพร้อมตอ้นรับ

นกัท่องเท่ียว 
3.41 1.03 ปานกลาง 

ความเป็นเอกลกัษณ์ 3.55 1.01 มาก 

วฒันธรรมและแสดงวถีิชีวติความเป็น

ไทย 
3.71 0.87 มาก 

ทิวทศัน์และบรรยากาศของ 3.76 0.95 มาก 

เพลินวานเหมาะสมสาํหรับการ

พกัผอ่นหยอ่นใจ 
3.47 0.90 ปานกลาง 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างสวยงาม 3.70 0.78 มาก 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างคงทน 3.49 0.63 ปานกลาง 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมีความสะอาด

ภายในของสถานท่ี 
3.74 0.83 มาก 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมีความกลมกลืน

กบัสภาพแวดลอ้ม 
3.56 0.90 มาก 

ถงัขยะตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 3.27 0.86 ปานกลาง 

ถงัขยะมีจาํนวนท่ีเพียงพอ 3.10 0.84 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.49 0.87 ปานกลาง 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 27 พบวา่ ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม

มีความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.49 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ ทิวทศัน์

และบรรยากาศของ มีค่าเฉล่ีย 3.76 อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมีความสะอาดภายในของสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 

3.74วฒันธรรมและแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย มีค่าเฉล่ีย 3.71 อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างสวยงาม มี

ค่าเฉล่ีย 3.70 อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างมีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 3.56 ความเป็น

เอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.55 และป้ายบอกทาง/สัญณาณจราจรชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.53 ส่วนเร่ืองท่ีมีผล

ต่อการเลือกอยู่ในระดบัปานกลาง คือ อาคาร/ส่ิงปลูกสร้างคงทน มีค่าเฉล่ีย 3.49 เพลินวาน

เหมาะสมสําหรับการพกัผ่อนหย่อนใจ มีค่าเฉล่ีย 3.47 การจดัวางผงับริเวณท่องเท่ียวมีความ

เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.44 เพลินวานมีศกัยภาพพร้อมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.41  ถงัขยะ

ตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.27 การเดินทางมีความสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึง มีค่าเฉล่ีย  

3.24 และถงัขยะมีจาํนวนท่ีเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย  3.10ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นสาธารณูปโภคท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นสาธารณูปโภค 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

ท่ีจอดรถมีตาํแหน่งท่ีตั้งสะดวก/

เหมาะสม 
3.07 0.74 ปานกลาง 

ท่ีจอดรถมีความปลอดภยั 3.23 0.82 ปานกลาง 

ท่ีจอดรถมีความเพียงพอกบัความ

ตอ้งการ 
3.15 0.76 ปานกลาง 

พื้นลานจอดรถสะอาด/สะดวก 3.20 0.83 ปานกลาง 

หอ้งนํ้า – สุขามีตาํแหน่งท่ีตั้ง

เหมาะสม 
3.37 0.83 ปานกลาง 

หอ้งนํ้า – สุขามีจาํนวนเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 
3.33 0.67 ปานกลาง 

สภาพการใชง้านของเคร่ืองสุขภณัฑ์

ของหอ้งนํ้า – สุขา 
3.53 0.71 มาก 

การดูแลรักษาความสะอาดของ

หอ้งนํ้า – สุขา 
3.59 0.90 มาก 

หอ้งนํ้า – สุขามีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม 
3.75 0.80 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.35 0.78 ปานกลาง 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 28 พบว่า ด้านสาธารณูปโภคมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมมี

ความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.-ถ โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมาก คือ ห้องนํ้ า – 

สุขามีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 3.75 การดูแลรักษาความสะอาดของห้องนํ้ า – 

สุขา มีค่าเฉล่ีย 3.59 และสภาพการใชง้านของเคร่ืองสุขภณัฑข์องหอ้งนํ้า – สุขา มีค่าเฉล่ีย 3.53 ส่วน

เร่ืองท่ีมีผลต่อการเลือกอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ห้องนํ้ า – สุขามีตาํแหน่งท่ีตั้งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 

3.37 ห้องนํ้ า – สุขามีจาํนวนเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.33 ท่ีจอดรถมีความปลอดภยั มี

ค่าเฉล่ีย 3.23 พื้นลานจอดรถสะอาด/สะดวก ปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.20 ท่ีจอดรถมีความเพียงพอกบั
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ความตอ้งการปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.23 และท่ีจอดรถมีตาํแหน่งท่ีตั้งสะดวก/เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 

3.07ตามลาํดบั  

 

ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

บริเวณท่ีวา่งสาํหรับพกัผอ่นมีท่ีตั้ง

เหมาะสม 
3.48 0.81 ปานกลาง 

มา้นัง่มีปริมาณท่ีเพียงพอกบัความ

ตอ้งการ 
3.27 0.86 ปานกลาง 

มา้นัง่มีความคงทน/ปลอดภยั 3.37 0.83 ปานกลาง 

บริเวณท่ีวา่งสาํหรับพกัผอ่นมีความ

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 
3.57 0.93 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.42 1.71 ปานกลาง 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 29 พบวา่ ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมาก คือ บริเวณ

ท่ีว่างสําหรับพกัผ่อนมีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 3.57 ส่วนเร่ืองท่ีมีผลต่อการ

เลือกอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ บริเวณท่ีวา่งสําหรับพกัผอ่นมีท่ีตั้งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.48 มา้นัง่มี

ความคงทน/ปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 3.37 และมา้นัง่มีปริมาณท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.27

ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 30 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นความหนาแน่นท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นความหนาแน่น 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

สถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวได้

อยา่งเพียงพอ 
3.39 0.70 ปานกลาง 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวมีความ

เหมาะสม 
3.35 0.91 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.37 0.80 ปานกลาง 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 30 พบว่า ด้านความหนาแน่นมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมมี

ความสําคญัอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัปานกลาง คือ 

สถานท่ีรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.39 และจาํนวนนักท่องเท่ียวมีความ

เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.35ตามลาํดบั  
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ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรมท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ

กกกกกกกกเพลินวาน 

ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจ

โรงแรม 

ความพึงพอใจ 
ระดบั 

Mean S.D. 

ท่ีตั้งร้านคา้ 3.45 0.86 ปานกลาง 

จาํนวนร้านคา้ 3.64 0.73 มาก 

การจดัระเบียบร้านคา้มีความ 3.55 0.78 มาก 

รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความ

ดึงดูดใจ 
3.72 0.82 มาก 

รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความ

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม 
3.65 0.87 มาก 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีราคาท่ีเหมาะสม 2.98 1.02 ปานกลาง 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความอร่อย 3.21 0.88 ปานกลาง 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความสะอาด 3.41 0.87 มาก 

อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีเมนูใหเ้ลือก

หลากหลาย 
3.47 0.77 ปานกลาง 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว

มีราคาท่ีเหมาะสม 
2.90 0.94 ปานกลาง 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว

มีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ 
3.49 0.80 ปานกลาง 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว

มีความเป็นเอกลกัษณ์ 
3.58 0.93 มาก 

โรงแรมมีห้องพกัเพียงพอต่อความ

ตอ้งการ 
3.28 0.72 ปานกลาง 

โรงแรมมีการบริการท่ีดี 3.29 0.78 ปานกลาง 

โรงแรมมีราคาท่ีเหมาะสม 3.10 0.81 ปานกลาง 

หอ้งพกัของโรงแรมมีความสะอาด 3.21 0.82 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.37 0.83 ปานกลาง 



55 

 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 31 พบวา่ ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรมมีผลต่อความพึงพอใจ

เฉล่ียโดยรวมมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมาก

คือ รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.72 รูปแบบของแผงขายสินคา้มีความ

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม มีค่าเฉล่ีย 3.65 จาํนวนร้านคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.64 ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายแก่

นกัท่องเท่ียวมีความเป็นเอกลกัษณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.58 และการจดัระเบียบร้านคา้มีความ มีค่าเฉล่ีย 3.55 

ส่วนเร่ืองท่ีมีผลต่อการเลือกอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียวมีความ

น่าสนใจ/ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.49 อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีเมนูให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 3.47 ท่ีตั้ง

ร้านคา้ มีค่าเฉล่ีย 3.45 อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.41โรงแรมมีการบริการท่ีดี มี

ค่าเฉล่ีย 3.29 โรงแรมมีห้องพกัเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.28 อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีความ

อร่อย มีค่าเฉล่ีย 3.21 ห้องพกัของโรงแรมมีความสะอาด มีค่าเฉล่ีย 3.21 โรงแรมมีราคาท่ีเหมาะสม 

มีค่าเฉล่ีย 3.10 อาหาร/เคร่ืองด่ืมมีราคาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 2.98 และผลิตภณัฑ์ท่ีจาํหน่ายแก่

นกัท่องเท่ียวมีราคาท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย 2.90ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นการบริการท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นการบริการ 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

เวลาในการเปิดใหบ้ริการของ

เพลินวานมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
3.70 0.81 มาก 

เวลาในการเปิดใหบ้ริการโซน 

เพลิน เพลิน บาร์ มีช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม 

3.43 0.78 ปานกลาง 

เวลาในการเปิดใหบ้ริการโซน

กิจกรรมบริเวณลานวดั มีช่วงเวลา

ท่ีเหมาะสม 

3.44 0.76 ปานกลาง 

พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการ

บริการ 
3.52 0.79 มาก 

พนกังานสามารถใหข้อ้แนะนาํ

หรือขอ้มูลได ้
3.42 0.94 ปานกลาง 

พนกังานมีการบริการท่ีดี 3.33 0.90 ปานกลาง 

พนกังานพดูจาสุภาพ 3.47 0.77 ปานกลาง 

การบริการและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกเพลินวานเป็นท่ี 
3.48 0.86 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.47 0.51 ปานกลาง 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 32 พบวา่ ดา้นการบริการมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมมีความสําคญั

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.47 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัปานกลาง คือ เวลาในการเปิด

ให้บริการของเพลินวานมีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.70 ส่วนเร่ืองท่ีมีผลต่อการเลือกอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คือ การบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพลินวานเป็นท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.48 พนกังาน

พูดจาสุภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.47 เวลาในการเปิดให้บริการโซนกิจกรรมบริเวณลานวดั มีช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.44 เวลาในการเปิดให้บริการโซน เพลิน เพลิน บาร์ มีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม มี

ค่าเฉล่ีย 3.43 พนกังานสามารถให้ขอ้แนะนาํหรือขอ้มูลได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.42 และพนกังานมีการ

บริการท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.33ตามลาํดบั 
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ตารางที ่33 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสําคญัของกก

กกกกกกกกดา้นกิจกรรมท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินวาน 

ดา้นกิจกรรม 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

3.45 0.76 ปานกลาง 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงมีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ 
3.55 0.75 มาก 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงมีความสนุกสนาน 
3.63 0.81 มาก 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงั

กลางแปลงมีความกลมกลืนกบั

สภาพแวดลอ้ม 

3.62 0.79 มาก 

กิจกรรมประจาํปีเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
3.56 0.93 มาก 

กิจกรรมประจาํปีมีความน่าสนใจ/

ดึงดูดใจ 
3.62 0.85 มาก 

กิจกรรมประจาํปีมีความสนุกสนาน 3.76 0.76 มาก 

กิจกรรมประจาํปีมีความกลมกลืน

กบัสภาพแวดลอ้ม 
3.66 0.80 มาก 

เพลินวานมีจุดถ่ายรูปท่ีสวยงาม 3.89 0.99 มาก 

เป็นแหล่งรวมของเก่าท่ีหาดู/หาซ้ือ

ไดย้าก 
3.66 0.88 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.64 0.83 มาก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 33 พบวา่ ดา้นการบริการมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมมีความสําคญั

อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.64 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัมากคือ เพลินวานมีจุดถ่ายรูปท่ี

สวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.89 กิจกรรมประจาํปีมีความสนุกสนาน มีค่าเฉล่ีย 3.76 กิจกรรมประจาํปีมี

ความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม มีค่าเฉล่ีย 3.66 เป็นแหล่งรวมของเก่าท่ีหาดู/หาซ้ือไดย้าก มี
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ค่าเฉล่ีย 3.66 กิจกรรมโซนงานวดัและหนงักลางแปลงมีความสนุกสนาน มีค่าเฉล่ีย 3.63 กิจกรรม

โซนงานวดัและหนงักลางแปลงมีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.62 กิจกรรมประจาํปีมีความ

น่าสนใจ/ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.62  กิจกรรมประจาํปีเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มี

ค่าเฉล่ีย 3.56 และกิจกรรมโซนงานวดัและหนงักลางแปลงมีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ มีค่าเฉล่ีย 3.55 

ส่วนเร่ืองท่ีมีผลต่อการเลือกอยู่ในระดบัปานกลาง คือ กิจกรรมโซนงานวดัและหนังกลางแปลง

เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.45ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความสาํคญัของกก

กกกกกกกกดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยัท่ีมีผลกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อเพลินกก

กกกกกกกกวาน 

ดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั 
ความพึงพอใจ 

ระดบั 
Mean S.D. 

ความปลอดภยัจากโจรผูร้้าย 3.32 0.64 ปานกลาง 

ความปลอดภยัในการเยีย่มชมและ

ใชส้ถานท่ี 
3.28 0.63 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียรวม 3.30 0.63 ปานกลาง 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 พบวา่ ดา้นการบริการมีผลต่อความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมมีความสําคญั

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 โดยเร่ืองท่ีมีความสําคญัระดบัปานกลาง คือ ความปลอดภยั

จากโจรผูร้้าย มีค่าเฉล่ีย 3.32 และความปลอดภยัในการเยี่ยมชมและใช้สถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.28

ตามลาํดบั 

 

ส่วนที ่5 การตัดสินใจของนักท่องเทีย่วในการกลบัมาท่องเทีย่วเพลนิวาน 

ตารางที่ 35 แสดงจาํนวนและร้อยละของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวเพลินวาน 

การตดัสินใจ จาํนวน ร้อยละ 

กลบั 254 64.25 

ไม่กลบั 143 35.75 

รวม 400 100.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  1 พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจกลบัมาเท่ียวเพลินวาน 254 คน 

คิดเป็นร้อยละ 64.25 รองลงมาคือไม่กลบั 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 
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ส่วนที ่6 การวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมุติฐาน 

กกกกกกกกนกัท่องเท่ียวท่ีมีความคาดหวงัจะส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

ตารางที ่36 แสดงค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียนเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบปัจจยัท่ี

กกกกกกกกมีผลต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาท่องเท่ียวเพลิน

กกกกกกกกวาน โดยการทดสอบค่าที (t-test)  

ดา้น 
ความคาดหวงั ความพึงพอใจ t-

statistics 
Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 

ดา้นทัว่ไป 3.59 0.69 3.29 0.14 8.68 0.00 

ดา้นกายภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
3.78 0.72 3.49 0.87 8.71 0.00 

ดา้นสาธารณูปโภค 3.75 0.68 3.35 0.78 11.84 0.00 

ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.88 0.64 3.42 1.71 11.93 0.00 

ดา้นความหนาแน่น 3.90 0.57 3.37 0.80 14.01 0.00 

ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และ

ธุรกิจโรงแรม 
3.75 0.72 3.37 0.83 10.75 0.00 

ดา้นการบริการ 3.88 0.61 3.47 0.51 10.47 0.00 

ดา้นกิจกรรม 3.87 0.69 3.64 0.83 6.34 0.00 

ดา้นสวสัดิภาพและความ

ปลอดภยั 
3.85 0.70 3.30 0.63 13.29 0.00 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 36 ผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียวเพลินวานท่ีมีความคาดหวงัสูงจะส่งผลต่อความพึงพอใจท่ี

แตกต่างกนั พบวา่ ความพึงพอใจตํ่ากวา่ความคาดหวงัทุกดา้นท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 แสดงวา่ ความ

พึงพอใจท่ีตํ่ากวา่ความคาดหวงัไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ดงันั้นจึงปฏิเสธสมมุติฐานการ

วจิยัท่ีตั้งไว ้ 
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บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง “ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียว

เพลินวาน” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงักบัความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียวเพลินวานและเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวเพลินวาน โดยมีรายละเอียดในการสรุปผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

         1.  สรุปผลการวจิยั 

         2.  อภิปรายผลการวจิยั 

         3.  ปัญหาท่ีพบในการวจิยั 

กกกกกกกก4. ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 

กกกกกกกกงานวจิยัเร่ือง “ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียว

เพลินวาน” มีรายละเอียดและวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีใช้ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยสํารวจกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการมาท่องเท่ียวเพลินวาน และความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาบริเวณเพลินวาน อาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ดา้น 

ดา้นสถานท่ี ด้านกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ด้านสาธารณูปโภค ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้าน

ความหนาแน่น ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรม ดา้นการบริการ ดา้นกิจกรรม และดา้น

สวสัดิภาพและความปลอดภยั สําหรับพื้นท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริเวณเพลินวาน อาํเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

กกกกกกกกผูว้ิจยักาํหนดการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก กาํหนดขนาดตวัอย่างตามแนวทางของ 

Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในกรณีท่ีประชากรมีขนาดใหญ่ ซ่ึงไดข้นาดตวัอย่าง

เท่ากบั 400 คน   
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กกกกกกกกแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ขอ้มูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 7 ขอ้ ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการมาท่องเท่ียวบริเวณเพลินวาน 

อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ขอ้ ส่วนท่ี 3 ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ดา้น ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณเพลินวาน อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จาํนวน 9 ดา้น 

และส่วนท่ี 5 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการกลบัมาท่องเท่ียวเพลินวาน จาํนวน 1 ขอ้ 

 

สรุปผลการวจัิย 

กกกกกกกก1.  ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 208 คน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอายุ

ในช่วง 21 - 30 ปี มาก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญา นกัท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่มีอาชีพนกัเรียน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี

ภูมิลาํเนาอยูท่ี่ภาคกลาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวปีละ 2 คร้ัง  

กกกกกกกก2. ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วต่อการมาท่องเทีย่วเพลนิวาน สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกกกกกกกกกส่วนใหญ่บุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยคือ เพื่อน นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่

มาเพลินวาน 1 คร้ัง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาเพลินวานในวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์นกัท่องเท่ียวส่วน

ใหญ่เดินทางมาเพลินวานโดยรถส่วนตัว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อพกัผ่อน 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พกัท่ีบา้นพกัส่วนตวั นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 100 - 300 บาท

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีสาเหตุเพื่อมาถ่ายรูป นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไดรั้บแหล่งข่าวในการชกัจูงใจ

จาส่ือบุคคล  

กกกกกกกก3. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการกลับมาเพลินวาน พบว่า 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ตดัสินใจกลบัมาเท่ียวเพลินวานจาํนวน 254 คน  

กกกกกกกก4. ผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ในทุกดา้นท่ีทดสอบ อนัประกอบดว้ย 

ดา้นทัว่ไป ดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นความ

หนาแน่น ดา้นธุรกิจการขายสินคา้และธุรกิจโรงแรม ดา้นการบริการ ดา้นกิจกรรม และดา้นสวสัดิ

ภาพและความปลอดภยั ค่าความคาดหวงัล้วนแล้วแต่สูงกว่าค่าความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคญัท่ี

ระดบั 0.05 ทั้งส้ิน  

 

 

กกกกกกกก 
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อภิปรายผลการวจัิย 

กกกกกกกกจากผลการวิจัยท่ีได้สามารถอภิปรายได้ 3 ประเด็นหลัก ประเด็นท่ีหน่ึง คือ จาก

ผลการวิจยัท่ีพบวา่ นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวโดยไดรั้บการชกัจูงจากบุคคลอ่ืน แสดงให้เห็นว่า กล

ยทุธ์ (Word-of-Mouth) มีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะทาํใหธุ้รกิจโดยเฉพาะธุรกิจทางดา้นการท่องเท่ียว

ประสบความสําเร็จ ประเด็นท่ีสอง คือ ดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีนกัท่องเท่ียวใช้ในจาํนวนไม่มากนกั คืออยู่

ระหวา่ง 100 – 300 บาท ทาํให้เพลินวานอาจมีรายไดต้ ํ่าตามไปดว้ย เม่ือสํารวจในพื้นท่ีแลว้ พบว่า 

ราคาสินคา้ท่ีขายในเพลินวานค่อนขา้งแพง และนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือสินคา้จากภายนอกเพลินวาน 

(แม่คา้ริมทางท่ีขายของใกลเ้พลินวาน) มากกวา่ เพลินวานอาจจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ดา้นราคา หรือ

อาจต้องสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่มีใครทาํเหมือนเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้นักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวเพลินวานไดจ้บัจ่ายใช้สอยมากข้ึน ประเด็นท่ีสาม คือ ความคาดหวงัท่ีสูงกว่า

ความพึงพอใจนั้น ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภนนท ์หอมสุด และวรรณิศา เรืองวิทย ์

(2552) ท่ีทาํการวิจยัความคาดหวงัและความพึงพอใจในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

และพบว่าทุกหัวขอ้ ความคาดหวงัล้วนแล้วแต่สูงกว่าความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคญัทั้งส้ิน ใน

ประเด็นน้ีผูบ้ริหารของเพลินวานจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาวา่ การท่ีนกัท่องเท่ียวรู้สึก/เพลินวานทาํให้

นกัท่องเท่ียวรู้วา่ คาดหวงัสูงกบัเพลินวานนั้น แลว้เม่ือมาท่องเท่ียวแลว้ ไม่เหมือนกบัท่ีคาดหวงัไว้

นั้น นกัท่องเท่ียวอาจรู้สึกไม่พึงพอใจและอาจไม่มาท่องเท่ียวซํ้ า ตลอดจนไปบอกต่อในทางท่ีไม่ดี

กบับุคคลรอบขา้งได ้

 

ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 

กกกกกกกก1. ผูต้อบแบบสอบถามไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเท่าท่ีควร 

กกกกกกกก2. ขอ้จาํกดัทางดา้นระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 

 

ข้อเสนอแนะในงาวจัิยคร้ังต่อไป  
กกกกกกกก1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ 

กกกกกกกกจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวโดยไดรั้บการชกัจูงจากบุคคล

อ่ืน แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์ (Word-of-Mouth) มีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะทาํให้ธุรกิจสามารถ

ประสบความสาํเร็จได ้

กกกกกกกกจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ค่าใชจ่้ายท่ีนกัท่องเท่ียวใชใ้นจาํนวนไม่มากนกั คืออยู่

ระหวา่ง 100 – 300 บาท ทาํให้เพลินวานอาจมีรายไดต้ ํ่าตามไปดว้ย เม่ือสํารวจในพื้นท่ีแลว้ พบว่า 

ราคาสินคา้ท่ีขายในเพลินวานค่อนขา้งแพง และนกัท่องเท่ียวนิยมซ้ือสินคา้จากภายนอกเพลินวาน 
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(แม่คา้ริมทางท่ีขายของใกลเ้พลินวาน) มากกวา่ เพลินวานอาจจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์ดา้นราคา หรือ

อาจต้องสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีไม่มีใครทาํเหมือนเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้นักท่องเท่ียวท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวเพลินวานไดจ้บัจ่ายใชส้อยมากข้ึน 

กกกกกกกก จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงกวา่ความพึงพอใจใน

การมาท่องเท่ียวเพลินวาน ผูบ้ริหารของเพลินวานจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาและหาแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไ้ขเพลินวาน เพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาจากการท่ีนกัท่องเท่ียวอาจรู้สึกไม่พึงพอใจและ

อาจไม่มาท่องเท่ียวซํ้ า ตลอดจนไปบอกต่อในทางท่ีไม่ดีกบับุคคลรอบขา้งได ้

กกกกกกกก2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  

กกกกกกกกสามารถนาํไปปรับปรุงได ้ดว้ยการนาํความคาดหวงัและความพึงพอใจไปทดสอบกบั

สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเขตอาํเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพราะเน่ืองจาก

งานวจิยัสองเร่ืองไดย้ืนยนัวา่ นกัท่องเท่ียวรู้สึกพึงพอใจนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีทุก

ส่วน การท่องเท่ียวหวัหินอาจไดรั้บผลกระทบในระยะยาวได ้

กกกกกกกสามารถปรับปรุงไดโ้ดยการเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งหรือขยายขอบเขตในการวิจยัเพื่อให้เกิด

องค์ความรู้ท่ีหลากหลายเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ และเป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาท่ีอาจ

ส่งผลต่อการท่องเท่ียวในระยะยาวได ้
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานทีเ่พลนิวาน 

 

 

วตัถุประสงค์ : การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาทางวิชาการ เพื่อใช้ในการศึกษาถึงความ

คาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีเพลินวาน 

 

คําช้ีแจง :   แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 :  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว 

ส่วนท่ี 2 :  ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีเพลินวาน 

ส่วนท่ี 3 :  ขอ้มูลดา้นความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีเพลินวาน (ก่อนการเท่ียว

ชม) 

ส่วนท่ี 4 :  มาตรวดัระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อสถานท่ีเพลินวาน (หลงัการ

เท่ียวชม) 

 

 แบบสอบถามน้ี ผูว้จิยัจะนาํไปใชเ้พื่อสรุปผลการวิจยัในภาพรวม โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ 

ทั้งส้ินต่อท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม

ใหค้รบทุกตอน และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ 

โอกาสน้ี  
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยว 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 

1. เพศ  

( ) ชาย      ( ) หญิง 

2. อายุ  

( ) นอยกวา 20 ป     ( ) 21 - 30 ป  

( ) 31 - 40 ป     ( ) 41 - 50 ป 

( ) 51 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 ( ) ประถมศึกษา      ( ) มัธยมศึกษา , ปวช  

 ( ) อนุปริญญา , ปวส    ( ) ปริญญาตรี 

 ( ) สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ  

( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ( ) พนักงานบริษัทเอกชน  

( ) ประกอบอาชีพสวนตัว/เจาของกิจการ  ( ) นักเรียน/นักศึกษา 

( ) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………….. 

5. รายไดตอเดือน  

( ) นอยกวา 10,000 บาท   ( ) 10,001 – 20,000 บาท 

( ) 20,001 – 30,000 บาท   ( ) 30,001 – 40,000 บาท  

( ) 40,001 – 50,000 บาท   ( ) 50,001 บาทข้ึนไป 

6. ภูมิลําเนา  

( ) ภาคเหนือ     ( ) ภาคกลาง  

( ) ภาคตะวันออก    ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

( ) ภาคตะวันตก    ( ) ภาคใต 

7. ทานเดินทางทองเท่ียวปละกี่คร้ัง 

( ) 1 คร้ัง     ( ) 2 คร้ัง  

( ) 3 คร้ัง     ( ) 4 คร้ัง 

( ) มากกวา 5 คร้ัง 
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สวนที่ 2 ขอมลูพฤติกรรมของนักทองเที่ยวตอสถานที่เพลินวาน 

8. ทานเดินทางมาทองเที่ยวที่เพลินวานกับใคร 

( ) มาพักผอนคนเดียว    ( ) ครอบครัว  

( ) เพื่อน      ( ) บริษัททัวรจัดมาตามโปรแกรม 

( ) เปนทางผานเพื่อไปยังสถานที่อ่ืน   ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………….. 

9. ทานเดินทางมาเที่ยวสถานที่เพลินวานบอยคร้ังแคไหน 

( ) 1 คร้ัง  ( ) 2 คร้ัง  ( ) 3 คร้ัง  ( ) มากกวา 4 คร้ัง 

10. ทานนิยมมาเทีย่วสถานที่เพลินวานในวันใดมากที่สุด 

( ) วันจันทร-ศุกร     ( ) วันหยุดสุดสัปดาห 

( ) วันหยุดนักขัตฤกษ    ( ) วันหยุดพักรอน 

11. ทานเดินทางมาทองเที่ยวที่เพลินวานโดยวธิีการใด 

( ) รถสวนตัว     ( ) รถโดยสาร 

( ) รถเชา     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………….. 

12. ในการทองเทีย่วที่เพลินวานทานมีวตัถุประสงคอยางไร 

( ) พักผอน     ( ) ติดตอธุรกิจ 

( ) ทํากิจกรรม     ( ) สังสรรคกับหมูคณะ  

13. ทานพักทีใ่ด 

( ) บานพักสวนตวั     ( ) บานญาต ิ

( ) โรงแรม     ( ) บังกะโล 

( ) หองพักแบงเชา     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………….. 

14. การมาเที่ยวเพลินวานทานเสียคาใชจายประมาณเทาใด 

( ) นอยกวา 100  บาท    ( ) 101 - 300 บาท 

( ) 301 - 500 บาท    ( ) 501 - 1,000 บาท 

( ) 1,001 บาทขึ้นไป 

15. สาเหตุสําคัญที่สุดทีท่านเลือกเดินทางมาทองเที่ยวสถานที่เพลินวาน 

( ) ถายรูป     ( ) ส่ิงแวดลอมภายในสถานที ่

( ) รานคาในสถานที่เพลินวาน   ( ) การบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 

( ) การโฆษณาจากส่ือ    ( ) แหลงซ้ือของฝาก   

( ) การจัดกิจกรรม     ( ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………….. 

16. แหลงขาวใดเปนแหลงสําคญัที่สุดที่ชักจูงใจใหทานเดินทางมาเที่ยวเพลินวาน 

( ) โทรทัศน  ( ) นิตยสาร,วารสาร            ( ) วิทย ุ  

( ) ส่ือบุคคล  ( ) หนังสือพมิพ             ( ) อินเตอรเน็ต         

( ) บริษัททัวร  ( ) แผนพับ,โบชัวรโปสเตอร      ( ) ส่ือเฉพาะกิจ    

( ) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ………………….. 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วต่อเพลินวาน  (ตอบก่อนการเทีย่วชม) 

ส่วนที ่4  มาตรวดัระดับความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวต่อเพลนิวาน  (ตอบหลังการเที่ยวชม) 

คําช้ีแจง กรุณาระบุความคาดหวงัและความพึงพอใจส่วนตวัของท่านท่ีมีต่อสถานท่ีเพลินวานใน

การมาท่องเท่ียวคร้ังน้ี โปรดเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีท่านคิดวา่

เหมาะสม 

เกณฑ์การให้คะแนน : 5  =  มากท่ีสุด,4  =  มาก,  3  =  ปานกลาง, 2  =  นอ้ย ,1  =  นอ้ยท่ีสุด 

    ท่ี 
                            รายการ 

ความคาดหวงั 

(ก่อนการเทีย่วชม) 

ความพงึพอใจ 

(หลงัการเที่ยวชม) 

สถานทีเ่พลนิวาน 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

17 
การท่ีท่านมาเท่ียวเพลินวาน ทาํใหท้่านไดรั้บ

ประสบการณ์ใหม่แตกต่างจากท่ีอ่ืน 
 

         

18 
เพลินวานเป็นสถานท่ีท่ีตรงกบัอุดมคติของ

ท่าน 
 

         

19 

ท่านคิดวา่เพลินวานเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ 

 

         

20 

การมาเท่ียวเพลินวานสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการท่านไดม้ากกวา่การไปเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆ 

 

         

21 
เพลินวานเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของท่านไดค้รบถว้น 
 

         

22 
ระยะเวลาในการมาเท่ียวเพลินวานมีความ

เพียงพอเหมาะสมต่อความตอ้งการของท่าน 
 

         

ด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

23 

สภาพการเขา้ถึงและการคมนาคม 

1. การเดินทางมีความสะดวก ง่ายต่อการเขา้ถึง 

          

2. ป้ายบอกทาง/สัญณาณจราจรชดัเจน           

24 การจดัวางผงับริเวณท่องเท่ียวมีความ           

25 มีศกัยภาพพร้อมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว           
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26 
ความเป็นเอกลกัษณ์ของเพลินวานเป็นเหตุผล

ใหท้่านเดินทางมาเท่ียวท่ีเพลินวาน 

          

27 
เพลินวานสะทอ้นภาพวฒันธรรมและแสดงวถีิ

ชีวติความเป็นไทย 

          

28 ทิวทศัน์และบรรยากาศของเพลินวาน           

29 
เพลินวานเหมาะสมสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่น

ใจ 

          

   30 

อาคาร/ส่ิงปลูกสร้าง 

1. ความสวยงาม 

          

2. ความคงทน           

3. ความสะอาดภายในของสถานท่ี           

4. ความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม           

31 

ขยะ/ส่ิงปฎิกลู 

1. ถงัขยะตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

          

2. ถงัขยะมีจาํนวนท่ีเพียงพอ           

ด้านสาธารณูปโภค 

32 

ท่ีจอดรถ 

1. มีตาํแหน่งท่ีตั้งสะดวก/เหมาะสม 

          

2. มีความปลอดภยั           

3. มีความเพียงพอกบัความตอ้งการ           

4. พื้นลานจอดรถสะอาด/สะดวก           

33 

หอ้งนํ้า – สุขา 

1. มีตาํแหน่งท่ีตั้งเหมาะสม 

          

2. มีจาํนวนเพียงพอต่อความตอ้งการ           

3. สภาพการใชง้านของเคร่ืองสุขภณัฑ ์           

4. การดูแลรักษาความสะอาด           

5. ความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม            

                   ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก 

34 
บริเวณท่ีวา่งสาํหรับพกัผอ่น 

1. มีท่ีตั้งเหมาะสม 

          



73 

2. มา้นัง่มีปริมาณท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการ           

3. มา้นัง่มีความคงทน/ปลอดภยั           

4. กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม           

ด้านความหนาแน่น 

35 สถานท่ีรองรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเพียงพอ           

36 จาํนวนนกัท่องเท่ียวมีความเหมาะสม           

                ด้านธุรกจิการขายสินค้าและธุรกจิโรงแรม 

37 

ร้านคา้ 

1. ท่ีตั้งร้านคา้เหมาะสม 

          

2. จาํนวนร้านคา้มีความเหมาะสม           

3. การจดัระเบียบร้านคา้มีความเหมาะสม           

38 

รูปแบบของแผงขายสินคา้ 

1. มีความดึงดูดใจ 

          

2. กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม           

39 

อาหาร/เคร่ืองด่ืม 

1. มีราคาท่ีเหมาะสม 

          

2. มีความอร่อย           

3. มีความสะอาด           

4. มีเมนูใหเ้ลือกหลากหลาย           

 

40 

ผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียว 

1. มีราคาท่ีเหมาะสม 

          

2. มีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ           

3. มีความเป็นเอกลกัษณ์ 

 

          

   41 

โรงแรม 

1. มีหอ้งพกัเพียงพอต่อความตอ้งการ 

          

2. มีการบริการท่ีดี           

3. มีราคาท่ีเหมาะสม           

4. ความสะอาดของห้องพกั           
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ด้านการบริการ 

42 

เวลาในการเปิดใหบ้ริการมีช่วงเวลาท่ี

เหมาะสม 

1. เพลินวาน (10.00-22.00 น.) 

          

2. โซน เพลิน เพลิน บาร์ (17.00-24.00 น.)           

3. โซนกิจกรรมบริเวณลานวดั (16.00-22.00 

น.) 

          

43 

พนกังาน 

1. พนกังานมีจาํนวนเพียงพอต่อการบริการ 

          

2. พนกังานสามารถใหข้อ้แนะนาํหรือขอ้มูล

ได ้

          

3. มีการบริการท่ีดี           

4. พดูจาสุภาพ           

44 
การบริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกเป็นท่ี

ประทบัใจและตรงกบัความตอ้งการ 

          

ด้านกจิกรรม 

45 

กิจกรรมโซนงานวดัและหนงักลางแปลง 

1. เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

          

2. มีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ           

3. มีความสนุกสนาน           

4. มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม           

 

46 

กิจกรรมประจาํปี 

1. เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

          

2. มีความน่าสนใจ/ดึงดูดใจ           

3. มีความสนุกสนาน           

4. มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม           

47 เพลินวานมีจุดถ่ายรูปท่ีสวยงาม           

48 เป็นแหล่งรวมของเก่าท่ีหาดู/หาซ้ือไดย้าก           

               ด้านสวสัดิภาพและความปลอดภัย 
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51. ท่านจะกลบัมาเท่ียวสถานท่ีเพลินวานอีกหรือไม่ 

( ) กลบั      ( ) ไม่กลบั 

 

49 ความปลอดภยัจากโจรผูร้้าย           

50 ความปลอดภยัในการเยีย่มชมและใชส้ถานท่ี           
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาวปาลี คลา้ยเพชร 

ท่ีอยู ่  1123/2 ถนนชมนิเวศน์ ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 76120 

 

ประวติัการศึกษา   

พ.ศ. 2544 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนชะอาํคุณหญิง

เน่ือง จงัหวดัเพชรบุรี 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเบญจมเทพ

อุทิศ จงัหวดัเพชรบุรี 

พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

ทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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