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 The purpose of this research was studying the levels of Thai tourists’ satisfaction 

on Prapathom pagoda, Nakhonpathom by using the questionnaires as a tool for collecting the 

data from 400 people who were the Thai tourist visiting Prapathom pagoda. The statistics 

used were mean and the standard deviation to describe the sample data. The hypotheseses 

had been tested by One-way Analysis of variance. And the Multiple Linear Regression was 

applied to use in estimating the dependent by independent variables. 

 The results of the research were: Firstly, the satisfaction as a whole was 

considered as “high”. However at the details; the information relation, services of authorities 

and facilities was “moderate”. 

 Secondly, to tested hypotheseses it was found that there were significantly 

different between satisfaction and age, place of birth, education, status, occupation, income 

per month, objective of travel, travel expenses, numbers of traveler, source of information and 

time of travels at α = 0.05. Therefore, satisfactions were affected by the changes of age, place 

of birth, education, status, occupation, income per month, objective of travel, travel expenses, 

numbers of traveler, source of information and time of travels. Moreover, the model of 

relationship between independent and dependent variables was ŷ =3.621 + 0.051X1 + 0.062X2; 

when y = satisfaction, X1 = safety, X2 = food and beverage. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมากทั้งภาครัฐบาล
และธุรกิจเอกชน ต่างก็เห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมด้านนี้  ว่าจะเป็นสิ่งที่จะน าเงินตรา
ต่างประเทศเข้าเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลกับต่างชาติด้านหนึ่ง พร้อมกับจะได้น าเงินเข้าเพื่อ
ช่วยพัฒนาประเทศด้วย จากการคาดหวังดังกล่าวทุกฝ่ายจึงมองอุตสาหกรรมด้านนี้ว่าจะเป็นสิ่งที่
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเพราะมีทรัพยากร ธรรมชาติอันงดงาม และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อันมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยู่มากมายกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวผนวกกับรายได้จากการให้บริการและการสนับสนุนจากภาครัฐท าให้เกิดการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเริ่มขึ้น
เมื่อปี พ.ศ.2519 โดยการบรรจุแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับแรกเข้าไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520 - 2524) เป็นครั้งแรกและเรื่อยมาจนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ไทยในมาตรการสากล ทั้งในด้าน
แหล่งท่องเที่ยวและการให้บริการ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  2545 : 1 - 2) โดยมี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้เป้าหมายส าคัญ คือการท าให้การท่องเที่ยว
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสาขาหลักท่ีเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชียที่
สามารถกระจายรายได้และให้โอกาสการพัฒนาแก่ชุมชน 
 จากการจัดอันดับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2545 พบว่า  การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่18 ของโลกและอยู่ในอันดับที่ 5 ของเอเชีย อุตสาหกรรมด้าน
การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่น ารายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้น ๆ จากสถิติการท่องเที ่ยว
ระหว่างปี พ.ศ.2545 - 2548 มีมูลค่าโดยรวม 1,316,160 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 2549) ในปี พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นมูลค่ามากถึง
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334,717 ล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2549) รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
อุตสาหกรรมดังกล่าวโดยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเทีย่วท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้น  
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
จากกิจการงานประจ า โดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดย
ไม่ค านึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกล  และการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้
รูปแบบของการท่องเที่ยวมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบ  ทั้งเพื่อการพักผ่อน นันทนาการ การศึกษาหา
ความรู้ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหรือศิลา
สัญจร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ท าให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย นั้นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันถือว่ามีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถสร้างเงินตราต่างประเทศมากกว่าแสนล้านบาทในแต่ละปีซึ่ง
เป็นรายได้ที่มีมูลค่าสูงมาก เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เช่น พวกอุตสาหกรรมสิ่งทอและสินค้า
เกษตร โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยท าให้
เกิดการจ้างงานและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
ส่งผลให้มีการน าความเจริญไปสู่ภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ในเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การสร้างระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
และประชาชนในประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2550 : 4) 
 ผู้บริหารการท่องเที่ยวทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้สนองตอบนโยบายรัฐบาลด้วย
การเพิ่มความพยายามที่จะขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และแสวงหาสถานที่
ท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาเผยแพร่เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาในจังหวัดของตน ซึ่งที่ผ่านมาคนไทยจ านวน
ไม่น้อยเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ ท าให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศเป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้ต้องมีแผนกลยุทธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หันมาท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น 
 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแบบ ทั้งภายในตัว
เมืองนครปฐมและอยู่กระจายออกไปตามอ าเภอรอบนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งค้าขายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก ซึ่งรวมกลุ่มกันภายในตัว
เมืองกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
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 เมื่อปี พ.ศ.2549 จังหวัดนครปฐมได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัด โดยเริ่ม
จากการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด 
ให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนคิดค้นรูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ โดยเน้น

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและให้ความส าคัญกับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
อารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการรณรงค์และส่งเสริมให้อนุรักษ์สิ่งดี
งามของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
พัฒนา บูรณะทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของจังหวัดให้มีความพร้อมที่จะรองรับกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา 
และนันทนาการ จังหวัดนครปฐม 2549) โดยเน้นประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และการรักษาความปลอดภัย 
 2. การประชาสัมพันธ์และการตลาด 
 3. พัฒนาระบบการผลิตในการเสริมสร้างความปลอดภัยของเกษตรอุตสาหกรรม 

 4. สร้างเครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตรและ
เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย  จากแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าชุมชนจ าเป็นต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ในชุมชนของตน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมและเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมที่เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งสามารถน าผลที่ได้จาก
การวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม  โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจากสถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ปีพ.ศ.2552 
พบว่ามีนักท่องเที่ยวไทย จ านวน 2,092,324 คน (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 2552) 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้จากการเลือกแบบบังเอิญโดยเลือกเฉพาะผู้ที่
ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 คน 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ 
ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ 
  2.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ระดับความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 8 ด้าน อันประกอบด้วย ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ด้านสถานที่ด้านระยะทางด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านความปลอดภัยด้านร้านจ าหน่ายอาหารและด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึง เดือนมีนาคม 2554  รวมระยะเวลา 8 เดือน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจมาปรับและสังเคราะห์ให้สอดคล้องตามความเหมาะสมโดยแบ่งความ
พึงพอใจออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ 2) ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 3) 
ด้านสถานที่ 4) ด้านระยะทาง 5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 6) ด้านความปลอดภัย 7) ด้านร้าน
จ าหน่ายอาหาร 8) ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก ดังนี้ 
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          ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์  จังหวัดนครปฐม 

2. ท าให้ทราบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ท าให้ทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมี
จุดอ่อนทางด้านใดบ้าง อันจะน าไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ภูมิล าเนา 
4. ระดับการศึกษา 
5. สถานภาพ 
6. อาชีพ 
7. รายได้ 

 

 
ระดับความพึงพอใจต่อ 
องค์พระปฐมเจดีย์  
จังหวัดนครปฐม 

 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

2. ด้านการบริการต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ 

3. ด้านสถานท่ี 

4. ด้านระยะทาง 
5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

6. ด้านความปลอดภัย 
7. ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร 

8. ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่มาท่องเที่ยวทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีสัญชาติไทย 
เดินทางมาท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมกก 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกที่ดีหรือ
ความประทับใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการมาท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  
 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์พระปฐมเจดีย์ โดย
ผ่านกระบวนการสื่อสารไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จักองค์พระปฐมเจดีย์ 
มากขึ้นและเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมเพิ่มมากขึ้น 
 การบริการของเจ้าหน้าที่ หมายถึง การให้ความรู้แนะน าสถานที่การตอบค าถาม
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวขององค์พระปฐมเจดีย์ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการ 
 สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกในองค์พระปฐมเจดีย์ เช่น 
ห้องน้ า ที่จอดรถ ตลอดจนที่นั่งส าหรับนักท่องเที่ยว 
 ด้านสถานที่  หมายถึง ท าเลที่ ต้ังเหมาะสม ระยะเวลาในการเดินทาง การเดิน
ทางเข้าออกสะดวก ความน่าสนใจ ความกว้างขวาง บรรยากาศ ความสะอาด สวยงาม แสงสว่าง
เพียงพอ ตลอดจนป้ายแนะน าสิ่งต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  
 ระยะทาง หมายถึง เส้นทางการเดินทางมาองค์พระปฐมเจดีย์ และเส้นทางภายใน
และภายนอกองค์พระปฐมเจดีย์ เช่น สภาพของทางเดินเท้า ความชัดเจนของป้ายบอกทางบน
ถนนตลอดการเดินทาง  
 ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่นการ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ตู้ยาม ตู้โทรศัพท์  
 ร้านจ าหน่ายอาหาร หมายถึง ราคาและร้านจ าหน่ายสินค้าภายในองค์พระปฐมเจดีย์ 
เช่น ราคาของอาหารที่เหมาะสม มีรสชาติดี สะอาด บรรยากาศดี เป็นต้น 
 สถานที่จ าหน่ายของท่ีระลึก หมายถึง สถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ระลึกภายในองค์พระ
ปฐมเจดีย ์เช่น ความเพียงพอของร้านค้า ความสวยงามและคุณภาพของสินค้า เป็นต้น 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
ขององค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การประกอบการศึกษาไว้  ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 4. ระบบและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
 5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม 
 6. ข้อมูลทั่วไปขององค์พระปฐมเจดีย์ 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พบว่า ได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้  ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 775) ระบุว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
พอใจ ชอบใจ  
 กูด (Good 1973 : 13) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง คุณภาพ
หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อคุณภาพของ
สิ่งนั้น 
 ทิฟฟิน (Tiffin 1973 : 384) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
(feeling) มีความสุข  เมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (wants) 
หรือแรงจูงใจ (motivation) 
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 วอลแมน (Wolman 1973 : 384) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
(feeling) มีความสุข  เมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (wants) 
หรือแรงจูงใจ (Motivation) 
 กฤษณะ สินธุเดชะ (2538 : 20) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่
ต้ังอยู่บนความต้องการด้านพื้นฐาน (Basic Need) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ 
และสิ่งจูงใจ (Incentive) 
 วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2549) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเรา
มีความสัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น  ความรู้สึกดี-เลว  พอใจ-ไม่พอใจ  สนใจ-ไม่สนใจ  เป็นต้น 
 อุทัยพรรณ สุดใจ (2545 : 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือลบ   
 เชลลีย์ (Shelly 1975 : 252 - 268) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก 2 ด้าน คือ 
ความรู้สึกทางบวก ซึ่งจะท าให้บุคคลมีความสุขและความรู้สึกทางลบ ซึ่งจะท าให้บุคคลนั้นมี
ความทุกข ์
 มิลลินส์ (Millins 1985 : 280) กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ว่า คือ ทัศนคติที่เกิดขึ้นภายใน
มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 ลูดอนและบิตทา (Loudon & Bitta 1993 : 579) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกเพียงพอจากสิ่งที่ได้รับ และความรู้สึกเพียงพอนี้เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบประสบการณ์
ในอดีตกับสิ่งที่ได้รับ 
 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge University 1995 : 1256) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกพอใจเมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการหรือเมื่อรู้สึกว่าประสบ
ความส าเร็จในสิ่งที่ท า 
 โดยสรุปกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจนั้นเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกที่ดี เป็นความรู้สึก
ของบุคคลในทางบวก เป็นพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจของ
บุคคล ได้แก่ ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อการที่ได้รับสิ่งที่ต้องการ ความถูกใจใน
สภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ  กันไปในแต่ละสถานการณ์   

   ส
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 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความพอใจหรือความประทับใจ
ของนักท่องเที่ยวในด้านการบริการ ด้านสถานที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีต่อการมา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจไว้  ดังนี้ 
 มิลเล็ต (Millet, 1954: 327) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ (satisfactory 
service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่าการบริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ พิจารณาได้จาก
เกณฑ์ต่อไปนี ้

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (equitable service) ได้แก่ ความยุติธรรม เสมอภาค 
และเสมอหน้า  ไม่ว่าผู้ใช้บริการนั้นจะเป็นใคร 

2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (timely service) คือ การให้บริการตาม
ลักษณะความจ าเป็นเร่งด่วน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่ 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ (continuous service) จนกว่าจะบรรลุผล 
5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (progressive service) คือ การพัฒนางานบริการ

ทางด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ  
 เชลลี (Shelly 1975 : 252 - 268) กล่าวว่า ทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สึก 2 แบบของมนุษย์ 
คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ  เชลลี ได้ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และ
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุข
นี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ
สามารถท าให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็น
ความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  
 ความรู้สึกทางบวก ความรู้สึกทางลบ และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน 
และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้ง
สามนี้เรียกว่า  ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมี
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 
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 สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักได้แก่ ทรัพยากร (Resource) หรือสิ่งเร้า 
(Stimulius) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใด เป็นสิ่ง
ที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์  ความพึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมี
ทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วน 
 การวัดความพึงพอใจ 
 ในการวัดความพึงพอใจของบุคคลว่าอยู่ในระดับใดได้นั้น จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัด
ความพึงพอใจ ซึ่งมีแนวทางในการวัดความพึงพอใจ  ดังนี้ 
 ปัญญา ซิ้มสื่อ (2547 : 16)  ได้กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นผลมาจากหลายปัจจัยที่ยัง
ชี้ขาดชัดเจนไม่ได้ว่าปัจจัยใดส าคัญกว่ากัน  เรื่องการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจนั้นเป็นการ
ยากที่จะท าให้ได้ข้อเท็จจริง  เพราะไม่มีเครื่องมือใดวัดจิตใจของคนได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งได้
เสนอแนวทางการวัดความพึงพอใจไว้ สรุปได้ดังนี้ 
 1. การสังเกตการณ์ คือ การเฝ้าติดตามเอาใจใส่ดูแลความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งที่ต้องการรู้อย่างใกล้ชิดในระยะเวลาที่ก าหนดให้ โดยการสังเกตสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ
สิ่งของที่ไม่มีชีวิตการเคลื่อนไหวหรือสิ่งมีชีวิตในลักษณะโครงสร้างทั่วไป โดยไม่ค านึงถึงการกระทะ 
การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะ
สามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง 
 2. การสัมภาษณ์ เป็นการวิจัยที่มีแบบแผนเพื่อใช้ตรวจหาข้อเท็จจริงจากภาษาความ
เป็นอยู่ของสังคม เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิค และความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ การวัด
ความพึงพอใจโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 
 3. การใช้แบบสอบถาม เป็นการขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดง
ความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกหรือเป็นค าตอบอิสระ โดยค าถามจะ
ถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เป็นลักษณะการให้บริการ สถานที่ให้บริการ ความสะดวกที่จะ
ให้บริการต่าง ๆ  
 จากที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า การวัดความพึงพอใจสามารถวัดแนวโน้มการแสดงออก
ไม่ใช่เป็นการกระท าแต่เป็นความรู้สึก ซึ่งกระท าได้ 3 วิธี  คือ 1) การสังเกตการณ์  2) การสัมภาษณ์  
และ 3) การใช้แบบสอบถาม 
 วรูม  (Vroom 1970 : 99) ได้อธิบายถึงหลักการวัดความพึงพอใจว่าต้องค านึงถึง
เนื้อหา (content) และทิศทาง (direction) โดยทั่วไปก าหนดให้ความพึงพอใจมีทิศทางเป็นเส้นตรง
และต่อเนื่องในลักษณะเป็นซ้าย-ขวา หรือบวกกับลบ กล่าวคือ เริ่มจากเห็นด้วยอย่างยิ่งและลด
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ความเห็นด้วยลงเรื่อย ๆ จนถึงมีความรู้สึกเฉย ๆ และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในที่สุด และยังต้อง
ค านึงถึงความเข้ม (intensity) กิริยาท่าทาง หรือความรู้สึกที่แสดงออกต่อสิ่งเร้านั้น มีปริมาณมาก
น้อยแตกต่างกัน เช่น มาก ปานกลาง น้อย 
 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยว เป็นค าที่มีความหมายค่อนข้างกว้างขวาง เพราะมิได้หมายถึงเพียงแค่
การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเพียงแค่นั้น การเดินทางเพื่อการ
ประชุมสัมมนา เพื่อการศึกษาหาความรู้ เพื่อการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมญาติพี่น้องล้วน
นับว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น  ดังนั้น การท่องเที่ยวทุกวันนี้จึงเป็นกิจกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้นจนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ใหญ่และท ารายได้ให้กับประเทศไทยและทั่วโลกเป็น
อย่างมาก 
 ความหมายของการท่องเท่ียว 
 เพ็ญลักษณ์ เกตุทัต (2546 : 25) ได้กล่าวว่า เมื่อพิจารณาการท่องเที่ยวจากกรอบ  
การมองในแง่บทบาทของการท่องเที่ยว อาจให้ความหมายของการท่องเที่ยวออกเป็น 2 นัย คือ 

 ประการที่หนึ่ง ความหมายของการเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยที่การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับรายได้และ มาตรฐานความเป็นอยู่
ของประชาชนในประเทศให้สูงขึ้น และถือว่าการท่องเที่ยวเป็นสินค้าออกประเภทหนึ่งที่มองไม่
เห็นตัว 
 ประการที่สอง เป็นการมองในความหมายของการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีสัญชาติญาณของความอยากรู้อยากเห็นในทางสังคมวิทยา การท่อง เที่ยวนั้น
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เป็นความสัมพันธ์ (Social relation) ระหว่างบุคคลซึ่งปกติไม่เคยพบกันมาก่อน 
2. เป็นการเผชิญหน้ากัน ระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (Confrontation) ในกลุ่ม

ชาติพันธ์ วิถีชีวิต ภาษา ความแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจ ฯลฯ 
3. พฤติกรรมของกลุ่มคนที่ต้องการผ่อนคลาย (Release) จากความตึงเครียดทาง

เศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวัน 
4. พฤติกรรมของคนต่างถิ่นประสานกัน ระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตนได้รับ 

 จากการด ารงชีวิตของคนต่างถิ่นปัจจุบันได้มีนักวิชาการองค์การเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ได้พยายามที่จะให้ค านิยามของ “การท่องเที่ยวโดยอาศัยเกณฑ์ต่าง ๆ กัน”  เช่น  ยึดถือตาม
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ช่วงระยะเวลาของการเดินทางและลักษณะของการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 12 

เดินทางว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่การท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีความหมายอันใดเป็นความหมายสากล หรือ
มาตรฐานท่ีเป็นข้อสรุปอันเป็นที่พอใจของทุกคน 
 ธีระวิทย์  พรายแย้ม (2545 : 15) ได้กล่าวว่า  การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออก
จากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อพักผ่อน หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ  
 วรรณา  วงษ์วานิช (2546 : 17) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การที่คนเราเดินทาง
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ  และตลอดระยะเวลาเหล่านั้นได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น การไปเที่ยวชม
สถานที่สวยงามหรือทัศนียภาพแปลก ๆ หรือเดินซื้อสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น การท่องเที่ยวมีหลาย
รูปแบบด้วยกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  เช่น  ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ประเภทของ
การคมนาคม จ านวนสมาชิกหรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 เสาวลักษณ์ นวเจริญกุล (2541 : 35) ได้สรุปความหมายของการท่องเที่ยวว่า การ
เดินทางที่จัดได้วา่เป็นการท่องเที่ยวจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ 3 ประการ  ดังนี้ 
 ประการแรก เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว (Temporary) 
 ประการสอง เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ (Voluntary) 
 ประการสาม เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได้ 
 โรเบิร์ต คริสต้ี มิลล์ และ อลิสเทียร์ เอ็ม มอร์ริสัน (Mill & Morrison 1985) ได้กล่าวถึง
ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า “การท่องเที่ยว” หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการนันทนาการ 
(Recreation) ของมนุษย์เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาว่าง (Leisure Time) โดยผูกพันอยู่กับการ
เดินทางจากที่หนึ่งซึ่งเป็นบ้านของตัวเองไปสู่อีกที่หนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ถือว่า
วัตถุประสงค์เพื่อประสบการณ์และความรู้ เพื่อการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจจากกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นการตอบสนองตนเอง 
 จากความหมายของการท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง 
การเดินทางออกจากที่พักไปยังสถานที่แห่งใหม่ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมญาติ หรือ 
วัตถุประสงค์อ่ืน ๆ โดยการเดินทางต้องสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยไม่มีรายได้
เกิดขึ้นจากการเดินทางครั้งนั้น 
 ความหมายของนักท่องเที่ยว 
 ฉลองศรี  พิมลสมพงษ์ (2548 : 3 - 4) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวประเภท Tourist และ 
Excursionists เป็นกลุ่มนักเดินทาง (Travelers) ที่สามารถติดตามการเดินทาง และจัดเก็บข้อมูล
เป็นสถิติได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว ในเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อทราบ
ความต้องการ และพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมาย  
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 องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : WTO) ได้ประกาศใช้ค านิยาม
เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เมื่อปี ค.ศ. 1968 ภายหลังจากการประชุมเรื่อง การเดินทางและการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศ (International Travel and Tourism) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยได้เสนอแนะ
ให้ประเทศสมาชิกใช้ค านิยามที่หมายถึงนักท่องเที่ยวไว้  ดังนี้ 
 1. Travelers หมายถึง ผู้เดินทาง นักเดินทาง นักท่องเที่ยว ซึ่งจะรวมทั้งผู้ที่สามารถ
น ามาจัดเก็บเป็นข้อมูลสถิติได้ เช่น นักท่องเที่ยว (Tourists) และเก็บรวบรวมเป็นสถิติไม่ได้ เช่น ผู้
อพยพ (Immigrants) ผู้เร่ร่อน (Nomads) ผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน (Transit passengers) ผู้
ท างานตามชายแดน (Border Works) ผู้ปฎิบัติราชการที่ได้รับมอบหมายในประเทศนั้น ๆ 
(Diplomats, Representatives of Consulates, Members of Armed Force) และผู้ลี้ภัย 
 2. Visitor’s หมายถึง ผู้มาเยือน นักท่องเที่ยว โดยแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  2.1 Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน เดินทางมาเยือนและพักอยู่ในประเทศ 
ต้ังแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป โดยใช้บริการสถานที่พักแรม ณ แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ (Local Accommodation) 
โดยแยกตามลักษณะของนักท่องเที่ยวดังนี้ International Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศที่ค้างคืน เดินทางเข้ามาในประเทศ และพ านักอยู่ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (1 คืน) 
และไม่มากกว่า 60 วัน 
  2.2 Domestic Tourist หมายถึง นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ค้างคืนอาจเป็นคน
ไทย หรือต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทย เดินทางมาจากจังหวัดที่อยู่อาศัยปกติของตนไปยังจังหวัด
อ่ืน ๆ  ระยะเวลาที่พ านักอยู่ไม่เกิน 60 วัน 
 3. Excursionists หมายถึง นักทัศนาจร นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน (day visitor) 
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว และอยู่ในประเทศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่ได้ใช้บริการ
สถานที่พักแรม ณ  แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  เช่น ผู้เดินทางมากับเรือส าราญ (cruise) โดยสามารถ
แยกตามลักษณะของนักท่องเที่ยวได้ในท านองเดียวกัน คือ 
  3.1 International Excursionist หมายถึง นักทัศนาจรระหว่างประเทศ 
  3.2 Domestic Excursionist หมายถึง นักทัศนาจรภายในประเทศ 
 ความหมายของนักท่องเที่ยว (Visitors) องค์การสันนิบาตหรือองค์การสหประชาชาติ
ในปัจจุบัน ได้ให้ความหมายของนักท่องเที่ยว ในการประชุมขององค์การสันนิบาต เมื่อปี พ.ศ.1937 
กล่าวไว้ว่า “นักท่องเที่ยว” หมายถึง บุคคลที่เดินทางไปประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยของตน 
เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เช่น บุคคลที่เดินทางไปเพื่อพักผ่อน  เพื่อธุรกิจ ดังนั้น แรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาในการก าหนดความหมายของนักท่องเที่ยว 
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 ต่อมาในปี ค.ศ 1950 องค์การท่องเที่ยวระหว่างชาติ (International Union of Official 
Travel : IUOTO) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : 
WTO) ได้เสนอแนะให้เปลี่ยนความหมายดังกล่าว ในส่วนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไป
ศึกษาเล่าเรียนให้นับว่าเป็นนักท่องเที่ยว  และแนะน าว่า นักทัศนาจรและผู้เดินทางหยุดที่ประเทศ
ใดประเทศหนึ่งเพื่อต่อเครื่องบินไม่ใช่นักท่องเที่ยว   
 IUOTO ให้ความเห็นว่า นักทัศนาจร หมายถึงการเดินทางภายในประเทศที่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง และในปี ค.ศ.1963 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่ประเทศกรุงโรม ประเทศอิตาลี   ในที่ประชุมเสนอความหมายของ
นักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า 
 1. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Visitors) คือ  บุคคลใด ๆ ที่เดินทางไป
ประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่แหล่งที่อยู่อาศัยของตนเป็นการชั่วคราว และพ านักอยู่ในประเทศที่ไปเยือนไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่ใช่เป็นการหารายได้จากประเทศที่ไปเยือน 
 2. นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน หรือนักทัศนาจร (Day Visitors or Excursionists) คือ 
บุคคลที่เดินทางมาเยือนชั่วคราว และพ านักอยู่ในประเทศที่มาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ได้
เป็นการหารายได ้
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2523, อ้างถึงใน วรรณา วงษ์วานิช 2546 : 14)  ได้น า
ความหมายที่องค์กรการท่องเที่ยวโลกได้ก าหนดเป็นหลักว่า  เป็นนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
และนักท่องเที่ยวภายในประเทศของประเทศไทย  โดยก าหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวไว้  ดังนี้ 
 1. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
และพ านักอยู่ในการเดินทางครั้งหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และไม่มากไปกว่า 60 วัน  
โดยมีจุดประสงค์ในการเดินทาง เช่น การท่องเที่ยว การพักผ่อน การร่วมประชุม การติดต่อธุรกิจ
แต่ไม่ใช่เพื่อการหารายได้  การมากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอดในท่าเรือ  เป็นต้น 
 2. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย เดินทางจากท่ีอยู่ในจังหวัดของตนไปยังจังหวัดอ่ืน  โดยมีจุดประสงค์ในการเดินทางที่
ไม่ใช่การหารายได้ในสถานที่ไปเยือน และระยะเวลาที่พ านักไม่เกิน 60 วัน 
 จากความหมายของนักท่องเที่ยวที่กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี้ “นักท่องเที่ยว” หมายถึง 
บุคคลที่เดินทางไปประเทศอ่ืน หรือภูมิล าเนาที่ไม่ใช่ถิ่นที่อยู่อาศัยของตน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 
ชั่วโมง  เช่น  บุคคลที่เดินทางไปพักผ่อน  ไปเยี่ยมญาติ  ไปรักษาสุขภาพ  ร่วมประชุมเพื่อท าธุรกิจ  
เป็นต้น  ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ได้แก่ บุคคลที่เดินทางไปท างานมาต้ังหลักแหล่ง นักเรียน
นักศึกษา  และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านประเทศนั้น  โดยไม่ได้หยุดพักแม้ว่าจะเดินทางมากกว่า 
24 ชั่วโมง เป็นต้น 
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 ประเภทของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2541 : 8) ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวในปัจจุบันสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

 1. การท่องเที่ยวธรรมชาติ (Natural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน ความชื่นชม ในธรรมชาติเป็นหลัก 
 2. การท่องเที่ยววัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นเสนอ

ลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถานที่ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกี่ยวเนื่อง
กับความเป็นอยู่ของสังคม เป็นการท่องเที่ยวในเชิงการใช้ความรู้และความภาคภูมิใจ 
 3. การท่องเที่ยวแบบบันเทิงและการกีฬา (Sport and Entertainment Tourism) เป็น
การท่องเที่ยวที่สนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจในการพักผ่อน สนุกสนาน

รื่นเริงบันเทิงใจ ที่มุ่งเน้นการได้รับบริการที่เหมาะสม 
 4. การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism) เป็น
การเดินทางที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการประชุมสัมมนา การติดต่อทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีหรือไม่มี
การศึกษาดูงานและการทัศนศึกษารวมอยู่ด้วยก็ได้ ถูกจัดให้เป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง 
 ศรัญญา  วรากุลทิพย์ (2549 : 15)  กล่าวว่า  การท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ

การไปเที่ยวการท่องเที่ยวในวันหยุด อาจจะเป็นการไปตากอากาศ ชมสภาพบ้านเมือง หรือไปดู
ชีวิตความเป็นอยู่ในชนบท  รวมถึงการไปเยี่ยมเพื่อนฝูง จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถแบ่ง
การท่องเที่ยวออกเป็น 7 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง คือ การท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยน

บรรยากาศ ประกอบกับการอยากรู้อยากเห็น เพื่อชมทิวทัศน์ วัฒนธรรมประเพณี ชีวิตความ
เป็นอยู่ของท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน การท่องเที่ยวลักษณะนี้ขึ้นอยู่ปัจจัย
หลายอย่างเช่น รสนิยม ฐานะทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของ
สถานที่แต่ละแห่ง 
 2. การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ คือ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อใช้เวลาว่างใน

การพักผ่อนร่างกายและสมอง อาจรวมไปถึงการพักฟื้นหลังการเจ็บป่วย โดยใช้เวลาให้นานที่สุด
เท่าที่จะท าได้ สถานที่พักจะเลือกสถานที่ที่สงบ สะดวกสบาย อากาศบริสุทธ์   ทั้งนี้ยังรวมถึงการ
เดินทางเพื่อไปรับการรักษาทางการแพทย์ เป็นการจัดการท่องเที่ยวเพื่อรักษาสุขภาพและฟื้นฟู
สุขภาพ เช่น การเดินทางไปอาบน้ าแร่ในแหล่งน้ าต่าง ๆ ชายทะเล หรือบนภูเขา ฯลฯ 
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 3. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วย เป็นการศึกษาชีวิต
ความเป็นอยู่ทั ้งในแง่ของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะหรือการ
แสดงต่าง ๆ  
 4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา (Sport) คือ ลักษณะของการท่องเที่ยวประเภทนี้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประการ  ได้แก ่
  ประการที่หนึ่ง เป็นการไปชมกีฬาที่ตนสนใจ 
  ประการที่สอง เป็นการไปเที่ยวเพื่อเล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย ซึ่งการท่องเที่ยว
ประเภทนี้สถานที่ที่จะไปเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวชนิดนี้ท าให้
ประเทศทัศนียภาพหรือลักษณะภูมิประเทศหลากหลาย เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจให้นักกีฬาหรือ 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัส  ท าให้ได้รับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวประเภทนี้มาก เช่น ชายทะเล 
ภูเขา เป็นต้น 
 5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ หมายถึง การเดินทางเพื่อธุรกิจ เพื่อน าสินค้าไปจ าหน่ายใน
ชุมชนอื่น ๆ และพัฒนามาเป็นธุรกิจมีระบบอย่างทุกวันนี้ การเดินทางเพื่อธุรกิจในปัจจุบันจ าแนก
ได้หลายประการ  ได้แก่  การเดินทางเพื่อให้การปรึกษา (Consulting) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขาย
สินค้า (Sales) เพื่อการด าเนินการ (Operations) เพื่อการจัดการ (Management) และเพื่อการ
บ ารุงรักษากิจการ (Maintenance) อย่างไรก็ตาม  ถ้าจ าแนกเป็นลักษณะใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ คือ 
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) และการแสดง
นิทรรศการ (Exhibitions) ซึ่งรวมเรียกว่า การท่องเที่ยวแบบ MICE (Weaver and Oppermann 
2000) ในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันถือว่าการท่องเที่ยวชนิด MICE นักท่องเที่ยว
ประเภทนี้มีคุณภาพสูง  เนื่องจากมีอ านาจในการซื้อสูงและยังมีผู้ติดตามอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งคนซึ่ง
เป็นสามีภรรยา ดังนั้น การท่องเที่ยวในลักษณะนี้จะเป็นปัจจัยที่ดึงนักท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยว
ลักษณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเพื่อการท่องเที่ยว  ต้องมีสถานที่ที่น่าสนใจ 
สถานที่พักหรือโรงแรมและการคมนาคมต้องมีความสะดวกรวดเร็ว และในปัจจุบันการท่องเที่ยว
ลักษณะนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  
 6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือ เป็นการไปศึกษาดูงานหรือการวิจัย หรือการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  และจะอยู่ในประเทศนั้นเป็นเวลานับเดือน 
การท่องเที ่ยวประเภทนี้จัดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ท ารายได้ให้แก่ประเทศอย่างหนึ่ง (วรรณา     
วงษ์วานิช 2548 : 17-18) จากจุดประสงค์ดังกล่าว ท าให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเจริญก้าวหน้ากลายเป็น
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ธุรกิจระหว่างชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน  ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว มีการแข่งขันและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  และมีการคิดค้นการท่องเที่ยวแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแบบ 
Ecotourism 
 7. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Study) หมายถึง การเดินทางเพื่อไปศึกษาในต่างถิ่น 
ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้  วุฒิ และประสบการณ์ แล้วยังมีการเดินทางเพื่อการฝึกอบรม
ระยะสั้น  การเดินทางเพื่อดูงาน เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาและประสบการณ์ในต่างประเทศ 
 องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
กกกกกกกกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ค าจ ากัดความขององค์ประกอบในการท่องเที่ยว
ไว้ดังนี้ (กองวิชาการและฝึกอบรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2546 : 7) องค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ได้แก่  องค์ประกอบต่าง ๆ  8 ประการ ดังนี้ 
 1. การคมนาคมขนส่ง ( ซึ่งหมายถึง ทั้งการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ) 
 2. ที่พัก 
 3. ร้านอาหาร และภัตตาคาร 
 4. บริการน าเที่ยว 
 5. สิ่งดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยว เช่น ทะเล ภูเขา แม่น้ า รวมทั้ง ประเพณี วัฒนธรรม 
และโบราณสถาน (กล่าวคือ สิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และต้องการมาเยี่ยมชม ซึ่ง
อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ )  
 6. ร้านขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง 
 7. ความปลอดภัย 
 8. การเผยแพร่และโฆษณา 
 ส่วนในรายงานการด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวไว้
ในอีกทัศนะหนึ่งว่า  การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบ 3 หลัก  
คือ  ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (Tourism Resource) บริการท่องเที่ยว (Tourism Service) และ
ตลาดท่องเที่ยว (Tourism Market or Tourist) แต่ละองค์ประกอบมีองค์ประกอบย่อย ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กัน เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน องค์ประกอบย่อย เช่น สภาพกายภาพและระบบนิเวศ 
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สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคมและวัฒนธรรม องค์กรและกฎหมาย 
เป็นต้น ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยว จึงอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อย 
และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยทั้ง 3 เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวไปใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อนันทนาการ  เพื่อทัศนศึกษา ซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์
โดยตรงและจากการบริการที่เกี่ยวข้อง  
 เนาวรัตน์ พลายน้อย และคณะ (2538 : 4) เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว
นั้นมักจะกล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การท่องเที่ยว  เวลาส าหรับการท่องเที่ยว  และความต้ังใจที่จะท่องเที่ยว  ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ 
เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญยิ่งต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ 
องค์ประกอบเหล่านี้   จึงเป็นกรอบก าหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยวให้
แตกต่างออกไปตามข้อจ ากัดที่แต่ละบุคคลมีอยู่ กล่าวคือ บุคคลที่มีรายได้ต่ า มีเวลาน้อย หรือไม่
ต้ังใจที่จะท่องเที่ยว ย่อมสามารถท่องเที่ยวได้ใกล้ และในเวลาสั้นเท่านั้น ขณะที่คนที่มีรายได้สูง   
มีเวลามากและมีความต้ังใจที่จะท่องเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกว่า เป็นต้น 
 องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน  ได้แก ่
 1. แหล่งท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ จัดเป็นอุปทานการ
ท่องเที่ยว (Tourism Supply) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  แบ่งแหล่งการท่องเที่ยวออกเป็น 3 
ประเภท  คือ  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์โบราณคดี และแหล่ง
ท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการ
นักท่องเที่ยว 
 2. บริการท่องเที่ยว คือ บริการที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งมัก
ไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลักทางนักท่องเที่ยว แต่เป็นบริการที่รองรับให้เกิดความสะดวก 
สบายและความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน บริการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่  ที่พัก  อาหาร  แหล่งจ าหน่ายสินค้า  แหล่งบันเทิง  แหล่งกิจกรรม  และ
บริการอ่ืน ๆ  ทั้งนี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะเป็นอ่ืน ๆ  ด้วย 
 3. ตลาดการท่องเที่ยว  คือ การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Market or Tourist) 
การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนั้น จะต้องมีการตลาดการท่องท่องเที่ยวในการชักน า 
ให้เข้ามาท่องเที่ยว  ซึ่งการตลาดการท่องเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะท าให้นักท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของตน และใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
และบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยการตลาดการท่องเที่ยวท าได้ 2 วิธี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 19 

  3.1 การให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ทางการท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ
บริการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  3.2 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หมายถึง การสื่อข้อมูล
ข่าวสารท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ จดหมาย เป็นต้น เพื่อเชิญชวน กระตุ้นนักท่องเที่ยว 
 กล่าวได้ว่า  ในการพิจารณาองค์ประกอบภายในระบบการท่องเที่ยว  มีองค์ประกอบ
อีกมากมายที่มีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกัน  และมีความสัมพันธ์ต่อกัน  เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน
และกัน  ซึ่งความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ความแตกต่างในองค์ประกอบ
ย่อยและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น  
 ลักษณะของการไปท่องเท่ียว 
กกกกกกกกการท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ  จากการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวมีแบบ
ต่าง ๆ ของการท่องเที่ยว  ซึ่งมีลักษณะของการไปท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป  ดังนี้ 
 1. การท่องเที่ยวส่วนบุคคล  ได้แก่  การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจัดขึ้นส าหรับตัวเอง 
กับครอบครัว หรือส าหรับตัวเองกับกลุ่มเพื่อนโดยใช้รถส่วนตัว หรือเช่ารถบัสไปกันเอง โดยจะ
ก าหนดสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งหยุดพัก หรือบริการต่าง  ๆ ระหว่างทางตามสะดวก หรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ท าตามที่ปรารถนา บริการต่าง ๆ ระหว่างทางและปลายทางจัดหาเอง 
 2. การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเที่ยว  ได้แก่  การท่องเที่ยวของคนหนึ่งคนหรือกี่คนก็
ตาม  ซึ่งมิได้นัดกันไปเสียเงินจ านวนหนึ่งให้แก่ผู้จัดบริษัทน าเที่ยว ผู้จัดน าเที่ยวจะจัดการเรื่อง
ยานพาหนะ โรงแรม และบริการอ่ืน ๆ  โดยก าหนดได้เป็นรายการแน่นอน นักท่องเที่ยวไม่ต้อง
จัดการอะไร  การท่องเที่ยวแบบนี้นักท่องเที่ยวมักเสียเงินน้อยกว่าแต่ขาดเสรีไปบ้าง ในเรื่อง
สถานที่อยากจะไปเที่ยวและต้องท าการต่าง ๆ ตามก าหนดเวลา 
 3. การท่องเที่ยวตามคาบเวลาการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 3 อย่าง  คือ 
  3.1 การท่องเที่ยวคาบเวลายาว ถ้าเป็นการท่องเที่ยวเพื่อวัฒนธรรมหรือการศึกษา 
จะหมายถึงการพักอยู่ ณ ที่หนึ่งที่ใดเป็นคาบเวลายาวนับเป็นสัปดาห์หรือเดือน ถ้าเป็นการท่องเที่ยว
เพื่อความสนุก  คาบเวลาอาจยาวนานเหมือนกันแต่สถานที่อาจเปลี่ยนไป 
  3.2 การท่องเที่ยวคาบเวลาสั้นเป็นการท่องเที่ยวที่จะกินเวลา 2-3 วัน ถึง 10-12 วัน 
เป็นระยะเวลาท่องเที่ยวของผู้ที่ท างานไม่มีโอกาสจะไปพักผ่อนได้นาน ๆ  
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ก  3.3 การท่องเที่ยวแบบทัศนาจร เป็นการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง และ
ไม่มีการพักค้างคืน การทัศนาจรมีความส าคัญพิเศษส าหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ใกล้  ๆ พรมแดน จะมี
ทัศนาจรข้ามพรมแดนเพื่อซื้อสินค้าส าหรับใช้ส่วนตัว 
  3.4 การท่องเที่ยวจัดจ าพวกตามพาหนะที่ใช้ท่องเที่ยว หมายถึง การท่องเที่ยว
แบบใช้อากาศยาน เรือรถไฟ เรือเพลินทาง (Cruise) รถนั่งส่วนบุคคล และรถยนต์โดยสาร
สาธารณะในประเทศยุโรป การเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศใกล้ ๆ กับประเทศของนักท่องเที่ยว 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการท่องเที่ยว และต่างประเทศให้ความส าคัญ
กับการท่องเที่ยวแทบทั้งสิ้นโดยสังเกตได้จากการที่ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีการชักจูง รณรงค์ ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น ท าให้นักท่องเที่ยวเกิด
ความรู้สึกต้องการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ ถือเป็นการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ
อีกทางหนึ่ง 
 ความหมายของการพัฒนา 
 บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2549 : 31) กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นตลอดจนการสร้างสรรค์ความเจริญต่าง ๆ  
 วิลาส  เตชะไพบูลย์ (2546) กล่าวถึง  การพัฒนา ว่าหมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดย
ท่ัว ๆ ไป  เช่น การพัฒนาชุมชน  พัฒนาประเทศ  คือ การท าสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้น เจริญขึ้น อาจกล่าว
ได้ว่า  การพัฒนา เป็นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู้สภาพที่น่าพอใจ 
การพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง  
 Gartner (1996 : 31) กล่าวว่า  การพัฒนา หมายถึง การด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มักมีแผนหรือกรอบหรือส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเกษตร และการพัฒนาชนบท เป็นต้น  
 ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์ (2546 : 68 - 69) ได้ให้ความหมายของค าว่า การพัฒนา 
(Development)  อย่างเช่นว่า  การพัฒนา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ  ดังนี้ 
 1. ความแตกต่าง เช่น ปริมาณและคุณภาพของบริการข้อมูลและข่าวสาร ฐานะทาง
สังคม บทบาทและอาชีพ  
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 2. การใช้ประโยชน์จากบริการที่มีอยู่ เช่น ครอบครัวจัดหาเครื่องอ านวยความสะดวก
และบริการต่าง ๆ ใช้ได้ เนื่องจากครอบครัวมีรายได้สูงขึ้น มีสิ่งของเครื่องใช้และครอบครัวสามารถ
ใช้บริการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ก 
 3. เทคโนโลยีและความมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีระดับสูงและการ
แพร่กระจายเทคโนโลยีออกสู่สังคม อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 4. ความเชื่อและความไม่เชื่อ เช่น เป้าประสงค์ ความเชื่อพื้นฐาน ค่านิยม โอกาส และ
การสนับสนุน  
 5. ทัศนคติ เช่น ระดับความพอใจ ความเป็นเอกภาพและความพึงพอใจ 
 6. พฤติกรรม เช่น การช่วยเหลือตนเอง ความมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์
และความคิดริเริ่ม  
 7. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
 8. โครงสร้าง เช่น แบบแผนการด าเนินชีวิตและแบบแผนขององค์กร  
 9. ผลต่อเนื่องและแบบแผนรวม เช่น คุณภาพชีวิตและคุณภาพของสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น 
สรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลที่เกิดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น 
กกกกกกการพัฒนาการท่องเที่ยว 
กกกกกกบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2549 : 32-33) กล่าวถึง ปัจจัยหลักส าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยว
จะต้องมีกระบวนการและองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ  ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ด้านแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถานและศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละประเภทจะมี
ภาระหน้าที่หลักแตกต่างกัน กล่าวคือ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีภาระหน้าที่หลัก คือ การ
รักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ การเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาต้นน้ าล าธาร เป็นทรัพยากรที่ต้องเอ้ือ
กับท้องถิ่น  ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณวัตถุสถานและศาสนามีภาระหน้าที่หลัก  คือ 
การด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจะสนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม ในส่วนภาระหน้าที่ 
ของงานวัฒนธรรมกิจกรรมประเพณี คือ การรักษากิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่  
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 2. ด้านการบริการทางการท่องเที่ยว ในส่วนของการบริการทางการท่องเที่ยว คือ ส่วน
ของการก ากับดูแล การประสานงานท าความเข้าใจ  และก ากับให้การเติบโตของภาคบริการ
ทางการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม  
 3. ด้านการตลาด จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องการจัดวางสินค้า วิธีการเสนอขาย
สินค้า  เพราะการตลาดจะเป็นส่วนส าคัญในการชักจูงผู้ซื้อ (นักท่องเที่ยว) มาซื้อสินค้า ดังนั้น  ใน
เชิงของการตลาดจะต้องมีการท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าสินค้าทางการท่องเที่ยวคืออะไร 
 ฉลองศร ี พิมลสมพงศ์  (2546 : 70-71) กล่าวถึง หลักการและแนวทางปฏิบัติของการ
พัฒนาการท่องเที่ยวมี 10 ประการ ดังนี้  
 1. มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจัง ก่อนแล้วจึงพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภค
ที่รองรับเป็นส าคัญ 
 2. มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โครงการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 
 3. มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย
ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทุก ๆ ด้าน 
 4. มุ่งให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเพียบพร้อมแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยว
เข้าใจและเคารพในสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย 
 5. มุ่งใช้วัสดุและผลผลิตในท้องถิ่นเพื่อช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ทางหนึ่ง
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย 
 6. มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพื่อน ารายได้เข้าท้องถิ่นให้มากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์
ในระยะยาวของชุมชนท้องถิ่น 
 7. มุ่งจ้างงานในท้องถิ่นโดยส่งเสริมรูปแบบของงานที่น่าสนใจและได้รับผลตอบแทน
สูงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
 8. มุ่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น อันจะช่วยยกระดับ
การบริการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 
 9. มุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้อยู่รอดในระยะยาว เพื่อ
เปน็แหล่งรองรับการท่องเที่ยวตลอดไป 
 10. มุ่งท างานร่วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรท้องถิ่น 
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและรัฐบาล 
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กกกกกกดังนั้น  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  การพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การท าให้สถานที่ท่องเที่ยว หรือ 
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เจริญขึ้น สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มา
ท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และสังคมอย่างต่อเนื่อง  
 
ระบบและองค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
 การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 
คือ ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว (tourism resource) บริการการท่องเที่ยว (tourism service) และ 
ตลาดการท่องเที่ยว (tourism market) แต่ละองค์ประกอบมีองค์ประกอบย่อย ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กัน  เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน  ความแตกต่างของแต่ละรูปแบบการท่องเที่ยว จึงอยู่ที่ความ
แตกต่างในองค์ประกอบย่อย และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น 
 1. แหล่งท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการจัดอุปทานการท่องเที่ยว ซึ่งมีการจัด
หมวด หมู่ของแหล่งท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท คือ 
  1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (cultural attractions) 
  1.2 แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงประเพณีต่าง ๆ (traditional attractions) 
  1.3 แหล่งท่องเที่ยวซึ่งแสดงถึงความงดงามในรูปแบบต่าง ๆ ของภูมิประเทศ 
(scenic attractions) 
  1.4 แหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิง (entertainment attractions) 
  1.5 แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีความเฉพาะตัว (other attractions) 
  ส าหรับประเทศไทยนั้นได้แบ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม 
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบันเทิงนั้น  จัดเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการนักท่องเที่ยว 
 2. บริการการท่องเที่ยว บริการที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้
เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยว แต่เป็นบริการที่รองรับให้เกิดความสะดวกสบาย 
และความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นสิ่งดึ งดูดใจได้เช่นกัน บริการการ
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่  ที่พัก อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรมและ
บริการอ่ืน ๆ  ทั้งนี้ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ด้วย 
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 3. ตลาดการท่องเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยวเป็นการแสดงออกซึ่ งอุปสงค์ (tourism 
demands) ของนักท่องเที่ยวที่มีความปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อเข้า
ร่วมในกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วย 
 โครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและสถาบันด ารงราชานุภาพ ได้
สรุปว่า การท่องเที่ยวประกอบกันขึ้นจากองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ซึ่งต่างก็มีความสัมพันธ์
กันดังนี้ 
 1. นักท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) แบ่งนักท่องเที่ยวภายในประเทศ
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1.1 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (domestic visitor) 
  1.2 นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ค้างคืน (domestic tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่ไปค้างคืนนอกที่พักอาศัยปัจจุบันแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน 
  1.3 นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไม่ค้างคืน (domestic excursionist)  
 2. การตลาดท่องเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตน  แล้วใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
และบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยการตลาดท่องเที่ยวอาจท าได้  2 วิธี คือ การ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 3. การขนส่ง หมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะ
ประเภทต่าง ๆ จากภูมิล าเนาไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการและกลับสู่ภูมิล าเนา โดยการขนส่ง
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ และการ
ขนส่งทางเครื่องบิน 
 4. ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวให้เกิดการ
เดินทางไปเยือนหรือไปท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งทรัพยากรท่องเที่ยว
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภท
ประวัติศาสตร์โบราณสถาน และทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม 
 5. สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เป็นสรรพสิ่งที่รองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อให้การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย 
 โดยสรุปกล่าวได้ว่า การท่องเที่ยวมีองค์ประกอบส าคัญหลายประการ ได้แก่ นักท่องเที่ยว 
ตลาดการท่องเที่ยว การขนส่ง ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
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ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมานั้น มีกระบวนการท่ีขับเคลื่อน สอดคล้องกันไป คือ เริ่มจากนักท่องเที่ยว
สนใจที่จะท่องเที่ยว ต่อมาก็หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางจะไปอย่างไร และแหล่งท่องเที่ยว
นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง พร้อมพิจารณาถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดนครปฐม 
 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม 
 จังหวัดนครปฐม  เป็นอู่อารยธรรมส าคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า  เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ริมทะเล 
เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับต้ังแต่สมัยสุวรรณภูมิ  และเป็นราชธานีส าคัญในสมัย
ทวารวดี  ในยุคนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนา 
นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญมีชนชาติต่าง ๆ อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่เป็นจ านวนมาก 
ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม  เพราะกระแสน้ าที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง 
ประชาชนจึงอพยพไปต้ังหลักแหล่งอยู่ริมน้ าและสร้างเมืองขึ้นใหม่ชื่อ “นครชัยศรี” หรือ “ศรีวิชัย” 
นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ขณะที่ยังทรงผนวชอยู่ได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าองค์ใหญ่ไม่มีที่ไหน
เทียบเท่า ครั้งเมื่อพระองค์ได้ทรงครองราชย์จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์เดิมไว้ทรง
ปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชา
เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ไปยัง
เมืองนครปฐม แต่ตอนนั้นเมืองนครปฐมยังเป็นป่ารกอยู่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากต าบลท่านาอ าเภอนครชัยศรีมาต้ังที่บริเวณพระปฐมเจดีย์เหมือน
เช่นครั้งสมัยโบราณ 
 ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้โปรดฯ ให้สร้าง
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและโปรดฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย 
รวมทั้งสร้างสะพานใหญ่ข้างคลองเจดีย์บูชา  และได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อจากเมือง “นครชัยศรี” เป็น 
“นครปฐม” สืบต่อมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 ตราประจ าจังหวัดนครปฐม   
 เจดีย์องค์ใหญ่ หมายถึง องค์พระปฐมเจดีย์ที่พระโสณะและพระอุตระได้สร้างขึ้น  
 มงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงอุปถัมภ์สร้างองค์พระ
ปฐมเจดีย์ต่อเติมให้สูงใหญ่สง่างามตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 
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 ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครปฐม     
 ต้นจันทน์หอม 
 ชื่อพันธ์ไม้ : จนัทร์หอม  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : MansoniagageiDrumm. 
 วงศ ์  : STERCULIACEAE 
 ชื่ออ่ืน  : จันทร์ จันทร์ชะมด จันทร์ขาว จันทร์พม่า 

 ถิ่นก าเนิด : ป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
 ค าขวัญประจ าจังหวัดนครปฐม 
 ส้มโอหวาน   ข้าวสารขาว   ลูกสาวงาม   ข้าวหลามหวานมัน  

 สนามจันทร์งามล้น  พุทธมณฑลคู่ธานี   พระปฐมเจดีย์สูงเสียดฟ้า 
 เทศกาลงานประเพณีท่ีส าคัญ 
 1. งานเทศกาลนมัสการพระปฐมเจดีย์ 

 2. งานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรี 
 3. งานประเพณีแข่งขันเรือยาว 
 4. เทศกาลอาหารผลไม้ และของดีนครปฐม 
 5. งานธันวาพฤกษชาติ 
 6. งานเทศกาลวิสาขพุทธบูชา 

 7. งานพระราชวังสวนกล้วยไม้งาม 
 สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
 1. อาหาร   ได้แก่  ข้าวหลาม,  ส้มโอ,  หมูแดง 

 2. ของใช้/ของที่ระลึก  ได้แก่   หัตถกรรมพื้นบ้าน,  การเป่าแก้ว 
 ขนาดและที่ตั้ง 
 จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ต้ังอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ า     

ท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 
ไร่   เท่ากับร้อยละ 0.42 ของประเทศ ที่มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 65 ของประเทศไทย  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 
(ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร  และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร และมีอาณาเขต

ติดต่อ  ดังนี้ 
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 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุร,ี อ าเภอลาดบัวหลวง  
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางกรวย อ าเภอบางใหญ่ จังหวัด 
     นนทบุรี,  อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
     และเขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
 ทิศใต้   ติดต่อกับ อ าเภอบ้านแพ้ว  อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
     และอ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุร ี
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ าเภอบ้านโป่ง  อ าเภอโพธาราม  อ าเภอบางแพ จังหวัด 
     ราชบุร ีและอ าเภอพนมทวน อ าเภอท่ามะกา จังหวัด 
     กาญจนบุรี  
 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบ  ไม่มีภูเขาและป่าไม้  มีแม่น้ าท่าจีนไหล
ผ่านจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้  พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอน
มีที่ราบลุ่มท านาได้เพียงบางส่วน  พื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม  มีที่ดอนและแหล่ง
น้ ากระจายเป็นแห่ง ๆ  ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกและใต้ เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าท่าจีน มีคลอง
ธรรมชาติและคลองซอยท่ีขุดขึ้นอยู่มาก 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม มีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดู
หนาวอากาศไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน  จากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยา
จังหวัดนครปฐม  กรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนตกประมาณ 114 วัน ปริมาณน้ าฝนวัดได้ 900.7 มิลลิลิตร 
โดยฝนจะตกชุกมากในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 28.3 
องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 38 องศา
เซลเซียส ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม โดยจะมีอากาศหนาวเย็นเป็น
ช่วง ๆ มีอุณหภูมิต่ าสุด 11.1 องศาเซลเซียส  และความชื้นสัมพันธ์ เฉลี่ยประมาณร้อยละ 73 
 การปกครองและประชากร 
 จังหวัดนครปฐม ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล  869 หมู่บ้าน        
1  เทศบาลนคร   14  เทศบาลต าบล  และ 101 องค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. อ าเภอเมืองนครปฐม ม ี25 ต าบล 202 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลต าบล  
    24 อบต. 
 2. อ าเภอก าแพงแสน  มี 15 ต าบล 202 หมู่บ้าน 1 เทศบาลต าบล 15อบต. 
 3. อ าเภอดอนตูม  มี 8 ต าบล 50 หมู่บ้าน 1 เทศบาลต าบล 6อบต. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 28 

 4. อ าเภอนครชัยศรี  มี 24 ต าบล 102 หมู่บ้าน 2 เทศบาลต าบล 23 อบต. 
 5. อ าเภอบางเลน  มี 15 ต าบล 172 หมู่บ้าน 4 เทศบาลต าบล 15 อบต. 
 6. อ าเภอสามพราน  มี 16 ต าบล 124 หมู่บ้าน 2 เทศบาลต าบล 15 อบต. 
 7. อ าเภอพุทธมณฑล  มี 3 ต าบล 17 หมู่บ้าน 1 เทศบาลต าบล 3 อบต. 
 เมื่อสิ้นปี 2552  จังหวัดนครปฐม  มีประชากรรวมทั้งสิ้น  720,337  คน  
 การคมนาคมและการขนส่ง 
 จังหวัดนครปฐม มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด ใช้เดินทางติดต่อภายใน
จังหวัดและใกล้เคียง ตลอดจนกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก มีเส้นทางรถไฟสายใต้จาก
กรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐม ไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก และยังมีการคมนาคมขนส่ง
ทางน้ า  โดยอาศัยแม่น้ าท่าจีนและล าคลองต่าง ๆ  นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมยังมีสนามบินของ
โรงเรียนการบินฐานบินก าแพงแสน  ซึ่งเป็นสนามบินในราชการกองบิน กองทัพอากาศ ต้ังอยู่ที่
อ าเภอก าแพงแสนอีกด้วย 
 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดนครปฐม 
 พระราชวังนครปฐม อยู่ทางทิศตะวันออกติดกับบริเวณพระปฐมเจดีย์ มูลเหตุที่สร้าง
พระราชวังนี้ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในหนังสือเรื่องต านานวังเก่าว่า
พระราชวังนี้สร้างเนื่องในพระปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ด้วย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชด าริว่า  พระมหาเจดีย์เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าสร้างแต่แรกพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในประเทศนี้ แต่ก่อนพระสถูปเจดีย์นั้นร้าง
กลายเป็นป่าเปลี่ยว  แต่ประชาชนยังเลื่อมใสไปบูชาพระปฐมเจดีย์มิได้ขาด จึงทรงพระราชศรัทธา
โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ทั่วบริเวณ และโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองมหาสวัสด์ิ คลอง
เจดีย์บูชา  ให้การคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ และนครปฐมสะดวกขึ้น ถึงกระนั้นการที่ไปมาระหว่าง
กรุงเทพฯ กับนครปฐมในสมัยนั้นต้องค้างคืนกลางทางหนึ่งคืน  จึงจ าเป็นต้องสร้างที่ประทับแรมขึ้นที่
พระปฐมเจดีย์  จึงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นที่บริเวณพระปฐมเจดีย์ท านองเดียวกับพระราชวัง 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ครั้งกรุงศรีอยุธยาทรงสร้างที่ริมบริเวณพระพุทธบาท  และทรงพระราชทานว่า 
“พระนครปฐม” 
 เนินวัดพระงาม  เนินนี้อยู่ที่วัดพระงามต าบลนครปฐม ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไป
เล็กน้อย  เป็นซากพระเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่วัดหนึ่งในสมัยทวาราวดีเช่นเดียวกับองค์พระปฐม
เจดีย์  เพราะโบราณวัตถุที่ขุดข้นพบในบริเวณนี้ล้วนแต่เป็นของเก่าแก่ฝีมือสมัยทวาราวดีทั้งสิ้น 
เช่นเดียวกันกับที่ขุดได้ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีพระพุทธรูปศิลาหักพัง พระเสมาธรรมจักร 
กวางหมอบ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ พระพิมพ์ดินเผา เฉพาะที่ขุดได้ในบริเวณนี้ฝีมืองามมากยากจะ
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หาที่อ่ืนเทียบได้ ปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลายองค์ และที่แตกหักเก็บไว้ที่องค์
พระปฐมเจดีย์เป็นอันมาก ที่เรียกว่าวัดพระงามนั้นสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงอธิบาย
ว่า เพราะพระพุทธรูปดินเผาที่ขุดได้จากบริเวณวัดนี้งามเป็นเลิศนั่นเอง 
 พระราชวังสนามจันทร์ ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกราว 2 กิโลเมตร 
มีพื้นที่ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ยังทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีมูลเหตุจูงใจมาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ที่ท าให้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเมืองนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเห็น
ว่าเป็นเมืองที่เหมาะส าหรับประทับพักผ่อน เนื่องจากมีภูมิประเทศงามร่มเย็น ดังที่ได้ทรงไว้ในลาย
พระหัตถ์เรื่องการแก้ไขวิหารหลวงตอนหนึ่งว่า  “ในรัชกาลที่ 5 ฉันได้ออกไปพักอยู่ที่เมืองนครปฐม
บ่อย ๆ  จึงได้ใฝ่ใจในองค์พระนั้นมากแต่นั้นมา”  เมื่อครั้งยังด ารงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร และยังไม่ได้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เวลาเสด็จนครปฐมมักจะประทับที่
พลับพลาชั่วคราวในดงไผ่  บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบัน หรือมิฉะนั้นก็จะประทับที่พระ
ต าหนักบังกะโล ซึ่งอยู่ตรงมุมถนนขวาพระใกล้กับสถานีต ารวจ ซึ่งปัจจุบันพระต าหนักหลังนี้ได้รื้อ
ลงหมดแล้ว พระองค์โปรดการทรงม้าพระที่นั่งส ารวจท้องที่ เป็นอย่างมาก  บางครั้งก็เสด็จไปที่
ต าบลวัดทุ่งพระเมรุ แต่ส่วนใหญ่โปรดเสด็จไปที่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งแต่เดิมเป็นที่
ของชาวบ้านปลูกพืชไร่และพืชล้มลุก เช่น กล้วย สับปะรด ไว้มากมาย สลับกับทุ่งหญ้ารกเรื้อและ
ป่าไผ่ขึ้นเป็นดง ทรงพอพระราชหฤทัยมากเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมจะสร้างเป็นที่ประทับถาวร
ในการเสด็จฯ แปรพระราชฐาน จึงรับสั่งขอซื้อจากชาวบ้านเจ้าของที่โดยใช้เงินจากพระคลังข้างที่
ทั้งสิ้น  พระราชประสงค์ในการซื้อที่ดินจ านวนมากมายเพื่อสร้างพระราชวังสนามจันทร์ครั้งนี้มิใช่
จะเห็นแก่ความสุขสบายส่วนพระองค์ ในการเสด็จฯ แปรพระราชฐานเท่านั้น แต่เพราะทรงมี
พระราชด าริที่ลึกซึ้งนั่นก็คือ ทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะส าหรับต้านทานข้าศึก 
ซึ่งจะยกเข้ามาทางน้ าได้อย่างดี  ด้วยทรงจดจ าเหตุการณ์เมื่อ ร.ศ.112 ที่ฝรั่งเศสน าเรือรบเข้ามา
ปิดปากอ่าวไทยได้ และไม่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพดังกล่าว จึงต้ังพระทัยที่จะ
สร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้ส าหรับเป็นเมืองหลวงที่สอง เมื่อประเทศชาติประสบปัญหาวิกฤติ 
พระราชวังสนามจันทร์เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2450 มีหลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลปี)  ซึ่งต่อมาได้
เลื่อนยศเป็นพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างพระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม 
และพระที่นั่งอภิรมย์ฤดี มีอาณาเขตกว้างขวางประกอบด้วยสนามใหญ่อยู่กลาง มีถนนโอบเป็นวง
โดยรอบ และมีคูน้ าล้อมอยู่ชั้นนอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 30 

 พระราชวังสนามจันทร์เป็นสถานที่ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู ่หัว
รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดมากเป็นพิเศษ  จะเห็นได้จากการที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ  
พระราชวังแห่งนี้อยู่เนือง ๆ  โดยเสด็จฯ แปรพระราชฐานให้ตรงกับฤดูการซ้อมรบของพวกเสือป่า
พระองค์จึงทรงถือโอกาสออกตรวจตรา และบัญชาการซ้อมรบของพวกเสือป่าด้วยพระองค์เอง
เสมอปัจจุบันก็ยังมีอาคารซึ่งปลูกสร้างขึ้นเพื่อกิจการของเสือป่าเหลืออยู่ให้เห็น เช่น อาคารที่พัก
ของเสือป่าม้าหลวงและเสือป่าพรานหลวงกับโรงพยาบาลเสือป่า  เป็นต้น  ปัจจุบันพระราชวัง
สนามจันทร์บางส่วนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยศิลปากรและจังหวัดนครปฐม 
เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดขายบัตร 15.30 น.) 
อัตราค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักศึกษา 10 บาท 
ชาวต่างประเทศ 50 บาท  โทร. 0-3424-4236-7 โทรสาร 0-3424-4235 
 พระท่ีนั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังสนามจันทร์ อาคาร
ก่ออิฐปูนเป็นตึก 2 ชั้นแบบตะวันตก ทรงใช้เป็นที่ประทับต้ังแต่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ห้อง
ต่างๆ บนพระที่นั่ง ได้แก่ ห้องบรรทม ห้องสรง ห้องเสวย ห้องภูษา ฯลฯ และในพระที่นั่งพิมานปฐม
นี้เองที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประทับทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์ขององค์
พระปฐมเจดีย์บนแท่นไม้สัก  มีขนาด 2 เมตร  ชื่อว่า “พระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย์” ขณะนี้ทางการ
ได้รื้อน าไปต้ังไว้หน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 พระท่ีนั่งอภิรมย์ฤดี เป็นตึก 2 ชั้น อยู่ด้านใต้ของพระที่นั่งปฐม 
 พระที่นั่งวัชรีรมยา เป็นตึก 2 ชั้น สร้างงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคา
ซ้อน  เช่น  ยอดปราสาท มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีงดงาม มีช่อฟ้าใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์
ครบถ้วน  พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่บรรทมพระองค์เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว  
 พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์  เป็นศาลารูปทรงไทยใหญ่กว้างขวาง ยกสูงจากพื้นดิน
ประมาณหนึ่งเมตร และมีอัฒจันทร์ลง 2 ข้าง พระที่นั่งองค์นี้อยู่ถัดจากพระที่นั่งวัชรีมยาเชื่อมต่อ
กันด้วยพระทวาร แต่เดิมใช้เป็นท้องพระโรงเวลาเสด็จออกขุนนาง รวมทั้งเป็นที่ประชุมข้าราชการ
และเหล่าเสือป่า นอกจากนี้ยังใช้เป็นโรงละครส าหรับแสดงโขนอีกด้วย ที่มีลักษณะพิเศษก็คือ      
ตัวแสดงจะออกมาปรากฏกายภายนอกฉากบนเฉลียงถึง 3 ด้าน มิใช่แสดงอยู่เพียงบนเวทีโรงละคร  
ที่มีลักษณะดังกล่าวมีอีก 2 แห่ง คือ โรงละครสวนมิสกวันและที่หอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ 
 พระต าหนักชาลีมงคลอาสน์ อยู่ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตึก 2 ชั้น แบบ
ตะวันตกฉาบสีไข่ไก่ หลังคามุงกระเบื้องสีแดง พระต าหนักหลังนี้พระต าหนักหลังนี้ใช้เป็นที่ประทับ
เวลาเสือป่าเข้าประจ ากองหรือในกิจพิธีเกี่ยวกับเสือป่า 
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 พระต าหนักมารีราชรัตนบัลลังก์ เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ทาสีแดงอยู่กันคนละฝั่งกับพระ
ที่นั่งชาลีมงคลอาสน์ พระต าหนักทั้งสองนี้เชื่อมติดต่อถึงกันด้วยทางเดินมีลักษณะคล้ายสะพาน
แต่มีหลังคา มีฝา และหน้าต่างทอดยาวจากชั้นบน 
 พระต าหนักทับแก้ว เป็นตึกหลังเล็กซึ่งเคยเป็นที่ประทับในฤดูหนาวภายในอาคารยัง
มีเตาผิงส าหรับให้ความอบอุ่นและมีภาพเขียนขาวด าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
บนแผ่นหินอ่อนสีขาวที่ผนังห้อง อนึ่งที่ดินบริเวณเบื้องหลังทับแก้วประมาณ 450 ไร่ ได้กลายเป็น
ที่ต้ังของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พระต าหนักทับขวัญ เป็นเรือนไม้สักแบบหลังคามุมจาก อยู่ตรงข้ามกับทับแก้วคนละ
ฝั่งถนน ห่างจากพระต าหนักมารีราชรัตนบัลลังก์ไปเล็กน้อย เรือนไม้หลังนี้ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อรักษาศิลปะไทยโบราณไว้  นอกจากนี้ ยังใช้ส าหรับบ าเพ็ญกุศลและ
บางครั้งก็จักให้มีการแสดงของไทยเดิม 
 เทวาลัยคเณศวร์ หรือบางทีเรียกกันว่า ศาลพระพิฆเณศวร์ สร้างขึ้นให้เป็นที่สถิตของ
พระคเณศวร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ ศาลนี้ต้ังอยู่กลางสนามใหญ่หน้าพระที่นั่งนับเป็นศูนย์กลาง
ของพระราชวังสนามจันทร์มีผู้นับถือกันมาก จนเป็นสัญลักษณ์ศักด์ิสิทธิ์ของพระราชวังสนามจันทร์ 
 อนุสาวรีย์ย่าเหล  เป็นรูปหล่อด้วยโลหะขนาดเท่าตัวจริงของสุนัข  ซึ่งมีความผูกพัน
ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง ย่าเหลเป็นสุนัขพันธุ์ทางเกิดใน
เรือนจ าจังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบเข้าเมื่อครั้งเสด็จฯ  
ตรวจเรือนจ า  จึงนับว่าเป็นโชคของย่าเหลที่ทรงพอพระราชหฤทัย  และทรงเอาย่าเหลมาเลี้ยงไว้      
ในราชส านัก ย่าเหลเป็นสุนัขที่เฉลียวฉลาดและจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจนเป็นที่โปรดปรานมาก  
เป็นเหตุให้มีผู้อิจฉาริษยาและถูกยิงตายในที่สุด พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวทรง
โศกเศร้าอาลัยย่าเหลมากโปรดเกล้าฯ ให้หล่อรูปย่าเหลด้วยทองแดงตั้งไว้หน้าต าหนักชาลี
มงคลอาสน์ และทรงพระราชนิพนธ์กลอนไว้อาลัยย่าเหลไว้ที่แท่นใต้รูปนั้นด้วย นอกจากนี้แล้ว
ภายในพระราชวังสนามจันทร์ยังมีบ้านพัก ข้าราชบิพารทั้งฝ่ายหน้า และฝ่ายในที่ตามเสด็จเสมอ 
ในครั้งก่อนบ้านพักเหล่านี้บางหลังก็ช ารุดทรุดโทรม แต่หลายหลังยังอยู่ในสภาพดีที่เห็นได้ก็คือ 
บ้านพักเจ้าพระยารามราฆพ  ผู้ส าเร็จราชการมหาดเล็ก ซึ่งครั้งนั้นเรียกว่า “ทับเจริญ” พระราชวัง
สนามจันทร์เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดมากเป็น
พิเศษ  จะเห็นได้จากการที่เสด็จแปลพระราชฐานไปพักแรม ณ พระราชวังแห่งนี้อยู่เรื่อย ๆ โดย
เสด็จแปรพระราชฐานให้ตรงกับฤดูการซ้อมรบของพวกเสือป่า พระองค์จึงทรงถือโอกาสออกตรวจ
ตราและบัญชาการซ้อมรบของเหล่าเสือป่าด้วยพระองค์เองเสมอ ปัจจุบันก็ยังมีอาคารซึ่งปลูกสร้าง
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ขึ้นเพื่อกิจการของเสือป่าที่เหลือยู่ให้เห็น เช่น อาคารที่พักของเสือป่าม้าหลวง และเสือป่าพรานหลวง
กับโรงพยาบาลเสือป่าเป็นต้น 
 เรือนพระธเนศวร ในสมัยก่อนเคยใช้เป็นบ้านพักอาศัยของเจ้าพระยาบุรุษรัตน 
ราชวัลลภ ภายในจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและพระบรม
วงศานุวงศ ์ มีห้องแสดงเรือกอและสิ่งของซึ่งน ามาจากหลายที่ เช่น  จากพระต าหนักสวนจิตรลดา
หรือพระราชวังบางปะอิน  นอกจากนี้ภายในพระราชวังสนามจันทร์ ยังมีบ้านพักข้าราชบริพารทั้ง
ฝ่ายหน้าและฝ่ายในที่ตามเสด็จ บ้านพักเหล่านี้ บางหลังก็ช ารุดทรุดโทรมแต่หลายหลังยังอยู่ใน
สภาพดีที่เห็นได้ก็คือ บ้านพักเจ้าพระยารามราฆพผู้ส าเร็จราชการมหาดเล็ก  ซึ่งครั้งนั้นเรียกว่า 
“ทับเจริญ” ปัจจุบันนี้ได้ใช้เป็นสถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก 
 วัดพระเมรุ เป็นซากวัดร้างไม่มีผู้ใดปฏิสังขรณ์ต้ังอยู่ที่สวนอนันทอุทยาน ต าบลห้วย
จระเข้ ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปทางทิศใต้ไม่ไกลนัก สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยทวาราวดี มีอายุ
เท่ากับพระปฐมเจดีย์เดิม ซึ่งไม่น้อยกว่า 1,000 ปีขึ้นไป แต่เวลานี้ไม่มีซากสิ่งอ่ืนหลงเหลืออยู่ คงมี
แต่ซากเนินใหญ่ปรากฏอยู่เนินหนึ่ง กรมศิลปากรได้ร่วมมือกับนักโบราณคดีฝรั่งเศสท าการขุดค้น
เมื่อ พ.ศ. 2481 จากรูปทรงที่ขุดพบครั้งนี้สันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์องค์มหึมาก่อเป็นชั้น ๆ ย่อมุม
ขึ้นไปสูงมากเพราะซากฐานที่หักพังเหลืออยู่ในขณะที่ท าการขุดสูงถึง  12 เมตร มีซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปศิลานั่งห้อยพระบาทประจ า 4 ทิศ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เป็นพระประธานในพระ
อุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ 1 องค์ คือ องค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน อนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จกรม
พระยาด ารงราชานุภาพได้น าพระบาทขนาดโตมาไว้ตรงชั้นนอกพระระเบียงองค์พระปฐมเจดีย์ 2 
คู่ ซึ่งได้มาจากวัดพระเมรุเช่นกัน สิ่งที่พบในบริเวณวัดพระเมรุมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ พระกร พระ
เพลา พระหัตถ์ของพระพุทธรูปศิลากับเทพยักษ์ เทพสิงห์ดอกบัวตลอดจนลวดลายประดับองค์
พระเจดีย์ที่หักพังลงมากมาย น าไปไว้ในพิพิธภัณฑ์องค์พระปฐมเจดีย์บ้างไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติบ้าง 
 พระประโทณเจดีย์  เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่และใหญ่โตเป็นที่สองรองจากพระปฐม
เจดีย์ ต้ังอยู่ที่วัดประโทณริมถนนเพชรเกษม ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 5 กิโลเมตร ถือกันว่าเป็นท่ีบรรจุทะนานทองที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 
เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่และได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 4 โบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณนี้มีหลาย
อย่าง เช่น พระพุทธรูป ลูกประค า พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวาราวดี นอกจากนี้ขุดพบครุฑโลหะ
สัมฤทธิ์ขนาดใหญ่อีกด้วย 
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 เนินธรรมศาลา  อยู่ที่วัดธรรมศาลา ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางตะวันออก
ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ทางด้านใต้ของถนนสายเพชรเกษม เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่อีกแห่ง
หนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับวัดพระเมรุก่อนท าการขุดค้น เนินนี้ยังมิได้ท าการขุดค้นเช่นเดียวกับวัด
เนินพระงาม เพราะมีสิ่งสร้างอยู่หน้าเนิน 
 
ข้อมูลทั่วไปขององค์พระปฐมเจดีย์ 
 องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานอันส าคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐม
เจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ า ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง 
รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ ก าแพงแก้ว 
2 ชั้นล้อมรอบเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะบูชา
ของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทางวัดก าหนดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ใน
วันขึ้น 12 ค่ า เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ า เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นประจ าทุกปี 
 ประวัติความเป็นมาของพระปฐมเจดีย์ 
 วัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร  ต้ังอยู่เลขที่ 27 
ถนนขวาพระ ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย  ต้ังวัดเมื่อ พ.ศ.218 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.300 ได้รับการ
สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 วัดพระปฐมเจดีย์ ต้ังวัดประมาณ พ.ศ.218 เป็นวัดสมัยโบราณเดิมชื่อ  "วัดพระประธม"
บ้างชื่อ  "วัดพระบรรทม"  บ้าง   จากการสันนิษฐานของ  ม.จ.สุภัทรดิส ดิศกุล  กล่าวว่า  องค์พระ
ปฐมเจดีย์สร้างเมื่อ พ.ศ.350 ในสมัยพระอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดีย ทรงจัดส่งพระสมณทูต
มาประกาศพระศาสนาในสุวรรณภูมิ  องค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นใน
ประเทศไทย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเจดีย์องค์เดิมสูง 16 
วา  2 ศอก  รูปทรงคว่ า  
 พระปฐมเจดีย์ หรือเดิมเรียกว่า พระธมเจดีย์  มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวงของแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ  ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์
องค์นี้  อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวทีพ่ระสมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราช  เดินทางมาเผยแผ่
ศาสนายังสุวรรณภูมิก็เป็นได้   เพราะพระเจดีย์เดิมมีลักษณะทรงโอคว่ า หรือทรงมะนาวผ่าซีก 
แบบเดียวกับพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค์ ซึ่งพระองค์ฯ ทรงมีพระราช
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วินิจฉัยว่า อาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะไว้ก็เป็นได้ ซึ่งตรงกับความในศิลาจารึกหลักที่ 2 
(ศิลาจารึกวัดศรีชุม) ของพระมหาเถรศรีศรัทธาฯ  อันได้กล่าวไว้ว่า  พระมหาเถรศรีศรัทธาฯ ท่าน
ทรงได้แวะมาบูรณะพระธมเจดีย์องค์นี้  ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับเมืองราด เมื่อคราวที่ท่านเสด็จ
กลับจากศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีลังกา  ท้ังนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรง
พระราชทานนามใหม่ว่า พระปฐมเจดีย์  ด้วยทรงเชื่อว่านี่คือเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมินั่นเอง 
 ในเรื่องนี้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านได้ระบุว่า พระปฐมเจดีย์ไม่ได้
เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็นพระมหาธาตุหลวงในยุคทวารวดีมากกว่า เนื่องด้วย
เหตุผลประกอบหลายประการ  โดยเฉพาะการค้นพบเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระธมเจดีย์ และ
หลักฐานลายลักษณ์อักษรที่ระบุว่า  "พระเจดีย์องค์นี้ เดิมขอมเรียก  พระธม" ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชาว
ขอมจริง ๆ หรือชาวลวรัฐ ซึ่งสมัยนั้นเราก็เรียกว่า ขอม เช่น ขอมสบาดโขลญล าพง ค าว่า ธม 
ส าหรับชาวขอมนั้น แปลว่า ใหญ่  ตรงกับค าเมืองว่า  หลวง  ซึ่งเราก็เรียกพระนครธมว่า พระนคร
หลวง  ด้วยเหตุผลเดียวกัน 
 นอกจากนี้ พระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
บรรจุที่ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และฐานพระพุทธชินสีห์ วัดบวร
นิเวศวิหาร ตามที่มีพระบรมราชโองการสั่งไว้ในพระราชพินัยกรรม  ต่อมาในพุทธศักราช 2529
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระอังคารของ 
พระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6  ไปบรรจุไว้เคียงข้างพระบรมราชสรีรางคารรัชกาล
ที่ 6 ที่ใต้ฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ 
 การบูรณะปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์ได้กระท าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์โปรดให้วัดขนาดขององค์พระเจดีย์รวมความสูง 40 วา 2 ศอก 
ต่อมาครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จธุดงค์มานมัสการพระเจดีย์นี้  และเมื่อ
พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ก็ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์ก่อพระเจดีย์ใหม่ห่อหุ้มองค์เดิมไว้ เมื่อ พ.ศ.
2396 มีขนาดสูง 120 เมตร 45 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นพระเจดีย์รูประฆังคว่ าปากผายโครงสร้าง
เป็นไม้ซุง ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้อง  มีพระวิหารทั้งสี่ทิศเชื่อมต่อด้วยคตพระระเบียง การ
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์   แล้วพระราชทานนามว่า "พระปฐมเจดีย์"  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชด าเนินมาทรงยกยอดพระมหามงกุฎของพระปฐมเจดีย์เมื่อปี พ.ศ.2413 
และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีการซ่อมพระวิหารหลวง เขียนภาพ 
ตัดขวางให้เห็นพระปฐมเจดีย์องค์เดิมซ่อม  พระวิหารด้านทิศเหนือและอัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์
มาประดิษฐานในพระวิหารด้านทิศเหนือนี้  การบูรณะปฏิสังขรณ์ พระปฐมเจดีย์ได้กระท าอย่าง
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
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ต่อเนื่อง และจริงจังในสมัยรัชกาลปัจจุบัน โดยใช้หลักวิทยาการสมัยใหม่เพื่ออนุรักษ์พระปฐมเจดีย์นี้
ให้มั่นคงถาวรอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยตลอดไป 
 ปัจจุบันรูปพระเจดีย์เป็นรูประฆังคว่ ายอดแหลมครอบซ้อนอยู่กับพระเจดีย์ยอดปรางค์
ของพระยาพานจากบันทึกของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) บันทึกไว้ว่า  วิหารหลวงและ
พระอุโบสถต้ังอยู่จุดเดียวกับที่ต้ังของพระอุโบสถปัจจุบัน ส่วนกุฏิสงฆ์เดิมต้ังอยู่บริเวณลานหน้า
พระพุทธรูปศิลาขาว  ต่อมาได้ย้ายมาต้ังอยู่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ด้านทิศเหนือองค์
พระปฐมเจดีย์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้บูรณะและปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ โปรดเกล้าให้สร้าง
กุฏิสงฆ์ จ านวน 25 หลัง  สร้างศาลาการเปรียญและหอฉัน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้สร้างทาง
รถไฟจากกรุงเทพถึงนครปฐม ได้ย้ายกุฏิสงฆ์ทั้งหมดและอาคารเสนาสนะมาตั้งอยู่บริเวณถนน
ขวาพระ  ซึ่งเป็นบริเวณเขตสังฆาวาสในปัจจุบัน  องค์พระปฐมเจดีย์น าชื่อเสียงมาสู่วัดพระปฐม
เจดีย์เป็นอย่างมาก เป็นที่รู้จักของชาวไทยพุทธศาสนิกชนและชาวต่างประเทศ   
 ปัจจุบันพระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.9 ศศ.บ. พธ.บ. พธ.ด.) ด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 
 ลักษณะท่ัวไปของพระปฐมเจดีย์ 
 มีลักษณะเป็นพระเจดีย์รูประฆังคว่ าปากผายขนาดสูง 120 เมตร 45 เซนติเมตร 
โครงสร้างเป็นไม้ซุงก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องมีพระวิหารทั้งสี่ทิศเชื่อมต่อด้วยคตพระ
ระเบียง เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  จังหวัดนครปฐมได้ใช้พระปฐมเจดีย์
เป็นตราประจ าจังหวัด  พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 
เมื่อ พ.ศ.2396 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิม  ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบ    
โอคว่ าและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน  สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4 เนื่องจาก
รูปร่างของเจดีย์แบบโอคว่ ามีลักษณะคล้ายกับสาญจีเจดีย์ในอินเดีย ซึ่งสร้างสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราชการก่อสร้างเจดีย์ครอบองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อย ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2413 รวม
เวลาก่อสร้าง 17 ปี พระเจดีย์องค์ใหม่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมรูประฆังคว่ าแบบลังกา มีความ
สูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ 3 เส้น 1 คืบ 10 นิ้ว (หรือประมาณ 120.5 เมตร) ฐานวัดโดยรอบได้ 5 
เส้น 17 วา 3 ศอก (หรือประมาณ 233 เมตร) ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 ได้ทรงบูรณะวัดพระปฐมเจดีย์ให้สง่างามมากขึ้นและถือว่าวัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัด
ประจ ารัชกาลที่ 6 พระปฐมเจดีย์ เปิดต้ังแต่เวลา 07.00-20.00 น. ค่าเข้าชมชาวต่างประเทศ 40 บาท 
ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  จะมีงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
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ส านักงานจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์  โทร. 0-3424-2143 นอกจากนี้ภายในวัดพระ
ปฐมเจดีย์ยังมีสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้ 
 พระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศ
เหนือ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยได้พระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท 
มาจากเมืองศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ช่างท ารูปปั้นขี้ผึ้งปฏิสังขรณ์ให้บริบูรณ์
เต็มองค์ท าพิธีหล่อที่วัดพระเชตุพนฯ เมื่อ พ.ศ.2456 แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในซุ้มวิหารด้าน
ทิศเหนือตรงกับบันไดใหญ่ และพระราชทานนามว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิตย์ ธรรมโม
ภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร” และที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ต้ังอยู่บริเวณชั้นลดด้านทิศตะวันออกตรงข้ามพระอุโบสถ
ภายในเก็บวัตถุโบราณที่ขุดพบได้จากสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐมทั้งสมัยบ้านเชียงสมัย
ทวารวดี เช่น พระพุทธรูป หินบดยา ลูกประค าดินเผา ก าไลข้อมือ เงินโบราณ ฯลฯและยังเป็นที่
เก็บหีบศพของย่าเหลและโต๊ะหมู่บูชาซึ่งใช้ในพิธีศพของย่าเหลซึ่งเป็นสุนัขที่รัชกาลที่ 6 ทรงโปรด
ปรานมากและถูกคนลอบยิงตาย พระองค์ทรงเสียพระทัยมากโปรดฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้อาลัย 
พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (ปิดช่วงเวลา 12.00-13.00 น.)  
 ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 1. องค์พระปฐมเจดีย์เป็นพระมหาสถูปเจดีย์ที่ส าคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงการเผยแผ่ และการต้ังมั่นของพระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ 
 2. องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่วิวัฒนาการรูปแบบมาจากรูปลักษณ์
เดิม  สมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และเจดีย์ยอดพระปรางค์ในสมัยขอมเรืองอ านาจปัจจุบันเป็น
ผลงานรวมของศิลปกรรมไทย ที่มี เอกลักษณ์ไทยโดดเด่นทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และ
ประติมากรรม วิศวกรรม และจิตรกรรม 
 3. องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาที่สูงที่สุดในโลกสูงกว่าพระเจดีย์ชะเว
ดากอง  ในประเทศพม่า 
 4. องค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า  ซึ่งคณะสมณทูตได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าอโศก  ต้ังแต่ครั้งเดินทางมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเป็น ครั้งแรกในดินแดนสุวรรณภูมิ 
 5. องค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่รวมของศิลปวัตถุ และหลักฐานส าคัญทางพุทธศาสนา
เป็นอันมากเป็นต้นว่าวิหารทั้งสี่ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ วิหารคตจารึกพระธรรมค าสอนเป็นอักษร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 37 

ขอมพระพุทธรูป ศิลาขาว จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ เป็นต้นที่
ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งก็คือพระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติที่มีขนาดสูงถึง 12 
ศอก 4 นิ้ว นับเป็นพระพุทธรูปที่ สวยงามอย่างยิ่งและได้รับการเคารพนับถือ จากพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป 
 6. องค์พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาว 
จังหวัดนครปฐม  องค์พระปฐมเจดีย์นั้นถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทุกชนิด ของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ศาสนา การศึกษา และพาณิชกรรม 
ก็ล้วนถือเอาองค์พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น 
 เส้นทางเข้าสู่พระปฐมเจดีย์ 
 ปัจจุบันการเดินทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์เป็นไปโดยสะดวก จากกรุงเทพฯ 
สามารถไปได้ 2 ทาง คือ  ทางรถไฟ และรถยนต์ 
 ทางรถไฟโดยสารรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ หรือสถานีรถไฟบางกอกน้อย มาลงที่
สถานีรถไฟนครปฐมใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ 
 ทางรถยนต์  จากกรุงเทพฯมาตามเส้นทางถนนเพชรเกษม หรือถนนป่ินเกล้า-นครชัยศรี 
ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 พัชรา ลาภลือชัย (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ าด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน้ าท่าคา จังหวัด
สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวตลาดน้ าด าเนินสะดวกและตลาดน้ าท่าคาแตกต่างกันโดยระดับความพึงพอใจต่อต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ าท่าคามากกว่า ระดับความพึงพอใจต่อต่อการจัดการการท่องเที่ยว
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก และให้ความส าคัญกับสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในตลาดน้ า
มากที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อต่อการจัดการการท่องเที่ยว
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ระดับการศึกษา อาชีพ พาหนะ ที่ใช้ในการ
เดินทางที่แตกต่างกัน ส่วนการรับรู้ข่าวสารจากนิตยสาร วารสาร บุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้าน 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ าท่าคา ได้แก่ อายุท่ีแตกต่างกัน ซึ่งผู้ที่มีอายุน้อยจะมีความพึงพอใจ
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มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก การรับรู้ข่าวสารจากเพื่อน เพื่อนบ้าน และความคาดหวังต่อต่อการจัดการ
การท่องเที่ยวตลาดน้ าท่าคามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ 
 นิกร  เกลี้ยงพิบูลย์ (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการ
พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า เพศ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา 
สถานภาพสมรส อาชีพรอง รายได้ จ านวนครั้งที่เคยมาเที่ยว แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์
ในการมาเที่ยว และระยะเวลาในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว ส่วนอายุ อาชีพหลัก ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 รัฐทิตยา  หิรัณยหาด (2544) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพ หมู่บ้าน
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ศักยภาพของการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์และพื้นที่
รองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง แต่ศักยภาพด้านความพร้อมของบุคลากรต้องมีการปรับปรุง 
เนื่องจากบุคลากรมีความพร้อมน้อย รวมทั้งเพิ่มเติมในด้านสาธารณูปโภคขั้นสูงในสิ่งต่าง  ๆ เช่น 
ร้านค้าขายอาหารร้านขายของที่ระลึก สุขาส าหรับนักท่องเที่ยว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
 พิษณุ  วงศ์เกษม (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตป่าอนุรักษ์ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 4 ด้าน ตาม
ลักษณะพื้นฐานบางประการของนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่าง
กัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เสาวนีย์  กันทะแสน (2545) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่อการจัดการสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว หมู่บ้านรวมมิตร อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย จากการศึกษาพบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการสภาพแวดล้อมและกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว สถานภาพส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ และภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีความคาดหวัง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ สถานภาพส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ และภูมิภาคที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นาวิน วิไลเลิศ (2549 : 99) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุบลราชธานี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมไม่แตกต่างกัน 
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 นรินทิพย์ ศรีชัย (2551) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก นักท่องเที่ยวที่เป็นเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการ
บริการโฮมสเตย์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์
ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  นักท่องเที่ยวที่มี
สถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 งานวิจัยต่างประเทศ 
 ยัง และ ฟลาวเวอร์ (Young & Flower 1978) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะของป่าในเมืองคุก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
สอบถามนักท่องเที่ยว  จ านวน 630 คน  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อพื้นที่และลักษณะของป่า
ไม้ตามธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่ง สถานภาพโดยทั่วไปตามธรรมชาติเป็นอันดับสอง ส าหรับด้าน
อุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวก สถานที่พัก และการบริการ อยู่ในระดับปานกลาง 
 อเดย์ และ แอนเดอร์สัน (Aday & Anderson 1978 : 283-292) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในสวนสาธารณะในมลรัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 1,240 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่
อ านวยความสะดวก สภาพภูมิอากาศ และการจัดการโดยทั่วไป ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านการจัดการทั่วไปและด้านภูมิสถาบัตย์ ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีความพึงพอใจ
รองลงมา ส าหรับด้านบริการบางรายการ เช่น การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ า 
 เอไลน์  (Ealine 1984 : 30-40) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อนันทนาการ และสวนสาธารณะของเอกชนในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการส ารวจ
ประชาชนที่มาท่องเที่ยว จ านวน 980 คน  โดยใช้แบบสอบถามเพื่อทราบระดับความพึงพอใจใน
การบริการ การนันทนาการและสภาพสวนสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจใน
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การบริการการนันทนาการและสภาพสวนสาธารณะ ประชาชนที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านสภาพพื้นที่และ
การนันทนาการ รองลงมา ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ส่วนความคิดเห็นทั่วไปควรปรับปรุง
พัฒนาด้านผู้ให้บริการ การรักษาความปลอดภัย และเครื่องอ านวยความสะดวกให้ทันสมัย
มากกว่าที่เป็นอยู ่
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาและเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
แหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านการบริการ ด้านสถานที่ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมมาเป็นข้อมูลในการต้ังสมมติฐานการวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยคาดหวังว่า
นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจก็จะท าหน้าที่ เป็นผู้กระจาย
ข่าวได้เป็นอย่างดี ซึ่งความพึงพอใจนี้จะส่งผลให้เกิดรายได้สู่ชุมชน และคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่าง
ดี อีกทั้งยังท าให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยภูมิปัญญาของตน ซึ่งเป็นการน า
ความรู้ที่มีมาสร้างรายได้ให้กับตนเอง ทั้งนี้จะได้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะท าให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเดินทางท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ในการด าเนินการวิจัย “เรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์

พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา

ถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่อง เที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด

นครปฐม โดยมีวิธีการด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรกก 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  ประจ าปี พ.ศ.2552 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 2,092,324 คน 

(กรมพัฒนาการท่องเที่ยว 2552) เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดจ านวนประชากร 
 2. การก าหนดขนาดตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ทั้งเพศชายและเพศหญิง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

400 คน ซึ่งค านวณโดยใช้สูตรยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนได้

ร้อยละ 5  ดังสูตรต่อไปนี้ 
 

    n  =   2Ne1
N


 

 
  เมื่อ n แทน  ประชากรทั้งสิ้น 2,092,324 คน 
   N แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
   e แทน  ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 
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  แทนค่าในสูตร 
 

  n = 
 20.052,092,3241

2,092,324


 

   = 1 + 2,092,324 (0.05) 2 

   = 399.99 

  n = 400   คน 
 
 ดังนั้น  การวิจัยครั้งนี้ ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
บังเอญิ (Accidental Sampling) 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากกระบวนการศึกษาหาความรู้จากข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วยลักษณะ
ค าถามเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Check Lists) โดยถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ 
อายุ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้  
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย รูปแบบของการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว 
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจ านวนครั้งในการท่องเที่ยว 
 ตอนที ่3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
บริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ด้านสถานที่  ด้านระยะทาง  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านความ
ปลอดภัย  ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร  และด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก 
 ส าหรับลักษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด     
5 ระดับ แบบของลิเคิร์ต (Likert) (วิเชียรเกตุสิงห์ 2545 : 69) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
ค าตอบ  ดังนี้ 
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กกกกกกกก5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
กกกกกกกก4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
กกกกกกกก3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
กกกกกกกก2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
กกกกกกกก1 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ที่ให้ผู้ตอบได้เสนอแนะตาม
ความคิดเห็นอย่างอิสระลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับความพึงพอใจทั้ง 8 ด้าน 
 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากกรอบแนวคิด หลักการ เพื่อน ามาก าหนดจุดหมายและวางแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามด้วยตัวเอง  เพื่อใช้
สอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดย
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยมาสร้างข้อความให้เหมาะสม และครอบคลุมถึงความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม 
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเองไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  เพื่อ
ปรับปรุงค าถามให้เหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา หลังปรับปรุงแก้ไขแล้วน าแบบสอบถามไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และความถูกต้อง
ของภาษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมาตรวจแก้ไข ปรับปรุงให้สมบูรณ์แล้ว
น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร แนบกับแบบสอบถาม
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่   
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
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 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ไปด าเนินแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามพื้นที่ที่ก าหนดไว้ และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ในแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับกลับคืนมา 
 3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปลงรหัสและบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที ่1 แสดงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2553 2554 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญ                 

ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                 

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล                 

วิเคราะห์ข้อมูล                 

สรุปผลการวิจัย                 

จัดท ารายงานการวิจัย                 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ โดยน าแบบสอบถามที่
ได้มาทั้งหมดท าการวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้วิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการแปลความหมาย
จากคะแนนเฉลี่ย แบ่งระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์ตามแนวความคิดของเบสต์ (Best 1981 : 
182) ในการแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
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  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าแอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha :  ) 

     = 






 


 2

2

1
1 s

s

n

n i  

  เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา หรือ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
   2

is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 
   2s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
   n  แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 

 2. ค่าเฉลี่ย  (Mean : x ) 

   x  = 
N

x  

  เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ย 
       x  แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
    N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

   S.D. =  
N

xx
2

  

     เมื่อ S.D แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   x  แทน คะแนนระดับการประเมิน 
   x    แทน ค่าเฉลี่ย 
   N  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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 4. สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

   


y  = nn xx   211  

  เมื่อ 


y  แทน ค่าพยากรณ์ 
     แทน  จุดตัดแกน  Y  (Y-intercept) หรือค่าคงที่ 
   

1      แทน ความชันของเส้นถดถอย หรือสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

 5. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  sig. แทน ค่าความน่าจะเป็น (Probability) 
  y แทน ค่าการพยากรณ ์
  R2 แทน สัมประสิทธิ์แห่งการก าหนด (The coefficient of determination) 
  r แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) 
         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

โดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

 ตอนที ่3 ทอสอบสมมิฐาน 

 ตอนที่ 4 การพยากรณ์ค่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จากข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ ปรากฎผลดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

โดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม   

(n = 400) 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
173 
227 

 
43.30 
56.70 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
(n = 400) 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 

 
130 
138 

75 
35 
22 

 
32.50 
34.50 
18.80 

8.80 
5.50 

ภูมิล าเนา 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันตก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก 

 
160 

96 
31 
4 

77 
30 
2 

 
40.00 
24.00 

7.80 
1.00 

19.30 
7.50 
0.50 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
49 

149 
19 

149 
32 
2 

 
12.30 
37.30 

4.80 
37.30 

8.00 
0.50 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 
แยกกนัอยู ่

 
280 

89 
8 

23 

 
70.00 
22.30 

2.00 
5.80 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
(n = 400) 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้างทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เจ้าของกิจการ 

 
70 
67 

148 
58 
57 

 
17.50 
16.80 
37.00 
14.50 
14.30 

รายได้ตนเองต่อเดือน 
น้อยกว่า 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

 
182 

84 
37 
38 
46 
13 

 
45.50 
21.00 

9.30 
9.50 

11.50 
3.30 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 
เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 
เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 
เพื่อธุรกิจ เช่น เพื่อน าสินค้าไปจ าหน่าย 
เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 

 
45 

200 
119 

12 
24 

 
11.30 

3.00 
29.80 

3.00 
6.00 

ลักษณะของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 
การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเที่ยว 

 
335 

65 

 
83.80 
16.20 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง 
ต่ ากว่า 500 บาท 
501 – 1,000 บาท 
1,001 – 2,000 บาท 
2,001 – 3,000 บาท 
3,001 – 4,000 บาท 
มากกว่า 4,000 บาท ขึ้นไป 

 
215 

90 
21 
38 
26 
10 

 
53.80 
22.50 

5.30 
9.50 
6.50 
2.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
(n = 400) 

ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

จ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 
 1  คน 
 2  คน 
 3  คน 
 4 – 6 คน 
 11  คนขึ้นไป 

 
22 

124 
76 

102 
26 

 
5.50 

31.00 
19.00 
25.50 

6.50 
ท่านทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์มาจากแหล่งใด 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่ออินเตอร์เน็ท 
สื่อวิทย ุ
สื่อโทรทศัน ์

 
103 
115 

22 
160 

 
25.80 
28.80 

5.50 
40.00 

จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
เดือนละครั้ง 
สามเดือนครั้ง 
หกเดือนครั้ง 
ปีละคร้ัง 

 
107 

68 
31 

194 

 
26.80 
17.00 

7.80 
48.50 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ านวน 400 คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศชาย ร้อยละ 
43.30 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.80 
 อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.50 
รองลงมา คือ อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 และกลุ่มตัวอย่างอายุในช่วง 51-60 ปี มี
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.50 
 ภูมิล าเนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพและปริมณฑลมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.00 และภูมล าเนาภาคตะวันออก
มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.50 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. 

และปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.30 เท่ากัน รองลงมา คือ มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า     

คิดเป็นร้อยละ 12.30 และระดับการศึกษาปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.50 

 สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โสด คิดเป็นร้อยละ70.00 รองลงมา คือ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 22.30 และกลุ่มตัวอย่างที่หย่าร้างกันมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 

 อาชีพ พบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

37.00  รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.50 และกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็น

เจ้าของกิจการ มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.30 

 รายได้ตนเองต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ตนเองต่อเดือนน้อยกว่า 

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมา คือ มีรายได้ตนเองต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 21.00 และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ตนเองต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท มีน้อยที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 3.30 

 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการ

ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม คิดแป็นร้อยละ 29.80 รองลงมามีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง คิดแป็นร้อยละ 11.30 และมีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว

เพื่อธุรกิจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 ลักษณะของการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการท่องเที่ยวส่วนบุคคล

มากกว่าการท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเที่ยว โดยเป็นการท่องเที่ยวส่วนบุคคล ร้อยละ 83.8 และ

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเที่ยว ร้อยละ 16.2 

 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง พบว่า ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว

องค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างต่ ากว่า 500 บาท มากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.80 

รองลงมาคือ 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.50 และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์

ต่อครั้งมากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป มีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 จ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้ร่วมเดินทางใน

การท่องเที่ยวจ านวน 2 คน มากที่สุด ร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว

จ านวน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 1 คน มีน้อยที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 5.50 

   ส
ำนกัหอ
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 แหล่งการทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทราบข้อมูล
ข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อโทรทัศน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ 
ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่ออินเตอร์เน็ท คิดเป็นร้อยละ 28.80 และกลุ่ม
ตัวอยา่งทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อวิทยุน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.50 
 จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน
ครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ปีละครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์เดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.80 และกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์หกเดือนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.80 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ

แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  
(n=400) 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ 

ด้านการประชาสัมพันธ์    
14.  มีการให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์

เป็นอย่างดี 
3.48 1.01 ปานกลาง 

15.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ค าแนะน าด้านการเดินทางไปยัง
สถานที่ในองค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

3.48 0.98 ปานกลาง 

16.  มีการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ในบริเวณที่
นักท่องเทีย่ว สามารถมองเห็นได้ง่าย 

3.76 1.01 มาก 

17.  ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.82 0.90 มาก 

18.  ข้อมูลข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวมีความทันสมัย 3.63 0.94 มาก 

19.  ช่วงเวลาในการเปิด-ปิดบริการขององค์พระปฐมเจดีย์  
มีความเหมาะสม 

3.84 0.98 มาก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
(n=400) 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)    
20.  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าข้อมูลพื้นฐานที่องค์พระปฐม-

เจดีย์เป็นอย่างดี 
3.46 0.98 ปานกลาง 

21.  การให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี 

3.55 1.01 มาก 

22.  มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยที่ลานจอดรถ
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

3.58 0.98 มาก 

23.  มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของร้านค้า
สวัสดิการเป็นอย่างดี 

3.64 
 

0.93 
 

มาก 
 

24.  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีอัธยาศัยที่ดี 3.76 0.82 มาก 

25.  มบีริการน าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ด้วย 3.45 1.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ 3.67 0.75 มาก 

ด้านสถานที่    
26.  มีการจัดสถานที่ เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าอย่าง

เหมาะสม 

3.58 0.90 มาก 

27.  การเดินทางเข้า-ออก ที่องค์พระปฐมเจดีย์  มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

3.89 0.95 มาก 

28.  มีป้ายบอกเส้นทางเข้า-ออกขององค์พระปฐมเจดีย์
ชัดเจน 

3.96 0.93 มาก 

29.  เส้นทางการจราจรภายในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
มีความคล่องตัวและสะดวก 

3.95 0.89 มาก 

30.  การจัดพื้นที่ลานจอดรถเพียงพอกับปริมาณของรถ  
ที่เข้ามาเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ 

4.01 0.83 มาก 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
(n=400) 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ 

ด้านสถานที่ (ต่อ)    
31.  ป้ายบอกประวัติและความส าคัญขององค์พระปฐม-

เจดีย์ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
3.88 0.91 มาก 

32.  มีที่นั่งพักส าหรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ 3.82 0.99 มาก 

33.  บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ มีความสะอาด และ    
เป็นระเบียบ 

3.87 0.95 มาก 

34.  บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  มีบรรยากาศร่มรื่น  
ปลอดโปร่ง และกว้างขวาง 

4.01 0.93 มาก 

35.  องค์พระปฐมเจดีย์มีความสวยงามและน่าสนใจ 4.11 1.01 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสถานที่ 3.91 0.64 มาก 

ด้านระยะทาง    
36. การเดินทางไปองค์พระปฐมเจดีย์มีความสะดวก 

และปลอดภัย 
4.05 0.89 มาก 

37. ถนนและทางเดินเท้าบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มี
ความสะอาดและปลอดภัย 

3.96 0.85 มาก 

38. สภาพถนนหนทางบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ใน
สภาพดีและใช้ได้สะดวก 

3.96 0.83 มาก 

39. มีเจ้าหน้าที่และต ารวจจราจรดูแลสถานที่บริเวณองค์
พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี 

3.61 0.88 มาก 

40. มีการจัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกอย่างเหมาะสม 

3.80 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านระยะทาง 3.88 0.72 มาก 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
(n=400) 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

41. มีโทรศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอ 3.47 1.06 ปานกลาง 
42. มีบริการจัดจราจรภายในองค์พระปฐมเจดีย์เป็น

อย่างดี 
3.69 0.91 มาก 

43. มีห้องน้ าไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 3.78 1.02 มาก 

44. มีห้องน้ าสะอาด และเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว 3.78 1.02 มาก 

45. มีถังขยะอย่างเพียงพอ และใช้ได้สะดวก 3.65 1.06 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.68 0.82 มาก 

ด้านความปลอดภัย    

46. มีความปลอดภัยของสถานที่จอดรถ 3.64 0.94 มาก 
47. มีระบบการรักษาความปลอดภัย  เช่น  ตู้ยาม  
 ตู้โทรศัพท์  การแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 

3.50 0.93 มาก 

48. มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอภายในองค์พระปฐมเจดีย์ 3.77 0.95 มาก 

49. มีตู้โทรศัพท์ต้ังอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 3.51 0.94 มาก 

50. มีต ารวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 3.56 0.98 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัย 3.60 0.78 มาก 

ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร    

51. มีที่รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ 3.57 0.94 มาก 

52. ความสะอาดของสถานที่รับประทานอาหารดี 3.59 0.89 มาก 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
(n=400) 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ 

ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร (ต่อ)    
53. การให้บริการร้านอาหารและเครื่องด่ืมในราคาที่

เหมาะสม 
3.60 0.86 มาก 

54. ร้านอาหารและร้านค้ามีปริมาณเพียงพอและถูก
อนามัย 

3.59 0.91 มาก 

55. อาหารมีความสะอาดปลอดภัย และรสชาติดี 3.56 0.92 มาก 

56. ที่ต้ังของร้านค้าเหมาะสมในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

3.62 0.85 มาก 

57. ความเป็นระเบียบของการจัดโต๊ะ ที่นั่ง ในบริเวณ
ร้านอาหาร 

3.56 0.87 มาก 

58. บริเวณสถานที่จ าหน่ายอาหารมีความร่มรื่นดี 3.65 0.86 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร 3.59 0.74 มาก 

ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก    
59. ร้านจ าหน่ายของฝากและของที่ระลึกมีจ านวน

เพียงพอ 
3.69 0.89 มาก 

60.  มีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกหลากหลาย 3.57 0.92 มาก 

61. สินค้าของที่ระลึกมีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม 3.63 0.84 มาก 

62. สินค้าของที่ระลึกมีบรรจุหีบห่อ สวยงาม และ
ปลอดภัย 

3.62 0.88 มาก 

63. มีการจัดระเบียบการจราจรบริเวณสถานที่ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึกเหมาะสม 

3.66 0.86 มาก 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 
(n=400) 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าระดับ 

ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก (ต่อ)    
64. มีการจัดระเบียบร้านค้าของที่ระลึกภายในองค์พระ

ปฐมเจดีย์ 
3.69 0.88 มาก 

65. มีบรรยากาศที่ดีในการเดินจับจ่ายซื้อสินค้าและ
อาหาร 

3.74 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก 3.66 0.73 มาก 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 3.69 0.61 มาก 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ช่วงเวลาในการ
เปิด-ปิดบริการขององค์พระปฐมเจดีย์ มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 มีความพึงพอใจรองลงมา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจใน
ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.90 และนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจการมีการให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์ 
และมีการให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ให้ค าแนะน าด้านการเดินทางไปยังสถานที่ในองค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 และ 0.98 ตามล าดับ 
 ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เมื่อพิจารณา   
รายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีอัธยาศัยที่ดี 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82  รองลงมา คือ มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาดของร้านค้าสวัสดิการเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 
และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจการมีบริการน าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ น้อยที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 
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 ด้านสถานที่  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย ์จังหวัดนครปฐม ในด้านสถานที่  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.91 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
องค์พระปฐมเจดีย์มีความสวยงามและน่าสนใจ มากที่สุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.01 รองลงมา คือ การจัดพื้นที่ลานจอดรถเพียงพอกับปริมาณของรถที่เข้ามาเที่ยวที่
องค์พระปฐมเจดีย์และบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีบรรยากาศร่มรื่น ปลอดโปร่ง และกว้างขวาง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.01 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 และ 0.93 ตามล าดับ และนักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีความพึงพอใจการจัดสถานที่  เช่น  ร้านอาหาร และร้านค้าอย่างเหมาะสม  น้อยที่สุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 
 ด้านระยะทาง  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  ในด้านระยะทาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.88 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
การเดินทางไปองค์พระปฐมเจดีย์มีความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.05 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 รองลงมา คือ ถนนและทางเดินเท้าบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มี
ความสะอาดและปลอดภัย และสภาพถนนหนทางบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ในสภาพดีและใช้ได้
สะดวก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.96 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และ 0.83 ตามล าดับ และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจเจ้าหน้าที่และต ารวจจราจรดูแลสถานที่บริเวณองค์พระปฐม
เจดียเ์ป็นอย่างดีน้อยที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมีห้องน้ าไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  และมี
ห้องน้ าสะอาด และเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.78 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.02 เท่ากัน รองลงมา คือ มีบริการจัดจราจรภายในองค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี โดย
มีคะแนนเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 มีโทรศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอ และ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมีโทรศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอน้อยที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 
 ด้านความปลอดภัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านความปลอดภัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
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เฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความพึงพอใจมีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอภายในองค์พระปฐมเจดีย์มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 รองลงมา คือ มีความปลอดภัยของสถานที่จอดรถ โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจการมี
ระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ตู้ยาม ตู้โทรศัพท์ การแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างเพียงพอน้อยที่สุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 
 ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  ในด้านร้านจ าหน่ายอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยมีความพึงพอใจบริเวณสถานที่จ าหน่ายอาหารมีความร่มรื่นดีมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 รองลงมา คือ ที่ต้ังของร้านค้าเหมาะสมในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และนักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ความพึงพอใจอาหารมีความสะอาดปลอดภัยและรสชาติดี และความเป็นระเบียบของการจัดโต๊ะ 
ที่นั่ง ในบริเวณร้านอาหารน้อยที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.56 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 
และ 0.87 ตามล าดับ 
 ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  ในด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจบรรยากาศที่ดีในการเดินจับจ่ายซื้อสินค้าและอาหารมาก
ที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 รองลงมา คือ ร้านจ าหน่ายของฝาก
และของที่ระลึกมีจ านวนเพียงพอ และมีการจัดระเบียบร้านค้าของที่ระลึกภายในองค์พระปฐมเจดีย์ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.69 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 และ 0.88 ตามล าดับ และมีสินค้า
ของที่ระลึกให้เลือกหลากหลายน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 
 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านแล้ว  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในด้านสถานที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
3.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 รองลงมา คือ ด้านระยะทาง มีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.72 และพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในด้านการบริการต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าทีน่้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
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ตอนที่ 3  ทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.1 ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.2 ความพึงพอใจด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามเพศ 
 สมมติฐานที่ 1.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4 สมมติฐานที่ 1          

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

เพศ 
ค่าเฉล่ีย S.D. t sig. r R2 

ความพึงพอใจโดยรวม ชาย 3.71 0.57 2.753 0.653 0.694 0.481 
หญิง 3.24 0.62     

ด้านประชาสัมพันธ ์ ชาย 3.83 0.98 2.033 0.072 0.462 0.213 
หญิง 3.64 0.87     

ด้านการบริการตา่ง ๆ ของ
เจ้าหน้าที ่

ชาย 3.48 0.93 3.012 0.124 0.473 0.224 
หญิง 3.75 0.91     

ด้านสถานท่ี ชาย 3.93 0.79 2.177 0.283 0.663 0.439 
หญิง 4.10 0.84     

ด้านระยะทาง ชาย 3.56 0.88 3.114 0.113 0.627 0.393 
หญิง 3.67 0.76     

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ชาย 3.54 0.65 1.236 0.098 0.448 0.201 
หญิง 3.28 0.74     

ด้านความปลอดภัย ชาย 3.47 0.59 6.103 0.319 0.601 0.361 
หญิง 3.51 0.66     
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ตารางที ่4 (ต่อ)         
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

เพศ 
ค่าเฉล่ีย S.D. t sig. r R2 

ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร ชาย 3.89 0.82 2.488 0.541 0.521 0.271 
หญิง 3.93 0.73     

ด้านสถานท่ีจ าหน่ายของที่ระลึก ชาย 3.78 0.77 2.983 0.324 0.349 0.122 
หญิง 3.62 0.81     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  
 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและเพศ พบว่า  ค่า sig. = 0.653 แสดงว่าความพึงพอใจ
โดยรวมไม่แตกต่างไปตามเพศ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า  ค่า sig. = 0.072 ความพึงพอใจ
ด้านประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า  ค่า sig. = 0.124 
ความพึงพอใจด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า  ค่า sig. = 0.283 ความพึงพอใจด้านสถานที่
ไม่แตกต่างไปตามเพศ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า  ค่า sig. = 0.113 ความพึงพอใจด้าน
ระยะทางไม่แตกต่างไปตามเพศ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.098 ความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไม่แตกต่างไปตามเพศ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.319 ความพึงพอใจด้าน
ความปลอดภัยไม่แตกต่างไปตามเพศ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.541 ความพึงพอใจ
ด้านร้านจ าหน่ายอาหารไม่แตกต่างไปตามเพศ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.324 ความ
พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกไม่แตกต่างไปตามเพศ 
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 สมมติฐานที่ 2  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.2 ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไป

ตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามอายุ 

 สมมติฐานที่ 2.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

อายุ 
 
ตารางท่ี 5 สมมติฐานที่ 2 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจโดยรวม ต่ ากว่า 20 ปี 3.48 0.72 2.023 0.011* 0.947 0.896 

21 – 30 ปี 3.79 0.98     

31 – 40 ปี 3.82 0.65     

41 – 50 ปี 4.24 0.83     

51 – 60 ปี 4.03 0.91     

61 ปีขึ้นไป 3.96 0.77     

ด้านประชาสัมพันธ ์ ต่ ากว่า 20 ปี 3.77 0.68 9.114 0.003* 0.963 0.928 

21 – 30 ปี 3.89 0.79     

31 – 40 ปี 3.78 0.77     

41 – 50 ปี 3.55 0.84     

51 – 60 ปี 3.13 0.92     

61 ปีขึ้นไป 3.24 0.86     
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ตารางที ่5 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านการบริการตา่งๆของเจา้หน้าที่ ต่ ากว่า 20 ปี 3.12 0.71 8.515 0.021* 0.850 0.723 

21 – 30 ปี 3.45 0.76     

31 – 40 ปี 3.62 0.69     

41 – 50 ปี 3.51 0.98     

51 – 60 ปี 3.44 0.92     

61 ปีขึ้นไป 3.60 0.88     

ด้านสถานท่ี ต่ ากว่า 20 ปี 3.56 0.65 4.013 0.000* 0.901 0.812 

21 – 30 ปี 3.88 0.75     

31 – 40 ปี 3.78 0.73     

41 – 50 ปี 3.83 0.81     

51 – 60 ปี 4.10 0.66     

61 ปีขึ้นไป 4.32 0.62     

ด้านระยะทาง ต่ ากว่า 20 ปี 3.74 0.84 3.024 0.038* 0.830 0.689 

21 – 30 ปี 4.58 0.79     

31 – 40 ปี 4.11 0.93     

41 – 50 ปี 3.95 0.86     

51 – 60 ปี 4.08 0.91     

61 ปีขึ้นไป 3.86 0.72     

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ต่ ากว่า 20 ปี 3.25 0.78 3.647 0.002* 0.886 0.785 

21 – 30 ปี 3.49 0.75     

31 – 40 ปี 3.88 0.80     

41 – 50 ปี 3.79 0.81     

51 – 60 ปี 3.66 0.73     

61 ปีขึ้นไป 3.59 0.81     
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ตารางที ่5 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านความปลอดภัย ต่ ากว่า 20 ปี 3.01 0.90 8.086 0.044* 0.831 0.691 

21 – 30 ปี 3.28 0.87     

31 – 40 ปี 3.35 0.93     

41 – 50 ปี 3.41 0.91     

51 – 60 ปี 3.37 0.84     

61 ปีขึ้นไป 3.21 0.88     

ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร ต่ ากว่า 20 ปี 3.88 0.75 4.012 0.018* 0.901 0.811 

21 – 30 ปี 4.68 0.69     

31 – 40 ปี 4.57 0.79     

41 – 50 ปี 3.98 0.87     

51 – 60 ปี 4.34 0.82     

61 ปีขึ้นไป 4.52 0.79     

ด้านสถานท่ีจ าหน่ายของที่ระลึก ต่ ากว่า 20 ปี 3.39 0.65 1.398 0.006* 0.951 0.904 

21 – 30 ปี 3.45 0.58     

31 – 40 ปี 3.53 0.69     

41 – 50 ปี 3.30 0.72     

51 – 60 ปี 3.61 0.80     

61 ปีขึ้นไป 3.55 0.71     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและอายุ พบว่า ค่า sig. = 0.011 แสดงว่าความพึงพอใจ

โดยรวมแตกต่างไปตามอาย ุโดยอายุมากขึ้นมีแนวโน้มว่าจะมีความพึงพอใจโดยรวมมากขึ้นด้วย 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า  ค่า sig. = 0.003 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามอาย ุ

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.021 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามอาย ุ
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.000 ความพึงพอใจด้านสถานที่

แตกต่างไปตามอาย ุ

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.038 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางแตกต่างไปตามอาย ุ

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.002 ความพึงพอใจ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามอาย ุ

 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.044 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามอาย ุ

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.018 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามอายุ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.006 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามอาย ุ

 
 สมมติฐานที่ 3  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.1 ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.2 ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

ภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.5 ความพึงพอใจด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตาม

ภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 

 สมมติฐานที่ 3.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

ภูมิล าเนา 
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ตารางท่ี 6 สมมติฐานที่ 3 
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 
ภูมิล าเนา 

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3.78 0.98 5.531 0.047* 0.874 0.764 
ภาคกลาง 3.94 0.77     
ภาคเหนือ 3.55 0.76     
ภาคตะวันตก 3.52 0.80     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.44 0.95     
ภาคใต ้ 3.37 0.93     
ภาคตะวันออก 3.63 0.85     

ด้านประชา- 
สัมพันธ ์

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3.41 0.71 9.036 0.001* 0.754 0.568 
ภาคกลาง 3.56 0.65     
ภาคเหนือ 3.21 0.57     
ภาคตะวันตก 3.30 0.68     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.11 0.54     
ภาคใต ้ 3.45 0.76     
ภาคตะวันออก 3.67 0.62     

ด้านการบริการ
ต่าง ๆ ของ
เจ้าหน้าที ่

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3.62 0.91 4.271 0.034* 0.814* 0.663 
ภาคกลาง 3.71 0.88     
ภาคเหนือ 3.34 0.93     
ภาคตะวันตก 3.49 0.75     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 0.84     
ภาคใต ้ 3.55 0.90     
ภาคตะวันออก 3.64 0.92     

ด้านสถานท่ี กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 4.23 0.98 2.381 0.011* 0.756 0.572 
ภาคกลาง 4.52 0.82     
ภาคเหนือ 3.54 0.83     
ภาคตะวันตก 3.48 0.94     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.51 0.79     
ภาคใต ้ 3.37 0.85     
ภาคตะวันออก 3.50 0.90     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 67 

ตารางที ่6 (ต่อ) 
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 
ภูมิล าเนา 

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านระยะทาง กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 4.10 0.57 3.492 0.028* 0.764 0.584 
ภาคกลาง 4.02 0.62     
ภาคเหนือ 3.57 0.68     
ภาคตะวันตก 3.48 0.54     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 0.56     
ภาคใต ้ 3.50 0.69     
ภาคตะวันออก 3.68 0.63     

ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3.25 0.73 4.900 0.020* 0.741 0.861 
ภาคกลาง 3.11 0.76     
ภาคเหนือ 3.23 0.68     
ภาคตะวันตก 3.08 0.64     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.19 0.71     
ภาคใต ้ 3.16 0.79     
ภาคตะวันออก 3.36 0.65     

ด้านความ
ปลอดภัย 

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3.88 0.89 5.127 0.005* 0.795 0.632 
ภาคกลาง 3.76 0.71     
ภาคเหนือ 3.56 0.80     
ภาคตะวันตก 3.51 0.85     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.60 0.73     
ภาคใต ้ 3.53 0.69     
ภาคตะวันออก 3.62 0.81     

ด้านร้านจ าหน่าย  
อาหาร 

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 4.26 0.87 4.080 0.010* 0.850 0.722 
ภาคกลาง 4.38 0.77     
ภาคเหนือ 3.86 0.82     
ภาคตะวันตก 3.67 0.73     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.61 0.76     
ภาคใต ้ 3.66 0.81     
ภาคตะวันออก 3.72 0.87     
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ตารางที ่6 (ต่อ) 
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 
ภูมิล าเนา 

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านสถานท่ี
จ าหน่าย 
ของที่ระลึก 

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 3.66 0.98 6.509 0.031* 0.830 0.689 
ภาคกลาง 3.62 0.87     
ภาคเหนือ 3.50 0.95     
ภาคตะวันตก 3.57 0.93     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.63 0.86     
ภาคใต ้ 3.47 0.93     
ภาคตะวันออก 3.51 0.84     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและภูมิล าเนา พบว่า ค่า sig. = 0.047 แสดงว่าความ
พึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.001 ความพึงพอใจด้าน
ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.034 
ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.011 ความพึงพอใจด้านสถานที่
แตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.028 ความพึงพอใจด้าน
ระยะทางแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.020 ความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า  ค่า sig. = 0.005 ความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า  ค่า sig. = 0.010 ความพึงพอใจ
ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า  ค่า sig. = 0.031 ความ
พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามภูมิล าเนา 

   ส
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  สมมติฐานที่ 4  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.1  ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.2  ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

ระดับการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.3  ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.4  ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.5  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามระดับ

การศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.6  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามระดับ

การศึกษา 
 สมมติฐานที่ 4.8  ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 7 สมมติฐานที่ 4 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ระดับการศกึษา 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.28 0.75 6.251 0.000* 0.758 0.575 
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.65 0.83     
อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.58 0.73     
ปริญญาตร ี 3.88 0.76     
ปริญญาโท 3.23 0.75     
ปริญญาเอก 3.17 0.79     

ด้านประชาสัมพันธ ์ ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.63 0.57 3.244 0.003* 0.754 0.568 
มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.56 0.68     
อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.66 0.66     
ปริญญาตร ี 3.69 0.75     
ปริญญาโท 3.70 0.79     
ปริญญาเอก 3.71 0.70     
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ตารางที ่7 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ระดับการศกึษา 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านการบริการตา่ง ๆ

ของเจ้าหน้าที ่

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.83 0.96 6.224 0.014* 0.826 0.683 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.54 0.75     

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.56 0.80     

ปริญญาตร ี 3.63 0.85     

ปริญญาโท 3.10 0.73     

ปริญญาเอก 3.53 0.88     

ด้านสถานท่ี ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.71 0.68 5.271 0.008* 0.837 0.701 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 4.01 0.70     

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.89 0.71     

ปริญญาตร ี 3.56 0.75     

ปริญญาโท 3.83 0.68     

ปริญญาเอก 0.75 0.65     

ด้านระยะทาง ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.75 0.64 1.273 0.016* 0.815 0.664 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.64 0.73     

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.59 0.76     

ปริญญาตร ี 3.66 0.62     

ปริญญาโท 3.70 0.66     

ปริญญาเอก 3.57 0.71     

ด้านส่ิงอ านวย 

ความสะดวก 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.28 0.81 1.745 0.023* 0.812 0.659 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.53 0.84     

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.72 0.73     

ปริญญาตร ี 3.64 0.79     

ปริญญาโท 3.38 0.82     

ปริญญาเอก 3.54 0.78     
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ตารางที ่7 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ระดับการศกึษา 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านความปลอดภัย ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.14 0.65 7.556 0.010* 0.736 0.542 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.26 0.81     

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.53 0.75     

ปริญญาตร ี 3.48 0.68     

ปริญญาโท 3.58 0.63     

ปริญญาเอก 3.10 0.56     

ด้านร้านจ าหน่าย

อาหาร 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.82 0.74 8.365 0.004* 0.752 0.566 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.74 0.97     

อนุปริญญา หรือ ปวส. 4.23 0.76     

ปริญญาตร ี 4.36 0.84     

ปริญญาโท 4.27 0.92     

ปริญญาเอก 3.96 0.94     

ด้านสถานท่ีจ าหน่าย

ของที่ระลึก 

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 3.57 0.81 4.030 0.001* 0.797 0.635 

มัธยมศึกษา หรือ ปวช. 3.42 0.72     

อนุปริญญา หรือ ปวส. 3.73 0.76     

ปริญญาตร ี 3.68 0.71     

ปริญญาโท 3.66 0.83     

ปริญญาเอก 3.70 0.80     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและระดับการศึกษา พบว่า ค่า sig. = 0.000 แสดงว่า

ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.003 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.014 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.008 ความพึงพอใจด้านสถานที่

แตกต่างไปตามระดับการศึกษา 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.016 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.023 ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.010 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.004 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.001 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามระดับการศึกษา 
 
 สมมติฐานที่ 5  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.1 ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามระดับสถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.2 ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

สถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามสถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.5 ความพึงพอใจด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตาม

สถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 สมมติฐานที่ 5.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

สถานภาพ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 สมมติฐานที่ 5 
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพ 

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจโดยรวม โสด 3.61 0.51 5.325 0.007* 0.749 0.561 
สมรส 3.82 0.54     
หย่าร้าง 3.67 0.61     
แยกกัน 3.71 0.56     

ด้านประชาสัมพันธ ์ โสด 3.28 0.62 6.203 0.000* 0.789 0.623 
สมรส 3.46 0.73     
หย่าร้าง 3.30 0.78     
แยกกัน 3.14 0.67     

ด้านการบริการตา่งๆ
ของเจ้าหน้าที ่

โสด 3.61 0.75 7.092 0.018* 0.763 0.582 
สมรส 3.89 0.87     
หย่าร้าง 3.65 0.71     
แยกกัน 4.01 0.73     

ด้านสถานท่ี โสด 3.88 0.83 2.601 0.025* 0.738 0.544 
สมรส 3.84 0.75     
หย่าร้าง 3.72 0.62     
แยกกัน 3.69 0.71     

ด้านระยะทาง โสด 3.75 0.86 9.080 0.016* 0.784 0.614 
สมรส 3.62 0.78     
หย่าร้าง 3.78 0.73     
แยกกัน 3.76 0.89     

ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

โสด 3.44 0.70 5.426 0.001* 0.787 0.620 
สมรส 3.26 0.74     
หย่าร้าง 3.37 0.68     
แยกกัน 3.28 0.72     

ด้านความปลอดภัย โสด 3.41 0.62 1.331 0.006* 0.823 0.678 
สมรส 3.26 0.71     
หย่าร้าง 3.38 0.53     
แยกกัน 3.30 0.74     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่8 สมมติฐานที่ 5 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ

สถานภาพ 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร โสด 4.08 0.65 1.125 0.011* 0.843 0.710 

สมรส 417 0.78     

หย่าร้าง 3.89 0.61     

แยกกัน 3.91 0.67     

ด้านสถานที่จ าหน่าย

ของที่ระลึก 

โสด 3.37 0.53 3.662 0.002* 0.716 0.513 

สมรส 3.61 0.61     

หย่าร้าง 3.54 0.58     

แยกกัน 3.51 0.51     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและสถานภาพ พบว่า ค่า sig. = 0.007 แสดงว่าความ

พึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.000 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามสถานภาพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.018 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามสถานภาพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.025 ความพึงพอใจด้านสถานที่

แตกต่างไปตามสถานภาพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.016 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.001 ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.006 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามสถานภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.011 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามสถานภาพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า  ค่า sig. = 0.002 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามสถานภาพ 

  
 สมมติฐานที่ 6  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามอาชีพ 

 สมมติฐานที่ 6.1 ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามอาชีพ 

 สมมติฐานที่ 6.2 ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

อาชีพ 

 สมมติฐานที่ 6.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามอาชีพ 

 สมมติฐานที่ 6.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามอาชีพ 

 สมมติฐานที่ 6.5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามอาชีพ 

 สมมติฐานที่ 6.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามอาชีพ 

 สมมติฐานท่ี 6.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามอาชีพ 

 สมมติฐานที่ 6.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

อาชีพ 

 

ตารางท่ี 9 สมมติฐานที่ 6  

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

อาชีพ 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจโดยรวม รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.43 0.56 2.110 0.001* 0.802 0.643 

รับจ้างทัว่ไป 3.63 0.53     

นักเรียน/นักศกึษา 3.64 0.51     

พนง.บริษัทเอกชน 3.44 0.56     

เจ้าของกจิการ 3.57 0.50     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

อาชีพ 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านประชาสัมพันธ ์ รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.94 0.64 1.510 0.021* 0.843 0.711 

รับจ้างทัว่ไป 3.82 0.68     

นักเรียน/นักศกึษา 3.71 0.66     

พนง.บริษัทเอกชน 3.88 0.64     

เจ้าของกจิการ 3.69 0.71     

ด้านการบริการตา่งๆ

ของเจ้าหน้าที ่

รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.54 0.75 2.124 0.019* 0.750 0.562 

รับจ้างทัว่ไป 3.72 0.76     

นักเรียน/นักศกึษา 0.49 0.72     

พนง.บริษัทเอกชน 3.51 0.65     

เจ้าของกจิการ 3.67 0.69     

ด้านสถานท่ี รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.84 0.52 1.151 0.002* 0.714 0.511 

รับจ้างทัว่ไป 3.80 0.85     

นักเรียน/นักศกึษา 3.51 0.65     

พนง.บริษัทเอกชน 3.48 0.80     

เจ้าของกจิการ 3.71 0.66     

ด้านระยะทาง รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.61 0.82 3.128 0.006* 0.851 0.724 

รับจ้างทัว่ไป 3.67 0.93     

นักเรียน/นักศกึษา 3.75 0.86     

พนง.บริษัทเอกชน 3.82 0.97     

เจ้าของกจิการ 3.77 0.92     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่9 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

อาชีพ 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.64 0.67 1.157 0.000* 0.828 0.685 

รับจ้างทัว่ไป 3.56 0.84     

นักเรียน/นักศกึษา 3.71 0.80     

พนง.บริษัทเอกชน 3.52 0.82     

เจ้าของกจิการ 3.68 0.69     

ด้านความปลอดภัย รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.79 0.92 6.741 0.011* 0.802 0.644 

รับจ้างทัว่ไป 3.48 0.90     

นักเรียน/นักศกึษา 3.85 0.85     

พนง.บริษัทเอกชน 3.57 0.87     

เจ้าของกจิการ 3.49 0.85     

ด้านร้านจ าหน่าย

อาหาร 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.88 0.96 3.065 0.004* 0.750 0.563 

รับจ้างทัว่ไป 3.96 0.94     

นักเรียน/นักศกึษา 3.80 0.97     

พนง.บริษัทเอกชน 3.97 090     

เจ้าของกจิการ 3.76 0.92     

ด้านสถานท่ีจ าหน่าย

ของที่ระลึก 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกจิ 

3.71 0.53 1.083 0.000* 0.761 0.579 

รับจ้างทัว่ไป 3.88 0.67     

นักเรียน/นักศกึษา 3.75 0.68     

พนง.บริษัทเอกชน 3..52 0.71     

เจ้าของกจิการ 3.64 0.74     

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและอาชีพ พบว่า ค่า sig. = 0.001 แสดงว่าความพึง

พอใจโดยรวมแตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.021 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.019 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.002 ความพึงพอใจด้านสถานที่

แตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.006 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางแตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.000 ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.011 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.004 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามอาชีพ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า  ค่า sig. = 0.000 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามอาชีพ 

 
 สมมติฐานที่ 7 ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 สมมติฐานที่ 7.1  ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามรายได้ตนเอง   

ต่อเดือน 

 สมมติฐานที่ 7.2  ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

รายได้ตนเองต่อเดือน 

 สมมติฐานที่ 7.3  ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 สมมติฐานที่ 7.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 สมมติฐานที่ 7.5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามรายได้

ตนเองต่อเดือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานที่ 7.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามรายได้ตนเอง      

ต่อเดือน 

 สมมติฐานที่ 7.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามรายได้

ตนเองต่อเดือน 

 สมมติฐานที่ 7.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

รายได้ตนเองต่อเดือน 

 

ตารางท่ี  10 สมมติฐานที่ 7         

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

รายได้ตนเองต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจโดยรวม น้อยกวา่ 10,000บาท 3.73 0.77 1.001 0.001* 0.723 0.521 

10,001 – 20,000บาท 3.25 0.79     

20,001 – 30,000บาท 3.64 0.81     

30,001 – 40,000บาท 3.55 0.87     

40,001 – 50,000บาท 3.23 0.81     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.60 0.85     

ด้านประชา 

สัมพันธ ์

น้อยกวา่ 10,000บาท 3.79 0.52 5.201 0.025* 0.767 0.588 

10,001 – 20,000บาท 3.58 0.61     

20,001 – 30,000บาท 3.84 0.58     

30,001 – 40,000บาท 3.81 0.67     

40,001 – 50,000บาท 3.76 0.53     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.65 0.73     

ด้านการบริการตา่งๆ

ของเจ้าหน้าที ่

น้อยกวา่ 10,000บาท 3.61 0.71 5.312 0.036* 0.783 0.613 

10,001 – 20,000บาท 3.34 0.63     

20,001 – 30,000บาท 3.56 0.85     

30,001 – 40,000บาท 3.58 0.84     

40,001 – 50,000บาท 3.61 0.91     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.75 0.94     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่ 10 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

รายได้ตนเองต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านสถานท่ี น้อยกวา่ 10,000บาท 3.80 0.61 4.313 0.010* 0.808 0.653 

10,001 – 20,000บาท 4.19 0.64     

20,001 – 30,000บาท 3.89 0.76     

30,001 – 40,000บาท 3.94 0.73     

40,001 – 50,000บาท 3.91 0.67     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.82 0.77     

ด้านระยะทาง น้อยกวา่ 10,000บาท 3.75 0.80 9.052 0.021* 0.753 0.567 

10,001 – 20,000บาท 3.72 0.81     

20,001 – 30,000บาท 3.82 0.87     

30,001 – 40,000บาท 3.81 0.91     

40,001 – 50,000บาท 3.69 0.87     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.73 0.92     

ด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

น้อยกวา่ 10,000บาท 3.53 0.82 6.458 0.002* 0.824 0.679 

10,001 – 20,000บาท 3.61 0.87     

20,001 – 30,000บาท 3.49 0.80     

30,001 – 40,000บาท 3.56 0.77     

40,001 – 50,000บาท 3.72 0.72     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.71 0.76     

ด้านความปลอดภัย น้อยกวา่ 10,000บาท 3.56 0.65 1.891 0.008* 0.873 0.763 

10,001 – 20,000บาท 3.61 0.61     

20,001 – 30,00บาท 3.53 0.72     

30,001 – 40,000บาท 3.59 0.55     

40,001 – 50,000บาท 3.64 0.82     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.62 0.86     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่ 10 (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

รายได้ตนเองต่อเดือน 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านร้านจ าหน่าย

อาหาร 

น้อยกวา่ 10,000บาท 3.84 0.75 2.134 0.003* 0.819 0.671 

10,001 – 20,000บาท 3.99 0.63     

20,001 – 30,000บาท 4.30 0.65     

30,001 – 40,000บาท 4.21 0.52     

40,001 – 50,000บาท 3.98 0.60     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.97 0.72     

ด้านสถานท่ีจ าหน่าย

ของที่ระลึก 

น้อยกวา่ 10,000บาท 3.88 0.94 6.462 0.042* 0.879 0.772 

10,001 – 20,000บาท 3.61 0.86     

20,001 – 30,000บาท 3.75 0.75     

30,001 – 40,000บาท 3.72 0.81     

40,001 – 50,000บาท 3.65 0.80     

มากกวา่ 50,000 บาท 3.51 0.91     

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและรายได้ตนเองต่อเดือน พบว่า ค่า sig. = 0.001 

แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.025 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.036 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.010 ความพึงพอใจด้านสถานที่

แตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.021 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.002 ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.008 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.003 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.042 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามรายได้ตนเองต่อเดือน 

 
 สมมติฐานที่ 8  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการ 
    ท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.1  ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของ

การท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.2  ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.3  ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการ

ท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.4  ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการ

ท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.5 ความพึงพอใจด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตาม

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.6  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของ

การท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.7  ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์

ของการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 8.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 11   สมมติฐานที่ 8 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ

โดยรวม 

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.76 0.87 8.142 0.045* 0.872 0.761 

เพือ่การพักผ่อนและสุขภาพ 3.91 0.76     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.73 0.81     

เพื่อธุรกิจ 3.59 0.75     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.37 0.74     

 
ด้านประชา- 

สัมพันธ ์

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.28 0.87 2.456 0.022* 0.923 0.855 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.93 0.86     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.57 0.82     

เพื่อธุรกิจ 3.81 0.73     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.74 0.81     

ด้านการบริการ

ต่าง ๆ  ของ

เจ้าหน้าที ่

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.57 0.74 5.480 0.009* 0.943 0.873 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.54 0.79     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.61 0.71     

เพื่อธุรกิจ 3.66 0.81     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.78 0.85     

ด้านสถานท่ี เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.87 0.92 2.310 0.003* 0.889 0.791 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.93 0.93     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.90 0.92     

เพื่อธุรกิจ 3.75 0.85     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.62 0.90     

ด้านระยะทาง เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.76 0.87 7.283 0.019* 0.858 0.736 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.57 0.76     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.64 0.81     

เพื่อธรุกิจ 3.36 0.75     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.44 0.92     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่11   (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.43 0.90 8.120 0.031* 0.901 0.812 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.45 0.82     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.53 0.87     

เพื่อธุรกิจ 3.62 0.91     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.59 0.88     

ด้านความ

ปลอดภัย 

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.42 0.54 8.266 0.001* 0.901 0.811 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.75 0.75     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.45 0.71     

เพื่อธุรกิจ 3.66 0.63     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.79 0.67     

ด้านร้าน

จ าหน่าย

อาหาร 

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.91 0.63 3.134 0.026* 0.863 0.745 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.94 0.55     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.98 0.58     

เพื่อธุรกิจ 3.85 0.69     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.63 0.64     

ด้านสถานท่ี

จ าหน่าย    

ของที่ระลึก 

เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง 3.77 0.76 5.079 0.023* 0.759 0.871 

เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 3.69 0.73     

เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 3.54 0.79     

เพื่อธุรกิจ 3.68 0.85     

เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 3.59 0.81     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว พบว่า ค่า sig. = 0.045 

แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.022 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.009 
ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.003 ความพึงพอใจด้านสถานที่
แตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.019 ความพึงพอใจด้าน
ระยะทางแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.031 ความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.001 ความพึงพอใจด้าน
ความปลอดภัยแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.026 ความพึงพอใจ
ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.023 ความ
พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
 
 สมมติฐานที่ 9   ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามลักษณะของการ

ท่องเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 9.1  ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามลักษณะของการ

ท่องเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 9.2  ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

ลักษณะของการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 9.3  ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามลักษณะของการ

ท่องเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 9.4  ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามลักษณะของการ

ท่องเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 9.5  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามลักษณะ

ของการท่องเที่ยว 
 สมมติฐานที่ 9.6  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามลักษณะของการ

ท่องเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานที่ 9.7  ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามลักษณะของ
การท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 9.8  ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม
ลักษณะของการท่องเที่ยว 

 

ตารางท่ี 12   สมมติฐานที่ 9 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ลักษณะของการท่องเที่ยว 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ 

โดยรวม 

การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.99 0.97 1.024 0.067 0.888 0.789 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.93 0.95     

ด้านประชา- 

สัมพันธ ์

การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.45 0.86 1.449 0.056 0.789 0.623 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.51 0.78     

ด้านการบริการ

ต่าง ๆ ของ

เจ้าหน้าที ่

การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.36 0.81 1.168 0.128 0.740 0.548 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.41 0.76     

 

ด้านสถานท่ี การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 4.11 0.91 6.102 0.072 0.722 0.521 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 4.26 0.94     

ด้านระยะทาง การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.65 0.59 6.734 0.061 0.804 0.647 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.71 0.61     

ด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.75 0.74 1.328 0.104 0.725 0.525 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.89 0.82     

ด้านความ

ปลอดภัย 

การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.58 0.56 2.679 0.082 0.787 0.619 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.64 0.60     

ด้านร้าน

จ าหน่ายอาหาร 

การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.99 0.66 6.098 0.084 0.719 0.517 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.87 0.62     

ด้านสถานท่ี

จ าหน่ายของ   

ที่ระลึก 

การท่องเที่ยวส่วนบุคคล 3.67 0.69 8.109 0.112 0.716 0.512 

การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเทีย่ว 3.93 0.72     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและลักษณะของการท่องเที่ยว พบว่า ค่า sig. = 0.067 

แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.056 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์ไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.128 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.072 ความพึงพอใจด้านสถานที่

ไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.061 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.104 ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.082 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหนา่ยอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.084 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.112 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกไม่แตกต่างไปตามลักษณะของการท่องเที่ยว 
 
 สมมติฐานที่ 10  ความพึงพอใจโดยแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 10.1 ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 10.2  ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานท่ี 10.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 10.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานที่ 10.5  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตาม

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 10.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 10.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามค่าใช้จ่าย

ในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 10.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

ตารางท่ี 13  สมมติฐานที่ 10 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ค่าใช้จา่ยในการท่องเทีย่ว 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ

โดยรวม 

ต่ ากว่า 500 บาท 3.59 0.78 2.067 0.003* 0.823 0.678 

501 – 1,000 บาท 3.67 0.72     

1,001 – 2,000 บาท 3.90 0.86     

2,001 – 3,000 บาท 3.66 0.79     

3,001 – 4,000 บาท 4.02 0.88     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.98 0.84     

ด้านประชา- 

สัมพันธ ์

ต่ ากว่า 500 บาท 3.46 0.68 2.112 0.007* 0.747 0.558 

501 – 1,000 บาท 3.69 0.83     

1,001 – 2,000 บาท 3.55 0.76     

2,001 – 3,000 บาท 3.61 0.69     

3,001 – 4,000 บาท 3.70 0.61     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.59 0.70     

ด้านการ

บริการต่าง ๆ

ของจา้หน้าที ่

ต่ ากว่า 500 บาท 3.61 0.84 9.088 0.001* 0.807 0.651 

501 – 1,000 บาท 3.49 0.79     

1,001 – 2,000 บาท 3.45 0.85     

2,001 – 3,000 บาท 3.53 0.82     

3,001 – 4,000 บาท 3.64 0.77     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.57 0.73     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่13  (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ค่าใช้จา่ยในการท่องเทีย่ว 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านสถานท่ี ต่ ากว่า 500 บาท 3.78 0.74 7.110 0.000* 0.806 0.649 

501 – 1,000 บาท 3.93 0.78     

1,001 – 2,000 บาท 3.86 0.69     

2,001 – 3,000 บาท 4.10 0.70     

3,001 – 4,000 บาท 4.26 0.81     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 4.03 0.80     

ด้านระยะทาง ต่ ากว่า 500 บาท 3.42 0.89 1.065 0.024* 0.853 0.728 

501 – 1,000 บาท 3.51 0.85     

1,001 – 2,000 บาท 3.66 0.76     

2,001 – 3,000 บาท 3.61 0.74     

3,001 – 4,000 บาท 3.74 0.87     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.68 0.71     

ด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

ต่ ากว่า 500 บาท 3.65 0.77 9.785 0.032* 0.891 0.793 

501 – 1,000 บาท 3.54 0.65     

1,001 – 2,000 บาท 3.43 0.73     

2,001 – 3,000 บาท 3.69 0.61     

3,001 – 4,000 บาท 3.32 0.66     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.12 0.70     

ด้านความ

ปลอดภัย 

ต่ ากว่า 500 บาท 3.45 0.94 6.443 0.015* 0.875 0.765 

501 – 1,000 บาท 3.31 0.91     

1,001 – 2,000 บาท 3.56 0.85     

2,001 – 3,000 บาท 3.63 0.76     

3,001 – 4,000 บาท 3.69 0.72     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.77 0.79     

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่13  (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

ค่าใช้จา่ยในการท่องเทีย่ว 
ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านร้าน

จ าหน่าย

อาหาร 

ต่ ากว่า 500 บาท 3.90 0.84 7.032 0.041* 0.766 0.586 

501 – 1,000 บาท 3.95 0.88     

1,001 – 2,000 บาท 4.27 0.73     

2,001 – 3,000 บาท 4.01 0.76     

3,001 – 4,000 บาท 3.87 0.80     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.79 0.81     

ด้านสถานท่ี

จ าหน่ายของ 

ที่ระลึก 

ต่ ากว่า 500 บาท 3.68 0.88 1.106 0.026* 0.750 0.563 

501 – 1,000 บาท 3.54 0.92     

1,001 – 2,000 บาท 3.76 0.78     

2,001 – 3,000 บาท 3.59 0.85     

3,001 – 4,000 บาท 3.60 0.91     

มากกวา่ 4,000 บาทขึ้นไป 3.81 0.90     

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 

 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว พบว่า ค่า sig. = 0.003 

แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่ าค่า sig. = 0.007 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.001 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.000 ความพึงพอใจด้านสถานที่

แตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.024 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.032 ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.015 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.041 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.026 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
 
 สมมติฐานที่ 11  ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง

ในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.1  ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วม

เดินทางในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.2  ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

จ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.3  ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางใน

การท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.4  ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทาง

ในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.5  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามจ านวน

ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.6  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วม

เดินทางในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.7  ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามจ านวนผู้

ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 11.8  ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

จ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 14   สมมติฐานที่ 11 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

จ านวนผู้รว่มเดินทาง 

ในการท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ

โดยรวม 

1 คน 3.67 0.62 5.673 0.000* 0.935 0.875 

2 คน 3.91 0.71     

3 คน 3.55 0.72     

4 – 6 คน 3.87 0.63     

7 – 10 คน 3.63 0.65     

11 คนขึ้นไป 3.83 0.75     

ด้านประชาสัมพันธ ์ 1 คน 3.62 0.89 6.231 0.009* 0.788 0.621 

2 คน 3.78 0.87     

3 คน 3.84 0.76     

4 – 6 คน 3.76 0.84     

7 – 10 คน 3.68 0.64     

11 คนขึ้นไป 3.67 0.53     

ด้านการบริการ  

ต่าง ๆ  ของ

เจ้าหน้าที ่

1 คน 3.56 0.76 4.033 0.026* 0.849 0.720 

2 คน 3.66 0.78     

3 คน 3.64 0.73     

4 – 6 คน 3.70 0.68     

7 – 10 คน 3.71 0.64     

11 คนขึ้นไป 3.75 0.63     

ด้านสถานท่ี 1 คน 3.64 0.87 3.541 0.011* 0.814 0.663 

2 คน 3.51 0.64     

3 คน 3.79 0.68     

4 – 6 คน 3.82 0.84     

7 – 10 คน 3.84 0.73     

11 คนขึ้นไป 3.66 0.72     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 93 

ตารางที่ 14   (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

จ านวนผู้รว่มเดินทาง 

ในการท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านระยะทาง 1 คน 3.80 0.65 2.901 0.043* 0.844 0.713 

2 คน 3.63 0.59     

3 คน 3.56 0.63     

4 – 6 คน 3.60 0.62     

7 – 10 คน 3.75 0.68     

11 คนขึ้นไป 3.72 0.76     

ด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวก 

1 คน 3.74 0.65 4.807 0.021* 0.919 0.845 

2 คน 3.45 0.69     

3 คน 3.57 0.73     

4 – 6 คน 3.63 0.71     

7 – 10 คน 3.71 0.62     

11 คนขึ้นไป 3.56 0.69     

ด้านความปลอดภัย 1 คน 3.87 0.65 3.982 0.018* 0.912 0.832 

2 คน 3.81 0.70     

3 คน 3.64 0.73     

4 – 6 คน 3.56 0.68     

7 – 10 คน 3.74 0.57     

11 คนขึ้นไป 3.68 0.86     

ด้านร้านจ าหน่าย

อาหาร 

1 คน 3.87 0.56 3.764 0.022* 0.827 0.684 

2 คน 3.76 0.64     

3 คน 3.89 0.63     

4 – 6 คน 3.97 0.72     

7 – 10 คน 3.91 0.78     

11 คนขึ้นไป 3.87 0.70     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 14   (ต่อ) 

(n=400) 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

จ านวนผู้รว่มเดินทาง 

ในการท่องเที่ยว 

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านสถานท่ี

จ าหน่ายของ 

ที่ระลึก 

1 คน 3.67 0.76 3.875 0.018* 0.876 0.768 

2 คน 3.85 0.84     

3 คน 3.76 0.81     

4 – 6 คน 3.85 0.72     

7 – 10 คน 3.69 0.74     

11 คนขึ้นไป 3.75 0.75     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว พบว่า ค่า 

sig. = 0.000 แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.009 ความพึงพอใจด้าน

ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.026 

ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการ

ท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.011 ความพึงพอใจด้านสถานที่

แตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.043 ความพึงพอใจด้าน

ระยะทางแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.021 ความพึงพอใจ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.018 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.022 ความพึงพอใจ

ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.018 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 
  
 สมมติฐานที่ 12 ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูล

ข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.1  ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามแหล่งทราบ

ข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.2 ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

แหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.3 ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูล

ข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.4 ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูล

ข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามแหล่ง

ทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.6 ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามแหล่งทราบ

ข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.7 ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามแหล่งทราบ

ข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 12.8 ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม

แหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 15  สมมติฐานที่ 12   

(n=400) 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรอิสระ 

แหล่งทราบข้อมูลขา่วสาร

องค์พระปฐมเจดีย ์

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ 

โดยรวม 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.67 0.98 2.485 0.008* 0.892 0.796 

ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.98 0.76     

ส่ือวิทย ุ 3.79 0.67     

ส่ือโทรทัศน์ 3.85 0.90     

ด้านประชา- 

สัมพันธ ์

ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.54 0.77 1.097 0.017* 0.830 0.689 

ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.32 0.69     

ส่ือวิทย ุ 3.50 0.66     

ส่ือโทรทัศน์ 3.49 0.74     

ด้านการ

บริการต่าง ๆ

ของเจ้าหน้าที ่

ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.43 0.74 2.768 0.023* 0.822 0.675 

ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.57 0.86     

ส่ือวิทย ุ 3.56 0.83     

ส่ือโทรทัศน์ 3.60 0.76     

ด้านสถานท่ี ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.74 0.85 1.110 0.036* 0.760 0.578 

ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.89 0.77     

ส่ือวิทย ุ 3.97 0.74     

ส่ือโทรทัศน์ 3.78 0.80     

ด้านระยะทาง ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.85 0.79 1.567 0.030* 0.769 0.591 

ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.76 0.75     

ส่ือวิทย ุ 3.89 0.79     

ส่ือโทรทัศน์ 3.64 0.71     

ด้านส่ิง

อ านวย 

ความสะดวก 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.66 0.59 4.865 0.024* 0.762 0.581 

ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.79 0.60     

ส่ือวิทย ุ 3.84 0.69     

ส่ือโทรทัศน์ 3.87 0.78     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 15   (ต่อ) 
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

แหล่งทราบข้อมูลขา่วสาร
องค์พระปฐมเจดีย ์

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านความ
ปลอดภัย 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.58 0.65 3.167 0.010* 0.826 0.683 
ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.69 0.87     
ส่ือวิทย ุ 3.71 0.73     
ส่ือโทรทัศน์ 3.88 0.65     

ด้านร้าน
จ าหน่าย
อาหาร 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.89 0.76 2.117 0.003* 0.821 0.674 
ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.90 0.87     
ส่ือวิทย ุ 4.08 0.68     
ส่ือโทรทัศน์ 3.99 0.69     

ด้านสถานท่ี
จ าหน่ายของ 
ที่ระลึก 

ส่ือส่ิงพิมพ์ 3.78 0.77 1.405 0.006* 0.885 0.784 
ส่ืออินเตอร์เน็ท 3.56 0.69     
ส่ือวิทย ุ 3.67 0.74     
ส่ือโทรทัศน์ 3.64 0.71     

* มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

 
 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ พบว่า 
ค่า sig. = 0.008 แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์
พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.017 ความพึงพอใจด้าน
ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.023 
ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสาร
องค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.036 ความพึงพอใจด้านสถานที่
แตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.030 ความพึงพอใจด้าน
ระยะทางแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

   ส
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าค่า sig. = 0.024 ความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.010 ความพึงพอใจด้าน

ความปลอดภัยแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 

 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.003 ความพึงพอใจ
ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.006 ความ

พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามแหล่งทราบข้อมูลข่าวสารองค์พระ
ปฐมเจดีย ์
 
 สมมติฐานที่ 13 ความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการ

เดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 สมมติฐานที่ 13.1  ความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามจ านวนครั้งใน

การเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 สมมติฐานที่ 13.2  ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตาม

จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 สมมติฐานที่ 13.3  ความพึงพอใจด้านสถานที่แตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการ

เดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 สมมติฐานที่ 13.4  ความพึงพอใจด้านระยะทางแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการ

เดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 สมมติฐานที่ 13.5  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามจ านวน

ครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 สมมติฐานที่ 13.6  ความพึงพอใจด้านความปลอดภัยแตกต่างไปตามจ านวนครั้งใน

การเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 สมมติฐานที่ 13.7  ความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามจ านวนครั้ง

ในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 

 สมมติฐานที่ 13.8  ความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตาม
จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 

  

   ส
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ตารางท่ี 16   สมมติฐานที่ 13 
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

จ านวนครั้งในการเดินทาง
ท่องเทีย่วองค์พระปฐมเจดยี ์

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ความพึงพอใจ
โดยรวม 

เดือนละครั้ง 4.04 0.67 1.024 0.003* 0.756 0.572 
สามเดือนครั้ง 3.97 0.89     
หกเดือนครัง้ 3.94 0.80     
ปีละครั้ง 3.87 0.76     

ด้านประชา- 
สัมพันธ ์

เดือนละครั้ง 3.67 0.78 1.765 0.004* 0.720 0.519 
สามเดือนครั้ง 3.79 0.74     
หกเดือนครัง้ 3.77 0.81     
ปีละครั้ง 3.84 0.65     

ด้านการ
บริการต่าง ๆ
ของเจ้าหน้าที ่

เดือนละครั้ง 3.65 0.59 3.490 0.016* 0.799 0.639 
สามเดือนครั้ง 3.71 0.68     
หกเดือนครัง้ 3.79 0.71     
ปีละครั้ง 3.57 0.58     

ด้านสถานท่ี เดือนละครั้ง 3.66 0.70 4.465 0.002* 0.836 0.699 
สามเดือนครั้ง 3.85 0.63     
หกเดือนครัง้ 3.89 0.75     
ปีละครั้ง 3.91 0.79     

ด้านระยะทาง เดือนละครั้ง 3.66 0.66 2.326 0.026* 0.837 0.701 
สามเดือนครั้ง 3.74 0.74     
หกเดือนครัง้ 3.63 0.69     
ปีละครั้ง 3.81 0.84     

ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก 

เดือนละครั้ง 3.36 0.81 1.802 0.006* 0.790 0.624 
สามเดือนครั้ง 3.50 0.93     
หกเดือนครัง้ 3.46 0.84     
ปีละครั้ง 3.54 0.91     

ด้านความ
ปลอดภัย 

เดือนละครั้ง 3.58 0.73 1.026 0.030* 0.871 0.758 
สามเดือนครั้ง 3.60 0.78     
หกเดือนครัง้ 3.59 0.73     
ปีละครั้ง 3.65 0.69     

   ส
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ตารางที่ 16   (ต่อ) 
(n=400) 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ 

จ านวนครั้งในการเดินทาง
ท่องเทีย่วองค์พระปฐมเจดยี ์

ค่าเฉล่ีย S.D. F sig. r R2 

ด้านร้าน
จ าหน่าย
อาหาร 

เดือนละครั้ง 3.88 0.83 2.301 0.007* 0.865 0.749 
สามเดือนครั้ง 3.87 0.81     
หกเดือนครัง้ 3.73 0.79     
ปีละครั้ง 3.81 0.81     

ด้านสถานที่
จ าหน่ายของ 
ที่ระลึก 

เดือนละครั้ง 3.62 0.74 1.052 0.001* 0.815 0.664 
สามเดือนครั้ง 3.71 0.70     
หกเดือนครัง้ 3.73 0.68     
ปีละครั้ง 3.68 0.77     

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมและจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ พบว่า ค่า sig. = 0.003 แสดงว่าความพึงพอใจโดยรวมแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการ
เดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ค่า sig. = 0.004 ความพึงพอใจด้าน
ประชาสัมพันธ์แตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ค่า sig. = 0.016 
ความพึงพอใจด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทาง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่ พบว่า ค่า sig. = 0.002 ความพึงพอใจด้านสถานที่
แตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านระยะทาง พบว่า ค่า sig. = 0.026 ความพึงพอใจด้าน
ระยะทางแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ค่า sig. = 0.006 ความพึงพอใจ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านความปลอดภัย พบว่า ค่า sig. = 0.030 ความพึงพอใจด้าน
ความปลอดภัยแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
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 ระหว่างความพึงพอใจด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า ค่า sig. = 0.007 ความพึงพอใจ
ด้านร้านจ าหน่ายอาหารแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
 ระหว่างความพึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า ค่า sig. = 0.001 ความ
พึงพอใจด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึกแตกต่างไปตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ 

 
ตอนที่ 4 การพยากรณ์ค่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
โดยเฉพาะองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จากข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 การสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยน าตัวแปรอิสระ
ที่ทดสอบสมมติฐานยอมรับว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม  โดยรวมแตกต่างไปตามตัวแปรอิสระมาสร้างเป็นตัวแบบ
ของความสัมพันธ์ 
 
ตารางที ่17 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

โดยรวม 
 

ตัวแปรอิสระ B 
Std. 
Error 

Beta t Sig. 

(ค่าคงที่) 3.621 0.220  16.43 0.000 
ด้านประชาสัมพันธ์ 0.109 0.066 0.085 1.665 0.097 
ด้านการบริการต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ 0.03 0.026 0.069 1.143 0.254 
ด้านสถานที่ 0.037 0.024 0.079 1.545 0.123 
ด้านระยะทาง 0.014 0.014 0.052 0.996 0.320 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 0.045 0.038 0.068 1.184 0.237 
ด้านความปลอดภัย 0.051 0.025 0.122 2.08 0.038* 
ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร 0.062 0.026 0.149 2.391 0.017* 
ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก 0.041 0.026 0.08 1.571 0.117 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 17 พบว่า ตัวแปรอิสระ ซึ่งได้แก่ ความปลอดภัย (Sig = 0.038) และร้าน
จ าหน่ายอาหาร (Sig = 0.017) เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงสามารถสร้างตัวแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
 จากสมการถดถอยเชิงเส้นตรงพหุคูณ  

   ŷ  = α + ß1X1 + ß2X2+.......... ßnXn 
   ŷ = 3.621 + 0.051X1 + 0.062X2  
 เมื่อ ŷ  =  ค่าท านายความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   X1 = ความปลอดภัย 
   X2 = ร้านจ าหน่ายอาหาร 
 
ตารางที่ 18 ข้อเสนอแนะโดยรวม  
 
ข้อ ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 
1 ควรมีป้ายแนะน าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ 2 4.76 
2 จ านวนค าถามแบบสอบถามควรมีน้อยกว่านี้ 1 2.38 
3 ควรรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ 15 35.71 
4 ควรมีการจัดการจราจรรถมอเตอร์ไซต์ให้ดีกว่านี้ 1 2.38 
5 อยากให้สร้างเสร็จเร็วเพื่อจะได้ชมเต็มแบบ 23 54.76 

 
 จากตารางท่ี 18 พบว่า ข้อเสนอแนะความพึงพอใจท่ีนักท่องเที่ยวมีต่อองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม มีมากที่สุด คืออ ยากให้สร้างเสร็จเร็วเพื่อจะได้ชมเต็มแบบ  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
54.76 รองลงมา คือ ควรรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบ คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีข้อเสนอแนะ
ในเรื่องจ านวนค าถามแบบสอบถามควรมีน้อยกว่านี้  และควรมีการจัดการจราจรรถมอเตอร์ไซต์ให้
ดีกว่านี้ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.38 เท่ากัน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม จ านวน  400 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน  คือ    

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี ต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

 ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows 

(Statistical  Package  for  the  Social  Sciences) ในการประมวลผล คือ ค่าร้อยละ  (Percent) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) การทดสอบ t  (t-Test) การทดสอบ F (F-Test)  และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังมีรายละเอียด

ต่อไปนี ้
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สรุปผลการวิจัย 

 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์

พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.70 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 43.30 มีอายุอยู่ในช่วง 
21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 
อายุในช่วง 51-60 ปี มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.50 มีภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.00 และภาคตะวันออก 
มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. และ
ปริญญาตรีมากทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 37.30 เท่ากัน รองลงมา คือ ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า คิดเป็น
ร้อยละ 12.30 และระดับการศึกษาปริญญาเอกมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 มีสถานภาพ  
ส่วนใหญ่เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 22.30 และ
หย่าร้างมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 17.50 และกลุ่มตัวอย่างที่มี
อาชีพเป็นเจ้าของกิจการ มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.30 รายได้ตนเองต่อเดือน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ตนเองต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมา 
คือ มีรายได้ตนเองต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.00 และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้
ตนเองต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนมี
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.80 รองลงมามี
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง คิดแป็นร้อยละ 11.30 และมี
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.00 ลักษณะของการท่องเที่ยวมี
การท่องเที่ยวส่วนบุคคลมากกว่าการท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเที่ยว โดยเป็นการท่องเที่ยวส่วน
บุคคล ร้อยละ 83.8 และการท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเที่ยว ร้อยละ 16.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้งของกลุ่มตัวอย่างต่ ากว่า 500 บาท มากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
53.80 รองลงมา คือ 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.50 และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ต่อครั้งมากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.50 กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวจ านวน 2 คน มากที่สุด ร้อยละ 31.00 รองลงมา คือ  
ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวจ านวน 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 และจ านวนผู้ร่วมเดินทางใน
การท่องเที่ยว 1 คน มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.50 การทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐม
เจดีย์จากสื่อโทรทัศน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์
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พระปฐมเจดีย์จากสื่ออินเตอร์เน็ท คิดเป็นร้อยละ 28.80 และกลุ่มตัวอย่างทราบข้อมูลข่าวสารของ
องค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อวิทยุน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 5.50 กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนครั้งในการ
เดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ปีละครั้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์เดือนละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.80 และกลุ่มตัวอย่าง
มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์หกเดือนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.80 
 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  

 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
ด้านสถานที่ ด้านระยะทาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านร้านจ าหน่าย
อาหาร และด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า  
 ด้านประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในด้านประชาสัมพันธ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจช่วงเวลา
ในการเปิด-ปิดบริการขององค์พระปฐมเจดีย์มีความเหมาะสม มากที่สุด ป้ายประชาสัมพันธ์มี
ความชัดเจนและเข้าใจง่าย รองลงมา คือ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจการมีการให้ข้อมูลและ
ข่าวสารเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ค าแนะน าด้านการเดินทางไปยัง
สถานที่ในองค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน น้อยที่สุด  
 ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านการบริการต่าง  ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีอัธยาศัยที่ดี มากที่สุด รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าข้อมูล
พื้นฐานที่องค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในการมีบริการ
น าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ด้วย น้อยที่สุด  
 ด้านสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านสถานที่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจองค์พระปฐมเจดีย์มีความสวยงาม และน่าสนใจ มาก
ที่สุด รองลงมา คือ มีที่นั่งพักส าหรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความ
พึงพอใจในการจัดสถานที่ เช่นร้านอาหาร และร้านค้าอย่างเหมาะสม น้อยที่สุด  
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 ด้านระยะทาง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านระยะทาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจการเดินทางไปองค์พระปฐมเจดีย์มีความสะดวกและปลอดภัย
มากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเหมาะสม และ
มีเจ้าหน้าที่และต ารวจจราจรดูแลสถานที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี   น้อยที่สุด  
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมีห้องน้ าไว้บริการแก่
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและมีห้องน้ าสะอาด และเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว รองลงมา คือ มี
ถังขยะอย่างเพียงพอ และใช้ได้สะดวก และมีโทรศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอน้อยที่สุด 
 ด้านความปลอดภัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านความปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจมีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอภายในองค์พระ
ปฐมเจดีย์มากที่สุด รองลงมา คือ มีตู้โทรศัพท์ต้ังอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม และมีระบบการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ตู้ยาม ตู้โทรศัพท์ การแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างเพียงพอน้อยที่สุด  
 ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านร้านจ าหน่ายอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจบริเวณสถานที่จ าหน่าย
อาหารมีความร่มรื่นดีมากที่สุด รองลงมา คือ มีที่รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และความเป็น
ระเบียบของการจัดโต๊ะ ที่นั่ง ในบริเวณร้านอาหารมีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
 ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมในด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจบรรยากาศที่ดี
ในการเดินจับจ่ายซื้อสินค้าและอาหารมากที่สุด รองลงมา คือ สินค้าของที่ระลึกมีบรรจุหีบห่อ 
สวยงามและปลอดภัย และมีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกหลากหลายน้อยที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านแล้วพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
ในด้านสถานที่มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านระยะทาง และพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึง
พอใจในด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าทีน่้อยที่สุด  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พบว่าปัจจัยกับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์กัน 
โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.318) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ปัจจัยในด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ (r =0.354) ด้านระยะทาง (r = 0.283) 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (r = 0.447) พบว่า มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ปัจจัยในด้านการประชาสัมพันธ์ (r = 0.074) ด้านสถานที่ (r = 0.157) ด้านความ
ปลอดภัย (r = 0.029) ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร (r = 0.113) และด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก    
(r = 0.121) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ท่ี
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  
 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งเพศชายและเพศหญิง มี
ความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุต่ ากว่า 20 ปี กับนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 21-30 
ปี และอายุ 31-40 ปี มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 
  2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุต่ ากว่า 20 ปี กับนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 41-50 ปี 
และ อายุ 51 – 60 ปี มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน 
  2.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 21-30 ปี กับนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 41-50 ปี มี
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
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  2.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 21-30 ปี กับนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 31-40 ปี 
และ 51-60 ปี มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน 
  2.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 31-40 ปี กับนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 41-50 ปี มี
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  2.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 31-40 ปี และ 41-50 ปี กับนักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 
51-60 ปี มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามภูมิล าเนา  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  3.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑล กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีภูมิล าเนาภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความพึงพอใจ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลางกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ภูมิล าเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  3.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  3.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  3.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคกลางกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  3.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
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  3.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันตกกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก มีความพึงพอใจต่อแหล่ง

ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 

  3.8 นักท่อง เที่ ยวชาวไทยที่มีภูมิล า เนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือกับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออก มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระ

ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 

  3.9 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาอยู่ภาคใต้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวันออก มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด

นครปฐม ไม่แตกต่างกัน 

 4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม

เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับ

การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 

 5. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม

เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

  5.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสดและสมรสกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

สถานภาพแยกกันอยู่ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 

แตกต่างกัน 

  5.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพโสดกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพ

สมรสและหย่าร้าง มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่

แตกต่างกัน 

  5.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพสมรสกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

สถานภาพหย่าร้างมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่

แตกต่างกัน 

  5.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพหย่าร้างกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี

สถานภาพแยกกันอยู่มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่

แตกต่างกัน 
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 6. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  6.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและรับจ้างทั่วไปกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  6.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและเจ้าของกิจการ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  6.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 
  6.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจกับนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัทเอกชนและเจ้าของกิจการ  มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  6.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและเจ้าของกิจการ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
 7. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามรายได้ตนเองต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้
ตนเองต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  7.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท, 
40,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  7.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 10,001-20,000 บาท กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และ 40,001-50,000 บาท มี
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
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  7.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 20,001-30,000 บาท กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  7.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 30,001-40,000 บาท กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  7.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  7.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 10,001-20,000 บาท กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้น
ไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  7.7 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 20,001-30,000 บาท กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 40,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้น
ไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  7.8 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และ 
40,001-50,000 บาท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ตนเองต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้น
ไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
 8. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
แตกต่างกัน 
  8.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน
และความบันเทิง กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ มีความพึง
พอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  8.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและ
สุขภาพกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและเพื่อ
ธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
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  8.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  8.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและ
ความบันเทิง กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ 
เพื่อศึกษาวัฒนธรรม และเพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  8.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและ
สุขภาพ เพื่อศึกษาวัฒนธรรม และเพื่อธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
 9. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามลักษณะของการท่องเที่ยว  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ลักษณะของการท่องเที่ยวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน 
 10. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้งต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  10.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง
ต่ ากว่า 500 บาท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อครั้ง 
501-1,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  10.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง
ต่ ากว่า 500 บาท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง 
1,001-2,000 บาท, 3,001-4,000 บาท และมากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  10.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง  
501-1,000 บาท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง  
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1,001-2,000 บาท, 2,001-3,000 บาท, 3,001-4,000 บาท และมากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป มีความ
พึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  10.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง 
1,001-2,000 บาท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง 
2,001-3,000 บาท, 3,001-4,000 บาท และมากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  10.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง
2,001-3,000 บาท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง 
3,001-4,000 บาท และมากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  10.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง
3,001-4,000 บาท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง
มากกว่า 4,000 บาท ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
ไม่แตกต่างกัน 
 11. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 
  11.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 2 คน กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 3 คน มีความพึงพอใจต่อแหล่ ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  11.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว  3 คนกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 4 – 6 คน มีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  11.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 1 คน กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว  1 คน, 2 คน, 3 คน, 4-6 คน, 7-10 
คน และ 11 คนขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน 
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  11.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 2 คน กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 4-6 คน, 7-10 คน และ 11 คนขึ้นไป 
มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  11.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 3 คน และ 
4-6 คน กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 7-10 คน และ 11 คนขึ้น
ไป มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
  11.6 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 7-10 คน กับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว  11 คน ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อ
แหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
 12. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามแหล่งการทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์ พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่แหล่งการทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  12.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ทกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์
จากสื่อวิทยุ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  12.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อ
วิทยุ กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อโทรทัศน์ มีความ
พึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  12.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อ
สิ่งพิมพ์กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่ออินเตอร์เน็ท  
และสื่อโทรทัศน์ มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน 
  12.4 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อ
อินเตอร์เน็ท กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์จากสื่อโทรทัศน์  
มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน 
 13. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ พบว่า 
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นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
  13.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์เดือนละครั้ง กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์สามเดือนครั้ง และปีละครั้ง มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 
  13.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์สามเดือนครั้ง กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์หกเดือนครั้ง และปีละครั้ง มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน 
  13.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์เดือนละครั้ง กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์หกเดือนครั้ง มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน 
  13.3 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที ่ยวองค์พระ
ปฐมเจดีย์หกเดือนครั้งกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระ
ปฐมเจดีย์ปีละครั้ง มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม มีมากที่สุด คือ อยากให้สร้างเสร็จเร็วเพื่อจะได้ชมเต็มแบบ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.76 
รองลงมา คือ ควรรักษาบริเวณโดยรอบความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 35.71 และมีข้อเสนอแนะใน
เรื่องจ านวนค าถามแบบสอบถามควรมีน้อยกว่านี้และควรมีการจัดการจราจรรถมอเตอร์ไซต์ให้
ดีกว่านี้ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.38 เท่ากัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผลจากการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ คือ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  
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 1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม มีดังนี ้
  1.1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านประชาสัมพันธ์ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อแล้วพบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากองค์พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่ส าคัญมีชื่อเสียง และเป็นศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะชาวจังหวัด นครปฐม ดังนั้น จึงต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั้วถึง รวมทั้งข้อมูลก็จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในส่วน
ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์พระปฐมเจดีย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ค าแนะน าด้านการเดินทางไปยังสถานที่ในองค์พระ
ปฐมเจดีย์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อาจเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งมาบรรจุใหม่ มีความรู้ความ
เข้าใจในข้อมูลไม่เพียงพอ ท าให้ทราบข้อมูลยังไม่ชัดเจน จึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขององค์พระปฐม
เจดียก์ับนักท่องเที่ยวได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรืออาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรกไม่
ช านาญเส้นทางและเจ้าหน้าที่อธิบายโดยใช้ค าศัพท์เฉพาะที่ตนเองเข้าใจ  จึงอาจท าให้
นักท่องเที่ยวมีการเข้าใจในข้อมูลแตกต่างออกไป 

  1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ในรายงานการ
ด าเนินการเพื่อก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กองวิชาการและฝึกอบรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2546:7) ได้
กล่าวถึงในข้อที่ 2. การบริการท่องเที่ยว คือ บริการที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง 
ซึ่งมักไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางหลักทางนักท่องเที่ยว แต่เป็นบริการที่รองรับให้เกิดความ
สะดวก สบาย และความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน 
บริการท่องเที่ยวที่ส าคัญ ไก้แก่ ที่พัก อาหาร แหล่งจ าหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรมและ
บริการอ่ืน ๆ ทั้งนี้รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะเป็นอ่ืน ๆ ด้วย และ
สอดคล้องกับ  
  1.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2549 : 32-33) กล่าวถึง ปัจจัยหลักส าหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมีกระบวนการและองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ในข้อที่ 1. ด้านแหล่ง
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ท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถานและศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ
กิจกรรม ที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละประเภทจะมีภาระหน้าที่หลักแตกต่างกัน 
กล่าว คือ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีภาระหน้าที่หลัก  คือ การรักษาระบบนิเวศของ
ธรรมชาติ การเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาต้นน้ าล าธาร เป็นทรัพยากรที่ต้องเอ้ือกับท้องถิ่น ส าหรับ
แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณวัตถุสถานและศาสนามีภาระหน้าที่หลั ก คือ การด ารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจะสนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม ในส่วนภาระหน้าที่ ของงาน
วัฒนธรรมกิจกรรมประเพณี คือ การรักษากิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
  1.4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านระยะทาง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ต้ังอยู่ในแถบปริมณฑล อีกทั้ง
ยังเป็นสถานท่ีที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงท าให้การเดินทางมาสะดวก  
  1.5 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับโครงการศึกษาวิจัยการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและ
สถาบันด ารงราชานุภาพ ได้สรุปว่า การท่องเที่ยวประกอบกันขึ้นจากองค์ประกอบส าคัญ 5 
ประการในข้อที่ 5. สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  เป็นสรรพสิ่งที่รองรับการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เพื่อให้การเดินทางและการท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย และอเดย์ และ แอนเดอร์สัน (Aday and Anderson 1978 : 283-292) ได้ท าการศึกษา
เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มาท่องเที่ยวในสวนสาธารณะในมลรัฐแคริฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 1,240 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสถานที่
อ านวยความสะดวก สภาพภูมิอากาศ และการจัดการโดยทั่วไป ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

  1.6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านความปลอดภัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับรัฐทิตยา หิรัญยหาด (2544) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อ
เสริมศักยภาพ หมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย การ
ประชาสัมพันธ์และพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง แต่ศักยภาพด้านความพร้อมของ
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บุคลากรต้องมีการปรับปรุง เนื ่องจากบุคลากรมีความพร้อมน้อย รวมทั้งเพิ ่มเติมในด้าน
สาธารณูปโภคขั ้นสูงในสิ ่งต่าง  ๆ เช่น ร้านค้าขายอาหารร้านขายของที่ระลึก สุขาส าหรับ
นักท่องเที่ยว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

  1.7 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม

เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านร้านจ าหน่ายอาหาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ รัฐทิตยา หิรัญยหาด (2544) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
เพื่อเสริมศักยภาพ หมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย 
การประชาสัมพันธ์และพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง แต่ศักยภาพด้านความพร้อมของ

บุคลากรต้องมีการปรับปรุง เนื ่องจากบุคลากรมีความพร้อมน้อย รวมทั้งเพิ ่มเติมในด้าน
สาธารณูปโภคขั ้นสูงในสิ ่งต่าง  ๆ เช่น ร้านค้าขายอาหารร้านขายของที่ระลึก สุขาส าหรับ
นักท่องเที่ยว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 

  1.8 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ที่รวมของ

ศิลปวัตถุ และหลักฐานส าคัญทางพุทธศาสนา และมีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการ
จัดเตรียมของที่ระลึกให้เหมาะสมแก่สถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
  2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มี ต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้ง

เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ เสาวนีย์ กันทะแสน (2545) วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา หมู่บ้าน
รวมมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวในด้านเพศ มี
ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการท่องเที่ยว หมู่บ้านรวมมิตร อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
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  2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  สอดคล้องกับพิษณุ วงศ์เกษม (2548) 
ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตปาาอนุรักษ์ภู
พระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 4 ด้าน ตามลักษณะพื้นฐานบางประการของ
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิล าเนาต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับเสาวนีย์ 
กันทะแสน (2545) ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัด
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา หมู่บ้านรวมมิตร อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการทางท่องเที่ยว 
สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ และภูมิภาคที่แตกต่าง มีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน 
สถานภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ และภูมิภาคที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน  
สอดคล้องกับ นาวิน วิไลเลิศ (2549 : 99) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการท่องเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลมไม่แตกต่างกัน 
  2.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสถานภาพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน สอดคล้องกับ นรินทิพย์ ศรีชัย 
(2551) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า  
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นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ใน
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  2.6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับพิษณุ วงศ์
เกษม (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขต
ปาาอนุรักษ์ภูพระบาท อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 4 ด้าน ตามลักษณะพื้นฐานบาง
ประการของนักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.7 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามรายได้ตนเองต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
รายได้ตนเองต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับนรินทิพย์ ศรีชัย (2551) ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อศึกาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในอ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
  2.8 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนิกร เกลี้ยงพิบูลย์ (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
วัตถุประสงค์ในการมาเที่ยว เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
  2.9 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามลักษณะของการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ลักษณะของการท่องเที่ยวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ปิยวรรณ ศักด์ิศรี (2548) ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ท า
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ให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ลักษณะการเดินทาง ขนาดกลุ่มเดินทาง พาหนะในการเดินทางและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  2.10 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้งต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ พลายน้อย ; 
และคณะ (2538 : 4) เสนอว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้นมักจะกล่าวถึง ปัจจัยที่ท า
ให้บุคคลตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับการท่องเที่ยว เวลาส าหรับ
การท่องเที่ยว และความต้ังใจที่จะท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ เป็นตัวก าหนดที่ส าคัญยิ่งต่อ
การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ องค์ประกอบเหล่านี้จึงเป็น
กรอบก าหนดทิศทางและขนาดของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ให้แตกต่างออกไปตามข้อจ ากัดที่แต่
ละบุคคลมีอยู่ กล่าว คือ บุคคลที่มีรายได้ต่ า มีเวลาน้อย หรือไม่ต้ังใจที่จะท่องเที่ยว ย่อมสามารถ
ท่องเที่ยวได้ใกล้ และในเวลาสั้นเท่านั้น ขณะที่คนที่มีรายได้สูง มีเวลามากและมีความต้ังใจที่จะ
ท่องเที่ยวสถานที่ที่ทันสมัยและมีคุณภาพเหนือกว่า เป็นต้น 
  2.11 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีจ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปิยวรรณ ศักด์ิศรี (2548) ศึกษาความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ท าให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกา 
อาชีพ รายได้ ลักษณะการเดินทาง ขนาดของกลุ่มเดินทาง พาหนะในการเดินทางและความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  2.12 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามแหล่งการทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์ 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่แหล่งการทราบข้อมูลข่าวสารขององค์พระปฐมเจดีย์ต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ นิกร เกลี้ยงพิบูลย์ 
(2544) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พุแค 
จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว  
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  2.13 ผลการเปรียบเทียบมีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต่อองค์พระ
ปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ นิกร เกลี้ยง
พิบูลย์  (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า จ านวนครั้งที่เคยมาเที่ยว เป็นปัจจัยที่ไม่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต่อองค์พระปฐมเจดีย์ 
จังหวัดนครปฐม สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่
ละด้านดังนี้ 
 ด้านประชาสัมพันธ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า มี
การให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี  และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้
ค าแนะน าด้านการเดินทางไปยังสถานที่ในองค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ดังนั้นควรปรับปรุงในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับองค์พระ
ปฐมเจดีย์ เช่น มีการท าแผ่นพับแจก ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์อย่างย่อ
พอเข้าใจ และบอกถึงการเดินทางไปยังสถานที่ตามจุดต่าง ๆ ที่น่าสนใจในองค์พระปฐมเจดีย์ 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจขององค์พระปฐมเจดีย์ และยังเดินทาง
ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในองค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างถูกต้อง 
 ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
เป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าข้อมูลพื้นฐานที่องค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี  และมี
บริการน าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ด้วย อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ควรมีการจัดต้ังหน่วยงานและมีเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่คอยให้
ค าแนะน าเรื่องข้อมูลพื้นฐานขององค์พระปฐมเจดีย์ เช่น สถานท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านจ าหน่าย
สินค้า หรือ ห้องสุขาอยู่ทางด้านไหนขององค์พระปฐมเจดีย์ เพราะนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะเพิ่ง
เคยมาเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์เป็นครั้งแรก และอาจจะหาสถานที่ต่าง  ๆ เหล่านี้ไม่พบ และ
เจ้าหน้าที่ควรจะให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยวถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ข้างเคียง เพื่อ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ครึกครื้นยิ่งขึ้น 
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 ด้านสถานที่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า มีที่นั่งพัก

ส าหรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจการจัดสถานที่ เช่น 

ร้านอาหาร และร้านค้า อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ควรปรับปรุงโดยการเพิ่มที่นั่งพักตามจุดต่าง ๆ 

ขององค์พระปฐมเจดีย์ และมีการจัดสถานที่ของร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ให้ดูเป็นระเบียบ

มากยิ่งขึ้น เพื่อความสะอาดน่ามอง และท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์อีก 

 ด้านระยะทาง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า มีการ

จัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเหมาะสม และนักท่องเที่ยวชาวไทยมี

ความพึงพอใจเจ้าหน้าที่และต ารวจจราจรดูแลสถานที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดีน้อย

ที่สุด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีมุมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อ

ความประทับใจในการท่องเที่ยว และต ารวจจราจรควรเพิ่มการดูแลตามสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณ

องค์พระปฐมเจดีย์เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ 

พบว่า มีถังขยะอย่างเพียงพอและใช้ได้สะดวก และมีโทรพศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอน้อยที่สุด 

ดังนั้น ควรมีการเพิ่มจ านวนถังขยะและโทรศัพท์ให้มากขึ้น เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการใช้ของ

จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ 

 ด้านความปลอดภัย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า มี

ตู้โทรศัพท์ต้ังอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจการมีระบบรักษา

ความปลอดภัย เช่น ตู้ยาม ตู้โทรศัพท์ การแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างเพียงพอน้อยที่สุด ดังนั้น ควรต้อง

ปรับปรุงในเรื่องการติดต้ังตู้โทรศัพท์ให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน และควร

เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย โดยการเพิ่มตู้ยาม และตู้โทรศัพท์ตามจุดต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการ

แจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 

 ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ 

พบว่า มีที่รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และความเป็นระเบียบของการจัดโต๊ะ ที่นั่ง  ในบริเวณ

ร้านอาหารมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้น ควรต้องปรับปรุงในเรื่องจ านวนร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อให้เพียงพอกับจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาองค์พระปฐมเจดีย์ และควรจัดระเบียบของร้านอาหาร

ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยมากย่ิงขึ้น เพื่อความสะอาดตาและดูน่าทานมากย่ิงขึ้น 

 ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเป็น

รายข้อ พบว่า สินค้าของที่ระลึกมีบรรจุหีบห่อ สวยงาม และปลอดภัย และมีสินค้าของที่ระลึกให้
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เลือกหลากหลายน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกตามร้านต่าง ๆ ควรปรับปรุงเรื่อง

ของบรรจุหีบห่อ ให้มีความสวยงามและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และควรมีสินค้าของที่ระลึกมีความ

หลากหลายให้เลือกมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด
นครปฐม มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
 1. ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ของนักท่องเที่ยว 
 2. ควรมีการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง ของการจัดการการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
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เลขที่……………. 
 

แบบสอบถาม 
 

เรื่อง  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์   
 จังหวัดนครปฐม 
 

                   
วันที่ : ............................................................................................. 

 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
 องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม 
 
ค าชี้แจง 1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวองค์ 
   พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
  ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

 2. โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง    หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามในครั้งนี้ เพื่อน าไปประกอบการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
เอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
                 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

นางสาว พัสตร์ หิรัญญการ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง    หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 

1. เพศ     
  ชาย   หญิง  
2. อายุ 
 ต่ ากว่า 20 ปี  41 - 50 ปี 
 21 - 30 ปี  51 - 60 ปี 
 31 - 40 ปี  61 ปีขึ้นไป 

3. ภูมิล าเนา 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคกลาง  ภาคใต้ 
 ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก 

  ภาคตะวันตก 
4. ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า  ปริญญาโท  
 มัธยมศึกษา หรือ ปวช.  ปริญญาเอก 
 อนุปริญญา หรือ ปวส.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………… 

  ปริญญาตรี 
5. สถานภาพ 
  โสด  แยกกันอยู่ 
  สมรส  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................... 
  หย่าร้าง 
6. อาชีพ 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน 
  รับจ้างทั่วไป  เจ้าของกิจการ 
  นักเรียน/นักศึกษา  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................... 
7. รายได้ตนเองต่อเดือน 
  น้อยกว่า 10,000 บาท  30,001 - 40,000 บาท 
  10,001 - 20,000 บาท  40,001 - 50,000 บาท 
  20,001 - 30,000 บาท  มากกว่า 50,000 บาท (ขึ้นไป) 
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ตอนที ่2    ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง        หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
 
8. วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
  เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง  เพื่อธุรกิจ เช่น เพื่อน าสินค้าไปจ าหน่าย 
  เพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ  เพื่อศึกษาดูงานหรือการวิจัย 
  เพื่อศึกษาวัฒนธรรม  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................... 
 

9. ลักษณะของการท่องเที่ยว 
  การท่องเที่ยวส่วนบุคคล    
  การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือน าเที่ยว 

 

10. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ต่อครั้ง 
   ต่ ากว่า 500 บาท  2,001 – 3,000 บาท 
   501 - 1,000 บาท  3,001 – 4,000 บาท  
   1,001 - 2,000 บาท  มากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป 
 

11. จ านวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว 
   1 คน  4 – 6 คน 
   2 คน  7 - 10 คน  
   3 คน  11 คนขึ้นไป 
 

12. ท่านทราบข้อมูลข่าวสาร ขององค์พระปฐมเจดีย์ มาจากแหล่งใด (เลือกตอบ 1 ข้อ) 
   สื่อสิ่งพิมพ์           สื่อวิทยุ 
   สื่ออินเตอร์เน็ท  สื่อโทรทัศน์ 
 

13. จ านวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ 
       เดือนละครั้ง  หกเดือนครั้ง 
   สามเดือนครั้ง  ปีละคร้ัง 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 
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ตอนที ่3  ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว
องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ
บริการต่างๆของเจ้าหน้าที่ ด้านสถานที่ ด้านระยะทาง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
ความปลอดภัย ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร  ด้านสถานที่  จ าหน่ายของที่ระลึก 

 
 ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ( )   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
    5 = เห็นด้วยมากท่ีสุด,   4 = เห็นด้วยมาก,  3 = เห็นด้วยปานกลาง,  

2 = เห็นด้วยน้อย,   1 = ไม่เห็นด้วย 
 

ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการประชาสัมพันธ์ 

14. มีการให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับองค์พระปฐม
เจดียเ์ป็นอย่างดี 

     

15. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ค าแนะน าด้านการเดินทาง
ไปยังสถานที่ในองค์พระปฐมเจดีย์ได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 

     

16. มีการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ในบริเวณที่
นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ง่าย 

     

17. ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      

18. ข้อมูลข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวมีความทันสมัย      

19. ช่วงเวลาในการเปิด-ปิดบริการขององค์พระปฐม
เจดีย์มีความเหมาะสม 

     

ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 

20. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าข้อมูลพื้นฐานที่องค์พระ
ปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี 

     

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ (ต่อ) 

21. การให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยวเป็น
อย่างดี 

     

22. มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยที่ลานจอดรถ
อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 

     

23.  มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของร้านค้า
สวัสดิการเป็นอย่างดี 

     

24.  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีอัธยาศัยที่ดี      

25.  มีบริการน าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆด้วย      

ด้านสถานที่ 

26. มีการจัดสถานที่ เช่น ร้านอาหาร และร้านค้าอย่าง
เหมาะสม 

     

27. การเดินทางเข้า-ออกที่องค์พระปฐมเจดีย์มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

     

28.  มปี้ายบอกเส้นทางเข้า-ออกขององค์พระปฐมเจดีย์
ชัดเจน 

     

29.  เส้นทางการจราจรภายในบริเวณองค์พระปฐม
เจดีย์มีความคล่องตัวและสะดวก 

     

30.  การจัดพื้นที่ลานจอดรถเพียงพอกับปริมาณของรถ
ที่เข้ามาเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์ 

     

31. ป้ายบอกประวัติและความส าคัญขององค์พระ
ปฐมเจดีย์ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

32. มีที่นั่งพักส าหรับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ      

33. บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีความสะอาด และเป็น
ระเบียบ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านสถานที่ (ต่อ) 

34. บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีบรรยากาศร่มรื่น
ปลอดโปร่ง และกว้างขวาง 

     

35. องค์พระปฐมเจดีย์มีความสวยงาม และน่าสนใจ      

ด้านระยะทาง 

36. การเดินทางไปองค์พระปฐมเจดีย์มีความสะดวก
และปลอดภัย 

     

37.  ถนนและทางเดินเท้าบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มี
ความสะอาดและปลอดภัย 

     

38.  สภาพถนนหนทางบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์อยู่ใน
สภาพดีและใช้ได้สะดวก 

     

39. มีเจ้าหน้าที่และต ารวจจราจรดูแลสถานที่บริเวณ
องค์พระปฐมเจดีย์เป็นอย่างดี 

     

40. มีการจัดสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็น
ที่ระลึกอย่างเหมาะสม 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

41. มีโทรศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอ      

42. มีบริการจัดจราจรภายในองค์พระปฐมเจดีย์เป็น
อย่างดี 

     

43. มีห้องน้ าไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม      

44. มีห้องน้ าสะอาด และเพียงพอส าหรับนักท่องเที่ยว      

45. มีถังขยะอย่างเพียงพอ และใช้ได้สะดวก      

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านความปลอดภัย 

46. มีความปลอดภัยของสถานที่จอดรถ      

47. มีระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น ตู้ยาม ตู้
โทรศัพท์ การแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างเพียงพอ 

     

48. มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอภายในองค์พระปฐม
เจดีย์ 

     

49. มีตู้โทรศัพท์ต้ังอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม      

50. มีต ารวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม 

     

ด้านร้านจ าหน่ายอาหาร 

51. มีที่รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ      

52. ความสะอาดของสถานที่รับประทานอาหารดี      

53. การให้บริการร้านอาหารและเครื่องด่ืมในราคา
ที่หมาะสม 

     

54. ร้านอาหารและร้านค้ามีปริมาณเพียงพอ และถูก
สุขอนามัย 

     

55. อาหารมีความสะอาดปลอดภัย และรสชาติดี      

56. ที่ต้ังของร้านค้าเหมาะสมในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

     

57.  ความเป็นระเบียบของการจัดโต๊ะ ที่นั่ง ในบริเวณ
ร้านอาหาร 

     

58.  บริเวณสถานที่จ าหน่ายอาหารมีความร่มรื่นดี      

      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านสถานที่จ าหน่ายของที่ระลึก 

59.  ร้านจ าหน่ายของฝากและของที่ระลึกมีจ านวน
เพียงพอ 

     

60. มีสินค้าของที่ระลึกให้เลือกหลากหลาย      

61. สินค้าของที่ระลึกมีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม      

62. สินค้าของที่ระลึกมีบรรจุหีบห่อ สวยงาม และ
ปลอดภัย 

     

63. มีการจัดระเบียบการจราจรบริเวณสถานที่ร้าน
จ าหน่ายของที่ระลึกเหมาะสม 

     

64.  มีการจัดระเบียบร้านค้าของที่ระลึกภายในองค์
พระปฐมเจดีย์ 

     

65.  มีบรรยากาศที่ดีในการเดินจับจ่ายซื้อสินค้าและ
อาหาร 

     

 
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 

ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 
ค่าทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 

ฟ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q14 21.8333 9.1092 .5871 .7921 
Q15 21.8667 8.1885 .5804 .7991 
Q16 21.3333 11.1954 .2599 .8447 
Q17 21.5000 8.6034 .6791 .7719 
Q18 21.6333 7.9644 .7264 .7588 
Q19 21.3333 8.9195 .7032 .7703 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 
N of Items = 6 
Alpha = .8207 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านการบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q20 22.5333 7.7747 .6713 .7581 
Q21 22.2333 9.2195 .8088 .7561 
Q22 22.1333 10.8782 .4060 .8176 
Q23 22.4667 9.4299 .3715 .8273 
Q24 22.6333 7.2747 .6917 .7545 
Q25 22.6667 7.8851 .6723 .7577 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0 
N of Items =  6 
Alpha =  .8114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านสถานท่ี 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q26 37.1333 26.4644 .3899 .8468 
Q27 37.2333 27.2195 .4592 .8370 
Q28 36.8333 25.1782 .6990 .8161 
Q29 36.9000 26.4379 .5374 .8304 
Q30 36.6333 28.6540 .3965 .8416 
Q31 37.0000 26.8966 .5321 .8312 
Q32 37.5667 26.3920 .4701 .8368 
Q33 37.4667 26.2575 .5434 .8298 
Q34 37.5000 23.1552 .7440 .8081 
Q35 37.4333 23.7023 .6713 .8165 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0 
N of Items = 10 
Alpha =  .8444 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านระยะทาง 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q36 16.9000 6.9897 .4447 .8942 
Q37 16.4000 6.8690 .8415 .7559 
Q38 16.3000 7.2517 .6680 .8010 
Q39 16.0333 8.1713 .5964 .8226 
Q40 16.2333 7.1506 .8391 .7626 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0 
N of Items =  5 
Alpha =  .8400 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q41 16.7333 7.2368 .7588 .9331 
Q42 16.5667 7.1506 .9177 .8993 
Q43 16.5333 7.0851 .8442 .9141 
Q44 16.1667 8.4195 .7371 .9342 
Q45 16.4000 7.4897 .8925 .9057 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0 
N of Items =  5 
Alpha =  .9331 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านความปลอดภัย 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted  Correlation Deleted 

Q46 17.8333 4.8333 .6502 .7401 
Q47 17.2667 6.6161 .4110 .8084 
Q48 17.4667 5.3609 .5752 .7644 
Q49 17.5667 4.8057 .7191 .7150 
Q50 17.7333 5.3747 .5741 .7648 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0   
N of Items =  5 
Alpha =  .8002 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านร้านจ าหน่ายอาหาร 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean  Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q51 27.7333 23.8575 .3982 .9606 
Q52 28.1667 21.0402 .9320 .9206 
Q53 28.4667 21.6368 .7589 .9328 
Q54 28.4333 21.7023 .8134 .9288 
Q55 28.3000 21.1138 .8163 .9286 
Q56 27.9667 21.9644 .8312 .9280 
Q57 28.1667 21.6609 .8955 .9239 
Q58 28.1667 21.0402 .9320 .9206 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0   
N of Items =  8 
Alpha =  .9390 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามด้านสถานท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึก 
 
R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 

 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q59 23.6667 13.1954 .8256 .8651 
Q60 23.4667 13.2230 .8427 .8633 
Q61 23.3333 14.2299 .5841 .8953 
Q62 23.1000 14.1621 .6910 .8816 
Q63 23.7333 15.3057 .5029 .9015 
Q64 23.1000 14.0931 .7638 .8742 
Q65 23.4000 13.6276 .6988 .8810 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0   
N of Items =  7 
Alpha =  .8961 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q14 212.6000 506.0414 .4390 .9523 
Q15 212.6333 508.9299 .2713 .9534 
Q16 212.1000 512.8517 .3491 .9526 
Q17 212.2667 505.5816 .4350 .9523 
Q18 212.4000 500.1793 .5214 .9519 
Q19 212.1000 507.3345 .4360 .9523 
Q20 212.2667 499.3747 .5261 .9519 
Q21 211.9667 506.4471 .6407 .9517 
Q22 211.8667 514.7402 .3930 .9525 
Q23 212.2000 502.7172 .4848 .9521 
Q24 212.3667 496.1023 .5493 .9518 
Q25 212.4000 500.1793 .5214 .9519 
Q26 212.5000 514.1897 .1498 .9542 
Q27 212.6000 512.8690 .2440 .9532 
Q28 212.2000 509.2690 .3305 .9528 
Q29 212.2667 515.0989 .1733 .9535 
Q30 212.0000 512.6897 .3315 .9526 
Q31 212.3667 513.4126 .2409 .9531 
Q32 212.9333 491.8575 .7326 .9507 
Q33 212.8333 500.7644 .5547 .9517 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Continue 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q34 212.8667 493.4299 .6043 .9515 
Q35 212.8000 493.6828 .5918 .9515 
Q36 213.1000 488.0931 .6535 .9512 
Q37 212.6000 500.3862 .6025 .9515 
Q38 212.5000 501.8448 .5251 .9519 
Q39 212.2333 506.3920 .5010 .9520 
Q40 212.4333 499.4264 .6825 .9512 
Q41 212.8000 497.9586 .6110 .9514 
Q42 212.6333 500.4471 .6174 .9514 
Q43 212.6000 497.7655 .6420 .9513 
Q44 212.2333 502.4609 .6879 .9513 
Q45 212.4667 500.3264 .6672 .9513 
Q46 212.5333 514.3954 .1800 .9536 
Q47 211.9667 517.2747 .1890 .9531 
Q48 212.1667 514.2816 .2065 .9533 
Q49 212.2667 507.7885 .3739 .9526 
Q50 212.4333 503.7713 .5121 .9519 
Q51 212.2000 504.2345 .4237 .9524 
Q52 212.6333 496.1713 .7455 .9509 
Q53 212.9333 494.4092 .7354 .9508 
Q54 212.9000 496.6448 .7224 .9509 
Q55 212.7667 495.5644 .6881 .9510 
Q56 212.4333 499.2885 .6868 .9512 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Continue 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 

Q57 212.6333 497.5506 .7518 .9509 
Q58 212.6333 496.1713 .7455 .9509 
Q59 213.0333 493.9644 .7662 .9507 
Q60 212.8333 495.7989 .7302 .9509 
Q61 212.7000 497.7345 .6248 .9514 
Q62 212.4667 498.2575 .6864 .9511 
Q63 213.1000 505.1966 .5022 .9520 
Q64 212.4667 501.2920 .6364 .9514 
Q65 212.7667 499.6333 .5775 .9516 

Reliability Coefficients 
N of Cases =  30.0   
N of Items = 52 
Alpha =  .9528 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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