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วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม

บทคดัย่อ
 วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ (1) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้

มาเท่ียวพกัผ่อนท่ีชาดหาดชะอาํ (2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ  

(3) รวบรวมขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรปรับปรุง (4) จดัทาํขอ้เสนอ

แนะเพ่ือการพฒันาชายหาดชะอาํ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งหมด 420 คน 

ท่ีเขา้มาเท่ียวพกัผอ่นท่ีชาดหาดชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ระหวา่งเดือนเมษายน – กนัยายน พ.ศ. 2556 

เคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลคือแบบสอบถามและคาํถามสาํหรับการสมัภาษณ์ ขอ้มูลท่ีไดถู้กนาํมาวิเคราะห์และนาํเสนอ

ดว้ยค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 

2 กลุ่ม ดว้ยการทดสอบแบบ independent t-test ตวัแปรท่ีศึกษา คือ ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัการท่องเท่ียว

ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้มาท่องเท่ียวท่ีชายหาดชะอาํ 10 ตวัแปร 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจในแต่ละตวัแปรท่ีศึกษา 10 ตวัแปร และรวมเฉล่ีย 10 

ตวัแปร ในระดบัพึงพอใจมาก นกัท่องเท่ียวชาวไทยพึงพอใจในตวัแปรท่ีศึกษา 2 ลาํดบัแรก คือ การคมนาคมและ

ตวัแปรอ่ืนๆ ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติพึงพอใจในตวัแปรท่ีศึกษา 2 ลาํดบัแรก คือ การคมนาคมและท่ีพกั

 2. นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(p < 0.05) 3 ตวัแปร คือ ทะเลและชายหาด การคมนาคม และตวัแปรอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในฤดู

ท่องเท่ียว (High Season) และนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ (p < 0.05) 2 ตวัแปร คือ ทะเลและชายหาด และสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม นกัท่องเท่ียวเพศชายและนกั
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ท่องเท่ียวเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 0.05) ในทุกตวัแปรท่ีศึกษาและ

รวมเฉล่ียทั้ง 10 ตวัแปร

 3. จากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวเสนอแนะวา่เร่ืองท่ีควรปรับปรุง คือ สถานท่ีจอดรถและการจดัระเบียบ

การจอดรถ การปรับภูมิทศัน์ การขยายถนนสาํหรับคนเดินและการจดัระเบียบการจราจร ราคาอาหารท่ีไม่แพง

เกินไป รถบริการสาธารณะ ความสะอาด ส่ิงอาํนวยความสะดวกสาํหรับผูพิ้การและคนชรา ศูนยบ์ริการนกัท่อง

เท่ียว

 4. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาชายหาดชะอาํ คือ การจดัทาํโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้พียงพอเพ่ืออาํนวยความ

สะดวก ผูก้าํหนดนโยบายหรือผูบ้ริหารระดบัสูงควรเขา้ร่วมประชุมและรับฟังปัญหาและความตอ้งการของ

ชุมชนท่ีอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว และช่วยผลกัดนัใหน้โยบายและความตอ้งการสาํเร็จ หาจุดเด่นและหาเอกลกัษณ์

ของสถานท่ีท่องเท่ียว จดัการท่องเท่ียวและบริการท่ีมีมาตรฐาน

คาํสําคญั:   ความพึงพอใจ นกัท่องเท่ียว ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา

ABSTRACT
 The objectives of this study were to 1. Study Thai and foreign tourists’ satisfaction on Cha-am coast, 

Phetchaburi province, 2. Compare Thai and foreign tourists’ satisfaction 3. Collect Thai and foreign tourists’ 

suggestion on topics which should be improved, and 4. Write recommendations for developing Cha-am coastal 

tourism. The convenience sample was 420 Thai and foreign tourists who visited Cha-am coast in April – Sep-

tember 2013. The research instruments were questionnaire and interview guideline. The questionnaire was 

used to investigate 10 variables. Descriptive statistics and independent t-test were used to analyze the data. The 

results were: 

 1. Thai and foreign tourists had high satisfaction on all variables. The top two variables which Thai tour-

ists rated for were transportation and others. The foreign tourists rated for transportation and accommodation. 

 2. There was statistics significant difference (p < 0.05) between Thai and foreign tourists’ 

satisfaction on the sea and the beach, transportation, and others. When compare between high and low season, 

the tourists had statistics significant difference (p < 0.05) satisfaction on the sea and the beach and the place 

and environment. The male and female tourists’ satisfaction on all variables were not statistically significant 

difference (p > 0.05). 

 3. The tourists suggested that parking area and rules of parking, landscape, foot-path, traffic, food price, 

public transport, facility for disable people, and reachable information center should be improved.

 4. The recommendations for developing Cha-am coastal tourism were providing better infrastructure and 

tidy environment, meeting among policy people and stake holders to reach their desires, finding the Cha-am 

uniqueness, and providing standard pleasant tourist places.

Keywords : Satisfaction, Tourists, Recommendation for developing
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บทนํา
 ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวส่ิงสาํคญัและจาํเป็นคือจะตอ้งทราบวา่ลูกคา้ตอ้งการอะไร  คาดหวงั

อะไร  ชอบหรือไม่ชอบอะไร  มีทศันคติต่อการท่องเท่ียวอยา่งไร  ผูป้ระกอบการจะตอ้งนาํส่ิงเหล่าน้ีมาพิจารณา

ร่วมกนัเพ่ือสร้างเป็นสินคา้การท่องเท่ียวท่ีถูกใจลูกคา้เพราะสินคา้ท่องเท่ียวท่ีจะขายไดน้ั้นจะตอ้งเป็นท่ีพึงพอใจ

ของลกูคา้  จากท่ีมาขา้งตน้ผูว้จิยัเห็นวา่ในการเตรียมความพร้อมเร่ืองการท่องเท่ียวเม่ือเป็นประชาคมอาเซียนนั้น

แหล่งท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นท่ีพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ  จึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวทางทะเลและชายหาด

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี จะไดเ้ป็นขอ้มูลใหค้นในทอ้งถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผูป้ระกอบการนาํส่ิงเหล่าน้ี

มาพิจารณาร่วมกนัเพ่ือจะไดท้ราบวา่แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูมี่มาตรฐานเป็นท่ีพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในระดบั

ใดและมีอะไรท่ีจะตอ้งปรับปรุงหรือจะตอ้งจดัทาํใหม่เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนั เพ่ิมมูลค่าและคุณค่า

ของศกัยภาพการแข่งขนั เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าของการท่องเท่ียวทะเลและชายหาดดว้ยการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื 

พร้อมกบัสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียววา่เม่ือไดม้าเท่ียวในประเทศไทยแลว้จะมีความสุข คุม้ค่ากบัเงินท่ี

จ่ายไปและอยากจะแนะนาํใหค้นอ่ืนหรือกลบัมาอีกคร้ังกจ็ะช่วยใหเ้ศรษฐกิจของประเทศดีข้ึนได ้

เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยั
 การเอาชนะใจนักท่องเท่ียวหรือการทาํให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการ

ผูใ้หบ้ริการจาํเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว เช่น ศึกษาความตอ้งการ ความคิด การทาํงาน 

การใชเ้วลาว่างของนกัท่องเท่ียว เพ่ือทาํใหเ้กิดความเขา้ใจทั้งปัจจยัส่วนตวัและปัจจยักลุ่มท่ีมีผลกระทบต่อการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว (สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัระนอง, 2556) ประโยชนข์อง

การศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว (ชวลันุช อุทยาน, 2556) มีดงัน้ี

 1. ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียว

 2. ช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียวใน

สงัคมไดถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน

 3. ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ข้ึน

 4. เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพ่ือการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวใหต้รงกบัชนิด

ของสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ

 5. ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวต่าง ๆ เพ่ือความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั

 สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (2544) ไดอ้ธิบายวิธีคิดเก่ียวกบัการจดัการท่องเท่ียวของไทยว่า

มุ่งหวงัท่ีจะใหค้วามพึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวในระดบัพ้ืนฐานท่ีสุด กล่าวคือ จดัหาท่ีกินอยูห่ลบันอน และท่อง

เท่ียว และพยายามจดัใหมี้การรองรับ (Supply) เท่ากบัความตอ้งการ (Demand) ชมรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษบ์า้น

ทะเลนอก ต. กาํพวน อ. สุขสาํราญ จ. ระนอง มีการจดัการทรัพยากรในรูปของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย

กลุ่มต่างๆ 6 กลุ่มมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัวางแผนและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน และมีการหกัราย

ได ้ 20% จากทุกทวัร์ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวเพ่ือสมทบเขา้กองทุนชุมชน ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพ่ือสนบัสนุน

กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีมาจากชุมชน ชาวบา้นทะเลนอกมีการจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

โดยมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือใหร้ะบบนิเวศของชุมชนคงความสมดุลตามธรรมชาติ อีกทั้งยงัมีการ

พฒันาบุคลากรใหเ้ขา้มามีบทบาทในการทาํงานร่วมกนัโดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นตวักลาง แนวทางการพฒันาการ

ท่องเท่ียวของชุมชนสามารถทาํไดห้ลายวธีิ คือ   (1) ต่อเติมอาคารและปรับภมิูทศันศ์นูยชุ์มชนและการท่องเท่ียว
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บา้นทะเลนอก (2) ประชาสมัพนัธ์งานเท่ียวระนองท่องอนัดามนังานเทศกาลเท่ียวเมืองไทย (3) จดัทาํเวบ็ไซต ์(4) 

ร่วมประชุมกบัเครือข่ายเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียว (เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนฯ, 2554.) 

ศนูยอ์นุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 3 จ. ชุมพร (2553) ไดจ้ดัทาํโครงการบริหารจดัการการใชป้ระโยชน์

พ้ืนท่ีท่องเท่ียวทะเลอย่างย ัง่ยืน พ้ืนท่ีอาํเภอบางสะพานน้อย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยคณะกรรมการการ

บริหารจัดการและประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในอาํเภอบางสะพานน้อยมีความเห็นชอบร่วมกันกาํหนด

มาตรการท่ีเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีท่องเท่ียวทะเลอยา่งย ัง่ยนืวา่ คณะกรรมการฯ ตอ้งเป็นผูก้าํหนดอตัรา

ค่าบริการ อตัราค่าบาํรุงต่างๆ และกฎระเบียบพร้อมบทลงโทษ  สาํหรับผูป้ระกอบการเรือนาํเท่ียว ผูป้ระกอบการ

ท่ีพกั      รีสอร์ท บริษทัท่องเท่ียว ชาวประมง วา่ควรจะปฏิบติัตวัอยา่งไร

วตัถุประสงค์
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวพกัผอ่นท่ีชายหาดชะอาํ

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวพกัผ่อนท่ี

ชายหาดชะอาํ 

 3. เพ่ือรวบรวมขอ้เสนอแนะของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวพกัผ่อนท่ีชายหาด

ชะอาํเก่ียวกบัส่ิงท่ีควรปรับปรุง

 4. จดัทาํขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาชายหาดชะอาํ

สมมตฐิานการวจิยั
 1. นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวชายหาดชะอาํต่างกนั

 2. นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวชายหาดชะอาํในฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) มีความพึงพอใจแตกต่างจาก

นกัท่องเท่ียวท่ีท่องเท่ียวชายหาดชะอาํนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) 

 3. นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวชายหาดชะอาํต่างกนั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
 1. ไดข้อ้มูลจากนักท่องเท่ียวท่ีสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการเสนอให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํมาใชใ้นการ

บริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว

 2. ไดแ้นวทางสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการท่องเท่ียวหาดชะอาํท่ีเหมาะสม มี

มาตรฐานและคุณภาพพร้อมท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวไดต่้อไป

 3. สามารถนาํแนวทางท่ีไดไ้ปปรับใชก้บัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอ่ืนท่ีใกลเ้คียงกนัได้

 4. ไดข้อ้มูลสาํหรับการเรียนรู้จากของจริงใหแ้ก่นกัศึกษาสาขาการท่องเท่ียว

วธีิดาํเนินการวจิยั
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research)

 ประชากรและตวัอย่าง

 ประชากรไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาท่องเท่ียวพกัผ่อนท่ีชายหาดชะอาํ อาํเภอ

ชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ระหวา่งเดือนเมษายน - กนัยายน พ.ศ. 2556 ท่ีผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเท่ียวพกัผ่อนท่ีชาด
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หาดชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2556 ผูว้จิยักาํหนดจาํนวนตวัอยา่งจากตารางของ  Krejcie and 

Morgan (1970) (อา้งใน พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2555) กลุ่มตวัอยา่งจากประชากรมากท่ีสุด 1,000,000 เท่ากบั 384 ผู ้

วจิยัจึงกาํหนดตวัอยา่งในการวจิยัน้ีเพิ่มจากตารางอีกเป็น 400 ตวัอยา่งสาํหรับตอบแบบสอบถาม และ 20 ตวัอยา่ง

เพ่ือการสมัภาษณ์ รวมเป็นตวัอยา่งทั้งหมด 420 คน แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้2 กลุ่มคือนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาํนวน 

200 คน และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติจาํนวน 200 คน  แบ่งเกบ็ขอ้มูลในฤดูกาลท่องเท่ียว (High Season) ระหวา่ง

เดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 100 คน และเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 100 คน และนอก

ฤดูกาลท่องเท่ียว (Low Season) ระหวา่งเดือนมิถุนายน-กนัยายน เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 100 คน และเป็นนกั

ท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 100 คน เช่นเดียวกนั 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยวธีิการสมัภาษณ์ 20 คน คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ

กลุ่มละ 10 คน

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
 เคร่ืองมือสาํหรับเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ตวัแปรท่ีศึกษาคือระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเขา้มาท่องเท่ียวท่ีชายหาดชะอาํในฤดูกาลท่องเท่ียวและนอก

ฤดูกาลท่องเท่ียวในปัจจยัการท่องเท่ียว 10 ดา้น คือ 

 (1) ทะเลและชายหาด 

 (2) สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม

  (3) ความปลอดภยั 

 (4) ผูค้น 

 (5) ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

 (6) อาหารและเคร่ืองด่ืม 

 (7) การซ้ือสินคา้ 

 (8) ท่ีพกั 

 (9) การคมนาคม 

 (10) เร่ืองอ่ืนๆ และความพึงพอใจโดยรวมเฉล่ีย 10 ดา้น การวดัความพึงพอใจวดัดว้ยการใหค้ะแนน 1-7 

การแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีไดใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี

 คะแนนเฉล่ีย 6.16 – 7.00 หมายความวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีถามในระดบัท่ีพอใจมากท่ีสุด

 คะแนนเฉล่ีย 5.31 – 6.15 หมายความวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีถามในระดบัท่ีพอใจมาก

 คะแนนเฉล่ีย 4.46 – 5.30 หมายความวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีถามในระดบัท่ีพอใจ

 คะแนนเฉล่ีย 3.56 – 4.45 หมายความวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีถามในระดบัปานกลาง

 คะแนนเฉล่ีย 2.71 – 3.55 หมายความวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีถามในระดบัท่ีไม่พอใจ

 คะแนนเฉล่ีย 1.86 – 2.70 หมายความวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีถามในระดบัท่ีไม่พอใจมาก

 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.85 หมายความวา่มีความพึงพอใจในเร่ืองท่ีถามในระดบัท่ีไม่พอใจมากท่ีสุด

การวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลท่ีไดถู้กนาํมาวิเคราะห์และนาํเสนอดว้ยค่า จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียง

เบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ียของตวัแปรท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มดว้ยการทดสอบแบบ 

Independent t-test ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % (p < 0.05)
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ผลการวจิยั
 ตารางที ่1 แสดงคะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจของนกัท่อง

เท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติต่อปัจจยัทางการท่องเท่ียว 10 ดา้น จาํแนกตามฤดูกาลท่องเท่ียวและนอกฤดูกาล

ท่องเท่ียว

นักท่องเทีย่ว เร่ืองทีศึ่กษา

ฤดูกาลท่องเทีย่ว นอกฤดูกาลท่องเทีย่ว รวมเฉลีย่

X ± SD ระดบั X ± SD ระดบั X ± SD ระดบั

ไทย

ทะเลและชายหาด 5.41 (0.85) มาก 5.29 (0.85) พอใจ 5.35 (0.85) มาก

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 5.39 (0.69) มาก 5.78 (0.32) มาก 5.58 (0.57) มาก

ความปลอดภยั 5.14 (1.16) พอใจ 5.98 (0.57) มาก 5.56 (1.00) มาก

ผูค้น 5.36 (1.13) มาก 6.14 (0.49) มาก 5.75 (0.96) มาก

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 5.06 (1.08) พอใจ 5.90 (0.36) มาก 5.48 (0.90) มาก

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.25 (1.06) พอใจ 6.05 (0.45) มาก 5.65 (0.90) มาก

การซ้ือสินคา้ 5.36 (1.17) มาก 6.11 (0.47) มาก 5.74 (0.96) มาก

ท่ีพกั 5.44 (1.20) มาก 6.25 (0.51) มากท่ีสุด 5.84 (1.00) มาก

การคมนาคม 5.92 (0.93) มาก 6.34 (0.41) มากท่ีสุด 6.13 (0.74) มาก

อ่ืนๆ 5.85 (0.95) มาก 6.32 (0.49) มากท่ีสุด 6.08 (0.79) มาก

รวมเฉล่ีย 5.42 (0.86) มาก 6.01 (0.29) มาก 5.72 (0.71) มาก

ทะเลและชายหาด 5.80 (0.95) มาก 5.32 (1.01) มาก 5.56 (1.01) มาก

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 5.95 (0.48) มาก 5.20 (0.87) พอใจ 5.57 (0.79) มาก

ความปลอดภยั 6.14 (0.62) มาก 4.97 (1.21) พอใจ 5.56 (1.12) มาก

ผูค้น 6.16 (0.55) มากท่ีสุด 5.26 (0.93) พอใจ 5.71 (0.88) มาก

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 5.76 (0.63) มาก 4.95 (1.05) พอใจ 5.36 (0.96) มาก

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.93 (0.77) มาก 5.24 (0.96) พอใจ 5.59 (0.93) มาก

การซ้ือสินคา้ 6.11 (0.59) มาก 5.17 (1.02) พอใจ 5.64 (0.95) มาก

ท่ีพกั 6.24 (0.55) มากท่ีสุด 5.26 (1.21) พอใจ 5.75 (1.05) มาก

การคมนาคม 6.15 (0.58) มาก 5.45 (1.03) มาก 5.80 (0.90) มาก

อ่ืนๆ 6.00 (0.71) มาก 5.36 (0.99) มาก 5.68  (0.92) มาก

รวมเฉล่ีย 6.02 (0.45) มาก 5.22 (0.83) พอใจ 5.62 (0.78) มาก
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 ตารางที ่3  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( X ± SD) ของคะแนนความพึงพอใจ
และระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ 10 เร่ืองท่ีทาํการศึกษาของนกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติ (ไม่แยกฤดู
ท่องเท่ียว)

นักท่องเทีย่ว เร่ืองทีศึ่กษา
ฤดูกาลท่องเทีย่ว นอกฤดูกาลท่องเทีย่ว ค่าสถติิ

X ± SD ระดบั X ± SD ระดบั t p

ไทยและต่างชาติ

ทะเลและชายหาด 5.35 (0.85) มาก 5.56 (1.01) มาก 2.238 0.026

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 5.58 (0.57) มาก 5.57 (0.79) มาก 0.144 0.886

ความปลอดภยั 5.56 (1.00) มาก 5.56 (1.12) มาก 0.023 0.981

ผูค้น 5.75 (0.96) มาก 5.71 (0.88) มาก 0.406 0.685

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 5.48 (0.90) มาก 5.36 (0.96) มาก 1.319 0.188

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.65 (0.90) มาก 5.59 (0.93) มาก 0.677 0.499

การซ้ือสินคา้ 5.74 (0.96) มาก 5.64 (0.95) มาก 1.000 0.318

ท่ีพกั 5.84 (1.00) มาก 5.75 (1.05) มาก 0.895 0.371

การคมนาคม 6.13 (0.74) มาก 5.80 (0.90) มาก 3.922 0.000

อ่ืนๆ 6.08 (0.79) มาก 5.68 (0.92) มาก 4.629 0.000

รวมเฉล่ีย 5.72 (0.71) มาก 5.62 (0.78) มาก 1.255 0.210

นักท่องเทีย่ว เร่ืองทีศึ่กษา
ฤดูกาลท่องเทีย่ว นอกฤดูกาลท่องเทีย่ว รวมเฉลีย่

X ± SD ระดบั X ± SD ระดบั X ± SD ระดบั

ไทยและต่างชาติ

ทะเลและชายหาด 5.60 (0.97) มาก 5.30 (0.93) พอใจ 5.45 (0.94) มาก

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 5.67 (0.65) มาก 5.49 (0.71) มาก 5.58 (0.69) มาก

ความปลอดภยั 5.64 (1.05) มาก 5.47 (1.07) มาก 5.56 (1.06) มาก

ผูค้น 5.76 (0.97) มาก 5.70 (0.86) มาก 5.73 (0.92) มาก

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 5.41 (0.95) มาก 5.42 (0.92) มาก 5.42 (0.93) มาก

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.59 (0.98) มาก 5.64 (0.85) มาก 5.62 (0.92) มาก

การซ้ือสินคา้ 5.73 (0.99) มาก 5.64 (0.92) มาก 5.69 (0.96) มาก

ท่ีพกั 5.84 (1.01) มาก 5.76 (1.05) มาก 5.80 (1.03) มาก

การคมนาคม 6.04 (0.78) มาก 5.90 (0.90) มาก 5.97 (0.84) มาก

อ่ืนๆ 5.93 (0.84) มาก 5.84 (0.92) มาก 5.88 (0.88) มาก

รวมเฉล่ีย 5.72 (0.75) มาก 5.62 (0.74) มาก 5.67 (0.75) มาก

 ตารางที ่2 แสดงคะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจของนกัท่อง

เท่ียวทั้งหมดต่อปัจจยัทางการท่องเท่ียว 10 ดา้นจาํแนกตามฤดูกาลท่องเท่ียวและนอกฤดูกาลท่องเท่ียว
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นักท่องเทีย่ว เร่ืองทีศึ่กษา
ฤดูกาลท่องเทีย่ว นอกฤดูกาลท่องเทีย่ว ค่าสถติิ

X ± SD ระดบั X ± SD ระดบั t p

ไทยและต่างชาติ

ทะเลและชายหาด 5.60 (0.92) มาก 5.30 (0.93) พอใจ 3.219 0.001

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 5.67 (0.65) มาก 5.49 (0.71) มาก 2.608 0.009

ความปลอดภยั 5.64 (1.05) มาก 5.47 (1.07) มาก 1.571 0.117

ผูค้น 5.76 (0.97) มาก 5.70 (0.86) มาก 0.622 0.534

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 5.41 (0.95) มาก 5.42 (0.92) มาก 0.124 0.901

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.59 (0.98) มาก 5.64 (0.85) มาก 0.568 0.570

การซ้ือสินคา้ 5.73 (0.99) มาก 5.64 (0.85) มาก 0.974 0.331

ท่ีพกั 5.84 (1.01) มาก 5.76 (1.05) มาก 0.799 0.425

การคมนาคม 6.04 (0.78) มาก 5.90 (0.90) มาก 1.655 0.099

อ่ืนๆ 5.93 (0.84) มาก 5.84 (0.92) มาก 0.948 0.344

รวมเฉล่ีย 5.72 (0.75) มาก 5.62 (0.74) มาก 1.388 0.166

 ตารางที่ 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจ 

และระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัการท่องเท่ียว 10 ดา้นท่ีทาํการศึกษาของนกัท่องเท่ียวจาํแนกตามฤดูกาล

ท่องเท่ียว

นักท่องเทีย่ว เร่ืองทีศึ่กษา
ฤดูกาลท่องเทีย่ว นอกฤดูกาลท่องเทีย่ว ค่าสถติิ

X ± SD ระดบั X ± SD ระดบั t p

ไทยและต่างชาติ

ทะเลและชายหาด 5.48 (0.93) มาก 5.43 (0.94) พอใจ 0.541 0.589

สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 5.59 (0.68) มาก 5.57 (0.70) มาก 0.265 0.791

ความปลอดภยั 5.64 (1.04) มาก 5.50 (1.07) มาก 1.251 0.212

ผูค้น 5.78 (0.92) มาก 5.70 (0.92) มาก 0.919 0.359

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 5.42 (0.90) มาก 5.42 (0.95) มาก 0.056 0.955

อาหารและเคร่ืองด่ืม 5.70 (0.91) มาก 5.56 (0.92) มาก 1.449 0.148

การซ้ือสินคา้ 5.78 (0.91) มาก 5.63 (0.99) มาก 1.496 0.135

ท่ีพกั 5.91 (0.95) มาก 5.73 (1.07) มาก 1.705 0.089

การคมนาคม 5.93 (0.87) มาก 5.99 (0.83) มาก 0.647 0.518

อ่ืนๆ 5.84 (0.90) มาก 5.91 (0.87) มาก 0.699 0.485

รวมเฉล่ีย 5.71 (0.73) มาก 5.64 (0.76) มาก 0.838 0.403

 ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ของความพึงพอใจ 
และระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัการท่องเท่ียว 10 ดา้นท่ีทาํการศึกษาของนักท่องเท่ียวจาํแนกตามเพศ
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สรุปผลการวจิยั 

 1. ในฤดูกาลท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการท่องเท่ียวในระดับมาก

 7 ตวัแปร พึงพอใจในระดบัพอใจ 3 ตวัแปร นอกฤดูกาลท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อปัจจยั

การท่องเท่ียวในระดบัมากท่ีสุด 3 ตวัแปร พึงพอใจในระดบัมาก 6 ตวัแปร พึงพอใจในระดบัพอใจ 1 ตวัแปร 

ในฤดูกาลท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการท่องเท่ียวในระดับมากท่ีสุด 2 

ตวัแปร คือ เร่ืองผูค้นและเร่ืองท่ีพกั พึงพอใจในระดบัมาก 8 ตวัแปร นอกฤดูกาลท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาว

ต่างชาติมีความพึงพอใจต่อปัจจยัการท่องเท่ียวในระดบัมาก 3 ตวัแปร พึงพอใจในระดบัพอใจ 7 ตวัแปร 

นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัการท่องเท่ียวในแต่ละตวัแปรท่ีศึกษา 10 ตวัแปร 

และรวมเฉล่ีย  10 ตัวแปร  ในระดับพึงพอใจมาก  นักท่องเท่ียวชาวไทยพึงพอใจในตัวแปรท่ีศึกษา 

2 ลาํดบัแรก คือ การคมนาคมและเร่ืองอ่ืนๆ ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติพึงพอใจต่อปัจจยัการท่องเท่ียว

ในตวัแปรท่ีศึกษา 2 ลาํดับแรกคือการคมนาคมและเร่ืองท่ีพกั แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 

แสดงคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวทั้ งหมดต่อปัจจัยการท่องเท่ียวในตัวแปรท่ีศึกษาทั้ งหมด

นักท่องเท่ียวพอใจในระดับมาก งานวิจัยน้ีสามารถยืนยนัได้ว่าทะเลและชายหาดชะอาํยงัคงเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวพึงพอใจและเป็นท่ีนิยมต่อไป ซ่ึงเป็นไปตามท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2556) 

กล่าววา่ ชะอาํเป็นชายหาดท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงของจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีตากอากาศริมทะเล

ท่ีสวยงามและเป็นจุดหมายยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ 

 2. นักท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) 3 ตวัแปร คือ ทะเลและชายหาด การคมนาคม และเร่ืองอ่ืนๆ โดยในตวัแปรทะเลและชายหาด 

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติพึงพอใจมากกวา่ ส่วนเร่ืองการคมนาคมและเร่ืองอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียวชาวไทยพึงพอใจ

ในระดบัท่ีมากกว่า เม่ือศึกษาแบบไม่แยกฤดูท่องเท่ียว แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 ผลการศึกษาเป็นเช่น

น้ีน่าจะเน่ืองมาจากประเทศไทยมีช่ือเสียงในเร่ืองของอากาศท่ีไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ทะเลจึงสวยงาม 

ลงเล่นนํ้ าทะเลได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการสํารวจของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในปี 2554 ท่ีรวบรวมจาก

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 69 ประเทศ ทราบว่า แหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวต่างชาตินิยม 10 อนัดบัแรกส่วนใหญ่

คือแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) และจากกลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล 

สํานักโฆษกรัฐบาลไทย (2556) ท่ีรายงานว่าจุดดึงดูดท่ีสําคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของการมาเท่ียวประเทศไทย 

คือ ชายหาด ทะเล และกิจกรรมทางทะเล 

 นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัย

สําคญัทางสถิติ (p < 0.05) 2 ตวัแปร คือ ทะเลและชายหาด และสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม โดยนักท่องเท่ียว

ท่ีมาท่องเท่ียวในฤดูกาลท่องเท่ียวมีความพึงพอใจมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวนอกฤดูกาลท่องเท่ียว 

แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 4 ผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นไปตามความจริงท่ีฤดูกาลท่องเท่ียวเป็นฤดูท่ีมี

อากาศดี ทะเลสวยงาม ไม่มีมรสุมทาํใหส้ามารถวา่ยนํ้าและนัง่เรือออกจากฝ่ังได้

 นักท่องเท่ียวเพศชายและนักท่องเท่ียวเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p > 0.05) ในทุกตวัแปร ท่ีศึกษาและรวมเฉล่ียทั้ ง 10 ตวัแปร แต่ดูจากคะแนนความพึงพอใจ

แลว้นกัท่องเท่ียวเพศชายมีความพึงพอใจมากกวา่เลก็นอ้ย (ดูตารางท่ี 5 ประกอบ) อาจจะเน่ืองมาจากความแตก
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ต่างทางธรรมชาติระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง ซ่ึงมีรายงานวา่ผูห้ญิงและผูช้ายมีพฤติกรรม ความรู้ ความคิด อารมณ์

และความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัเพราะเป็นเร่ืองท่ีธรรมชาติใหม้าต่างกนั (ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง, 2556)

 3. ผลสรุปจากการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวเสนอแนะว่าชายหาดชะอาํควรปรับปรุงเร่ืองสถานท่ี

จอดรถและการจดัระเบียบการจอดรถ การปรับภูมิทศัน์ การขยายถนนสําหรับคนเดินและการจดัระเบียบ

การจราจร ราคาอาหารท่ีไม่แพงเกินไป รถบริการสาธารณะ ความสะอาด ส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับ

ผูพิ้การและคนชรา ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวท่ีเข้าถึงได้ง่าย นักวิจัยเห็นว่าผูท่ี้เก่ียวข้องควรยอมรับและ

นาํไปพิจารณาสาํหรับการหางบประมาณในการปรับปรุงและหาทางทาํนุบาํรุงใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวสวยงามและ

สะดวกเป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียวต่อไป

 4. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันาชายหาดชะอาํท่ีผูว้ิจยัสรุปจากเอกสารต่างๆ  คือการจดัทาํโครงสร้าง

พ้ืนฐานให้เพียงพอเพ่ืออาํนวยความสะดวก ผูก้าํหนดนโยบายหรือผูบ้ริหารระดับสูงควรเขา้ร่วมประชุม

และรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนท่ีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียว และช่วยผลักดันให้นโยบายและ

ความต้องการสําเร็จ  หาจุดเด่นและหาเอกลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว  จัดการท่องเท่ียวและบริการ

ท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงเป็นไปตามรายงานของศูนยอ์นุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 3 (จ. ชุมพร, 2553) 

เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนฯ (2554) และ ดรรชนี เอมพนัธ์ (2542)

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาคร้ัง น้ีพบว่านักท่องเ ท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อทะเลและ

ชายหาดชะอาํในระดับพอใจมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติพอใจในทะเลและชายหาดมากกว่านักท่องเท่ียว

ชาวไทย ผูว้ิจยัเห็นวา่ทะเลไทยคงความมีเอกลกัษณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวช่ืนชอบสามารถนาํไปทาํการประชาสัมพนัธ์

ว่ามาเท่ียวท่ีชะอาํแล้วจะไม่ผิดหวงัเพราะข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีนักท่องเท่ียวนอกจากจะพอใจใน

ทะเลและชายหาดแลว้ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวพอใจรองลงมาคือเร่ืองท่ีพกั การคมนาคม และความพอใจโดยรวม 

คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่าย ตั้งใจจะกลบัมาอีก และพอใจในทุกเร่ืองท่ีศึกษา ถึงแมว้่าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พบว่ามี

เร่ืองท่ีจะตอ้งปรับปรุงอยูห่ลายเร่ืองเช่นเร่ืองภูมิทศัน์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกให้กบัคนพิการ เร่ืองราคาอาหาร

 เ ร่ืองศูนย์ข้อมูลท่ีเข้าถึงไม่ง่าย นับว่าเป็นข้อมูลท่ีแจ้งเตือนให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับการจัดการท่องเท่ียวท่ี

ชายหาดชะอําได้จับตาดูอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง  ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องควรนําไป

พิจารณาทําการปรับปรุงแก้ไขโดยเ ร็ว เ พ่ือทําให้ทะเลและชายหาดชะอํา เ ป็นสถานท่ีท่องเ ท่ียว ท่ี

ไดรั้บความนิยมตลอดไป และควรทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการมาท่องเท่ียว

ท่ีชายหาดชะอาํทุกปีเพราะจะได้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันสําหรับเป็นแนวทางในการพฒันาให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื

บรรณานุกรม
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย. (2556). สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว/

 หาดชะอาํ. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556. จาก  http://thai.tourismthailand.org/

กลุ่มวิ เคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล  สํานักโฆษกรัฐบาลไทย .  (2556) .  นักท่องเที่ยวต่างชาติพอใจ

 อัธยาศัยคนไทยชายหาด  ทะเล  แหล่งดึงดูดเที่ยวไทย .  สืบค้นเ ม่ือวันท่ี  27 มีนาคม  2556.

 จาก http://122.155.10.46/useful-information/item/30252-.html?format=html&lang=th



๓๘ กระแสวฒันธรรม

เครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนฯ .  (2554). ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก  ต .กําพวน 

 อ. สุขสําราญ จังหวัดระนอง. สืบค้นเม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2556. จาก http://www.cbtthai

 database.org/page/Showpage.aspx?idindex=282

ชวัลนุช  อุทยาน .  (2556) .  พฤติกรรมนักท่อง เที่ ยว .  สืบค้น เ ม่ือวัน ท่ี  26  มกราคม  2556 .  จาก 

 http://touristbehaviour.wordpress.com/1/

ดรรชนี  เอมพันธ์ุ .  (2542).  เอกสารการสอนวิชาหลักนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ .

  กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร์, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. (อดัสาํเนา)

ไม่ปรากฏช่ือผูแ้ต่ง. (2556). ผูห้ญิงและผูช้ายแตกต่างกันตั้ งแต่สมอง. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2556.

 จาก http://www.dek-d.com/education/25990/

พรรณี ลีกิจวฒันะ. (2555). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบนั

 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 408 หนา้

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี  3 (จ .  ชุมพร). (2553).  โครงการบริหารจัดการการใช้

 ประโยชน์พื้นที่ ท่องเที่ยวทะเลอย่างยั่งยืนพื้นที่  อ .  บางสะพานน้อย  จ .  ประจวบคี รีขันธ์ . 

 สาํนกัอนุรักษท์รัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กระทรวง

สถาบันวิจัยเพ่ือการพฒันาประเทศไทย. (2544). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผน

 ปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ

 ฉบับที ่9 (พ.ศ.2545-2549) หน้า 209 .ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม.

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช . ) .  (2555).  ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาต ิ

 พ .  ศ .  2555-2559. สืบค้นเม่ือวันท่ี  20 มีนาคม  2556. จาก  http://ird.rmuti.ac.th/newweb

 /research/download/s9.pdf

สํานักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬาจังหวัดระนอง .  (2556).  คู่มือกระบวนการส่งเสริมด้านการท่อง

 เที่ยว  จังหวัดระนอง .  สืบค้นเ ม่ือวันท่ี  25 มกราคม2556. จาก   http:/ /ranong.mots.go.th

 /images/sub_1329379014


