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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ (1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้า
มาเที่ ยวพักผ่อนที่ ชาดหาดชะอํา (2) เปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
(3) รวบรวมข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวกับสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง (4) จัดทําข้อเสนอ
แนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอํา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งหมด 420 คน
ที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชาดหาดชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน พ.ศ. 2556
เครื่ องมือเก็บข้อมูลคือแบบสอบถามและคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้ถูกนํามาวิเคราะห์และนําเสนอ
ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
2 กลุ่ม ด้วยการทดสอบแบบ independent t-test ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติท้ งั เพศชายและเพศหญิงที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอํา 10 ตัวแปร
ผลการศึกษาพบว่ า
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจในแต่ละตัวแปรที่ศึกษา 10 ตัวแปร และรวมเฉลี่ย 10
ตัวแปร ในระดับพึงพอใจมาก นักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจในตัวแปรที่ศึกษา 2 ลําดับแรก คือ การคมนาคมและ
ตัวแปรอื่นๆ ส่ วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจในตัวแปรที่ศึกษา 2 ลําดับแรก คือ การคมนาคมและที่พกั
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจแตกต่างจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p < 0.05) 3 ตัวแปร คือ ทะเลและชายหาด การคมนาคม และตัวแปรอื่นๆ นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในฤดู
ท่องเที่ยว (High Season) และนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) 2 ตัวแปร คือ ทะเลและชายหาด และสถานที่และสิ่ งแวดล้อม นักท่องเที่ยวเพศชายและนัก
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ท่องเที่ยวเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ในทุกตัวแปรที่ศึกษาและ
รวมเฉลี่ยทั้ง 10 ตัวแปร
3. จากการสัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวเสนอแนะว่าเรื่ องที่ควรปรับปรุ ง คือ สถานที่จอดรถและการจัดระเบียบ
การจอดรถ การปรับภูมิทศั น์ การขยายถนนสําหรับคนเดินและการจัดระเบียบการจราจร ราคาอาหารที่ไม่แพง
เกินไป รถบริ การสาธารณะ ความสะอาด สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ ิการและคนชรา ศูนย์บริ การนักท่อง
เที่ยว
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอํา คือ การจัดทําโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอเพื่ออํานวยความ
สะดวก ผูก้ าํ หนดนโยบายหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งควรเข้าร่ วมประชุ มและรับฟั งปั ญหาและความต้องการของ
ชุมชนที่อยูใ่ นแหล่งท่องเที่ยว และช่วยผลักดันให้นโยบายและความต้องการสําเร็ จ หาจุดเด่นและหาเอกลักษณ์
ของสถานที่ท่องเที่ยว จัดการท่องเที่ยวและบริ การที่มีมาตรฐาน
คําสํ าคัญ: ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

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 – September 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 tourists 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
ในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสิ่ งสําคัญและจําเป็ นคือจะต้องทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร คาดหวัง
อะไร ชอบหรื อไม่ชอบอะไร มีทศั นคติต่อการท่องเที่ยวอย่างไร ผูป้ ระกอบการจะต้องนําสิ่ งเหล่านี้มาพิจารณา
ร่ วมกันเพื่อสร้างเป็ นสิ นค้าการท่องเที่ยวที่ถูกใจลูกค้าเพราะสิ นค้าท่องเที่ยวที่จะขายได้น้ นั จะต้องเป็ นที่พึงพอใจ
ของลูกค้า จากที่มาข้างต้นผูว้ จิ ยั เห็นว่าในการเตรี ยมความพร้อมเรื่ องการท่องเที่ยวเมื่อเป็ นประชาคมอาเซียนนั้น
แหล่งท่องเที่ยวจะต้องเป็ นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็ นชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จะได้เป็ นข้อมูลให้คนในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผูป้ ระกอบการนําสิ่ งเหล่านี้
มาพิจารณาร่ วมกันเพื่อจะได้ทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยูม่ ีมาตรฐานเป็ นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวในระดับ
ใดและมีอะไรที่จะต้องปรับปรุ งหรื อจะต้องจัดทําใหม่เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าและคุณค่า
ของศักยภาพการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการท่องเที่ยวทะเลและชายหาดด้วยการบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืน
พร้อมกับสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั ท่องเที่ยวว่าเมื่อได้มาเที่ยวในประเทศไทยแล้วจะมีความสุ ข คุม้ ค่ากับเงินที่
จ่ายไปและอยากจะแนะนําให้คนอื่นหรื อกลับมาอีกครั้งก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีข้ ึนได้

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั
การเอาชนะใจนัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ การทํา ให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ความพึ ง พอใจหลัง จากการใช้บ ริ ก าร
ผูใ้ ห้บริ การจําเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ทุกสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาความต้องการ ความคิด การทํางาน
การใช้เวลาว่างของนักท่องเที่ยว เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจทั้งปั จจัยส่ วนตัวและปั จจัยกลุ่มที่มีผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของนักท่องเที่ยว (สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง, 2556) ประโยชน์ของ
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว (ชวัลนุช อุทยาน, 2556) มีดงั นี้
1. ช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของนักท่องเที่ยว
2. ช่วยให้ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวใน
สังคมได้ถกู ต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจท่องเที่ยวมากยิง่ ขึ้น
3. ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ดีข้ ึน
4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่ วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ตรงกับชนิด
ของสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งการ
5. ช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขัน
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2544) ได้อธิ บายวิธีคิดเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของไทยว่า
มุ่งหวังที่จะให้ความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยวในระดับพื้นฐานที่สุด กล่าวคือ จัดหาที่กินอยูห่ ลับนอน และท่อง
เที่ยว และพยายามจัดให้มีการรองรับ (Supply) เท่ากับความต้องการ (Demand) ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บา้ น
ทะเลนอก ต. กําพวน อ. สุ ขสําราญ จ. ระนอง มีการจัดการทรัพยากรในรู ปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย
กลุ่มต่างๆ 6 กลุ่มมีการประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกันวางแผนและแก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน และมีการหักราย
ได้ 20% จากทุกทัวร์ ที่เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อสมทบเข้ากองทุนชุมชน ซึ่ งเป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่มาจากชุมชน ชาวบ้านทะเลนอกมีการจัดการทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
โดยมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อให้ระบบนิเวศของชุมชนคงความสมดุลตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาบุคลากรให้เข้ามามีบทบาทในการทํางานร่ วมกันโดยใช้การท่องเที่ยวเป็ นตัวกลาง แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนสามารถทําได้หลายวิธี คือ (1) ต่อเติมอาคารและปรับภูมิทศั น์ศนู ย์ชุมชนและการท่องเที่ยว

๓๐ กระแสวัฒนธรรม

บ้านทะเลนอก (2) ประชาสัมพันธ์งานเที่ยวระนองท่องอันดามันงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย (3) จัดทําเว็บไซต์ (4)
ร่ วมประชุมกับเครื อข่ายเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว (เครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ, 2554.)
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 จ. ชุมพร (2553) ได้จดั ทําโครงการบริ หารจัดการการใช้ประโยชน์
พื้นที่ท่องเที่ยวทะเลอย่างยัง่ ยืน พื้นที่อาํ เภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยคณะกรรมการการ
บริ ห ารจัด การและประชาชนผูม้ ี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในอํา เภอบางสะพานน้อ ยมี ค วามเห็ น ชอบร่ ว มกัน กํา หนด
มาตรการที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ท่องเที่ยวทะเลอย่างยัง่ ยืนว่า คณะกรรมการฯ ต้องเป็ นผูก้ าํ หนดอัตรา
ค่าบริ การ อัตราค่าบํารุ งต่างๆ และกฎระเบียบพร้อมบทลงโทษ สําหรับผูป้ ระกอบการเรื อนําเที่ยว ผูป้ ระกอบการ
ที่พกั รี สอร์ท บริ ษทั ท่องเที่ยว ชาวประมง ว่าควรจะปฏิบตั ิตวั อย่างไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดชะอํา
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่ างชาติ ที่เข้ามาเที่ ยวพักผ่อนที่
ชายหาดชะอํา
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาด
ชะอําเกี่ยวกับสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง
4. จัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอํา

สมมติฐานการวิจยั
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวชายหาดชะอําต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวชายหาดชะอําในฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) มีความพึงพอใจแตกต่างจาก
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวชายหาดชะอํานอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season)
3. นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวชายหาดชะอําต่างกัน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ได้ขอ้ มูลจากนักท่องเที่ยวที่สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการเสนอให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้องนํามาใช้ในการ
บริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2. ได้แนวทางสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามาใช้ในการบริ หารจัดการท่องเที่ยวหาดชะอําที่เหมาะสม มี
มาตรฐานและคุณภาพพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ต่อไป
3. สามารถนําแนวทางที่ได้ไปปรับใช้กบั สถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นที่ใกล้เคียงกันได้
4. ได้ขอ้ มูลสําหรับการเรี ยนรู ้จากของจริ งให้แก่นกั ศึกษาสาขาการท่องเที่ยว

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรได้แก่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดชะอํา อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชาด
กระแสวัฒนธรรม
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หาดชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในปี พ.ศ. 2556 ผูว้ จิ ยั กําหนดจํานวนตัวอย่างจากตารางของ Krejcie and
Morgan (1970) (อ้างใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2555) กลุ่มตัวอย่างจากประชากรมากที่สุด 1,000,000 เท่ากับ 384 ผู ้
วิจยั จึงกําหนดตัวอย่างในการวิจยั นี้เพิ่มจากตารางอีกเป็ น 400 ตัวอย่างสําหรับตอบแบบสอบถาม และ 20 ตัวอย่าง
เพื่อการสัมภาษณ์ รวมเป็ นตัวอย่างทั้งหมด 420 คน แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่มคือนักท่องเที่ยวชาวไทย จํานวน
200 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาํ นวน 200 คน แบ่งเก็บข้อมูลในฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ระหว่าง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย 100 คน และเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100 คน และนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน เป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทย 100 คน และเป็ นนัก
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100 คน เช่นเดียวกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 20 คน คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
กลุ่มละ 10 คน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือสําหรับเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ตัวแปรที่ศึกษาคือระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติท้ งั เพศชายและเพศหญิงที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ชายหาดชะอําในฤดูกาลท่องเที่ยวและนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยวในปั จจัยการท่องเที่ยว 10 ด้าน คือ
(1) ทะเลและชายหาด
(2) สถานที่และสิ่ งแวดล้อม
(3) ความปลอดภัย
(4) ผูค้ น
(5) สิ่ งอํานวยความสะดวก
(6) อาหารและเครื่ องดื่ม
(7) การซื้อสิ นค้า
(8) ที่พกั
(9) การคมนาคม
(10) เรื่ องอื่นๆ และความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย 10 ด้าน การวัดความพึงพอใจวัดด้วยการให้คะแนน 1-7
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ได้ใช้เกณฑ์ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 6.16 – 7.00 หมายความว่ามีความพึงพอใจในเรื่ องที่ถามในระดับที่พอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 5.31 – 6.15 หมายความว่ามีความพึงพอใจในเรื่ องที่ถามในระดับที่พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.46 – 5.30 หมายความว่ามีความพึงพอใจในเรื่ องที่ถามในระดับที่พอใจ
คะแนนเฉลี่ย 3.56 – 4.45 หมายความว่ามีความพึงพอใจในเรื่ องที่ถามในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.71 – 3.55 หมายความว่ามีความพึงพอใจในเรื่ องที่ถามในระดับที่ไม่พอใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.86 – 2.70 หมายความว่ามีความพึงพอใจในเรื่ องที่ถามในระดับที่ไม่พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.85 หมายความว่ามีความพึงพอใจในเรื่ องที่ถามในระดับที่ไม่พอใจมากที่สุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้ถูกนํามาวิเคราะห์และนําเสนอด้วยค่า จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วยการทดสอบแบบ
Independent t-test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % (p < 0.05)
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ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่อปั จจัยทางการท่องเที่ยว 10 ด้าน จําแนกตามฤดูกาลท่องเที่ยวและนอกฤดูกาล
ท่องเที่ยว
ฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
นักท่ องเทีย่ ว

เรื่องทีศ่ ึกษา

รวมเฉลีย่

X ± SD

ระดับ

X ± SD

ระดับ

X ± SD

ระดับ

5.41 (0.85)

มาก

5.29 (0.85)

พอใจ

5.35 (0.85)

มาก

สถานที่และสิ่ งแวดล้อม 5.39 (0.69)

มาก

5.78 (0.32)

มาก

5.58 (0.57)

มาก

ทะเลและชายหาด

ไทย

นอกฤดูกาลท่ องเทีย่ ว

ความปลอดภัย

5.14 (1.16)

พอใจ 5.98 (0.57)

มาก

5.56 (1.00)

มาก

ผูค้ น

5.36 (1.13)

มาก

6.14 (0.49)

มาก

5.75 (0.96)

มาก

สิ่ งอํานวยความสะดวก

5.06 (1.08)

พอใจ 5.90 (0.36)

มาก

5.48 (0.90)

มาก

อาหารและเครื่ องดื่ม

5.25 (1.06)

พอใจ 6.05 (0.45)

มาก

5.65 (0.90)

มาก

การซื้อสิ นค้า

5.36 (1.17)

มาก

6.11 (0.47)

มาก

5.74 (0.96)

มาก

ที่พกั

5.44 (1.20)

มาก

6.25 (0.51) มากที่สุด 5.84 (1.00)

มาก

การคมนาคม

5.92 (0.93)

มาก

6.34 (0.41) มากที่สุด 6.13 (0.74)

มาก

อื่นๆ

5.85 (0.95)

มาก

6.32 (0.49) มากที่สุด 6.08 (0.79)

มาก

รวมเฉลี่ย

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

สถานที่และสิ่ งแวดล้อม 5.95 (0.48)

มาก

5.20 (0.87)

พอใจ

5.57 (0.79)

มาก

มาก

4.97 (1.21)

พอใจ

5.56 (1.12)

มาก

6.16 (0.55) มากที่สุด 5.26 (0.93)

พอใจ

5.71 (0.88)

มาก

สิ่ งอํานวยความสะดวก

5.76 (0.63)

มาก

4.95 (1.05)

พอใจ

5.36 (0.96)

มาก

อาหารและเครื่ องดื่ม

5.93 (0.77)

มาก

5.24 (0.96)

พอใจ

5.59 (0.93)

มาก

การซื้อสิ นค้า

6.11 (0.59)

มาก

5.17 (1.02)

พอใจ

5.64 (0.95)

มาก

6.24 (0.55) มากที่สุด 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

อื่นๆ

6.00 (0.71)

มาก

5.36 (0.99)

มาก

5.68 (0.92) มาก

รวมเฉลี่ย

6.02 (0.45)

มาก

5.22 (0.83)

พอใจ

5.62 (0.78)

ความปลอดภัย
ผูค้ น

ที่พกั

6.14 (0.62)

มาก
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจของนักท่อง
เที่ยวทั้งหมดต่อปัจจัยทางการท่องเที่ยว 10 ด้านจําแนกตามฤดูกาลท่องเที่ยวและนอกฤดูกาลท่องเที่ยว
นักท่ องเทีย่ ว

เรื่องทีศ่ ึกษา
ทะเลและชายหาด

ฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
นอกฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
รวมเฉลีย่
X ± SD ระดับ X ± SD
ระดับ
X ± SD ระดับ
5.60 (0.97) มาก 5.30 (0.93) พอใจ 5.45 (0.94) มาก

สถานที่และสิ่ งแวดล้อม 5.67 (0.65)

มาก 5.49 (0.71)

มาก

5.58 (0.69)

มาก

ความปลอดภัย

5.64 (1.05)

มาก 5.47 (1.07)

มาก

5.56 (1.06)

มาก

ผูค้ น

5.76 (0.97)

มาก 5.70 (0.86)

มาก

5.73 (0.92)

มาก

สิ่ งอํานวยความสะดวก 5.41 (0.95)

มาก 5.42 (0.92)

มาก

5.42 (0.93)

มาก

ไทยและต่างชาติ

อาหารและเครื่ องดื่ม

5.59 (0.98)

มาก 5.64 (0.85)

มาก

5.62 (0.92)

มาก

การซื้อสิ นค้า
ที่พกั

5.73 (0.99)

มาก 5.64 (0.92)

มาก

5.69 (0.96)

มาก

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

อื่นๆ

5.93 (0.84)

มาก 5.84 (0.92)

มาก

5.88 (0.88)

มาก

รวมเฉลี่ย

5.72 (0.75)

มาก 5.62 (0.74)

มาก

5.67 (0.75)

มาก

ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( X ± SD) ของคะแนนความพึงพอใจ
และระดับความพึงพอใจที่มีต่อ 10 เรื่ องที่ทาํ การศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ (ไม่แยกฤดู
ท่องเที่ยว)
นักท่ องเทีย่ ว

เรื่องทีศ่ ึกษา
ทะเลและชายหาด

ฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
นอกฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
X ± SD
ระดับ X ± SD
ระดับ
5.35 (0.85)
มาก 5.56 (1.01) มาก

สถานที่และสิ่ งแวดล้อม 5.58 (0.57)

ค่ าสถิติ
t
2.238

p
0.026

มาก

5.57 (0.79)

มาก

0.144

0.886

ความปลอดภัย

5.56 (1.00)

มาก

5.56 (1.12)

มาก

0.023

0.981

ผูค้ น

5.75 (0.96)

มาก

5.71 (0.88)

มาก

0.406

0.685

สิ่ งอํานวยความสะดวก 5.48 (0.90)

มาก

5.36 (0.96)

มาก

1.319

0.188

ไทยและต่างชาติ
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อาหารและเครื่ องดื่ม

5.65 (0.90)

มาก

5.59 (0.93)

มาก

0.677

0.499

การซื้อสิ นค้า

5.74 (0.96)

มาก

5.64 (0.95)

มาก

1.000

0.318

ที่พกั

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

อื่นๆ

6.08 (0.79)

มาก

5.68 (0.92)

มาก

4.629

0.000

รวมเฉลี่ย

5.72 (0.71)

มาก

5.62 (0.78)

มาก

1.255

0.210

ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจ
และระดับความพึงพอใจที่มีต่อปั จจัยการท่องเที่ยว 10 ด้านที่ทาํ การศึกษาของนักท่องเที่ยวจําแนกตามฤดูกาล
ท่องเที่ยว
นักท่ องเทีย่ ว

เรื่องทีศ่ ึกษา
ทะเลและชายหาด

ไทยและต่างชาติ

ฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
X ± SD ระดับ

นอกฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
X ± SD
ระดับ

ค่ าสถิติ
t

p

5.60 (0.92)

มาก 5.30 (0.93)

พอใจ

3.219

0.001

สถานที่และสิ่ งแวดล้อม 5.67 (0.65)

มาก 5.49 (0.71)

มาก

2.608

0.009

ความปลอดภัย

5.64 (1.05)

มาก 5.47 (1.07)

มาก

1.571

0.117

ผูค้ น

5.76 (0.97)

มาก 5.70 (0.86)

มาก

0.622

0.534

สิ่ งอํานวยความสะดวก 5.41 (0.95)

มาก 5.42 (0.92)

มาก

0.124

0.901

อาหารและเครื่ องดื่ม

5.59 (0.98)

มาก 5.64 (0.85)

มาก

0.568

0.570

การซื้อสิ นค้า

5.73 (0.99)

มาก 5.64 (0.85)

มาก

0.974

0.331

ที่พกั

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

อื่นๆ

5.93 (0.84)

มาก 5.84 (0.92)

มาก

0.948

0.344

รวมเฉลี่ย

5.72 (0.75)

มาก 5.62 (0.74)

มาก

1.388

0.166

ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของความพึงพอใจ
และระดับความพึงพอใจที่ มีต่อปั จจัยการท่องเที่ ยว 10 ด้านที่ ทาํ การศึ กษาของนักท่องเที่ ยวจําแนกตามเพศ
นักท่ องเทีย่ ว

เรื่องทีศ่ ึกษา
ทะเลและชายหาด

ฤดูกาลท่ องเทีย่ ว นอกฤดูกาลท่ องเทีย่ ว
X ± SD ระดับ X ± SD ระดับ
5.48 (0.93)

สถานที่และสิ่ งแวดล้อม 5.59 (0.68)

ไทยและต่างชาติ

ค่ าสถิติ
t

p

มาก 5.43 (0.94) พอใจ

0.541

0.589

มาก 5.57 (0.70)

มาก

0.265

0.791

ความปลอดภัย

5.64 (1.04)

มาก 5.50 (1.07)

มาก

1.251

0.212

ผูค้ น

5.78 (0.92)

มาก 5.70 (0.92)

มาก

0.919

0.359

สิ่ งอํานวยความสะดวก

5.42 (0.90)

มาก 5.42 (0.95)

มาก

0.056

0.955

อาหารและเครื่ องดื่ม

5.70 (0.91)

มาก 5.56 (0.92)

มาก

1.449

0.148

การซื้อสิ นค้า
ที่พกั
การคมนาคม
อื่นๆ
รวมเฉลี่ย

5.78 (0.91)

มาก 5.63 (0.99)

มาก

1.496

0.135

5.91 (0.95)
5.93 (0.87)
5.84 (0.90)
5.71 (0.73)

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

1.705
0.647
0.699
0.838

0.089
0.518
0.485
0.403

5.73 (1.07)
5.99 (0.83)
5.91 (0.87)
5.64 (0.76)

กระแสวัฒนธรรม

๓๕

สรุปผลการวิจยั
1. ในฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย การท่ อ งเที่ ย วในระดับ มาก
7 ตัวแปร พึงพอใจในระดับพอใจ 3 ตัวแปร นอกฤดูกาลท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อปั จจัย
การท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด 3 ตัวแปร พึงพอใจในระดับมาก 6 ตัวแปร พึงพอใจในระดับพอใจ 1 ตัวแปร
ในฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย การท่ อ งเที่ ย วในระดับ มากที่ สุ ด 2
ตัวแปร คือ เรื่ องผูค้ นและเรื่ องที่พกั พึงพอใจในระดับมาก 8 ตัวแปร นอกฤดูกาลท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาว
ต่ างชาติ มีความพึงพอใจต่ อปั จจัยการท่ องเที่ ยวในระดับมาก 3 ตัวแปร พึงพอใจในระดับพอใจ 7 ตัวแปร
นักท่ องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่ างชาติ พึงพอใจต่ อปั จจัยการท่ องเที่ ยวในแต่ ละตัวแปรที่ ศึกษา 10 ตัวแปร
และรวมเฉลี่ ย 10 ตัว แปร ในระดับ พึ ง พอใจมาก นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยพึ ง พอใจในตัว แปรที่ ศึ ก ษา
2 ลําดับแรก คื อ การคมนาคมและเรื่ องอื่ นๆ ส่ วนนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ พึงพอใจต่อปั จจัยการท่องเที่ ยว
ในตัว แปรที่ ศึ ก ษา 2 ลํา ดับ แรกคื อ การคมนาคมและเรื่ อ งที่ พ กั แสดงรายละเอี ย ดในตารางที่ 1 ตารางที่ 2
แสดงคะแนนความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง หมดต่ อ ปั จ จัย การท่ อ งเที่ ย วในตัว แปรที่ ศึ ก ษาทั้ง หมด
นัก ท่ อ งเที่ ย วพอใจในระดับ มาก งานวิ จ ัย นี้ สามารถยืน ยัน ได้ว่า ทะเลและชายหาดชะอํา ยัง คงเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวพึงพอใจและเป็ นที่นิยมต่อไป ซึ่ งเป็ นไปตามที่การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (2556)
กล่าวว่า ชะอําเป็ นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงของจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็ นหนึ่งในสถานที่ตากอากาศริ มทะเล
ที่สวยงามและเป็ นจุดหมายยอดนิยมอันดับต้นๆ
2. นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ค วามพึ ง พอใจแตกต่ า งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ อ ย่า งมี นัย สํา คัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) 3 ตัวแปร คือ ทะเลและชายหาด การคมนาคม และเรื่ องอื่นๆ โดยในตัวแปรทะเลและชายหาด
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจมากกว่า ส่ วนเรื่ องการคมนาคมและเรื่ องอื่นๆ นักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจ
ในระดับที่มากกว่า เมื่อศึกษาแบบไม่แยกฤดูท่องเที่ยว แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 ผลการศึกษาเป็ นเช่ น
นี้ น่าจะเนื่ องมาจากประเทศไทยมีชื่อเสี ยงในเรื่ องของอากาศที่ไม่ร้อนหรื อหนาวจนเกิ นไป ทะเลจึ งสวยงาม
ลงเล่นนํ้าทะเลได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการสํารวจของการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยในปี 2554 ที่ รวบรวมจาก
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ 69 ประเทศ ทราบว่า แหล่งท่องเที่ ยวที่ ชาวต่างชาติ นิยม 10 อันดับแรกส่ วนใหญ่
คื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล (สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ , 2556) และจากกลุ่ ม วิ เ คราะห์ ข่ า วและฐานข้อ มู ล
สํานักโฆษกรั ฐบาลไทย (2556) ที่ รายงานว่าจุ ดดึ งดู ดที่ สําคัญที่ สุดอย่างหนึ่ งของการมาเที่ ยวประเทศไทย
คือ ชายหาด ทะเล และกิจกรรมทางทะเล
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าท่ อ งเที่ ย วในฤดู ก าลท่ อ งเที่ ย วที่ ต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอใจแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย
สําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 2 ตัวแปร คือ ทะเลและชายหาด และสถานที่และสิ่ งแวดล้อม โดยนักท่องเที่ยว
ที่ มาท่องเที่ ยวในฤดูกาลท่องเที่ ยวมี ความพึงพอใจมากกว่านักท่องเที่ ยวที่ มาท่องเที่ ยวนอกฤดูกาลท่องเที่ ยว
แสดงรายละเอี ย ดในตารางที่ 4 ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นไปตามความจริ ง ที่ ฤ ดู ก าลท่ อ งเที่ ย วเป็ นฤดู ที่ มี
อากาศดี ทะเลสวยงาม ไม่มีมรสุ มทําให้สามารถว่ายนํ้าและนัง่ เรื อออกจากฝั่งได้
นัก ท่ อ งเที่ ย วเพศชายและนัก ท่ อ งเที่ ย วเพศหญิ ง มี ค วามพึ ง พอใจแตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี นัย สํา คัญ
ทางสถิ ติ (p > 0.05) ในทุ ก ตัว แปร ที่ ศึ ก ษาและรวมเฉลี่ ย ทั้ง 10 ตัว แปร แต่ ดู จ ากคะแนนความพึ ง พอใจ
แล้วนักท่องเที่ยวเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเล็กน้อย (ดูตารางที่ 5 ประกอบ) อาจจะเนื่องมาจากความแตก
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ต่างทางธรรมชาติระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง ซึ่งมีรายงานว่าผูห้ ญิงและผูช้ ายมีพฤติกรรม ความรู ้ ความคิด อารมณ์
และความรู ้สึกที่แตกต่างกันเพราะเป็ นเรื่ องที่ธรรมชาติให้มาต่างกัน (ไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง, 2556)
3. ผลสรุ ป จากการสั ม ภาษณ์ นัก ท่ อ งเที่ ย วเสนอแนะว่ า ชายหาดชะอํา ควรปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งสถานที่
จอดรถและการจัดระเบี ยบการจอดรถ การปรั บภูมิทศั น์ การขยายถนนสําหรั บคนเดิ นและการจัดระเบี ยบ
การจราจร ราคาอาหารที่ ไม่แพงเกิ นไป รถบริ การสาธารณะ ความสะอาด สิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรั บ
ผูพ้ ิ ก ารและคนชรา ศู น ย์บ ริ ก ารนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้า ถึ ง ได้ง่ า ย นัก วิ จ ัย เห็ น ว่ า ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งควรยอมรั บ และ
นําไปพิจารณาสําหรับการหางบประมาณในการปรับปรุ งและหาทางทํานุบาํ รุ งให้สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและ
สะดวกเป็ นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวต่อไป
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชายหาดชะอําที่ผูว้ ิจยั สรุ ปจากเอกสารต่างๆ คือการจัดทําโครงสร้ าง
พื้ น ฐานให้เ พี ย งพอเพื่ อ อํา นวยความสะดวก ผูก้ าํ หนดนโยบายหรื อ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง ควรเข้า ร่ ว มประชุ ม
และรั บ ฟั ง ปั ญ หาและความต้อ งการของชุ ม ชนที่ อ ยู่ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และช่ ว ยผลัก ดัน ให้น โยบายและ
ความต้อ งการสํ า เร็ จ หาจุ ด เด่ น และหาเอกลัก ษณ์ ข องสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว จัด การท่ อ งเที่ ย วและบริ การ
ที่ มีมาตรฐาน ซึ่ งเป็ นไปตามรายงานของศูนย์อนุ รักษ์ทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ 3 (จ. ชุ มพร, 2553)
เครื อข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ (2554) และ ดรรชนี เอมพันธ์ (2542)

ข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ทะเลและ
ชายหาดชะอํา ในระดับ พอใจมากโดยเฉพาะชาวต่ า งชาติ พ อใจในทะเลและชายหาดมากกว่า นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวไทย ผูว้ ิจยั เห็นว่าทะเลไทยคงความมีเอกลักษณ์ที่นกั ท่องเที่ยวชื่นชอบสามารถนําไปทําการประชาสัมพันธ์
ว่า มาเที่ ย วที่ ช ะอํา แล้ว จะไม่ ผิด หวัง เพราะข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ จ ัย ครั้ งนี้ นัก ท่ อ งเที่ ย วนอกจากจะพอใจใน
ทะเลและชายหาดแล้วสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวพอใจรองลงมาคือเรื่ องที่พกั การคมนาคม และความพอใจโดยรวม
คุม้ ค่ากับเงินที่จ่าย ตั้งใจจะกลับมาอีก และพอใจในทุกเรื่ องที่ศึกษา ถึงแม้ว่าข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่ามี
เรื่ องที่จะต้องปรับปรุ งอยูห่ ลายเรื่ องเช่นเรื่ องภูมิทศั น์ สิ่ งอํานวยความสะดวกให้กบั คนพิการ เรื่ องราคาอาหาร
เรื่ องศู น ย์ข ้อ มู ล ที่ เ ข้า ถึ ง ไม่ ง่ า ย นับ ว่ า เป็ นข้อ มู ล ที่ แ จ้ง เตื อ นให้ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด การท่ อ งเที่ ย วที่
ชายหาดชะอํา ได้จ ับ ตาดู อ ยู่ ต ลอดเวลาว่ า มี อ ะไรที่ จ ะต้อ งปรั บ ปรุ งแก้ไ ขบ้า ง ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งควรนํา ไป
พิ จ ารณาทํา การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขโดยเร็ วเพื่ อ ทํา ให้ ท ะเลและชายหาดชะอํา เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่
ได้รับความนิ ยมตลอดไป และควรทําการศึ กษาเรื่ องความพึงพอใจของนักท่องเที่ ยวที่ มีต่อการมาท่องเที่ ยว
ที่ ช ายหาดชะอํา ทุ ก ปี เพราะจะได้มี ข ้อ มู ล ที่ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน สํา หรั บ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาให้ เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
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