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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมากับคณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

ท าการศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา เป็น

การศึกษาเชิงปริมาณ มีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยก าหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการค านวณของทาโรยามาเน จากจ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ในเมืองพทัยา 1,200,000 คน ในปี 2556  เน่ืองจากการศึกษามีทั้งศึกษาความคาดหวงัและความพึง

พอใจ ดงันั้น เพื่อให้มีความตรงประเด็นในการศึกษาจึงไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูลไว ้2 ส่วน 

ส่วนแรกเป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวก่อนท่ี

นกัท่องเท่ียวจะเดินทางท่องเท่ียวเมืองพทัยา ส่วนท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวหลังจากท่ีเดินทางเท่ียวเมืองพทัยา  โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้ งสองช่วงจะเป็น

นกัท่องเท่ียวคนเดิม เน้ือหาทั้ง 2 ส่วนมีจ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมือง

พทัยา  ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  ดา้นอาหาร ดา้นท่ีพกัแรม ดา้นความปลอดภยั และดา้น

การใหบ้ริการ  สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

t-test F-test วิเคราะห์ปัจจยั  วิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจ (IPA) และวิเคราะห์ขนาด

อิทธิพล (Path Analysis) ผลการศึกษาท่ีส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยูใ่นช่วง 51 ปีข้ึนไป  ระดบัการศึกษา

ต ่ากว่าปริญญาตรี  อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 2,001-5,000 หยวน ผู ้

ร่วมเดินทางส่วนใหญ่มากบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน มาท่องเท่ียวประเทศไทยและพทัยาเป็นคร้ัง

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบั
คณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

ช่ือผูเ้ขียน ธญัวลยั  ชุติมาวฒันานนัทน์ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. เลิศพร ภาระสกุล 
สาขาวชิา การจดัการการท่องเท่ียว 
ปีการศึกษา 2558 

ฆ 
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แรก จ านวนวนัท่ีพกัทั้ งหมดในประเทศไทย 6 วนั จ  านวนวนัท่ีพกัในพทัยาส่วนใหญ่พกั 2 วนั 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ในขณะท่ีท่องเท่ียวในเมืองพทัยาพบว่าใช้จ่ายเงินในระหว่าง

การท่องเท่ียว 1,001-2,000 หยวน  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุง้ 

ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนก่อนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวเมืองพทัยาพบว่า  

ด้านท่ีพกัแรม ด้านความปลอดภยั และด้านการให้บริการ มีความคาดหวงัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

ส่วนดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และดา้นอาหาร มีความคาดหวงั

อยูใ่นระดบัมาก 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนหลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียวเมืองพทัยาพบว่า  

ดา้นการให้บริการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา  ดา้นท่ีพกัแรม  ดา้น

ความปลอดภยั มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว 

และดา้นอาหาร มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

การเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงักบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ

ท่องเท่ียวเมืองพทัยาพบว่า  ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว  ดา้น

อาหาร  ดา้นท่ีพกัแรม และดา้นความปลอดภยั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ส่วนดา้นการใหบ้ริการ พบวา่ ความคาดหวงัและความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมือง

พทัยาพบวา่ ทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจและอิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความ

ภกัดีมีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.91 และมีค่าเป็นบวก แสดงวา่ หากนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจสูง

ก็จะส่งผลต่อความจงรักภกัดีสูงข้ึนตามไปดว้ย 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to examine the expectations and the satisfaction of the 

Chinese tourists traveling with a packaged tour group which affected their loyalty towards 

Pattaya. This quantitative research used self-administered questionnaires as tools for collecting 

the data from 400 Chinese tourists in Pattaya. This sample size was calculated according to Taro 

and Yamane’s recommendation as the number of Chinese tourists visiting Pattaya in 2013 was 

1.2 million. The questionnaire for each tourist sample consisted of two copies. The first copy 

which consisted of items measuring the tourist’s expectations from Pattaya holiday was given to 

the tourist prior to their commencement of the tour upon their arrival to Thailand. The second 

copy which consisted of items measuring the tourist’s satisfaction towards the holiday experience 

in Pattaya was distributed to them at the end of the tour. Both sets of the questionnaire were 

designed to measure the tourist’s expectation and satisfaction levels towards six aspects of the 

Pattaya holiday: the general features of Pattaya, the environment, the food service, the 

accommodation, the safety and the service of the tour company. Descriptive statistics including 

frequencies, percentages, means, and standard deviations, as well as T-test and F-test were used 

for data analysis.  Factor Analysis was also used to reduce the expectations and the satisfaction 

levels into manageable groups. The Importance-Performance Assessment (IPA), and the path 

analysis techniques were also employed. 
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The research findings revealed that most of the respondents were female, aged 51 

years old and above. Most of the respondents received the education at the level lower than the 

Bachelor Degree. Most of them worked on the farm with an income of 2,001-5,000 yuan per 

month. Most of them were traveling with friends or colleagues and were first-time visitors to 

Pattaya and Thailand. The average length of stay in Thailand was 6 days and 2 days in Pattaya. 

Their average spending while in Thailand ranged from 1,001 to 2,000 yuan on top of the tour 

price. Most of the respondents were from Guongdong. 

 As to their expectations of their Pattaya holiday, the respondents placed the highest 

level of expectations on these aspects: accommodation, safety, and service of the tour company. 

The placed only the high level of expectations on the aspects of general features of Pattaya, the 

environment and the food provided.  

With regards to the satisfaction of the tourist sample.  they were most satisfied with 

the service provided by the tour company. They were just satisfied with the general features of 

Pattaya, the accommodation and the safety. They were moderately satisfied with the environment 

and the food provided. 

As to the differences in the expectations and the satisfaction levels, there were 

significant differences in the aspects of the general features of Pattaya, the food provided, the 

accommodation and the safety. There was no significant difference in the aspect of general 

features of Pattaya. All the six aspects were significantly influential to the satisfaction towards 

Pattaya. 

Furthermore, the satisfaction exerted strong influence on the loyalty towards Pattaya 

at the effect size of .91, which was close to 1.00 indicating very strong influence. This indicated 

that the more satisfied were the tourist, the more likely that they would be loyal to Pattaya. 
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ศึกษาอยู ่ผูว้จิยัตอ้งขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ค  าแนะน า และคอยช่วยเหลือเก่ียวกบันกัท่องเท่ียวจีนในหลายส่ิงหลายอย่าง และขอขอบพระคุณ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าในการท่องเท่ียวเพื่อตอบแบบสอบถาม 

นอกจากน้ีแลว้ ตอ้งขอขอบคุณ คุณณัฐพร สุกุมารพนัธ์ุ เลขานุการหลกัสูตร ในการให้

ค  าปรึกษาแนะน าขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการศึกษา ขอขอบคุณบรรณารักษ์และ

บุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยทุ์กท่านท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการหาขอ้มูล 

และขอขอบคุณระบบการส่ือสารท่ีช่วยในการเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษา 

หรือเป็นขอ้มูลประกอบการศึกษาในอนาคตต่อไป 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในหลายดา้น เช่น ดา้น

เศรษฐกิจเป็นแหล่งท่ีมาของเงินตราต่างประเทศช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่าง

ประเทศช่วยสร้างอาชีพและการจา้งงานช่วยให้เกิดการกระจายรายไดช่้วยกระตุน้ให้เกิดการผลิต

ทางเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวฒันธรรมช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถ่ิน ช่วย

สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมช่วยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมช่วย

ก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาช่วยลดปัญหาความแออัดในเมืองหลวงช่วยให้เกิดการน า

ทรัพยากรท่ีไร้ค่าในทอ้งถ่ินมาสร้างมูลค่าด้านการเมืองช่วยสร้างสันติภาพและความสามคัคีช่วย

ส่งเสริมความมัน่คงและภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ประเทศอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั้นประกอบดว้ย

ธุรกิจหลายประเภท ไดแ้ก่ ดา้นการขนส่ง ท่ีพกั อาหาร และธุรกิจน าเท่ียว เป็นตน้ ผลผลิตหลกัท่ี

นกัท่องเท่ียวซ้ือโดยตรงคือบริการ ส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างประเทศนั้นการท่องเท่ียวถือเป็น

การส่งสินคา้ออก 

ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 26,546,725 คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2555 ถึง 18.76 % จากจ านวน

นกัท่องเท่ียวปี พ.ศ. 2555 อยูท่ี่ 22,353,903 คน รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ปี พ.ศ. 2555 อยู่ท่ี 

983,928.36 ลา้นบาท และปี พ.ศ. 2556 อยูท่ี่ 1,207,145.82 ลา้นบาท (กรมการท่องเท่ียว, 2557) 
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ตำรำงที ่1.1 จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติปี 2553 – 2556 
 

ปี 2553 2554 2555 2556 

จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 15,936,400 19,230,470 22,353,903 26,546,725 

 

ทีม่ำ: กรมการท่องเท่ียว (สืบคน้วนัท่ี 9 ตุลาคม 2557) 

 

ตำรำงที ่1.2 จ านวนและรายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติปี 2553 – 2556 
 

ปี (พ.ศ.) 
จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

จ านวน (คน) % จ านวน (ลา้นบาท) % 

2553 15,936,400 +12.63 592,794.09 + 16.18 

2554 19,230,470 +20.67 776,217.20 + 30.94 

2555 22,353,903 +16.24 983,928.36 +26.76 

2556 26,546,725 +18.76 1,207,145.82 +22.69 

 

หมำยเหตุ. * รวบรวมจากรายงานของแต่ละปี 

ทีม่ำ: กรมการท่องเท่ียว (สืบคน้วนัท่ี 9 ตุลาคม 2557) 

 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดส้รุปประเด็นเศรษฐกิจในรอบปี 2556 ดา้นการท่องเท่ียววา่ 

นบัตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและมี

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมทั้งมีการปรับโครงสร้างของนักท่องเท่ียวต่างชาติ จากเดิมท่ี

กระจุกตัวในกลุ่มของยุโรปและสหรัฐอเมริกามาเป็นนักท่องเท่ียวในกลุ่มอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะจีน รัสเซีย และเอเชียตะวนัออก ถึงแมว้า่จ  านวนวนัในการพกัของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะ

สั้นกวา่นกัท่องเท่ียวจากยุโรปและอเมริกาแต่สามารถชดเชยดว้ยจ านวนของนกัท่องเท่ียวท่ีมากกวา่ 

และไม่ไดส่้งผลให้รายรับจากการท่องเท่ียวของไทยลดลงแต่อยา่งใด เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจของ

กลุ่มประเทศตลาดท่ีเกิดใหม่ขยายตวัดีข้ึนส่งผลให้นกัท่องเท่ียวมีก าลงัซ้ือเพิ่มข้ึนและใชจ่้ายต่อวนั

มากข้ึน สะทอ้นคุณภาพของนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่อยู่ในเกณฑ์ดีระดบัหน่ึง นอกจากน้ีแล้ว การ
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เพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวในกลุ่มน้ียงัช่วยให้ภาคการท่องเท่ียวของไทยมีความผนัผวนต่อปัจจยั

ฤดูกาลน้อยลง โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจากจีนท่ีนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวไทยตลอดทั้งปี เป็นการ

เติบโตอยา่งมีเสถียรภาพของการท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ท่ีมีการเติบโตและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดคือ

นกัท่องเท่ียวจากจีน ประเทศจีนถือเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยเห็น

ได้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและจ านวนประชากรท่ีมาก อีกทั้งจากผลการส ารวจยงัพบว่า

ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายท่ีนกัท่องเท่ียวจีนสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวในอนาคต  (นีลเส็น คอม

ปะนี, ม.ป.ป.) หลงัจากท่ีรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนไดท้  าความตกลงว่าดว้ยความร่วมมือดา้นการ

ท่องเท่ียวเม่ือ พ.ศ. 2536 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือดา้นการตลาดและส่งเสริมการท่องเท่ียวระหวา่ง

ประเทศ รัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ชาวจีนได้เดินทางท่องเท่ียวนอกประเทศโดยให้อยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของรัฐบาลจีนเท่านั้น และไทยก็เป็นกลุ่มประเทศแรกๆ ร่วมกบัสิงคโปร์และมาเลเซียท่ี

ไดรั้บอนุญาตใหช้าวจีนเดินทางออกไปท่องเท่ียว จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 โดยในปี พ.ศ. 2554 มีนักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 1,721,247 คน ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 2,786,860 คน และในปี พ.ศ. 

2556 มีจ านวน 4,637,335 คน เพิ่มข้ึน 66.40 % จากปี พ.ศ. 2555 (กรมการท่องเท่ียว: ออนไลน์, 

2557) ซ่ึงจีนเป็นประเทศท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด (สถานเอกอคัรราช

ฑูต ณ กรุงปักก่ิง, 2557)(ดูตารางท่ี 1.3 และ 1.4 ประกอบ) 

 

ตำรำงที ่1.3  5 อนัดบันกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนประเทศไทยมากท่ีสุด ปี 2556 
 

อนัดบั จ านวน (คน) 
1. จีน 4,637,335 
2. มาเลเซีย 3,041,097 
3. รัสเซีย 1,746,565 
4. ญ่ีปุ่น 1,536,425 
5. เกาหลีใต ้ 1,295,432 

 

ทีม่ำ: กรมการท่องเท่ียว (สืบคน้วนัท่ี 9 ตุลาคม 2557) 
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ตำรำงที ่1.4 จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนปี 2554 - 2556 
 

ปี (พ.ศ.) จ านวนนกัท่องเท่ียวจีน % 
2554 1,721,247 53.38 
2555 2,786,860 61.91 
2556 4,637,335 66.40 

 

หมำยเหตุ. * รวบรวมจากรายงานของแต่ละปี 

ทีม่ำ: กรมการท่องเท่ียว (สืบคน้วนัท่ี 9 ตุลาคม 2557) 

 

ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวต่างชาตินิยมเท่ียวท่ีสุดในประเทศไทยจากผลส ารวจของ

โฮลเทลล์ ดอทคอมไดมี้การจดัอนัดบั 20 สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับชาวต่างชาติปี 2556 

พบวา่ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองในประเทศไทยท่ีชาวต่างชาตินิยมเท่ียวท่ีสุด รองลงมาคือ ภูเก็ต, 

เกาะสมุย, พทัยา, และกระบ่ี (ดูตารางท่ี 1.5 ประกอบ) 

 

ตำรำงที ่1.5 10 อนัดบัสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับชาวต่างชาติปี 2556 และ 2555 

 

อนัดบัในปี 2556 จงัหวดั/เมือง/สถานท่ีท่องเท่ียว อนัดบัในปี 2555 
1 กรุงเทพมหานคร 1 
2 ภูเก็ต 2 
3 เกาะสมุย 3 
4 พทัยา 4 
5 กระบ่ี 5 
6 เชียงใหม่ 6 
7 หวัหิน 7 
8 เกาะพะงนั 8 
9 เกาะเต่า 11 
10 บางพลี 9 

 

ทีม่ำ: ผูจ้ดัการออนไลน์ (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2557) 
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พทัยาเป็นเมืองท่องเท่ียวชายทะเลอ่าวไทยท่ีมีชายหาดเป็นสถานท่ีตากอากาศท่ียาว

ติดต่อกนั 15 กิโลเมตร เป็นศูนยก์ลางบริการท่ีครบวงจรทั้งการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีมีลกัษณะโดด

เด่นด้วยสีสันท่ีหลากหลาย เป็นเมืองท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ใกล้สนามบิน

นานาชาติสุวรรณภูมิ และใกล้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา นอกจากแหล่งท่องเท่ียวแลว้ พทัยามี

กิจกรรมหลายประเภทท่ีเป็นองคป์ระกอบให้เมืองพทัยานั้นมีศกัยภาพท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวจาก

ทั่วโลกให้มาท่องเท่ียว เช่น การแข่งขันกีฬาทางน ้ า งานเทศกาลดนตรีนานาชาติ (Pattaya 

International Music Festival) และการประชุมระดบันานาชาติ เป็นตน้ประกอบกบัการก าหนด

วิสัยทศัน์ท่ีผูบ้ริหารเมืองพทัยาได้ก าหนดไวใ้ห้พทัยาเป็นเมืองมีช่ือเสียงระดบัภูมิภาคและระดบั

นานาชาติ ท่ีน่าอยู่ของคนทั้งโลก จึงเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน

เมืองพทัยาเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

 

ตำรำงที ่1.6 สถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา พ.ศ. 2553–2556 

 

 

หมำยเหตุ. * (หน่วย : ลา้น) 

ทีม่ำ: มติชนออนไลน์,  เส้นทางเศรษฐี (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2557) 

 

ในขณะท่ีการเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียวในเมืองพทัยานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและขาด

การวางแผนในการจดัการเมือง ท าให้เป้าหมายของการขยายตวัเนน้ไปท่ีตวัเลขปริมาณของเม็ดเงิน

ท่ีไหลเขา้สู่เศรษฐกิจ และจ านวนเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวโดยลงทุนในธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนคืนเร็ว

เป็นหลกั อนัได้แก่ธุรกิจท่องเท่ียวยามราตรี สถานเริงรมยแ์ละแหล่งอโคจร ดงัจะเห็นตวัอย่างท่ี

ชดัเจนจากจ านวนบาร์เปล้ืองผา้ในยา่น “ถนนคนเดิน” (Walking Street)ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว และ

กระจายไปนอกเขต “ถนนคนเดิน” (Walking Street) ไปทัว่เมืองพทัยา ภาพลกัษณ์ของเมืองจึง

 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 
นกัท่องเท่ียวทั้งหมด 6.9 7.8 8.2 9.4 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ 5.2 6 5.8 N/A 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย 1.7 1.8 2.3 3 
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เปล่ียนไปเน่ืองจากปัญหาสังคมและวฒันธรรมท่ีฉาบทัว่ทุกมุมของเมือง โดยผ่านการรายงานข่าว

ตามส่ือต่างๆ แมว้่าในระยะหลงัการต่ืนตวัของภาครัฐและองค์กรอิสระต่างๆ ท่ีพยายามส่งเสริม

สนบัสนุนการอนุรักษธ์รรมชาติ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีเนน้ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีสวยงามควบคู่

ไปกบัการพฒันาเมืองพทัยา เพื่อปรับภาพลกัษณ์ของเมืองให้ดูดีข้ึน แต่การส่งเสริมและสนบัสนุน

เป็นไปอย่างขาดความต่อเน่ือง การจ ากดัเขตและจ านวนสถานอโคจรยงัไม่ใช่ค าตอบสุดทา้ยของ

การฟ้ืนเมืองอยา่งย ัง่ยืน (วรรัตน์ ศิริจิรกาล และ ศราวุธ เปรมใจ, 2552) นอกจากน้ีแลว้ พทัยายงัมี

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักท่องเท่ียวโดยตรง คือ ความเป็นปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว การ

หลอกลวงนกัท่องเท่ียว ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนกบันกัท่องเท่ียว ปัญหาความไม่ปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์นในท่ีพกั ปัญหาการขายบริการทางเพศ เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ียงัคงเป็นปัญหาต่อ

ภาพลกัษณ์ดา้นการท่องเท่ียวของเมืองพทัยาในปัจจุบนัและรอการแกไ้ขในอนาคต 

พทัยาเป็นจุดหมายปลายทางหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวชาวจีนนิยมเดินทางท่องเท่ียวการ

เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย

ส่วนใหญ่แล้วจะเดินทางมาเป็นคร้ังแรกและเลือกเดินทางมากบับริษทัทวัร์ (น ้ าฝน จนัทร์นวล, 

2556) เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ (Group Tour) เน่ืองจากส่วนใหญ่ยงัมีความรู้เก่ียวกบั

สถานท่ีท่องเท่ียวจ ากดัและยงัขาดประสบการณ์ในการเดินทางท่องเท่ียว การเดินทางกบัคณะทวัร์

นั้นมีความสะดวกและมีความพร้อมในหลายดา้น เช่น มีโปรแกรมการเดินทางท่ีแน่นอน มีท่ีพกั

พร้อม มีมคัคุเทศก์น าเท่ียวและอ านวยความสะดวกทางดา้นภาษาและช่วยในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว จึงเป็นทางเลือกท่ีจะช่วยให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนไดรั้บ

ความสะดวกและรู้สึกปลอดภยักว่าการเดินทางมาเอง (ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย: ส่วนวจิยัธุรกิจ 1 ฝ่ายวจิยัธุรกิจ, 2556) 

จากขอ้มูลของส่วนวิจยัธุรกิจ 1 ฝ่ายวิจยัธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทยยงัพบว่า ส่ิงท่ีน่าสนใจประการหน่ึงคือพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนก็ก าลัง

เปล่ียนไป จากเดิมท่ีการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนนั้นมีความรีบเร่งเพื่อให้ทนัตาม

ตารางเวลาของรายการท่องเท่ียว ไดเ้ปล่ียนมาเนน้การท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจมากข้ึน รวมทั้ง

มีแนวโน้มในการเพิ่มค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารและท่ีพกัมากข้ึน นอกจากน้ีแล้วทัศนคติของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนเองก็มีการเปล่ียนไปโดยท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง
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เพิ่มข้ึน และการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน จึงท า

ใหแ้ต่ละประเทศนั้นมีการวางกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวจีนให้หลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศ

ของตน ดงันั้นการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียวจีนจึง

เป็นส่ิงส าคญั 

จากการศึกษาการเติบโตดา้นการท่องเท่ียวเช่น ธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การเพิ่มข้ึน

ของนักท่องเท่ียวและการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของเมืองพทัยาดังท่ีกล่าวข้างต้นจากเอกสาร 

วรรณกรรมและงานวิจยัรวมทั้งผูว้ิจยัเองได้เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์เพื่อสังเกตการณ์ตาม

แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีคณะทวัร์ชาวจีนเดินทางไปท่องเท่ียว ท าใหผู้ว้จิยัทราบถึงลกัษณะของแหล่ง

ท่องเท่ียวในเมืองพทัยาทั้งในลกัษณะเชิงบวกและลกัษณะเชิงลบตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ  ดงันั้น

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ี

เดินทางท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Group Tour) ก่อนท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา และเม่ือ

ไดท้่องเท่ียวในเมืองพทัยาแลว้นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในเมืองพทัยาอยา่งไร 

จึงเป็นท่ีมาของหวัขอ้การวิจยั “ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทาง

กบัคณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา”  

 

1.2  วตัถุประสงค์ในกำรวจัิย 

        1. เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะ

กบัทวัร์ต่อแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

        2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะ

ทวัร์ต่อแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

        3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีสัมพนัธ์ต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์

ต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

 

1.3  สมมติฐำนกำรวจัิย 

      1. นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมากบัคณะทวัร์ท่ีอยูใ่นกลุ่มอายท่ีุแตกต่างกนัมีความคาดหวงัต่อ

การท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่างกนั 
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       2. นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมากบัคณะทวัร์มีระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมือง

พทัยาแตกต่างกนั 

       3. ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้มุ่งเน้นศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมากบัคณะทวัร์ท่ีจะส่งผลความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา เป็น

การศึกษาเชิงปริมาณ มีการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท าการศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี

เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ (Group Tour) ท่ีมาท่องเท่ียวเมืองพทัยา เน่ืองจากการศึกษามีทั้ง

ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ ดงันั้น เพื่อให้มีความตรงประเด็นในการศึกษาจึงไดส้ร้าง

เคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูลไว ้ 2 ส่วนส่วนแรกเป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและความ

คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวก่อนท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางท่องเท่ียวเมืองพทัยา ส่วนท่ี 2 เป็นการเก็บ

ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวหลงัจากท่ีเดินทางเท่ียวเมืองพทัยาแล้ว โดยผูต้อบ

แบบสอบถามทั้งสองช่วงจะเป็นจะเป็นนกัท่องเท่ียวคนเดิม เน้ือหาทั้ง 2 ส่วนมีจ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  

ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นอาหาร ดา้นท่ี

พกัแรม ดา้นความปลอดภยั และดา้นการใหบ้ริการ 

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีได้แก่

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ท่องเท่ียวในเมืองพทัยาอาย ุ20 - 60 ปี 

ขอบเขตด้านพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในเขต

รับผดิชอบของเมืองพทัยาท่ีคณะทวัร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางไปท่องเท่ียวและใชบ้ริการ 

ขอบเขตดา้นตวัแปร ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีมีดงัน้ี 

1) ตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 

ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในประเทศไทย 

จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ขณะ

ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา และถ่ินท่ีอยูห่รือภูมิภาคของนกัท่องเท่ียว 
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 2) ตวัแปรตาม ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ดา้นทัว่ไปของแหล่ง
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา ด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา ด้านอาหาร ด้านท่ีพกัแรม  

ดา้นความปลอดภยั และดา้นการใหบ้ริการ 
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 
                   ตัวแปรต้น                                                             ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมคำดหวังของนักท่อง เ ท่ียวชาวจีนต่อการ

ท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

     - ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

     - ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

     - ดา้นอาหาร 

     - ดา้นท่ีพกัแรม 

     - ดา้นความปลอดภยั 

     - ดา้นการใหบ้ริการ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

- เพศ 

- อาย ุ

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต่้อเดือน 

- ผูร่้วมเดินทาง 

- จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย 

- จ านวนวนัท่ีพกัในประเทศ

ไทย 

- จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

- จ านวนวันท่ีพักในเมือง

พทัยา 

- ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ่ื น  ๆ  ขณ ะ

ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

- ถ่ินท่ีอยู่หรือภูมิภาคของ

นกัท่องเท่ียว 

ควำมพึงพอใจของนักท่อง เ ท่ียวชาวจีนต่อการ

ท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

     - ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

     - ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

     -  ดา้นอาหาร 

     -  ดา้นท่ีพกัแรม 

     -  ดา้นความปลอดภยั 

     -  ดา้นการใหบ้ริการ 
 

ควำมภักดีของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว

เมืองพทัยา 

     - โอกาสท่ีจะกลบัมาเยอืนซ ้ า 

     - โอกาสท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียว 
 

DPU



11 

 
1.6 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรวจัิย 

เพื่อช่วยสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่างๆ ท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยเช่น 

 1. ภาครัฐ สามารถน าผลท่ีได้รับจากการศึกษามาประกอบเพื่อวางแนวทางในการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเมืองพทัยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของ

นกัท่องเท่ียวในอนาคต 

 2. ภาคเอกชนหรือผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในเมืองพทัยา สามารถ

น าผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาไปประกอบในปรับปรุงแนวทางและวางกลยุทธ์ในธุรกิจการให้บริการ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

 3. ผูท่ี้ริเร่ิมจะท าธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว สามารถน าผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาไป

ประกอบเป็นแนวทางในการตดัสินใจท าธุรกิจ 

 4. ผูใ้ห้บริการแก่นักท่องเท่ียวมีความเขา้ใจถึงความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวมากข้ึน 

 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

เมืองพทัยำ หมายถึง เขตปกครองพิเศษเขตหน่ึงท่ีตั้งตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพทัยาฉบบัวนัท่ี 29 พฤศจิกายนพ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ประกอบดว้ยพื้นท่ี 

4 ต าบลคือ 

1. ต  าบลนาเกลือหมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 (เกาะลา้น)  
2. ต  าบลหนองปรือหมู่ 5, 6, 9, 10, 11, 12 และ 13  
3. ต  าบลหว้ยใหญ่หมู่ 4  
4. ต  าบลหนองปลาไหลหมู่ 6, 7 และ 8 

 แหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยำ หมายถึง แหล่งเท่ียวท่ีมีพื้นท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองและ
การควบคุมดูแลของเมืองพทัยา 
 นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ท่องเท่ียวในเมือง
พทัยา 
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 ควำมคำดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิดหรือการคาดการณ์ต่อสถานการณ์หรือส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงไวล่้วงหนา้ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นทัว่ไป
ของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นท่ีพกัแรม ดา้น
อาหาร ดา้นความปลอดภยั และดา้นการใหบ้ริการ 
  ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์
ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว
เมืองพทัยา ดา้นท่ีพกัแรม ดา้นอาหาร ดา้นความปลอดภยั และดา้นการใหบ้ริการ 
  ควำมภักดี หมายถึง พฤติกรรมหรือทศันคติของนักท่องเท่ียวท่ีจะน าไปสู่โอกาสท่ี
นกัท่องเท่ียวท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวหรือใชบ้ริการ โดยสามารถวดัไดจ้ากค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ
โอกาสท่ีจะกลบัมาเยอืนซ ้ าและโอกาสท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียว 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้

ประกอบการศึกษา โดยแบ่งตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความจงรักภกัดีต่อการบริการ 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์ความส าคญัและความพึงพอใจ (IPA) 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 ขอ้มูลทัว่ไปของเมืองพทัยา 

2.7 ขอ้มูลทัว่ไปของประเทศจีน 

  

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

ความหมายของความคาดหวงั 

ไพฑูรย ์เจริญพนัธ์วงศ ์(2530, น. 109) ไดอ้ธิบายว่าความคาดหวงัเป็นความรู้สึกของ

บุคคลถึงพฤติกรรมหรือต าแหน่งท่ีเหมาะสมของตนเอง หรืออาจเป็นความรู้สึกถึงความเหมาะสม

ในบทบาทของผูอ่ื้นในองค์การ หรืออีกนัยหน่ึงความคาดหวงัของบุคคลนั้นเป็นความรู้สึกของ

บุคคลต่อตนเองอยา่งหน่ึงวา่ตนเองควรจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไรในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือต่องาน

ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่ ความคิดดังกล่าวยงัรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอ่ืน เช่น ผูบ้ ังคับบัญชา  

ผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาวา่ บุคคลเหล่าน้ีควรจะแสดงออกอยา่งไรเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้ง

กบังานและต าแหน่งของตน 
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สมหมาย เสถียรธรรมวิทย ์(2554, น. 16) ความคาดหวงั หมายถึง การท่ีบุคคลจะ

ก าหนดความคาดหวงัของตนนั้นจะตอ้งประเมินความเป็นไปได ้เพราะความคาดหวงัเป็นความรู้สึก

นึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อสิงหน่ึงส่ิงใด อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ้ความรู้สึก

นึกคิดหรือคาดการณ์นั้น ๆ จะมีลกัษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเอง เป็นเคร่ืองวดั

การคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แมจ้ะเป็นการให้ต่อส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดเดียวกนั ก็

อาจแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัประสบการณ์ ความสนใจ และการเห็นคุณค่าความส าเร็จ

ของส่ิงนั้นๆ 

สุขุม เฉลยทรัพย ์(2552, น. 10) ให้ความหมายวา่ ความคาดหวงัเป็นระดบัพฤติกรรม

ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีอาศยัประสบการณ์เดิมของตนในการตดัสินใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีจะไปให้ถึง

เป้าหมายท่ีก าหนดหรือตอ้งการให้เป็นไปตามความตอ้งการของตน ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล

ในเร่ืองหรือส่ิงเดียวกนัจึงอาจเหมือนหรือแตกต่างกนัก็ได้ข้ึนอยู่กบัภูมิหลงั ประสบการณ์ ความ

เขา้ใจ แรงจูงใจ ความเช่ือความรู้สึก ทศันคติ ค่านิยมและการเห็นคุณค่าของความส าเร็จ 

สุรางค ์จนัทร์เอม, 2525, น. 54-55 (อา้งถึงใน ปาริชาติ หตัถะแสน, 2549, น. 14) ไดใ้ห้

ความหมายของ ความคาดหวงั ไวว้่า ความคาดหวงั (Expectation) คือความเช่ือว่าส่ิงใดท่ีน่าจะ

เกิดข้ึนและส่ิงใดบ้างน่าจะไม่เกิดข้ึน ความคาดหวังจะเกิดข้ึนได้ถูกต้องหรือไม่ข้ึนอยู่กับ

ประสบการณ์ของบุคคล เช่น บุคคลเคยมีประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนักบัประสบการณ์ใหม่ก็อาจท า

การคาดหวงัไดไ้ม่พลาดเกินไป หรืออาจจะคาดหวงัไดถู้กตอ้งบุคคลท่ีไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

ในส่ิงใดมกัจะไม่มีการคาดหวงัในส่ิงนั้นหรือหากมีการคาดหวงัก็มกัไม่เกิดข้ึนจริงตรงตามท่ี

คาดหวงัไวค้วามคาดหวงัท่ีไม่ประสบความส าเร็จช่วยใหบุ้คคลมีทศันคติต่อตนเองไปในทางท่ีดีข้ึน 

นายกิา เดิดขนุทด และสิริพร ทิวะสิงห์ (2552, น. 19) ไดส้รุปวา่ ความคาดหวงั หมายถึง 

ความคิด ความรู้สึก ความมุ่งหวงั หรือความตอ้งการของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคล 

เหตุการณ์ หรือการกระท า โดยคิดไวล่้วงหน้าและมกัจะมุ่งหวงัในส่ิงท่ีเป็นไปได้ ทั้ งน้ีความ

คาดหวงัจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

สุณีย ์ธีรดากร, 2525, น. 92 (อา้งถึงใน ปาริชาติ หตัถะแสน, 2549, น.14) ให้ความหมาย

ของความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงของคนว่า ความคาดหวงัจะ

เกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีเราเคยมีประสบการณ์เดิมมาก่อนในชีวิตจริงของคนเรานั้น ส่ิงท่ี
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คาดหวงัไวก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงๆ มกัจะไม่ตรงกนัเสมอไปช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงัไวก้บัส่ิงท่ี

เกิดข้ึนจริงๆ เรียกวา่ “ Discrepancy” จะเป็นส่ิงเร้าท่ีท าใหค้นเกิดการต่ืนตวัได ้

Zeithaml, Bitner  and Gremler, 2006 (อา้งถึงใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, 2550, น. 

26)  ไดก้ล่าวถึงความคาดหวงัของลูกคา้วา่   ความคาดหวงัของลูกคา้แต่ละคนจะความแตกต่างกนั

ไปจะประกอบดว้ย ความคาดหวงัและระยะห่างท่ียอมรับได ้รวม 3  องคป์ระกอบ คือ 

1) ความคาดหวงัท่ีผูรั้บบริการหวงัไวว้่าจะได้รับ (Desired Service) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ผูรั้บบริการมีความตอ้งการและเช่ือวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บบริการหรือควรจะไดรั้บบริการ 

2) ระดบัขั้นต ่าของบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับได ้(Adequate Service) ในการรับบริการ

แต่ละคร้ังอาจมีอุปสรรคท าให้ไม่ได้ผลลพัธ์ดังท่ีคาดหวงัไว ้ระยะห่างระหว่างความคาดหวงัท่ี

ผูรั้บบริการหวงัไวว้่าจะได้รับ กบัระดับต ่าท่ีสุดของการบริการท่ีผูรั้บบริการยอมรับได้ เรียกว่า 

ระยะห่างระหวา่งความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

3) ระยะห่างระหวา่งความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Zone of Tolerance) ท่ีจะไดผ้ลลพัธ์

จากการบริการขององค์กรธุรกิจกบัการยอมรับผลลพัธ์ขั้นต ่าท่ีผูรั้บบริการยอมรับได้ นอกจากน้ี 

ระยะห่างดงักล่าวยงัเกิดจากความแตกต่างในการใหบ้ริการประเภทอ่ืน เช่น การบริการท่ีไม่แน่นอน

ซ่ึงเกิดข้ึนจากตวัผูใ้ห้บริการเอง หรือจากประเภทของการบริการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ 

หรือวฒันธรรม 

ทฤษฎีความคาดหวงั 

รักชนก โสภาพิศ, 2542, น.68-69 (อา้งถึงใน สุขุม เฉลยทรัพย,์ 2552, น. 11-12) กล่าว

วา่ทฤษฎีความคาดหวงัมีอยูห่ลายฉบบัท่ีนกัทฤษฎีแต่ละคนน าเสนอโดยมีสาระท่ีต่างกนัเล็กนอ้ยแต่

ฉบบัท่ีรู้จกัยอมรับกนัมากเป็นของ วรูม (Vroom) และฉบบัของพอร์เตอร์ (Porter) กบั ลอวเ์ลอร์ 

(Lawler) ท่ีเห็นพอ้งกนัว่าแรงจูงใจเป็นผลมาจากความเช่ือของมนุษยแ์ละ Vroom (1970:9-103) 

กล่าวถึงความคาดหวงัในทฤษฎี Valence, Instrumentality and Expectancy (V.I.E) ซ่ึงมี

องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ คือ  

1. V มาจากค าวา่ Valence หมายถึง ความพึงพอใจของมนุษยท่ี์มีต่อผลลพัธ์ (Outcomes) 

ของการกระท าซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดของความพึงพอใจของมนุษย์  ระดบัของความพึงพอใจ

ท่ีมนุษยค์าดหวงัว่าจะได้จากผลลพัธ์นั้นๆ ไม่ใช่เกิดจากการเห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงของผลลพัธ์นั้น
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เสมอไป เช่น มนุษยเ์ลือกท างานดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพราะตอ้งการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน 

ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสังคม หรือตอ้งการค่าจา้งท่ีสูงไม่ใช่เลือกท างานเพราะวา่งานนั้นมีคุณค่า

ตามอุดมคติ อาจกล่าวไดว้า่ความพยายามในการท างานเนน้จากผลลพัธ์หลายอยา่งทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม  

2. I มาจากค าวา่ Instrumentality หมายถึง ความเช่ือถือ วิธีการในการเช่ือมโยงผลลพัธ์

อยา่งหน่ึงไปสู่ผลลพัธ์อีกหลายอยา่ง เช่น นกัเรียนเช่ือวา่การเรียนจะเป็นวิธีการไปสู่การสอบไดก้าร

สอบได้เป็นวิธีการท่ีน าไปสู่การได้รับประกาศนียบตัรประกาศนียบตัรจะน าไปสู่การบรรจุเข้า

ท างาน  

3. E มาจากค าวา่ Expectancy หมายถึง การคาดการณ์จากความเช่ือวา่ผลลพัธ์จะเป็นไป

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น ถา้มนุษยมี์ความเช่ือมัน่วา่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้ย่อมท า

ให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ซ่ึงเป็นความรู้สึกทางดา้นจิตใจท่ีจะตดัสินใจเลือกท าอะไร และท า

อยา่งไรจึงจะประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงัไว ้

นอกจากทฤษฎีดงักล่าวแลว้ วรูม (Vroom) ไดอ้ธิบายความคาดหวงัดว้ยสูตร คือ 

Motivation = Expectancy X Valence หรือ แรงจูงใจ = ความคาดหวงั X คุณค่าของผลลพัธ์  

จากสูตรอธิบายไดว้า่ระดบัของแรงจูงใจเป็นไปตามระดบัความตอ้งการท่ีคนเรามีต่อส่ิง

ใด ส่ิงหน่ึงและระดบัความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บส่ิงนั้น หลกัการพื้นฐานท่ีส าคญัของทฤษฎีน้ีมีคือ  

1. ปัจจยัภายใน (ความต้องการ) และปัจจยัภายนอก (สภาพแวดล้อม) ท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมของบุคคล  

2. พฤติกรรมใดๆ เกิดจากการตดัสินใจดว้ยตนเองของบุคคล  

3. บุคคลมีความแตกต่างกนัในความตอ้งการ ความปรารถนาและเป้าหมาย  

4. บุคคลจะเลือกใชพ้ฤติกรรมใดยอ่มเป็นไปตามการรับรู้ผลต่อเน่ืองจากพฤติกรรมนั้น  

5. แรงจูงใจตามทฤษฎีน้ีจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัตวัแปรส าคญัสองตวัประกอบกนัคือ 

ความคาดหวงัและคุณค่าของผลลพัธ์ 

สันติชยั ค าสมาน, 2534, น. 51 (อา้งถึงใน สุขุม เฉลยทรัพย,์ 2552, น. 10) อธิบายวา่

ความคาดหวงัในเชิงทฤษฎีช่วยตดัสินใจในการกระท ามีข้อพิจารณาเก่ียวกับความคาดหวงั 2 

ประการ คือ พิจารณาเป้าหมายท่ีจะไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณค่ามากนอ้ยเพียงไร (Valence) และพิจารณาวา่ส่ิง
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ท่ีกระท าสามารถคาดหวงัให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงไร (Expectancy) โดยทั้ ง 2 ประการน้ีมี

ความสัมพนัธ์กนั  

ลกัษณะความคาดหวงั 

เทอร์เนอร์, 1982, น. 349-351 (อา้งถึงใน ปาริชาติ หัตถะแสน, 2549, น. 15) ไดใ้ห้

ทศันะเก่ียวกบัความคาดหวงัวา่ลกัษณะของความคาดหวงันั้นเปรียบเหมือนกบั “การเล่นละครเวที” 

กล่าวคือ จะตอ้งมีผูแ้สดง ผูช้ม และมีบทบาทส าหรับผูแ้สดง คือ 

1. ความคาดหวงั หมายถึง ภาวะความเป็นจริงต่างๆ ทางสังคมจะสามารถเปรียบไดเ้ช่น

กบัละครซ่ึงประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆทางสังคมมากมาย โดยมีบรรทดัฐานเป็นตวัก าหนดว่า

บุคคลควรจะมีพฤติกรรม เช่น ในสังคม กิจกรรมหรือการกระท าต่างๆ ทางสังคมจะถูกจดัระบบ

และควบคุมโดยบรรทดัฐานท่ีแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์และเง่ือนไขของสังคมท่ีแตกต่างกนั

ไป 

2. ความคาดหวงัจากผูร่้วมแสดงคนอ่ืนๆ หมายถึงการท่ีสังคมมีบรรทดัฐานซ่ึง

เปรียบเสมือนสคริปท่ีจะก าหนดบทบาทของบุคคลในความสัมพนัธ์กนัทางสังคมดังกล่าวแล้ว 

บุคคลในสังคมจึงตอ้งมีการสวมบทบาทซ่ึงกนัและกนั เพื่อท่ีบุคคลจะไดค้าดหวงัพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืนในสังคม ท่ีแสดงออกและสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีถูกตอ้งไดต้ามความคาดหวงัของสังคม

และบุคคลอ่ืนๆ 

3. ความคาดหวงัจากผูช้ม หมายถึง เป็นความคาดหวงัของบุคคลในสังคมท่ีอยู่ใน

สถานภาพต่างๆ กนัซ่ึงจะตอ้งคาดหวงัและสวมบทบาทของบุคคลอ่ืนท่ีเป็นเคร่ืองน าทางไปสู่การ

ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมอยา่งถูกตอ้ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เป็นความคาดหวงัร่วม 

ปัจจยัในการก าหนดความคาดหวงั 

พาราสุรามานและแบรี, 1990 (อา้งถึงใน ปาริชาติ หตัถะแสน, 2549, น. 13-14) ไดร้ะบุ

ถึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ 

1. การไดรั้บการบอกเล่า ค  าแนะน าจากบุคคลอ่ืน 

2. ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

3. ประสบการณ์ในอดีต 

4. ข่าวสารจากส่ือ และจากผูใ้หบ้ริการ 
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5. ราคา 

ความคาดหวงัของผูม้ารับบริการเป็นส่วนประกอบส าคญั ในการวดัระดบัความพอใจ

ซ่ึงระดบัความพอใจไดจ้ากความแตกต่างระหวา่งผลท่ีมองเห็นหรือเขา้ใจ (Perceived Performance) 

กบัความคาดหวงัของบุคคล ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีได ้3 แบบดว้ยกนั คือ หากการท างานของขอ้เสนอ

ไม่ตรงกบัระดบัความคาดหวงั ผูม้ารับบริการยอ่มเกิดความไม่พอใจ (Dissatisfied) ถา้การท างาน

ของข้อเสนอตรงกับระดบัความคาดหวงัผูม้ารับบริการย่อมพอใจ (Satisfied) แต่ถ้าเกินความ

คาดหวงัผูม้ารับบริการก็จะยิง่มีความพอใจมากข้ึนหรือประทบัใจ (Delight) 

วีระพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2539, น. 21 (อา้งถึงใน ปาริชาติ หตัถะแสน, 2549, น. 20-22) 

ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคาดหวงัของลูกคา้เกิดข้ึนจาก ปัจจยั 7 ประการดงัน้ี 

1. ช่ือเสียง ภาพพจน์ขององคก์ร รวมทั้งค  าร ่ าลือต่างๆ 

2. ตวัของพนกังานผูใ้หบ้ริการ เช่น การแต่งตวั รูปร่าง 

3. ตวัสินคา้ หรือบริการ เช่น ประเทศท่ีผลิต ยีห่อ้ 

4. ราคาของบริการนั้น 

5. สภาพแวดลอ้มในขณะนั้น 

6. มาตรฐานคุณภาพของลูกคา้เอง 

7. คู่แข่งของสถานบริการนั้น 

โดยในบางคร้ังในความคาดหวงัของลูกคา้ยงัมีการรับรู้ของลูกคา้ปะปนมาด้วย โดย

สามารถท่ีจะอธิบายถึงขอ้แตกต่างไดว้า่ขอ้มูลท่ีลูกคา้ไดรั้บ ผนวกกบัสถานการณ์แวดลอ้มในเวลา

นั้นท าให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจไปเองวา่ผูใ้ห้บริการตอ้งสามารถให้บริการไดอ้ย่างดี จึงท าให้ลูกคา้

เกิดความคาดหวงัสูง หรือเกินกวา่ความปกติจากความเป็นจริง เม่ือไดรั้บบริการมาตรฐานปกติก็อาจ

รู้สึกวา่ไม่พอใจได ้

พชัรี มหาลาภ (2538, น. 14) กล่าววา่ ปัจจยัในการก าหนดความคาดหวงัมี 3 ประการ 

ไดแ้ก่ 

1. ข้ึนอยูก่บัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดลอ้ม ความคาดหวงั

และการแสดงออกจึงแตกต่างกนั เพราะความคิดความตอ้งการของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 
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2. ข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ท่ีผา่นมาในคร้ังนั้นๆ กล่าวไดว้่า 

ถ้าบุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความ

คาดหวงัในการท างานในคราวต่อไปให้สูงข้ึน และใกลเ้คียงสภาพความเป็นจริงมากข้ึน แต่ในทาง

ตรงกนัขา้มจะก าหนดความคาดหวงัลงมา ก็เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความรู้สึกลม้เหลวจากระดบัความ

คาดหวงัท่ีตั้งไวสู้งกวา่ความสามารถจริง 

3. ข้ึนอยูก่บัการประเมินความเป็นไปได ้เพราะความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและ

คาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยส่ิงนั้นๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ไดจ้ะเป็น

การประเมินค่าโดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดัของแต่ละบุคคล ซ่ึงการประเมินค่าของแต่

ละบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงชนิดเดียวกนัก็อาจแตกต่างกนัไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัภูมิหลงั ประสบการณ์ 

ความสนใจ การใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงนั้นๆ ของแต่ละบุคคล 

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2548 (อา้งถึงใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, 2550, น. 27-28) 

ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของบริโภคผูป้ระกอบดว้ย 

1) ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละราย (Personal Needs) ลูกคา้แต่ละคนมีลกัษณะ

เฉพาะตวั มีพฤติกรรม และอยูใ่นสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลให้ลูกคา้แต่ละรายอาจมีความ

ตอ้งการพื้นฐานท่ีไม่เหมือนกนั และอาจเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดระดบัความคาดหวงัของ

ลูกคา้ท่ีมีต่อธุรกิจบริการ 

2) ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) แบ่งออกเป็น 

ประสบการณ์ในอดีตของลูกคา้เก่าท่ีมาใช้บริการ คือ ถา้ลูกคา้เคยไดรั้บบริการเช่นไร 

ปัจจุบนัและอนาคตลูกคา้ก็คาดหวงัวา่จะไดรั้บบริการเช่นนั้นเสมอ 

ประสบการณ์จากการใชบ้ริการของคู่แข่งขนั คือ ลูกคา้บางรายอาจเคยใช้บริการจากผู ้

ให้บริการรายอ่ืนในตลาดมาก่อน ลูกคา้ก็จะน าระดบัการให้บริการนั้นมาตั้งเป็นความหวงัต่อผู ้

ใหบ้ริการรายใหม่ท่ีจะไปใชบ้ริการ 

3) การส่ือสารถึงลูกคา้ในรูปแบบต่าง ๆ (Communication) แบ่งออกเป็น 

การส่ือสารทางการตลาดสู่ผูบ้ริโภค การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การขายโดยพนกังาน

ขาย รวมถึงการส่ือสารการตลาดรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไปถึงตวัผูบ้ริโภค ไดแ้สดงบทบาทส าคญัในการ

สร้างความคาดหวงัข้ึนในใจของผูบ้ริโภค เช่น ในแผ่นพบัของธนาคารท่ีไดใ้ห้สัญญาว่า พนกังาน
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หนา้เคาน์เตอร์จะให้บริการอย่างสุภาพและเป็นมิตร ลูกคา้ก็จะเก็บค ามัน่สัญญานั้นไปก าหนดเป็น

ความคาดหวงัท่ีมีต่อธุรกิจบริการ 

การส่ือสารจากองคป์ระกอบภายในองคก์ร แบ่งออกเป็น 

อตัราค่าบริการ มีอิทธิพลอยา่งยิ่งส าหรับผูบ้ริโภคในการก าหนดระดบัความคาดหวงัท่ี

มีต่อธุรกิจบริการ ซ่ึงลูกคา้ยอ่มตอ้งมีความคาดหวงัสูงส าหรับบริการท่ีมีอตัราค่าบริการท่ีสูง และมี

ความคาดหวงัต ่าต่อบริการท่ีมีอตัราค่าบริการท่ีต ่า 

การตกแต่งสถานท่ีทั้งภายนอกและภายใน ส่ิงอ านวยความสะดวก และอุปกรณ์ในการ

ใหบ้ริการ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของผูบ้ริโภค หากสถานบริการมีความหรูหรา มีส่ิงอ านวย

ความสะดวกครบครัน และอุปกรณ์ทนัสมยั จะส่งผลให้ระดบัความคาดหวงัท่ีลูกคา้มีต่อบริการ

สูงข้ึนตามไปดว้ย 

4) ปัจจยัทางสภาวการณ์ (Situational Factors) คือสถานการณ์หรือจงัหวะโอกาสท่ี

ลูกคา้เขา้มาใช้บริการจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดระดบัความคาดหวงัของลูกคา้ เช่น ร้านอาหาร

ในช่วงเท่ียงวนัจะมีลูกคา้เขา้มาใช้บริการจ านวนมาก ซ่ึงลูกคา้จะตระหนกัดีว่าเป็นเร่ืองธรรมดา

ส าหรับช่วงเวลาดงักล่าวท่ีคนจะแน่น อาจไม่มีท่ีนัง่ พนกังานเก็บโต๊ะไม่ทนัอาหารออกชา้ แต่ลูกคา้

จะไม่ค่อยถือสาเพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะเข้าใจในสภาวการณ์ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า สภาวการณ์ตาม

ตวัอยา่งไดส่้งผลใหค้วามคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการท่ีลดต ่าลง 

5) ลูกคา้บอกกนัแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth Communication) คือการท่ีลูกคา้มี

การส่ือสารถึงกันเองเก่ียวกับบริการทั้งในทางท่ีดีและไม่ดี ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อความ

คาดหวงั มีงานวจิยัระบุวา่ค าแนะน าของเพื่อนร่วมงานและเพื่อนบา้น เก่ียวกบับริการซ่อมบ ารุง เช่น 

อู่ซ่อมรถ มีผลต่อความคาดหวงัของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก 

สภาพท่ีส่งเสริมใหค้วามคาดหวงัประสบความส าเร็จ 

สุรางค ์จนัทร์เอม, 2529, น. 57-58 (อา้งถึงใน ปาริชาติ หตัถะแสน, 2549, น. 22) กล่าว

ว่า ความคาดหวงัของบุคคลแต่ละคนมีอยู่ในระดบัท่ีไม่เท่ากนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความทะเยอทะยาน

ของบุคคลแต่ละคนด้วย บุคคลใดก็ตามท่ีตั้งความหวงัไวแ้ลว้ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหวงั

เอาไว ้เช่น หวงัวา่จะตอ้งศึกษาในระดบัปริญญาให้ได ้ถา้หากเขาสมหวงั เขาก็จะตั้งความหวงัใหม่

ให้สูงข้ึนไปอีก ในทางตรงกนัขา้ม ผูท่ี้ตั้ งความหวงัไวสู้ง แต่เกิดอุปสรรคต่างๆ ไม่อาจน าไปสู่
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ความหวงัท่ีตั้งไวไ้ด ้ก็อาจจะท าใหเ้กิดความทอ้แท ้หรือตอ้งเปล่ียนความหวงัใหม่แทน และสภาพท่ี

ส่งเสริมให้ความคาดหวงัประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ท่ีส าคญัท่ีสุด 

ได้แก่ ระดบัความตอ้งการของบุคคล และประโยชน์ท่ีถึงจะได้รับเม่ือความคาดหวงัส าเร็จ หาก

บุคคลใดท่ีมีระดับความต้องการสูงมากท่ีจะท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงให้ส าเร็จลงไป เช่น 

ตอ้งการจะเรียนในระดบัมหาวทิยาลยัใหจ้งได ้ระดบัความตอ้งการจะช่วยส่งเสริมให้ความคาดหวงั

มีอิทธิพลมากข้ึน และถา้บุคคลใดเห็นประโยชน์หรือคุณค่าท่ีจะไดรั้บจากความคาดหวงัว่ามีมาก 

เช่น ไดศึ้กษาระดบัมหาวิทยาลยัแลว้ จะมีเกียรติ ไดท้  างานท่ีมีเงินเดือนสูง ดงัน้ีก็จะเป็นส่ิงผลกัดนั

ใหค้วามคาดหวงัของเขามีอิทธิพลสูงไปดว้ย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัในข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความคาดหวงั หมายถึง 

ความรู้สึก ความคิด การคาดการณ์หรือความมุ่งหวงัต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ียงัไม่เกิดข้ึน โดยการคาดหวงัใน

ส่ิงต่างๆ นั้นข้ึนอยูก่บัความมุ่งหวงัและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีการคาดหวงัต่อส่ิงต่างๆ 

อาจจะไม่เกิดข้ึนจริงก็ได ้ปัจจยัหลกัในการก าหนดความคาดหวงันั้นมาจากการไดรั้บการบอกเล่า 

ค  าแนะน าจากผูอ่ื้น ประสบการณ์ในอดีต ข่าวสารจากส่ือและผูใ้หบ้ริการ ลกัษณะความตอ้งการของ

แต่ละบุคคล ซ่ึงความคาดหวงัของแต่ละบุคคลนั้นมีระดบัท่ีไม่เท่ากนั 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong, 2002 (อา้งถึงใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, 2550, น. 28) ได้

อธิบายถึงความพึงพอใจวา่ ความพึงพอใจนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือลูกคา้ไดรั้บสินคา้หรือบริการแลว้ 

และมีความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัของลูกคา้ก่อนท่ีจะไดรั้บสินคา้หรือบริการนั้นๆ โดยท่ี ถ้า

สินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บต ่ากว่าความคาดหวงัก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และถา้สินคา้

หรือบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บตรงกบัความคาดหวงัลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจ และถา้สินคา้หรือบริการ

ท่ีลูกคา้ไดรั้บมากกวา่ความคาดหวงัก็จะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจมากข้ึน 

แอปเพิล ไวท,์ 1956, น. 6 (อา้งถึงใน กรรวี กนัเงิน, 2550, น. 41) ไดใ้ห้ความหมายของ

ความพึงพอใจไวว้า่ เป็นความสุข ความสบายท่ีไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มทางกายภาย เป็นความสุข

ความสบายท่ีเกิดข้ึนจากการไดเ้ขา้ร่วม ไดรู้้ไดเ้ห็นในกิจกรรมนั้นๆ 
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พอตเตอร์ และลอว์เลอร์, 1975 (อ้างถึงใน นาวิน วิไลเลิศ, 2549, น.11) ได้ให้

ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง แนวคิดหรือทศันคติอย่างหน่ึง เป็นภาวะรับรู้ภายในซ่ึง

เกิดจากความคาดหวงัในส่ิงต่าง ๆ 

พิณ ทองพูน, 2529, น. 21 (อา้งถึงใน สุวจัชยั เสมา, 2550, น. 8-9) ไดส้รุปความหมาย

ของความพึงพอใจว่า หมายถึงความรู้สึกชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิง

หน่ึง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือได้รับการตอบสนองความตอ้งการทั้งด้านวตัถุและด้านจิตใจ 

ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก หรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยสังเกตไดจ้ากสายตา ค าพูดและการแสดงออก ซ่ึงความรู้สึกพอใจของผูใ้ช้บริการน้ี

สามารถใช้เป็นมาตรวดัอีกอย่างหน่ึงท่ีจะใช้วดัประสิทธิภาพของการบริการได้ โดยเฉพาะการ

ให้บริการสาธารณะ เพราะการจดับริการของรัฐนั้นมิใช่สักแต่ว่าจะท าให้เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึง

การใหบ้ริการอยา่งดีเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน 

ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์, 2538, น. 8 (อา้งถึงใน สุวจัชยั เสมา, 2550, น. 9) กล่าววา่ ความ

พึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการได้รับการสนองตอบความพึงพอใจ เป็นการให้ค่า

ความรู้สึกของคนเราท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโลกทศัน์ท่ีเก่ียวกบัความหมายของสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงค่า

ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่นความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ 

ไม่สนใจ เป็นตน้ 

สุวจัชยั เสมา (2550, น. 9) ไดส้รุปวา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวกต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงท่ีไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคล สมตามจุดมุ่งหมายท่ีคาดหวงัไว ้

นาวนิ วิไลเลิศ (2549, น. 11) ความพึงพอใจของบุคคลจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือความตอ้งการ

ไดรั้บการตอบสนองในระดบัหน่ึงตามท่ีคาดหวงัไวห้รือเหนือความคาดหวงันั้น แต่ถา้หากความ

ตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความคาดหวงัไว ้ความพึงใจก็จะไม่เกิดข้ึน 

นายิกา เดิดขุนทด และสิริพร ทิวะสิงห์ (2552, น. 22) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงท่ี

ตนเองตอ้งการหรือเป็นไปตามท่ีตนเองตอ้งการ และความรู้สึกดงักล่าวน้ีจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนถา้
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หากความตอ้งการหรือเป้าหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนั

ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของการบริการ 

วารินทร์ สินสูงสุด และวนัทิพย ์สินสูงสุด, 2541 (อา้งถึงใน สมหมาย เสถียรธรรมวิทย์, 

2554, น. 20) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความสามารถของผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างความพึงพอใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการ ซ้ือสินคา้หรือบริการ ความพึงพอใจจะข้ึนอยูก่บั

การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์ โดยถา้การรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผลิตภณัฑ์เป็นไป

ตามท่ีคาดหวงัก็แสดงวา่ลูกคา้พึ่งพอใจ แต่ถา้ไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไวก้็แสดงวา่ไม่พึงพอใจ 

 จากการศึกษาแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ภายในท่ีแต่ละบุคคลคนมีความคิดเห็น ความรู้สึกต่อส่ิงต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บและ

คาดหวงัเอาไว ้ระดบัความพึงพอใจจะมากนอ้ยแค่ไหนนั้นข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของแต่ละบุคคล

ท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 

เชลลเ์ลย ์(Shelley), (อา้งถึงใน กรรวี กนัเงิน, 2550, น. 41) ไดอ้ธิบายวา่ ทฤษฎีท่ีวา่ดว้ย

ความรู้สึกของมนุษยมี์ 2 แบบ คือความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ 

ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกอาจจะเกิดข้ึนและท าให้เกิดความสุข ความสุขน้ีจะ

เป็นความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก จะเห็นไดว้า่ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซบัซ้อนและความ

ความรู้สึกน้ีก็เป็นผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 

ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพนัธ์กบัอยา่งซบัซ้อนและ

ระบบความสัมพนัธ์ทั้งสามน้ีเรียกว่าระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความ

พอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก

ทางบวกแบบต่างๆ ได ้และความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยใหเ้กิดความพอใจเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

คอตเลอร์, 1994 (อา้งถึงใน สุวจัชยั เสมา, 2550,  น. 7) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็น

ระดบัความรู้สึกของบุคคล หรือลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ผลจากการ

ท างานหรือประสิทธิภาพสินคา้กบัความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงถา้หากจะพิจารณาถึงความพึงพอใจ

หลงัการขายของลูกคา้ วา่จะเกิดระดบัความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสินคา้หรือบริการนั้น โดยท่ี

ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ ท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ 
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แต่ถา้ระดบัของผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ และถา้หากตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ก็ท  าให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการสูงกวา่ความคาดหวงัท่ีลูกคา้ตั้งไว ้ก็

ท  าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงความแตกต่างกนั 3 ระดบัของความพึงพอใจท่ีกล่าวมา จะส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้ าของลูกคา้ และประชาสัมพนัธ์ถึงส่ิงท่ีดีและไม่ดีของสินคา้ต่อบุคคลอ่ืนต่อไป 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546 (อา้งถึงใน สมหมาย เสถียรธรรมวิทย,์ 2554, น. 20-

21)  กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกคา้ไวว้า่ (Customer Satisfaction) เป็นระดบัความรู้สึกของลูกคา้

เก่ียวกบัความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจซ่ึงเป็นผลลพัธ์จาก การเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ในการ

ท างานของผลิตภัณฑ์กับความคาดหวงัของลูกค้าถ้าผลการท างานของผลิตภณัฑ์เท่ากับความ

คาดหวงัลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจและถา้ผลการท างานของ ผลิตภณัฑ์สูงกว่าความคาดหวงัมาก

ลูกคา้ก็จะเกิดความพึงพอใจอยา่งมาก 

ความส าคญัของความพึงพอใจในการบริการ  

สมหมาย  เสถียรธรรมวิทย ์( 2554, น. 21-22) เป้าหมายสูงสุดของความส าคญัในการ

ด าเนินงานบริการข้ึนอยู่กบักลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้เพื่อให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกท่ีดี

และประทบัใจในการบริการเป็นประจ าการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตลอดจนผูป้ฏิบติังาน

บริการจึงเป็นเร่ืองส าคญัเพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีจะน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการ

แข่งขนัทางตลาดเพื่อความกา้วหนา้และเติบโตของธุรกิจบริการอยา่งไม่หยุดย ั้งและส่งผลให้สังคม

ส่วนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจึงกล่าวได้ว่าความพึงพอใจมีความส าคญัต่อผูใ้ห้บริการและรับ

บริการดงัน้ี  

ความส าคญัต่อผูใ้ห้บริการองค์การบริการจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจต่อการ

บริการดงัน้ี  

1. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัก าหนดคุณลกัษณะของการบริการผูบ้ริหารการ

บริการ และผูป้ฏิบติังานบริการจ าเป็นตอ้งส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์บริการ

และการน าเสนอบริการท่ีลูกคา้ชอบ เพราะขอ้มูลดงักล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและ

ความคิดเห็นของลูกคา้ต่อคุณสมบติัของบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการและวิธีการตอบสนองความตอ้งการ

แต่ละอย่างในลักษณะท่ีลูกคา้ปรารถนาซ่ึงเป็นผลดีต่อผูใ้ห้บริการในอนัท่ีจะตระหนักถึงความ
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คาดหวงัของผูรั้บบริการและสามารถตอบบริการท่ีตรงกับลักษณะและรูปแบบท่ีผูรั้บบริการ

คาดหวงัไวไ้ดจ้ริง 

2. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพของการบริการ

หากกิจการใดน าเสนอบริการท่ีดีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการความคาดหวงัของลูกคา้ก็ยอ่มส่งผล

ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจต่อบริการนั้นและมีแนวโนม้จะใชบ้ริการซ ้ า ๆ อีกต่อไปคุณภาพของการ

บริการท่ีจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจข้ึนอยู่กับลักษณะการให้บริการท่ีปรากฏให้เห็นได้แก่สถานท่ี

อุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ละบุคลิกลกัษณะของพนกังานบริการความน่าเช่ือถือไวว้างใจของการบริการดว้ย

ความเช่ือมัน่เขา้ใจต่อผูอ่ื้น  

3. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการเป็นตวัช้ีคุณภาพและความส าเร็จของงาน

บริการ การให้ความส าคญัของงานบริการให้ความส าคญักบัความตอ้งการและความคาดหวงัของ

ผูป้ฏิบติังานบริการเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นไม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่การให้ความส าคญักบัลูกคา้การแสดงความ

พึงพอใจในงานให้กับผู ้ปฏิบัติการบริการย่อมท าให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับ

มอบหมายและตั้งใจปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถอนัจะน ามาซ่ึงคุณภาพของการบริการท่ีจะ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และส่งผลใหกิ้จการประสบความส าเร็จในท่ีสุด 

ความส าคญัต่อผูรั้บบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นดงัน้ี  

1. ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นตวัผลกัดนัคุณภาพชีวิตท่ีดีเม่ือองคก์ารบริการตระหนกั

ถึง ความส าคญัของลูกคา้ก็จะพยายามคน้หาปัจจยัท่ีก าหนดความพึงพอใจของลูกคา้ส าหรับน าเสนอ 

บริการท่ีเหมาะสมเพื่อแข่งขนัแยง่ชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการผูรั้บบริการยอ่มไดรั้บบริการท่ี

มี คุณภาพและตอบสนองความตอ้งการท่ีตนคาดไวไ้ดก้ารด าเนินชีวิตท่ีดีตอ้งพึ่งพาการบริการใน

หลาย ๆ สถานการณ์ทุกวนัน้ียอ่มน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีตามไปดว้ย เพราะการบริการใน

หลายดา้นช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลดว้ย

ตนเอง  

2. ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการช่วยพฒันาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ

บริการงานเป็นส่ิงส าคญัต่อชีวติของคนเราเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงรายไดใ้นการด ารงชีวติและการแสดงออก

ถึงความสามารถในการท างานใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดีเป็นท่ียอมรับวา่ความพึงพอใจในงานมีผลต่อการ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การในอาชีพบริการเช่นเดียวกันเม่ือ
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องค์การบริหารให้ความส าคญักบัการสร้างความพึงพอใจในงานให้กบัผูป้ฏิบติังานบริการทั้งใน

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทางานค่าตอบแทนสวสัดิการและความกา้วหนา้ในชีวิตการงานพนกังาน

บริการก็ยอ่มทุ่มเทความพยายามในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริการให้กา้วหนา้มากยิ่ง ๆ 

ข้ึนไปในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ให้ใชบ้ริการ

ต่อ ๆ ไป ท าใหอ้าชีพบริการเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

การเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2538, น. 38) กล่าวว่า องคก์รบริการท่ีจะประสบ

ความส าเร็จระยะยาวในการด าเนินกิจการบริการ จ าเป็นอย่างยิ่งตอ้งให้ความสนใจการสร้างและ

รักษาความพึงพอใจในการบริการ ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจของลูกคา้หรือความพึงพอใจของ

ผูป้ฏิบติังานบริการ เพราะความพึงพอใจทั้งสองส่วนน้ีลว้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จ

ของการด าเนินงานบริการ ผูบ้ริหารการบริการจึงตอ้งตระหนกัถึงการก าหนดกลยุทธ์การสร้างความ

พึงพอใจในการบริการท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการ 

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2538, น. 40-41) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผู ้

ใหบ้ริการต่างมีความส าคญัต่อความส าเร็จของการด าเนินงานบริการ ดงันั้น การสร้างความพึงพอใจ

ในการบริการจ าเป็นตอ้งด าเนินการควบคู่กนัไปทั้งต่อผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ ดงัน้ี 

1. การตรวจสอบความคาดหวงัและความพึงพอใจของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการอยา่ง

สม ่าเสมอ ผูบ้ริหารการบริการจะตอ้งใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในการส ารวจความตอ้งการ ค่านิยม และ

ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการขององคก์าร ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยการใชบ้ตัรแสดงความ

คิดเห็น การส ารวจและการวิจยัตลาด การส ารวจและเจาะกลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์กลุ่มลูกคา้ 

ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

ครบถ้วนทั้งจากภายนอกและภายในองค์การสะทอ้นภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ด าเนินงานบริการ ซ่ึงจะเป็นตวัช้ีขอ้บกพร่อง–ขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์าร เพื่อเป็นการปรับปรุงแกไ้ข

และพฒันาคุณภาพของการบริการ ให้สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ อนัจะน ามาซ่ึง

ความพึงพอใจต่อการบริการ 
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2. การก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององคก์รใหช้ดัเจน ผูบ้ริหารการบริการจ าเป็นตอ้ง

น าขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ ขอ้บกพร่อง– ขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์าร 

ต้นทุนของการด าเนินการ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภค และข้อมูลอ่ืนท่ีเป็น

ประโยชน์มาประกอบการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางขององค์การ โดยค านึงถึงความ

ชดัเจนและผลในทางปฏิบติัของนโยบายดงักล่าวให้สอดคลอ้งกบัความสามารถและความพร้อม

ขององคก์ารและผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งเป็นท่ียอมรับและรับรู้ถือปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม

องคก์ารซ่ึงจะส่งผลต่อลกัษณะของการใหบ้ริการและคุณภาพของการบริการต่อผูรั้บบริการ 

3. การก าหนดกลยุทธ์การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารการบริการจ าเป็นตอ้ง

ปรับเปล่ียนการบริการท่ีมีอยู่ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและทิศทางขององค์การโดยใช้โดยใช้กล

ยุทธ์สมยัใหม่ ทั้งในดา้นการบริการและการตลาด และการควบคุมคุณภาพบริการ รวมทั้งการน า

เทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการอ านวยความสะดวกในการบริการดา้นต่าง ๆ 

 4. การพฒันาคุณภาพและความสัมพนัธ์ในกลุ่มพนกังาน การพฒันาบุคลากรในองคก์าร

บริการใหมี้คุณภาพและมีจิตส านึกของการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อการบริการอยา่งแทจ้ริง 

จะตอ้งเร่ิมจากให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานบริการ ในดา้นความรับผิดชอบต่อ

งานและผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ การพฒันาให้ความรู้ความเข้าใจใน

ความส าคญัของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ และพยายามสนองตอบความตอ้งการของของลูกคา้ให้ไดรั้บ

ความพึงพอใจสูงสุด การสนบัสนุนการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มในการน าเสนอบริการต่อลูกคา้อยา่ง

เป็นระบบ การจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติง านมีความจงรักภักดีต่อองค์การและปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถ ตลอดจนการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อให้เกิดความกลมเกลียวและพร้อมท่ีจะท าหนา้ท่ี

บริการลูกคา้ 

5. การน ากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อการรับบริการไปปฏิบติัและประเมินผล 

ผูบ้ริหารการบริการจะตอ้งสร้างสรรค์บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งเน้นความส าคญัของ

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการใหเ้กิดข้ึนทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนทุกระดบัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการบริการ 

พนกังานทุกคนตอ้งยึดหลกัการท าหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ของลูกคา้หรือผูรั้บบริการเป็นหัวใจส าคญั

ของการด าเนินงานทุกอยา่ง ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย การวางแผนจดัการ การออกแบบผลิตภณัฑ ์

จนถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์บริการท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย “การสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ” 
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อยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีองคก์ารบริการจ าเป็นตอ้งระบบหรือกลไกในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินผล

กิจกรรมการให้บริการอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองด้วย เพราะข้อมูลดังกล่าวนอกจากน ามาใช้

ปรับปรุงกลยุทธ์การบริการให้ดีข้ึนแล้วยงัเป็นข้อมูลส าคญัในการช้ีแนะให้เห็นโอกาสในการ

น าเสนอบริการใหม่ๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้

การวดัความพึงพอใจต่อบริการ 

เลิศพร ภาระสกุล (2555) ในการท่ีเราจะวดัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว เราจ าเป็นท่ี

จะตอ้งวิเคราะห์มิติดา้นอ่ืนๆ ของความพึงพอใจดว้ยไม่ใช่วดัจากมิติทางดา้นความรู้สึก ซ่ึงเป็นมิติ

ทางด้านจิตวิทยาแต่เพียงด้านเดียวเท่านั้น มิติของความพึงพอใจประกอบด้วยมิติ 2 ด้าน คือมิติ

ทางดา้นกายภาพ (instrumental dimension) และมิติทางดา้นความรู้สึก (expressive dimension) มิติ

ทางดา้นกายภาพ หมายถึงความพึงพอใจต่อลกัษณะทางกายภาพ เช่น ความใสสะอาดของน ้ าทะเล 

ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว ความหลากหลายของท่ีพกั ร้านอาหาร ส่วนมิติทางด้าน

ความรู้สึกหมายถึงความพึงพอใจต่อผลของการกระท าทางด้านจิตวิทยา เช่น ความสะดวกสบาย 

(Swan และ Combs, 1976) ความพึงพอใจประกอบดว้ยมิติท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละมิติมีความเป็น

เอกเทศ (Pizam, Milman และ Jafari, 1991) ดงันั้นความพึงพอใจท่ีนกัท่องเท่ียวมีต่อกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวยอ่มเป็นความพึงพอใจท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงประกอบ ดว้ยความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ 

เป็นดา้นๆ เช่นส่ิงต่างๆ ท่ีเขาไดรั้บ ประสบการณ์ในขณะท่องเท่ียว เช่น ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆ ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ หรือความพึงพอใจต่อการบริการ

ต่างๆ ซ่ึงแต่ละมิติจะตอ้งไดรั้บการวิเคราะห์แยกกนัเป็นดา้นๆ ไป การท่ีเราระบุความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวโดยแยกเป็นดา้นๆ ไปน้ี จะท าให้เราสามารถทราบไดว้่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ

ต่อดา้นใดหรือเร่ืองใด และเร่ืองอะไรบา้งท่ีท าใหเ้ขาไม่พอใจในการท่องเท่ียวคร้ังน้ี  

สุวจัชัย เสมา (2550, น. 10) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นความรู้สึกท่ีเป็น

นามธรรมของผูรั้บบริการ ซ่ึงเกิดจากการท่ีผูใ้ห้บริการ ได้ด าเนินการให้เกิดสมดุลระหว่างส่ิงท่ี

ผูรั้บบริการใหค้่ากบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการได ้5 ประการดงัน้ี 

1. การเขา้ถึงบริการท่ีสะดวกสบาย และเท่าเทียม 

2. การไดรั้บความสะดวกสบายทางกายภาพ 

3. การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ 
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4. การใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 

5. ค่าบริการท่ีเหมาะสม 

ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย ์มกัจะไดแ้ก่ ทรัพยากร (resources) หรือส่ิง

เร้า (stimulus) การวเิคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือการศึกษาวา่ทรัพยากรหรือส่ิงเร้าแบบใดเป็นส่ิง

ท่ีตอ้งการท่ีจะให้เกิดความพึงพอใจและความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุดเม่ือมี

ทรัพยากรทุกอยา่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการครบถว้น 

นาวิน วิไลเลิศ (2549, น. 15) ความพึงพอใจต่อการบริการจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่นั้น

จะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการให้บริการขององค์กรประกอบกบัระดบัความรู้สึกของผูม้ารับ

บริการแต่ละบุคคล ดงันั้นในการวดัความพึงพอใจอาจกระท าไดห้ลายวิธี (สาโรจน์ ไสยสมบติั. 

2534, น. 39) ดงัน้ี 

1. การใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมมากท่ีสุดวิธีหน่ึง โดยการขอร้องหรือขอความ

ร่วมมือจากกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการวดัผลให้แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด โดยค าถาม

จะถามถึงความพึงพอใจเก่ียวกับบริการท่ีหน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น สถานท่ีให้บริการ 

ระยะเวลาในการใหบ้ริการ ลกัษณะการบริการของผูใ้หบ้ริการ 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความช านาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจูง

ใจให้ผูถู้กสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกบัขอ้เท็จจริง วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีประหยดัและมีประสิทธิภาพวิธี

หน่ึง 

3. การสังเกต โดยการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนรับบริการและหลงัรับบริการ ขณะ

รอรับบริการ เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า ความมีอธัยาศยัไมตรี เป็นตน้ วิธีน้ี ผูว้ดั

จะตอ้งกระท าอยา่งจริงจงัและมีแบบแผนท่ีแน่นอนจึงจะประเมินความพึงพอใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เกณฑก์ารวดัความพึงพอใจ  

สมหมาย เสถียรธรรมวิทย ์( 2554, น. 25-27) การวดัความพึงพอใจเป็นวิธีหน่ึงท่ีใชก้นั

อยู่เพื่อทราบผลของการให้บริการท่ีดีเลิศท่ีท าให้ลูกคา้พึงพอใจเป็นส่ิงท่ีบริษทัเช่ือว่ามีคุณค่าและ

ควรใหค้วามเขา้ใจในความตอ้งการและปัญหาของลูกคา้ในการใหบ้ริการ ผูบ้ริการขององคก์รตอ้งมี

ความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและไดผ้ลดีอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการ

ส ารวจความพึงพอใจจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั ในการบริหารจดัการในการวดัความพึงพอใจของ
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ลูกคา้ต่อการใหบ้ริการของพนกังานมีเกณฑ์ในการวดัท่ีลูกคา้ส่วนมากอา้งอิงถึงดงัต่อไปน้ี (วีรพงษ ์

เฉลิมจิระรัตน์, 2538)  

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลกัษณะส่ิงอ านวยความสะดวก

ทางกายภาพอุปกรณ์บุคลากรและวสัดุการติดต่อส่ือสาร  

2. ความเช่ือมัน่วางใจได ้(Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการตาม

สัญญาท่ีใหไ้วแ้ละมีความน่าเช่ือถือ  

3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความยินดีท่ีจะช่วยเหลือ

ผูรั้บบริการและพร้อมท่ีจะใหบ้ริการในทนัที  

4. สมรรถนะของผูใ้ห้บริการ (Competence) หมายถึง การมีความรู้ความสามารถและ

ทกัษะในการปฏิบติังาน  

5. ความมีอธัยาศยัไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติมีน ้ าใจและ

เป็นมิตรต่อผูรั้บบริการ 

6. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าเช่ือถือซ่ึงเกิดจากความซ่ือสัตยค์วาม

จริงใจของผูใ้หบ้ริการ  

7. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) หมายถึง ความรู้สึกมนัใจในความปลอดภยัในชีวิต 

ทรัพย์สินช่ือเสียง การปราศจากความรู้สึกเส่ียงอันตรายและข้อสงสัยต่างๆ รวมทั้งการรักษา

ความลบัของผูรั้บบริการ 

8. การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง การท่ีผูรั้บบริการสามารถเขา้ใชบ้ริการไดง่้าย

ไดรั้บ ความสะดวกในการติดต่อ 

9. การติดต่อส่ือสาร (Communication) หมายถึง การใหข้อ้มูลดา้นต่าง ๆ แก่ผูรั้บบริการ

ใชก้ารส่ือสารดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจและรับฟังเร่ืองราวท่ีผูรั้บบริการร้องทุกข์ 

10. การเขา้ใจและรู้สึกผูรั้บบริการ (Customer Understanding) หมายถึง การท าความ

เขา้ใจ และรู้จกัผูรั้บบริการรวมทั้งความตอ้งการของผูรั้บบริการของตน  

เคร่ืองมือในการติดตามและการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ (Tools for Tracking and 

Measuring Customer Satisfaction)  เป็นวิธีการท่ีจะติดตามวดัและคน้หาความตอ้งการของลูกคา้

โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้บริษทัท่ียึดปรัชญาหรือแนวความคิดทาง
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การตลาด (Marketing Concept) ท่ีมุ่งความส าคญัท่ีลูกคา้จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้ซ่ึง การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มีปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึง คือ  

1. การสร้างความพึงพอใจโดยการลดตน้ทุนของลูกคา้ (ลดราคา) หรือการเพิ่มบริการ

และจุดเด่นของสินคา้ซ่ึงจะมีผลท าใหก้ าไรของบริษทัลดลง  

2. บริษทัจะตอ้งสามารถสร้างก าไรโดยวิธีใดวิธีหน่ึง เช่นลงทุนในการผลิตมากข้ึนหรือ

มีการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีถือวา่มีผลกระทบทั้งรายไดข้องบริษทัและตน้ทุนของสินคา้ 

3. บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัประกอบดว้ยผูถื้อหุน้พนกังานผูข้ายปัจจยัการผลิตและคน

กลางและเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้จะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของคนเหล่าน้ีดว้ย  

วธีิการติดตามและวดัความพึงพอใจของลูกคา้สามารถท าได ้4 วธีิดงัน้ี  

1.  ระบบการติเตียนและขอ้เสนอแนะ (Complaint and Suggestion Systems) เป็นการ

หาขอ้มูลทศันคติของลูกคา้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการท างานของบริษทั ปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

และการท างานรวมทั้งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ  

2.   การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction Systems) ในกรณีน้ีจะ

เป็นการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงดีกวา่วิธีแรกท่ีมกัพบปัญหาวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้

ความร่วมมือและมกัเปล่ียนไปซ่ึงสินคา้จากผูข้ายรายอ่ืนแทน เป็นผลให้บริษทัตอ้งสูญเสียลูกคา้ไป

เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้มากคือการวิจยัตลาดวิธีน้ีบริษทัจะตอ้งเตรียมแบบสอบถามเพื่อคน้หาความพึง

พอใจของลูกคา้เทคนิคต่างๆ ท่ีใชใ้นการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้มีดงัน้ี  

2.1 การใหค้ะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือบริการโดยอยูใ่นรูป 

ของการใหค้ะแนนเช่น ไม่พอใจ อยา่งยิง่ ไม่พอใจ ไม่แน่ใจ พอใจพอ ใจอยา่งยิง่  

2.2 การถามลูกคา้ไดรั้บความพอใจในผลิตภณัฑห์รือบริการหรือไม่อยา่งไร 

2.3 การถามใหลู้กคา้ระบุปัญหาจากการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละเสนอแนะประเด็นต่างๆ ท่ี 

จะแกไ้ขปัญหานั้นเรียกวา่การวเิคราะห์ปัญหาของลูกคา้  

2.4 เป็นการถามลูกคา้เพื่อให้คะแนนคุณสมบติัต่างๆ และการทางานของผลิตภณัฑ ์

เรียกว่าเป็นการให้คะแนนการท างานของผลิตภณัฑ์วิธีน้ีจะช่วยให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของ

ผลิตภณัฑ ์ 

2.5 เป็นการส ารวจความตั้งใจในการซ้ือซ ้ าของลูกคา้  
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3.  การเลือกซ้ือโดยกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมาย (Ghost Shopping) วิธีน้ีจะเชิญบุคคลท่ี

คาดวา่จะเป็นผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพให้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในการซ้ือสินคา้ของบริษทัและคู่แข่ง

ขนัพร้อมทั้งระบุปัญหาเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของบริษทั 

4.  การวิเคราะห์ถึงลูกคา้ท่ีสูญเสียไป (Lost customer Analysis) ในกรณีน้ีจะวิเคราะห์

หรือ สัมภาษณ์ลูกคา้เดิมท่ีเปล่ียนไปใชต้ราสินคา้อ่ืนวิธีแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีท าให้ลูกคา้เปล่ียนใจ เช่น 

ราคาสูงเกินไปบริการไม่ดีพอผลิตภณัฑ์ไม่น่าเช่ือถือรวมทั้งอาจจะศึกษาถึงอตัราการสูญเสียลูกคา้

ดว้ย 

วีรพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2538 (อา้งถึงใน สมหมาย  เสถียรธรรมวิทย,์ 2554, น. 27-28) 

กล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ มีดงัน้ี  

1. ดา้นพนกังานและการตอ้นรับ  

1.1. มีความรู้และรอบรู้ในเร่ืองของสินคา้และบริการของผูบ้ริหาร โครงสร้างของ

องคก์ร นโยบายขององคก์รขอ้มูลข่าวสารขอ้มูลของลูกคา้และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในองคก์ร 

โดยเฉพาะงานในหน้าท่ีท่ีตอ้งการศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีกา้วหน้าต่อไปตอ้งรู้จกัน า

ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าประยกุตใ์ชใ้นการท างาน  

1.2. มีบุคลิกภาพท่ีดีมีความมั่นใจในตนเองและมีความคล่องตัวแสดงถึงความ

กระตือรือร้นสุภาพจริงใจดูเป็นธรรมชาติการแต่งกายเรียบร้อยสะอาดสวยงามเหมาะสมกับ

กาลเทศะ เหล่าน้ีล้วนท าให้บุคลิกของผูใ้ห้บริการน่าชวนมองน่านิยมนับถือน่าเข้าใกล้และน่า

ประทบัใจต่อผูม้าท าการติดต่อ  

1.3. ร่างกายแข็งแรงท่าทางคล่องแคล่วสุขภาพอนามยัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัผูท่ี้มี

ร่างกายอ่อนแอมีโรคภยัมาเบียดเบียนอยูเ่สมอยอ่มเป็นอุปสรรคในการท างานและการพฒันาตนเอง 

ฉะนั้นการระวงัรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอจะมีผลท าให้จิตใจสมองสติปัญญา 

สุขภาพจิตดีเป็นปกติการท างานติดต่อกบัผูอ่ื้นยอ่มเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

1.4. มีจิตส านึกในการตอ้นรับและบริการท่ีดีชอบให้บริการผูอ่ื้นยึดถือวา่บุคคลอ่ืนหรือ

ผูม้าติดต่อถูกเสมอ ปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจและอยา่งตั้งใจ 

1.5. ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นมีไมตรีจิตมีน ้ าใจเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจกบัผูอ่ื้น ให้ความ

ช่วยเหลือเม่ือผูอ่ื้นมีปัญหาทุกขร้์อนสามารถรับฟังปัญหาดว้ยความเห็นอกเห็นใจ  
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1.6. เป็นคนช่างสังเกต มีปฏิภาณไหวพริบดีแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้การพบปะหรือ

ประจนัหนา้กนัระหวา่งผูใ้ห้บริการกบัผูม้าติดต่อยอ่มมีโอกาสหรือแนวโนม้ท่ีจะปะทะคารมกนัได้

ความมีปฏิภาณไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จะช่วยหลบหลีกมิให้โอกาสแบบนั้น

เกิดข้ึนไดป้ระการส าคญัความมีปฏิภาณไหวพริบจะช่วยเสริมบุคลิกภาพความอะลุม้อล่วยและความ

เขา้ใจซ่ึงกนัและกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ดา้นสถานท่ีประกอบการลกัษณะของสถานท่ีท่ีใหบ้ริการท่ีดี  

    2.1. ท าเลท่ีตั้งเดินทางสะดวกไม่แออดัในการเดินทาง  

    2.2. สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี  

    2.3. การจดัป้ายบอกหน่วยงานท่ีลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการในขณะรอรับบริการ 

    2.4. สถานท่ีจอดรถสะดวกไม่คบัแคบจนเกินไป  

3. ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บลูกคา้จะรู้สึกประทบัใจเม่ือ  

    3.1. มีพนกังานท่ีคอยใหค้วามสะดวกกบัลูกคา้เพียงพอ  

    3.2. มีความทนัสมยัของอุปกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานใหบ้ริการกบัลูกคา้ 

    3.3. การใหค้  าแนะน าและช้ีแจงผลประโยชน์ท่ีผูรั้บบริการควรจะไดรั้บ 

    3.4. การใหค้วามช่วยเหลือเม่ือผูรั้บบริการไม่เขา้ใจในบริการ  

4. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ 

    4.1 ความทนัสมยัต่อขอ้มูลและข่าวสารท่ีได้รับจากการบริการและประโยชน์ของ

ขอ้มูลท่ีผูรั้บบริการจะไดรั้บ 

    4.2 การใหค้  าแนะนาตอบปัญหาท่ีถูกตอ้งชดัเจน 

    4.3 การใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้รวมถึงรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลท่ีง่ายไม่

คลุมเครือเขา้ใจต่อการฟัง  

5. ดา้นระยะเวลาในการด าเนินการการบริการท่ีมีการด าเนินการท่ีดีไดแ้ก่  

    5.1 ความรวดเร็วของการใหบ้ริการในแต่ละคร้ังแต่ละเร่ือง  

    5.2 การลดขั้นตอนหรืออนุโลมให้ลูกคา้ในบางกรณีลูกคา้จะมีความรู้สึกท่ีง่ายไม่

เสียเวลา  
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    5.3 การด าเนินการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ท่ีไม่ท าให้ลูกคา้เสียโอกาสหรือผลประโยชน์

ท่ีจะไดรั้บ  

การประเมินความพึงพอใจ 

การประเมินความพึงพอใจ เน่ืองจากมีการให้ค  านิยามความพึงพอใจไวม้ากมาย และ

แตกต่างกนั จึงท าใหไ้ม่มีค  าจ  ากดัความของพึงพอใจอยา่งชดัเจน ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้จ ากดัในการวิจยัจะ

หาค าจ ากดัความท่ีเหมาะสม ท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันามาตรวดั ความพึงพอใจท่ีสามารถวดัผลได้

อยา่งชดัเจน จึงมีนกัวชิาการหลายท่านคิดแบบการประเมินความพึงพอใจท่ีมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 

Kotler, 2000 (อา้งถึงใน กวิน วงศลี์ดี และคณะ, 2554) เสนอเกณฑ์การประเมินความ

ตอ้งการ และความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคไว ้5 มิติ ดงัน้ี  

1. ความรู้สึกจบัตอ้งได ้หรือความเป็นรูปธรรมของสินคา้ (Tangible) หมายถึง ส่วนของ

การบริการท่ีรู้สึกจบัตอ้งได ้เช่น การบริการน ้าด่ืมฟรี สะอาด เยน็ สดช่ืนในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

2. ความเช่ือถือได ้(Reliability) หมายถึง การบริการท่ีลูกคา้ไดมี้ความคาดหวงัและ

ไดรั้บการบริการตามโฆษณา หรือค าอวดอา้งของบริษทัในทุกๆ คร้ังท่ีเขา้รับบริการ  

3. การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจในการให้บริการ โดยการให้

ความช่วยเหลือลูกคา้ในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น เพิ่มเติมสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

4. การเช่ือมัน่ (Assurance) หมายถึง การท่ีบริษทัให้การรับรองว่า การบริการท่ีดีมี

คุณภาพตอ้งเกิดข้ึนตามส่ิงท่ีบริษทัไดท้  าการสัญญาไวจ้ะตอ้งมีใหลู้กคา้ 

5.การเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การเอาใจลูกคา้มาใส่ใจเรา โดยการตอบสนองส่ิงท่ี

ลูกคา้ตอ้งการไดร้วดเร็ว ตรงเวลา หรือตรงตามความประสงคข์องลูกคา้ 

Stormborg (1984, pp. 106-108) กล่าววา่ การวดัความตอ้งการ และความพึงพอใจของ

ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมีวธีิท่ีนิยมใชก้นั ดงัน้ี  

1. การสัมภาษณ์ (Interview) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่งบางกลุ่ม แต่อาจจะ

มีเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ท่ีไม่สูงนกั โดยวิธีน้ีมีขอ้ดีคือผูส้ัมภาษณ์มีเวลาในการถามหรืออธิบาย

ค าถามต่างๆ ให้ผูต้อบเขา้ใจ แต่ขอ้เสียคือหากผูส้ัมภาษณ์ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์นอ้ยเกินไปหรือ

เร่งรีบ อาจจะมีการส่ือความหมายใหแ้ก่ผูต้อบค าถามผดิไป  
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2. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) นบัเป็นวิธีท่ีมีคนนิยมใช้กนัมากท่ีสุดเพราะ

สามารถทดสอบความแม่นย  าและเท่ียงตรงของขอ้มูลได ้ซ่ึงอาจจะมีทั้งการให้เลือกตอบหรือการ

เพิ่มขอ้เสนอแนะในรูปแบบการเติมค า เป็นตน้ โดยมีขอ้ดีดงัน้ี มีความสะดวกและรวดเร็วในการ

ท างาน และมีขอ้เสียคือผูต้อบค าถามตอ้งสามารถอ่านไดแ้ละเขียนได ้เช่น นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นไม่

สามารถอ่านภาษาไทยได ้ 

3. การสังเกต (Observation) วธีิน้ีผูท่ี้ท  าการสังเกตจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมของผูท่ี้มาใช้

บริการ เวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการรอการรับบริการ และหลงัจากการท่ีใชบ้ริการแลว้ อาจจะมาจากการสังเกต

กิริยา ท่าทาง ค าพดู ฯลฯ จากนั้นจึงท าการประเมินความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ 

Gronroos, 1988, p. 12 (อา้งถึงใน ปาริชาติ หตัถะแสน, 2549, น. 24) กล่าววา่ การรับรู้

คุณภาพการบริการประกอบไปดว้ย 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะทางดา้นเทคนิคหรือผลท่ีไดแ้ละลกัษณะ

ตามหนา้ท่ีหรือความสัมพนัธ์ของกระบวนการ โดยท่ีคุณภาพดา้นเทคนิคเป็นการพิจารณาเก่ียวกบั ผู ้

ให้บริการจะใช้เทคนิคอะไรท่ีจะท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ เกิดความพอใจตามความตอ้งการ

พื้นฐานการรับรู้ คุณภาพท่ีดีเกิดข้ึนเม่ือความคาดหวังของลูกค้าตรงกับการรับรู้ท่ีได้จาก

ประสบการณ์ท่ีผา่นมา ถา้ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีตั้งไวต้รงกบัการรับรู้จริงในคุณภาพของสินคา้ 

หรือบริการนั้นจะสูง โดยท่ีความคาดหวงัต่อคุณภาพจะได้รับอิทธิพลมาจาก การส่ือสารทาง

การตลาด การส่ือสารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และความตอ้งการของลูกคา้เอง ส่วน

ลกัษณะตามหนา้ท่ีจะเป็นการพิจารณาจากผูใ้ห้บริการจะท าอยา่งไรให้การบริการดีเท่ากบัการรับรู้

จากประสบการณ์ของลูกคา้ท่ีผา่นมา 

เอกวิทย ์แกว้ประดิษฐ์ (2537, น. 93-94) อธิบายวา่ เคร่ืองมือประเภทมาตราวดัทศันคติ

ไวว้า่ เป็นขอ้ความท่ีใชเ้พื่อการเก็บขอ้มูล ทางดา้นจิตพิสัย เช่น ความคิดเห็น การสร้างสรรคท์ศันคติ

ต่างๆ เป็นตน้ มาตราวดัทศันคติมีอยู่ หลายชนิด แต่ในการวิจยัเทคโนโลยีการศึกษาท่ีนิยมใช้ คือ 

วธีิการของลิเคิร์ท (Likert) การวดัทศันคติตามวธีิน้ีจะก าหนด ช่วงความรู้สึกของคนเป็น 5 ช่วง หรือ 

5 ระดบัดงัน้ี 

การสร้างมาตราวดัทศันคติตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) 

1) ตั้งจุดม่งหมายของการศึกษาวา่ ตอ้งการศึกษาทศันคติของใครท่ีมีต่อส่ิงใด 
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2) ให้ความหมายของทศันคติต่อส่ิงท่ีจะศึกษานั้นให้แจ่มชดัเพื่อให้ทราบวา่ ส่ิงท่ีเป็น 

ประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะสร้างแบบวดันั้นประกอบดว้ยคุณลกัษณะใดบา้ง 

3) สร้างขอ้ความให้ครอบคลุมคุณลกัษณะท่ีส าคญัๆ ของส่ิงท่ีจะศึกษาให้ครบถว้น ทุก

แง่ทุกมุมและตอ้งมีขอ้ความท่ีเป็นไปในทางบวกและทางลบมากพอต่อการท่ีเม่ือน าไปวิเคราะห์ 

แลว้เหลือจ านวนขอ้ความท่ีตอ้งการ 

4) ตรวจสอบขอ้ความท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงท าไดโ้ดยผูส้ร้างขอ้ความเอง และน าไปให้ผูท่ี้มี 

ความรู้ในเร่ืองนั้นๆ ตรวจสอบโดยพิจารณาในเร่ืองของความครบถ้วนของคุณลกัษณะของส่ิงท่ี 

ศึกษาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ตลอดจนลกัษณะการตอบกบัขอ้ความท่ีสร้างวา่สอดคลอ้ง

กนัหรือไม่เพียงใด เช่น พิจารณาวา่ ควรจะใหต้อบวา่ “เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง, เห็นดว้ย, เฉยๆ, ไม่เห็นดว้ย

, ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่” หรือ ชอบ มากท่ีสุด, ชอบมาก, ปานกลาง, ชอบนอ้ย, ชอบนอ้ยท่ีสุด, เป็นตน้ 

5) ท าการทดลองขั้นก่อนท่ีจะน าไปใชจ้ริง โดยการน าขอ้ความท่ีไดต้รวจสอบแลว้ไป

ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวนหน่ึงเพื่อตรวจสอบความชดัเจนของขอ้ความและภาษาท่ีใชอี้กคร้ัง

หน่ึง และเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ความเท่ียงตรง ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความ

เช่ือมัน่ของมาตรวดัทศันคติทัง่ชุดดว้ย 

6) ก าหนดการให้คะแนนการตอบของแต่ละตวัเลือก โดยทัว่ไปท่ีนิยมใช้คือ ก าหนด 

คะแนนเป็น 5 4 3 2 1 หรือ 5 4 3 2 1 0 หรือ 4 3 2 1 0 ส าหรับขอ้ความทางบวก และ 1 2 3 4 5 หรือ 

0 1 2 3 4 ส าหรับขอ้ความทางลบ ซ่ึงเป็นวธีิท่ีสะดวกมากในทางปฏิบติั 

จากการศึกษาแนวคิดดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

ภายในท่ีแต่ละบุคคลคนมีความคิดเห็น ความรู้สึกต่อส่ิงต่างๆ หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไดรั้บและ

คาดหวงัเอาไว ้ระดบัความพึงพอใจจะมากนอ้ยแค่ไหนนั้นข้ึนอยูก่บัความคาดหวงัของแต่ละบุคคล

ท่ีมีต่อส่ิงนั้นๆ ซ่ึงความรู้สึกของมนุษยน์ั้นมี 2 แบบ คือความรู้ทางบวกและความรู้สึกทางลบ 

ความรู้สึกน้ีจะแสดงออกมาต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการในรูปแบบของความพึงพอใจ ซ่ึงถา้ไดรั้บ

สินคา้หรือบริการต ่ากวา่ความคาดหวงัก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ ถา้หากวา่สินคา้หรือบริการนั้นตรง

กับความคาดหวงัก็จะมีความพึงพอใจ ซ่ึงความส าคัญของความพึงพอใจในการให้บริการนั้น

จ าเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ เพราะความพึงพอใจของผูรั้บบริการนั้น
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จะเป็นตวัแปรส าคญัในการประเมินคุณภาพการบริการท่ีไดน้ าเสนอตรงกบัความตอ้งการและความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อการบริการ 

ความหมายของความจงรักภกัดี 

โอลิเวอร์ (Oliver, 1999, p. 34) กล่าววา่ ความจงรักภกัดีคือขอ้ผกูมดัอยา่งลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซ ้ า

หรือให้การอุปถมัภสิ์นคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอยา่งสม ่าเสมอในอนาคต ซ่ึงลกัษณะการซ้ือจะซ้ือ

ซ ้ าในตราสินค้าเดิมหรือชุดของตราสินค้าเดิม การเปล่ียนพฤติกรรมน้ีจะได้รับอิทธิพลจาก

สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบและศกัภาพของความพยายามทางการตลาด 

ณัฐพชัร์ ลอ้ประดิษฐ์พงษ ์(2549, น.27) กล่าววา่ ความจงรักภกัดี คือทศันคติของลูกคา้ท่ีมี

ต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้งน าไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะยาวเป็นการเหน่ียวร้ังลูกคา้ไวก้บัองคก์ร 

ความจงรักภกัดีไม่ได้ เป็นเพียงพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าเท่านั้นแต่ยงัครอบคลุมความหมายไปถึง

ความรู้สึกนึกคิดและความสัมพนัธ์ในระยะยาวดว้ย ซ่ึงการซ้ือซ ้ าของลูกคา้ไม่ไดห้มายความวา่จะมี

ความจงรักภกัดีเสมอไปเพราะพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าอาจเกิดจากหลายปัจจยัรวมกนั เช่น มีท าเลท่ี

ตั้งอยู่ใกลท่ี้พกัอาศยัหรือท่ีท างานของลูกคา้ ลูกคา้มีความคุน้เคย สินคา้หรือบริการมีราคาต ่ากว่าคู่

แข่งขนัรายอ่ืนเกิดจากความผิดพลาดของคู่แข่งขนั และความสัมพนัธ์หรือความประทบัใจในอดีต

ของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการเป็นตน้ 

ฮอวคิ์นส์ และ คอนีย ์(Hawkins & Coney), 2001 (อา้งถึงใน ชญานิน บุหลนัพฤกษ์, 2549, 

น.47) กล่าวว่า ความจงรักภกัดีในตราสินคา้นอกจากหมายถึงการซ้ือตราสินคา้ใดตราสินคา้หน่ึง

อยา่งสม ่าเสมอแลว้ยงัรวมถึงสาเหตุท่ีลึกซ้ึงมากข้ึนกวา่นั้นนัน่คือการซ้ือสินคา้ในตราสินคา้ลกัษณะ

ดงักล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากมีความรู้สึกทางอารมณ์ต่อตราสินคา้รวมอยู่ดว้ยดงันั้นเม่ือลูกคา้ไดรั้บรู้

มูลค่าจริงจากสินคา้หรือบริการและรู้สึกพึงพอใจจะมีผลต่อการเพิ่มการใช้สินคา้การซ้ือซ ้ าและ

ความจงรักภกัดีในตราสินคา้ซ่ึงสามารถน าไปสู่การบ่งช้ีบุคลิกภาพของลูกคา้เพราะปฏิกิริยาตอบโต้

จากตราสินค้าและการเสริมแรงจากตราสินค้าเพียงในบางส่วนเป็นลักษณะของภาพลักษณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตนเองความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้พบได้โดยทัว่ไปส าหรับสินคา้ท่ีมีตราสินคา้ติด

ตลาดจนเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่นลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีไม่ค่อยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใช้
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ประกอบการพิจารณาตดัสินใจซ้ือ นอกจากนั้นแลว้กลยทุธ์การตลาดของคู่แข่งขนัเช่นคูปองส่วนลด 

แมจ้ะดึงดูดใจให้กลุ่มลูกคา้ผูจ้งรักภกัดีไปจากสินคา้เดิม แต่จะเป็นเพียงเพราะผลประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บจากการส่งเสริมการขาย ซ่ึงจะกลบัมาซ้ือตราสินคา้เดิมเม่ือการส่งเสริมการขายนั้นส้ินสุดลง

และจะใหอ้ภยัไดห้ากตราสินคา้ท่ีจงรักภกัดีนั้นเกิดความบกพร่องเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอีกดว้ย 

ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีในตราสินคา้จะเป็นแหล่งท่ีให้ขอ้มูลดว้ยค าบอกเล่าต่อบุคคลอ่ืนซ่ึงถือว่า

เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัองค์กรโดยการส่ือสารแบบปากต่อปากในเชิงบวกของลูกค้าท่ีมีความ

จงรักภกัดีจะสามารถท าให้ปริมาณลูกคา้ในอนาคตเพิ่มข้ึนดงันั้น ลูกคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีในตรา

สินค้าจะช่วยสร้างผลก าไรให้กับองค์กรได้มากกว่าลูกค้าท่ีมีการซ้ือซ ้ า (มหาวิทยาลัยบูรพา: 

ออนไลน์) 

การวดัความจงรักภกัดีต่อการบริการ 

พง และ ยี (Pong & Yee), 2001 (อา้งถึงใน ผุดผอ่ง ตรีบุบผา, 2547, น.47) กล่าววา่ ความ

ภกัดีต่อการบริการนั้นเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมทศันคติและความรู้จึงสรุปปัจจยัท่ีใชใ้นการวดั

ความภกัดีต่อการบริการไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมการซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase Behavior) เป็นการแสดงถึงความผกูพนัท่ีลูกคา้มี

ต่อผูใ้หบ้ริการ 

ค าบอกเล่า (Words of Mouth) เป็นผลของการวดัความภกัดีท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การ

บอกเล่านั้นรวมถึงการแนะน าผูอ่ื้นด้วย และคนท่ีมีความภกัดีก็มกัจะมอบผลในทางบวกกลบัสู่ผู ้

ใหบ้ริการ 

ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเลือกรับบริการ (Period of Usage) เป็นการวดัการเขา้รับบริการว่ามี

ความต่อเน่ืองหรือไม่ หรือรับบริการเดือนละก่ีคร้ัง ซ่ึงสามารถสะทอ้นสถานการณ์การบริโภควา่จะ

เป็นความภกัดีในระยะยาวหรือไม่ 

ความไม่หว ัน่ไหวต่อราคาท่ีเปล่ียนแปลง (Price Tolerance) คือการท่ีราคาสูงข้ึนผูบ้ริโภคท่ี

มีความภกัดีก็ยงัเลือกการบริการของเราอยู่ ท  าให้เห็นว่าราคาไม่ได ้ส่งผลต่อการเลือกการบริการ

ของผูบ้ริโภค 

ความตั้งใจซ้ือซ ้ า (Repeat Purchase Intention) เป็นการเลือกซ้ือในบริการเดิมเป็นประจ า 
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ความชอบมากกวา่ (Preference) ผูบ้ริโภคมีความภกัดีท่ีแทจ้ริงจะแสดงความชอบมากกวา่

ออกมาใหเ้ห็นไดช้ดั 

การลดตวัเลือก (Choice Reduction Behavior) ผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีจะมีการหาขอ้มูล 

เพื่อนการตดัสินใจนอ้ยลง 

การเป็นอนัดบัแรกในใจ (First-in-Mind) การบริการนั้นจะเป็นตวัเลือกแรกเสมอหาก

ผูบ้ริโภคมีความภกัดี (มหาวทิยาลยับูรพา: ออนไลน์) 

ดงันั้นความจงรักภกัดีต่อการบริการจึงหมายถึงขอ้ผูกมดัอย่างลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซ ้ าในสินคา้

หรือบริการดว้ยความพึงพอใจในระยะยาว 

 

2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์ความส าคัญและความพงึพอใจ (IPA) 
 Martilla และ James, 1977 (อา้งถึงใน พรทิพย ์ บุญเท่ียงธรรม, 2555) เป็นผูคิ้ดคน้
แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความส าคญัและความพึงพอใจ (Importance-Performance Analysis : 
IPA) เป็นคร้ังแรก โดย Martilla และ James กล่าววา่ เทคนิคการวิเคราะห์ดงักล่าวเป็นเทคนิคการ
วิเคราะห์ถึงระดบัความส าคญัและระดบัการปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นเทคนิคอย่างง่ายท่ีใชส้ าหรับการวดั 
และวิเคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะและประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน โดยวิธีการประเมินผลหรือ
วดัผลการยอมรับและความพึงพอใจในท่ีมีรูปแบบต่างๆ หรืออีกนยัหน่ึงส่ิงน้ีก็คือความคาดหวงัของ
ลูกคา้ท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑแ์ละบริการตามท่ีตอ้งการ 
 ทวีป ศิริรัศมี, มนสั ชยัสวสัด์ิ, ภิรมย ์จัน่ถาวร และศุภกร ล้ิมคุณธรรมโน (2553) ไดน้ า
เทคนิค IPA มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการน าค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความส าคญัและระดบั
ปฏิบติังานในแต่ละตวัแปรท่ีแตกต่างกนัมาก าหนดจุดตดับนกราฟในตาราง IPAMatrix  ท่ีแบ่งพื้นท่ี
การวเิคราะห์เป็น 4 ส่วน โดยแต่ละพื้นท่ีมีการก าหนดต าแหน่งโดยใชค้่าระหวา่งคะแนนต ่าสุดและ
สูงสุดของระดบัความส าคญั และระหว่างคะแนนต ่าสุดและสูงสุดของผลการปฏิบติังาน ดงัภาพท่ี 
2.1 
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Quadrant 1 

Concentrate Here 

Quadrant 2 

Deep up Good Work 

Quadrant 3 

Low Priority 

Quadrant 4 

Possible Overkill 

 
 
 
ภาพที ่ 2.1  Importance-Performance Matrix 
ทีม่า: ทวปี ศิริรัศมี, มนสั ชยัสวสัด์ิ, ภิรมย ์จัน่ถาวร และ ศุภกร ล้ิมคุณธรรมโน (2553: 145) 
  

โดย ทวปี ศิริรัศมีและคณะ กล่าววา่ การวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค IPA มีความส าคญัต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์เป็นอย่างมาก เพราะท าให้ผูมี้อ  านาจสามารถวิเคราะห์ไดว้่า ปัจจยัใดเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันา และยงัสามารถจดัการทรัพยากรหรืองบประมาณได้
อยา่งคุม้ค่า 
 Timothy และ Mark (2004)  ไดก้ล่าวถึง IPA จากขอ้แนะน าบางประการในมุมมองจาก
การวางแผนทางเศรษฐกิจ โดย Timothy กล่าววา่ IPA เป็นวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีง่ายและประหยดั
งบประมาณ และเหมาะส าหรับธุรกิจท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเทคนิคดงักล่าวเสมือนเป็น
เคร่ืองมือท่ีเช่ือมโยงระหว่างผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ IPA กบักระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของ
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดบทบาทของผูเ้ป็นเจ้าของธุรกิจในการด าเนินงานตาม
ขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล Timothy และ Mark ยงักล่าวอีกวา่พวกเขาไม่สามารถท่ีจะ
ปฏิเสธความคิดเห็นของ Martilla และ James ท่ีกล่าวไวเ้ก่ียวกบัประโยชน์ทางการตลาดของ IPA วา่ 
“การวิเคราะห์ความส าคญัดว้ยเทคนิค IPA นั้นมีขอ้ดีหลายประการส าหรับการประเมินการยอมรับ
ของผูบ้ริโภคของโปรแกรมทางการตลาด และท่ีส าคญัคือ เป็นเทคนิคท่ีใชต้น้ทุนต ่า เขา้ใจง่าย และ
สามารถใหข้อ้มูลในเชิงลึก” 
 Timothy และ Mark ยงัพบวา่โดยปกติแลว้เทคนิค IPA ในแบบดั้งเดิมนั้นค่อนขา้งท่ีจะ
เป็นประโยชน์อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะถูกน าไปปรับใช้กับด้านอ่ืนก็ตาม แต่เทคนิคดงักล่าวก็ยงัเป็น
ประโยชน์อยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะถูกน าไปปรับใช้กับด้านอ่ืนก็ตาม แต่เทคนิคดังกล่าวก็ยงัเป็น

Importance 

High 
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Performance 

Excellent Fair DPU



41 

 

ประโยชน์ต่อการจดัการในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะแรกๆ 
IPA จะเป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์มากส าหรับการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ 
 IPA จึงเป็นเทคนิคท่ีถูกน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อท าให้เขา้ใจถึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้ถึง
พอใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการในหลากหลายสาขา (Hawes and Rao, 1985; Zhang and 
Chow, 2004)นอกจากน้ี เทคนิคดงักล่าวยงัถูกน าไปปรับใช้กบัการศึกษาวิจยัในศาสตร์ด้านอ่ืน 
รวมถึงศาสตร์ทางดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยมีนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดน้ าเทคนิค IPA 
ไปปรับใช้กบัการศึกษาวิจยัของตนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียว คุณภาพและบริการ
ของโรงแรม รีสอร์ท และการศึกษาเก่ียวกบัจุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวโดยทัว่ไป อาทิ Chu 
และ Choi (2000) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกโรงแรมของนกัเท่องเท่ียวในฮ่องกงเปรียบเทียบ
ระหว่างนักท่องเท่ียว 2 ประเภท คือ นักธุรกิจและนักท่องเท่ียวเพื่อการพกัผ่อน การศึกษาของ 
Lewis, R.C. และ Chambers, R.E.(1989) ได้น าเทคนิค IPA มาประกอบการรายงานผลการ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมาใช้บริการโรงแรมเชอราตัน เพื่อวดัประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการ และการศึกษาของ While Evans และ(1989) ไดท้  าการตรวจสอบการรับรู้ของผูใ้ห้บริการ
เก่ียวกบัความคาดหวงัของลูกคา้ในเร่ืองของคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรม โดยใช้
เทคนิค IPA 
 ดงันั้น จึงพอสรุปไดว้า่ IPA มีขอ้ไดเ้ปรียบในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวการ
ประเมินผลการยอมรับ และความพึงพอใจของผูบ้ริโภค (นักท่องเท่ียว) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับว่าเป็น
เทคนิคการประเมินท่ีมีตน้ทุนต ่า เป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจง่าย และใหข้อ้มูลท่ีในเชิงลึก ท่ีส าคญัในแง่ของ
ส่วนประสมการตลาดท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดี
ข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น นอกจากน้ี การน าเสนอผลการประเมิน IPA 
อยู่ในรูปแบบของกราฟสองมิติซ่ึงมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ท่ีท าให้สามารถ
แปลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน ท าให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวาง
กลยทุธ์และตดัสินใจดา้นการตลาดดียิง่ข้ึน (Martilla and James, 1977) ดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2  กราฟเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจแต่ละคุณสมบติัของนกัท่องเท่ียว 

ทีม่า: ดดัแปลงจาก ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยธุยา (2550) 

 
 จากภาพท่ี 2.2 สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือน าค่าความคาดหวงัและความพึงพอใจมา
เปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติผลลัพธ์ท่ีได้ตกอยู่ท่ี  Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบาย
ความหมายได ้4 ลกัษณะ ในท่ีน้ีแนวคิดของ Martilla และ James จึงถูกน ามาประยุกตใ์ชก้บัการวิจยั
 Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียว 
แต่นักท่องเท่ียวไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ คือ นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ แต่กลบัไดรั้บการตอบสนอง จึงแสดงออกซ่ึงความพึงพอใจในระดบัต ่า 
 Quadrants B (Keep Up the Good Work) หมายถึง ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่ง
ท่องเท่ียวสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดีในคุณลกัษณะท่ีทกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก คือนัง่
ท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงในคุณลกัษณะนั้นๆ และไดรั้บการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอย่างดี แล้ว
แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจในระดบัสูง 
 Quadrants C (Low Priority) หมายถึง ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่งท่องเท่ียวมี
คุณภาพต ่า ในขณะเดียวกนั คุณลกัษณะดงักล่าวก็ไม่มีความส าคญัต่อนกัท่องเท่ียว คือ นกัท่องเท่ียว
ไม่ไดค้าดหวงัอะไรในคุณลกัษณะนั้นๆ ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 

พึงพอใจมาก พึงพอใจนอ้ย 

ส าคญัมาก 
(ลูกคา้คาดหวงัสูง) 

ส าคญันอ้ย 
(ลูกคา้คาดหวงันอ้ย) 

A 

C D 

B 

ตอ้งใหค้วามสนใจ 
(Concentrate Here) 

พึงพอใจกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ
ทางการท่องเท่ียว 

(Keep up the good Work) 

ไม่ตอ้งใหค้วามส าคญัมาก 
(Low Priority) 

ใหบ้ริการดีมากแต่นกัท่องเท่ียวไม่
เห็นความส าคญั 

(Possible Overskill) DPU



43 

 

 Quadrants D (Possible Overkill) หมายถึง ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความ
จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ดงันั้นจึงแสดงออกซ่ึงความ
พึงพอใจในระดบัสูง 
 
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 Heung และ Qu, (2000) ไดศึ้กษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นท่ีมีต่อฮ่องกง

โดยศึกษาดา้นต่างๆ 8 มิติ 29 คุณลกัษณะ พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อฮ่องกงใน

ระดบัสูงสุดคือการเดินทางเขา้ถึงสะดวก และไดว้ิเคราะห์ปัจจยัในดา้นต่างๆ ทั้ง 29 คุณลกัษณะ 

พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นมีความพึงพอใจต่อมิติต่างๆ ทั้ง 8 ดา้นเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี  1) 

ดา้นผูค้น  2) ดา้นความสะดวกสบายโดยรวม 3) ดา้นราคา  4) ดา้นท่ีพกัและอาหาร 5) ดา้นสินคา้ 6) 

ดา้นส่ิงดึงดูดใจ (แหล่งท่องเท่ียว) 7) ดา้นวฒันธรรม 8) ภูมิอากาศและภาพลกัษณ์ และยงัพบอีกวา่

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่ีนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่นจะแนะน าใหช้าวญ่ีปุ่นคนอ่ืนๆ มาท่องเท่ียวท่ีฮ่องกงคือ 

ดา้นท่ีพกัและอาหาร ดา้นราคา และดา้นวฒันธรรมตามล าดบั 

สุวจัชยั เสมา (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการท่องเท่ียวพทัยาและบางแสน: กรณีศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่  1. ขอ้มูล

ส่วนบุคคล พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางท่องเท่ียวพทัยาและบางแสน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพโสดระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และมี

ระดบัรายได ้10,001 - 20,000 บาท/เดือน  2. พฤติกรรมการท่องเท่ียวพทัยาและบางแสน พบว่า 

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวพทัยาและบางแสน โดยดูจากสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการ

และเคยมีประสบการณ์การท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เดินทางมากบัครอบครัว โดยรถส่วนตวั มีค่าใชจ่้าย

ในการท่องเท่ียว 1,001 - 5,000 บาท ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่มาจากอาหาร และเคร่ืองด่ืม กิจกรรมท่ีช่ืน

ชอบ คือ การท่องเท่ียวชมสถานท่ี/การแสดง  3. ภาพรวมนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางท่องเท่ียว

พทัยาและบางแสนมีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความ

เหมาะสมการเดินทาง และด้านคุณค่าของการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจระดบัมาก 

ยกเวน้ ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการท่ีมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  4. ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวพทัยาและบางแสนของนกัท่องเท่ียว พบวา่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ในการเดินทางท่องเท่ียว
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พทัยาและบางแสนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่าสถานภาพไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการเดินทางท่องเท่ียวพทัยาและบางแสน 

เสาวรส  ประทุมสุวรรณ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 61 และร้อยละ 39 ตามล าดบั มีอายุเฉล่ีย 29 ปี และมี

อายอุยูใ่นช่วง 21-30  ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 65 มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคกลาง ร้อยละ 37 

โดยจ านวนคนส่วนใหญ่ของคนในกลุ่มน้ีอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษทัเอกชน ร้อยละ 34 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 64 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

อยูท่ี่ 5,000-15,000 บาท ร้อยละ 61 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองพทัยา จงัหวดั

ชลบุรีของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 

ดา้นสถานท่ี รองลงมาคือผลิตภณัฑ์และบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้น

ราคา ตามล าดบัโดยปัจจยัด้านสถานท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.99 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก โดย

ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีให้ความส าคญัในระดบั มากเรียงตามล าดบัได้ดงัน้ี การเดินทางคมนาคม

สะดวกรวดเร็ว  มีรถสาธารณะให้บริการในการเดินทาง  และสถานท่ีจอดรถสะดวกสบายและ

เพียงพอ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย

ดา้นผลิตภณัฑ์และบริการให้ความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ความหลากหลายของ

สถานบนัเทิง ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว เคร่ืองเล่นกีฬาทางน ้ าครบครัน งานประเพณี

ต่างๆ และความสวยงามของชายหาดและหมู่เกาะ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.89 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัในระดบัมากเรียง

ตามล าดบัไดด้งัน้ี มีการจดังานเทศกาลตางๆ เช่น พทัยามิวสิคเฟสติวลั เป็นตน้ และงานแข่งขนักีฬา

ต่างๆ เช่น พทัยามาราธอน เป็นตน้ ปัจจยั ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก 

โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรให้ความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี คนในทอ้งท่ีเมือง

พทัยามีอธัยาศยัและมิตรไมตรีท่ีดี และการให้บริการของเจา้หน้าท่ีรัฐ เช่น ต ารวจท่องเท่ียวศูนย์

ขอ้มูลท่องเท่ียว เป็นตน้ และปัจจยั ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั
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ยอ่ยดา้นราคาใหค้วามส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไปในการ

ใช้บริการท่ีพกั ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไปในอาหารและเคร่ืองด่ืม ความเหมะสมของราคาเตน้ท์

ชายหาดและเคร่ืองเลนทางน ้าต่างๆ ความเหมาะสมของราคาบตัรผา่นเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวต่างๆ 

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มตวัอย่างท่ีมา

ท่องเท่ียวเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีพบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคข์องการ

มาท่องเท่ียวเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีในคร้ังน้ีเพื่อพกัผ่อน ร้อยละ 90 เดินทางมากบัญาติ/พี่น้อง 

ร้อยละ 51 เดินทางมาโดยรถยนตส่์วนตวัร้อยละ 70 สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ี

คือ หาดพทัยา ร้อยละ 65 นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่พกับงักะโล และรีสอร์ท ร้อยละ 51 มี

ระยะเวลาของการมาท่องเท่ียวเฉล่ีย 2 วนั ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ีอยู่ท่ี 1,001-5,000 

บาท ร้อยละ 42 และแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ ในการคน้หาในการมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ีนกัท่องเท่ียวกลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ถามเพื่อน/คนสนิท ร้อยละ 80 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยกลุ่มตวัอย่างท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีในคร้ังน้ีพบว่า ความพึงพอใจท่ีนักท่องเท่ียวให้พึง

พอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว รองมาคือดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะ 

ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ดา้นความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายใน

การมาเท่ียวเมืองพทัยา  ดา้นอธัยาศยัและมิตรไมตรีคนทอ้งถ่ิน และดา้นระบบการคมนาคม/ขนส่ง 

ตามล าดบั โดยความพึงพอใจดา้นสถานท่ีท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก โดย

ความพึงพอใจยอ่ยดา้นสถานท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ความน่าสนใจของ

แหล่งท่องเท่ียวบนัเทิง ความหลากหลายของกิจกรรม และความสวยงามของส่ิงแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ ความพึงพอใจดา้นท่ีพกัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ซึงอยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอใจยอ่ย

ดา้นท่ีพกัให้ความส าคญัในระดบัมาก เรียงตามล าดบั ดังน้ี ความสะดวกสบายของท่ีพกั  และการ

ตอ้นรับและการให้บริการในท่ีพกั ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.85 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจย่อยด้านส่ิงอ านวยความสะดวกสาธารณะให้

ความส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบั ดงัน้ี สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้ 

และห้องสุขาอาบน ้ า ความพึงพอใจดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 ซ่ึงอยูใ่นระดบั

มาก โดยความพึงพอใจยอ่ยดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมใหค้วามส าคญัในระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี 
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มีความหลากหลายของอาหารและเคร่ืองด่ืม ความสะอาดของอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ และราคา

คุม้ค่าเหมาะสม ความพึงพอใจดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.697 ซ่ึง

อยูใ่นระดบัมาก โดยความพึงพอใจยอ่ยดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นให้ความส าคญัใน

ระดบัมากเรียงตามล าดบั ดงัน้ี ในสถานท่ีพกัแรม บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ บริเวณชายหาด

และบริเวณสถานบนัเทิง เช่น Walking  Street เป็นตน้ ความพึงพอใจดา้นความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย

ในการมาเท่ียวเมืองพทัยาในคร้ังน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.695 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจ

ย่อยดา้นความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายในการมาเท่ียวเมืองพทัยาในคร้ังน้ีให้ความส าคญัในระดบัมาก 

เรียงตามล าดบัดงัน้ี ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายในการใชบ้ริการท่ีพกั และความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายใน

อาหารและเคร่ืองด่ืม ความพึงพอใจดา้นอธัยาศยัและมิตรไมตรีคนทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ซ่ึง

อยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจย่อยดา้นอธัยาศยั และมิตรไมตรีคนทอ้งถ่ินให้ความส าคญัใน

ระดบัมากเรียงตามล าดบั ดงัน้ี พนกังานบริการสถานท่ีตางๆ การตอ้นรับของคนในทอ้งถ่ินเมือง

พทัยาและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และความพึงพอใจดา้นระบบการคมนาคม/ขนส่ง มีคาเฉล่ียเท่ากบั 3.64 

ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก โดยความพึงพอใจย่อยดา้นระบบการคมนาคม/ขนส่งให้ความส าคญัในระดบั

มากเรียงตามล าดบั ดงัน้ี มีสถานท่ีจอดรถใหบ้ริการ และความคล่องตวัและการจราจรในเมืองพทัยา 

จุฑามาศ อ่วมประดิษฐ (2555) ได้วิจัยเร่ือง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และ

วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตาม

ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง

นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ช่วงระหวา่งเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน

มกราคม พ.ศ. 2556 ทั้ งหมดจานวน 200 คน ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวชาวไทย 100 คน และ

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 100 คน พบวา่ ลกัษณะทัว่ไปท่ีเหมือนกนัของท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่มตวัอยา่ง 

คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 ถึง 40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน ชอบใช้ชีวิตยามว่างในการท่องเท่ียวเชิง

ธรรมชาติ  
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ลกัษณะทัว่ไปท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียว 2 กลุ่มตวัอย่าง คือนกัท่องเท่ียวชาวไทย

ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลาง มีสัญชาติไทย นบัถือศาสนาพุทธ มีรายไดร้ะหว่าง 5,000 ถึง 

15,000 บาทต่อเดือน ชอบการท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นหลกั 

ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย นับถือศาสนา

คริสต ์มีรายไดร้ะหวา่ง 30,000 ถึง 60,000 บาทต่อเดือน ชอบเท่ียวต่างประเทศเป็นหลกั 

พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียว จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีกลุ่มตวัอย่าง

นกัท่องเท่ียวชาวไทย และชาวต่างชาติตอบแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวใน

จงัหวดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พฤติกรรมท่ีเหมือนกนัของนักท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่มตวัอย่าง คือ 

ส่วนใหญ่มีความตั้งใจมาเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะจุดประสงค์ในการมาเท่ียว

เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยมากบัครอบครัว เม่ือมาเท่ียวแลว้รู้สึกประทบัใจและคิดวา่จะกลบัมาเท่ียว

อีก  

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียว 2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วน

ใหญ่เดินทางมาเท่ียวโดยใช้รถส่วนตัว เป็นผู ้ท่ีเคยมาเท่ียวในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาแล้ว 

ช่วงเวลาท่ีมาเท่ียวคือวนัหยุดเสาร์- อาทิตย์ ใช้เวลามาเท่ียวเพียง 1 วนัต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเท่ียวประมาณ 1,501 ถึง 3,000 บาทต่อคร้ัง และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากการบอกเล่าของคน

ท่ีรู้จกั  

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวดว้ยรถโดยสารประจ าเส้นทาง เป็นผู ้

ท่ีไม่เคยมาเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามาก่อน ช่วงเวลาในการเดินทาง มาเท่ียว คือ ช่วง

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ใช้เวลามาเท่ียว 3 วนัต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวประมาณ 10,501 ถึง 

15,000 บาทต่อคร้ัง และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหนงัสือน าเท่ียว  

ระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ความพึงพอใจ

โดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในปัจจัยด้านต่างๆ พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจัยด้าน

ผลิตภณัฑ ์ของนกัท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่ม อยูใ่นระดบัมาก 
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ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา (ค่าใชจ่้าย) ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมของ

ราคาท่ีพกัและบริการท่ีได้รับ และความเหมาะสมของราคาค่าบริการในการเขา้ชมสถานท่ีของ

นกัท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่มอยูใ่นระดบัมาก 

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีเก่ียวกบัความสะดวก

ในการเดินทาง และระยะเวลาในการเดินทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีท่องเท่ียว

หน่ึง ของนกัท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่มอยูใ่นระดบัมาก  

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก  แต่ใน

เร่ืองเก่ียวกบัความเพียงพอของขอ้มูล ความถูกตอ้งของขอ้มูล และการเขา้ถึงของขอ้มูลข่าวสาร และ

ส่ือประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเท่ียว ของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดบั

ปานกลาง  

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีเก่ียวกบัอธัยาศยั/มิตรภาพของคนใน

พื้นท่ี ความเพียงพอของเจา้หน้าท่ีของรัฐ/เอกชนในการให้บริการในสถานท่ีท่องเท่ียว ความเป็น

มิตรและความสุภาพของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เอกชน ความกระตือรือร้นในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ/เอกชน และความรอบรู้ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ/เอกชนต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ของนกัท่องเท่ียว

ทงั 2 กลุ่มอยูใ่นระดบัมาก 

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก แต่ในเร่ือง

เก่ียวกบัความสะอาดของสถานท่ี และป้ายบอกช่ือสถานท่ีและขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียว ของกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 3 

ส่วน แต่ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวก เก่ียวกับความเพียงพอของห้องน ้ า  ของกลุ่ม

นักท่องเท่ียวชาวไทย กับความเพียงพอของห้องน ้ า และบริษทัน าเท่ียว ของกลุ่มนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัความคุม้ค่าจากการเดินทางมา

เท่ียว และความประทบัใจในการมาเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ของนกัท่องเท่ียวทั้ง 2 กลุ่ม

อยูใ่นระดบัมาก 
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โดยเม่ือพิจารณาตามรายละเอียดของปัจจยัแต่ละดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียว

ชาวไทยในส่วนท่ีมีความพึงพอใจระดับมาก พึงพอใจในเร่ืองความน่าประทบัใจของ สถานท่ี

ท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นอนัดบัแรก (4.41) อาจเน่ืองมาจากสถาปัตยกรรม โบราณ

ท่ีหลงเหลืออยู ่และความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงท าให้

นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ส่วนอนัดบัสุดทา้ยของความพึงพอใจในระดบัมาก คือ เร่ืองบริษทั

น าเท่ียว (3.46) ซ่ึงอาจเน่ืองจากในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีบริษทัน าเท่ียวไม่มากหรือเป็นราย

เล็กจึงท าใหไ้ม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดท้ั้งหมด 

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบวา่ความพึงพอใจรวมของปัจจยัแต่ละดา้น 

ในส่วนท่ีมีระดบัความพอใจมาก นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในเร่ืองอธัยาศยั ความ

เป็นมิตรของคนในพื้นท่ี (4.25) เป็นอนัดบัแรก ส าหรับความพึงพอใจในอนัดบัสุดทา้ย คือ ต ารวจ

ท่องเท่ียว (3.50) และความสะอาดของห้องน ้ า (3.50) และส่วนท่ีมีความพึงพอใจปานกลาง  อนัดบั

แรก คือเร่ืองศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียว (3.55) ส าหรับความพึงพอใจระดบัปานกลางท่ีน้อยท่ีสุด คือ

เร่ืองความสะอาดของสถานท่ีท่องเท่ียว (3.29) อาจเน่ืองมาจากมีเจา้หน้าท่ีท าความสะอาดไม่

เพียงพอ  

อาริตา จินดา (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อระดบัความพึง

พอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อโรงแรม ระดบั 4 ดาว ในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองพทัยา พบว่า

เพศท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรมเร่ืองสระว่ายน ้ าของโรงแรม 

และบริเวณโรงแรมติดทะเล และมีชายหาดส่วนตวัท่ีให้ความสงบในการพกัผ่อนท่ีแตกต่างกนัท่ี

ระดบันยัส าคญั 0.05 จากการศึกษาพบวา่ขดัแยง้กบักมัปนาท ผุดผอ่ง (2548) ท่ีไดท้  าการศึกษาความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมในเกาะสมุย พบวา่เพศท่ีแตกต่างมีความ

พึงพอใจในการใหบ้ริการของโรงแรมไม่แตกต่างกนั จากทฤษฎีการตลาดท่ีไดท้  าการศึกษาในส่วน

ของการทบทวนวรรณกรรมจะท าให้ทราบวา่เพศถือเป็นหน่ึงลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภคในท่ีน้ีคือ

นักท่องเท่ียว การท่ีนักท่องเท่ียวมีเพศท่ีไม่เหมือนกันจะส่งผลให้ความคิด ทัศนคติและการ

แสดงออกแตกต่างกนัไปตามทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคและทฤษฎีการตลาด เช่น จากการท่ีเพศ

หญิงถือเป็นเพศท่ีละเอียดอ่อนใส่ใจกบัรายละเอียดเพียงเล็กน้อยท่ีจะท าให้การท่องเท่ียวมีความ

สมบูรณ์รอบด้านอาจให้ความส าคญักับสระว่ายน ้ าของโรงแรม และชายหาดส่วนตวัในระดับ
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มากกว่าเพราะถือเป็นสถานท่ีในการสร้างบรรยากาศการท่องเท่ียวของตนมีความสมบูรณ์ ขณะท่ี

เพศชายอาจไม่ใส่ใจกบัเร่ืองดงักล่าวเพราะมองวา่มีหรือไม่มีไม่ใช่ประเด็นใหญ่หรือรายละเอียดท่ี

ส าคญัซ่ึงท าใหมี้ความคิดเห็นพึงพอใจในเร่ืองดงักล่าวนอ้ยได ้

ระดบัชั้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการได้รับบริการจากโรงแรม

เร่ืองความสะอาดของหอ้งพกัและหอ้งน ้า, การใหบ้ริการของพนกังาน, การให้บริการของพนกังาน, 

รสชาติอาหาร ความหลากหลาย ความสะอาด, ความรวดเร็วในการให้บริการ Check in และ Check 

Out และระบบและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายในโรงแรม เช่น อินเทอร์เน็ต, สปา เป็นตน้ท่ี

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่สอดคลอ้งกบักมัปนาท ผุดผอ่ง (2548) ท่ีไดท้  าการศึกษา

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการให้บริการของโรงแรมในเกาะสมุย พบว่า การศึกษาท่ี

แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งอีกว่า เพศ สถานภาพ และรายได้ท่ี

แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีผูว้ิจยัพบว่ามีความขดัแยง้บางประเด็นกบังาน

การศึกษาวจิยัของกมัปนาท ผดุผอ่ง (2548) ท่ีพบวา่อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจ

แตกต่างกนั ขณะท่ีผลการศึกษาของผูว้ิจยัเองพบวา่ในเร่ือง อายุ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั จะมีความ

พึงพอใจไม่แตกต่างกนั จากเร่ืองของการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั 

จะพบวา่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางการตลาดท่ีพบวา่ ความพึงพอใจหรือทศันคตินั้น จะเกิดข้ึนมาจาก

ปัจจยัประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล ศาสตราจารยด์อกเตอร์ ฟิลิป คอตเลอร์ (Prof. Dr. Philip 

Kotler) ปรมาจารยด์า้นการตลาด เคยไดใ้ห้นิยามท่ีอธิบายเร่ืองน้ีว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ของแต่

ละบุคคล จะส่งผลต่อความคิดเห็น ทศันคติ ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

เร่ืองของระดบัการศึกษานั้นศาสตราจารยด์อกเตอร์ ฟิลิป คอตเลอร์ ได้จดัว่าเป็นหน่ึงในประเด็น

ส าคญัท่ีจะส่งผลต่อทศันคติ ความคิด ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ของ

ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor) (Koller,2003) จึงกล่าวไดว้า่ ผูท่ี้มีการศึกษาท่ีสูงกวา่จะท าให้มี

ขั้นตอนในการพิจารณาความพึงพอใจ จากประสบการณ์ การคิดไตร่ตรองตรึกตรงโดยมีหลกัเกณฑ์

มาตรฐานในใจของตนอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะท าให้การตดัสินใจวา่ตนมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่

พึงพอใจในการบริการจะเกิดจากคิดท่ีผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดถ่ีถว้นและมีความรอบด้าน 

ขณะผูท่ี้มีการศึกษาท่ีต ่ากวา่ จะมีขั้นตอนในการพิจารณาวา่ตนเองมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ

ท่ีไม่สลบัซับซ้อนและขาดการคิดท่ีรอบคอบอย่างเป็นระบบ และมีการรับเอาความคิดเห็นของ
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บุคคลอ่ืนเขา้มาเป็นแรงกระตุน้หรือตวัแปรในการตดัสินใจในความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ

ตน เช่น ผูท่ี้มีการศึกษาท่ีต ่ากวา่ เม่ือไดรั้บฟังเร่ืองราวจากบุคคลอ่ืนวา่ โรงแรม A พนกังานบริการ

ไดดี้ ขณะท่ีโรงแรม B พนกังานไม่ให้ความสนใจ ก็จะน าเร่ืองดงักล่าวมาตดัสินใจความรู้สึกพึง

พอใจหรือไม่พึงพอใจท่ีมีต่อโรงแรม A และ B ตามค าบอกเล่ากล่าวอา้งทั้งหลาย โดยไม่ไดดู้สาเหตุ

หรือเหตุผลท่ีเกิดข้ึนจริง วา่เพราะเหตุใดคนบอกเล่าจึงกล่าวอา้งแบบนั้น และจะเห็นวา่ไม่ไดมี้การ

คิดวเิคราะห์พิจารณาจากประสบการณ์ของตนเอง หรือมีการสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยนัค าบอก

กล่าวอา้งนั้น อยา่งมีมาตรฐานและเป็นระบบ ขณะท่ีผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่า เม่ือไดรั้บฟังค าบอกเล่า

ดงักล่าวก็จะมีการคิดวเิคราะห์วา่เป็นไปอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร ซ่ึงอาจท าให้มีการหาขอ้มูลเพิ่มเติมจาก

หลายๆบุคคล เพื่อดูวา่มีขอ้ความบอกกล่าวอา้งตรงกนัหรือไม่ และอา้งจากประสบการณ์ของตนเอง

มาเป็นหลกัในการคิดวิเคราะห์พิจารณาว่าเป็นไปตามค าบอกกล่าวอา้งหรือไม่ ดงันั้น ท าให้ผูท่ี้มี

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรมแตกต่างกนั 

สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรมเร่ือง

ความสะอาดของห้องพกัและห้องน ้ า และรสชาติอาหาร ความหลากหลาย ความสะอาดท่ีแตกต่าง

กนัท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ผลการศึกษานั้นมีความขดัแยง้กบักมัปนาท ผุดผ่อง (2548) ท่ีพบว่า

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัจะท าให้ความพึงพอใจในการให้บริการของโรงแรมไม่แตกต่างกนั จาก

ทฤษฎีสามารถกล่าวไดว้า่สถานภาพเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจะมากระทบความคิดหากผูน้ั้นมีการสมรส

มีครอบครัวจะท าให้ต้องยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีเป็นคู่สมรสหรือบุคคลใน

ครอบครัวมาพิจารณาตดัสินใจประกอบบางคร้ังการตดัสินใจอาจตอ้งคล้อยตามมากกว่ายึดการ

ตดัสินใจของตนเองเป็นหลกั เช่น ผูท่ี้มีสถานภาพสมรส ความรู้สึกพึงพอใจบางคร้ังไม่ไดเ้กิดจาก

การสัมผสัหรือรับรู้และตดัสินใจด้วยตวัคนเดียวแต่ต้องค านึงถึงคู่สมรสหรือคนในครอบครัว 

บางคร้ังพบว่าคู่สมรสหรือคนในครอบครัวเกิดไม่พึงพอใจในเร่ืองของรสชาติอาหาร ความ

หลากหลาย ความสะอาด กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูมี้สถานภาพสมรสย่อมรับความคิดนั้นเขา้ไปใช้ใน

การประกอบการตดัสินใจและความคิดนั้นมีอิทธิพลต่อกลุ่มตวัอยา่งท าให้ทา้ยท่ีสุดเกิดความไม่พึง

พอใจตามกนัได ้ขณะผูท่ี้มีสถานภาพโสดสามารถตดัสินใจดว้ยตนเองเป็นหลกัไดด้งันั้นจะไม่เกิด

ผลกระทบจากปัจจยัทางความคิดของบุคคลอ่ืนไปกระทบทศันคติ และความพึงพอใจจึงเกิดจาก

ความคิดของตนเองท่ีไดส้ัมผสัและไดรั้บจากประสบการณ์เป็นหลกั 
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ปัจจยัด้านราคาการบริการท่ีแตกต่างกัน จะสร้างความพึงพอใจให้กับผูรั้บบริการท่ี

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นั้นจะพบวา่สอดคลอ้งกบั Dmitrovic และคณะ (2007) ท่ีพบว่า

เร่ืองของตน้ทุนของนักท่องเท่ียวก็คือเร่ืองของปัจจยัการตลาดบริการด้านราคา จะเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ พฤติกรรม และความจงรักภกัดีของนกัท่องเท่ียว 

ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ ปัจจยัการตลาดดา้นราคานั้น หากนกัท่องเท่ียวมีมุมมองท่ีวา่ราคานั้นมีความ

เหมาะสมกบัการบริการท่ีได้รับ ทั้งเร่ืองของความสุภาพอ้อนน้อมของพนักงาน อาหารท่ีอร่อย 

ห้องพกัสะอาดมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบครัน มีท าเลท่ีดีในการท่องเท่ียว จะท าให้

นกัท่องเท่ียวรู้สึกว่าเงินท่ีจ่ายไปเป็นค่าบริการมีความคุม้ค่ากบัการบริการท่ีไดรั้บก็จะส่งผลให้เกิด

ความพึงพอใจในราคาค่าบริการ ขณะท่ีหากนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการตามราคาของโรงแรม

ระดบั 4 ดาว แต่ไม่ไดรั้บการบริการดงัท่ีกล่าวมาอยา่งครบครัน จะท าให้เกิดความรู้สึกไม่คุม้ค่าต่อ

เงินท่ีจ่ายออกไปเป็นค่าบริการ ซ่ึงท้ายท่ีสุดจะส่งผลต่อความรู้สึกไม่พึงพอใจได้ ดังนั้นปัจจัย

การตลาดบริการด้านราคานักท่องเท่ียวได้รับรู้หรือพบเจอท่ีแตกต่างกนัจะสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูรั้บบริการแตกต่างกนั 

ปัจจยัดา้นบุคลากรการบริการท่ีแตกต่างกนั จะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการท่ี

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ซ่ึงพบวา่สอดคลอ้งกบั Valle และคณะ(2006) ท่ีพบวา่ความเป็น

มิตรและสมรรถนะของพนกังานผูใ้หบ้ริการเป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวมองหามากท่ีสุด และจะส่งผลต่อ

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ดงันั้นจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาจากกลุ่มโรงแรม

ระดบั 4 ดาว จ านวน 10 โรงแรม ท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพทัยา ซ่ึงแน่นอนว่ากลุ่มตวัอย่างทั้ง 

400 จะเป็นนักท่องเท่ียวท่ีได้รับการบริการจากโรงแรมท่ีแตกต่างกนั และได้รับการบริการจาก

พนกังานบุคลากรผูใ้ห้บริการท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละโรงแรม ดงันั้นเม่ือการท่ีไดรั้บการบริการ

จากบุคลากรการบริการคนละโรงแรมกนั ซ่ึงแต่ละโรงแรมได้ให้ความส าคญัในการบริการของ

บุคลากรบริการท่ีแตกต่างกัน มาตรฐานของบุคลากรการบริการไม่สามารถท่ีจะเท่าเทียมหรือ

ทดัเทียมกนัไดทุ้กคน และตวัของบุคลากรการบริการยอ่มแตกต่างกนัตามประชากรศาสตร์ของแต่

ละคนอยูแ่ต่เดิม จึงท าให้ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีไดรั้บการบริการจากบุคลากรการบริการ

ท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีความพึงพอใจแตกต่างกนัออกไปดว้ยเช่นกนั 
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ปัจจยัดา้นกระบวนการบริการท่ีแตกต่างกนัจะสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ ท่ี

แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่าสอดคลอ้งกบั Dmitrovic และคณะ (2006) ท่ีพบวา่เร่ือง

ของคุณภาพ ซ่ึงตีความหมายไดว้า่หมายถึงกระบวนการบริการนั้นเป็นเร่ืองท่ีนกัท่องเท่ียวค านึงให้

ความส าคญัและส่งผลใหค้วามพึงพอใจแตกต่างกนัออกไป จากการศึกษาพบวา่กระบวนการบริการ

ของโรงแรม 4 ดาว ทั้ง 10 แห่งนั้นย่อมมีความแตกต่างกนั และการท่ีนักท่องเท่ียวแต่ละคนใช้

บริการนั้นยอ่มแตกต่างกนัตามลกัษณะการเลือกรูปแบบการใชบ้ริการเช่นกนั เช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมา

ในลกัษณะคู่รัก ก็จะไดรั้บการบริการในแบบฉบบัท่ีเหมาะสมลงตวักบัการท่องเท่ียวแบบคู่รัก เช่น 

บริการสปา, บริการโต๊ะอาหารใตแ้สงเทียนพร้อมไวน์เลิศรส เป็นตน้ ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาแบบ

ครอบครัว ก็จะได้รับการบริการในกระบวนการท่ีแตกต่างจากคู่รัก แต่เหมาะสมส าหรับการ

ท่องเท่ียวแบบครอบครัว เช่น บริการให้ยืม DVD การ์ตูนส าหรับเด็กๆ, บริการสระวา่ยน ้ าส าหรับ

เด็ก ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเข้มงวดและดูแลเอาใจใส่อย่างดี เป็นต้น ซ่ึงจะเห็นความ

ลกัษณะการบริการของโรงแรมจะให้บริการในกระบวนการท่ีแตกต่างกนัไปและเหมาะสมเฉพาะ

กบัแต่ละประเภทของนกัท่องเท่ียว ตามแพค็เกจหรือความตอ้งการท่ีนกัท่องเท่ียวไดแ้จง้ไวก่้อนเขา้

พกั ซ่ึงความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวก็จะแตกต่างกนัออกไปตามกระบวนการบริการท่ีได้รับ 

นกัท่องเท่ียวประเภทครอบครัวอาจไม่ชอบการบริการโต๊ะอาหารใตแ้สงเทียน เพราะไฟของเทียน

อาจเป็นอนัตรายต่อเด็กๆ ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นคู่รักอาจตอ้งความการเป็นส่วนตวัจึงไม่ชอบท่ีมี

เด็กท่ีส่วนใหญ่จะส่งเสียงเล่นกนัอยา่งสนุกสนานและเสียงดงัตามสระน ้าหรือภายในโรงแรม ดงันั้น 

จึงสามารถกล่าวไดว้า่ปัจจยัการตลาดบริการดา้นกระบวนการบริการท่ีแตกต่างกนั จะสร้างความพึง

พอใจใหก้บัผูรั้บบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

 

2.6  ข้อมูลทัว่ไปของเมืองพัทยา 

 “เมืองพทัยา” แต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ในเขต ต าบลนา

เกลือ อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี อยูห่่างจากตวัเมืองชลบุรีประมาณ 30 กิโลเมตร มีลกัษณะทาง

กายภาพแนวหาดพทัยาทอดตวัยาวขาวนวล อยูใ่นวงลอ้มของโคง้อ่าวคร่ึงวงกลม ตลอดแนวยาว 3  

กิโลเมตร รวมกบันาจอมเทียนอีก 3 กิโลเมตร ต่อมาในปี 2499 ทางราชการไดจ้ดัตั้งเป็นสุขาภิบาล

นาเกลือข้ึน ขณะนั้นหมู่บา้นชาวประมงพทัยายงัอยู่นอกเขตสุขาภิบาล กระทัง่ต่อมาในปี 2507 จึง
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ไดมี้การขยายอาณาเขต สุขาภิบาล จากต าบลนาเกลือไปจนถึงเขตพทัยาใต ้มีพื้นท่ีในการปกครอง

ประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร 

ประวติัศาสตร์เมืองพทัยา พุทธศกัราช 2310 

ความเก่ียวขอ้งของเมืองพทัยากบัประวติัศาสตร์ท่ีเล่าขานถึงต านานอนัเป็นท่ีมาของ 

“พทัยา” นั้นมีประวติัเล่าถึงเหตุการณ์ส าคญัไว ้2 กระแส กล่าวคือ 

กระแสหน่ึงพูดถึงพทัยาในฐานะท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์ของ

ชาติไทยว่า ในช่วงสมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในปี พ.ศ. 2310 ประมาณ 2 เดือน พระยาตาก

(สิน) เจา้เมืองตาก เม่ือคร้ังพระนครศรีอยุธยาถูกพม่าลอ้ม ทรงน าก าลงัพลประมาณ 500 นาย ตี

แหวกวงลอ้มของพม่า เพื่อมาตั้งหลกักนัใหม่ ทรงเดินทางมาแวะพกัทพัในบริเวณอนัเป็นท่ีตั้งของ

เมืองพทัยาในปัจจุบนั ก่อนท่ีจะเดินทางต่อไปยงัเมืองจนัทบุรี และกลบัไปต่อสู้ขบัไล่ขา้ศึกออกจาก

ประเทศไทย หลงัจากเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2  พร้อมทั้งประกาศอิสรภาพ ทรงกอบกูเ้อกราชของ

ชาติมาได ้ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือนเท่านั้น ต่อมาท่านไดรั้บการสถาปนาข้ึนเป็น “สมเด็จพระ

เจา้ตากสินมหาราช” ผูก่้อตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งท่ี 3ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษตัริย์

แห่งกรุงศรีอยุธยา เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ของประเทศไทย  ดงันั้น สถานท่ีบริเวณท่ี

สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชไดเ้ดินทางมาแวะพกัทพันั้น ต่อมาชาวบา้นจึงไดเ้รียกขานกนัวา่ “ทพั

พระยา” 

ส่วนอีกกระแส ไดก้ล่าวถึงต านานไวว้า่ “พทัยา” ตรงบริเวณท่ีสมเด็จพระเจา้ตากสิน

มหาราชมาแวะพกัทพันั้น เป็นบริเวณท่ีมีท าเลดีและมีลมทะเลชนิดหน่ึงช่ือวา่ “ลมพทัธยา” เป็นลม

ท่ีพดัจากทิศตะวนัตกเฉียงใตไ้ปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดพ้ดัผา่นเขา้มาท่ีน่ีเป็นประจ าทุกปี

ในตอนตน้ฤดูฝน จึงไดเ้รียกสถานท่ีบริเวณน้ีวา่ “หมู่บา้นพทัธยา”  และต่อมาไดเ้รียกเป็น “พทัยา” 

ในท่ีสุด 

ประวติัศาสตร์เมืองพทัยา พุทธศกัราช 2491 

                ในปี พ.ศ. 2491 ไดมี้การบุกเบิกพฒันาท่ีดินของเมืองพทัยา โดยไดมี้บุคคลส าคญั คือ คุณ 

ปริญญา ชวลิตธ ารง ซ่ึงไดซ้ื้อท่ีดินบุกเบิกและสร้างความเจริญให้กบัเมืองพทัยา เม่ือท่านไดเ้ล็งเห็น

ถึงมนตเ์สน่ห์ของหาดทรายขาว น ้าทะเลใส ทศันียภาพท่ีสวยสดงดงาม หาดทรงโคง้คร่ึงวงกลมและ

คาดการณ์ถึงความเจริญในภายภาคหน้า จึงตดัสินใจซ้ือท่ีดิน ระหว่างบุกเบิกพฒันา คุณ ปริญญา 
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ชวลิตธ ารง ได้น าเสนอและขอร้องท่านนายอ าเภอให้เปล่ียนภาษาเขียน เพราะเห็นว่าการเขียน

แบบเดิมนั้นไม่ทนัสมยัและโบราณ โดยเปล่ียนจาก “พทัธยา” น า ธ.ธง ออก มาเป็นค าวา่ “พทัยา” ท่ี

มีช่ือเสียงในปัจจุบนั 

จุดเร่ิมตน้การพฒันาเมืองพทัยา 
ในสมยัก่อน เม่ือมีการซ้ือขายท่ีดิน ผูซ้ื้อจะไดรั้บใบครอบครอง  ส.ค. 1 (ใบแจง้การ

ครอบครองท่ีดิน เป็นหลกัฐานแสดงการครอบครองท่ีดิน) เพื่อการเข้ามาท าประโยชน์และการ

พฒันาท่ีดิน จากนั้นจึงจะด าเนินการออกใบเอกสารส าคญัต่างๆ กนัในภายหลงั จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

การพฒันาถนนหนทาง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ร่วมกนัพฒันากบัหลายภาค

ส่วน พร้อมทั้งปรับภูมิทศัน์เพื่อให้เห็นทศันียภาพท่ีสวยสดงดงามของชายหาดและน ้ าทะเล  โดย

ถนนสายแรกในพทัยา คือ “ถนนสายพทัยา – นาเกลือ” เร่ิมตั้งแต่ตลาดนาเกลือวิง่ตรงมาถึงชายทะเล 

(บริเวณโรงแรมดุสิต รีสอร์ท และโรงแรมอมารีฯ ในปัจจุบนั) แลว้เล้ียวซ้ายเลียบชายทะเลมาถึง

พทัยาใต ้ระหว่างทางดา้นขวามือไดมี้การตดัถนนไปลงชายทะเลดว้ยเช่นกนัโดยตดัเป็นซอย เช่น 

ซอยวงศอ์  ามาตย ์ซอยชวลิตธ ารง และซอยผงิผา (ตั้งช่ือซอยตามนามสกุล เพื่อเป็นเกียรติแก่ผูมี้ส่วน

ในการพฒันาบุกเบิกเมืองพทัยา) เป็นตน้ ถนนซอยเหล่าน้ีท าข้ึนเพื่อใหเ้ป็นทางเขา้ไปยงับา้นพกัตาก

อากาศ ซ่ึงดา้นหลงัมกัท าเป็นเหมือนบา้นพกัตากอากาศท่ีชายทะเลหวัหิน 

เมืองพทัยาในฐานะเมืองท่องเท่ียว 

จุดเร่ิมตน้ของการเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั เป็นผลมาจากการพฒันา คือ

ภายหลงัจากท่ีถนนสายพทัยา–นาเกลือ เสร็จไดไ้ม่นาน  มีนกัหนงัสือพิมพ ์“เพลินจิตต์” และนกั

ประพนัธ์ช่ือดงัมาเท่ียวพทัยาด้วยรถตู้ ไดเ้ดินทางไปท่ีหาดแห่งหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีคือท่ีตั้งของ

โรงแรมดุสิต รีสอร์ท ซ่ึงทุกท่านเห็นแลว้ชอบและประทบัใจมาก เม่ือกลบัไปไดน้ าเร่ืองราวของ

หาดพทัยาเขียนลงตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์เพลินจิตต ์ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้ผูค้นไดรู้้จกัพทัยากนั

มากข้ึน หลงัจากนั้น ในปี พ.ศ. 2498 เร่ิมมีทวัร์พาคนกรุงเทพฯ  มาเท่ียวท่ีพทัยาคราวละ 30–40 คน

บา้ง จนถึงปี พ.ศ. 2515 ความสะดวก สบายของถนนหนทาง ท าให้คนสามารถเดินทางมาท่องเท่ียว

โดยทางรถยนต์ และเดินทางดว้ยรถโดยสาร จนเมืองพทัยาไดถู้กน าบนัทึกเร่ืองราวและบรรยาย

บรรยากาศ ไปตีพิมพเ์ผยแพร่ไวใ้น อนุสาร อ.ส.ท. ฉบบัท่ี 6 ปีท่ี 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2515 
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จุดเปล่ียนอันเป็นจุดเร่ิมต้นของเมืองท่องเท่ียวท่ีชาวต่างชาติรู้จักเมืองพทัยา เม่ือ

ประมาณปี พ.ศ. 2502 กองทพัสหรัฐมีนายทหารอเมริกนัหลายพนันาย ไดม้าขอใชส้นามบินอู่ตะเภา 

เป็นฐานท่ีมั่นประจ าการเพื่อส่งกองก าลังทหารอเมริกันเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม ช่วง

วนัหยุดราชการทหารอเมริกนัจะนัง่รถยี เอ็ม ซี เดินทางเขา้มาพกัผอ่นท่ีอ่าวพทัยา ช่วงนั้นพทัยายงั

เงียบสงบเม่ือเสร็จส้ินการรบทหารอเมริกนัไดก้ลบัไป ช่ือเสียงของเมืองพทัยาก็เร่ิมขจรไกลจากปาก

บรรดาจีไอไปสู่ชาวตะวนัตกอ่ืนๆ ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2520  นกัท่องเท่ียวจากตะวนัตกซ่ึงเป็นชาว

ยุโรป เร่ิมเข้ามาท่องเท่ียวท าให้เมืองพัทยาเติบโตข้ึนมาก โรงแรมใหม่ๆ ก็ผุดข้ึนมามากข้ึน

ตามล าดบัตั้งแต่พทัยาเหนือไปจนถึงพทัยากลางและพทัยาใต ้และขยบัขยายต่อไปจนถึงหาดจอม

เทียนซ่ึงอยูถ่ดัไปทางใต ้ในยคุสมยัหน่ึงพทัยารุ่งเรืองสุดขีดถึงกบัไดรั้บการขนานนามวา่เป็น  “ริเวีย

ร่าแห่งเอเชีย” (มีความสวยงาม เทียบเท่าชายหาดของอิตาลี ช่ือวา่ “อิตาลี ริเวียร่า” ทางฝ่ังยุโรปได้

ช่ือวา่อากาศดีมาก ติดอนัดบัเมืองท่องเท่ียว) 

พทัยาสู่เขตปกครองพิเศษ 

ภายหลงัจาก “เมืองพทัยา” เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งในเร่ืองของโครงสร้างของเมือง 

อตัราการเพิ่มของประชากรการเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานและแรงงาน จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนและ

องค์ประกอบในดา้นอ่ืนๆ ส่งผลให้การปกครองในรูปแบบสุขาภิบาลไม่สามารถบริหารงานและ

แกไ้ขปัญหาของเมืองไดท้นัท่วงที ประกอบกบัรัฐบาลในขณะนั้นไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเมือง

พทัยาตลอดจนเล็งเห็นถึงความส าคญัดา้นกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้เสนอให้น าการ

ปกครองรูปแบบพิเศษมาใชท่ี้เมืองพทัยาเพื่อแกไ้ขปัญหาและ เพื่อสร้างอนาคตท่ีสดใสมัน่คงให้แก่

เมืองพทัยาสืบต่อไปเหตุผลในค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ท่ี 736/2519  ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2519 ระบุว่า เมืองพทัยานอกจากมีความเจริญในด้านวตัถุแล้ว อตัราการถ่ายเทของประชากรใน

เมืองพทัยาก็อยู่ในระดบัสูง ไม่แน่นอนเหมือนกบัทอ้งถ่ินทัว่ไป และพทัยาก็มีความส าคญัต่อการ

พฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก จากศกัยภาพของเมืองพทัยาท่ีมีความพร้อมในดา้นต่างๆ พทัยาจึงเป็น

เมืองท่ีไดรั้บการจบัตามองและใหค้วามส าคญัในการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

ก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2521 พทัยามีฐานะเป็นส่วนหน่ึงท่ีอยู่ในเขตการปกครอง

ของสุขาภิบาลนาเกลือ ซ่ึงตั้งข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2499 แต่มีพื้นท่ีเฉพาะต าบลนาเกลือ ประมาณ 22.2 

ตารางกิโลเมตร แต่เน่ืองจากพทัยาได้เจริญเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
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ไดรั้บความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ หน่วยการปกครองท่ีเป็นสุขาภิบาลอยูเ่ดิม 

ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการไดท้นักบัความเจริญอย่างรวดเร็วและแกปั้ญหาต่าง ๆ ดงันั้น

รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ข้ึน ผลแห่ง

พระราชบญัญติัน้ี เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 จึงท าให้พทัยาเปล่ียนจากการอยู่ในเขตการ

ปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษแบบมีผูจ้ดัการ

เมือง (City Manager) เป็นการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบท่ี 5 ของไทย และให้เมืองพทัยามีฐานะ

เทียบเท่าเทศบาลนคร 

การปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษของเมืองพทัยามีความแตกต่างไปจากรูปแบบการ

ปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  ท่ีใช้กนัอยู่ในประเทศไทย  มีลักษณะคล้ายกบัรูปแบบการปกครองของ

เทศบาลรูปแบบสภาและผูจ้ดัการ  (Council and Manager Form) หรือผูจ้ดัการเทศบาล (City 

Manager) แบบเดียวกบัของสหรัฐอเมริกา หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงไดว้า่เป็นการน าเอาระบบบริหาร

รูปแบบผูจ้ดัการมาใชบ้ริหารเมืองพทัยานัน่เอง นบัเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยดว้ย 

การท่ีไดท้ดลองเอารูปแบบผูจ้ดัการมาใชก้บัเมืองพทัยาเช่นน้ีก็ดว้ยตระหนกัวา่ เป็นทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่น

เขตศูนยก์ลางแห่งการท่องเท่ียว เขตอุตสาหกรรมและเขตท่าเรือน ้ าลึก มีความเจริญและมีลกัษณะ

พิเศษแตกต่างจากทอ้งถ่ินอ่ืนเป็นอนัมาก 

กระทัง่รัฐธรรมนูญราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบงัคบั ได้ก าหนดให้ผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินและสภาทอ้งถ่ินตอ้งมาจากการเลือกตั้ง จึงยกเลิกพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

เมืองพทัยา พ.ศ. 2521 และตราพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 บงัคบั

ใช้ ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 นายกเมืองพทัยาคนแรกคือ พลเรือเอก สถาปน์    

เกยานนท ์ จากอดีตถึงปัจจุบนั มีนายกเมืองพทัยาทั้งส้ินรวม 8 คน 

ลกัษณะทางกายภาพ 

เมืองพทัยา ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออก ทอ้งท่ีอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี อยู่ห่างจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ         :  เร่ิมจากแนวคลองกระทิงลาย 
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ทิศตะวนัออก  :  ขนานไปกบัถนนสุขุมวิท (ห่างจากถนนสุขุมวิทไปทางทิศตะวนัออก 

ประมาณ 900 เมตร) 

ทิศตะวนัตก    :  ขนานกบัแนวชายฝ่ังทะเล 

ทิศใต ้            :  จรดพื้นท่ีต าบลหว้ยใหญ่ 

พื้นท่ี 

พื้นท่ีทั้งหมด 208.10 ตารางกิโลเมตร  (130,062.50 ไร่) 

พื้นดิน     53.44 ตารางกิโลเมตร (33,400 ไร่) (รวมเกาะลา้น)      

พื้นน ้า     154.66 ตารางกิโลเมตร (96,662.50 ไร่) 

เกาะลา้น  4.07   ตารางกิโลเมตร (2,543.75 ไร่) 

พทัยาประกอบดว้ยพื้นท่ี  4 ต าบล 

1. ต าบลนาเกลือ             หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 (เกาะลา้น) 

2. ต าบลหนองปรือ         หมู่ 5, 6, 9, 10, 11, 12 และ 13 

3. ต าบลหว้ยใหญ่            หมู่ 4 

4. ต าบลหนองปลาไหล    หมู่ 6, 7 และ 8 

ในส่วนชายหาดของพทัยามีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
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ภาพที ่2.3  แผนท่ีเมืองพทัยา 

ทีม่า: http://www.pattaya.go.th/city-information/เก่ียวกบัพทัยา/แผนท่ีเมืองพทัยา-2/ 

 

ทรัพยากรและแหล่งท่องเท่ียวของพทัยา 

พทัยาเป็นเมืองแห่งความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเสน่ห์ชวนหลงใหล

ดึงดูดการมาเยือนของนกัท่องเท่ียวดว้ยธรรมชาติ หาดทราย หมู่เกาะ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

ศูนยก์ลางแห่งศิลปะ ประเพณีพื้นบา้นและวฒันธรรมร่วมสมยั เมืองภาพยนตร์ เมืองแห่งดนตรีและ

กีฬา ทั้งท่ีถูกสร้างสรรคค์วามงดงามจากธรรมชาติและสร้างข้ึนจากฝีมือมนุษย ์
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เกาะลา้น 

เกาะลา้น เป็นเกาะในอ่าวไทย อยูใ่นเขตเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ตั้งอยู่ในแนบขนาน

กบัหาดพทัยา ห่างจากชายฝ่ังเมืองพทัยาเพียงเจ็ดกิโลเมตร เป็นชายหาดท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมาเล่น

กีฬาทางน ้ า เช่น เรือลาก เรือสกี ด าน ้ า ดูปะการัง เหมาะแก่การพกัผอ่น  เกาะลา้นมีลกัษณะเป็นรูป

หา้เหล่ียมดา้นไม่เท่า มีพื้นท่ีประมาณ 3,500 ไร่ สามารถท่ีจะวดัความยาวของเกาะลา้น จากทิศเหนือ

จนถึงทิศใต ้ไดค้วามยาวประมาณ 4.65 กม. ในส่วนของความกวา้งของเกาะลา้นส่วนท่ีมีความกวา้ง

มากท่ีสุดสามารถวดัไดป้ระมาณ 2.15 กม. เกาะลา้นมีชายหาดท่ีสวยงามมากมาย เช่น หาดตาแหวน  

หาดสังวาลย ์ หาดทองหลาง  หาดตายาย  หาดแสม  หาดเทียน  หาดนวล  จุดชมวิวเขานม  และจุด

ชมววิกงัหนัลม  เป็นตน้ 

จุดชมววิเขาพระต าหนกั 

เป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด ตั้งอยูบ่นภูเขาท่ีคัน่ระหวา่งหาดพทัยาใตก้บัหาดจอมเทียน โดย

บนยอดเขายงัเป็นท่ีตั้งของวดัเขาพระบาท อนุสาวรียพ์ระเจา้บรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศกัด์ิ นกัท่องเท่ียวนิยมมาชมพระอาทิตยต์ก 

สวนนงนุช 

สวนนงนุช เป็นสถานพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคตะวนัออก ภายในสวนมีบา้น

ทรงไทย สวนไมด้อก ไมป้ระดบั นานาชนิด สวนกลว้ยไม ้สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติ

อ่ืน ๆ รวมถึงได้สร้างส่ิงปลูกสร้างและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้บริการส าหรับ 

นกัท่องเท่ียว หรือผูท่ี้สนใจท่ีจะเขา้มาเท่ียวชมสวน มีบริการเรือ- ชนิดต่าง ๆ ให้เช่าพาย เล่นในสระ 

มีสัตวห์ลายชนิดเล้ียงไวใ้ห้ชม มีศูนยแ์สดง ศิลปวฒันธรรมไทยส าหรับ นกัท่องเท่ียว จดัแสดงการ

ฟ้อนร าพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั กีฬาพื้นเมือง และการแสดงของชา้ง  ในปัจจุบนัสวนนง

นุชพทัยาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัแนวหน้า โดยมีผูเ้ขา้เยี่ยมชมประมาณ วนัละ 2,000 คน และ

สวนนงนุชเองก็มีการปรับปรุงและพฒันารูปแบบของสวนอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผูท่ี้เขา้มาเยี่ยมชม

รู้สึกประทบัใจในความงดงามของสวนแห่งน้ี 

เมืองจ าลอง (Mini Saim) 

เมืองจ าลองเป็นท่ีรวบรวมศิลปไทย เช่น  แบบจ าลองโบราณสถาน  แบบจ าลอง

โบราณวตัถุของสมยัต่าง ๆ รูปแบบใกล้เคียงของจริงมากท่ีสุด  ก่อตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ท่ี
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เฉพาะเจาะจงคือเพื่อช่วยใหป้ระหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  เพื่อใหเ้ป็นแหล่งคน้ควา้และ

ทศันศึกษาวฒันธรรมไทย  เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัในต่างประเทศ  และเพื่อให้เป็นศูนยก์ลางส าหรับคน

ไทยรุ่นใหม่ไดใ้ชเ้ป็นท่ีร าลึกถึงสถานท่ีส าคญัทางประศาสตร์ของสถานท่ีต่าง ๆ เหล่านั้น 

ตลาดน ้า ๔ ภาค  

เป็นโครงการท่ีถูกพฒันาข้ึนใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม บรรยากาศแบบไทยๆ 

ท่ีผสมผสานเอากิจกรรมต่างๆ มากมายมารวมไว ้ เพื่อนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะ

ได้เขา้มาสัมผสักบับรรยากาศความเป็นไทยภายใตเ้รือนไทยทั้ง 4 ภาค ท่ีตั้งอยู่บนสายน ้ าและมี

กิจกรรมต่างๆ ให้เลือกท ามากมาย เช่น การเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ทั้งสินคา้พื้นเมืองพื้นบา้น สินคา้

แฟชัน่ และสินคา้ Handmade หรือจะเป็นการเลือกชิมอาหารหลากหลายชนิดท่ีมีขายอยู่บนเรือน

ไทยและในเรือพาย  

เขาชีจรรย ์

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีพระพุทธรูปปางมารวิชยั แกะสลกัดว้ยแสงเลเซอร์บนหน้าผา

ของเขาชีจรรย ์ศิลปะสมยัสุโขทยัผสมศิลปะสมยัลา้นนาขนาดความสูง 130 เมตร หนา้ตกักวา้ง 70 

เมตร มีช่ือวา่ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเม่ือปี  พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ บริเวณโดยรอบ

ตกแต่งเป็นสวนพกัผอ่นหยอ่นใจสวยงาม 

ทิฟฟาน่ี โชว ์พทัยา (Tiffany's Show Pattaya) 

ในประเทศไทยจากหลกัฐานต่างๆ  เท่าท่ีสามารถสืบคน้ได้นั้นท าให้เช่ือว่า ทิฟฟาน่ี 

โชว ์พทัยา (Tiffany’s Show Pattaya) คือ คาบาเร่ตโ์ชวค์ณะแรกของประเทศไทย  การแสดงของทิฟ

ฟาน่ี โชว์ พทัยาในอดีตจะเน้นไปท่ีการเลียนแบบดารานักร้องช่ือดังในโลกตะวนัตกเป็นหลัก  

ต่อมาจึงไดเ้ร่ิมผนวกเอาศิลปวฒันธรรมการแสดงแบบตะวนัออกอนัทรงเสน่ห์เขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ของโชว ์พร้อมกนันั้นก็ยงัได้พฒันาชุดการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัข้ึนใหม่ และด้วยการ

แสดงอนัหลากหลายเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงามหรูหรารวมถึงระบบแสงสีเสียงอนัโดดเด่นน่ีเองจึงท า

ใหทิ้ฟฟาน่ีโชวพ์ทัยาไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสาร TravelCom ให้เป็นการแสดงท่ีดีท่ีสุดในโลก

ล าดบั 4 ประจ าปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 
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อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต ์พทัยา 

อลัคาซ่าร์ คาบาเร่ต์  ไดรั้บการกล่าวขวญัไปทัว่โลกว่าเป็นสุดยอดแห่งคาบาเร่ต์สาว

ประเภทสองและยงัเป็นผูน้ าความทนัสมยัของระบบเทคนิคต่างๆ มาใช้พฒันาการแสดงอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นท่ีรู้จักทั้ งนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างดี มีการแสดงอัน

หลากหลาย ครบครันทุกสีสันอารมณ์ ดว้ยศิลปะการแสดงจากนานาประเทศและการแสดงท่ีล ้าสมยั

เหนือจินตนาการ 

มิโมซ่า (Mimosa Pattaya)  

ด้วยแนวความคิดท่ีจะให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเมืองแห่งความรักหรือ City of Love 

คลา้ยคลึงกบัสถาปัตยกรรมเมืองโบราณของฝร่ังเศส สร้างความโดดเด่นดว้ยสีสันของตวัอาคารท า

ใหส้ถานท่ีแห่งน้ีดูมีชีวติชีวา  

Art in paradise  

Art in paradise เป็น พิพิธภณัฑภ์าพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดียวในไทยท่ีเมืองพทัยา ผูเ้ขา้

ชมสามารถสัมผสังานศิลปะได้อย่างใกลชิ้ด ถ่ายภาพกบัภาพเขียนได้อิสระแปลกแหวกแนวกบั

ศิลปะภาพวาดแบบ 3D เม่ือถ่ายรูปออกมาเหมือนกับภาพเสมือนจริงทะลุออกมา เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของพทัยาและประเทศไทย โดยเปิดให้ผูมี้ใจรักศิลปะ ประชาชนทัว่ไปและเด็ก

นกัเรียนไดเ้ขา้มาชมความงามและร่วมถ่ายภาพศิลปะสามมิติท่ีเสมือนจริงและแปลกใหม่ ท าให้ผูช้ม

กลายเป็นส่วนหน่ึงของงานศิลปะหรือหลอมรวมเขา้กบัภาพเขียนจนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัผลงาน

ศิลปะเหล่าน้ี 

พิพิธภณัฑ ์ริบลีส์ 

แหล่งสันทนาการท่ีมีช่ือเสียงของเมืองพัทยา สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเหมาะส าหรับ

นักท่องเท่ียวกับรูปแบบท่ีหลากหลายเต็มไปด้วยสาระ ความรู้ และความบันเทิงมากมาย อัน

ประกอบไปดว้ย  1. พิพิธภณัฑ์ ริบลีส์ “เช่ือหรือไม่!” พิพิธภณัฑ์ท่ีมีช่ือเสียงของโลกตน้ก าเนิดจาก

สหรัฐอเมริกา หน่ึงเดียวท่ีรวบรวมความมหศัจรรยจ์ากทัว่ทุกมุมโลกท่ีมีทั้งความล้ีลบัพิสดาร 2. ริบ

ลีส์ 4D มูฟวิ่ง เธียร์เตอร์ โรงภาพยนต์แห่งอนาคต ในระบบ 4 มิติ  3. ริบลีส์ อินฟินนิต้ี เมซ 

มหศัจรรยเ์ขาวงกต ท่ีจะท าให้นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลิน ผอ่นคลายในความสวยงามของมิติพิศวง

และภาพลวงตา  4. ริบลีส์ ฮอนเทด แอดเวนเจอร์ 
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บา้นสุขาวดี 

ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสได้มาสัมผสัเป็นเจา้ของร่วมกนั 

และไดค้น้พบถึงสัจธรรมในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมากมายท่ีควรสักการะ  สถานท่ี

แห่งน้ีถูกก าหนดข้ึนอยา่งสวยงามมีภูมิทศัน์และอาคารท่ีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมอนังดงาม 

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค 

ความงดงามของไร่องุ่นสุดสายตา อ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ สะทอ้นแสงอาทิตยเ์ป็นสีเงิน

แวววาว อนัเป็นท่ีมาของช่ือ “ซิลเวอร์เลค” ท าให้ไร่องุ่น แห่งน้ีเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติบนพื้นท่ีกวา่ 1,200 ไร่ โดยพื้นท่ีส่วนหน่ึงไดถู้กแปรเปล่ียนเป็นพื้นท่ีปลูกองุ่น

ซ่ึงมีทั้งองุ่นทานสดและองุ่นส าหรับท าไวน์ 

พทัยา Walking Street 

วอร์คก้ิงสตรีทพทัยา เป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวรู้จกักนัดี อีกทั้งนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติจ านวนมากมาท่องเท่ียวท่ีถนนคนเดินแห่งน้ี ตั้งอยูท่ี่พทัยาใต ้จากฝ่ังชายหาดพทัยาไปจนถึง

แหลมบาลีฮาย ถนนเส้นน้ีเตม็ไปดว้ยสถานบนัเทิง และร้านคา้มากมาย 

 

2.7 ข้อมูลทัว่ไปของประเทศจีน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ด้านตะวนัออกของทวีปเอเชีย มีพื้นท่ี 9.6 ลา้นตาราง

กิโลเมตร นับว่าใหญ่ท่ีสุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ 

ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน 

ปากีสถาน อินเดีย เนปาล รัฐสิกขิม ภูฏาน เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบก

ยาวกว่า 2 หม่ืนกิโลเมตร ขณะท่ีทิศตะวนัออกและทิศใตจ้ดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวนัออก และ

ทะเลจีนใต ้
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ภาพที ่2.4 แผนท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ทีม่า: ภาพจาก http://www.tourtooktee.com/info_topic.asp?nID=636 

 

ประชากร 

สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรประมาณ 1,360,720,000 คน ไม่รวมเขตบริหาร

พิเศษฮ่องกง มาเก๊า และไตห้วนั (ขอ้มูลเม่ือส้ินปี 2556) 

เมืองหลวง 

ปักก่ิงหรือเป่ยจิงตามภาษาราชการจีน ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 

เป็นศูนยก์ลางการปกครองของประเทศ ศูนยก์ลางด้านเศรษฐกิจการคา้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และวฒันธรรม เป็นท่ีตั้งของสถานเอกอคัรราชทูตต่างๆ หน่วยงานของสหประชาชาติ และองคก์าร

ระหวา่งประเทศ ส านกัข่าวจากต่างประเทศ รวมทั้งบริษทัต่างชาติจ านวนมาก 
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รูปแบบการปกครอง 

สถาปนา ประเทศเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2492 มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนด าเนินการ

ปกครองประเทศตามแนวทางพื้นฐานของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน และความคิดเหมา เจ๋อตง โดย

ประยุกตเ์ขา้กบัแนวทฤษฎีการสร้างสรรคค์วามทนัสมยัให้แก่ระบอบสังคมนิยมของนายเต้ิง เส่ียว

ผิง พรรคคอมมิวนิสตจี์นเป็นแกนน าในการปกครอง โดยมีพรรคการเมืองอ่ืนอีก 8 พรรค เป็นแนว

ร่วม ภายใตก้ารปกครองในลกัษณะสังคมนิยมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะแบบจีน 

เขตการปกครอง 

การปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น 23 มณฑล (รวมถึงไตห้วนั) 5 เขตปกครองตนเอง 

(มองโกเลีย หนิงเซ่ีย ซินเจียง กวางสี และทิเบต) 4 มหานครท่ีข้ึนต่อส่วนกลาง (ปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้

เทียนจิน และฉงช่ิง) และ 2 เขตบริหารพิเศษ(ฮ่องกง และมาเก๊า) ส าหรับการปกครองในส่วน

ภูมิภาคยงัแบ่งยอ่ยออกเป็น 159 จงัหวดั (Prefecture) , 2,017 อ าเภอ (County), 350 เมือง (City) และ

เขตในเมืองต่างๆ ประมาณ 630 เขต 

 

 
 

ภาพที ่2.5  แผนท่ีเขตการปกครองของจีน 

ทีม่า: http://www.photoontour.com/Images/outbound/guilin/data/china_map.jpg 
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ธงชาติ 

ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง ดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรค

คอมมิวนิสตจี์นซ่ึงเป็นผูน้ า ดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้น ท่ีประกอบข้ึนเป็นสังคมจีน คือ ชน

ชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ ซ่ึงมีความหมายถึง

เอกภาพของประชาชนจีนทุกชนชั้นภายใตก้ารน าของพรรค คอมมิวนิสตจี์น 

 

 
 

ภาพที ่2.6  ภาพธงชาติจีน 

ทีม่า: ภาพจาก: http://th.wikipedia.org/wiki/ธงชาติจีน 

 

ชนชาติ 

มีชนชาติต่าง ๆ อยูร่วมกนั 56 ชนชาติ โดยเป็นชาวฮัน่ ร้อยละ 93.3 ท่ีเหลือเป็นชนกลุ่ม

น้อยอ่ืนๆ ท่ีส าคญั ได้แก่ ชนเผ่าจว้ง ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางสีและมณฑลยูน

นาน ชนเผา่หุยในมณฑลหนิงเซ่ียและกานซู ชนเผา่อุยกูร์ในมณฑลซินเกียง ชนเผา่หยีในมณฑลเส 

ฉวน ชนเผา่ทิเบตในเขตปกครองตนเองทิเบตและมณฑลชิงไห่ ชนเผา่แมว้ในมณฑลยนูนานและกุย้

โจว ชนเผ่าแมนจู ในมณฑลทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชนเผ่ามองโกลในเขตปกครองตนเอง

มองโกเลียในและซินเจียง ชนเผา่ไตหรือไทในมณฑลยนูนาน และชนเผา่เกาซนัในไตห้วนั 

ภาษาราชการ 
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ภาษาจีนกลาง “ผู่ทงฮวา้” (普通话) เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ มี

ภาษาพดูทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั เช่น เสฉวน หูหนาน แตจ๋ิ้ว ไหหล า กวางตุง้ ฮกเก้ียน ฮกักา และเซ่ียง

ไฮ ้ เป็นตน้ และการออกเสียงภาษาจีนกลางก็มีส าเนียงเพี้ยนไปตามทอ้งถ่ิน 

ศาสนา 

ลทัธิขงจ้ือ เต๋า พุทธ อิสลาม และคริสต ์โดยเฉพาะความคิดลทัธิขงจ้ือและเต๋ามีอิทธิพล

หยัง่รากลึกซ้ึงในภาษาและ วฒันธรรมของจีนมานบัพนัๆ ปี 

เงินตรา 

สกุล เงินเรียกวา่ “เหรินหมินป้ี”（人民币）มีหน่วยเรียกเป็น “หยวน”（元）มี

อตัราแลกเปล่ียน 1 หยวน เท่ากบั 5.2212 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากบั 6.2452 หยวน, 1 ยูโร 

เท่ากบั 8.6655 หยวน (ปรับปรุงเม่ือวนัท่ี 7 ก.ค. 2557) (ศูนยข์อ้มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน: ออนไลน์ 

สืบคน้วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557) 

 

 
 

ภาพที ่2.7  สกุลเงินของจีน 

ภาพจาก: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/326/2326/images/yuanzone/yuan004.JPG 

 

รูปแบบการปกครอง 

สังคมนิยมแบบจีน 

ประธานาธิบดี นายสี จิ้นผงิ (Xi Jinping) (มีนาคม 2556) 
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นายกรัฐมนตรี นายหล่ี เค่อเฉียง (Li Keqiang) (มีนาคม 2556) 

รัฐมนตรีต่างประเทศ นายหวงั อ้ี (Wang Yi) (มีนาคม 2556) 

สถาปนาความสัมพนัธ์ไทย-จีน  

ไทย-จีนสถาปนาความสัมพนัธ์เม่ือ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 (สถานเอกอคัรราชทูต ณ 

กรุงปักก่ิง: ออนไลน์ สืบคน้วนัท่ี 16 ตุลาคม 2557) 

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวจีน 

ช่วงหลายปีมาน้ี การเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศส าหรับชาวจีนก าลงัเป็นท่ีนิยม

อยา่งมาก เน่ืองจากเศรษฐกิจจีนท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ชาวจีนมีก าลงัทรัพยใ์นการจบัจ่ายใช้

สอยสูงข้ึน อีกทั้ง ชาวจีนในยุคปัจจุบนั “กลา้” ท่ีจะเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ มีความอยากรู้ อยากดู อยาก

ลอง และเปิดรับความเป็นสากลมากข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีน่ีเองท่ีท าให้ชาวจีนกลายเป็นเป้าหมายส าคญั

ในการสร้างรายไดด้า้นการท่องเท่ียวใหแ้ก่ประเทศไทย 

ปัจจุบัน นักท่องเท่ียวชาวจีนกลายเป็นกลุ่มลูกค้ากระเป๋าหนักรายใหญ่ของหลาย

ประเทศทัว่โลก เพราะไม่วา่จะเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีใด ก็สามารถท าให้การท่องเท่ียวของประเทศ

นั้น ๆ มีเม็ดเงินสะพดัเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง ประเทศไทย ท่ีรายได้ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวมาจากลูกคา้ชาวจีนเป็นหล ั

สถิติของกรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศจีน ระบุว่า ชาวจีนท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว

ต่างประเทศในปี 2557 มีจ  านวนมากกวา่ 100 ลา้นคน ซ่ึงเป็นผลมาจากรายไดข้องประชาชนท่ีเพิ่ม

สูงข้ึนทุกปี ท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวจีนเปล่ียนไป เม่ือมีรายไดสู้งข้ึน การจบัจ่ายใช้สอยย่อม

มากข้ึนตามไปด้วย จากท่ีเคยท่องเท่ียวแค่ในมณฑลหรือในประเทศ ก็อยากเปล่ียนบรรยากาศ 

เปล่ียนจุดหมายปลายทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศแทน นอกจากน้ี การผอ่นปรนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ใน

การยืน่ขอวซ่ีาของคนสัญชาติจีนของหลายประเทศเพื่อเป็นการกระตุน้ธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศ

ตนเองก็ช่วยส่งเสริมใหก้ารเดินทางไปต่างประเทศของคนจีนง่ายข้ึน 

ตวัแทนจากบริษทัท่องเท่ียวชั้นน าของจีน ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า นบัตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 

2557 จ  านวนชาวจีน ท่ีเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 ทุกปี ซ่ึงนบัเป็นประเทศ

ท่ีมีประชาชนเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศมากท่ีสุดในโลก นอกจากน้ี สถาบันการวิจัย

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนานาชาติ (PhoCusWright) ได้เผยผลส ารวจว่า ในปี 2557 ชาวจีนได้ท า
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ธุรกรรมออนไลน์ส าหรับการท่องเท่ียวในต่างประเทศ (อาทิ การส ารองท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน ซ้ือ

แพคเกจทวัร์ ฯลฯ) มากถึง 129,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

ประธานกรรมการบริหาร (CEO) เขตเอเชียของ Hotel Club เว็บไซต์ส ารองท่ีพกั

ออนไลน์ชั้ นน าระดับโลกได้เผยถึงผลวิจัยการส ารวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวของชาวจีนว่า 

นักท่องเท่ียวชาวจีนมีพฤติกรรมท่ีชอบช้อปป้ิง ชอบแชร์ข้อมูล ชอบเกาะกระแสนิยม และให้

ความส าคญักบัการทานอาหารเชา้อยา่งมาก 

ชาวจีน รักการช้อปป้ิงเป็นชีวิตจิตใจ กล่าวได้ว่าไม่มีนักท่องเท่ียวชาติใดในโลกน้ีท่ี

ชอบการชอ้ปป้ิงในต่างแดนมากเท่าชาวจีน จากการส ารวจ พบวา่ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของชาว

จีนหมดไปกบัการชอ้ปป้ิงมากถึงร้อยละ 50 

ในบรรดาเมืองใหญ่ ๆ ของจีนนั้น นครเฉิงตูก็เป็นเมืองหน่ึงท่ีมีห้างฯ ใหญ่เพิ่มจ านวน

ข้ึนมากมายจนนับไม่ถ้วน ประกอบกับลกัษณะนิสัยของชาวเฉิงตูท่ีรักสนุก ชอบเท่ียว ชอบใช้

จ่ายเงินดว้ยแลว้ ยิง่ท  าใหห้า้งฯ เหล่าน้ีมีผูค้นเดินจบัจ่ายซ้ือสินคา้กนัแน่นขนดั 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่ในประเทศจีนจะมีสินคา้ทุกประเภท ทุกระดบั ให้เลือกซ้ือ เลือก

หาไดม้ากมายอยูแ่ลว้ แต่หากมีโอกาสเดินทางไปท่องเท่ียวต่างประเทศ ไดส้ัมผสักบัสินคา้พื้นเมือง

ท่ีมีเอกลกัษณ์มีคุณภาพดี สินคา้ระดบัไฮเอนด์ท่ีราคาย่อมเยากว่าในประเทศจีน ชาวจีนจึงไม่ยอม

พลาดโอกาสในการซ้ือสินคา้เหล่าน้ีติดมือกลบับา้น 

การท่องเท่ียวของชาวจีน นอกจากจะใช้เงินและเวลาส่วนใหญ่ไปกบัการช้อปป้ิงแลว้ 

ชาวจีนยงัชอบแชร์ขอ้มูลต่างๆ ลงอินเตอร์เน็ต โดยเป็นไปตามยุคสมยัโซเชียลลิซึม (Socialism) ใน

ปัจจุบนั ท่ีไม่ว่าจะไปไหน ท าอะไร ก็ตอ้งอพัเดทเร่ืองราวเหล่าน้ีให้คนอ่ืนรับรู้ ซ่ึงชาวจีนนิยมน า

ภาพระหวา่งท่องเท่ียว ภาพอาหาร ภาพถ่ายหมู่ และภาพเซลฟ่ี (Selfie) หรือการถ่ายภาพตนเอง แชร์

ลงโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ของจีน อาทิ Weibo, WeChat, QQ Kongjian เพื่อสร้างความ

สนใจให้กบัเพื่อนในสังคมออนไลน์ นอกจากน้ี ชาวจีนยงัมีพฤติกรรม “รู้แลว้ตอ้งบอกต่อ” โดย

ชอบแชร์ขอ้มูลประสบการณ์การท่องเท่ียวลงในเวบ็ไซต ์อาทิ สถานท่ีท่องเท่ียว ขอ้มูลท่ีพกั วิธีการ

เดินทาง ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ หรือร้านอาหารอร่อย ๆ เป็นตน้ เพื่อเป็นคู่มือการท่องเท่ียวใหก้บัผูอ่ื้น 

เม่ือมีคนแชร์ประสบการณ์การท่องเท่ียวของตนเองลงบนโลกออนไลน์ แน่นอนวา่ตอ้ง

มีผูส้นใจท่องเท่ียวเขา้มาศึกษาขอ้มูลเหล่าน้ี และหากสถานท่ีใดหรือส่ิงของใดไดรั้บความนิยมเป็น
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จ านวนมาก ชาวจีนก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เกิดเป็นการตามกระแสกนั เช่น “ใครไปไหน ฉัน

ไปดว้ย” หรือ “ใครซ้ืออะไร ฉนัซ้ือดว้ย” เพราะคิดวา่ส่ิงท่ีคนอ่ืนนิยมตอ้งเป็นส่ิงท่ีดีแน่นอน 

ส าหรับการรับประทานอาหาร ในการส ารวจพบวา่ ชาวจีนให้ความส าคญักบัอาหารเชา้

อย่างมาก เม่ือเปรียบเทียบกบันกัท่องเท่ียวประเทศอ่ืน เห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวจีนจะขาดอาหารเช้า

ไม่ไดเ้ด็ดขาด และตอ้งเป็นอาหารจานร้อนเท่านั้น ชาวจีนจึงจะเลือกรับประทาน ซ่ึงผูป้ระกอบการ

ด้านธุรกิจท่ีพกัคงตอ้งจดัเตรียมอาหารเช้าท่ีเหมาะสมไวเ้อาใจนักท่องเท่ียวจีนเพื่อให้เกิดความ

ประทบัใจ 

นอกจากน้ี ในการส ารวจยงัพบวา่ ปัจจุบนั ชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ เป็น

กลุ่มผูท่ี้อายตุ  ่ากวา่ 35 ปี มากถึงร้อยละ 67 โดยถูกขนานนามวา่ “กลุ่มคนรุ่นใหม่” ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ี

นิยมท่องเท่ียวด้วยตนเองมากกว่าไปกบับริษทัทวัร์ ตวัอย่างเช่น ปีท่ีผ่านมามีชาวจีนเดินทางไป

ท่องเท่ียวประเทศออสเตรเลียราว 7 แสนคน โดยไปกบับริษทัทวัร์เพียง 160,000 คน ท่ีเหลืออีก 5 

แสนกวา่คนเป็นการเดินทางไปเท่ียวดว้ยตนเอง 

จากการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มคนรุ่นใหม่ของเวบ็ไซต์ท่องเท่ียวชั้นน าของจีน haiwan.com  

ดว้ยค าถามท่ีวา่ “หากไปเท่ียวต่างประเทศ จะไปดว้ยตนเองหรือไปกบับริษทัทวัร์” กลุ่มคนรุ่นใหม่

ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผูท่ี้เกิดหลงัปี 2530 เป็นตน้ไป ไดใ้ห้ค  าตอบว่า พวกเขาเลือกท่ีจะเดินทางไป

ท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เพราะการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่เป็นการไปพกัผอ่นเท่านั้น หากแต่เป็นการผจญ

ภยัอย่างหน่ึงส าหรับพวกเขา ฉะนั้นในอนาคตการท่องเท่ียวดว้ยตนเองคงเป็นทางเลือกส าคญัของ

นกัเดินทางชาวจีนอยา่งแน่นอน 

จากขอ้มูลท่ีน าเสนอมาข้างตน้ ท าให้ทราบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนในปัจจุบนัเลือก

เดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเองมากข้ึน ซ่ึงก่อนการเดินทางก็จ  าเป็นตอ้งหาขอ้มูลเพื่อเตรียมพร้อมก่อน

ออกเดินทาง ดังนั้น หากสถานท่ีใดมีความสนุก สะดวก สบาย มีธรรมชาติท่ีสวยงามและอุดม

สมบูรณ์ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายมีราคาไม่แพงมากแต่คุณภาพดี มีอาหารสด สะอาด และอร่อย ท่ีพกับริการ

เป็นเลิศ ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวเกิดความประทบัใจ น าไปเล่าสู่กนัฟัง เกิดการแชร์ขอ้มูลกนั

ในวงกวา้ง เม่ือนกัท่องเท่ียวท่ีเตรียมตวัจะเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเห็นขอ้มูลเหล่าน้ี ก็คงไม่

พลาดท่ีจะเลือกมาเท่ียว “ประเทศไทย” อยา่งแน่นอน 
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สถิติในปี 2557 นกัท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศไทยมากถึง 4.6 ลา้น

คนการหลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากของชาวจีน ไดส้ร้างงาน สร้างรายไดอ้ยา่งมหาศาล

ให้กับธุรกิจท้องถ่ินและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 

ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจท่องเท่ียวทุกแขนง ควรพฒันาหรือหากลยุทธ์ใหม่ ๆ มามดัใจนกัท่องเท่ียว

จีน และท่ีส าคญัตอ้งค านึงถึงคุณภาพของสินคา้และบริการเป็นหลกั มิฉะนั้นไทยอาจสูญเสียลูกคา้

กลุ่มส าคญัไปได ้(ศูนยข์อ้มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน 2558: ออนไลน์) DPU
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจขอนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียว

เมืองพทัยาใน ปี 2556 ซ่ึงมีจ านวนประมาณ 1,200,000 คน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557) 

กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวเมืองพทัยาลกัษณะการเดินทางเป็นหมู่คณะ (Group Tour)  โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งตามหลกัการค านวณของทาโรยามาเน (TaroYamane.1967) ดงัน้ี 

สูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane.1967) โดยใช้ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 

หรือ 0.05   โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 

                                      n =    N 
1 + N(e)2 

        เม่ือ      n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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                                      N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
                                       e = ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 หรือ 0.05 
แทนค่าสูตรดงัน้ี 
                                        n =             1,200,000 
                                                    1+ 1,200,000 (0.05)2 

n = 399.87 คน 
 

ดงันั้นท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกิน

ร้อยละ 5 ของจ านวนตวัอยา่งหรือนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือมีขนาดประชากร 1,200,000 

คนจากการค านวณจะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 399.87 คน ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คนโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

ซ่ึงแบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัและมิติความพึงพอใจขอนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบั

คณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวในเมืองพทัยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะให้เลือกตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วม

เดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในประเทศไทย จ านวน

คร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยาค่าใช้ จ่ายอ่ืน ๆ ขณะ

ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา และถ่ินท่ีอยูห่รือภูมิภาคของนกัท่องเท่ียว 

ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale 5 ระดบั 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจโดยรวมของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ Likert Scale 

5 ระดบั 

แบบสอบถามตอนท่ี 2-4 ลักษณะแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะขอ้ความประกอบดว้ยขอ้ความท่ีเป็นการให้ความส าคญัในแต่
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ละเร่ืองมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัของ Likert Scale คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมากเห็นดว้ยปาน

กลางเห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended) เพื่อให้

ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

 

3.3 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้ด าเนินการ

ตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากต าราเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาความครบถว้นความ

ถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาของการวิจยัแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 

4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาแนะน าแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ

จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแกไ้ขและครอบคลุมเน้ือหาเพื่อให้เกิดความตรงพร้อมทั้ง

แก้ไขส านวนภาษาหรือเพิ่มคุณลกัษณะท่ีเห็นควรจากนั้นผูว้ิจยัน ากลับไปปรับปรุงอีกคร้ังตาม

ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงประกอบดว้ย 

4.1 รศ.ดร. เลิศพร ภาระสกุล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 

4.2 อ.จริยา วาณิชวริิยะ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาจีน 

4.3 ผศ.เชียง เภาชิต ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้(Try Out)กับ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า

ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.959  

6. สร้างเคร่ืองมือฉบบัจริงเพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวงัและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ี

เดินทางกบัคณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา เคร่ืองมือท่ีใช้ในเก็บขอ้มูล

เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะให้เลือกตอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วม

เดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในประเทศไทย จ านวน

คร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ขณะ

ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา และถ่ินท่ีอยู่หรือภูมิภาคของนักท่องเท่ียว เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) 

ตอนท่ี 2 ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ไดแ้ก่ 

1. ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

1.1 กิจกรรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกหลากหลาย 

1.2 กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยามราตรีมีความน่าสนใจ 

1.3 สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้และแหล่งช๊อปป้ิง 

1.5 คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร 

1.6 ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม 

1.7 การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั 

1.8 อาคารและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณตวัเมืองพทัยามีความเป็นระเบียบ 

2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 

     2.1 น ้าทะเลมีความใสสะอาด 

     2.2 บริเวณชายหาดมีความสะอาด 

     2.3 ชายหาดมีความเป็นระเบียบ 

     2.4 ความเป็นธรรมชาติของชายหาด 

     2.5 ความสวยงายของหาดทราย ชายทะเล 
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     2.6 บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การผกัผอ่น 

     2.7 มีการจดัการดา้นขยะและน ้าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 

     2.8 ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ 

3. ดา้นอาหาร 

     3.1 มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน 

     3.2 อาหารรสชาติอร่อย 

     3.3 ราคาอาหารเหมาะสม 

     3.4 พนกังานบริการรวดเร็ว 

     3.5 พนกังานมารยาทดี 

4. ดา้นท่ีพกัแรม 

     4.1 โรงแรมมีความสวยงาม 

     4.2 ส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผอ่น 

     4.3 พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     4.4 พนกังานมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี 

     4.5 ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมีครบตามมาตรฐานของโรงแรม 

     4.6 ความสะอาดภายในหอ้งพกั 

     4.7 ท่ีพกัแรมราคาเหมาะสม 

5. ดา้นความปลอดภยั 

     5.1 แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั 

     5.2 สถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั 

     5.3 การเดินทางท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั 

     5.4 การเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความปลอดภยั 

     5.5 พนกังานประจ าเรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั 

     5.6 พนกังานขบัรถดว้ยความปลอดภยั 

6. ดา้นการใหบ้ริการ 

     6.1 การใหค้  าแนะน าและการใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์
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     6.2 มคัคุเทศกเ์อาใจใส่ดูแลนกัท่องเท่ียวทัว่ถึง 

     6.3 มคัคุเทศกมี์ความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน 

     6.4 มคัคุเทศกมี์ความเป็นมิตร 

     6.5 มคัคุเทศกส์ามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ซ่ึงใชค้  าถาม

เหมือนกบัตอนท่ี 2 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale)  ได้แก่ ความพึงพอใจกบัประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

โอกาสท่ีจะกลบัมาเท่ียวซ ้ า และโอกาสท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียว  

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามท่ีเป็นภาษาจีนทั้งส้ิน 400 ฉบบั 

 
3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยแบ่ง

การวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะให้เลือกตอบท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดต้่อ

เดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในประเทศ

ไทย จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ขณะท่องเท่ียวในเมืองพทัยา และถ่ินท่ีอยู่หรือภูมิภาคของนักท่องเท่ียว เป็นแบบส ารวจรายการ 

(Check List) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้

ก าหนดการใหค้ะแนนการตอบแบบสอบถามดงัน้ี (บุญชมศรีสะอาด. 2545) 
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เห็นดว้ยมากท่ีสุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก ก าหนดให้ 4 คะแนน 
เห็นดว้ยปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ย ก าหนดให้ 2 คะแนน 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 

 3. น าคะแนนท่ีไดไ้ปหาค่าเฉล่ียและก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลความหมายค่าเฉล่ีย

ตามระดบัการปฏิบติัดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.40-4.19 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.60-3.39 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.80-2.59 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.79 หมายถึง ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 4. น าคะแนนท่ีไดจ้ากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าเฉล่ีย

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน าเกณฑ์ประเมินในขอ้ 3 มาประเมินระดบัความคิดเห็นเป็นรายดา้นและ

โดยรวม 

 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.1 หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Item-  
total Correlation) 

1.2 หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) 

2. สถิติพื้นฐานไดแ้ก่ 
2.1 ร้อยละ (Percentage) 
2.2 ค่าเฉล่ีย ( X ) 
2.3 ค่าความถ่ี 
2.4 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) 

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
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3.1 t – test (Independent Samples) 
3.2 F – test (One-way ANOVA) 
3.3 การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
3.4 IPA(Importance-Performance Analysis) เพื่อใชว้เิคราะห์ความคาดหวงัและ 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว 
3.5 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความพึงพอใจกบัโอกาสท่ีจะกลบัมา 

เยอืนซ ้ าและความพึงพอใจโดยรวมดว้ยการวเิคราะห์ (Path Analysis) โดยใชโ้ปรมแกรม LISREL 
และพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัศึกษามาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการพิจารณาความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ดัชนีตามข้อสรุปจากการ
สังเคราะห์งานวจิยั ดงัตารางท่ี 3.1 
 

ตำรำงที ่3.1  ผลการสังเคราะห์เกณฑด์ชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล 
 
 

ดชันีความสอดคลอ้ง ระดบัความสอดคลอ้ง  ค าอธิบาย 
Chi-square (2) ระดบันยัส าคญัมากกวา่ 0.05 

P > 0.05 
ตอ้งดูประกอบกบัดชันีอ่ืนๆ อาจ
เกิดความล าเอียงเน่ืองจากขนาด
ของกลุ่มตวัอยาง 

2/ df 2:1 (Tabachnik and 
Fidell,2007) 
3:1 (Kline,2005) 

ปรับตามขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ถา้
กลุ่มตวัอยา่งมากควรใชเ้กณฑ ์2:1 

RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงั
สองของการประมาณค่าความคลาดเคล่ือน 

RMSEA  ควรมีค่านอ้ยกวา่            
0.07 (Steiger, 2007) 

นอ้ยกวา่ 0.03 มีความสอดคลอ้งดี
มาก 

GFI (Goodness of fit Index) 
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 

GFI ควรมีค่ามากกวา่ 0.95 มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ค่ายิง่มาก
แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้ง
ดี 

AGFI (Adjusted Goodness of Fit 
Index) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ี
ปรับแกแ้ลว้ 

AGFI ควรมีค่ามากกวา่ 
0..95 

ค่าอาจจะมากกวา่ช่วง 0 ถึง 1 
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ตำรำงที ่3.1 ผลการสังเคราะห์เกณฑด์ชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล (ต่อ) 
 

ดชันีความสอดคลอ้ง ระดบัความสอดคลอ้ง  ค าอธิบาย 
RMR (Root Mean Square Residual) 
ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วน 
เหลือ 

โมเดลมีค่า RMR จะมี 
ขนาดเลก็ (Tabachnik and 
Fidell, 2007) 

เป็นค่าเฉล่ียก าลงัสองระหวา่งผลต่าง
ของส่วนท่ีเหลือของความแปรปรวน
ร่วมของกลุ่มตวัอยา่งกบัความ
แปรปรวนร่วมท่ีประมาณ ไม่ใช่คา่
มาตรฐาน 

NFI (Non-Normed Fit Index) หรือดชันี
Tucker-Lewis Index (TLI) 

NFI ควรมีค่ามากกวา่ 
0.95 

ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีขนาดเลก็มีแนว
โนม่ี้จะประมาณค่าเกินจริง 

NNFI (Non-Normed Fit Index) หรือ  
ดชันีTucker-Lewis Index (TLI) 

NNFI ควรมีค่ามากกวา่ 
0.95 

ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อาจมีค่าเกินช่วง 0 
ถึง 1 เหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีสมมติข้ึน 
(simulation studies) (Sharma et al, 
2005 : McDonald and Marsh, 1990) 

CFI (Comparative Fit Index)ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 

CFI ควรมีค่ามากกวา่  เป็นค่ามาตรฐานมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 

 
ทีม่ำ: ภทัราวดี มากมี (อา้งถึงใน เชียง เภาชิต, 2554) 
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บทที ่ 4 
ผลการวจิยั 

 

  
ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนท่ี  1  ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของปัจจัยส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนก่อนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวเมืองพทัยา  ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนหลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียวเมืองพทัยา ส่วนท่ี 4  ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา วเิคราะห์โดยใช ้IPA 
ส่วนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นอิทธิพลของปัจจยัแห่งความพึงพอใจท่ีมีต่อความ
ภกัดี  ส่วนท่ี 6  ผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
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ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปปัจจัยส่วนบุคคล   
ขอ้มูลทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง  จ  านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทย จ านวนวนัพกัทั้งหมดในประเทศ
ไทย  จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวเมืองพัทยา จ านวนวนัท่ีพักในเมืองพัทยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากค่าทวัร์ในขณะท่ีท่องเท่ียวเมืองพทัยา และภูมิภาค/ภูมิล าเนา ดงัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 133 33.3 
หญิง 267 66.7 
รวม 400 100.0 

2. อาย ุ   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี - - 
21 - 30 ปี 90 22.6 
31 - 40 ปี 88 22.0 
41 - 50  ปี 84 21.0 
51  ปีข้ึนไป 138 34.5 
รวม 400 100.0 

3. ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 218 54.5 
ปริญญาตรี 143 35.8 
สูงกวา่ปริญญาตรี 39 9.8 
รวม 400 100.0 

4. อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศึกษา 34 8.5 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 96 24.0 
พนกังานธุรกิจเอกชน 102 25.5 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 67 16.8 
เกษตรกร 138 34.5 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 63 15.8 
รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
5. รายไดต้่อเดือน   

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 82 20.5 
2,001 – 5,000 หยวน 176 44.0 
5,001 – 10,000 หยวน 93 23.3 
10,001 หยวน ข้ึนไป 49 12.3 
รวม 400 100.0 

6. ผูร่้วมเดินทาง   
คนเดียว 35 8.8 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 88 22.0 
คู่สมรสและบุตร 77 19.3 
ญาติ 86 21.5 
คนรัก (แฟน) 15 3.8 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 99 24.8 
รวม 400 100.0 

7. จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทย   
มาคร้ังแรก 372 93.0 
มาคร้ังท่ี 2 15 3.8 
มามากกวา่ 2 คร้ัง 13 3.2 
รวม 400 100.0 

8. จ านวนวนัพกัทั้งหมดในประเทศไทย   
ไม่เกิน 5 วนั 58 14.5 
6  วนั 331 82.8 
7  วนั 11 2.7 
8  วนัข้ึนไป - - 
รวม 400 100.0 

9. จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวในเมืองพทัยา   
มาคร้ังแรก 370 92.5 
มาคร้ังท่ี 2 13 3.3 
มามากกวา่ 2 คร้ัง 17 4.2 
รวม 400 100.0 

 

DPU



84 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
10. จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา   

2  วนั 230 57.5 
3  วนั 132 33.0 
มากกวา่ 3 วนั 38 9.5 
รวม 400 100.0 

11. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ในขณะท่ี 
 ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

  

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 7 1.8 
501 – 1,000 หยวน 27 6.8 
1,001 – 2,000 หยวน 115 28.8 
2,001 – 3,000 หยวน 86 21.5 
3,001 – 4,000 หยวน 72 18.0 
4,001 – 5,000 หยวน 32 8.0 
มากกวา่ 5,000 หยวน 61 15.3 
รวม 400 100.0 

12. ภูมิภาค/ภูมิล าเนา   
มลฑลกวางตุง้ 281 70.3 
มลฑลยนูนาน 16 4.0 
มลฑลเจียงซี 13 3.3 
มลฑลหูเป่ย 13 3.3 
มลฑลเหอเป่ย 14 3.5 
มลฑลหูหนาน 12 3.0 
มลฑลเจอ้เจียง 10 2.5 
เซ่ียงไฮ ้ 18 4.5 
ปักก่ิง 12 3.0 
กวางซี 11 2.8 
รวม 400 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ เพศชาย 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3   
 อาย ุส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 51 ปีข้ึนไป จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5  รองลงมาคือ 
21 - 30 ปี จ  านวน  90  คน  คิดเป็นร้อยละ 22.6  31 - 40  ปี  จ  านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 และ 
41-50 ปีข้ึนไป จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล าดบั 
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.8   
 อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ
พนกังานธุรกิจเอกชน จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 พนกังานราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุแลว้ จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.8 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
 รายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 2,001 – 5,000 หยวน จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.0 รองลงมาคือช่วง 5,001–10,000 หยวน จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 2,000 หยวน จ านวน 82 คิดเป็นร้อยละ 20.5  และ 10 ,001 หยวนข้ึนไป  จ านวน 49 คนคิด
เป็นร้อยละ 12.3  ตามล าดบั 
 ผูร่้วมเดินทาง พบว่า ส่วนใหญ่มากบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน จ านวน 99 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 24.8 รองลงมาคือ คู่สมรส(ไม่มีบุตร) จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 ญาติ  จ  านวน 86 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 คู่สมรสและบุตร จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3  มาคนเดียว จ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และคนรัก(แฟน) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
 จ านวนท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทย พบวา่ ส่วนใหญ่มาคร้ังแรก จ านวน 372 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.0 รองลงมาคือ มาคร้ังท่ี 2 จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และมามากกว่า 2 คร้ัง 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 
 จ านวนวนัท่ีพกัทั้งหมดในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่พกั 6 วนั จ  านวน 331 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.8 รองลงมาคือ พกัไม่เกิน 5 วนั จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และพกั 7 วนั 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 

จ านวนคร้ังการมาเท่ียวในเมืองพทัยา พบวา่ ส่วนใหญ่มาคร้ังแรก จ านวน 370 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.5 รองลงมาคือ มากมากกวา่ 2 คร้ัง จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และมาคร้ังท่ี 2 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบั 
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 จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา พบวา่ ส่วนใหญ่พกั 2 วนั จ  านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.5 รองลงมาคือ พกั 3 วนั จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 และพกัมากกว่า3 วนั จ  านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ตามล าดบั 
 ส าหรับค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ในขณะท่ีท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบวา่ ส่วน
ใหญ่เสียค่าใช้จ่าย 1,001- 200 หยวน จ านวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.8  รองลงมาคือ 2 ,001 – 
3,000 หยวน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  3,001 – 4,000 หยวน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.0 มากกวา่ 5,000 หยวน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3  4,001 – 5,000 หยวน จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.0  501 – 1,000 หยวน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
500 หยวน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 ในส่วนของภูมิภาค/ภูมิล าเนา พบวา่ ส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุง้ จ  านวน 281 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.3  รองลงมาคือ เซ่ียงไฮ ้จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  มณฑลยูนนาน จ านวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  เหอเป่ย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 มณฑลเจียงซี และมณฑลหูเป่ย 
จ านวน มณฑลละ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 หูหนานและปักก่ิง จ านวนเมืองละ 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.0 และกวางซี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั  
 
ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคณะทัวร์ ก่อนที่จะ
เดินทางท่องเทีย่วเมืองพทัยา 
 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ดา้นทัว่ไป
ของเมืองพทัยา 
 

ปัจจยัด้านทัว่ไปของเมอืงพทัยา 
 

�̅� S.D. ผลการประเมนิ 

1.  กิจกรรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกหลากหลาย 4.27 0.784 มากท่ีสุด 
2.  กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยามราตรีมีความน่าสนใจ 3.94 0.968 มาก 
3.  สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย 3.92 0.992 มาก 
4.  ความหลากหลายของสินคา้และแหล่งชอ้ปป้ิง 4.00 0.871 มาก 
5.  คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร 4.19 0.806 มาก 
6.  ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม 4.10 0.812 มาก 
7.  การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั 3.82 1.052 มาก 
8.  อาคารและส่ิงปลูกสร้างบริเวณตวัเมืองพทัยามีความเป็นระเบียบ 3.77 1.046 มาก 

รวม 4.02 0.621 มาก 
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 จากตาราง 4.2 พบวา่ ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นทัว่ไปของเมือง
พทัยาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ กิจกรรมการท่องเท่ียวมีให้เลือกหลากหลาย  ระดับมาก ได้แก่ 
กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยามราตรีมีความน่าสนใจ สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย ความ
หลากหลายของสินคา้และแหล่งช้อปป้ิง คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร ราคาสินคา้และบริการมี
ความเหมาะสม การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั อาคารและส่ิงปลูกสร้างบริเวณตวัเมือง
พทัยามีความเป็นระเบียบ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.02) 
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคาดหวงัของนักท่องเท่ียว ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว �̅� S.D. ผลการประเมิน 

1.  น ้าทะเลมีความใสสะอาด 4.19 0.858 มาก 
2.  บริเวณชายหาดมีความสะอาด 4.14 0.850 มาก 
3.  ชายหาดมีความเป็นระเบียบ 3.97 0.877 มาก 
4.  ความเป็นธรรมชาติของชายหาด 4.11 0.815 มาก 
5.  ความสวยงามของหาดทราย ชายทะเล 4.06 0.871 มาก 
6.  บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น 3.97 0.944 มาก 
7.  มีการจดัการดา้นขยะและน ้าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 3.87 0.948 มาก 
8. ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ 3.94 0.817 มาก 

รวม 4.03 0.664 มาก 
 

 
 จากตาราง 4.3  พบวา่ ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก คือ น ้ าทะเลมีความใสสะอาด บริเวณชายหาดมีความสะอาด 
ชายหาดมีความเป็นระเบียบ ความเป็นธรรมชาติของชายหาด ความสวยงามของหาดทราย ชายทะเล
บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผ่อน มีการจดัการด้านขยะและน ้ าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 4.03) 
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ตารางที ่4.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ดา้นอาหาร 
 

ปัจจัยด้านอาหาร 
 

 

�̅� S.D. ผลการประเมิน 

1.  มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน 4.03 0.927 มาก 
2.  อาหารรสชาติอร่อย 3.88 1.042 มาก 
3.  อาหารมีความสดสะอาดและปลอดภยั 3.92 1.115 มาก 
4.  สามารถหาอาหารรับประทานไดง่้าย 3.88 0.976 มาก 
5.  ราคาอาหารเหมาะสม 3.97 0.905 มาก 

รวม 3.94 0.812 มาก 
 

 

 จากตาราง 4.4  พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนดา้นอาหาร อยู่ใน
ระดบัมาก คือมีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน อาหารรสชาติอร่อยอาหารมีความสดสะอาด
และปลอดภยั สามารถหาอาหารรับประทานไดง่้าย ราคาอาหารเหมาะสม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (�̅� = 3.94) 
 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั
แรม 
 

ปัจจัยด้านทีพ่กัแรม 
 

 

�̅� S.D. ผลการประเมิน 

1.  โรงแรมมีความสวยงาม 4.28 0.673 มากท่ีสุด 
2.  ส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผอ่น 4.21 0.699 มากท่ีสุด 
3.  พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.14 0.728 มาก 
4.  พนกังานมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี 4.24 0.713 มากท่ีสุด 
5. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมีครบตาม

มาตรฐานของโรงแรม 
 

4.24 
 

0.712 
 

มากท่ีสุด 
6.  ความสะอาดภายในหอ้งพกั 4.29 0.658 มากท่ีสุด 
7.  ท่ีพกัแรมราคาเหมาะสม 4.18 0.728 มาก 

รวม 4.23 0.531 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง 4.5 พบวา่ ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นท่ีพกัแรม อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือโรงแรมมีความสวยงาม ส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผอ่น  พนกังาน
มีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในห้องพกัมีครบตามมาตรฐานของ
โรงแรม  ความสะอาดภายในหอ้งพกั ระดบัมาก คือ พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ท่ีพกั
แรมราคาเหมาะสม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.23 ) 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ดา้นความ
ปลอดภยั 
 

ปัจจัยด้านความปลอดภัย �̅� S.D. ผลการประเมิน 

1.  แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั 4.50 0.719 มากท่ีสุด 
2.  สถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั 4.55 0.627 มากท่ีสุด 
3. การเดินทางท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั 4.43 0.746 มากท่ีสุด 
4.  การเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความปลอดภยั 4.51 0.729 มากท่ีสุด 
5.  พนกังานประจ าเรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั 4.41 0.780 มากท่ีสุด 
6.  พนกังานขบัรถดว้ยความปลอดภยั 4.65 0.578 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.522 มากทีสุ่ด 
  
 จากตาราง 4.6  พบวา่ ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นความปลอดภยั 
ของเมืองพทัยาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ  แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั สถานท่ีพกัแรมมีความ
ปลอดภยั การเดินทางท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั  การเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความ
ปลอดภยั พนักงานประจ าเรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั พนักงานขบัรถด้วยความปลอดภยั ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.43 ) 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความคาดหวงัของนักท่องเท่ียว ด้านการ
ใหบ้ริการ 
 

ปัจจยัด้านการให้บริการ �̅� S.D. ผลการประเมนิ 

1. การใหค้  าแนะน าและการใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์ 4.36 0.668 มากท่ีสุด 
2. มคัคุเทศกเ์อาใจใส่ดูแลนกัท่องเท่ียวทัว่ถึง 4.29 0.720 มากท่ีสุด 
3. มคัคุเทศกมี์ความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน 4.30 0.745 มากท่ีสุด 
4. มคัคุเทศกมี์ความป็นมิตร 4.32 0.728 มากท่ีสุด 
5. มคัคุเทศกส์ามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ใจไดดี้ 4.34 0.718 มากท่ีสุด 

รวม 4.32 0.613 มากทีสุ่ด 
 

 จากตาราง 4.7  พบว่า ระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ดา้นการให้บริการ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ การใหค้  าแนะน าและการให้บริการของมคัคุเทศก์ มคัคุเทศก์เอาใจใส่ดูแล
นกัท่องเท่ียวทัว่ถึง มคัคุเทศก์มีความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน มคัคุเทศก์มีความป็นมิตร 
มคัคุเทศก์สามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวให้เขา้ใจไดดี้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(�̅� = 4.32 ) 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคณะทัวร์ 
หลงัจากทีเ่ดินทางท่องเทีย่วเมืองพทัยา 
 

ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นทัว่ไป
ของเมืองพทัยา 
 

ด้านทัว่ไปของเมอืงพทัยา �̅� S.D. ผลการประเมนิ 

1. กิจกรรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกหลากหลาย 3.79 0.808 มาก 
2. กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยามราตรีมีความน่าสนใจ 3.60 0.829 มาก 
3. สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย 3.57 0.901 มาก 
4. ความหลากหลายของสินคา้และแหล่งชอ้ปป้ิง 3.54 0.988 มาก 
5. คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร 3.63 1.057 มาก 
6. ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม 3.43 1.074 มาก 
7. การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั 2.90 1.289 ปานกลาง 
8. อาคารและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณตวัเมืองพทัยามีความเป็นระเบียบ 2.92 1.259 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.790 มาก 
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 จากตาราง 4.8  พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นทัว่ไปของเมือง
พทัยาอยูใ่นระดบัมาก คือ กิจกรรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกหลากหลาย กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยาม
ราตรีมีความน่าสนใจ สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย ความหลากหลายของสินคา้และ
แหล่งช้อปป้ิง คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม ระดบัปาน
กลาง คือการจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั อาคารและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณตวัเมืองพทัยามี
ความเป็นระเบียบ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( �̅�= 3.42 ) 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 

ด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว �̅� S.D. ผลการประเมิน 

1. น ้าทะเลมีความใสสะอาด 3.69 0.975 มาก 
2. บริเวณชายหาดมีความสะอาด 3.49 1.014 มาก 
3. ชายหาดมีความเป็นระเบียบ 3.40 1.016 ปานกลาง 
4. ความเป็นธรรมชาติของชายหาด 3.51 1.028 มาก 
5. ความสวยงามของหาดทราย ชายทะเล 3.37 1.105 ปานกลาง 
6.  บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น 3.21 1.196 ปานกลาง 
7. มีการจดัการดา้นขยะและน ้าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 3.08 1.190 ปานกลาง 
8.ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ 3.28 1.106 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.903 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.9  พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นส่ิงแวดลอ้มของ

แหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก คือ น ้ าทะเลมีความใสสะอาด บริเวณชายหาดมีความสะอาด ความ
เป็นธรรมชาติของชายหาด ระดบัปานกลาง คือชายหาดมีความเป็นระเบียบ ความสวยงามของหาด
ทราย ชายทะเลบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น มีการจดัการดา้นขยะและน ้ าเสียเป็นท่ีน่า
พึงพอใจ ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง (�̅� = 3.38 ) 
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ตารางที ่4.10 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นอาหาร 
 

ด้านอาหาร 
 
 

�̅� S.D. ผลการประเมิน 

1.  มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน 3.60 0.947 มาก 
2.  อาหารรสชาติอร่อย 3.18 1.047 ปานกลาง 
3.  อาหารมีความสดสะอาดและปลอดภยั 3.08 1.084 ปานกลาง 
4.  สามารถหาอาหารรับประทานไดง่้าย 3.31 1.008 ปานกลาง 
5.  ราคาอาหารเหมาะสม 3.34 0.945 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.828 ปานกลาง 
 
จากตาราง 4.10  พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นอาหารอยูใ่นระดบั

มาก คือ มีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน ระดบัปานกลาง คือ อาหารรสชาติอร่อย อาหารมี
ความสดสะอาดและปลอดภยั  สามารถหาอาหารรับประทานได้ง่าย  ราคาอาหารเหมาะสม ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( �̅� = 3.30 ) 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั
แรม 
 

ด้านทีพ่กัแรม �̅� S.D. ผลการประเมิน 
1.  โรงแรมมีความสวยงาม 3.90 0.826 มาก 
2.  ส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผอ่น 3.84 0.900 มาก 
3.  พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 3.76 0.910 มาก 
4.  พนกังานมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี 3.81 0.951 มาก 
5.  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมีครบตาม
มาตรฐานของโรงแรม 

 
3.77 

 
0.928 

 
มาก 

6.  ความสะอาดภายในหอ้งพกั 3.77 0.941 มาก 
7.  ท่ีพกัแรมราคาเหมาะสม 3.66 0.934 มาก 

รวม 3.79 0.780 มาก 
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จากตาราง 4.11  พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นท่ีพกัแรมอยูใ่น
ระดบัมาก คือ โรงแรมมีความสวยงาม ส่ิงแวดล้อมบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผ่อน พนักงาน
ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี ส่ิงอ านวยความสะดวก
ภายในห้องพกัมีครบตามมาตรฐานของโรงแรม ความสะอาดภายในห้องพกั ท่ีพกัแรมราคา
เหมาะสม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.79 ) 
 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นความ
ปลอดภยั 
 

ด้านความปลอดภัย 
 
 

�̅� S.D. ผลการประเมิน 

1.  แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั 3.98 0.780 มาก 
2.  สถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั 4.06 0.721 มาก 
3.  การเดินทางท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั 3.90 0.830 มาก 
4.  การเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความปลอดภยั 4.08 0.814 มาก 
5.  พนกังานประจ าเรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั 3.91 0.870 มาก 
6.  พนกังานขบัรถดว้ยความปลอดภยั 4.19 0.837 มาก 

รวม 4.02 0.644 มาก 
 
จากตาราง 4.12 พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นความปลอดภยั อยู่

ในระดบัมาก คือ แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั สถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั การเดินทาง
ท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั การเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความปลอดภยั พนกังานประจ า
เรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั พนกังานขบัรถดว้ยความปลอดภยั ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (�̅�= 4.02 ) 
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ดา้นการ
ใหบ้ริการ 
 

ด้านการให้บริการ 
 
 

�̅� S.D. ผลการประเมนิ 

1.  การใหค้  าแนะน าและการใหบ้ริการของคคัคุเทศก ์ 4.36 0.617 มากท่ีสุด 
2.  มคัคุเทศกเ์อาใจใส่ดูแลนกัเท่ียวเท่ียวทัว่ถึง 4.32 0.648 มากท่ีสุด 
3.  มคัคุเทศกมี์ความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน 4.36 0.641 มากท่ีสุด 
4.  มคัคุเทศกมี์ความเป็นมิตร 4.35 0.648 มากท่ีสุด 
5.  มคัคุเทศกส์ามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ใจไดดี้ 4.33 0.659 มากท่ีสุด 

รวม 4.35 0.542 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 4.13  พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นการให้บริการอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด คือ การใหค้  าแนะน าและการใหบ้ริการของมคัคุเทศก์ มคัคุเทศก์เอาใจใส่ดูแลนกั
เท่ียวเท่ียวทัว่ถึง มคัคุเทศก์มีความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน มคัคุเทศก์มีความเป็นมิตร 
มคัคุเทศก์สามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวให้เขา้ใจไดดี้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(�̅�= 4.35) 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยา  
 

ด้านความพงึพอใจโดยรวม 
 
 

�̅� S.D. ผลการประเมนิ 

1.  พึงพอใจกบัประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเมืองพทัยาในคร้ังน้ี 3.93 0.722 มาก 
2.  โอกาสท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวพทัยาอีก 3.64 1.026 มาก 
3.  โอกาสท่ีจะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียวพทัยา 3.76 1.024 มาก 

รวม 3.70 0.966 มาก 

 
จากตาราง 4.14  พบว่า ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวชาวจีนอยู่ใน

ระดบัมาก คือ พึงพอใจกบัประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเมืองพทัยาในคร้ังน้ี โอกาสท่ีจะกลบัมา
ท่องเท่ียวพทัยาอีก โอกาสท่ีจะแนะน าให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียวพทัยา ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก( �̅� = 3.70 ) 

DPU



95 

 

ส่วนที่ 4  ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนทีเ่ดินทางกบัคณะทวัร์ต่อการท่องเทีย่วเมืองพัทยา โดย IPA 

 

 
 
ภาพที่ 4.1  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา 
 
      1.  กิจกรรมการทอ่งเที่ยวมใีห้เลอืกหลากหลาย       5.  คนในท้องถ่ินมีความเป็น 

      2.  กิจกรรมในแหลง่บนัเทิงยามราตรีมีความ 
          นา่สนใจ 

     6.  ราคาสนิค้าและบริการมคีวามเหมาะสม 
     7.  การจราจรในเมืองพทัยามคีวามคลอ่งตวั 

      3.  สถานบนัเทิงยามค า่คืนมคีวามหลากหลาย 
      4.  ความหลากหลายของสนิค้าและแหลง่ช้อปปิง้ 

     8.  อาคารและสิง่ปลกูสร้างในบริเวณตวัเมอืง 
          พทัยามีความเป็นระเบยีบ            
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จากภาพท่ี 4.1  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา เป็นรายคู่บนกราฟ IPA สรุปได้
ดงัน้ี  

Quadrant  A  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  A มี 
2 ประเด็นไดแ้ก่  

ประเด็นท่ี 7 การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั 
ประเด็นท่ี 8 อาคารและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณตวัเมืองพทัยามีความเป็นระเบียบ            

 หมายความว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในประเด็นดังกล่าวในระดับสูง ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าวเช่นกนั กล่าวคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งให้ความ
สนใจในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน 

Quadrant  B  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  B 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวใน
ระดบัสูงอยู ่6 ประเด็นไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 1  กิจกรรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกหลากหลาย 
 ประเด็นท่ี 2  กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยามราตรีมีความน่าสนใจ 
 ประเด็นท่ี 3  สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย 
 ประเด็นท่ี 4  ความหลากหลายของสินคา้และแหล่งชอ้ปป้ิง        
 ประเด็นท่ี 5  คนในทอ้งถ่ินมีความเป็น 

ประเด็นท่ี 6  ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม 
หมายความว่า ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองใน

คุณลกัษณะท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ และได้รับการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอย่างดี แลว้แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจใน
ระดบัสูง  
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ภาพที่ 4.2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 
      1.  น า้ทะเลมีความใสสะอาด       5.  ความสวยงามของหาดทราย ชายทะเล 

      2.  บริเวณชายหาดมีความสะอาด      6.  บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น 

      3.  ชายหาดมีความเป็นระเบยีบ      7.  มีการจดัการด้านขยะและน า้เสยีเป็นท่ีนา่พงึพอใจ 
       4.  ความเป็นธรรมชาติของชายหาด      8.  ชายหาดมีความโดดเดน่แตกตา่งจากชายหาดอื่นๆ 
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 จากภาพท่ี 4.2 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว เป็นรายคู่บนกราฟ 
IPA สรุปไดด้งัน้ี  

Quadrant  A  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  A มี 
2 ประเด็นไดแ้ก่  

ประเด็นท่ี 7  มีการจดัการดา้นขยะและน ้าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
ประเด็นท่ี 8  ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ           

 หมายความว่า  นักท่องเ ท่ียวมีความคาดหวังประเด็นดังกล่าวในระดับสูง ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าวเช่นกนั  กล่าวคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งให้
ความสนใจในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน 

Quadrant  B  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  B 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวใน
ระดบัสูงอยู ่6 ประเด็นไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 1  น ้าทะเลมีความใสสะอาด 
 ประเด็นท่ี 2  บริเวณชายหาดมีความสะอาด 
 ประเด็นท่ี 3  ชายหาดมีความเป็นระเบียบ 
 ประเด็นท่ี 4  ความเป็นธรรมชาติของชายหาด 
 ประเด็นท่ี 5  ความสวยงามของหาดทราย ชายทะเล 

ประเด็นท่ี 6  บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การพกัผอ่น 
หมายความวา่ ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองไดเ้ป็น

อย่างดีในคุณลกัษณะท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั กล่าวคือ นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ และได้รับการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอย่างดี แลว้แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจใน
ระดบัสูง  
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ภาพที่ 4.3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นอาหาร 
 
      1.  มีอาหารหลากหลายให้เลอืกรับประทาน 

      2.  อาหารรสชาติอร่อย 

      3.  อาหารมีความสดสะอาดและปลอดภยั 
       4.  สามารถหาอาหารรับประทานได้ง่าย 

      5.  ราคาอาหารเหมาะสม 
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 จากภาพท่ี 4.3  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร เป็นรายคู่บนกราฟ IPA สรุปไดด้งัน้ี  

Quadrant  A  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  A มี 
5 ประเด็นไดแ้ก่  
 ประเด็นท่ี 1  มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน 
 ประเด็นท่ี 2  อาหารรสชาติอร่อย 
 ประเด็นท่ี 3  อาหารมีความสดสะอาดและปลอดภยั 
 ประเด็นท่ี 4  สามารถหาอาหารรับประทานไดง่้าย        
 ประเด็นท่ี 5  ราคาอาหารเหมาะสม 
 หมายความว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในประเด็นดังกล่าวในระดับสูง ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าวเช่นกนั กล่าวคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งให้ความ
สนใจในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน 
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ภาพที ่4.4  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทาง
กบัคณะทวัร์ต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นท่ีพกัแรม 
 
      1.  โรงแรมมีความสวยงาม       5.  สิง่อ านวยความสะดวกภายในห้องพกั 
      2.  สิง่แวดล้อมบริเวณที่พกัเหมาะแกก่ารพกัผอ่น            มีครบตามมาตรฐานของโรงแรม 

      3.  พนกังานปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ      6.  ความสะอาดภายในห้องพกั 
      4.  พนกังานมีความเป็นมติรและอธัยาศยัดี      7.  ท่ีพกัแรมราคาเหมาะสม 
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 จากภาพท่ี 4.4  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและการพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม เป็นรายคู่บนกราฟ IPA สรุปไดด้งัน้ี  

Quadrant  B  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  B 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวใน
ระดบัสูงทั้ง 7 ประเด็นไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 1  โรงแรมมีความสวยงาม 
 ประเด็นท่ี 2  ส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผอ่น 
 ประเด็นท่ี 3  พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นท่ี 4  พนกังานมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี        
 ประเด็นท่ี 5  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมีครบตามมาตรฐานของโรงแรม 

ประเด็นท่ี 6  ความสะอาดภายในหอ้งพกั 
ประเด็นท่ี 7  ท่ีพกัแรมราคาเหมาะสม 
หมายความวา่ ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองไดเ้ป็น

อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมาก กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ และได้รับการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอย่างดี แลว้แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจใน
ระดบัสูง  
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ภาพที่ 4.5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นความปลอดภยั 
 
      1.  ด้านแหลง่ทอ่งเทีย่วมคีวามปลอดภยั       5.  ด้านพนกังานประจ าเรือเอาใจใส ่

      2.  ด้านสถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั            ตอ่ความปลอดภยั 

      3.  ด้านการเดินทางทอ่งเทีย่วทางเรือ      6.  ด้านพนกังานขบัรถด้วยความปลอดภยั 

           มีความปลอดภยั  

      4.  ด้านการเดินทางทอ่งเทีย่วทางรถบสั  

           มีความปลอดภยั  
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 จากภาพท่ี 4.5  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและการพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั เป็นรายคู่บนกราฟ IPA สรุปได้
ดงัน้ี  

Quadrant  B  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  B 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวใน
ระดบัสูงทั้ง 6 ประเด็นไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 1  ดา้นแหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั 
 ประเด็นท่ี 2  ดา้นสถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั 
 ประเด็นท่ี 3  ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั 
 ประเด็นท่ี 4  ดา้นการเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความปลอดภยั        
 ประเด็นท่ี 5  ดา้นพนกังานประจ าเรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั 

ประเด็นท่ี 6  ดา้นพนกังานขบัรถดว้ยความปลอดภยั 
หมายความวา่ ผูใ้หบ้ริการหรือผลิตภณัฑใ์นแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่ง

ดีในคุณลกัษณะท่ีนักท่องเท่ียวให้ความส าคญัมาก กล่าวคือ นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ และได้รับการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอย่างดี แลว้แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจใน
ระดบัสูง  
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ภาพที่ 4.6  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นการใหบ้ริการ 
 
      1.  การให้ค าแนะน าและการให้บริการของมคัคเุทศก์ 

      2.  มคัคเุทศก์เอาใจใสด่แูลนกัทอ่งเทีย่วทัว่ถึง 
      3.  มคัคเุทศก์มีความรู้ความช านาญในการปฏิบตัิงาน 
      4.   มคัคเุทศก์มคีวามป็นมติร 
      5.  มคัคเุทศก์สามารถสือ่สารกบันกัทอ่งเทีย่วให้เข้าใจได้ดี 
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 จากภาพท่ี 4.6  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการให้บริการ เป็นรายคู่บนกราฟ IPA สรุปได้
ดงัน้ี  

Quadrant  B  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจตกอยูใ่น Quadrant  B 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวใน
ระดบัสูงทั้ง 5 ประเด็นไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 1  การใหค้  าแนะน าและการใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์
 ประเด็นท่ี 2  มคัคุเทศกเ์อาใจใส่ดูแลนกัท่องเท่ียวทัว่ถึง 
 ประเด็นท่ี 3  มคัคุเทศกมี์ความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน 
 ประเด็นท่ี 4  มคัคุเทศกมี์ความป็นมิตร        
 ประเด็นท่ี 5  มคัคุเทศกส์ามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวให้เขา้ใจไดดี้ 

หมายความวา่ ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองไดเ้ป็น
อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมาก กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ และได้รับการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอย่างดี แลว้แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจใน
ระดบัสูง  
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ภาพที่ 4.7  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวในเมืองพทัยาในภาพรวม 
 
      1.  ด้านทัว่ไปของเมืองพทัยา 

      2.  ด้านสิง่แวดล้อมของแหลง่ทอ่งเทีย่ว 

      3.  ด้านอาหาร 
       4.  ด้านท่ีพกัแรม 

      5.  ด้านความปลอดภยั 

      6.  ด้านการให้บริการ 
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 จากภาพท่ี 4.7  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา ในภาพรวมเป็นรายคู่บนกราฟ IPA สรุปไดด้งัน้ี  

Quadrant  A  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจอยูใ่น Quadrant  A มี 2 
ประเด็นไดแ้ก่  

ประเด็นท่ี 2  ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
ประเด็นท่ี 3  ดา้นอาหาร            

 หมายความว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในประเด็นดังกล่าวในระดับสูง ใน
ขณะเดียวกนัก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าวเช่นกนั กล่าวคือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งให้ความ
สนใจในประเด็นดงักล่าวมากข้ึน 

Quadrant  B  พบวา่ มีค่าเฉล่ียความคาดหวงัและความพึงพอใจอยูใ่น Quadrant  B 
หมายความว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจในประเด็นดงักล่าวใน
ระดบัสูงอยู ่4 ประเด็นไดแ้ก่ 
 ประเด็นท่ี 1  ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา 
 ประเด็นท่ี 4  ดา้นท่ีพกัแรม 
 ประเด็นท่ี 5  ดา้นความปลอดภยั 
 ประเด็นท่ี 6  ดา้นการใหบ้ริการ 

หมายความวา่ ผูใ้ห้บริการหรือผลิตภณัฑ์ในแหล่งท่องเท่ียวสามารถตอบสนองไดเ้ป็น
อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมาก กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัสูงใน
คุณลกัษณะนั้นๆ และได้รับการตอบรับต่อส่ิงนั้นเป็นอย่างดี แลว้แสดงออกซ่ึงความพึงพอใจใน
ระดบัสูง  
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ส่วนที่  5  ผลการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นอิทธิพลของปัจจัยแห่งความพึงพอใจที่มีต่อ
ความภักดี LISREL โมเดล 
 
ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันของตวับ่งช้ีของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา  
 

 
 

 

X1 
 

X2 
 

X3 
 

X4 
 

X5 
 

X6 
 

Y1 
 

Y2 
 

Y3 

X1 1.000         
X2 0.653** 1.000        
X3 0.573** 0.514** 1.000       
X4 0.526** 0.639** 0.440** 1.000      
X5 0.476** 0.545** 0.328** 0.617** 1.000     
X6 0.421** 0.472** 0.326** 0.473** 0.524** 1.000    
Y1 0.160** 0.121** 0.265** 0.029** 0.093** 0.067** 1.000   
Y2 0.024** 0.046** 0.162** 0.096** 0.101**  0.043** 0.544** 1.000  
Y3 0.039** 0.024** 0.197** 0.041** 0.070**  0.092** 0.516** 0.775** 1.000 

 
Bartlett’s Test of Sphericity= 2236.435  P=0.000 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)= 0.859 
หมายเหตุ.  ** P < 0.01 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลอิทธิพลของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบว่า ทุกตัวบ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสหสัมพนัธ์ตั้งแต่ 0.070 ถึง 0.775 และเป็นความสัมพนัธ์
ทางบวก ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากบั  2236.435 (P<0.000)  แสดงวา่ค่าเมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวับ่งช้ีแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลกัษณ์อยา่งมีนยัส าคญัและค่าดชันีไกเซอร์-ไม
เยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Mcasure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากบั 0.859 ซ่ึงมีค่าเขา้
ใกล ้1 แสดงวา่ตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงเหมาะสมท่ีจะน าไปวเิคราะห์องคป์ระกอบได ้ดงัตาราง
ท่ี 4.16 
 
 

DPU



110 

 

ตารางที ่4.16  แสดงค่าอิทธิพลของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา  
 

 
ตวัแปรตาม 

ตวัแปรตน้  
ปัจจยัความพึงพอใจ ความภกัดี 

 
 

ความภกัดี 

ผลกระทบ ค่าขนาดอิทธิพล  
ผลกระทบทางตรง (DE)  0.91 
ผลกระทบทางออ้ม (IE) - 
ผลกระทบรวม (TE) 0.91 

 
โอกาสท่ีจะกลบัมา 

ผลกระทบทางตรง (DE)  .77 
ผลกระทบทางออ้ม (IE)  - 
ผลกระทบรวม (TE)  .77 

 
โอกาสแนะน าผูอ่ื้น 

ผลกระทบทางตรง (DE)  .72 
ผลกระทบทางออ้ม (IE)  - 
ผลกระทบรวม (TE)  .72 

 
ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลตวับ่งช้ีอิทธิพลของปัจจยัแห่งความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (Chi-square) มีค่าเท่ากบั 18.38  ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเขา้
ใกล้ 1 (P=0.19) นั่นคือ ค่าไค-สแควร์แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญ แสดงว่ายอมรับ
สมมติฐานหลักท่ีว่าโมเดลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และดัชนีวดัระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากบั 0.99 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้  (AGFI) มีค่าเท่ากบั 
0.97 รวมทั้งดชันีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.024 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล้ศูนย์
แสดงวา่โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
ตารางที ่4.17  ค่าสถิติเบ้ืองตน้ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการกลบัมาเยอืนซ ้ า 
 

ปัจจัยต่างๆ Min Max Mean S.D. Skewness Kurtosis 
ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา 1.25 5.00 4.0019 0.62088 -.607 .622 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 1.75 5.00 4.0306 0.66351 -.727 .612 
ดา้นอาหาร 1.20 5.00 3.9365 0.81223 -.921 .635 
ดา้นท่ีพกัแรม 2.14 5.00 4.2250 0.53067 -.408 .016 
ดา้นความปลอดภยั 2.33 5.00 4.4317 0.52179 -1.039 .980 
ดา้นการให้บริการ 1.40 5.00 4.3215 0.61325 -.773 .890 
โอกาสกลบัมาพทัยาอีก 1.13 5.00 3.3775 0.90251 -.072 -.811 
โอกาสแนะน าผูอ่ื้น 1.00 5.00 3.3030 0.82811 -.087 -.480 
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ภาพที่ 4.8  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความภกัดีของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อ
การท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
 

เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวในเมือง
พทัยา พบวา่องค์ประกอบของความพึงพอใจ ดา้นอาหาร มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง  รองลงมา
คือ ดา้นความปลอดภยั ดา้นท่ีพกัแรม ดา้นการให้บริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และ
ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา โดยมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.85, 0.76, 0.64, 0.58, 0.52 และ 
0.36 ตามล าดับ ในส่วนขององค์ประกอบความภักดี พบว่า โอกาสกลับมาเยือนพัทยาอีก มี
ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ โอกาสแนะน าผูอ่ื้น  โดยมีน ้ าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 
0.77 และ 0.72 ในส่วนของอิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความภกัดี มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
0.91 และมีค่าเป็นบวก  แสดงวา่ หากนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจสูงก็จะส่งผลต่อความภกัดีสูงข้ึน
ตามไปดว้ย 
 
 
 
 

Chi-squre = 18.38 P = .19  RMSEA = .030  NFI = .99  GFI = .99  RMR = .024 AGFI = .97 
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ส่วนที่ 6  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางกับคณะ
ทวัร์ต่อการท่องเทีย่วเมืองพทัยา 
 
ตารางที ่4.18  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวังด้านทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวเมืองพทัยา 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ 
ชาย 4.01 .652  

.021 
 

.982 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.00 .606 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 3.98 .610  

 
6.463 

 

 
.000** 

 

 
แตกต่าง 

31 – 40 ปี 4.25 .546 
41 – 50 ปี 3.82 .691 
51 ปีข้ึนไป 3.95 .578 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.92 .623  
5.129 

 
.006** 

 
แตกต่าง ปริญญาตรี 4.23 .571 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.03 .710 
 

 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.05 .815  

 
 

1.591 

 

 
 

.162 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 4.04 .571 
พนกังานธุรกิจเอกชน  4.01 .581 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 4.10 .623 
เกษตรกร 3.91 .541 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.83 .663 

 
รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 4.07 .606  

 
2.470 

 

 
.062 

 

 
ไม่แตกต่าง 

2,001 – 5,000 หยวน 3.91 .578 
5,001 – 10,000 หยวน 4.03 .611 
10,001 หยวน ข้ึนไป 4.14 .769 

ผูร่้วม 
เดินทาง 

คนเดียว 4.12 .57  
 

1.041 

 
 

.393 

 
 

ไม่แตกต่าง 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 3.89 .558 
คู่สมรสและบุตร 4.02 .677 
ญาติ 3.99 .703 
คนรัก (แฟน) 4.11 .526 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน  4.04 .595 

จ านวนคร้ัง
ท่ีมาประเทศ

ไทย 

มาคร้ังแรก 4.00 .620  
.453 

 
.636 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.87 .649 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.08 .643 
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ตารางที ่4.18  (ต่อ) 
 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  
ความคาดหวงัด้านทัว่ไปของแหล่งท่องเทีย่วเมอืงพทัยา 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

จ านวนวนัทั้งหมด
ท่ีพกัในประเทศ

ไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.04 .651  
.287 

 
.751 

 
ไม่แตกต่าง 6 วนั 3.99 .622 

7 วนั 4.10 .394 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 4.00 .618  
1.193 

 
.304 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.82 .685 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.15 .606 
 

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 3.99 .675  
.012 

 
.988 

 
ไม่แตกต่าง 3 วนั 4.01 .544 

มากกวา่ 3 วนั 4.00 .539 
 

 
ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากค่า
ทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.50 .270  
 
 

1.202 

 
 
 

.304 

 
 
 

ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 3.89 .536 
1,001 – 2,000 หยวน 3.98 .601 
2,001 – 3,000 หยวน 4.05 .575 
3,001 – 4,000 หยวน 3.95 .636 
4,001 – 5,000 หยวน 4.09 .689 
มากกวา่ 5,000 หยวน 3.96 .712 

 
 
 
 

ภูมิภาค/ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 3.95 .649  
 
 
 

1.351 

 
 

 
 

.290 

 
 

 
 

ไม่แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 4.25 .359 
มลฑลเจียงซี 4.03 .411 
มลฑลหูเป่ย 4.09 .681 
มลฑลเหอเป่ย 4.21 .443 
มลฑลหูหนาน 4.30 .549 
มลฑลเจอ้เจียง 3.96 .996 
เซ่ียงไฮ ้ 4.24 .468 
ปักก่ิง 3.94 .339 
กวางซี 3.98 .435 

 

หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.18  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง  จ  านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  
จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .982  .162  .062  .393  .636  .751 .304 .988  .304  .290  ซ่ึงมีค่ามากกวา่
ระดับนัยส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่า
ทวัร์ ภูมิภาค/ภูมิล าเนา ในดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อาย ุ 
มีค่า Sig.  เท่ากบั  .000  ระดบัการศึกษา  มีค่า Sig.  เท่ากบั .006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ 
(0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ อายุ ระดบัการศึกษา มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ต่อไป 
 

ตารางที่ 4.19  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นทัว่ไป
ของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา จ าแนกช่วงอาย ุ
 

 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

21 – 30 ปี - -.25417* .17440 .03841 
31 – 40 ปี  - .42857* .29257* 
41 – 50 ปี   - -.13600 
51 ปีข้ึนไป    - 

  
จากตารางท่ี  4.19  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั จะมี

ความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่  3  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบั 
ช่วงอาย ุ31-40 ปี คู่ท่ี 2 ช่วงอาย ุ31-40 ปี กบั ช่วงอาย ุ41-50 ปี  และคู่ท่ี 3 ช่วงอายุ 31-40 ปี กบั ช่วง
อาย ุ51 ปีข้ึนไป   
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ตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นทัว่ไป
ของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา จ าแนกช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี - -.21074* -.11691 
ปริญญาตรี  - .09382 
สูงกวา่ปริญญาตรี   - 

  
จากตารางท่ี  4.20  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา

ต่างกนั จะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวในเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงพบว่า 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัได้แก่ คู่ท่ีต  ่ากว่า
ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี 
 
ตารางที ่4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของแหล่งท่องเท่ียว 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ ชาย 4.04 .636  

.388 
 

.698 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.02 .677 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 4.17 .592  

 
5.554 

 

 
.000** 

 

 
แตกต่าง 31 – 40 ปี 4.23 .609 

41 – 50 ปี 3.87 .728 
51 ปีข้ึนไป 3.91 .657 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.96 .656  
3.947 

 
.020** 

 
แตกต่าง ปริญญาตรี 4.15 .653 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.99 .692 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.23 .613  
 

4.714 

 
 

.000** 

 
 

แตกต่าง 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.08 .561 
พนกังานธุรกิจเอกชน  4.16 .634 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 4.03 .688 
เกษตรกร 3.72 .619 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.81 .775 

 
รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 4.01 .621  
1.782 

 
.150 

 
ไม่แตกต่าง 2,001 – 5,000 หยวน 3.96 .673 

5,001 – 10,000 หยวน 4.15 .602 
10,001 หยวน ข้ึนไป 4.07 .781 

ผูร่้วมเดินทาง 

คนเดียว 3.95 .509 

3.494 .004** แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 3.82 .629 
คู่สมรสและบุตร 4.13 .669 
ญาติ 4.01 .722 
คนรัก (แฟน) 4.30 .538 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 4.15 .658 

จ านวนคร้ังท่ีม
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 4.03 .659 
.814 .444 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.92 .879 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.23 .478 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.24 .495 
6.472 .002** แตกต่าง 6 วนั 3.97 .682 

7 วนั 4.45 .485 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 4.02 .658    
มาคร้ังท่ี 2 3.96 .890 .840 .432 ไม่แตกต่าง 
มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.23 .578    

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 4.08 .702    
3 วนั 3.88 .566 5.645 .004** แตกต่าง 
มากกวา่ 3 วนั 4.22 .658    
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.16 .572  
 
 

1.643 

 
 
 

.134 

 
 
 

ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 4.06 .688 
1,001 – 2,000 หยวน 4.10 .615 
2,001 – 3,000 หยวน 3.97 .702 
3,001 – 4,000 หยวน 3.85 .639 
4,001 – 5,000 หยวน 4.08 .706 
มากกวา่ 5,000 หยวน 4.14 .677 

 

 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 4.02 .736  
 
 
 

.525 

 
 
 
 

.857 

 
 
 
 

ไม่แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 4.25 .342 
มลฑลเจียงซี 3.91 .479 
มลฑลหูเป่ย 3.94 .461 
มลฑลเหอเป่ย 4.00 .478 
มลฑลหูหนาน 4.20 .443 
มลฑลเจอ้เจียง 4.13 .340 
เซ่ียงไฮ ้ 4.01 .410 
ปักก่ิง 3.87 .380 
กวางซี 4.17 .633 

 

หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 

จากตารางท่ี 4.21   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ  t-test 
และ F-test (ANOVA) ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ รายไดต่้อเดือน จ านวน
คร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
มีค่า Sig. เท่ากบั .698 .150  .444  .432 .134  .857  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ รายไดต่้อเดือน จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศ
ไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา  ในด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ มีค่า Sig. เท่ากับ .000  ระดับ
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การศึกษา  มีค่า Sig.  เท่ากบั .020 อาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ผูร่้วมเดินทาง  มีค่า Sig. เท่ากบั .004  
จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย มีค่า Sig. เท่ากบั .002 จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา มีค่า 
Sig. เท่ากบั .004 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ 
อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ผูร่้วมเดินทาง จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.22  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - -.06067 .29296* .26274* 
31 – 40 ปี  - .35363* .32341* 
41 – 50 ปี   - -.03021 
51 ปีข้ึนไป    - 

  

จากตารางท่ี  4.22   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมี
ความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบั ช่วง 
41 – 50 ปี  คู่ท่ี 2 ช่วงอาย ุ 21 – 30 ปี กบั ช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป คู่ท่ี 3 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี กบั ช่วงอาย ุ
41 - 50 ปี  และคู่ท่ี 4 ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี กบั  ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป 
 
ตารางที่ 4.23  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี - -.19742* -.03714 
ปริญญาตรี  - .16026 
สูงกวา่ปริญญาตรี   - 
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จากตารางท่ี 4.23  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา
ต่างกัน จะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวในเมืองพทัยาด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบว่า 1 คู่  ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ คู่ท่ีต  ่ากว่า
ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี  
 
ตารางที่ 4.24  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

รับราชการ/
พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
ธุรกิจ
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั/
เจา้ของกิจการ 

 
เกษตรกร 

ไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ/

เกษียณอายแุลว้ 
นกัเรียน/นกัศึกษา - .14591 .06495 .19436 .50426* .41445* 
รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

  
- 

 
-.0896 

 
.04845 

 
.35835* 

 
.26854* 

พนกังานธุรกิจเอกชน   - .12941 .43931 .34950* 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/
เจา้ของกิจการ 

    
- 

 
.30990* 

 
.22009 

เกษตรกร     - -.08981 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/
เกษียณอายแุลว้ 

      
- 

  
จากตารางท่ี 4.24  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาชีพต่างกนั จะ

มีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวในเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบว่า 6 คู่ ท่ีแตกต่างกนัได้แก่ คู่ท่ี 1 นักเรียน/นักศึกษากับ
เกษตรกร คู่ท่ี 2 นักเรียน/นักศึกษากบัไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุแล้ว  คู่ท่ี 3 รับราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัเกษตรกร คู่ท่ี 4 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/
เกษียณอายุแล้ว คู่ท่ี 5 พนักงานธุรกิจเอกชนกบัไม่ได้ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุแล้ว และคู่ท่ี 6 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการกบัเกษตรกร 
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ตารางที่ 4.25  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงผูร่้วมเดินทาง 
 

 

ผู้ร่วมเดนิทาง 
 

คนเดยีว 
คู่สมรส 

 (ไม่มบุีตร) 
คู่สมรส
และบุตร 

 

ญาต ิ
คนรัก 
(แฟน) 

เพือ่นหรือ
เพือ่นร่วมงาน 

คนเดียว - .13040 -.18149 -.05581 -.35000 -.19899 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร)  - -.31189* -.8621 -.48040* -.32939* 
คู่สมรสและบุตร   - .12568 -.16851 -.01750 
ญาติ    - -.29419 -.14318 
คนรัก (แฟน)     - .15101 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน      - 

  
จากตารางท่ี 4.25  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงผูร่้วมเดินทาง

ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบว่า  3  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คู่สมรส (ไม่มี
บุตร) กบั คู่สมรสและบุตร  คู่ท่ี 2 คู่สมรส (ไม่มีบุตร) กบั คนรัก (แฟน)  และคู่ท่ี 3 คู่สมรส (ไม่มี
บุตร) กบั เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน  
 
ตารางที่ 4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงจ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย 
 

จ านวนวนัทั้งหมดทีพ่กัในประเทศไทย ไม่เกนิ 5 วนั 6 วนั 7 วนั 
ไม่เกิน 5 วนั - .26684* -.20886 
6 วนั  - -.47569* 
7 วนั   - 

 
จากตารางท่ี 4.26  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทยต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 2  คู่ ท่ีแตกต่างกนั
ไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ไม่เกิน 5 วนั กบั  6 วนั และคู่ท่ี 2  6 วนั กบั  7 วนั 
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ตารางที่ 4.27  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้าน
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .19814* .14108 
3 วนั  - -.33921* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.27  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั

ในเมืองพทัยาต่างกันจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึงพบวา่  2  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  
2 วนั กบั  3 วนั  และคู่ท่ี 2  3 วนั กบั  มากกวา่ 3 วนั 
 
ตารางที ่4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาดา้นอาหาร 
 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ความคาดหวงัด้านอาหาร 
 

S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ ชาย 3.87 .784 
 

-1.137 
 

.264 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.97 .825 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 4.14 .749 
 

 
6.039 

 

 
.000** 

 

 
แตกต่าง 31 – 40 ปี 4.15 .674 

41 – 50 ปี 4.72 .862 
51 ปีข้ึนไป 3.78 .843 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.85 .810  
3.166 

 
.043* 

 
แตกต่าง ปริญญาตรี 4.07 .786 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.92 .870 
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านอาหาร 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.20 .791  

 
 

2.007 

 

 
 

.077 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.98 .798 
พนกังานธุรกิจเอกชน  3.99 .768 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 3.89 .831 
เกษตรกร 3.89 .829 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.70 .851 

 
รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 4.01 .747  
.539 

 
.656 

 
ไม่แตกต่าง 2,001 – 5,000 หยวน 3.88 .822 

5,001 – 10,000 หยวน 3.94 .846 
10,001 หยวน ข้ึนไป 3.99 .828 

 
 

ผูร่้วม 
เดินทาง 

คนเดียว 4.01 .593  
 
 

3.750 

 
 
 

.002** 

 
 
 

แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 3.61 .895 
คู่สมรสและบุตร 4.05 .749 
ญาติ 3.99 .797 
คนรัก (แฟน) 4.06 .548 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 4.03 .837 

 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 3.95 .794  
2.895 

 
.056 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.48 1.177 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.15 .703 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.26 .634 
6.175 .002** แตกต่าง 6 วนั 3.87 .831 

7 วนั 4.16 .656 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 3.94 .793 
.286 .751 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.77 .965 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.93 1.093 

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 3.95 .824    

3 วนั 3.88 .821 .915 .401 ไม่แตกต่าง 
มากกวา่ 3 วนั 4.07 .692    
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ตารางที ่4.28 (ต่อ) 
 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านอาหาร 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 

ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.40 .432  
 
 

.967 

 
 
 

.448 

 
 
 

ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 4.02 .765 
1,001 – 2,000 หยวน 3.99 .801 
2,001 – 3,000 หยวน 3.92 .860 
3,001 – 4,000 หยวน 3.86 .791 
4,001 – 5,000 หยวน 4.04 .792 
มากกวา่ 5,000 หยวน 3.81 .847 

 

 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 3.8 .872  
 
 
 

.525 
 

 
 
 
 

.857 
 
 

 
 
 
 

ไม่แตกต่าง 
 
 

มลฑลยนูาน 4.0 .494 
มลฑลเจียงซี 4.2 .457 
มลฑลหูเป่ย 3.9 .933 
มลฑลเหอเป่ย 4.1 .591 
มลฑลหูหนาน 4.3 .521 
มลฑลเจอ้เจียง 3.8 .986 
เซ่ียงไฮ ้ 3.9 .504 
ปักก่ิง 4.0 .499 
กวางซี 4.1 .662 

 
หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.28  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมือง
พทัยา  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ภูมิภาค/ภูมิล าเนา  มีค่า Sig. เท่ากบั .264  .077  .656  
.056  .751  .401  .448  .857  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาชีพ รายไดต่้อเดือน จ านวนจ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย 
คร้ังท่ีมาพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าทัวร์ ภูมิภาค/
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ภูมิล าเนา ในดา้นอาหาร แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อ
การท่องเท่ียวเมืองพทัยาไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ มีค่า Sig. 
เท่ากบั .000 ระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั  .043  ผูร่้วมเดินทาง  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .002  จ  านวน
วนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .002  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05)  
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ อายุ  ระดบัการศึกษา  ผูร่้วมเดินทาง  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ี
พกัในประเทศไทย มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.29  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - -.01465 .42302* .35459* 
31 – 40 ปี  - .43766* .36924* 
41 – 50 ปี   - -.06843 
51 ปีข้ึนไป    - 

  
จากตารางท่ี 4.29  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมี

ความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซ่ึงพบวา่ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 อายุ 21 – 30 ปี กบั อายุ 41 – 50 ปี  คู่ท่ี 2 อายุ 21 – 30 
ปี กบั อายุ 51 ปีข้ึนไป  คู่ท่ี 3 อายุ 31 – 40 ปี กบัอายุ 41 – 50 ปี  และคู่ท่ี 4 อายุ 31 – 40 ปี กบั 51 ปี
ข้ึนไป  
 
ตารางที่ 4.30  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร จ าแนกช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี - -.21855* -.07170 
ปริญญาตรี  - .14685 
สูงกวา่ปริญญาตรี   - 
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 จากตารางท่ี 4.30  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา
ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหารแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ีต  ่ากวา่ปริญญาตรีกบัปริญญาตรี 
 
ตารางที ่4.31  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบั
คณะทวัร์ต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร  จ าแนกช่วงผูร่้วมเดินทาง 
 

 

ผู้ร่วมเดนิทาง 
 

คนเดยีว 
คู่สมรส 

(ไม่มบุีตร) 
คู่สมรส
และบุตร 

 

ญาต ิ
คนรัก 
(แฟน) 

เพือ่น/เพือ่น
ร่วมงาน 

คนเดียว - .39779* -.04312 .01841 -.05524 -.02494 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร)  - -.44091* -.37939* -.45303* -.42273* 
คู่สมรสและบุตร   - .06152 -.01212 .01818 
ญาติ    - -.07364 -.4334 
คนรัก (แฟน)     - .03030 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน      - 

  
จากตารางท่ี 4.31  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงผูร่้วมเดินทาง

ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหารแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คู่สมรส (ไม่มีบุตร) กบั คู่สมรสและบุตร 
คู่ท่ี 2  คู่สมรส (ไม่มีบุตร) กบั ญาติ  คู่ท่ี 3 คู่สมรส (ไม่มีบุตร) กบั คนรัก (แฟน)  และคู่ท่ี 4 คู่สมรส 
(ไม่มีบุตร) กบั เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 
 
ตารางที่ 4.32  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร จ าแนกช่วงจ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย 
 

จ านวนวนัทั้งหมดทีพ่กัในประเทศไทย ไม่เกนิ 5 วนั 6 วนั 7 วนั 

ไม่เกิน 5 วนั - .38611* .09498 
6 วนั  - -.2113 
7 วนั   - 
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จากตารางท่ี 4.32  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนั
ทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทยต่างกันจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านอาหาร 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ีไม่เกิน 5 วนั 
กบั  6 วนั 
 
ตารางที ่4.33  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยา ดา้นท่ีพกัแรม 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านทีพ่กัแรม 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ 
ชาย 4.17 .524  

-1.358 
 

.175 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.25 .532 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 4.36 .523  

 
5.130 

 

 
.000** 

 

 
แตกต่าง 

31 – 40 ปี 4.32 .560 
41 – 50 ปี 4.16 .542 
51 ปีข้ึนไป 4.10 .476 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.18 .519  
4.805 

 
.009** 

 
แตกต่าง ปริญญาตรี 4.32 .532 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.08 .535 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.31 .563 

2.793 .017** แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.20 .512 
พนกังานธุรกิจเอกชน  4.34 .509 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 4.22 .452 
เกษตรกร 3.99 .568 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 4.17 .587 

รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 4.16 .541 

1.694 .168 ไม่แตกต่าง 
2,001 – 5,000 หยวน 4.19 .501 
5,001 – 10,000 หยวน 4.31 .516 
10,001 หยวน ข้ึนไป 4.30 .624 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านทีพ่กัแรม 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

 
 

ผูร่้วม 
เดินทาง 

คนเดียว 4.05 .480  
 

2.358 

 
 

.040** 

 
 

แตกต่าง 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 4.17 .456 
คู่สมรสและบุตร 4.23 .504 
ญาติ 4.19 .504 
คนรัก (แฟน) 4.50 .407 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 4.31 .638 

 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 4.22 .522  
.308 

 
.735 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.16 .756 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.32 .516 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.39 .422  
5.832 

 
.003** 

 
แตกต่าง 6 วนั 4.18 .542 

7 วนั 4.55 .437 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 4.22 .521 
.586 .557 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.16 .737 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.35 .752 

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 4.31 .515 
11.038 .000** แตกต่าง 3 วนั 4.05 .518 

มากกวา่ 3 วนั 4.28 .528 

ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.18 .575    
501 – 1,000 หยวน 4.41 .428    
1,001 – 2,000 หยวน 4.23 .530    
2,001 – 3,000 หยวน 4.24 .559 .967 .448 ไม่แตกต่าง 
3,001 – 4,000 หยวน 4.11 .500    
4,001 – 5,000 หยวน 4.25 .597    
มากกวา่ 5,000 หยวน 4.26 5.18    

 
 
 

�̅� DPU



128 

 

ตารางที ่4.33 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านทีพ่กัแรม 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 4.2 .567    
มลฑลยนูาน 4.1 .308    
มลฑลเจียงซี 4.0 .397    
มลฑลหูเป่ย 4.1 .411    
เหอเป่ย 4.0 .580 .796 .620 ไม่แตกต่าง 
หูหนาน 4.3 .319    
เจอ้เจียง 4.1 .473    
เซ่ียงไฮ ้ 4.1 .441    
ปักก่ิง 4.0 .361    
กวางซี 4.1 .519    

 
หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.33  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  
เพศ รายได้ต่อเดือน จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพัทยา ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากค่าทวัร์ ภูมิภาค/ภูมิล าเนา  มีค่า Sig. เท่ากบั .175  .168  .557 .735 .448  .620  ซ่ึงมีค่า
มากกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี 
เพศ รายได้ต่อเดือน จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพัทยา  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากค่าทวัร์ ภูมิภาค/ภูมิล าเนา ในด้านท่ีพกัแรม แตกต่างกันจะไม่มีอิทธิพลต่อความ
คาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อายุ   มีค่า Sig.  เท่ากบั  .000  ระดบัการศึกษา  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .009  
อาชีพ  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .017  ผูร่้วมเดินทาง มีค่า Sig.  เท่ากบั  .040   จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย มีค่า Sig.  เท่ากบั  .003 จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา มีค่า Sig.  เท่ากบั  .000  ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่านยัส าคญัทางสถิติ (0.05)  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ ผูร่้วมเดินทาง จ านวนวนัทั้ งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา มี
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อิทธิพลต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.34  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - .04354 .20658* .26632* 
31 – 40 ปี  - .16303* .22278*  
41 – 50 ปี   - .05975 
51 ปีข้ึนไป    - 

 

หมายเหตุ.  * แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
  

จากตารางท่ี 4.34  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมี
ความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซ่ึงพบวา่  3  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ช่วงอาย ุ31 – 30 ปี กบั ช่วงอายุ 41 – 50 ปี  คู่ท่ี 2 ช่วง
อาย ุ21 – 30 ปี  กบั ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป  คู่ท่ี 3 ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี กบั ช่วงอาย ุ51 – 50 ปี  และคู่ท่ี 4 
ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี กบั ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป   
 

ตารางที่ 4.35  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี - -.14253* .10356 
ปริญญาตรี  - .24609* 
สูงกวา่ปริญญาตรี   - 

  

จากตารางท่ี 4.35   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงระดบัการศึกษา
ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงพบวา่ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี กบั ปริญญาตรี และคู่ท่ี 
2  ปริญญาตรี กบั สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.36  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 

นักเรียน/
นักศึกษา 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
ธุรกจิ
เอกชน 

ประกอบธุรกจิ
ส่วนตัว/เจ้าของ

กจิการ 

 
เกษตรกร 

ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/

เกษยีณอายุแล้ว 
นกัเรียน/นกัศึกษา - .11423 -.02101 .09338 .32640* .13599 
รับราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

  
- 

 
-.3524 

 
-.02086 

 
.21217* 

 
.02175 

พนกังานธุรกิจเอกชน   - .11439 .34741* .15700 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/
เจา้ของกิจการ 

    
- 

 
.23303* 

 
.04261 

เกษตรกร     - .19042 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/
เกษียณอายแุลว้ 

      
- 

  

จากตารางท่ี 4.36   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาชีพต่างกนัจะ
มีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ซ่ึงพบว่า  4  คู่ ท่ีแตกต่างกนัได้แก่ คู่ท่ี 1 นักเรียน/นักศึกษากบัเกษตรกร  คู่ท่ี 2 รับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกบัเกษตรกร  คู่ท่ี 3 พนักงานธุรกิจเอกชนกบัเกษตรกร และคู่ท่ี 4 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการกบัเกษตรกร 
 
ตารางที่ 4.37  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงผูร่้วมเดินทาง 
 

 

ผู้ร่วมเดนิทาง 
 

คนเดยีว 
คู่สมรส 

 (ไม่มบุีตร) 
คู่สมรส
และบุตร 

 

ญาต ิ
คนรัก 
(แฟน) 

เพือ่นหรือ
เพือ่นร่วมงาน 

คนเดียว - -.12797 -.18664 -.14205 -.45578* -.25982* 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร)  - -.05867 -.01408 -.32781* -.13185 
คู่สมรสและบุตร   - .04459 -.26914 -.03718 
ญาติ    - -.31373 -.11777 
คนรัก (แฟน)     - -.19596 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน      - 
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จากตารางท่ี 4.37  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงผูร่้วมเดินทาง
ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงพบวา่ 3 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 คนเดียว กบั คนรัก (แฟน)  คู่ท่ี 2 คนเดียว 
กบั เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน และคู่ท่ี 3คู่สมรส (ไม่มีบุตร) กบั เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 
 
ตารางที่ 4.38  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .26172* .02419 
3 วนั  - -.23753* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.38   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั

ในเมืองพทัยาต่างกนั จะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงพบวา่ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  2 วนั กบั  3 วนั  และคู่ท่ี 2  
3 วนั กบั มากกวา่ 3 วนั 
 
ตารางที่ 4.39  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงจ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย 
 

จ านวนวนัทั้งหมดทีพ่กัในประเทศไทย ไม่เกนิ 5 วนั 6 วนั 7 วนั 
ไม่เกิน 5 วนั - .20358* -.15629 
6 วนั  - -.135987* 
7 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.39   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทยต่างกนั จะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่  2  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ไม่เกิน 5 
วนั กบั 6 วนั และคู่ท่ี 2  6 วนั กบั  7 วนั 
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ตารางที ่4.40  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยา ดา้นความปลอดภยั 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านความปลอดภยั 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ ชาย 4.40 .506  

-.829 
 

.407 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.45 .529 

 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 4.56 .471  

 
5.601 

 

 

 
.001** 

 

 
แตกต่าง 31 – 40 ปี 4.52 .547 

41 – 50 ปี 4.27 .597 
51 ปีข้ึนไป 4.39 .459 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.41 .521    
ปริญญาตรี 4.47 .498 .957 .385 ไม่แตกต่าง 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4.37 .608    

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.53 .467 

.947 .450 ไม่แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.47 .497 

พนกังานธุรกิจเอกชน  4.46 .510 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 4.37 .546 

เกษตรกร 4.32 .633 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 4.39 .506 

รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 4.43 .502  

 
.042 

 

 
.988 

 

 
ไม่แตกต่าง 2,001 – 5,000 หยวน 4.44 .484 

5,001 – 10,000 หยวน 4.42 .543 

10,001 หยวน ข้ึนไป 4.41 .646 

ผูร่้วม 
เดินทาง 

คนเดียว 4.42 .462  

 
 

.759 

 

 
 

.580 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 4.34 .467 

คู่สมรสและบุตร 4.52 .564 

ญาติ 4.45 .492 

คนรัก (แฟน) 4.44 .366 

เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 4.48 .596 
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ตารางที ่4.40 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  
ความคาดหวงัด้านความปลอดภยั 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 4.44 .511  
.582 

 
.559 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.29 .717 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.34 .595 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.59 .427  
3.302 

 
.038** 

 
แตกต่าง 6 วนั 4.41 .536 

7 วนั 4.29 .429 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 4.44 .511  
.398 

 
.672 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.31 .769 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.46 .554 

จ านวนวนัที่พกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 4.44 .545 
.143 .867 ไม่แตกต่าง 3 วนั 4.43 .476 

มากกวา่ 3 วนั 4.39 .540 

ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากค่า
ทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.45 .961    
501 – 1,000 หยวน 4.51 .521    
1,001 – 2,000 หยวน 4.40 .507    
2,001 – 3,000 หยวน 4.49 .471 .569 .755 ไม่แตกต่าง 
3,001 – 4,000 หยวน 4.43 .434    
4,001 – 5,000 หยวน 4.32 .661    
มากกวา่ 5,000 หยวน 4.43 .576    

ภูมิภาค/ภูมิล  าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 4.41 .552 

1.105 .358 ไม่แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 4.50 .355 
มลฑลเจียงซี 4.55 .363 
มลฑลหูเป่ย 4.68 .322 
มลฑลเหอเป่ย 4.21 .564 
มลฑลหูหนาน 4.67 .382 
มลฑลเจอ้เจียง 4.40 .528 
เซ่ียงไฮ ้ 4.52 .361 
ปักก่ิง 4.44 .428 
กวางซี 4.41 .584 

 
หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.40  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์
ได้แก่  เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย 
จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา  มีค่า Sig. เท่ากบั .407  .385  .450  .988  .580  .559 .672   .867  .755  .358  ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี 
เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนคร้ัง
ท่ีมาพทัยา  จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ภูมิภาค/ภูมิล าเนา ใน
ดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อายุ  มีค่า Sig.  เท่ากบั  
.001  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .038 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทาง
สถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ อาย ุจ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  มี
อิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.41  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - .04036 .28558* .16490* 
31 – 40 ปี  - .24522* .12453 
41 – 50 ปี   - .0283 
51 ปีข้ึนไป    - 

  
จากตารางท่ี 4.41   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมี

ความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่  3  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบั ช่วงอายุ 41-50 ปี  คู่ท่ี 2 
ช่วงอาย ุ21-30 ปี กบั ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป และคู่ท่ี 3 ช่วงอาย ุ31-40 ปี กบั ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป 
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ตารางที่ 4.42  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั จ าแนกช่วงจ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย 
 

จ านวนวนัทั้งหมดทีพ่กัในประเทศไทย ไม่เกนิ 5 วนั 6 วนั 7 วนั 
ไม่เกิน 5 วนั - .17684* .29833 
6 วนั  - .12149 
7 วนั   - 

  

จากตารางท่ี 4.42  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนั
ทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทยต่างกัน จะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านความ
ปลอดภยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่  1  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี
ไม่เกิน 5 วนั กบั  6 วนั  
 
ตารางที ่4.43  ผลการทดสอบสมมติฐานของความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านการให้บริการ 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ 
ชาย 4.38 .564  

1.533 
 

.126 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.28 .635 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 4.35 .564  

 
.901 

 

 
.464 

 

 
ไม่แตกต่าง 

31 – 40 ปี 4.36 .737 
41 – 50 ปี 4.36 .526 
51 ปีข้ึนไป 4.26 .606 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.29 .594  
1.134 

 
.323 

 
ไม่แตกต่าง ปริญญาตรี 4.38 .650 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.27 .570 
 

 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.32 .611  

 
 

1.737 

 

 
 

.125 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.30 .652 
พนกังานธุรกิจเอกชน  4.44 .552 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 4.27 .564 
เกษตรกร 4.11 .805 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 4.34 .543 

�̅� 

�̅� 

DPU



136 

 

ตารางที ่4.43 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านการให้บริการ 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 4.23 .628  

 
4.619 

 

 
.003** 

 

 
แตกต่าง 2,001 – 5,000 หยวน 4.24 .607 

5,001 – 10,000 หยวน 4.47 .596 
10,001 หยวน ข้ึนไป 4.47 .569 

 

 
ผูร่้วม 
เดินทาง 

คนเดียว 4.23 .704  
 

2.440 

 
 

.034** 

 
 

แตกต่าง 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 4.25 .539 
คู่สมรสและบุตร 4.51 .502 
ญาติ 4.21 .566 
คนรัก (แฟน) 4.41 .437 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 4.34 .745 

 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 4.32 .611  
2.111 

 
.123 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.09 .688 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.56 .509 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.26 .554  
.794 

 
.453 

 
ไม่แตกต่าง 6 วนั 4.33 .625 

7 วนั 4.51 .532 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 4.32 .612  
2.396 

 
.092 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.06 .680 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.55 .527 

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 4.46 .594 
23.446 .000** แตกต่าง 3 วนั 4.04 .577 

มากกวา่ 3 วนั 4.45 .509 
 
 

ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.03 1.001  
 
 

1.457 

 
 
 

.192 

 
 
 

ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 4.25 .676 
1,001 – 2,000 หยวน 4.29 .629 
2,001 – 3,000 หยวน 4.28 .604 
3,001 – 4,000 หยวน 4.29 .577 
4,001 – 5,000 หยวน 4.46 .695 
มากกวา่ 5,000 หยวน 4.48 .482 
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ตารางที ่4.43 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความคาดหวงัด้านการให้บริการ 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 4.45 .598  
 
 
 
 

5.489 

 
 
 
 
 

.000** 

 
 
 
 
 

แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 4.00 .579 
มลฑลเจียงซี 4.18 .369 
มลฑลหูเป่ย 3.89 .429 
มลฑลเหอเป่ย 3.89 .636 
มลฑลหูหนาน 4.18 .599 
มลฑลเจอ้เจียง 4.00 .581 
เซ่ียงไฮ ้ 4.05 .563 
ปักก่ิง 3.92 .587 
กวางซี 4.07 .508 

 
หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.43  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการให้บริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า  ปัจจยัประชากรศาสตร์
ไดแ้ก่  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์  มีค่า Sig. เท่ากบั .126  
.464  .323  .125  .123  .453 .092  .192  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย จ านวนวนัทั้ งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพัทยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากค่าทัวร์ ในด้านการให้บริการแตกต่างกันจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ 
ไดแ้ก่  รายไดต่้อเดือน  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .003  ผูร่้วมเดินทาง  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .034 จ านวนวนัท่ี
พกัในเมืองพทัยา  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .000  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ 
(0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ รายได้ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนวนัท่ีพกัใน
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เมืองพทัยา ภูมิภาค/ภูมิลาเนา มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางที่ 4.44  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ จ าแนกช่วงรายไดต่้อเดือน 
 

 

รายได้ต่อเดอืน 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
 2,000 หยวน 

2,001 – 5,000 
หยวน 

5,001 – 10,000 
หยวน 

10,001  
หยวน ขึน้ไป 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน - -.00920 -.24141* -.24176* 
2,001 – 5,000 หยวน  - -.23221* -.23256* 
5,001 – 10,000 หยวน   - -.00035 
10,001 หยวน ข้ึนไป    - 

  
จากตารางท่ี 4.44  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงรายไดต่้อเดือน

ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงพบวา่ 4 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 2,000 หยวน กบั 
5,001 – 10,000 หยวน  คู่ท่ี 2 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 2,000 หยวน กบั 10,001 หยวน ข้ึนไป  คู่ท่ี 3  
2,001– 5,000 หยวน กบั  5,001 – 10,000 หยวน และคู่ท่ี 4  2,001 – 5,000 หยวน กบั 10,001 หยวน 
ข้ึนไป    
 
ตารางที่ 4.45  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ จ าแนกช่วงผูร่้วมเดินทาง 
 

 

ผู้ร่วมเดนิทาง 
 

คนเดยีว 
คู่สมรส 

(ไม่มบุีตร) 
คู่สมรส
และบุตร 

 

ญาต ิ
คนรัก 
(แฟน) 

เพือ่นหรือ
เพือ่นร่วมงาน 

คนเดียว - -.01571 -.27221* .01801 -.17905 -.11521 
คู่สมรส (ไม่มีบุตร)  - -.25649* .03372 -.16333 -.09949 
คู่สมรสและบุตร   - .29021* .09316 .15700 
ญาติ    - -.19705 -.13322 
คนรัก (แฟน)     - .06384 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน      - 
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จากตารางท่ี 4.45   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงผูร่้วมเดินทาง
ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 3 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  คนเดียวกบัคู่สมรสและบุตร คู่ท่ี 3 คู่
สมรส (ไม่มีบุตร) กบัคู่สมรสและบุตร และคู่ท่ี 3 คู่สมรสและบุตรกบัญาติ 
 
ตารางที่ 4.46  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .42473* .00998 
3 วนั  - -.41475* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.46   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงรายไดต่้อเดือน

ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  2 วนั กบั  3 วนั  และคู่ท่ี 2  3 วนั  กบั  
มากกวา่ 3 วนั 
 
ตารางที่ 4.47  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ จ าแนกช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 

ภูมภิาค/
ภูมลิ าเนา 

มลฑล 
กวางตุ้ง 

มลฑล 
ยูนนาน 

มลฑล 
เจียงซี 

มลฑล 
หูเป่ย 

มลฑล
เหอเป่ย 

มลฑล 
หูหนาน 

มลฑล 
เจ้อเจียง 

เซ่ียงไฮ้ ปักกิง่ กวางซี 

มลฑลกวางตุง้ - .44982* .26521 .55751* .56411* .26649 .44982* .40538* .53316* .37709* 
มลฑลยนูนาน  - -.18462 .10769 .11429 -.18333 .00000 -.0444 .08333 -.07273 
มลฑลเจียงซี   - .29231 .29890 .00128 .18462 .14017 .26795 .11189 
มลฑลหูเป่ย    - .00659 -.29103 -.10769 -.15214 -.02436 -.18042 
มลฑลเหอเป่ย     - -.02722 .0801 .1260 .1945 .0240 
มลฑลหูหนาน      - -.4631 -.4392 -.3554 -.5227 
มลฑลเจอ้เจียง       - -.2780 -.1920 -.3588 
เซ่ียงไฮ ้        - -.4843 -.6511 
ปักก่ิง         - -.18701 
กวางซี          - 
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 จากตารางท่ี 4.47  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา
ต่างกนัจะมีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 7 คู่ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลยนูนาน คู่ท่ี 2 
มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลหูเป่ย คู่ท่ี 3 มลฑลกวางตุง้กบัเหอเป่ย  คู่ท่ี 4 มลฑลกวางตุง้กบัเจอ้เจียง คู่ท่ี 
5 มลฑลกวางตุง้กบัเซ่ียงไฮ ้คู่ท่ี 6 มลฑลกวางตุง้กบัปักก่ิง และคู่ท่ี 7  มลฑลกวางตุง้กบักวางซี  
 
ตารางที ่4.48  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยา ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านทัว่ไปของแหล่งท่องเทีย่วเมอืงพทัยา 
 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

 

เพศ 
ชาย 3.49 .782  

1.217 
 

.225 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.38 .794 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 3.57 .811  

 
3.009 

 

 
.018 

 

 
แตกต่าง 31 – 40 ปี 3.49 .806 

41 – 50 ปี 3.41 .807 
51 ปีข้ึนไป 3.27 .731 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.34 .802 

2.831 .060 ไม่แตกต่าง ปริญญาตรี 3.5 .755 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.3 .811 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.52 .949 

3.622 .003** แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.53 .812 

พนกังานธุรกิจเอกชน  3.58 .736 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 3.24 .785 

เกษตรกร 3.09 .652 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.38 .748 

รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 3.29 .776 

1.368 .252 ไม่แตกต่าง 
2,001 – 5,000 หยวน 3.41 .768 

5,001 – 10,000 หยวน 3.51 .767 

10,001 หยวน ข้ึนไป 3.53 .917 
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ตารางที ่4.48 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านทัว่ไปของแหล่งท่องเทีย่วเมอืงพทัยา 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ผูร่้วมเดินทาง 

คนเดียว 3.11 .654 

1.663 .142 ไม่แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 3.37 .665 
คู่สมรสและบุตร 3.44 .848 
ญาติ 3.50 .806 
คนรัก (แฟน) 3.63 .829 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 3.47 .854 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 3.42 .789 
.138 .871 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.45 .945 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.53 .666 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 3.59 .744 
1.799 .167 ไม่แตกต่าง 6 วนั 3.39 .793 

7 วนั 3.48 .901 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 3.42 .789 
.005 .995 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.40 .901 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.43 .791 

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 3.61 .724 
25.519 .000** แตกต่าง 3 วนั 3.04 .798 

มากกวา่ 3 วนั 3.57 .678 

ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 3.57 .534 

.416 .868 ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 3.42 .761 
1,001 – 2,000 หยวน 3.48 .872 
2,001 – 3,000 หยวน 3.45 .827 
3,001 – 4,000 หยวน 3.38 .701 
4,001 – 5,000 หยวน 3.34 .879 
มากกวา่ 5,000 หยวน 3.48 .726 

 
 
 
 

�̅� 

DPU



142 

 

ตารางที ่4.48 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจทัว่ไปของแหล่งท่องเทีย่วเมอืงพทัยา 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 3.54 .777  

 
 
 
 

3.031 

 

 
 
 
 

.002** 

 

 
 
 
 

แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 3.07 .807 
มลฑลเจียงซี 3.18 .767 
มลฑลหูเป่ย 3.95 .721 
มลฑลเหอเป่ย 3.30 .836 
มลฑลหูหนาน 3.50 .763 
มลฑลเจอ้เจียง 3.04 .885 
เซ่ียงไฮ ้ 3.18 .637 
ปักก่ิง 2.87 .660 
กวางซี 3.21 .801 

 

หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.48  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ    
t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านทั่วไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศ
ไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่า
ทวัร์ มีค่า Sig. เท่ากบั .225 .060 .252  .142  .871  .167  .995  .868  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  
จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์  ในดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมือง
พทัยาแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมือง
พทัยาไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อาย ุ มีค่า Sig.  เท่ากบั  .018  อาชีพ  มี
ค่า Sig.  เท่ากบั .003 จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .000  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีค่า 
Sig.  เท่ากบั .002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05)  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ 
อายุ  อาชีพ  จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา  มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.49  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - .09599 .18115 .31534* 
31 – 40 ปี  - .08516 .21935* 
41 – 50 ปี   - .13419 
51 ปีข้ึนไป    - 

  

จากตารางท่ี 4.49   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมี
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึงพบวา่  2  คู่  ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี 
กบั ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป  และคู่ท่ี 2 ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี กบั ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป 
 
ตารางที่ 4.50  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา จ าแนกช่วงอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 

 

นักเรียน/
นักศึกษา 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงา
นธุรกจิ
เอกชน 

ประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั/เจ้าของ

กจิการ 

 
เกษตรกร 

ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/เกษียณอายุ

แล้ว 

นกัเรียน/นกัศึกษา - .00100 -.05760 .28693 .43692* .18843 
รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  - -.05859 .28593* .43592* .18744 
พนกังานธุรกิจเอกชน   - .34453* .49452* .24603* 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของ
กิจการ 

    
- 

 
.14999 

 
-.09850 

เกษตรกร     - -.24849 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้      - 

 

จากตารางท่ี 4.50   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาชีพต่างกนัจะ
มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 6  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 นกัเรียน/นกัศึกษากบั
เกษตรกร คู่ท่ี 2 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ คู่ท่ี 3 รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัเกษตรกร คู่ท่ี 4 พนกังานธุรกิจเอกชนกบัประกอบธุรกิจส่วนตวั/
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เจา้ของกิจการ คู่ท่ี 5 พนกังานธุรกิจเอกชนกบัเกษตรกร และคู่ท่ี 6 พนกังานธุรกิจเอกชนกบัไม่ได้
ประกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 
 
ตารางที่ 4.51  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมือง
พทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .57192* .04122 
3 วนั  - -.53070* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.51   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั

ในเมืองพทัยาต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว
เมืองพทัยา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 
1  2 วนักบั 3 วนั และคู่ท่ี 2  3 วนั กบั มากกวา่ 3 วนั 
 
ตารางที่ 4.52  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา จ าแนกช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 

ภูมภิาค/
ภูมลิ าเนา 

มลฑล 
กวางตุ้ง 

มลฑล 
ยูนนาน 

มลฑล 
เจียงซี 

มลฑล 
หูเป่ย 

มลฑล
เหอเป่ย 

มลฑลหู
หนาน 

มลฑล
เจ้อเจียง 

เซ่ียงไฮ้ ปักกิง่ กวางซี 

มลฑลกวางตุง้ - .46661* .35423 .58500* .23335 .03692 .49942 .34902 .67234* .33238 
มลฑลยนูนาน  - -.11238 .11839 -.23326 -.42929 .03281 -.11719 .20573 -.13423 
มลฑลเจียงซี   - -.7279 -.4356 -.4210 -.7357 -.5753 -.5560 -.6357 
มลฑลหูเป่ย    - -.2903 -.2759 -.5902 -.4293 -.4114 -.3235 
มลฑลเหอเป่ย     - -4110 .0104 -.0200 .2244 -.1347 
มลฑลหูหนาน      - -.5797 -6393 -.3746 -.7294 
มลฑลเจอ้เจียง       - -.00481 .31811 -.02185 
เซ่ียงไฮ ้        - .08734 -.25262 
ปักก่ิง         - .09903 
กวางซี          - 
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จากตารางท่ี 4.52  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา
ต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 3  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 มลฑลก
วางตุง้กบัมลฑลยนูาน คู่ท่ี 2 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลหูเป่ย  และคู่ท่ี 3  มลฑลกวางตุง้กบัปักก่ิง 
 
ตารางที ่4.53  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 
 

 
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

ความพงึพอใจด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 
 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

 

เพศ 
ชาย 3.45 .787  

1.134 
 

.288 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.34 .954 

 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 3.64 .963  

 
4.212 

 

 
.002** 

 

 
แตกต่าง 31 – 40 ปี 3.39 .949 

41 – 50 ปี 3.34 .851 
51 ปีข้ึนไป 3.20 .817 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.39 .910  
.146 

 
.864 

 
ไม่แตกต่าง ปริญญาตรี 3.35 898 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.3 .895 
 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.56 1.002  
 

4.426 

 
 

.001** 

 
 

แตกต่าง 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.49 .875 
พนกังานธุรกิจเอกชน  3.56 .872 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 2.98 .916 
เกษตรกร 3.28 .777 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.28 .872 

 
รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 3.35 .863  

 
1.340 

 

 
.261 

 

 
ไม่แตกต่าง 2,001 – 5,000 หยวน 3.32 .947 

5,001 – 10,000 หยวน 3.54 .774 
10,001 หยวน ข้ึนไป 3.34 1.001 
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ตารางที ่4.53 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 

ผูร่้วม 
เดินทาง 

คนเดียว 3.19 .714  

 
 

1.549 

 

 
 

.174 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 3.28 .777 
คู่สมรสและบุตร 3.40 .902 
ญาติ 3.30 1.005 
คนรัก (แฟน) 3.73 .737 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 3.52 .977 

 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 3.37 .899  
.282 

 
.755 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.48 1.156 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.52 .712 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 3.55 .955  
1.540 

 
.216 

 
ไม่แตกต่าง 6 วนั 3.34 .893 

7 วนั 3.55 .843 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 3.37 .900  
.154 

 
.857 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.50 1.160 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.42 .776 
 

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 3.59 .872  
33.857 

 
.000** 

 
แตกต่าง 3 วนั 2.89 .764 

มากกวา่ 3 วนั 3.73 .851 
 

 
ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 3.43 .892  
 
 

.980 

 
 
 

.438 

 
 
 

ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 3.49 1.022 
1,001 – 2,000 หยวน 3.34 1.007 
2,001 – 3,000 หยวน 3.28 .924 
3,001 – 4,000 หยวน 3.32 .801 
4,001 – 5,000 หยวน 3.39 .792 
มากกวา่ 5,000 หยวน 3.60 .764 
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ตารางที ่4.53 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 3.57 .868    
มลฑลยนูนาน 3.08 .811    
มลฑลเจียงซี 3.06 .978    
มลฑลหูเป่ย 2.83 .786    
มลฑลเหอเป่ย 2.69 .579 6.285 .000** แตกต่าง 
มลฑลหูหนาน 3.10 .878    
มลฑลเจอ้เจียง 2.76 .695    
เซ่ียงไฮ ้ 2.82 .847    
ปักก่ิง 2.72 .646    
กวางซี 3.08 .994    

 
หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.53  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยั
ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศ
ไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่า
ทวัร์ มีค่า Sig. เท่ากบั .288  .864  .261  .174  .755  .216 .857 .438  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  
จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์  ในดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว
แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาไม่
แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  อายุ  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .002  อาชีพ  มีค่า Sig.  
เท่ากบั  .001 จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .000 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05)  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ อายุ อาชีพ จ านวนวนัท่ีพกั
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ในเมืองพทัยา  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.54  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - .26907* .31885* .45640* 
31 – 40 ปี  - .04978 .18734 
41 – 50 ปี   - .13755 
51 ปีข้ึนไป    - 

  
จากตารางท่ี 4.54   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมี

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่3  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 ช่วงอายุ  21 – 30 ปี กบั ช่วง
อายุ 31 – 40 ปี  คู่ท่ี 2 ช่วงอายุ 31 – 30 ปี กบั ช่วงอายุ 41 – 50 ปี และคู่ท่ี 3 ช่วงอายุ 31 – 30 ปี กบั 
ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป  
 
ตารางที่ 4.55  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 

นักเรียน/
นักศึกษา 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงา
นธุรกจิ
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว/
เจ้าของกจิการ 

 
เกษตรกร 

ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/

เกษยีณอายุแล้ว 

นกัเรียน/นกัศึกษา - .06296 -.00858 .57380* .27225 .27142 
รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  - -.07154 .51084* .20929 .20846 
พนกังานธุรกิจเอกชน   - .58238* .28083 .2800* 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของ
กิจการ 

    
- 

 
-.30155 

 
-.30239 

เกษตรกร     - -.00084 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้      - 
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จากตารางท่ี 4.55   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาชีพต่างกนัจะ
มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 4  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 นกัเรียน/นกัศึกษากบั
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ   คู่ท่ี 2 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั/เจา้ของกิจการ  คู่ท่ี 3  พนกังานธุรกิจเอกชน กบัประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ  และ
คู่ท่ี 4 พนกังานธุรกิจเอกชนกบัไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 
 

ตารางที่ 4.56  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .70876* -.13135 
3 วนั  - -.84011* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  

จากตารางท่ี 4.56   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยาต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงพบวา่  2  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 
1  2 วนั กบั 3 วนั  และคู่ท่ี 2 3 วนั กบั มากกวา่ 3 วนั    
 

ตารางที่ 4.57  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว จ าแนกช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 

ภูมภิาค/
ภูมลิ าเนา 

กวางตุ้ง ยูนนาน เจียงซี หูเป่ย เหอเป่ย หูหนาน เจ้อเจียง เซ่ียงไฮ้ ปักกิง่ กวางซี 

กวางตุ้ง - .50017* .52060* .75137* .89079* .47413 .81579* .75885* .85954* .49875 
ยูนนาน  - .02043 .25120 .39063 -.02604 .31562 .25868 .35938 -.00142 
เจียงซี   - .23077 .37019 -.04647 .29519 .23825 .33894 -.02185 
หูเป่ย    - .13942 -.27724 .06442 .00748 .10817 -.25262 

เหอเป่ย     - -.0203 .2760 .3511 .3651 -.0168 
หูหนาน      - -.3605 -.3176 -.2811 -.6584 
เจ้อเจียง       - -.3722 -.3325 -.7090 
เซ่ียงไฮ้        - -.5633 -.9397 
ปักกิง่         - -.39205 
กวางซี          - 
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 จากตารางท่ี 4.57  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงภฺมิภาค/ภูมิล าเนา
ต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 7 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 มลฑลกวางตุง้กบั
มลฑลยูนนาน  คู่ท่ี 2 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑล เจียงซี  คู่ท่ี 3 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลหูเป่ย  คู่ท่ี 4 

มลฑลกวางตุง้กบัเหอเป่ย คู่ท่ี 5 มลฑลกวางตุง้กบัเจอ้เจียง คู่ท่ี 6 มลฑลกวางตุง้กบัเซ่ียงไฮ ้และคู่ท่ี 
7 มลฑลกวางตุง้กบัปักก่ิง 
 

ตารางที ่4.58  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยา ดา้นอาหาร 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านอาหาร 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ 
ชาย 3.31 .786  

.039 
 

.969 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.30 .850 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 3.50 .793  

 
7.186 

 

 
.000** 

 

 
แตกต่าง 31 – 40 ปี 3.56 .761 

41 – 50 ปี 3.19 .829 
51 ปีข้ึนไป 3.07 .821 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.2 .865    
ปริญญาตรี 3.3 .746 1.893 .152 ไม่แตกต่าง 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.4 .882    

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.49 .811 

7.649 .000** แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.48 .796 

พนกังานธุรกิจเอกชน  3.50 .702 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 3.10 .867 

เกษตรกร 2.75 .880 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.13 .799 

รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 3.21 .828 

.517 .671 ไม่แตกต่าง 
2,001 – 5,000 หยวน 3.31 .802 

5,001 – 10,000 หยวน 3.35 .841 

10,001 หยวน ข้ึนไป 3.36 .906 

�̅� 
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ตารางที ่4.58  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านอาหาร 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

ผูร่้วมเดินทาง 

คนเดียว 3.03 .845 

1.212 .303 ไม่แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 3.28 .776 
คู่สมรสและบุตร 3.34 .824 
ญาติ 3.29 .814 
คนรัก (แฟน) 3.24 .693 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 3.42 .893 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 3.29 .827 
1.005 .367 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.23 1.077 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.62 .451 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 3.62 .871 
5.793 .003** แตกต่าง 6 วนั 3.24 .828 

7 วนั 3.51 .723 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 3.29 .829 
.200 .819 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.42 1.031 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.38 .677 

จ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 3.45 .794 
23.138 .000** แตกต่าง 3 วนั 2.93 .797 

มากกวา่ 3 วนั 3.67 .692 

ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 3.45 .943    
501 – 1,000 หยวน 3.27 .782    
1,001 – 2,000 หยวน 3.47 .815    
2,001 – 3,000 หยวน 3.14 .910 1.759 .106 ไม่แตกต่าง 

3,001 – 4,000 หยวน 3.21 .781    
4,001 – 5,000 หยวน 3.22 .685    
มากกวา่ 5,000 หยวน 3.38 .830    
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ตารางที ่4.58  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านอาหาร 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 
 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 3.39 .825  
 
 
 

1.912 

 
 
 
 

.049** 

 
 
 
 

แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 3.18 .862 
มลฑลเจียงซี 3.11 .733 
มลฑลหูเป่ย 2.69 .737 
มลฑลเหอเป่ย 3.18 .746 
มลฑลหูหนาน 3.26 .862 
มลฑลเจอ้เจียง 2.98 .892 
เซ่ียงไฮ ้ 3.04 .807 
ปักก่ิง 3.23 .873 
กวางซี 3.00 .737 

 

หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.58  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  เพศ 
ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา  
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ มีค่า Sig. เท่ากบั .969  .152  .671  .303  .367  .819  .106  ซ่ึงมี
ค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี 
เพศ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ในดา้นอาหารแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .003  
จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  มีค่า Sig.  เท่ากบั  .000  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีค่า Sig.  เท่ากบั  .049 ซ่ึง
มีค่านอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ อายุ อาชีพ จ านวน
วนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.59  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร  จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - -.05475 .31603* .43932* 
31 – 40 ปี  - .37078* .49407* 
41 – 50 ปี   - .12329 
51 ปีข้ึนไป    - 

  
จากตารางท่ี 4.59  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนัจะมี

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ซ่ึงพบว่า  4  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  ช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบั ช่วงอายุ 41 – 50 ปี  คู่ท่ี 2 
ช่วงอาย ุ21 – 30 ปี กบั ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป  คู่ท่ี 3  ช่วงอายุ 31 – 40 ปี กบั ช่วงอายุ 41 – 50 ปี  และ
คู่ท่ี 4 ช่วงอาย ุ31 – 40 ปี กบั ช่วยอาย ุ51 ปีข้ึนไป  
 
ตารางที่ 4.60  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร  จ าแนกช่วงอาชีพ 
 

 
อาชีพ 

 

นักเรียน/
นักศึกษา 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
ธุรกจิ
เอกชน 

ประกอบ
ธุรกจิส่วนตัว/
เจ้าของกจิการ 

 
เกษตรกร 

ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/

เกษยีณอายุแล้ว 
นกัเรียน/นกัศึกษา - .00074 -.01569 .38376* .73034* .35173* 
รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  - -.01642 .38302* .72961* .35099* 
พนกังานธุรกิจเอกชน   - .39944* .74603* .36741* 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของ
กิจการ 

    
- 

 
.34658* 

 
-.03203 

เกษตรกร     - -.37461* 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายุ
แลว้ 

      
- 

 
จากตารางท่ี 4.60  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาชีพต่างกนัจะมี

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงพบวา่ 11 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 นกัเรียน/นกัศึกษากบัประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของ
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กิจการ คู่ท่ี 2 นักเรียน/นักศึกษากับเกษตรกร คู่ท่ี 3 นักเรียน/นักศึกษากบัไม่ได้ประกอบอาชีพ/
เกษียณอายแุลว้ คู่ท่ี 4 รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจกบัประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ คู่ท่ี 
5 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกบัเกษตรกร คู่ท่ี 6 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกบัไม่ได้
ประกอบอาชีพ/เกษียณอายุแล้ว คู่ท่ี 7 พนักงานธุรกิจเอกชนกบัประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของ
กิจการ คู่ท่ี 8 พนักงานธุรกิจเอกชนกบัเกษตรกร คู่ท่ี 9 พนักงานธุรกิจเอกชนกบัไม่ได้ประกอบ
อาชีพ/เกษียณอายุแล้ว คู่ท่ี 10 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของกิจการกับเกษตรกร และคู่ท่ี 11 
เกษตรกรกบัไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้  
 
ตารางที่ 4.61  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .51971* -.22590 
3 วนั  - -.74561* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.61  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั

ในเมืองพทัยาต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหารแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่2 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  2 วนั กบั  3 วนั  และคู่ท่ี 2  3 
วนั  กบั มากกวา่  3 วนั 
 
ตารางที่ 4.62  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร  จ าแนกช่วงจ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย 
 

จ านวนวนัทั้งหมดทีพ่กัในประเทศไทย ไม่เกนิ 5 วนั 6 วนั 7 วนั 
ไม่เกิน 5 วนั - .38426* .11505 
6 วนั  - -.26921 
7 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.62  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทยต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านอาหาร
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึงพบวา่ 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ไม่เกิน 5 วนั 
กบั 6 วนั  
 
ตารางที่ 4.63  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหาร จ าแนกช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 
ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

กวางตุ้ง ยูนนาน เจียงซี หูเป่ย เหอเป่ย หูหนาน เจ้อเจียง เซ่ียงไฮ้ ปักกิง่ กวางซี 

กวางตุ้ง - .20965 .28946 .70485* .21144 .13049 .41715 .35271 .16382 .39715 
ยูนนาน  - .07981 .49519 .00179 -.07917 .20750 .14306 -.04583 .18750 
เจียงซี   - -1.0104 -.7796 -.6286 -1.0701 -.7619 -.7258 -1.0609 
หูเป่ย    - -.4345 -.2837 -.7247 -.4158 -.3818 -.3393 
เหอเป่ย     - -.3448 -.1017 -.0393 -.3114 -.0984 
หูหนาน      - -.4424 -.4109 -.6615 -.4440 
เจ้อเจียง       - .06325 -.12564 .10769 
เซ่ียงไฮ้        - -.54103 -.30769 
ปักกิง่         - .18571 
กวางซี          - 

 
จากตารางท่ี 4.63  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา

ต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นอาหารแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 1 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลหูเป่ย   
 
ตารางที ่4.64  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านทีพ่กัแรม 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ 
ชาย 3.75 .739  

-.670 
 

.503 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.81 .801 
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ตารางที ่4.64 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านทีพ่กัแรม 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 3.98 .810  

 
2.600 

 

 
.036** 

 

 
แตกต่าง 

31 – 40 ปี 3.76 .788 
41 – 50 ปี 3.74 .795 
51 ปีข้ึนไป 3.68 .726 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.7 .820  
.542 

 
.582 

 
ไม่แตกต่าง ปริญญาตรี 3.7 .743 

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.8 .679 
 

 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 3.78 .875  

 
 

1.436 

 

 
 

.210 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 3.86 .688 
พนกังานธุรกิจเอกชน  3.90 .752 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 3.62 .803 
เกษตรกร 3.66 .805 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.76 .847 

 
รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 3.70 .822  

 
.843 

 

 
.471 

 

 
ไม่แตกต่าง 

2,001 – 5,000 หยวน 3.76 .811 
5,001 – 10,000 หยวน 3.87 .651 
10,001 หยวน ข้ึนไป 3.85 .821 

ผูร่้วมเดินทาง 

คนเดียว 3.69 .657 

.922 .466 ไม่แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 3.74 .668 
คู่สมรสและบุตร 3.79 .788 
ญาติ 3.72 .837 
คนรัก (แฟน) 4.09 .636 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 3.87 .869 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 3.79 .774 
.219 .803 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.66 1.036 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.81 .653 
จ านวนวนัทั้งหมด
ท่ีพกัในประเทศ

ไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 3.89 .815 
1.207 .300 ไม่แตกต่าง 6 วนั 3.76 .771 

7 วนั 4.00 .868 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 3.79 .776 
.297 .743 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 3.63 1.101 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.82 .588 
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ตารางที ่4.64 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านทีพ่กัแรม 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

จ านวนวนัที่พกัในเมือง
พทัยา 

2 วนั 4.03 .654  
41.479 

 
.000** 

 
แตกต่าง 3 วนั 3.23 .747 

มากกวา่ 3 วนั 3.93 .894 

 
 

ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่า

ทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.27 .739  
 
 

1.533 

 
 
 

.166 

 
 
 

ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 4.02 .778 
1,001 – 2,000 หยวน 3.79 .834 
2,001 – 3,000 หยวน 3.65 .876 
3,001 – 4,000 หยวน 3.71 .664 
4,001 – 5,000 หยวน 3.81 .754 
มากกวา่ 5,000 หยวน 3.88 .639 

 
 
 

 
ภูมิภาค/ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 3.97 .683  
 
 
 

7.720 

 
 
 
 

.000** 

 
 
 
 

แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 3.54 .768 
มลฑลเจียงซี 3.37 .969 
มลฑลหูเป่ย 3.43 .752 
มลฑลเหอเป่ย 3.15 .737 
มลฑลหูหนาน 3.31 .735 
มลฑลเจอ้เจียง 3.07 .789 
เซ่ียงไฮ ้ 3.34 .686 
ปักก่ิง 3.41 .753 
กวางซี 3.27 1.246 

 

หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.64  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่  
เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนั
ทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ มีค่า Sig. 
เท่ากบั .503  .582  .210  .471  .466  .803  .300 .743   .166   ซ่ึงมีค่ามากกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
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(0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวน
คร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ในดา้นท่ีพกัแรมแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ มีค่า Sig.  เท่ากบั  .036  จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ(0.05) จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) กล่าวคือ อายุ จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.65  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงอาย ุ
 

อายุ 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
21 – 30 ปี - .23384* .24853* .30842* 
31 – 40 ปี  - .01469 .07458 
41 – 50 ปี   - .05989 
51 ปีข้ึนไป    - 

 
 จากตารางท่ี 4.65  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุต่างกนั จะมี
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05ซ่ึงพบวา่ 3 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  ช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบั ช่วง
อาย ุ31 – 40 ปี  คู่ท่ี 2 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบั ช่วงอายุ 41 – 50 ปี  และคู่ท่ี 3  ช่วงอายุ 21 – 30 ปี กบั 
ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป  
 
ตารางที่ 4.66  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .69987* .09438 
3 วนั  - .60549* 
มากกวา่ 3 วนั   - 
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 จากตารางท่ี 4.66  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั
ในเมืองพทัยาต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 2 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1  2 วนั กบั  3 วนั  และคู่ท่ี 2  
3 วนั กบั มากกวา่ 3 วนั 
 
ตารางที่ 4.67  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรม จ าแนกช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 
ภูมภิาค/
ภูมลิ าเนา 

กวางตุ้ง ยูนนาน เจียงซี หูเป่ย เหอเป่ย หูหนาน เจ้อเจียง เซ่ียงไฮ้ ปักกิง่ กวางซี 

กวางตุ้ง - .43350* .60451* .53858* .82508* .66862* .90671* .63687* .57335* .70541* 
ยูนนาน  - .17102 .10508 .39158 .23512 .47321 .20337 .13988 .27192 
เจียงซี   - -.06593 .22057 .06410 .30220 .03236 -.03114 .10090 
หูเป่ย    - .28650 .13004 .36813 .09829 .03480 .16683 
เหอเป่ย     - .2473 .4468 .2894 .1521 .2661 
หูหนาน      - -.1029 -.2877 -.4059 -.2879 
เจ้อเจียง       - -.4878 -.6033 -.4846 

เซ่ียงไฮ้        - -.5374 -.4187 
ปักกิง่         - -.11967 
กวางซี          - 

  
จากตารางท่ี 4.67  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา

ต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นท่ีพกัแรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงพบว่า 9 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลยูนนาน คู่ท่ี 2 
มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลเจียงซี คู่ท่ี 3 มลฑล กวางตุง้กบัมลฑลหูเป่ย  คู่ท่ี 4 มลฑลกวางตุง้กบัเหอ
เป่ย คู่ท่ี 5 มลฑลกวางตุง้กบัหูหนาน คู่ท่ี 6 มลฑลกวางตุง้กบัเจอ้เจียง  คู่ท่ี 7  มลฑลกวางตุง้กบัเซ่ียง
ไฮ ้  คู่ท่ี 8 มลฑลกวางตุง้กบัปักก่ิง และคู่ท่ี 9  มลฑลกวางตุง้กบักวางซี    
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ตารางที ่4.68  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านความปลอดภยั 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ 
ชาย 4.07 .627  

1.145 
 

.253 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 3.99 .652 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 4.16 .635  

 
1.287 

 

 
.275 

 

 
ไม่แตกต่าง 

31 – 40 ปี 4.01 .640 
41 – 50 ปี 3.98 .676 
51 ปีข้ึนไป 3.97 .629 

 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.01 4.659  
.351 

 
.705 

 
ไม่แตกต่าง ปริญญาตรี 4.01 4.641 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.10 .578 
 

 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.02 .678  

 
 

.621 

 

 
 

.684 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.07 .574 
พนกังานธุรกิจเอกชน  4.06 .671 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 3.96 .658 
เกษตรกร 3.89 .755 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 3.99 .604 

 
รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 3.91 .736  

 
2.228 

 

 
.804 

 

 
ไม่แตกต่าง 2,001 – 5,000 หยวน 3.99 .604 

5,001 – 10,000 หยวน 4.09 .629 
10,001 หยวน ข้ึนไป 4.17 .626 

ผูร่้วมเดินทาง 

คนเดียว 3.80 .548 

1.039 .394 ไม่แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 4.01 .617 
คู่สมรสและบุตร 4.04 .722 
ญาติ 4.03 .611 
คนรัก (แฟน) 4.09 .511 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 4.08 .678 
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ตารางที ่4.68 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  
ความพงึพอใจด้านความปลอดภยั 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 4.03 .647  
1.196 

 
.304 

 
ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.09 .686 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.76 .454 
จ านวนวนั

ทั้งหมดท่ีพกัใน
ประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.18 .557 
2.294 .102 ไม่แตกต่าง 6 วนั 3.99 .648 

7 วนั 3.91 .867 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 4.03 .643    
มาคร้ังท่ี 2 4.08 .738 2.293 .102 ไม่แตกต่าง 
มามากกวา่ 2 คร้ัง 3.69 .531    

 
จ านวนวนัที่พกั
ในเมืองพทัยา 

2 วนั 4.14 .619    
3 วนั 3.78 .638 14.126 .000** แตกต่าง 
มากกวา่ 3 วนั 4.13 .600    

 

 
ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากค่า
ทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 3.81 1.047    
501 – 1,000 หยวน 4.04 .669    
1,001 – 2,000 หยวน 3.97 .623    
2,001 – 3,000 หยวน 3.95 .649 .909 .488 ไม่แตกต่าง 
3,001 – 4,000 หยวน 4.11 .650    
4,001 – 5,000 หยวน 4.11 .594    
มากกวา่ 5,000 หยวน 4.09 .633    

 

 
 
 
 

ภูมิภาค/ภูมิล  าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 4.13 .612  

 
 
 
 

4.325 

 

 
 
 
 

.000** 

 

 
 
 
 

แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 3.67 .702 
มลฑลเจียงซี 3.97 .652 
มลฑลหูเป่ย 3.57 .837 
มลฑลเหอเป่ย 3.76 .579 
มลฑลหูหนาน 3.68 .802 
มลฑลเจอ้เจียง 3.58 .466 
เซ่ียงไฮ ้ 3.69 .569 
ปักก่ิง 3.79 .560 
กวางซี 4.10 .479 

 
หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.68  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย 
จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ 
มีค่า Sig. เท่ากบั .253  .275  .705  .684  .804  .394  .304  .102  .102  .488  ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกั
ในประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ ในดา้นความปลอดภยั
แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาไม่
แตกต่างกัน ในขณะท่ีปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่  จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา มีค่า Sig. เท่ากบั  .000   ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05)  จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0)  กล่าวคือ จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.69  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .35359* .00610 
3 วนั  - -.34749* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.69  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั

ในเมืองพทัยาต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา ดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบว่า  2  คู่ ท่ีแตกต่างกนัได้แก่ คู่ท่ี 1  2 วนั กบั  3 วนั  
และคู่ท่ี 2  3 วนั กบั มากกวา่ 3 วนั 
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ตารางที่ 4.70  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นความปลอดภยั จ าแนกช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 
ภูมภิาค/
ภูมลิ าเนา 

กวางตุ้ง ยูนนาน เจียงซี หูเป่ย เหอเป่ย หูหนาน เจ้อเจียง เซ่ียงไฮ้ ปักกิง่ กวางซี 

กวางตุ้ง - .46679* .15909 .55653* .37155* .45290* .55012* .43901* .34179 .02739 
ยูนนาน  - -.30769 .08974 -.09524 -.01389 .08333 -.02778 -.12500 -.43939 
เจียงซี   - -.5410 -.6069 -.3106 -.4882 -.2786 -.4692 -.4646 
หูเป่ย    - -.7524 -.4562 -.6334 -.4232 -.6155 -.7286 
เหอเป่ย     - .0927 .1569 .1420 -.0184 -.3481 
หูหนาน      - -.4092 -.4476 -.5916 -.9179 
เจ้อเจียง       - .27991 .18269 -.13170 

เซ่ียงไฮ้        - -.21474 -.52914* 
ปักกิง่         - -.34416 
กวางซี          - 

 

จากตารางท่ี 4.70  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา
ต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงพบวา่ 7 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลยนู
นาน คู่ท่ี 2 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลหูเป่ย คู่ท่ี 3 มลฑลกวางตุง้กบั เหอเป่ย  คู่ท่ี 4  มลฑลกวางตุง้กบั
หูหนาน คู่ท่ี 5 มลฑลกวางตุง้กบัเจอ้เจียง คู่ท่ี 6 มลฑลกวางตุง้กบัเซ่ียงไฮ ้ และคู่ท่ี 7  เซ่ียงไฮก้บั
กวางซี 
 

ตารางที ่4.71  ผลการทดสอบสมมติฐานของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านการให้บริการ 

 S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
 

เพศ 
ชาย 4.32 .500  

-.804 
 

.422 
 

ไม่แตกต่าง 
หญิง 4.36 .562 

  S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

 
อาย ุ

21 – 30 ปี 4.33 .585  

 
1.772 

 

 
.134 

 

 
ไม่แตกต่าง 

31 – 40 ปี 4.41 .542 
41 – 50 ปี 4.42 .525 
51 ปีข้ึนไป 4.27 .517 

�̅� 

�̅� 
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ตารางที ่4.71 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านการให้บริการ 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
 

ระดบั 
การศึกษา 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.31 .559  
1.697 

 
.185 

 
ไม่แตกต่าง ปริญญาตรี 4.41 .517 

สูงกวา่ปริญญาตรี 4.28 .524 
 

 
 

อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 4.25 .498  

 
 

2.178 

 

 
 

.056 

 

 
 

ไม่แตกต่าง 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 4.39 .544 
พนกังานธุรกิจเอกชน  4.45 .519 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 4.22 .456 
เกษตรกร 4.23 .662 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 4.35 .486 

 
รายได ้
ต่อเดือน 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน 4.29 .543  

 
2.091 

 

 
.101 

 

 
ไม่แตกต่าง 2,001 – 5,000 หยวน 4.30 .527 

5,001 – 10,000 หยวน 4.44 .507 
10,001 หยวน ข้ึนไป 4.44 .633 

ผูร่้วมเดินทาง 

คนเดียว 4.31 .456 

.495 .780 ไม่แตกต่าง 

คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 4.32 .527 
คู่สมรสและบุตร 4.41 .495 
ญาติ 4.37 .491 
คนรัก (แฟน) 4.25 .761 
เพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน 4.32 .623 

จ านวนคร้ังท่ีมา
ประเทศไทย 

มาคร้ังแรก 4.34 .539 
.174 .840 ไม่แตกต่าง มาคร้ังท่ี 2 4.27 .658 

มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.34 .492 

จ านวนวนัทั้งหมดท่ี
พกัในประเทศไทย 

ไม่เกิน 5 วนั 4.38 .509 
.284 .753 ไม่แตกต่าง 6 วนั 4.34 .551 

7 วนั 4.44 .463 
 

จ านวนคร้ังท่ีมา
พทัยา 

มาคร้ังแรก 4.34 .540    
มาคร้ังท่ี 2 4.46 .660 .345 .708 ไม่แตกต่าง 
มามากกวา่ 2 คร้ัง 4.31 .501    
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ตารางที ่4.71 (ต่อ) 
 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
ความพงึพอใจด้านการให้บริการ 

 S.D. F Sig. ผลทดสอบ 
จ านวนวนัท่ี
พกัในเมือง
พทัยา 

2 วนั 4.45 .516  
21.465 

 
.000** 

 
แตกต่าง 3 วนั 4.11 .526 

มากกวา่ 3 วนั 4.52 .479 
 

 
ค่าใชจ่้าย 
อ่ืน ๆ 

นอกเหนือจาก
ค่าทวัร์ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน 4.11 .701  
 
 

1.347 

 
 
 

.235 

 
 
 

ไม่แตกต่าง 

501 – 1,000 หยวน 4.27 .642 
1,001 – 2,000 หยวน 4.31 .562 
2,001 – 3,000 หยวน 4.37 .539 
3,001 – 4,000 หยวน 4.40 .467 
4,001 – 5,000 หยวน 4.19 .638 
มากกวา่ 5,000 หยวน 4.45 .453 

 

 
 
 

ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

มลฑลกวางตุง้ 4.42 .547  

 
 
 
 

3.192 

 

 
 
 
 

.001** 

 

 
 
 
 

แตกต่าง 

มลฑลยนูนาน 4.40 .419 
มลฑลเจียงซี 4.15 .707 
มลฑลหูเป่ย 4.09 .513 
มลฑลเหอเป่ย 4.01 .346 
มลฑลหูหนาน 4.33 .534 
มลฑลเจอ้เจียง 3.90 .271 
เซ่ียงไฮ ้ 4.09 .371 
ปักก่ิง 4.21 .447 
กวางซี 4.23 .619 

 
หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
  

จากตารางท่ี 4.71  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติ  t-test และ F-test (ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาด้านการให้บริการ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย 
จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ 
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มีค่า Sig. เท่ากบั .422  .134  .185  .056  .101  .780  .840  .753  .708  .235  ซ่ึงมีค่ามากกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ านวนวนัทั้งหมดท่ี
พกัในประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทัวร์ ในด้านการ
ให้บริการแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียว
เมืองพทัยาไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีปัจจยัประชากรศาสตร์ จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  มีค่า Sig.  
เท่ากบั  .000  ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีค่า Sig.  เท่ากบั .001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติ (0.05) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  กล่าวคือ จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ภูมิภาค/ภูมิล าเนา มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 4.72  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ จ าแนกช่วงจ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
 

จ านวนวนัทีพ่กัในเมอืงพทัยา 2 วนั 3 วนั มากกว่า 3 วนั 
2 วนั - .34785* -.06714 
3 วนั  - .41499* 
มากกวา่ 3 วนั   - 

  
จากตารางท่ี 4.72  ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงจ านวนวนัท่ีพกั

ในเมืองพทัยาต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการให้บริการแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่  2  คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 2 วนั กบั  3 วนั  และ
คู่ท่ี 2  3 วนั กบั มากกวา่ 3 วนั 
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ตารางที่ 4.73  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนต่อการ
ท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการใหบ้ริการ จ าแนกช่วงภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 
ภูมิภาค/
ภูมิล าเนา 

กวางตุ้ง ยูนนาน เจียงซี หูเป่ย เหอเป่ย หูหนาน เจ้อเจียง เซ่ียงไฮ้ ปักกิง่ กวางซี 

กวางตุ้ง - .02206 .26822 .32976* .40778* .08873 .52206* .33318* .20540 .18570 
ยูนนาน  - .24615 .30769 .38571* .06667 .50000* .31111 .18333 .16364 
เจียงซี   - .06154 .13956 -.17949 .25385 .06496 -.06282 -.08252 
หูเป่ย    - .07802 -.24103 .19231 .00342 -.12436 -.14406 
เหอเป่ย     - -.2179 .1873 .0802 -.1013 -.1341 
หูหนาน      - .0806 -.0464 -.2140 -.2439 
เจ้อเจียง       - -.3137 -.4793 -.5087 
เซ่ียงไฮ้        - -.5408 -.5703 
ปักกิง่         - -.22208 
กวางซี          - 

  

จากตารางท่ี 4.73   ผลการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงภูมิภาค/
ภูมิล าเนาต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาดา้นการให้บริการแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงพบวา่ 6 คู่ ท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ คู่ท่ี 1 มลฑลกวางตุง้กบัมลฑลหู
เป่ย  คู่ท่ี 2 มลฑลกวางตุง้กบัเหอเป่ย คู่ท่ี 3 มลฑลกวางตุง้กบัเจอ้เจียง  คู่ท่ี 4  มลฑลกวางตุง้กบัเซ่ียง
ไฮ ้คู่ท่ี 5 มลฑลยนูนานกบัเหอเป่ย  และคู่ท่ี 6 มลฑลยนูนานกบัเจอ้เจียง 
 

ตารางที ่4.74  ผลการเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
 

การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง 
และความพงึพอใจ 

ผลต่างของ
ค่าเฉลีย่ 

t d.f. Sig. ผลการทดสอบ 

ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา .58094 13.282 399 .000** แตกต่าง 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว .65312 14.196 399 .000** แตกต่าง 
ดา้นอาหาร .63350 13.575 399 .000** แตกต่าง 
ดา้นท่ีพกัแรม .43821 11.854 399 .000** แตกต่าง 
ดา้นความปลอดภยั .41125 11.239 399 .000** แตกต่าง 
ดา้นการใหบ้ริการ -.02400 -.813 399 .417 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  ** ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0)  เม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig.) มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.74  ผลการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบวา่ ความคาดหวงัและความพึงพอใจ ดา้นทัว่ไป
ของเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นอาหาร ดา้นท่ีพกัแรม ดา้นความปลอดภยัมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ส่วนดา้นการให้บริการ พบว่า ระหว่าง
ความคาดหวงัและความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถติท่ีระดบั 0.01 และพบว่า
ค่าเฉล่ียความคาดหวังสูงกว่าค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีน แสดงว่า
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ในเมืองพทัยารู้สึกวา่ไม่ประทบัใจในหลายดา้น 
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บทที ่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมากับคณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
ท าการศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ (Group Tour) ท่องเท่ียวใน
เมืองพทัยา เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ มีการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดย
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามหลกัการค านวณของทาโรยามาเน (Taro Yamane.1967) จาก
จ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 1,200,000 คน ในปี 2556 (ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์, 2557)  เน่ืองจากการศึกษามีทั้งศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ ดงันั้น 
เพื่อให้มีความตรงประเด็นในการศึกษาจึงไดส้ร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอ้มูลไว ้2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวก่อนท่ีนกัท่องเท่ียวจะ
เดินทางท่องเท่ียวในเมืองพทัยา ส่วนท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว
หลงัจากท่ีเดินทางเท่ียวในเมืองพทัยาเรียบร้อยแล้ว โดยผูต้อบแบบสอบถามทั้งสองช่วงจะเป็น
นกัท่องเท่ียวคนเดิม เน้ือหาทั้ง 2 ส่วนมีจ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวในเมือง
พทัยา  ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  ดา้นอาหาร ดา้นท่ีพกัแรม ดา้นความปลอดภยั และดา้น
การใหบ้ริการ  
 จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเร็จรูปและใช้สถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว  นอกจากน้ีแลว้ไดใ้ชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานการวิจยัเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยมีการทดสอบหาค่าความแตกต่างแบบ t-test และสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ใช้
IPA(Importance-Performance Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลของปัจจยัแห่งความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความ
ภกัดีดว้ย (Path Analysis) โดยใชโ้ปรแกรม LISREL  ผลการศึกษาท่ีส าคญัพอสรุปไดด้งัน้ี 
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5.1  สรุปผลการวจัิย 
       งานวจิยัเร่ืองความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา สามารถสรุปผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 
         5.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน และเพศชาย จ านวน 133 
คน 

อายุ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 51 ปีข้ึนไป  จ านวน 138  คน รองลงมาคือ 21 - 30 ปี จ  านวน  
90  คน และ 31 - 40  ปี  จ  านวน 88 คน 
 ระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ปริญญาตรี  จ  านวน  218  คน  รองลงมาคือ ปริญญาตรี 
จ านวน  143  คน และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน  39  คน   
 อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จ านวน 138 คน รองลงมาคือพนักงานธุรกิจเอกชน  
จ านวน  102 คน  และพนกังานราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  จ  านวน 96 คน 

รายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 2,001 – 5,000 หยวน จ านวน 176 คน  รองลงมาคือ
ช่วง 5,001 – 10,000 หยวน จ านวน  93  คน  และต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน จ านวน 82 คน 
 ผูร่้วมเดินทาง พบว่า  ส่วนใหญ่มากับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน จ านวน  99  คน    
รองลงมาคือ คู่สมรส(ไม่มีบุตร)  จ  านวน  88 คน  และมากบัญาติ  จ  านวน 86 คน 

จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่มาคร้ังแรก จ านวน 372 คน 
รองลงมาคือ มาคร้ังท่ี 2 จ  านวน 15 คน และมามากกวา่ 2 คร้ัง จ  านวน 13 คน 

จ านวนวนัท่ีพกัทั้ งหมดในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่พกั 6 วนั จ  านวน 331 คน 
รองลงมาคือ พกัไม่เกิน 5 วนั จ  านวน 58 คน และพกั 7 วนั จ านวน  11  คน   

จ านวนคร้ังท่ีมาเท่ียวพทัยา พบวา่ ส่วนใหญ่มาคร้ังแรก จ านวน 370 คน รองลงมาคือ 
มามากกวา่ 2 คร้ัง จ  านวน 17 คน และมาคร้ังท่ี 2 จ  านวน 13 คน  
 จ านวนวนัท่ีพกัในพทัยา พบวา่ ส่วนใหญ่พกั 2 วนั จ  านวน 230 คน รองลงมาคือ พกั 3 
วนั จ านวน 132 คน และพกัมากกวา่ 3 วนั จ  านวน 38 คน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ในขณะท่ีท่องเท่ียวในเมืองพทัยา พบวา่ ส่วนใหญ่
เสียค่าใชจ่้าย 1,001- 2000 หยวน จ านวน 115 คน  รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 หยวน จ านวน 86 คน   
และ 3,001 – 4,000 หยวน จ านวน 72 คน 
 ภูมิภาค/ภูมิล าเนา พบวา่ ส่วนใหญ่มาจากมณฑลกวางตุง้ จ  านวน 281 คน  รองลงมาคือ 
เซ่ียงไฮ ้จ  านวน 18 คน มณฑลยนูนาน จ านวน 16 คน 
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        5.1.2  ผลการศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทาง
กบัคณะทวัร์ต่อการท่องเท่ียวพทัยา 
 
ตารางที ่5.1  ผลการศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทาง
กบัคณะทวัร์ต่อการท่องเท่ียวพทัยา 
 

 
ความคาดหวงั ความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
1.  ปัจจยัดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา 4.02 3.42 
2.  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว 4.03 3.38 
3.  ปัจจยัดา้นอาหาร 3.94 3.30 
4.  ปัจจยัดา้นท่ีพกัแรม 4.23 3.79 
5.  ปัจจยัดา้นความปลอดภยั 4.43 4.02 
6.  ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการ 4.32 4.35 

 
หมายเหตุ.  ค่าเฉล่ีย 4.20-5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  3.40-4.19 หมายถึง มาก  2.60-3.39 หมายถึง ปาน
กลาง  1.80-2.59 หมายถึง นอ้ย  1.00-1.79 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนโดยรวมหลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเมือง

พทัยา อยู่ในระดบัมาก คือพึงพอใจกบัประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเมืองพทัยาในคร้ังน้ี โอกาสท่ี
จะกลบัมาท่องเท่ียวพทัยาอีก และโอกาสท่ีจะแนะน าให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียวพทัยา ตามล าดบั ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกับคณะทัวร์ต่อการท่องเท่ียวเมืองพัทยา โดยใช้ IPA พบว่า 
นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัสูงอยู่  2  ประเด็น ในขณะเดียวกนัก็ไม่พึงพอใจในประเด็น
ดงักล่าวเช่นกนั ไดแ้ก่  ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และดา้นอาหาร 

ผลการวเิคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรใน
โมเดลอิทธิพลของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบว่า ทุกตวับ่งช้ีมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบแห่ง
ความพึงพอใจ พบว่า ดา้นอาหาร มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง  รองลงมาคือดา้นความปลอดภยั  
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ดา้นท่ีพกัแรม  ด้านการให้บริการ  ด้านส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และดา้นทัว่ไปของเมือง
พทัยา โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.85, 0.76, 0.64, 0.58, 0.52 และ 0.36 ตามล าดบั  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ  t-test และ F-test 
(ANOVA) ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อ
การท่องเท่ียวเมืองพทัยา พบวา่ 

ความคาดหวงัดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง  จ  านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย 
จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ และ
ภูมิภาค/ภูมิล าเนา แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวไม่แตกต่างกัน  
ในขณะท่ี อายุ และระดบัการศึกษาแตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียว 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Vroom (1970) ได้
อธิบายว่าความคาดหวงัจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลในความตอ้งการ ความปรารถนา เป้าหมาย 
และสอดคล้องกับ พาราสุรามานและแบรี (1990) ท่ีว่า ปัจจยัหลักท่ีมีผลต่อความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ แบ่งออกเป็น 5 ประการ ไดแ้ก่  การไดรั้บการบอกเล่า ค  าแนะน าจากบุคคลอ่ืน  ความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคล  ประสบการณ์ในอดีต  ข่าวสารจากส่ือและจากผูใ้หบ้ริการ และราคา 
 ส่วนความพึงพอใจดา้นทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียว พบวา่ เพศ  ระดบัการศึกษา รายได้
ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวน
คร้ังท่ีมาพทัยา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อายุ อาชีพ จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  และ
ภูมิภาค/ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั สุวจัชยั เสมา (2550) ท่ีว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญักบั
ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเท่ียวพทัยาและบางแสนของนกัท่องเท่ียว พบว่า อายุและอาชีพ 
และสอดคลอ้งกบั Koller (2003) ท่ีว่าปัจจยัส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล จะส่งผลต่อความคิดเห็น 
ทศันคติ ความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ แต่ขดัแยง้กบั อาริตา จินดา (2552) 
ท่ีวา่ เพศท่ีต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการจากโรงแรม เร่ืองสระวา่ยน ้ าของโรงแรม 
บริเวณโรงแรมติดทะเล และมีชายหาดส่วนตวัท่ีใหค้วามสงบในการพกัผอ่นท่ีแตกต่างกนั  

ความคาดหวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  พบวา่ เพศ รายไดต่้อเดือน จ านวน
คร้ังท่ีมาประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ และภูมิภาค/
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ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี 
อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ ผูร่้วมเดินทาง จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย และจ านวนวนัท่ี
พกัในเมืองพทัยาแตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  พบว่า เพศ  ระดบัการศึกษา  
รายไดต่้อเดือน  ผูร่้วมเดินทาง  จ  านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศ
ไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อายุ  อาชีพ จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
และภูมิภาค/ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ความคาดหวงัด้านอาหาร พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศ
ไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ 
และภูมิภาค/ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 
ในขณะท่ี อาย ุ ระดบัการศึกษา  ผูร่้วมเดินทาง  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทยแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนความพึงพอใจด้านอาหาร พบว่า เพศ  ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ผูร่้วม
เดินทาง  จ  านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่า
ทวัร์แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อาย ุ 
อาชีพ  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  และภูมิภาค/ภูมิล าเนา
แตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ความคาดหวงัดา้นท่ีพกัแรม พบว่า เพศ รายไดต่้อเดือน จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย 
จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ และภูมิภาค/ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะไม่
มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ผู ้
ร่วมเดินทาง จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยาแตกต่างกนัจะมี
อิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนความพึงพอใจดา้นท่ีพกัแรม พบว่า เพศ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต้่อเดือน  
ผูร่้วมเดินทาง  จ  านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  จ  านวนคร้ัง
ท่ีมาพทัยา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อาย ุ จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา และภูมิภาค/ภูมิล าเนา  
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แตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

ความคาดหวงัดา้นความปลอดภยั พบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ผู ้
ร่วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา  จ  านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์ และภูมิภาค/ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี อายุ และจ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  
มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนความพึงพอใจดา้นความปลอดภยั พบวา่ เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายได้
ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย  
จ  านวนคร้ังท่ีมาพทัยา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ี จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา  และภูมิภาค/
ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
 ความคาดหวงัดา้นการให้บริการ พบว่า  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ จ านวนคร้ัง
ท่ีมาประเทศไทย จ านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวนคร้ังท่ีมาพทัยา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากค่าทวัร์แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 
ในขณะท่ี รายได้ต่อเดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา และภูมิภาค/ภูมิล าเนา
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยาแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนความพึงพอใจดา้นการใหบ้ริการ พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อ
เดือน ผูร่้วมเดินทาง จ านวนคร้ังท่ีมาประเทศไทย  จ  านวนวนัทั้งหมดท่ีพกัในประเทศไทย จ านวน
คร้ังท่ีมาพทัยา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าทวัร์แตกต่างกนัจะไม่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ี จ านวนวนัท่ีพกัในเมืองพทัยา และภูมิภาค/
ภูมิล าเนาแตกต่างกนัจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

เปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจ พบว่า ความคาดหวงัและความ
พึงพอใจ ดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวดา้นอาหาร ดา้นท่ีพกัแรม
ดา้นความปลอดภยัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนดา้นการให้บริการ 
พบว่า ระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และยงัพบวา่ค่าเฉล่ียความคาดหวงัสูงกวา่ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว แสดงวา่
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นกัท่องเท่ียวรู้สึกวา่ไม่ประทบัใจในหลายดา้น ขดัแยง้กบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ท่ีว่า
ความพึงพอใจของลูกคา้ต ่ากวา่ความคาดหวงั ลูกคา้จะเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดี พบว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจ ดา้นอาหาร มี
ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง  รองลงมาคือ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นท่ีพกัแรม  ดา้นการให้บริการ  
ดา้นส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว และดา้นทวัไปของเมืองพทัยา ส าหรับส่วนขององคป์ระกอบ
ความภกัดี พบวา่ โอกาสกลบัมาเยือนพทัยาอีก มีความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง  รองลงมาคือ โอกาส
แนะน าผูอ่ื้น ในส่วนของอิทธิพลของความพึงพอใจท่ีมีต่อความจงรักภกัดี มีค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 
0.91 และมีค่าเป็นบวก  แสดงวา่ หากนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจสูงก็จะส่งผลต่อความภกัดีสูงข้ึน
ตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบั Oliver (1990) กล่าววา่ความจงรักภกัดีคือขอ้ผกูมดัอยา่งลึกซ้ึงท่ีจะซ้ือซ ้ า
หรือให้การอุปถมัภสิ์นคา้หรือบริการท่ีพึงพอใจอยา่งสม ่าเสมอในอนาคต ซ่ึงลกัษณะการซ้ือจะซ้ือ
ซ ้ าในตราสินค้าเดิมหรือชุดของตราสินค้าเดิม การเปล่ียนพฤติกรรมน้ีจะได้รับอิทธิพลจาก
สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบและศกัยภาพของความพยายามทางการตลาด 
  
5.3  ข้อเสนอแนะ 
        5.3.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั  

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวโดยใช ้IPA ในภาพรวม พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในประเด็นดงักล่าวใน
ระดบัสูง ในขณะเดียวกนัก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าวเช่นกนั มีอยู ่2 ประเด็น ไดแ้ก่  1) ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว  2) ดา้นอาหาร 

ดา้นส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในประเด็น
ดงักล่าวในระดบัสูง อยู ่2 ประเด็น ไดแ้ก่  1)  มีการจดัการดา้นขยะและน ้ าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ  2) 
ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ ในขณะเดียวกนัก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าว
เช่นกนั ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความสนใจแกไ้ข ปรับปรุงเร่ืองขยะ เช่น ถงัขยะตามท่ี
สาธารณะและตามแหล่งท่องเท่ียวควรมีเพียงพอ 

ด้านอาหาร พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในประเด็นดังกล่าวใน
ระดบัสูง ทั้งหมด 5 ประเด็นไดแ้ก่  1) มีอาหารหลากหลายให้เลือกรับประทาน  2) อาหารรสชาติ
อร่อย  3) อาหารมีความสดสะอาดและปลอดภยั  4) สามารถหาอาหารรับประทานไดง่้าย  5) ราคา
อาหารเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดังกล่าวเช่นกัน ซ่ึงหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบควรใหค้วามส าคญัอยา่งเร่งด่วน เช่น ควรมีการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มของร้านอาหาร
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และตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบท่ีน ามาปรุงอาหารเป็นระยะ  ตามร้านอาหารหรือแหล่งท่องเท่ียว
ควรมีการติดป้ายแสดงราคาดว้ย 

ส่วนดา้นทัว่ไปของเมืองพทัยา พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในระดบัสูง อยู่ 2 
ประเด็น ไดแ้ก่  1) การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั  2) อาคารและส่ิงปลูกสร้างในบริเวณ
ตวัเมืองพทัยามีความเป็นระเบียบ ในขณะเดียวกนันกัท่องเท่ียวก็ไม่พึงพอใจในประเด็นดงักล่าว
เช่นกนั ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความสนใจแกไ้ขระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
และปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างและอาคารให้มีความเป็นระเบียบสวยงาม เพื่อจะท าให้แหล่งท่องเท่ียว
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไปของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ท่ีมีต่อเมืองพทัยา
ได้แก่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพ เช่น ระบบการจราจรท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความสะอาดของถนนหนทาง อาหาร และหอ้งน ้าสาธารณะ 
         5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1) ในการศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาในหัวข้อเดียวกันน้ีกับ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเมืองพทัยา เปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น 
ภูเก็ต  เกาะสมุย  
 2) ในการศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาในหัวข้อเดียวกันน้ีกับ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเมืองพทัยา เปรียบเทียบกบัชาวยุโรป และ ญ่ีปุ่น โดย
เปรียบเทียบกบัแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น ภูเก็ต  เกาะสมุย  
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนทีเ่ดินทางกบัคณะทวัร์ทีส่่งผลต่อ

ความภักดีต่อการท่องเที่ยวเมืองพทัยา 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความคาดหวงัและความความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อการท่องเท่ียวเมืองพทัยา ผล

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการน าไปวางแผน ปรับปรุง พฒันา และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของเมืองพทัยา ใหส้ามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต 

ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี ้

ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ ก่อนท่ีจะเดินทาง

ท่องเท่ียวเมืองพทัยา 

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ หลงัจากท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียวเมืองพทัยาแลว้ 

ตอนที่ 4  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวในเมืองพทัยาของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี

เดินทางกบัคณะทวัร์ หลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียวเมืองพทัยาเรียบร้อยแลว้ 

ตอนที่ 5   แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเมืองพทัยา 
เพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูล ผูว้จิยัใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบค าถามตามความ

เป็นจริงและครบทุกขอ้ ท่านจะไม่มีผลกระทบใด ๆ เกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน ผูว้ิจยั

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมาก ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

ขอใหท้่านมีความสุขและเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

                                                                                              ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 

                                                                                                              
        ธญัวลยั  ชุติมาวฒันานนัทน์ 
นกัศึกษาสาขาการจดัการการท่องเท่ียว     
         มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน    ตามความเป็นจริง โดยพิจารณาเลือก เพียงค าตอบ

เดียว หรือเติมค าลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

1. เพศ  
  1) ชาย  2) หญิง 
2. อายุ 
  1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  2) 21 – 30  ปี 
  3) 31 – 40  ปี  4) 41 – 50  ปี 
  5) 51 ปีข้ึนไป   
3. ระดับการศึกษา 
  1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี  2) ปริญญาตรี 
  3) สูงกวา่ปริญญาตรี   
4.  อาชีพ 
  1) นกัเรียน/นกัศึกษา  2) รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
  3) พนกังานธุรกิจเอกชน  4) ประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจา้ของกิจการ 
  5) เกษตรกร  6) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ/เกษียณอายแุลว้ 
5. รายได้ต่อเดือน 
  1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 2,000 หยวน  2) 2,001 – 5,000   หยวน 
  3) 5,001 – 10,000   หยวน  4) 10,001  หยวน ข้ึนไป 
6. ผู้ร่วมเดินทาง 
  1) คนเดียว   2) คู่สมรส (ไม่มีบุตร) 
  3) คู่สมรสและบุตร  4) ญาติ 
  5) คนรัก (แฟน)  6) เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 
7. ท่านมาท่องเที่ยวประเทศไทยกีค่ร้ังแล้ว 
  1) มาคร้ังแรก  2) มาคร้ังท่ี 2 
  3) มามากกวา่ 2 คร้ัง   
8. จ านวนวนัพกัทั้งหมดในการท่องเทีย่วในประเทศไทยของท่านในคร้ังนี้ 
  1) ไม่เกิน 5 วนั  2) 6 วนั 
  3) 7 วนั  4) 8 วนัข้ึนไป 
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9.  ท่านมาท่องเทีย่วในเมืองพทัยากีค่ร้ังแล้ว 
  1) มาคร้ังแรก  2) มาคร้ังท่ี 2 
  3) มามากกวา่ 2 คร้ัง   
10. จ านวนวนัทีท่่านพกัในเมืองพทัยา 
  1) 2 วนั  2) 3 วนั 
  3) มากกวา่ 3 วนั   
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าทัวร์ในขณะที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา  (ที่ไม่อยู่ในแพคเกจทัวร์และค่า
เดินทาง) 
  1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 หยวน  2) 501 - 1,000 หยวน 
  3) 1,001 - 2,000 หยวน  4) 2,001 - 3,000 หยวน 
  5) 3,001 - 4,000 หยวน  6) 4,001 - 5,000 หยวน 
  7) มากกวา่ 5,000 หยวน   
12. ภูมิภาค/ภูมิล าเนา 
 ท่านเดินทางมาจากภูมิภาค/จงัหวดัใดในประเทศจีน (โปรดระบุ) ………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 2  ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ ก่อนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว

ในเมืองพทัยา 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความคาดหวงัของท่านต่อเมืองพทัยา   

13. ท่านให้ความส าคัญต่อปัจจัยเหล่านีใ้นเมืองพทัยามากน้อย

เพยีงใด 

 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
ส า
คัญ

มา
กท

ีสุ่ด
 

4  
ส า
คัญ

 

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2 ส
 าค
ัญค่

อน
ข้า
งน้

อย
  

1  
ส า
คัญ

น้อ
ย 

ด้านทัว่ไปของเมืองพทัยา 

     1. กิจกรรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกหลากหลาย      

     2. กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยามราตรีมีความน่าสนใจ      

     3. สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย      

     4. ความหลากหลายของสินคา้และแหล่งชอ้ปป้ิง        

     5. คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร      

     6. ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม      

     7. การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั      

     8. อาคารและส่ิงปลกูสร้างในบริเวณตวัเมืองพทัยามีความเป็นระเบียบ      

ด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว      

     9. น ้าทะเลมีความใสสะอาด      

     10. บริเวณชายหาดมีความสะอาด      

     11. ชายหาดมีความเป็นระเบียบ      

     12. ความเป็นธรรมชาติของชายหาด      

     13. ความสวยงายของหาดทราย ชายทะเล      

     14. บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การผกัผอ่น      

     15. มีการจดัการดา้นขยะและน ้าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ      

     16. ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ      
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ตอนที่ 2  ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ ก่อนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว

ในเมืองพทัยา (ต่อ) 

13. ท่านให้ความส าคัญต่อปัจจัยเหล่านีใ้นเมืองพทัยามากน้อย

เพยีงใด(ต่อ) 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
ส า
คัญ

มา
กท

ีสุ่ด
 

4  
ส า
คัญ

 

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2 ส
 าค
ัญค่

อน
ข้า
งน้

อย
  

1  
ส า
คัญ

น้อ
ย 

ด้านอาหาร 

     17. มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน      

     18. อาหารรสชาติอร่อย      

     19. อาหารมีความสดสะอาดและปลอดภยั      

     20. สามารถหาอาหารรับประทานไดง่้าย        

     21. ราคาอาหารเหมาะสม      

ด้านทีพ่กัแรม      

     22. โรงแรมมีความสวยงาม      

     23. ส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผอ่น      

     24. พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ      

     25. พนกังานมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี      

     26. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมีครบตามมาตรฐาน

ของโรงแรม 

     

     27. ความสะอาดภายในห้องพกั      

     28. ท่ีพกัแรมราคาเหมาะสม      
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ตอนที่ 2  ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ ก่อนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว

ในเมืองพทัยา (ต่อ) 

13. ท่านให้ความส าคัญต่อปัจจัยเหล่านีใ้นเมืองพทัยามากน้อย

เพยีงใด(ต่อ) 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
ส า
คัญ

มา
กท

ีสุ่ด
 

4  
ส า
คัญ

 

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2 ส
 าค
ัญค่

อน
ข้า
งน้

อย
  

1  
ส า
คัญ

น้อ
ย 

ด้านความปลอดภัย 

     29. แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั      

     30. สถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั      

     31. การเดินทางท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั      

     32. การเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความปลอดภยั      

     33. พนกังานประจ าเรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั      

     34. พนกังานขบัรถดว้ยความปลอดภยั      

ด้านการให้บริการ      

     35. การใหค้  าแนะน าและการใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์      

     36. มคัคุเทศกเ์อาใจใส่ดูแลนกัท่องเท่ียวทัว่ถึง      

     37. มคัคุเทศกมี์ความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน      

     38. มคัคุเทศกมี์ความเป็นมิตร      

     39. มคัคุเทศกส์ามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวให้เขา้ใจไดดี้      
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ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ หลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ในเมืองพทัยาเรียบร้อยแลว้ 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งให้ตรงกบัความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อแหล่ง

ท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 

14. ท่านพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วในเมืองพทัยามากน้อยเพยีงใด ใน

หัวข้อต่อไปนี้ 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
พงึ

พอ
ใจ
ออ

ย่า
งย
ิง่ 

4  
พงึ

พอ
ใจ

 

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2 พ
งึพ

อใ
จค่

อน
ข้า
งน้

อย
 

1  
ไม่
พงึ

พอ
ใจ

 

ด้านทัว่ไปของเมืองพทัยา 

     1. กิจกรรมการท่องเท่ียวมีใหเ้ลือกหลากหลาย      

     2. กิจกรรมในแหล่งบนัเทิงยามราตรีมีความน่าสนใจ      

     3. สถานบนัเทิงยามค ่าคืนมีความหลากหลาย      

     4. ความหลากหลายของสินคา้และแหล่งชอ้ปป้ิง        

     5. คนในทอ้งถ่ินมีความเป็นมิตร      

     6. ราคาสินคา้และบริการมีความเหมาะสม      

     7. การจราจรในเมืองพทัยามีความคล่องตวั      

     8. อาคารและส่ิงปลกูสร้างในบริเวณตวัเมืองพทัยามีความเป็นระเบียบ      

ด้านส่ิงแวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ว      

     9. น ้าทะเลมีความใสสะอาด      

     10. บริเวณชายหาดมีความสะอาด      

     11. ชายหาดมีความเป็นระเบียบ      

     12. ความเป็นธรรมชาติของชายหาด      

     13. ความสวยงายของหาดทราย ชายทะเล      

     14. บรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การผกัผอ่น      

     15. มีการจดัการดา้นขยะและน ้าเสียเป็นท่ีน่าพึงพอใจ      

     16. ชายหาดมีความโดดเด่นแตกต่างจากชายหาดอ่ืนๆ      
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ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ หลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ในเมืองพทัยาเรียบร้อยแลว้ (ต่อ) 

14. ท่านพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในเมืองพัทยามากน้อยเพียงใด ใน

หัวข้อต่อไปนี ้ (ต่อ) 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
พงึ

พอ
ใจ
ออ

ย่า
งย
ิง่ 

4  
พงึ

พอ
ใจ

 

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2 พ
งึพ

อใ
จค่

อน
ข้า
งน้

อย
 

1  
ไม่
พงึ

พอ
ใจ

 

ด้านอาหาร 

     17. มีอาหารหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน      

     18. อาหารรสชาติอร่อย      

     19. อาหารมีความสดสะอาดและปลอดภยั      

     20. สามารถหาอาหารรับประทานไดง่้าย        

     21. ราคาอาหารเหมาะสม      

ด้านทีพ่กัแรม      

     22. โรงแรมมีความสวยงาม      

     23. ส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีพกัเหมาะแก่การพกัผอ่น      

     24. พนกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ      

     25. พนกังานมีความเป็นมิตรและอธัยาศยัดี      

     26. ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในหอ้งพกัมีครบตามมาตรฐาน

ของโรงแรม 

     

     27. ความสะอาดภายในห้องพกั      

     28. ท่ีพกัแรมราคาเหมาะสม      
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ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางกบัคณะทวัร์ หลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ในเมืองพทัยาเรียบร้อยแลว้ (ต่อ) 

14. ท่านพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในเมืองพัทยามากน้อยเพียงใด ใน

หัวข้อต่อไปนี ้(ต่อ) 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
พงึ

พอ
ใจ
ออ

ย่า
งย
ิง่ 

4  
พงึ

พอ
ใจ

 

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2  
พงึ

พอ
ใจ
ค่อ

นข้
าง
น้อ

ย 

1 ไ
ม่พ

งึพ
อใ
จ 

ด้านความปลอดภัย 

     29. แหล่งท่องเท่ียวมีความปลอดภยั      

     30. สถานท่ีพกัแรมมีความปลอดภยั      

     31. การเดินทางท่องเท่ียวทางเรือมีความปลอดภยั      

     32. การเดินทางท่องเท่ียวทางรถบสัมีความปลอดภยั      

     33. พนกังานประจ าเรือเอาใจใส่ต่อความปลอดภยั      

     34. พนกังานขบัรถดว้ยความปลอดภยั      

ด้านการให้บริการ      

     35. การใหค้  าแนะน าและการใหบ้ริการของมคัคุเทศก ์      

     36. มคัคุเทศกเ์อาใจใส่ดูแลนกัท่องเท่ียวทัว่ถึง      

     37. มคัคุเทศกมี์ความรู้ความช านาญในการปฏิบติังาน      

     38. มคัคุเทศกมี์ความเป็นมิตร      

     39. มคัคุเทศกส์ามารถส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวให้เขา้ใจไดดี้      
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ตอนที่ 4  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียวในเมืองพทัยาของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทาง

กบัคณะทวัร์ หลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียวในเมืองพทัยาเรียบร้อยแลว้ 

ค าช้ีแจง    โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

15. ความพงึพอใจโดยรวมของท่านต่อการท่องเทีย่วใน

เมืองพทัยา 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
พงึ

พอ
ใจ
มา
กท

ีสุ่ด
 

4 พ
งึพ

อใ
จม

าก
 

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2  
พงึ

พอ
ใจ
น้อ

ย 

1  
ไม่
พงึ

พอ
ใจ

 

15.1 ท่านพึงพอใจกบัประสบการณ์ในการท่องเท่ียว

เมืองพทัยาในคร้ังน้ีมากนอ้ยเพียงใด 

     

 

 

ระดบัความคิดเห็น 

5  
เป็
นไ
ปไ
ด้อ

ย่า
งย
ิง่ 

4 เ
ป็น

ไป
ได้
  

3  
ไม่
แน่

ใจ
 

2  
เป็
นไ
ปไ
ด้น้

อย
 

1  
ไม่
น่า
จะ
เป็
น 

15.2 โอกาสท่ีท่านจะกลบัมาท่องเท่ียวพทัยาอีก      

15.3 โอกาสท่ีท่านจะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียวพทัยา      

 
ตอนที่ 5   แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในเมืองพทัยา 
ขอ้เสนอแนะอ่ืนเก่ียวกบัพทัยา………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…… 
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毕业论文问卷调查  
主题：赴泰国芭提雅旅行的中国团队游客的期望值和满意度对泰国芭提雅旅游信任度

的作用 

说明 

             本调查是泰国博仁大学艺术硕士学位专业论文研究的一部分，目的是研究赴泰国

芭提雅旅行的中国团队游客的期望值和满意度对泰国芭提雅旅游信任度的作用，本调

查的结论将用于规划、改进、提高和促进芭提雅的旅游，进一步提高游客的满意度。 

调查类型分为下列 5部分 

第一部分   受调查者的基本信息 
第二部分   中国团队游客赴芭提雅旅游之前的期望值 
第三部分   中国团队游客赴芭提雅旅游之后的满意度 
第四部分   中国团队游客赴芭提雅旅游之后，对芭提雅的信任度 
第五部分   为芭提雅的旅游提供意见和建议 

 

              为了完善调查资料，调查者请您如实回答所有题目，所有调查信息将不会给您带

来任何影响，调查者万分感谢您抽出宝贵的时间来协助完成本调查表。 

            祝您幸福，旅途愉快。 

                                                                                                                                        非常感谢您的合作 

                                                                                                    婵瓦莱 

                                                                              泰国博仁大学旅游管理专业研究生 

 

 

 

 

 

 

 
 

DPU



197 
 

 

第一部分     受调查者的基本信息 

说明        请根据您的实际情况在内打  （单选）或填写 

 

1.  性别  
  3) 男  4) 女 

2.  年龄 
  6) 20岁及以下  7) 21 – 30  岁 
  8) 31 – 40  岁  9) 41 – 50  岁 
  10) 51岁以上   
3.  学历 
  4) 本科学历以下  5) 本科学历 
  6) 本科学历以上   
4.  职业 
  7) 学生  8) 公务员/企业工作人员 
  9) 私营企业职员  10) 个体户/老板 
  11) 农民  12) 无业/退休 
5.  月收入  
  5) 2,000 元及以下  6) 2,001 – 5,000元 
  7) 5,001 – 10,000   元  8) 10,001  元以上 
6.  同伴 
  7) 自己   8) 爱人 （无孩子） 

  9) 爱人和孩子  10) 亲戚 

  11) 男/女朋友   12) 朋友或同事 

7.  您来泰国旅游的次数 

  1) 首次  2) 第二次 

  3) 两次以上   

8.  您此次来泰国旅游总共停留的天数 
  4) 不超过 5 天  5) 6天 

  6) 7天  7) 8天以上 
 

DPU



198 
 

9.   您来芭提雅旅游的次数 
  1) 首次  2) 第二次 
  3) 两次以上   
10.  您在芭提雅停留的天数 
  1) 2 天  2) 3天 
  3) 3天以上   
11.   您在芭提雅旅游开支以外的其他费用（不包括报团费用与路费） 
  1) 500元及以下  2) 501 - 1,000 元 
  3) 1,001 - 2,000 元  4) 2,001 - 3,000 元 
  5) 3,001 - 4,000 元  6) 4,001 - 5,000 元 
  7) 5,000 元以上   
12.  省市/地区 
您来自中国的哪个省市或地区(请注明) ………………………...………………………..………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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第二部分  中国团队游客赴芭提雅旅游之前的期望值 

说明   请在与您期望值相符的选项内打  

13.  芭提雅城市在以下各方面对您的重要性 

 

评估标准 

5  
重
要
性
很
高

 

4  
重
要
性
较
高

 

3  
不
确
定

 

2 重
要
性
较
低

 

1  
重
要
性
很
低

 

芭提雅城市的基本情况 

     1.可选择旅游项目的多样性      

     2.夜间娱乐活动的趣味性      

     3.夜间娱乐场所的多样性      

     4. 商品及购物中心的多样性        

     5. 本地人的热情好客      

     6. 商品价格及服务的合适度      

     7. 芭提雅市的道路畅通      

     8.  芭提雅的城市建设规划统一      

旅游景点的环境      

     9. 海水干净清洁      

     10. 海滩干净      

     11. 海滩规划统一      

     12. 海滩的自然风貌      

     13. 海边沙滩的美化      

     14.环境安静适合休闲      

     15. 对污水及垃圾管理的满意度      

     16.有与众不同的海滩风貌      
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第二部分  中国团队游客赴芭提雅旅游之前的期望值（续） 
 

13.  芭提雅城市在以下各方面对您的重要性（续） 

评估标准 

5  
重
要
性
很
高

 

4  
重
要
性
较
高

 

3  
不
确
定

 

2 重
要
性
较
低

 

1  
重
要
性
很
低

 

食品方面 

     17.可供选择餐饮的多样性      

     18. 食物美味可口      

     19. 食物新鲜、安全卫生      

     20. 获取食物方便、快捷        

     21. 餐饮价格合理      

住宿方面      

     22. 酒店优美      

     23. 住宿环境适合休闲      

     24. 员工工作效率高      

     25. 员工热情、友好      

     26. 酒店客房设施完善、标准      

     27. 客房整洁      

     28. 客房价格合理      
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第二部分  中国团队游客赴芭提雅旅游之前的期望值（续） 
 

13.  芭提雅城市在以下各方面对您的重要性（续） 

评估标准 

5  
重
要
性
很
高

 

4  
重
要
性
较
高

 

3  
不
确
定

 

2 重
要
性
较
低

 

1  
重
要
性
很
低

 

安全方面 

     29. 旅游景区安全      

     30. 住宿安全      

     31. 旅游船舶安全      

     32. 旅游客车安全      

     33. 船舶员工安全意识强      

     34. 司机安全驾驶      

服务方面      

     35. 导游的服务及介绍      

     36. 导游对旅客照顾周到      

     37. 导游的工作经验丰富      

     38. 导游热情、友好      

     39. 导游能很好地与旅客进行交流      
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第三部分  中国团队游客赴芭提雅旅游之后的满意度 

说明   请在与您满意度相符的选项内打  

14.  您对芭提雅旅游在下列各项目中的满意度 

评估标准 

5  
非
常
满
意

 

4  
满
意

 

3  
不
确
定

 

2 不
太
满
意

 

1  
不
满
意

 

芭提雅城市的基本情况 

     1.可选择旅游项目的多样性      

     2.夜间娱乐活动的趣味性      

     3.夜间娱乐场所的多样性      

     4. 商品及购物中心的多样性        

     5. 本地人的热情好客      

     6. 商品价格及服务的合适度      

     7. 芭提雅市的道路畅通      

     8.  芭提雅的城市建设规划统一      

旅游景点的环境      

     9. 海水干净清洁      

     10. 海滩干净      

     11. 海滩规划统一      

     12. 海滩的自然风貌      

     13. 海边沙滩的美化      

     14.环境安静适合休闲      

     15. 对污水及垃圾管理的满意度      

     16.有与众不同的海滩风貌      
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第三部分  中国团队游客赴芭提雅旅游之后的满意度（续） 

14.  您对芭提雅旅游在下列各项目中的满意度（续） 

评估标准 

5  
非
常
满
意

 

4  
满
意

 

3  
不
确
定

 

2不
太
满
意

 

1  
不
满
意

 

食品方面 

     17.可供选择餐饮的多样性      

     18. 食物美味可口      

     19. 食物新鲜、安全卫生      

     20. 获取食物方便、快捷        

     21. 餐饮价格合理      

住宿方面      

     22. 酒店优美      

     23. 住宿环境适合休闲      

     24. 员工工作效率高      

     25. 员工热情、友好      

     26. 酒店客房设施完善、标准      

     27. 客房整洁      

     28. 客房价格合理      
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第三部分  中国团队游客赴芭提雅旅游之后的满意度（续） 

14.  您对芭提雅旅游在下列各项目中的满意度（续） 

  评估标准 

5  
非
常
满
意

 

4  
满
意

 

3  
不
确
定

 

2  
不
太
满
意

 

1不
满
意

 

安全方面 

     29. 旅游景区安全      

     30. 住宿安全      

     31. 旅游船舶安全      

     32. 旅游客车安全      

     33. 船舶员工安全意识强      

     34. 司机安全驾驶      

服务方面      

     35. 导游的服务及介绍      

     36. 导游对旅客照顾周到      

     37. 导游的工作经验丰富      

     38. 导游热情、友好      

     39. 导游能很好地与旅客进行交流      
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第四部分    中国团队游客赴芭提雅旅游之后，对芭提雅的信任度 

说明    请在与您信任度相符的选项内打  

 

15.  您对在芭提雅旅游整体的满意度 

评估标准 

5  
非
常
满
意

 

4很
满
意

 

3  
不
确
定

 

2  
不
太
满
意

 

1  
不
满
意

 

        15.1  您对此次到芭提雅旅行经历的满意度      

 

 

评估标准 

5  
可

能
性

非
常

大
 

4 可
能

性
比

较
大

 

3  
不

确
定

 

2  
可

能
性

比
较

小
 

1  
可

能
性

很
小

 

        15.2  您再次来芭提雅旅游的可能性      

        15.3  您推荐别人来芭提雅旅游的可能性      

 
第五部分   请您对芭提雅旅游提供宝贵的意见和建议 

对芭提雅的其他建议……………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………………………

……….……….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวธญัวลยั  ชุติมาวฒันานนัทน์ 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2551  ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์   

สาขารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ธุรกิจส่วนตวั 
 DPU


	Cover
	Cover
	in

	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



