
วารสารการบริการและการท่องเทียว  ปีที 7 ฉบบัที 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม  2555) 

57 

การเปรียบเทียบทัศนคติและความพงึพอใจต่อผลติภัณฑ์ท่องเทียว  ภาพลกัษณ์แหล่ง
ท่องเทียว  และพฤตกิรรมการท่องเทียวในพทัยากบัหัวหินของนักท่องเทียวชาวไทย 

A COMPARISON OF SATISFACTION  AND  TOURISTS’ ATTITUDES TOWARDS TOURISM 

PRODUCTS, ATTRACTION IMAGE, AND THEIR TRAVELING BEHAVIOR BETWEEN 

PATTAYA AND HUA HIN 

 

จารีรัตน์ ดาวสวย 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสิุต 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัเรืองนีมีวตัถุประสงค ์  เพือเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยากบั
หวัหินของนกัท่องเทียวชาวไทย เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่องเทียวในพทัยา
กับหัวหิน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวในพทัยากับหัวหิน  ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อผลิตภณัฑท์่องเทียวกบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยากบั
หวัหิน ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียวกบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พทัยากบัหวัหิน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจโดยรวมกบัพฤติกรรมการท่องเทียวในพทัยา
กบัหวัหิน  
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนีคือ นักท่องเทียวชาวไทยทีเคยเดินทางมาท่องเทียวทงั 2 แห่ง
เครืองมือในการวิจยัคือแบบสอบถามจาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1.) นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติ
ต่อผลิตภณัฑท์่องเทียวในพทัยาโดยรวมมีทศันคติอยูใ่น ระดบัปานกลาง  2.) นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติ
ต่อผลิตภณัฑท์่องเทียวในหวัหินโดยรวม และรายดา้นทุกดา้นอยูร่ะดบัดี 3.) นกัท่องเทียวชาวไทยมีความคิด
เห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวของพทัยาและหัวหิน ด้านความรู้สึกและด้านความรู้ความเขา้ใจโดย
รวมอยูร่ะดบัดี 4.) นกัท่องเทียวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยาและหวัหินในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจ   5.) นกัท่องเทียวชาวไทยมีแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเทียวในพทัยาและหวัหิน
โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

คําสําคัญ : การเปรียบเทียบ  ทศันคติ   ความพึงพอใจ   ผลิตภณัฑท์่องเทียว  พฤติกรรมนกัท่องเทียวชาวไทย 
 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to compare the difference between the image of Pattaya and Hua  
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Hin and how those images relate to attractiveness; to study the correlation between the attitudes towards 

tourism infrastructure and the overall satisfaction of Pattaya’s and Hua Hin’s tourism; to study the 

correlation between images and the overall satisfaction of tourism in Pattaya and Hua Hin; and, to study 

the correlation between the overall satisfaction levels and the traveling behavior of Thai tourists between 

Pattaya and Hua Hin.                                       

 The sample used in this study consisted of 400 Thai tourists who have visited Pattaya and Hua 

Hin and was comprised of: 1.) Thai tourists that have a moderately “positive” attitude towards overall 

tourism infrastructure in Pattaya. 2.) Thai tourists that have a “positive” attitude towards overall tourism 

infrastructure in Hua Hin.  3.) Thai tourists that have a “positive” attitude towards the attractions in Pattaya 

and Hua Hin and a good image of both, particularly with respect to overall perception and understanding. 

4.) Thai tourists that have a “satisfactory” rating for their overall tourist experience in Pattaya and Hua 

Hin .  5.) The overall traveling behavior of the tourists in Pattaya and Hua Hin, which was rated as 

“good”. 

KEYWORDS :    tourists’ attitudes, tourism products   

 

บทนํา 
ปัจจุบนันีอุตสาหกรรมการท่องเทียวมีความสําคญัในระดับต้นๆ ในหลายประเทศ เพราะเป็น

อุตสาหกรรมทีสามารถกระจายงานและรายได ้ไดท้วัถึงทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม บริษทันาํเทียว 
ร้านอาหาร หตัถกรรมทอ้งถิน เกษตรกรรม เป็นตน้รัฐบาลไทยไดใ้ห้ความสําคญัต่อการท่องเทียวอยา่งมาก 
เนน้การท่องเทียวทีมีคุณภาพเพือใหเ้กิดการพฒันาการท่องเทียวแบบยงัยนื 

พทัยา หรือ เมืองพทัยาจดัเป็นเมืองท่องเทียวนานาชาติทีมีชือเสียงระดบัโลกโดยเฉพาะหาดทรายที
ทอดยาวไปตามแนวชายฝังทะเล  จัดได้ว่า มีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้ประมาณ 140 กิโลเมตรเป็นพืนทีทีถูกประกาศเป็นพืนทีพิเศษ
เพือการท่องเทียวอยา่งยงัยนื โดยองคก์ารบริหารการพฒันาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอยา่งยงัยืนพทัยาเป็น
สถานทีท่องเทียวยอดนิยมอีกแห่งหนึง ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเนืองจากพทัยาไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
เหมาะสําหรับพกัผอ่นวนัหยุดประจาํสัปดาห์ มีการคมนาคมทีสะดวกมีแหล่งบนัเทิง การแสดง พิพิธภณัฑ ์
เครืองเล่น กีฬานานาชนิด ไทยทวัร์. (2553). การท่องเทียวแบบยงัยนื . 

 สําหรับหวัหินเป็นอาํเภอหนึงของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทีนบัเป็นสถานทีพกัผอ่นตากอากาศริม
ทะเลทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศไทย และเป็นจุดหมายยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ สําหรับการท่องเทียวและพกัผอ่น
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ในวนัหยุดสุดสัปดาห์ของคนกรุงเทพฯ มาตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพราะนอกจากจะมีแหล่งท่องเทียวทีมี
ชือเสียงหลากหลายรูปแบบ มีทีพกั รีสอร์ท และโรงแรมชนันาํมากมาย การและคมนาคมสะดวกสบายแลว้ 
หวัหินยงัอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไป-กลบัไดใ้นวนัเดียว ทงัยงัสามารถท่องเทียวไดต้ลอดทงั
ปี จึงถือเป็นเมืองท่องเทียวเปียมเสน่ห์ทีสมบูรณ์แบบอีกแห่งหนึงในปัจจุบนั หวัหินทราเวล.(2553). สถานที
ท่องเทียวในหวัหินชะอาํปราณบุรี 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจทีจะศึกษาเรืองการเปรียบเทียบทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่องเทียว 
ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการท่องเทียวในพทัยากบัหัวหินของ
นกัท่องเทียวชาวไทย ผลการวจิยัสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาประเด็นสิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์
ท่องเทียว แหล่งท่องเทียวในทงั 2 แห่ง เพือสร้างทศันคติทีดีต่อการท่องเทียวอนัจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่นกัท่องเทียวและส่งผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเทียวในอนาคต  

วธีิดําเนินการวจัิย 
 โดยมีเครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามทีสร้างขึน สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า T - test ค่า f – test และ  ค่า Paired t - test 
และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ นกัท่องเทียวชาวไทยทีเคยเดินทางมาท่องเทียวทงัในพทัยากบั
หวัหิน ซึงไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ นกัท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวทงัในพทัยากบัหวั
หิน ซึงไดก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณกรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร ทีระดบัความเชือมนั 
95% และความคลาดเคลือนร้อยละ ± 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 385 คน ไดเ้พิมกลุ่มตวัอยา่งอีก 15 คน รวม
เป็นจาํนวนตวัอยา่งทงัหมด 400 คน 

การวจัิยครังนีสามารถสรุปผลการวจัิยได้ดังนี 

 1. การวเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวชาวไทยในพทัยากบั
หวัหิน เป็นเพศ ชาย 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 เพศหญิง 233 คิดเป็นร้อยละ 58.25 มีตาํกวา่ 20 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 56.00 อายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.00 อายุ 30-39 ปี  คิดเป็นร้อยละ 22.00 อายุ 40-49 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 7.50 และอายุ 50 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.50  มีการศึกษาระดบั ตาํกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
27.75 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.75 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 39.25 ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.50 ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ14.75 อืนๆ เช่นแม่บา้น รับจา้ง 11.75 มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 77.50 มีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 
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22.50 และตาํกวา่หรือเทียบเท่า 10000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.00มีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 คิดเป็น
ร้อยละ 43.00 มีรายไดต่้อเดือน 20,001 - 30,000 คิดเป็นร้อยละ 17.00มีรายไดต่้อเดือน 30001 ขึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 ของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 

 2.  การวเิคราะห์ด้านทศันคติต่อผลติภัณฑ์ท่องเทยีวในพทัยากบัหัวหิน พบวา่ 
 2.1 นกัท่องเทียวชาวไทย มีทศันคติต่อผลิตภณัฑท์่องเทียวในพทัยาโดยรวม( X  = 3.48)  อยูใ่น
ระดบัดี และรายดา้นไดแ้ก่ ดา้นทีพกั(X  =-3.73)  ดา้นร้านอาหาร ( X  = 3.56) ดา้นแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม 
(X  = 3.76) ดา้นแหล่งบนัเทิงยามราตรี ( X  = 3.68) และดา้นแหล่งช็อปปิง( X  = 3.72) อยูใ่นทีระดบัดี ส่วน
ดา้นชายหาด( X  = 3.14)  ดา้นสิงแวดลอ้มภายในตวัเมือง( X  = 3.22)  และดา้นการจดัการขยะของตวัเมือง   

(X  = 3.05)  มีทศันคติอยูใ่น ระดบัปานกลาง 

 2.2 นักท่องเทียวชาวไทย มีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่องเทียวในหัวหินโดยรวม( X  =-3.73)อยู่ใน
ระดบัดี เมือพิจารณารายดา้นทุกดา้นอยู่ระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นชายหาด ( X  = 3.71)ดา้นสิงแวดลอ้มภายในตวั
เมือง(X =-3.69) ดา้นการจดัการขยะของตวัเมือง(X =-3.55) ดา้นทีพกั( X =4.02) ดา้นร้านอาหาร ( X =-3.79)
ดา้นแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม(X  =-3.82) ดา้นแหล่งบนัเทิงยามราตรี( X  = 3.47) และดา้นแหล่งช็อปปิง (X  
=-3.76) (X  =)                                                                                                                                
 2.3 ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียวของพทัยาอยูใ่นระดบัดีทงัดา้นความรู้สึกโดยรวม ( X  =3.44และดา้น
รู้ความเขา้ใจโดยรวม (X  =3.62)  
 2.4 ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียวของหวัหิน ดา้นความรู้สึกโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
(X =3.87 )และดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยรวม (X =3.92) อยูใ่นระดบัดี  
 2.5 นกัท่องเทียวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยาในภาพรวม  ( X =3.52 )
และในหวัหินในภาพรวม(X =3.85)อยูใ่นระดบัพึงพอใจ    
 3. การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยากับหัวหินของนักท่องเทียวชาวไทย ประกอบด้วย 
ด้านพฤติกรรม และด้านแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเทยีว 

 พฤติกรรมการท่องเทียวในพทัยา พบวา่จาํนวนวนัทีใชใ้นการท่องเทียวตาํสุด 1 วนั สูงสุด 100 วนั
โดยมีการท่องเทียวโดยเฉลียประมาณ 3 วนั (X  = 2.71) ความถีในการท่องเทียวใน 5 ปีทีผา่นมา (รวมครังนี
ดว้ย) ตาํสุด 1 วนั สูงสุด 30 วนั โดยมีความถีในการท่องเทียวใน 5 ปีทีผ่านมา (รวมครังนีด้วย) โดยเฉลีย
ประมาณ 5 วนั (X  = 5.14) และมีแนวโนม้พฤติกรรมการท่องเทียวในพทัยาโดยรวมอยูใ่นระดบัดี  
 พฤติกรรมการท่องเทียวในหวัหิน พบวา่ จาํนวนวนัทีใชใ้นการท่องเทียว ตาํสุด 1 วนั สูงสุด 120 วนั  
โดยมีการท่องเทียวโดยเฉลียประมาณ 3 วนั (X  = 3.04) ความถีในการท่องเทียวใน 5 ปีทีผา่นมา (รวมครังนี
ดว้ย) ตาํสุด 1 วนั สูงสุด 50 วนั โดยเฉลียประมาณ 5 วนั (X  = 5.16) และมีแนวโนม้พฤติกรรมพฤติกรรมใน 

หวัหินโดยรวมอยูใ่นระดบัดี (X  = 4.11) 
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 4.1  สมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างด้านทัศนคติของนักท่องเทียวชาวไทยระหว่างใน
พทัยากบัหัวหิน พบวา่ ทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่องเทียว ในพทัยากบัหวัหินโดยรวมของนกัท่องเทียวชาวไทย 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่องเทียว
โดยรวม ในหวัหินดีกวา่พทัยา เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นชายหาดโดยรวมในพทัยากบัหวัหิน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติ (1) ดา้นชายหาดโดยรวม ใน
หวัหินดีกวา่พทัยา (2) ดา้นสิงแวดลอ้มภายในตวัเมืองพทัยากบัหวัหิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติต่อดา้นสิงแวดลอ้มภายในตวัเมืองโดยรวม ในหัวหินดีกว่า
พทัยา (3) ดา้นการจดัการขยะของตวัเมืองในพทัยากบัหวัหิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติต่อ ดา้นการจดัการขยะของตวัเมืองโดยรวม ในหัวหินดีกว่าพทัยา 
(4) ดา้นทีพกัโดยรวมในพทัยากบัหวัหิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั . โดยนกัท่องเทียวชาว
ไทยมีทศันคติต่อดา้นทีพกัโดยรวม ในหวัหินดีกวา่พทัยา (5) ดา้นร้านอาหารในพทัยากบัหวัหิน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติต่อ ดา้นร้านอาหารโดยรวม ในหวั
หินดีกวา่พทัยา (6) ดา้นแหล่งท่องเทียว/กิจกรรมในพทัยากบัหวัหิน ไม่แตกต่าง (7) ดา้นแหล่งบนัเทิงยาม
ราตรีในพทัยากบัหัวหิน  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมี
ทศันคติต่อ ดา้นแหล่งบนัเทิงยามราตรีโดยรวม ในพทัยาดีกวา่หวัหิน (8) ดา้นแหล่งช็อปปิงในพทัยากบัหวั
หิน ไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ท่องเทียว ดา้น
แหล่งช็อปปิง ในพทัยากบัหวัหิน 
 4.2  สมมุติฐานการเปรียบเทยีบความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ประกอบด้วย ด้านความรู้สึก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ระหว่างในพทัยากบัหัวหินของนักท่องเทยีวชาวไทย พบวา่   

 ดา้นความรู้สึกโดยรวม ในพทัยากบัหวัหิน ของนกัท่องเทียวชาวไทย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว  ด้าน
ความรู้สึกในหัวหินดีกว่าพัทยา เมือพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ดา้นความรู้สึก ในพทัยากบัหวัหิน ในเรืองความน่าชืนชม เรืองความผอ่นคลาย 
และเรืองความภูมิใจ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมีความคิด
เห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ดา้นความรู้สึก ในหัวหินดีกว่าพทัยาในทุกขอ้ทีกล่าวมา ส่วนในเรือง
ความน่าตืนเตน้ ในพทัยากบัหวัหิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  โดยนกัท่องเทียวชาว 

ไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ดา้นความรู้สึก ในพทัยาดีกวา่หวัหิน ใน   
ดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยรวม ในพทัยากบัหัวหิน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ดา้นความรู้ความเขา้ใจ  ในหวั
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หินดีกว่าพทัยา เมือพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่ง
ท่องเทียว ด้านความรู้ความเขา้ใจ ในพทัยากบัหัวหิน ในเรืองมีบรรยากาศทีดี  เรืองเป็นเมืองทีน่ารัก น่า
ท่องเทียว เรืองมีทศันียภาพรอบๆ ทีสวยงาม และเรืองผูค้นในทอ้งถินเป็นมิตร/ซือสัตย ์แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ ในหัวหินดีกวา่พทัยา ในทุกเรืองทีกล่าวมา และในเรืองมีกิจกรรม/งานเทศกาลต่างๆ ที
น่าสนใจมาก ในพทัยากบัหวัหินแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยนกัท่องเทียวชาวไทยมี
ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ด้านความรู้ความเขา้ใจ ในพทัยาดีกว่าหัวหิน ส่วนในเรืองมี
ร้านอาหารใหเ้ลือกทีหลากหลายและน่าสนใจ และเรืองมีความสะดวกในการเดินทาง ในพทัยากบัหวัหิน ไม่
แตกต่างกนั 

 4.3 สมมุติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณ์ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจโดยร่วม
ระหว่างในพทัยากบัหัวหินของนักท่องเทยีวชาวไทย 

 4.3.1 นกัท่องเทียวชาวไทยทีมีระดบัการศึกษา อาชีพทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ท่องเทียวในพทัยาแตกต่างกนัอย่างมีในนัยความสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ส่วนเพศ อายุ สถานภาพ 
รายได้ต่อเดือนทีแตกต่างกัน มีความพึงพอโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยาไม่แตกต่างกัน โดยมี
รายละเอียดดงันี (1) นกัท่องเทียวชาวไทยทีมีระดบัการศึกษาระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยาแตกต่างกนัโดยนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีการศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี และ
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความพึงพอใจโดยรวมในพทัยามากกวา่นกัท่องเทียวทีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี (2) นกัท่องเทียวชาวไทยทีมี อาชีพทีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พทัยาแตกต่างกนัโดยนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชีพพนกังานนบริษทัเอกชนมีความพึงพอใจในพทัยานอ้ย
กวา่นกัท่องเทียวทีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
นอ้ยกวา่นกัท่องเทียวทีมีอาชีพอืนๆเช่นแม่บา้น รับจา้ง 
 4.3.2 นกัท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได ้ต่อเดือนทีแตกต่าง
กนั มีความพึงพอโดยรวมต่อการท่องเทียวในหวัหินไม่แตกต่างกนั  
 4.4  สมมุติฐานการเปรียบเทยีบการเปรียบเทยีบความสัมพนัธ์ระหว่างการทัศนคติต่อผลติภัณฑ์
ท่องเทยีว ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทยีว ความพงึพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการท่องเทยีวในพทัยากบัหัว
หินของนักท่องเทยีวชาวไทยพบว่า                                                                                                   
  4.4.1 ด้านทศันคติต่อผลติภัณฑ์ท่องเทียว ประกอบดว้ย ดา้นชายหาด ดา้นสิงแวดลอ้ม
ภายในตวัเมือง ดา้นการจดัการขยะของตวัเมือง ดา้นทีพกั ดา้นร้านอาหาร ดา้นแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม ดา้น
แหล่งบนัเทิงยามราตรี และดา้นแหล่งช็อปปิง มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พทัยากบัหวัหินของนกัท่องเทียวชาวไทยพบวา่ 
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 ทศันคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียวในพทัยาโดยรวมและหัวหินโดยรวม และรายด้าน ได้แก่ด้าน
ชายหาด ดา้นสิงแวดล้อมภายในตวัเมือง ดา้นการจดัการขยะของตวัเมือง ด้านทีพกั ด้านร้านอาหาร ดา้น
แหล่งท่องเทียว/กิจกรรม  ดา้นแหล่งบนัเทิงยามราตรี และดา้นแหล่งช็อปปิง กบัความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การท่องเทียวในพทัยาและในหัวหิน มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนันนัคือถา้นกัท่องเทียวมีทศันคติทีดีต่อผลิตท่องเทียวใน
พทัยาและหวัหินทงัโดยร่วมทงั 8 ดา้นก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยาและหวัหินมาก
ขึนดว้ยในระดบัปานกลาง 

 4.4.2 สมมุติฐานการเปรียบเทียบความสัมพันธ์  ด้านภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียว 
ประกอบดว้ย ดา้นความรู้สึก ดา้นความรู้ความเขา้ใจ กบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยากบั
หวัหินของนกัท่องเทียวชาวไทยความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียวดา้นความรู้สึกโดยรวม และดา้น
ความรู้ความเขา้ใจโดยรวมกบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยามีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและระดบัสูงตามลาํดบัในทิศทาง
เดียวกนัพบวา่ 
 พทัยา 
 ความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ดา้นความรู้สึกและดา้นความรู้ความเขา้ใจโดยรวมกบัความ
พึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั   

 หวัหิน 

 ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวด้านความรู้สึกโดยรวม และด้านความรู้ความเขา้ใจ
โดยรวมกบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในหัวหินมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั 

 4.4.3 สมติฐานการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียว
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเทยีวในพทัยากบัหัวหินของนักท่องเทยีวชาวไทย พบวา่ 
 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพทัยาในภาพรวม และในหัวหินในภาพรวม กับ
พฤติกรรมการท่องเทียวในพทัยาและในหัวหิน ดา้นความถีในการท่องเทียวใน 5 ปี ทีผ่านมา (รวมครังนี
ดว้ย) มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางใน
ทิศทางเดียวกนั 

อภิปรายผล  

จากการวจัิยครังนี มีประเด็นสําคัญทคีวรนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี 
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 1. นกัท่องเทียวชาวไทยทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พทัยาแตกต่างกนั กล่าวคือ นกัท่องเทียวชาวไทยทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่า     ปริญญาตรีและปริญญาตรีมี
ความพอใจมากกว่า ผูมี้ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี เนืองจากกลุ่มทีมีการศึกษาสูงย่อมมีความรู้และ
อาศยัความรู้ต่างๆ มาใช้ในการพิจารณาในด้านการรับรู้และความคุม้ค่าต่างๆ จากพทัยาไดม้ากกว่า จึงเห็น
จุดเด่น - ดอ้ยทีชดัเจน   จึงพอใจการท่องเทียวพทัยานอ้ยกวา่ผูมี้การศึกษาตาํกวา่ซึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิด 
ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาดทีว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมการการ
ท่องเทียวทีแตกต่าง (ปรมะ  สตะเวทิน, 2546) และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (กาญจนา หมืนสวสัดิ, 
2551) ทีวิจยั เรืองทศันคตินักท่องเทียวชาวไทยต่อชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า นักท่องเทียวทีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีทศันคติต่อหาดชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี แตกต่างกนั 
 2. นักท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมต่อ  การท่องเทียวในพทัยา
แตกต่างกนั โดยนักท่องเทียวชาวไทยทีเป็นกลุ่มนักเรียน/นกัศึกษามี  ความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่ม
พนกังานบริษทัเอกชน เนืองจากกลุ่มนีอยูใ่นวยัทีอายุยงัน้อยอยู่มีประสบการณ์นอ้ยทงัในดา้นความคิดความ
อ่านในการเปรียบเทียบ ด้านการรับรู้และในด้านความคุม้ค่าในการท่องเทียว จึงมองเห็นว่า การท่องเทียว
พทัยามีการรับรู้และมีความคุม้ค่ามากกวา่ และการท่องเทียวในพทัยานนัค่อนขา้งทีจะประหยดัมาก ไม่วา่ทีพกั
ราคาไม่แพงมีให้เลือกหลากหลายและมีกิจกรรมทีเหมาะกบัวยันกัเรียน/นกัศึกษาจึงส่งผลไดมี้ความพึงพอใจ
ในการท่องเทียวเมืองพทัยามากกว่ากลุ่มอืนและยงัสอดคล้องกบัแนวความคิด ทฤษฎีการแบ่งส่วนตลาด 
บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจาํเป็นและความตอ้งการในสินคา้และบริการทีแตกต่างกนัของ (ปณิศา 
สัญชานนท,์ 2548) ส่วนกลุ่มอาชีพอืนๆ  เช่น แม่บา้น รับจา้ง และกลุ่มขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจ
โดยรวมมากกว่ากลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน กลุ่มดงักล่าวนีซึงมีรายไดไ้ม่มากนกัและมีโอกาสน้อยทีจะไป
ท่องเทียวพทัยา และเมือไปท่องเทียว จึงตืนตาตืนใจ ส่วนใหญ่ก็มาพทัยาโดยใชว้ธีิการเดินทางและใชจ่้ายแบบ
ประหยดั กินอยูอ่ยา่งประหยดั เงินทีจ่ายไปจึงรู้สึกวา่คุม้ค่าจึงพึงพอใจมากกวา่กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชนซึงมี
รายได้สูงกว่า และสอดคล้องกบัแนวคิดทีว่าอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียว
แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวทีวา่ ความพึงพอใจหมายถึงอารมณ์แห่งความสุขและความรู้สึกทีคุม้
ค่าทีไดใ้ชบ้ริการของ (ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ, 2546)                                                                     

3. การเปรียบเทียบพบความแตกต่างระหว่างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียว ในพทัยากับหัวหินของ
นกัท่องเทียวชาวไทยดงันี   

3.1 ดา้นชายหาด พบวา่ นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติทีดีต่อการท่องเทียว    หวัหินสูงกวา่พทัยาใน
เรืองต่างๆ  ต่อไปนี ในเรืองความสะอาด เรืองทิวทศัน์และบรรยากาศ เรืองความเป็นระเบียบของหาบเร่/แผง
ลอยบริเวณชายหาด  และเรืองความปลอดภยัของชายหาด แสดงให้เห็นว่าหัวหินมีการจดัการในเรือง
ดงักล่าวเกียวกบัชายหาดเหนือกวา่พทัยาจึงทาํใหน้กัท่องเทียว    มีความรู้สึกทีดีต่อหวัหินมากกวา่พทัยา และ
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ยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (ศิวาพร พิชิตวฒันา, 2553) ทีวิจยัเรืองเปรียบทศันคติและพฤติกรรมการ
ท่องเทียวของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อหัวหินและพทัยา พบวา่ทศันคติดา้นชายหาดต่อการท่องเทียวหัว
หินและพทัยาแตกต่างกนั  

3.2 ดา้นสิงแวดลอ้มในตวัเมือง พบวา่ นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติทีดีต่อการท่องเทียวในหวัหิน
สูงกวา่พทัยาในเรืองต่างๆ ต่อไปนี ในเรืองพืนทีสีเขียว/สภาพภูมิทศัน์ร่มรืน/สวยงามในตวัเมือง เรืองการจดั
พนัธ์ไมด้อก/ไมป้ระดบั/ไมต้น้/ไมแ้ขวนในตวัเมือง และเรืองความเป็นระเบียบของหาบเร่/แผงลอยในถนน
หนทาง ชีใหเ้ห็นวา่สิงแวดลอ้มในหวัหินดีกวา่พทัยาทุกดา้น  ทีกล่าวมา จึงสร้างทศันคติของนกัท่องเทียวทีมี
ต่อหวัหินดีกวา่พทัยา   

3.3 ด้านการจัดการจัดการขยะของตัวเมือง พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทัศนคติทีดีต่อการ
ท่องเทียวในหวัหินสูงกวา่พทัยาในเรืองต่างๆ ต่อไปนี ในเรืองตวัเมืองมี  ความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
เรืองมีการจดัการขยะทีเป็นระบบและมีระเบียบ และเรืองความสะอาดปราศจากกลินเหม็นของถังขยะ 

ชีใหเ้ห็นวา่การจดัการจดัการขยะของตวัเมือง ในหวัหินดีกวา่พทัยาทุกดา้น จึงทาํให้นกัท่องเทียวมีความรู้สึก 
ทศันคติต่อหวัหินดีกวา่พทัยา       

3.4 ดา้นทีพกั พบว่า นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติทีดีต่อการท่องเทียวในหัวหินสูงกวา่พทัยาใน
เรืองต่างๆ   ต่อไปนี ในเรืองลักษณะทีพักทีให้เลือก  เรืองคุณภาพการบริการของทีพัก  เรืองความ
สะดวกสบาย เรืองบรรยากาศของทีพกั และเรืองความสะอาดของทีพกั ชีใหเ้ห็นวา่หวัหิน  มีลกัษณะทีพกัให้
เลือกมากกว่าพทัยา มีคุณภาพการบริการความสะดวกสบาย บรรยากาศทีพกัความสะอาดเหนือกว่าพทัยา
และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ (ศิวาพร พิชิตวฒันา, 2553) ทีวจิยัเรืองเปรียบทศันคติและพฤติกรรมการ
ท่องเทียวของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อหวัหินและพทัยา  ทีพบวา่ทศันคติดา้นทีพกัต่อการท่องเทียวหวัหิน
และพทัยาแตกต่างกนั   

3.5 ด้านร้านอาหาร พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติทีดีต่อการท่องเทียว  ในหัวหินสูงกว่า
พทัยาในเรืองต่างๆ  ต่อไปนี ในเรืองความสะอาด เรืองความเพียงพอกบั  ความตอ้งการ/มีให้เลือกหลาก 
หลาย เรืองคุณภาพ/คุณค่าทางโภชนาการ และเรืองรสชาติของอาหารนนัคือร้านอาหารหวัหินมีความสะอาด 
มีเพียงพอกับความต้องการ มีให้เลือกหลากหลาย มีคุณภาพ/คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติของอาหาร
เหนือกวา่พทัยาซึงทีนกัท่องเทียวรับรู้และเห็นไดช้ดัเจนและยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (ศิวาพร พิชิต
วฒันา, 2553) ทีวิจยัเรืองเปรียบทศันคติและพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อหวัหิน
และพทัยา ซึงพบวา่ทศันคติดา้นร้านอาหารใน  หวัหินและพทัยาแตกต่างกนั 

3.6 ดา้นแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม พบวา่ นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติทีดีต่อการท่องเทียวในหัว
หินสูงกวา่พทัยาในเรืองต่างๆ  ต่อไปนี ในเรืองความสวยงามเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเทียว ชีให้เห็นว่า
หวัหินมีแหล่งท่องเทียวทีดี  สวยงาม  จึงทาํให้นกัท่องเทียวมีทศันคติทีดีต่อหัวหินในดา้นนีมากกว่าพทัยา 
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หัวหินมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าพทัยา แต่ในเรืองกิจกรรม  ในแหล่งท่องเทียว  เช่น  กีฬาทางนํา 
นักท่องเทียวมีทัศนคติต่อพทัยาดีกว่าหัวหิน ทังนีเนืองจากขณะนีพทัยามีความเปลียนแปลงทางด้าน
วฒันธรรมเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกนัพทัยาก็มีกิจกรรม     การท่องเทียวทางนาํสูงกว่าหัวหิน จึงสร้าง
ทศันคติทีดีกวา่หวัหิน ชืนชอบพทัยามากกวา่หวัหิน                                                                                   

 3.7 ดา้นแหล่งบนัเทิงยามราตรี พบว่า นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติทีดีต่อ   การท่องเทียวในหัว
หินสูงกวา่พทัยา ในเรืองความปลอดภยั ส่วนในเรืองทีนกัท่องเทียวมีทศันคติต่อพทัยาดีกว่าหัวหิน ไดแ้ก่ 
เรืองการแสดงโชว ์เรืองความหลากหลายของสถานทีท่องเทียว และเรืองภาพลกัษณ์ของแหล่งบนัเทิงยาม
ราตรี เช่น การแสดงโชว ์ ชีให้เห็นวา่ ในหวัหินดีกวา่พทัยาในเรืองความปลอดภยัซึงสูงกว่าพทัยาเนืองจาก
หวัหินเป็นเขตพระราชวงั เขตพระราชฐานซึงตอ้งมีกฎเกณฑ์ต่างๆ  มากมายเขา้มาเกียวขอ้ง ในทางตรงกนั
ขา้มนกัท่องเทียวมีทศันคติทีดีต่อพทัยาในเรือง  การแสดงโชว ์เรืองความหลากหลายของสถานทีท่องเทียว
ในพทัยาสูงกวา่หวัหิน และเรืองภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียวยามราตรี ชีใหเ้ห็นวา่ในพทัยามีการสร้างกิจกรรม
สร้างสิงบนัเทิงยามราตรีมากมายเป็นทีพึงพอใจแก่นกัท่องเทียวโดยเฉพาะวยัหนุ่มสาวเช่น มีการแสดงโชวที์
หลากหลาย การละเล่น จนไดชื้อวา่เป็นเมืองนกัท่องเทียวชืนชอบติดอนัดบัติดอนัดบัของโลก จึงมีทศันคติที
ดีต่อพทัยาสูงกวา่หวัหิน     

3.8 ดา้นแหล่งช็อปปิง พบว่า นกัท่องเทียวชาวไทยมีทศันคติทีดีต่อการท่องเทียวในพทัยาสูงกวา่หัว
หิน ในเรืองความสะดวกในการช็อปปิง ชีใหเ้ห็นวา่ แหล่งช็อปปิงในพทัยาดีกวา่หวัหิน มีแหล่งช็อปปิงให้เลือก
หลากหลายกว่าหัวหิน พทัยามีการกระจายแหล่งช็อปปิงให้เลือกหลากหลายจึงสร้างความพึงพอใจ สร้าง
ทศันคติทีดีต่อพทัยาดีกว่าหัวหินและยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  (ศิวาพร พิชิตวฒันา, 2553) ทีพบว่า
ทศันคติดา้นแหล่งท่องเทียวช็อปปิงต่อการท่องเทียวหวัหินและพทัยาแตกต่างกนั     

4.  ภาพลกัษณ์แหล่งท่องเทียว ประกอบดว้ย ดา้นความรู้สึก ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ในพทัยากบัหวัหินของ
นกัท่องเทียวชาวไทย แตกต่างกนั ดงันี                                                                                         

4.1 ภาพลกัษณ์ดา้นความรู้สึกพบวา่ นกัท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์แหล่งการดา้น
ท่องเทียวความรู้สึกในหัวหินดีกวา่พทัยาในเรือง ความน่าชืนชม   ความผอ่นคลาย และความภูมิใจ การทีหัว
หินมีภาพลกัษณ์ดีกว่าพทัยาใน 3 เรืองนีเนืองจากว่า หันหินมีภาพลกัษณ์ทีดีมานานแลว้ เป็นเมืองทีน่ารัก 
น่าชืนชม อีกทงัเป็นเขตพระราชทาน แต่อยา่งไรก็ตามภาพลกัษณ์ ในเรืองความตืนเตน้ ในพทัยานกัท่องเทียว
มีความคิดเห็นทีดีกว่าหวัหิน เนืองมาจากพทัยามีกิจกรรมการท่องเทียวมากมาย จูงใจนกัท่องเทียวเช่น กีฬา 
กิจกรรมทางนาํหลายอยา่ง และมีเทศกาลงานต่างๆ  ตลอดปี  
 4.2 ภาพลกัษณ์ด้านความรู้ความเขา้ใจ พบว่า นกัท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
แหล่งท่องเทียวดา้นความรู้ความเขา้ใจในหัวหินดีกวา่พทัยาในเรือง มีบรรยากาศ    ทีดี เป็นเมืองทีน่ารัก น่า
ท่องเทียว มีทศันียภาพรอบๆ  ทีสวยงาม มีกิจกรรม/งานเทศกาลต่างๆทีน่าสนใจมาก และผูค้นในทอ้งถินเป็น
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มิตร/ซือสัตย ์ชีใหเ้ห็นวา่ภาพลกัษณ์เรืองต่างๆ เหล่านีเหนือกวา่พทัยา ทงันีเพราะหวัหินมีความสวย งามทาง
ธรรมชาติ มีการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีประวติัมานาน ประกอบกบัเป็นเมืองทีของพระราชวงัไกล
กงัวล จึงสร้างความรู้สึกทีดีใหแ้ก่ผูม้าท่องเทียวจึงมองหวัหินในสิงดีๆ  ซึงก็คือภาพลกัษณ์ทีเหนือกวา่แหล่ง
ท่องเทียวอืนๆ ส่วนในเรืองมีกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ ทีน่าสนใจมาก นกัท่องเทียวในพทัยามีความคิดเห็น
ดีกวา่หวัหิน เนืองจากในปัจจุบนัพทัยา มีกิจกรรมต่างๆ สาํหรับนกัท่องเทียวมากมายหลากหลาย สร้างความ
ชืนชอบ ความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเทียวจึงมีภาพลกัษณ์ทีดีต่อพทัยามากกวา่หวัหิน 

5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเทียวในพทัยากบั
หวัหินของนกัท่องเทียวชาวไทย ในดา้นความถีในการท่องเทียวในรอบ5 ปีทีผา่นมา กล่าวคือ การที
นกัท่องเทียวมาบ่อยครัง เพราะความพึงพอใจในเรืองการรับรู้ใน การท่องเทียวเมือเทียบกบัความคาดหวงั 
เรืองความคุม้ค่าในการท่องเทียว เรืองความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียว และเรืองความพึงพอใจใน
แหล่งท่องเทียว เมือเทียบกบัแหล่งท่องเทียวอืนๆซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทีวา่ผลการกระทาํในอดีตจะเป็น
ตวักาํหนดและแนวโนม้ทีจะกระทาํในอนาคต นันคือ ผูร้ับบริการทีมีโอกาสลองใชบ้ริการใหม่ครังแรก
ต่อจากนันจะกลบัมาใชบ้ริการในครังต่อไปดว้ยเหตุเกิดจากความพึงพอใจ ความประทบัใจบริการนัน 
(Skinner, 1981 อา้งถึงใน วรภทัร เหลืองรุจิวงศ์, 2548) และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสายทิพย ์บวั
เผือก (2550) ทีวิจยัเรืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเทียวไทยทีมีต่อแหล่งท่องเทียวเกาะเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรีซึงพบวา่ ความพึงพอใจต่อการท่องเทียวเกาะเกร็ดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเทียวของนกัท่องเทียวไทย ดา้นความถีในการท่องเทียวในรอบ 5 ปี     
ข้อเสนอแนะ       
 1.  พทัยาต้องแก้ไขประเด็นปัญหาในเรืองต่อไปนี เรืองความสะอาด เสริมสร้างทิวทัศน์และ
บรรยากาศโดยใช้ภาพลักษณ์เขา้มาช่วย ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเคร่งครัด เน้นความ
ปลอดภยัของชายหาด สิงแวดลอ้มเมืองพทัยา โดยการปรับปรุงให้มีพืนที    สีเขียวให้มากขึน โดยให้ภาครัฐ
เขา้มามีส่วนช่วยในการปรับปรุงภูมิทศัน์ เช่น มีการประดบัไมป้ระดบั และไมแ้ขวน ความเป็นระเบียบของ
หาบเร่แผงลอย ด้านความสะอาดของตวัเมืองให้ปราศจากขยะมูลฝอย ในการจดัเก็บให้มีความรวดเร็ว 
คล่องตวั ปราศจากกลินเหม็น คุณภาพการบริการดา้นทีพกั ดา้นร้านอาหาร เกียวกบัคุณภาพอาหาร คุณภาพ
ทางโภชนาการ รสชาติ ดา้นกิจกรรมการท่องเทียว ความสวยงามเป็นธรรมชาติตอ้งมีการปรับปรุง เนน้ความ
ปลอดภยั การสร้างการรับรู้ใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงั เนน้ความคุม้ค่าในสิงต่างๆ  ใหก้บันกัท่องเทียว ซึง 

จะส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม 

2.  หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนทีเกียวข้องก ับการท่องเทียว ควรทีจะร่วมมือกนั
ทาํนุบาํรุงพฒันาแหล่งท่องเทียวชายหาดหวัหิน ดูแลสภาพแวดลอ้มชายหาดให้สะอาด มีความเป็นระเบียบ 
และส่งเสริมใหมี้การสร้างจิตสาํนึกในการดูแลรักษาใหก้บัประชาชนและนกัท่องเทียวประทบัใจ และ 
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กลบัมาท่องเทียวซาํอีก   

3.  ต้องธํารงรักษาทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียวหัวหิน โดยพัฒนาทางด้านชายหาด ด้าน
สิงแวดล้อมในตวัเมือง ด้านการจดัการขยะมูลฝอย ด้านทีพกั ด้านร้านอาหาร ด้านแหล่งท่องเทียว ด้าน
กิจกรรมต่างๆ ดา้นแหล่งบนัเทิง ดา้นแหล่งช็อปปิง จะส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อหวัหิน กล่าวคือ 
การสร้างทศันคติเหล่านีตอ้งยึดหลกัว่า ตอ้งให้เกิดการรับรู้เป็นไปตามความคาดหวงั หรือเกินกว่าความ
คาดหวงั ขณะเดียวกนัตอ้งสร้างความคุม้ค่าใหก้บั  
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