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การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่ อผลิตภัณฑ์ ท่องเทียว ภาพลักษณ์ แหล่ ง
ท่ องเทียว และพฤติกรรมการท่ องเทียวในพัทยากับหัวหินของนักท่ องเทียวชาวไทย
A COMPARISON OF SATISFACTION AND TOURISTS’ ATTITUDES TOWARDS TOURISM
PRODUCTS, ATTRACTION IMAGE, AND THEIR TRAVELING BEHAVIOR BETWEEN
PATTAYA AND HUA HIN
จารี รัตน์ ดาวสวย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

บทคัดย่อ
การวิจยั เรื องนีมีวตั ถุประสงค์ เพือเปรี ยบเทียบความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยากับ
หัวหิ นของนักท่องเทียวชาวไทย เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียวในพัทยา
กับ หัวหิ น เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งภาพลัก ษณ์ แหล่ ง ท่ องเที ยวในพัท ยากับ หัวหิ น ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียวกับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยากับ
หัวหิ น ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวกับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พัทยากับหัวหิ น และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจโดยรวมกับพฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยา
กับหัวหิ น
กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ครั งนี คื อ นักท่องเที ยวชาวไทยที เคยเดิ นทางมาท่องเทียวทัง 2 แห่ ง
เครื องมือในการวิจยั คือแบบสอบถามจํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า 1.) นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติ
ต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียวในพัทยาโดยรวมมีทศั นคติอยูใ่ น ระดับปานกลาง 2.) นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติ
ต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียวในหัวหิ นโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยูร่ ะดับดี 3.) นักท่องเทียวชาวไทยมีความคิด
เห็ นต่อภาพลักษณ์ แหล่ ง ท่องเที ยวของพัทยาและหัวหิ น ด้า นความรู ้ สึกและด้า นความรู ้ ความเข้าใจโดย
รวมอยูร่ ะดับดี 4.) นักท่องเทียวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยาและหัวหิ นในภาพ
รวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจ 5.) นักท่องเทียวชาวไทยมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยาและหัวหิ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับดี
คําสํ าคัญ : การเปรี ยบเทียบ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่องเทียว พฤติกรรมนักท่องเทียวชาวไทย
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
ปั จจุ บ นั นี อุ ตสาหกรรมการท่ องเที ยวมี ค วามสํา คัญในระดับ ต้นๆ ในหลายประเทศ เพราะเป็ น
อุตสาหกรรมทีสามารถกระจายงานและรายได้ ได้ทวถึ
ั งทุกภาคส่ วน ไม่ว่าจะเป็ นโรงแรม บริ ษทั นําเทียว
ร้านอาหาร หัตถกรรมท้องถิน เกษตรกรรม เป็ นต้นรัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญต่อการท่องเทียวอย่างมาก
เน้นการท่องเทียวทีมีคุณภาพเพือให้เกิดการพัฒนาการท่องเทียวแบบยังยืน
พัทยา หรื อ เมืองพัทยาจัดเป็ นเมืองท่องเทียวนานาชาติทีมีชือเสี ยงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที
ทอดยาวไปตามแนวชายฝั งทะเล จัด ได้ ว่ า มี ค วามสวยงามอี ก แห่ ง ของประเทศไทย อยู่ ห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉี ยงใต้ ประมาณ 140 กิ โลเมตรเป็ นพืนทีทีถูกประกาศเป็ นพืนทีพิเศษ
เพือการท่องเทียวอย่างยังยืน โดยองค์การบริ หารการพัฒนาพืนทีพิเศษเพือการท่องเทียวอย่างยังยืนพัทยาเป็ น
สถานทีท่องเทียวยอดนิ ยมอีกแห่ งหนึ ง ตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เนื องจากพัทยาไม่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร
เหมาะสําหรับพักผ่อนวันหยุดประจําสัปดาห์ มีการคมนาคมทีสะดวกมีแหล่งบันเทิง การแสดง พิพิธภัณฑ์
เครื องเล่น กีฬานานาชนิด ไทยทัวร์ . (2553). การท่องเทียวแบบยังยืน .
สําหรับหัวหิ นเป็ นอําเภอหนึ งของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทีนับเป็ นสถานทีพักผ่อนตากอากาศริ ม
ทะเลทีเก่าแก่ทีสุ ดของประเทศไทย และเป็ นจุดหมายยอดนิยมอันดับต้นๆ สําหรับการท่องเทียวและพักผ่อน
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ในวันหยุดสุ ดสัปดาห์ของคนกรุ งเทพฯ มาตังแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั เพราะนอกจากจะมีแหล่งท่องเทียวทีมี
ชื อเสี ยงหลากหลายรู ปแบบ มีทีพัก รี สอร์ ท และโรงแรมชันนํามากมาย การและคมนาคมสะดวกสบายแล้ว
หัวหินยังอยูไ่ ม่ไกลจากกรุ งเทพฯ สามารถเดินทางไป-กลับได้ในวันเดียว ทังยังสามารถท่องเทียวได้ตลอดทัง
ปี จึงถือเป็ นเมืองท่องเทียวเปี ยมเสน่ห์ทีสมบูรณ์แบบอีกแห่ งหนึ งในปั จจุบนั หัวหิ นทราเวล.(2553). สถานที
ท่องเทียวในหัวหิ นชะอําปราณบุรี
จากข้อมูลข้างต้นทําให้ผวู้ ิจยั สนใจทีจะศึกษาเรื องการเปรี ยบเทียบทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียว
ภาพลักษณ์ แหล่ งท่องเที ยว ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติ กรรมการท่องเที ยวในพัทยากับหัวหิ นของ
นักท่องเทียวชาวไทย ผลการวิจยั สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นสิ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
ท่องเทียว แหล่งท่องเทียวในทัง 2 แห่ ง เพือสร้างทัศนคติทีดีต่อการท่องเทียวอันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
แก่นกั ท่องเทียวและส่ งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเทียวในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
โดยมีเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามทีสร้างขึน สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า T - test ค่า f – test และ ค่า Paired t - test
และค่ า สัม ประสิ ท ธิ สหสั ม พันธ์ อย่า งง่ ายของเพี ย ร์ สั น
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักท่องเทียวชาวไทยทีเคยเดินทางมาท่องเทียวทังในพัทยากับ
หัวหิ น ซึ งไม่ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ นักท่องเทียวชาวไทยทีเดินทางมาท่องเทียวทังในพัทยากับหัว
หิ น ซึ งได้กาํ หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคํานวณกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากร ทีระดับความเชื อมัน
95% และความคลาดเคลือนร้อยละ ± 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ได้เพิมกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวม
เป็ นจํานวนตัวอย่างทังหมด 400 คน
การวิจัยครังนีสามารถสรุ ปผลการวิจัยได้ ดังนี
1. การวิเคราะห์ ลกั ษณะส่ วนบุคคล พบว่า ลักษณะส่ วนบุคคลของนักท่องเทียวชาวไทยในพัทยากับ
ํ า 20 ปี คิดเป็ น
หัวหิน เป็ นเพศ ชาย 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75 เพศหญิง 233 คิดเป็ นร้อยละ 58.25 มีตากว่
ร้อยละ 56.00 อายุ 20-29 ปี คิดเป็ นร้อยละ 51.00 อายุ 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.00 อายุ 40-49 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 7.50 และอายุ 50 ปี ขึนไป คิดเป็ นร้อยละ 5.50 มีการศึกษาระดับ ตํากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
27.75 ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 61.75 มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 39.25 ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิ จ คิ ดเป็ นร้ อยละ 6.50 ธุ รกิ จส่ วนตัว คิ ดเป็ นร้ อยละ14.75 อื นๆ เช่ นแม่บา้ น รั บจ้าง 11.75 มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 77.50 มีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ คิดเป็ นร้อยละ
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22.50 และตํากว่าหรื อเทียบเท่า 10000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.00มีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 คิดเป็ น
ร้อยละ 43.00 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 คิดเป็ นร้อยละ 17.00มีรายได้ต่อเดือน 30001 ขึนไป คิดเป็ น
ร้อยละ 8.00 ของผูต้ อบแบบสอบถามทังหมด
2. การวิเคราะห์ ด้านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ท่องเทียวในพัทยากับหัวหิน พบว่า
2.1 นักท่องเทียวชาวไทย มีทศั นคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียวในพัทยาโดยรวม( X = 3.48) อยูใ่ น
ระดับดี และรายด้านได้แก่ ด้านทีพัก( X =-3.73) ด้านร้านอาหาร ( X = 3.56) ด้านแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม
( X = 3.76) ด้านแหล่งบันเทิงยามราตรี ( X = 3.68) และด้านแหล่งช็อปปิ ง( X = 3.72) อยูใ่ นทีระดับดี ส่ วน
ด้านชายหาด( X = 3.14) ด้านสิ งแวดล้อมภายในตัวเมือง( X = 3.22) และด้านการจัดการขยะของตัวเมือง
( X = 3.05) มีทศั นคติอยูใ่ น ระดับปานกลาง
2.2 นักท่องเทียวชาวไทย มี ทศั นคติ ต่อผลิ ตภัณฑ์ท่องเทียวในหัวหิ นโดยรวม( X =-3.73)อยู่ใน
ระดับดี เมือพิจารณารายด้านทุกด้านอยู่ระดับดี ได้แก่ ด้านชายหาด ( X = 3.71)ด้านสิ งแวดล้อมภายในตัว
เมือง( X =-3.69) ด้านการจัดการขยะของตัวเมือง( X =-3.55) ด้านทีพัก( X =4.02) ด้านร้านอาหาร ( X =-3.79)
ด้านแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม( X =-3.82) ด้านแหล่งบันเทิงยามราตรี ( X = 3.47) และด้านแหล่งช็อปปิ ง ( X
=-3.76) ( X =)
2.3 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวของพัทยาอยูใ่ นระดับดีทงด้
ั านความรู้สึกโดยรวม ( X =3.44และด้าน
รู้ความเข้าใจโดยรวม ( X =3.62)
2.4 ภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวของหัวหิ น ด้านความรู ้สึกโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
( X =3.87 )และด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวม ( X =3.92) อยูใ่ นระดับดี
2.5 นักท่องเทียวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยาในภาพรวม ( X =3.52 )
และในหัวหินในภาพรวม( X =3.85)อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
3. การวิเคราะห์ พฤติกรรมการท่ องเทียวในพัทยากับ หัวหินของนักท่ องเทียวชาวไทย ประกอบด้ วย
ด้ านพฤติกรรม และด้ านแนวโน้ มพฤติกรรมการท่องเทียว
พฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยา พบว่าจํานวนวันทีใช้ในการท่องเทียวตําสุ ด 1 วัน สู งสุ ด 100 วัน
โดยมีการท่องเทียวโดยเฉลียประมาณ 3 วัน ( X = 2.71) ความถีในการท่องเทียวใน 5 ปี ทีผ่านมา (รวมครังนี
ด้วย) ตําสุ ด 1 วัน สู งสุ ด 30 วัน โดยมีความถี ในการท่องเทียวใน 5 ปี ที ผ่านมา (รวมครังนี ด้วย) โดยเฉลี ย
ประมาณ 5 วัน ( X = 5.14) และมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยาโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
พฤติกรรมการท่องเทียวในหัวหิ น พบว่า จํานวนวันทีใช้ในการท่องเทียว ตําสุ ด 1 วัน สู งสุ ด 120 วัน
โดยมีการท่องเทียวโดยเฉลียประมาณ 3 วัน ( X = 3.04) ความถีในการท่องเทียวใน 5 ปี ทีผ่านมา (รวมครังนี
ด้วย) ตําสุ ด 1 วัน สู งสุ ด 50 วัน โดยเฉลียประมาณ 5 วัน ( X = 5.16) และมีแนวโน้มพฤติกรรมพฤติกรรมใน
หัวหิ นโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ( X = 4.11)
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 สมมติฐานการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างด้ านทัศนคติของนั กท่ องเทียวชาวไทยระหว่ างใน
พัทยากับหัวหิน พบว่า ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ท่องเทียว ในพัทยากับหัวหิ นโดยรวมของนักท่องเทียวชาวไทย
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเที ยวชาวไทยมี ทศั นคติ ต่อผลิ ตภัณฑ์ท่องเที ยว
โดยรวม ในหัวหิ นดีกว่าพัทยา เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านชายหาดโดยรวมในพัทยากับหัวหิ น แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติ (1) ด้านชายหาดโดยรวม ใน
หัวหิ นดีกว่าพัทยา (2) ด้านสิ งแวดล้อมภายในตัวเมืองพัทยากับหัวหิ น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติต่อด้านสิ งแวดล้อมภายในตัวเมืองโดยรวม ในหัวหิ นดีกว่า
พัทยา (3) ด้านการจัดการขยะของตัวเมืองในพัทยากับหัวหิ น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติต่อ ด้านการจัดการขยะของตัวเมืองโดยรวม ในหัวหิ นดี กว่าพัทยา
(4) ด้านทีพักโดยรวมในพัทยากับหัวหิ น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . โดยนักท่องเทียวชาว
ไทยมีทศั นคติต่อด้านทีพักโดยรวม ในหัวหิ นดีกว่าพัทยา (5) ด้านร้านอาหารในพัทยากับหัวหิ น แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติต่อ ด้านร้านอาหารโดยรวม ในหัว
หิ นดีกว่าพัทยา (6) ด้านแหล่งท่องเทียว/กิจกรรมในพัทยากับหัวหิ น ไม่แตกต่าง (7) ด้านแหล่งบันเทิงยาม
ราตรี ในพัทยากับหัวหิ น แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเที ยวชาวไทยมี
ทัศนคติต่อ ด้านแหล่งบันเทิงยามราตรี โดยรวม ในพัทยาดีกว่าหัวหิ น (8) ด้านแหล่งช็อปปิ งในพัทยากับหัว
หิ น ไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณารายข้อ พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติต่อผลิ ตภัณฑ์ท่องเทียว ด้าน
แหล่งช็อปปิ ง ในพัทยากับหัวหิ น
4.2 สมมุติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่ างด้ านภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเทียว ประกอบด้ วย ด้ านความรู้ สึก
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ระหว่ างในพัทยากับหัวหินของนักท่ องเทียวชาวไทย พบว่า
ด้านความรู ้ สึกโดยรวม ในพัทยากับหัวหิ น ของนักท่องเทียวชาวไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที ระดับ 0.01 โดยนัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยมี ค วามคิด เห็ น ต่อ ภาพลัก ษณ์ แ หล่ง ท่อ งเที ยว ด้า น
ความรู ้ สึ ก ในหัว หิ น ดี ก ว่ า พัท ยา เมื อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า นัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยมี ค วามคิด เห็ น ต่อ
ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที ยว ด้านความรู ้สึก ในพัทยากับหัวหิ น ในเรื องความน่าชื นชม เรื องความผ่อนคลาย
และเรื องความภูมิใจ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีความคิด
เห็ นต่อภาพลัก ษณ์ แหล่ง ท่องเที ยว ด้านความรู ้ สึก ในหัวหิ นดีกว่าพัทยาในทุกข้อทีกล่าวมา ส่ วนในเรื อง
ความน่าตืนเต้น ในพัทยากับหัวหิ น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยนักท่องเทียวชาว
ไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ แหล่งท่องเทียว ด้านความรู ้สึก ในพัทยาดีกว่าหัวหิ น ใน
ด้านความรู ้ ความเข้าใจโดยรวม ในพัทยากับหัวหิ น แตกต่างกันอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที ยว ด้านความรู้ความเข้าใจ ในหัว
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หิ น ดี ก ว่า พัท ยา เมื อพิ จ ารณารายข้อ พบว่า นัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ภาพลัก ษณ์ แ หล่ง
ท่อ งเที ยว ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ในพัทยากับหัวหิ น ในเรื องมี บรรยากาศที ดี เรื องเป็ นเมืองทีน่ ารัก น่ า
ท่องเทียว เรื องมีทศั นี ยภาพรอบๆ ทีสวยงาม และเรื องผูค้ นในท้องถินเป็ นมิตร/ซื อสัตย์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ แหล่งท่องเที ยว ด้าน
ความรู ้ความเข้าใจ ในหัวหิ นดีกว่าพัทยา ในทุกเรื องทีกล่าวมา และในเรื องมีกิจกรรม/งานเทศกาลต่างๆ ที
น่าสนใจมาก ในพัทยากับหัวหิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยนักท่องเทียวชาวไทยมี
ความคิ ดเห็ นต่อภาพลัก ษณ์ แหล่ง ท่อ งเที ยว ด้านความรู ้ ความเข้าใจ ในพัทยาดี กว่าหัวหิ น ส่ วนในเรื องมี
ร้านอาหารให้เลือกทีหลากหลายและน่าสนใจ และเรื องมีความสะดวกในการเดินทาง ในพัทยากับหัวหิ น ไม่
แตกต่างกัน
4.3 สมมุติฐานการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างระหว่ างลักษณ์ ส่วนบุคคลกับความพึงพอใจโดยร่ วม
ระหว่างในพัทยากับหัวหินของนักท่องเทียวชาวไทย
4.3.1 นักท่องเทียวชาวไทยทีมีระดับการศึกษา อาชี พทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ท่องเที ยวในพัทยาแตกต่ างกันอย่า งมี ในนัยความสําคัญทางสถิ ติที ระดับ 0.01 ส่ วนเพศ อายุ สถานภาพ
รายได้ต่ อ เดื อ นที แตกต่ า งกัน มี ค วามพึ ง พอโดยรวมต่ อ การท่ อ งเที ยวในพัท ยาไม่ แ ตกต่ า งกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี (1) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีระดับการศึกษาระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยาแตกต่างกันโดยนักท่องเทียวชาวไทยทีมีการศึกษาตํากว่าปริ ญญาตรี และ
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจโดยรวมในพัทยามากกว่านักท่องเทียวทีมีระดับการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี (2) นักท่องเทียวชาวไทยทีมี อาชี พทีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พัทยาแตกต่างกันโดยนักท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชี พพนักงานนบริ ษทั เอกชนมีความพึงพอใจในพัทยาน้อย
กว่านักท่องเทียวทีเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษาน้อยกว่านักท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
น้อยกว่านักท่องเทียวทีมีอาชีพอืนๆเช่นแม่บา้ น รับจ้าง
4.3.2 นักท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ ต่อเดือนทีแตกต่าง
กัน มีความพึงพอโดยรวมต่อการท่องเทียวในหัวหิ นไม่แตกต่างกัน
4.4
สมมุติฐานการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบความสั มพันธ์ ระหว่างการทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
ท่องเทียว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียว ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมการท่ องเทียวในพัทยากับหัว
หินของนักท่องเทียวชาวไทยพบว่า
4.4.1 ด้ านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ ท่องเทียว ประกอบด้วย ด้านชายหาด ด้านสิ งแวดล้อม
ภายในตัวเมือง ด้านการจัดการขยะของตัวเมือง ด้านทีพัก ด้านร้านอาหาร ด้านแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม ด้าน
แหล่งบันเทิงยามราตรี และด้านแหล่งช็อปปิ ง มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พัทยากับหัวหิ นของนักท่องเทียวชาวไทยพบว่า

62

วารสารการบริ การและการท่องเทียว

ปี ที 7 ฉบับที 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)

ทัศ นคติ ต่อ ผลิ ต ภัณฑ์ ท่ องเที ยวในพัท ยาโดยรวมและหัว หิ นโดยรวม และรายด้า น ได้แ ก่ ด้า น
ชายหาด ด้านสิ งแวดล้อมภายในตัวเมือง ด้านการจัดการขยะของตัวเมือง ด้านทีพัก ด้านร้ านอาหาร ด้าน
แหล่งท่องเทียว/กิจกรรม ด้านแหล่งบันเทิงยามราตรี และด้านแหล่งช็อปปิ ง กับความพึงพอใจโดยรวมต่อ
การท่ องเที ยวในพัท ยาและในหัวหิ น มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกันนันคือถ้านักท่องเทียวมีทศั นคติทีดีต่อผลิ ตท่องเทียวใน
พัทยาและหัวหิ นทังโดยร่ วมทัง 8 ด้านก็จะมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยาและหัวหิ นมาก
ขึนด้วยในระดับปานกลาง
4.4.2 สมมุ ติ ฐ านการเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ์ ด้ านภาพลั ก ษณ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที ยว
ประกอบด้วย ด้านความรู ้สึก ด้านความรู ้ความเข้าใจ กับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในพัทยากับ
หัวหิ นของนักท่องเทียวชาวไทยความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวด้านความรู ้สึกโดยรวม และด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจโดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที ยวในพัทยามีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและระดับสู งตามลําดับในทิศทาง
เดียวกันพบว่า
พัทยา
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียว ด้านความรู้สึกและด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวมกับความ
พึ งพอใจโดยรวมต่ อการท่ องเที ยวในพัทยา มี ความสั มพันธ์ ก ันอย่ างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
หัวหิน
ความคิ ดเห็ นต่ อภาพลักษณ์ แหล่ งท่ องเที ยวด้านความรู ้ สึ ก โดยรวม และด้านความรู ้ ความเข้า ใจ
โดยรวมกับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวในหัวหิ นมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
4.4.3 สมติฐานการเปรียบเทียบความสั มพันธ์ ระหว่ างความพึงพอใจโดยรวมต่ อการท่ องเทียว
มีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยากับหัวหินของนักท่องเทียวชาวไทย พบว่า
ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ การท่ อ งเที ยวในพัท ยาในภาพรวม และในหัว หิ น ในภาพรวม กับ
พฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยาและในหัวหิ น ด้านความถี ในการท่องเทียวใน 5 ปี ทีผ่านมา (รวมครังนี
ด้วย) มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางใน
ทิศทางเดียวกัน
อภิปรายผล
จากการวิจัยครังนี มีประเด็นสํ าคัญทีควรนํามาอภิปรายผล ดังต่ อไปนี
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1. นักท่องเทียวชาวไทยทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวใน
พัทยาแตกต่างกัน กล่ าวคื อ นักท่องเทียวชาวไทยที มีระดับการศึกษาตํากว่า ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี มี
ความพอใจมากกว่า ผูม้ ี ระดับการศึ กษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เนื องจากกลุ่ มที มีการศึ กษาสู งย่อมมีความรู ้ และ
อาศัยความรู ้ ต่างๆ มาใช้ในการพิจารณาในด้านการรั บรู ้ และความคุ ม้ ค่าต่างๆ จากพัทยาได้มากกว่า จึ งเห็ น
จุดเด่น - ด้อยทีชัดเจน จึงพอใจการท่องเทียวพัทยาน้อยกว่าผูม้ ีการศึกษาตํากว่าซึ งสอดคล้องกับแนวความคิด
ทฤษฎี การแบ่ งส่ วนตลาดที ว่า ระดับการศึ กษาแตกต่างกันจะมี ความคิ ด ทัศนคติ และพฤติ กรรมการการ
ท่องเทียวทีแตกต่าง (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (กาญจนา หมืนสวัสดิ ,
2551) ที วิ จยั เรื องทัศ นคติ นัก ท่ องเที ยวชาวไทยต่ อชะอํา จัง หวัดเพชรบุ รี พบว่า นัก ท่ องเที ยวที มี ระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี แตกต่างกัน
2. นักท่องเที ยวชาวไทยทีมีอาชี พแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจโดยรวมต่อ การท่องเที ยวในพัทยา
แตกต่างกัน โดยนักท่องเที ยวชาวไทยทีเป็ นกลุ่มนักเรี ยน/นักศึกษามี ความพึงพอใจโดยรวมสู งกว่ากลุ่ ม
พนักงานบริ ษทั เอกชน เนื องจากกลุ่มนี อยูใ่ นวัยทีอายุยงั น้อยอยู่มีประสบการณ์ นอ้ ยทังในด้านความคิดความ
อ่านในการเปรี ยบเที ยบ ด้านการรั บรู ้ และในด้านความคุ ม้ ค่าในการท่องเที ยว จึ งมองเห็ นว่า การท่องเที ยว
พัทยามีการรับรู ้และมีความคุม้ ค่ามากกว่า และการท่องเทียวในพัทยานันค่อนข้างทีจะประหยัดมาก ไม่วา่ ทีพัก
ราคาไม่แพงมีให้เลือกหลากหลายและมีกิจกรรมทีเหมาะกับวัยนักเรี ยน/นักศึกษาจึงส่ งผลได้มีความพึงพอใจ
ในการท่ องเที ยวเมื องพัทยามากกว่ากลุ่ มอื นและยังสอดคล้องกับแนวความคิ ด ทฤษฎี การแบ่งส่ วนตลาด
บุคคลในแต่ละสาขาอาชี พจะมีความจําเป็ นและความต้องการในสิ นค้าและบริ การทีแตกต่างกันของ (ปณิ ศา
สัญชานนท์, 2548) ส่ วนกลุ่มอาชีพอืนๆ เช่น แม่บา้ น รับจ้าง และกลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจ
โดยรวมมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน กลุ่มดังกล่าวนี ซึ งมีรายได้ไม่มากนักและมีโอกาสน้อยทีจะไป
ท่องเทียวพัทยา และเมือไปท่องเทียว จึงตืนตาตืนใจ ส่ วนใหญ่ก็มาพัทยาโดยใช้วธิ ี การเดินทางและใช้จ่ายแบบ
ประหยัด กินอยูอ่ ย่างประหยัด เงินทีจ่ายไปจึงรู ้สึกว่าคุม้ ค่าจึงพึงพอใจมากกว่ากลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชนซึ งมี
รายได้สู งกว่า และสอดคล้องกับแนวคิ ดที ว่าอาชี พแตกต่ างกันมี ความพึ งพอใจโดยรวมต่อการท่ องเที ยว
แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับคํากล่าวทีว่า ความพึงพอใจหมายถึงอารมณ์แห่ งความสุ ขและความรู ้สึกทีคุม้
ค่าทีได้ใช้บริ การของ (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ, 2546)
3. การเปรี ย บเที ย บพบความแตกต่ า งระหว่า งทัศ นคติ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ อ งเที ยว ในพัท ยากับ หัว หิ น ของ
นักท่องเทียวชาวไทยดังนี
3.1 ด้านชายหาด พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติทีดีต่อการท่องเทียว หัวหิ นสู งกว่าพัทยาใน
เรื องต่างๆ ต่อไปนี ในเรื องความสะอาด เรื องทิวทัศน์และบรรยากาศ เรื องความเป็ นระเบียบของหาบเร่ /แผง
ลอยบริ เวณชายหาด และเรื องความปลอดภัย ของชายหาด แสดงให้เห็ นว่า หัวหิ นมี ก ารจัดการในเรื อง
ดังกล่าวเกียวกับชายหาดเหนือกว่าพัทยาจึงทําให้นกั ท่องเทียว มีความรู ้สึกทีดีต่อหัวหิ นมากกว่าพัทยา และ
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ยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (ศิวาพร พิชิตวัฒนา, 2553) ทีวิจยั เรื องเปรี ยบทัศนคติและพฤติกรรมการ
ท่องเทียวของนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อหัวหิ นและพัทยา พบว่าทัศนคติดา้ นชายหาดต่อการท่องเทียวหัว
หิ นและพัทยาแตกต่างกัน
3.2 ด้านสิ งแวดล้อมในตัวเมือง พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติทีดีต่อการท่องเทียวในหัวหิ น
สู งกว่าพัทยาในเรื องต่างๆ ต่อไปนี ในเรื องพืนทีสี เขียว/สภาพภูมิทศั น์ร่มรื น/สวยงามในตัวเมือง เรื องการจัด
พันธ์ไม้ดอก/ไม้ประดับ/ไม้ตน้ /ไม้แขวนในตัวเมือง และเรื องความเป็ นระเบียบของหาบเร่ /แผงลอยในถนน
หนทาง ชีให้เห็นว่าสิ งแวดล้อมในหัวหิ นดีกว่าพัทยาทุกด้าน ทีกล่าวมา จึงสร้างทัศนคติของนักท่องเทียวทีมี
ต่อหัวหิ นดีกว่าพัทยา
3.3 ด้า นการจัด การจัด การขยะของตัว เมื อ ง พบว่ า นัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยมี ท ัศ นคติ ที ดี ต่ อ การ
ท่องเทียวในหัวหิ นสู งกว่าพัทยาในเรื องต่างๆ ต่อไปนี ในเรื องตัวเมืองมี ความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
เรื องมี ก ารจัดการขยะที เป็ นระบบและมี ระเบี ยบ และเรื องความสะอาดปราศจากกลิ นเหม็นของถังขยะ
ชีให้เห็นว่าการจัดการจัดการขยะของตัวเมือง ในหัวหิ นดีกว่าพัทยาทุกด้าน จึงทําให้นกั ท่องเทียวมีความรู ้สึก
ทัศนคติต่อหัวหิ นดีกว่าพัทยา
3.4 ด้านทีพัก พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติทีดี ต่อการท่องเทียวในหัวหิ นสู งกว่าพัทยาใน
เรื องต่ า งๆ ต่ อ ไปนี ในเรื องลัก ษณะที พัก ที ให้ เ ลื อ ก เรื องคุ ณ ภาพการบริ การของที พัก เรื องความ
สะดวกสบาย เรื องบรรยากาศของทีพัก และเรื องความสะอาดของทีพัก ชีให้เห็นว่าหัวหิ น มีลกั ษณะทีพักให้
เลือกมากกว่าพัทยา มีคุณภาพการบริ การความสะดวกสบาย บรรยากาศทีพักความสะอาดเหนื อกว่าพัทยา
และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (ศิวาพร พิชิตวัฒนา, 2553) ทีวิจยั เรื องเปรี ยบทัศนคติและพฤติกรรมการ
ท่องเทียวของนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อหัวหิ นและพัทยา ทีพบว่าทัศนคติดา้ นทีพักต่อการท่องเทียวหัวหิ น
และพัทยาแตกต่างกัน
3.5 ด้านร้ านอาหาร พบว่า นักท่องเที ยวชาวไทยมี ทศั นคติทีดี ต่อการท่องเที ยว ในหัวหิ นสู งกว่า
พัทยาในเรื องต่างๆ ต่อไปนี ในเรื องความสะอาด เรื องความเพียงพอกับ ความต้องการ/มีให้เลือกหลาก
หลาย เรื องคุณภาพ/คุณค่าทางโภชนาการ และเรื องรสชาติของอาหารนันคือร้านอาหารหัวหิ นมีความสะอาด
มี เพี ย งพอกับ ความต้องการ มี ใ ห้เลื อ กหลากหลาย มี คุ ณ ภาพ/คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ รสชาติ ของอาหาร
เหนื อกว่าพัทยาซึ งทีนักท่องเทียวรับรู ้และเห็นได้ชดั เจนและยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (ศิวาพร พิชิต
วัฒนา, 2553) ทีวิจยั เรื องเปรี ยบทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวชาวไทยทีมีต่อหัวหิ น
และพัทยา ซึ งพบว่าทัศนคติดา้ นร้านอาหารใน หัวหิ นและพัทยาแตกต่างกัน
3.6 ด้านแหล่งท่องเทียว/กิจกรรม พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติทีดี ต่อการท่องเทียวในหัว
หิ นสู งกว่าพัทยาในเรื องต่างๆ ต่อไปนี ในเรื องความสวยงามเป็ นธรรมชาติของแหล่งท่องเทียว ชี ให้เห็นว่า
หัวหิ นมีแหล่งท่องเทียวทีดี สวยงาม จึงทําให้นกั ท่องเทียวมีทศั นคติทีดีต่อหัวหิ นในด้านนี มากกว่าพัทยา

65

วารสารการบริ การและการท่องเทียว

ปี ที 7 ฉบับที 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555)

หัว หิ นมี ค วามเป็ นธรรมชาติ ม ากกว่า พัท ยา แต่ ใ นเรื องกิ จ กรรม ในแหล่ ง ท่ อ งเที ยว เช่ น กี ฬ าทางนํา
นัก ท่ อ งเที ยวมี ท ัศ นคติ ต่ อ พัท ยาดี ก ว่า หัว หิ น ทังนี เนื องจากขณะนี พัท ยามี ค วามเปลี ยนแปลงทางด้า น
วัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก ในขณะเดียวกันพัทยาก็มีกิจกรรม การท่องเทียวทางนําสู งกว่าหัวหิ น จึงสร้ าง
ทัศนคติทีดีกว่าหัวหิ น ชืนชอบพัทยามากกว่าหัวหิ น
3.7 ด้านแหล่งบันเทิงยามราตรี พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติทีดี ต่อ การท่องเทียวในหัว
หิ นสู งกว่าพัทยา ในเรื องความปลอดภัย ส่ วนในเรื องทีนักท่องเทียวมีทศั นคติต่อพัทยาดี กว่าหัวหิ น ได้แก่
เรื องการแสดงโชว์ เรื องความหลากหลายของสถานทีท่องเทียว และเรื องภาพลักษณ์ ของแหล่งบันเทิงยาม
ราตรี เช่น การแสดงโชว์ ชี ให้เห็ นว่า ในหัวหิ นดีกว่าพัทยาในเรื องความปลอดภัยซึ งสู งกว่าพัทยาเนื องจาก
หัวหิ นเป็ นเขตพระราชวัง เขตพระราชฐานซึ งต้องมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมายเข้ามาเกียวข้อง ในทางตรงกัน
ข้ามนักท่องเทียวมีทศั นคติทีดีต่อพัทยาในเรื อง การแสดงโชว์ เรื องความหลากหลายของสถานทีท่องเทียว
ในพัทยาสู งกว่าหัวหิ น และเรื องภาพลักษณ์แหล่งท่องเทียวยามราตรี ชีให้เห็นว่าในพัทยามีการสร้างกิจกรรม
สร้างสิ งบันเทิงยามราตรี มากมายเป็ นทีพึงพอใจแก่นกั ท่องเทียวโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวเช่น มีการแสดงโชว์ที
หลากหลาย การละเล่น จนได้ชือว่าเป็ นเมืองนักท่องเทียวชื นชอบติดอันดับติดอันดับของโลก จึงมีทศั นคติที
ดีต่อพัทยาสู งกว่าหัวหิ น
3.8 ด้านแหล่งช็อปปิ ง พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีทศั นคติทีดีต่อการท่องเทียวในพัทยาสู งกว่าหัว
หิ น ในเรื องความสะดวกในการช็อปปิ ง ชีให้เห็นว่า แหล่งช็อปปิ งในพัทยาดีกว่าหัวหิ น มีแหล่งช็อปปิ งให้เลือก
หลากหลายกว่าหัวหิ น พัทยามีการกระจายแหล่งช็อปปิ งให้เลื อกหลากหลายจึงสร้ างความพึงพอใจ สร้ าง
ทัศนคติทีดี ต่อพัทยาดี กว่าหัวหิ นและยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (ศิวาพร พิชิตวัฒนา, 2553) ทีพบว่า
ทัศนคติดา้ นแหล่งท่องเทียวช็อปปิ งต่อการท่องเทียวหัวหิ นและพัทยาแตกต่างกัน
4. ภาพลักษณ์ แหล่งท่องเทียว ประกอบด้วย ด้านความรู ้สึก ด้านความรู ้ความเข้าใจ ในพัทยากับหัวหิ นของ
นักท่องเทียวชาวไทย แตกต่างกัน ดังนี
4.1 ภาพลักษณ์ดา้ นความรู ้สึกพบว่า นักท่องเทียวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์แหล่งการด้าน
ท่องเทียวความรู ้สึกในหัวหิ นดี กว่าพัทยาในเรื อง ความน่าชื นชม ความผ่อนคลาย และความภูมิใจ การทีหัว
หิ นมี ภาพลักษณ์ ดีกว่าพัทยาใน 3 เรื องนี เนื องจากว่า หันหิ นมี ภาพลักษณ์ ทีดี มานานแล้ว เป็ นเมืองที น่ ารั ก
น่าชืนชม อีกทังเป็ นเขตพระราชทาน แต่อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ ในเรื องความตืนเต้น ในพัทยานักท่องเทียว
มีความคิดเห็ นทีดี กว่าหัวหิ น เนื องมาจากพัทยามีกิจกรรมการท่องเทียวมากมาย จูงใจนักท่องเทียวเช่ น กี ฬา
กิจกรรมทางนําหลายอย่าง และมีเทศกาลงานต่างๆ ตลอดปี
4.2 ภาพลักษณ์ ด้านความรู ้ ความเข้าใจ พบว่า นักท่องเที ยวชาวไทยมี ความคิ ดเห็ นต่อภาพลักษณ์
แหล่งท่องเทียวด้านความรู ้ความเข้าใจในหัวหิ นดีกว่าพัทยาในเรื อง มีบรรยากาศ ทีดี เป็ นเมืองทีน่ ารัก น่ า
ท่องเทียว มีทศั นี ยภาพรอบๆ ทีสวยงาม มีกิจกรรม/งานเทศกาลต่างๆทีน่าสนใจมาก และผูค้ นในท้องถินเป็ น
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มิตร/ซื อสัตย์ ชีให้เห็นว่าภาพลักษณ์เรื องต่างๆ เหล่านีเหนือกว่าพัทยา ทังนี เพราะหัวหิ นมีความสวย งามทาง
ธรรมชาติ มีการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีประวัติมานาน ประกอบกับเป็ นเมืองทีของพระราชวังไกล
กังวล จึงสร้างความรู ้สึกทีดีให้แก่ผมู ้ าท่องเทียวจึงมองหัวหิ นในสิ งดีๆ ซึ งก็คือภาพลักษณ์ทีเหนื อกว่าแหล่ง
ท่องเทียวอืนๆ ส่ วนในเรื องมีกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆ ทีน่าสนใจมาก นักท่องเทียวในพัทยามีความคิดเห็น
ดีกว่าหัวหิ น เนืองจากในปั จจุบนั พัทยา มีกิจกรรมต่างๆ สําหรับนักท่องเทียวมากมายหลากหลาย สร้างความ
ชืนชอบ ความประทับใจให้แก่นกั ท่องเทียวจึงมีภาพลักษณ์ทีดีต่อพัทยามากกว่าหัวหิ น
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการท่องเทียวในพัทยากับ
หัว หิ นของนัก ท่อ งเที ยวชาวไทย ในด้า นความถี ในการท่อ งเที ยวในรอบ5 ปี ที ผ่า นมา กล่า วคือ การที
นักท่องเทียวมาบ่อยครัง เพราะความพึงพอใจในเรื องการรับรู ้ใน การท่องเทียวเมือเทียบกับความคาดหวัง
เรื องความคุ ม้ ค่าในการท่องเทียว เรื องความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเทียว และเรื องความพึงพอใจใน
แหล่งท่องเทียว เมือเทียบกับแหล่งท่องเทียวอืนๆซึ งสอดคล้องกับแนวคิดทีว่าผลการกระทําในอดีตจะเป็ น
ตัวกําหนดและแนวโน้มทีจะกระทําในอนาคต นันคือ ผูร้ ับบริ การที มีโอกาสลองใช้บริ การใหม่ครั งแรก
ต่อจากนันจะกลับมาใช้บ ริ ก ารในครั งต่อไปด้วยเหตุเกิดจากความพึงพอใจ ความประทับ ใจบริ การนัน
(Skinner, 1981 อ้างถึงใน วรภัทร เหลืองรุ จิวงศ์, 2548) และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสายทิพย์ บัว
เผือก (2550) ทีวิจยั เรื องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวไทยทีมีต่อแหล่งท่องเทียวเกาะเกร็ ด
จัง หวัด นนทบุรีซึ งพบว่า ความพึง พอใจต่อ การท่อ งเที ยวเกาะเกร็ ด มีค วามสัม พัน ธ์ก บั พฤติก รรมการ
ท่องเทียวของนักท่องเทียวไทย ด้านความถีในการท่องเทียวในรอบ 5 ปี
ข้ อเสนอแนะ
1. พัท ยาต้อ งแก้ไ ขประเด็ นปั ญหาในเรื องต่ อไปนี เรื องความสะอาด เสริ ม สร้ า งทิ วทัศ น์ และ
บรรยากาศโดยใช้ภาพลักษณ์ เข้า มาช่ วย ควบคุ มความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยอย่างเคร่ ง ครั ด เน้นความ
ปลอดภัยของชายหาด สิ งแวดล้อมเมืองพัทยา โดยการปรับปรุ งให้มีพืนที สี เขียวให้มากขึน โดยให้ภาครัฐ
เข้ามามีส่วนช่วยในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ เช่น มีการประดับไม้ประดับ และไม้แขวน ความเป็ นระเบียบของ
หาบเร่ แผงลอย ด้านความสะอาดของตัวเมื องให้ปราศจากขยะมู ลฝอย ในการจัดเก็บ ให้มีความรวดเร็ ว
คล่องตัว ปราศจากกลินเหม็น คุณภาพการบริ การด้านทีพัก ด้านร้านอาหาร เกียวกับคุณภาพอาหาร คุณภาพ
ทางโภชนาการ รสชาติ ด้านกิจกรรมการท่องเทียว ความสวยงามเป็ นธรรมชาติตอ้ งมีการปรับปรุ ง เน้นความ
ปลอดภัย การสร้างการรับรู้ให้เป็ นไปตามความคาดหวัง เน้นความคุม้ ค่าในสิ งต่างๆ ให้กบั นักท่องเทียว ซึ ง
จะส่ งผลต่อความพึงพอใจโดยรวม
2. หน่ ว ยงานของรั ฐ และหน่ ว ยงานเอกชนที เกี ยวข้อ งกับ การท่ อ งเที ยว ควรทีจะร่ วมมือกัน
ทํานุ บาํ รุ งพัฒนาแหล่งท่องเทียวชายหาดหัวหิ น ดูแลสภาพแวดล้อมชายหาดให้สะอาด มีความเป็ นระเบียบ
และส่ งเสริ มให้มีการสร้างจิตสํานึกในการดูแลรักษาให้กบั ประชาชนและนักท่องเทียวประทับใจ และ
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กลับมาท่องเทียวซําอีก
3. ต้อ งธํ า รงรั ก ษาทัศ นคติ ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ อ งเที ยวหั ว หิ น โดยพัฒ นาทางด้ า นชายหาด ด้า น
สิ งแวดล้อมในตัวเมื อง ด้านการจัดการขยะมูล ฝอย ด้านที พัก ด้านร้ า นอาหาร ด้านแหล่ งท่องเที ยว ด้า น
กิจกรรมต่างๆ ด้านแหล่งบันเทิง ด้านแหล่งช็อปปิ ง จะส่ งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมต่อหัวหิ น กล่าวคือ
การสร้ างทัศนคติ เหล่ านี ต้องยึดหลักว่า ต้องให้เกิ ดการรั บรู ้ เป็ นไปตามความคาดหวัง หรื อเกิ นกว่าความ
คาดหวัง ขณะเดียวกันต้องสร้างความคุม้ ค่าให้กบั
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