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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจโดยรวมของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการท่องเทีย่ว

เกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีไดแ้ก่ขอ้มูลสว่นบุคคล และส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ 
คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ปีระสบการณ์การเดนิทางไปท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีจ านวน 400 คน เครื่องมอืที่
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน วเิคราะห์ตวัแปรอสิระ 2 กลุ่มโดยใชค้่าท ีวเิคราะห์ตวัแปรอสิระ 2 กลุ่มขึน้ไปใช้ความแปรปรวนทางเดยีว 
และการวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ 23 - 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี ท าธุรกิจ
สว่นตวั และมรีายไดต่้อเดอืน 25,001 - 35,000 บาท 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวม มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์ใน
ระดบัปานกลางกบัความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีด้านการท่องเที่ยวเกาะล้าน 
จงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทียบกบัความคาดหวงั ด้านความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีและด้ านความ
ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจโดยรวม นกัท่องเทีย่วชาวไทย เกาะลา้น  
 

Abstract 
 

The research was aimed to study The Satisfaction Level of Thai Tourists when travelling to Koh Lan 
in Chonburi Province such as demographic data and the service marketing mix. Moreover, the study involved 
the overall satisfaction of Thai tourists regarding traveling Koh Lan in Chonburi Province. 
  
 
 
 
   สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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The sample size of this research was based on four hundred Thai tourists who have been to Koh 
Lan.The data was collected through a questionnaire.The statistics used in the data analysis included 
frequency, percentage, mean, standard deviation,a t-test for analyzing two groups of independent variables, 
a one-way ANOVA for analyzing two or more groups of independent variables and the Pearson product 
moment correlation coefficient. The research revealed the following: 
 The majority of the tourists were female, aged between twenty and twenty three years of age, 
single, with a bachelor degree, occupied in the private sectors and with a monthly income of between 25,001 
and 35,000 Baht. 
 The marketing mix factors, as a whole, had a correlation at a moderate level with satisfaction 
regarding travelling to Koh Lan with an emphasis on service relative to expectations, worthiness and overall 
satisfaction at a statistically significant level of 0.01. 
 
Keyword: Satisfaction Levels, Thai Tourists Travelling, Koh Lan 
 
บทน า 
 ปัจจุบันถือได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างมากส าหรับประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปี            
ประเทศไทย ไดร้บัรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก โดยปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาประเทศไทยมรีายได้จากการ
ท่องเที่ยวรวมถึง 2.23 ล้านล้านบาท ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งเป็นรายได้ที่มีมูลค่าสูงมาก         
เมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมสิง่ทอและสนิค้าเกษตร โดยที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ส่งผลดต่ีอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่เพียงเฉพาะด้านเงนิตรายงัรวมไปถึงท าให้เกดิการจ้างงานและเกดิการกระจาย
รายไดไ้ปสู่ภาคธุรกจิท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งส่งผลใหเ้กดิความเจรญิในส่วนภูมภิาคต่างๆ  ในเรื่องของ
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อรองรับจ านวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มายงัแหล่งท่องเทีย่ว 
 นอกจากนี้เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในจงัหวดัชลบุร ีซึง่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักใช้
เวลาเดินทางออกจากกรุงเทพฯประมาณ 2 ชัว่โมง คิดเป็นระยะทางได้ 151 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้
กรุงเทพมหานคร มถีนนหนทางสะดวก สบายและปลอดภยั นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางมาพกัผ่อนทีเ่กาะลา้น แบบ
ไปเช้าเย็นกลบั หรอืจะค้างคืนก็สะดวกปลอดภัย ท าให้ผู้ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรอืจงัหวดัใก ล้เคียง 
เดนิทางไปท่องเทีย่วยงัเกาะลา้นได้สะดวก จงึท าให้เกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีเป็นสถานทีแ่ห่งหนึ่งทีเ่ป็นที่นิยมไม่น้อย
จากนักท่องเทีย่วในประเทศทีเ่ดนิทางไปพกัผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล วนัหยุดนักขตัฤกษ์ และช่วงปิด
เทอม บนเกาะลา้นจะมจี านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทยมากเป็นพเิศษ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อการศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีจ าแนก
ตามขอ้มลูสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดต่้อเดอืน 
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2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดบริการกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว          
ชาวไทยทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ี
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มลูสว่นบุคคล ประกอบดว้ย 

1.1 เพศ 
1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 
1.2 อาย ุ

   1.2.1 15 – 22 ปี 
      1.2.2 23 – 30 ปี 
        1.2.3 31 – 38 ปี 
        1.2.4 39 – 46 ปี 
   1.2.5 47 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
        1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
        1.3.3 หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ / หมา้ย 

1.4 ระดบัการศกึษา 
        1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
        1.4.2 ปรญิญาตร ี
        1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.5 อาชพี 
   1.5.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
        1.5.2 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
        1.5.3 พนกังาน/บรษิทัเอกชน 
        1.5.4 ธุรกจิสว่นตวั 
   1.5.5 อื่นๆ (โปรดระบุ) ______ 

1.6 รายไดต่้อเดอืน 
   1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
   1.6.2 10,001 – 25,000 บาท 
   1.6.3 25,001 – 35,000 บาท 
   1.6.4 35,001 บาทขึน้ไป 
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สมมติฐานการวิจยั 
1. นกัท่องเทีย่วทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน

แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรแีตกต่างกนั 
2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นทีพ่กัและบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานทีต่ัง้ของเกาะลา้น ดา้น

การส่งเสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นขัน้ตอนและกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัความ
พงึพอใจโดยรวมของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ 
สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด  ลักษณะ
ประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่ส าคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่า
ตวัแปรอื่น ตวัแปรทางดา้นประชากรทีส่ าคญัไดแ้ก่ เพศ อายุ ลกัษณะครอบครวั รายได ้การศกึษา และอาชพี 
 แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

คอทเลอร ์(Kotler. 2003: 16) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด เป็นตวัแปรทีส่ามารถควบคุมไดท้างการตลาด 
หมายถงึ การสนองความตอ้งการเป็นตวัแปรทีส่ามารถควบคุมและสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหพ้งึพอใจ  

เพน (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ. 2546: 63; อ้างอิงจาก Payne. 1993) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร (The Services Marketing Mix) มีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสนิค้าทัว่ไป กล่าวคอื ให้
ความส าคญักบัพนักงานบรกิาร กระบวนการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ซึง่ทัง้สามส่วนประสมเป็นปัจจยั
หลกัในการส่งมอบบรกิาร ดงันัน้ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร จงึประกอบดว้ย 7Ps ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด พนกังาน กระบวนการใหบ้รกิาร และลกัษณะทางกายภาพ 

แนวคิดด้านความพึงพอใจ 
คอทเลอร์ (Kotler. 2000: 33-36) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นระดบั

ความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการท างานของผลติภณัฑต์ามที่
เห็นหรือเข้าใจ (Product Perceived Performance) กับการคาดหวังของลูกค้า (Expectation) ผู้ให้บริการจึงต้อง
พยายามสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้โดยการสร้างมลูค่าเพิม่ (Value added) 

สจ๊วต ออสแคมป์ (ฉัตรชยั คงสุข. 2535: 21; อ้างองิจาก Stuat Oskamps. 1984) พบว่า ความพึงพอใจมี
ความหมาย 3 นยั คอื 

1. สภาพการณ์ทีผ่ลการปฏบิตัจิรงิไดเ้ป็นไปตามทีบุ่คคลไดค้าดหวงัไว้ 
2. ระดบัของความส าเรจ็ทีเ่ป็นไปตามความตอ้งการ 
3. การทีง่านไดเ้ป็นไปตามหรอืตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ปีระสบการณ์การเดนิทางไปท่องเทีย่ว

เกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีซึ่งผู้วิจยัทราบจ านวนที่แน่นอน จึงค านวณตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane. 1967: 886) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และโดยมคี่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% จากการค านวณจะไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้ 400 คน 

กลุ่มตวัอย่าง ทีไ่ดจ้ากการสุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอนดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี  1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลือกเพียง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางไปท่องเที่ยวเกาะล้านและโดยสารโดยเรือขา้มฟากที่ท่าเรอืแหลมบาลฮีาย
เน่ืองจากนกัท่องเทีย่วสว่นมากทีต่อ้งการจะเดนิทางไปท่องเทีย่วเกาะลา้นจะใชบ้รกิารเรอืขา้มฟากนี้ 
ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเลือกเก็บข้อมูลจาก

นกัท่องเทีย่วทเีดนิทางไปท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีทีเ่ตม็ใจและยนิดใีหข้อ้มลู จนครบตามจ านวน 
 
ผลการวิจยั 

จากการศกึษาค้นคว้าเรื่อง ความพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มต่ีอการท่องเที่ยวเกาะล้าน 
จงัหวดัชลบุร ีสรุปผลการศกึษาไดด้งันี้ 

ตอนท่ี 1 สถิติเชิงพรรณนา 
ส่วนท่ี 1 ซ่ึงเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว 
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 264 คน คดิเป็นร้อยละ 66.0 ส่วนเพศหญิง 

จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0  
อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ 23-30 ปี จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 

รองลงมาคอืผูท้ีม่อีายุ 15-22 ปี จ านวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 และผูท้ีม่อีายุ 31 ปีขึน้ไป จ านวน 52 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 13.0 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรส โสด /หม้าย/หย่าร้าง/           
แยกกนัอยู่ จ านวน 329 คน คดิเป็นรอ้ยละ 82.2 ส่วนผูท้ี่มสีถานภาพสมรส สมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 71 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 17.8 

ระดบัการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี จ านวน 226 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 56.4 รองลงมาคอืผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8  และผูท้ี่
มรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8 ตามล าดบั  

อาชพี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูท้ีม่อีาชพีธุรกจิสว่นตวั/อื่นๆ ไดแ้ก่ ว่างงาน จ านวน 129 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมาคือผู้ที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ผู้ที่มีอาชีพ
พนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 107 คน คดิเป็นร้อยละ 26.8 และผู้ที่มอีาชพีข้าราชการ/รฐัวสิาหกิจ จ านวน 48 คน          
คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 ตามล าดบั   

รายไดต่้อเดอืน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นผูท้ีม่ ีรายไดต่้อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 
196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 107 คน           
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คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 ผูท้ีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.7 และผูท้ีม่รีายได้
ต่อเดอืน 35,001 บาทขึน้ไป จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 ตามล าดบั   

ส่วนท่ี  2  ซ่ึงเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  

นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี มรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิารโดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  ปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดบรกิารทีม่คี่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นทีพ่กัและบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 รองลงมาไดแ้ก่ดา้น
กระบวนการบรกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ดา้นสถานทีต่ัง้ของเกาะ
ลา้น มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 ด้านบุคลากร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 
และปัจจยัทีม่คี่าเฉลีย่เป็นล าดบัสดุทา้ยไดแ้ก่ ดา้นราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดใน
แต่ละดา้นพบว่า 

ดา้นทีพ่กัและบรกิาร  พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรมีรีะดบัความ
คดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นทีพ่กัและบรกิารโดยรวมอยู่ในในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เมื่อ
พจิารณาปัจจยัในดา้นทีพ่กัและบรกิารเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีีค่่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ การมกีจิกรรมทีน่่าสนใจ
จ านวนมากใหก้บันกัท่องเทีย่ว เช่น ด าน ้าชมปะการงั, ชมปะการงัใตน้ ้าแบบ Sea Walker, เรอืกลว้ย หรอืบานาน่าโบ๊ท 
และเรอืเจท็สก ี(jetski) เป็นต้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 รองลงมาไดแ้ก่ ที่พกัมกีารตกแต่งสวยงาม เป็นธรรมชาต ิและ
เป็นระเบียบเรยีบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดบัสุดท้ายได้แก่ ความรู้สกึมัน่ใจในความ
ปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ เมื่ออยู่ในทีพ่กั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ตามล าดบั 

ดา้นราคา พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรมีรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
สว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นทีพ่กัและบรกิารโดยรวมอยู่ในในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 เมื่อพจิารณา
ปัจจยัในด้านราคาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีีค่่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกได้แก่ รา้นอาหาร และของฝากมกีารติดป้ายบอก
ราคาทีช่ดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 รองลงมาไดแ้ก่ ทีพ่กัและบรกิารต่างๆมรีาคาไม่แพง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 และ
ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดบัสุดท้ายได้แก่ ราคาอาหาร และสนิค้าเหมาะสมกบัคุณภาพที่ได้รบั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 
ตามล าดบั 

ดา้นสถานที่ตัง้ของเกาะลา้น  พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุรมีี
ระดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านสถานที่ตัง้ของเกาะล้าน โดยรวมอยู่ในในระดับด ีโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณาปัจจยัในด้านสถานที่ตัง้ของเกาะล้านเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีี่ค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบั
แรกไดแ้ก่ ท าเลทีต่ัง้ของเกาะลา้นเหมาะสม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 รองลงมาไดแ้ก่ การเดนิทางไปยงัเกาะลา้น สะดวก 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เวลาเดนิเรอืโดยสารมคีวามเหมาะสม และเพยีงพอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
เป็นล าดบัสดุทา้ยไดแ้ก่ มทีีจ่อดรถเพยีงพอ และราคาไม่แพง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 ตามล าดบั 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวัดชลบุรมีรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านการส่งเสรมิการตลาด  โดยรวมอยู่ในในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณาปัจจยัในดา้นการส่งเสรมิการตลาด  เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีีค่่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกมสีอง
ขอ้ไดแ้ก่ มกีารโฆษณาเกีย่วกบัทีพ่กั และสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ เช่น โบวช์วัร ์แผ่นป้ายโฆษณา เวบ็ไซด ์เป็นต้น 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 มกีารจดัแพคเกจพเิศษ เช่น ทีพ่กัลดราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เป็นล าดบั
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สดุทา้ยไดแ้ก่ มกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบังานเทศกาลต่างๆ บนเกาะ เช่น งานสงกรานต ์งานศาลเจา้พ่อด า มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.72 ตามล าดบั 

ดา้นบุคลากร  พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรมีรีะดบัความคดิเหน็
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 เมื่อพจิารณา
ปัจจยัในดา้นบุคลากรเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีีค่่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะ
ในการท างานที่ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 รองลงมาได้แก่ การบรกิารของพนักงานมคีวามเหมาะสม เช่น การยิม้แย้ม
แจ่มใสของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 การบรกิารมคีวามเท่าเทียม และเป็นธรรม พนักงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.76 เจา้หน้าทีป่ระจ าของเกาะมกีารดูแลความปลอดภยัใหน้ักท่องเทีย่ว เช่น ต ารวจ เจา้หน้าทีก่รมเจา้ท่า  มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.70 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่เป็นล าดบัสุดทา้ยไดแ้ก่ ปรมิาณพนักงานต่อจ านวนผูท้ีเ่ดนิทางไปยงัเกาะลา้นมคีวาม
เหมาะสม เพยีงพอมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ตามล าดบั 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรมีรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านลกัษณะทางกายภาพ  โดยรวมอยู่ในในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.88 เมื่อพจิารณาปัจจยัในดา้นลกัษณะทางกายภาพ  เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีีค่่าเฉลีย่เป็นอนัดบัแรกไดแ้ก่ 
บรรยากาศโดยรอบของเกาะอยู่ในระดบัดเีมื่อเทยีบกบัเกาะทีอ่ยู่ในจงัหวดัอื่น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 รองลงมาไดแ้ก่ มี
สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆอย่างเพยีงพอ เช่น ป้ายบอกทางและสญัลกัษณ์ต่างๆชดัเจน เป็นต้น  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.87 และข้อที่มคี่าเฉลี่ยเป็นล าดบัสุดท้ายได้แก่ ความสะอาดโดยรวมของเกาะอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83 
ตามล าดบั 

ดา้นกระบวนการบรกิาร พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรมีรีะดบั
ความคดิเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการบรกิาร  โดยรวมอยู่ในในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.91 เมื่อพจิารณาปัจจยัในด้านกระบวนการบรกิาร  เป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทมีี่ค่าเฉลี่ยเป็นอนัดบัแรกได้แก่ 
ช่องทางการจองที่พกั และบรกิารที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.04 รองลงมาได้แก่ ภาพรวมของการให้บรกิาร
ตัง้แต่การขึน้เรอืไปยงัเกาะลา้นจนถงึขณะทีอ่ยู่บนเกาะ เป็นทีน่่าประทบัใจ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
เป็นล าดบัสดุทา้ยไดแ้ก่ การใหบ้รกิารมคีวามสะดวก และรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 ซ่ึงเก่ียวกับการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี  

ระดบัความพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ี โดยรวม
อยู่ในระดบัพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.73 และสามารถจ าแนกไดด้งันี้  

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวเกาะล้านจังหวัดชลบุรี เมื่อเทียบกับความคาดหวัง ผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ว่าการใหบ้รกิารสงูกว่าความคาดหวงั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68  

ความพงึพอใจโดยรวมต่อความคุม้ค่าของการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบั
ความคดิเหน็ว่าคุม้ค่า โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 

ความพึงพอใจโดยรวมต่อความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรีผู้ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัความเหน็คดิว่านกัท่องเทีย่วพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั  มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดั
ชลบุรแีตกต่างกนั   

สมตฐิานขอ้ที ่1.1 พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะ
ลา้น จงัหวดัชลบุร ีดา้นการท่องเทีย่วเกาะลา้นจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงัและดา้นความพงึพอใจโดยรวม
ทีม่ต่ีอการท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมติฐานข้อที่ 1.2 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีดา้นการท่องเทีย่วเกาะลา้นจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั และดา้นความ
คุม้ค่าของการท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพสมรสต่างกนัต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม
ต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีดา้นความคุม้ค่าของการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อ
การท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีดา้นการท่องเทีย่วเกาะลา้นจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั และดา้นาน
ความคุม้ค่าของการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีดา้นการท่องเทีย่วเกาะลา้นจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั ดา้นความคุม้ค่า
ของการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีและดา้นความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอการทอ่งเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรไีม่
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อ
การท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีด้านการท่องเทีย่วเกาะล้านจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั และดา้น
ความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 และ 0.05 
ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ดา้นทีพ่กัและบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถานที่ตัง้
ของเกาะล้าน ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านขัน้ตอนและกระบวนการ มี
ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ี 

1. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเทีย่วที่
เดนิทางมาท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี ด้านการท่องเที่ยวเกาะล้านจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเทีย่วที่
เดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีดา้นความคุม้ค่าของการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเทีย่วที่
เดนิทางมาท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีดา้นความพงึพอใจโดยรวมที่มต่ีอการท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ี
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน 
จงัหวดัชลบุร ีสามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. ผลการศกึษาเกีย่วกบั นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชีพและรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี
แตกต่างกนั พบว่า 

1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มเีพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดั
ชลบุร ีดา้นการท่องเทีย่วเกาะลา้นจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงัแตกต่างกนั โดยนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ี
เพศหญงิ มคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีดา้นการท่องเทีย่วเกาะลา้นจงัหวดั
ชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั มากกว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มเีพศชาย ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ 
เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคติ
ทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั  

1.2  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดั
ชลบุร ีด้านความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุรี แตกต่างกนั โดยนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุ            
23 – 30 ปี มรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี ดา้นความคุม้ค่าของการท่องเที่ยว
เกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีมากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า อายุ เป็นปัจจยัที่
ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือ
อุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมกัจะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยม ยดึถอืการ
ปฏบิตัริะมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนทีม่อีายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั 

1.3 นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น 
จงัหวดัชลบุร ีด้านความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีแตกต่างกนัโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
สถานภาพสมรส โสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่มคี่าเฉลีย่ของความพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น 
จงัหวดัชลบุร ีดา้นความคุม้ค่าของการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี  มากกว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่สีถานภาพ 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารชิาต ิชยัศร (2547: 82) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจ
ของนกัท่องเทีย่วในการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย ์พบว่า สถานภาพหย่า / แยกกนัอยู่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความ
พงึพอใจของนกัเทีย่วในการท่องเทีย่วแบบโฮมสเตย ์ 
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1.4 นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมของนกัท่องเทีย่วชาวไทยที่
มต่ีอการท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีด้านการท่องเทีย่วเกาะลา้นจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั โดย
นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ี
ดา้นการท่องเที่ยวเกาะล้านจงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศศธิร 
สามารถ (2545) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พงึพอใจกบัความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มอีายุ  อาชพี ระดบัการศกึษา 
และรายได้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวแตกต่างกัน และพฤติกรรมที่แตกต่างกนัจะมีความ          
พงึพอใจแตกต่างกนั 

1.5 นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเทีย่วชาวไทยที่
มต่ีอการท่องเที่ยวเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรี ดา้นความคุม้ค่าของการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุรแีตกต่างกนั โดย
นักท่องเที่ยวชาวไทย ทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท มคีวามพงึพอใจโดยรวมต่อการท่องเทีย่วเกาะลา้น 
จงัหวดัชลบุร ีดา้นความคุม้ค่าของการท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวัดชลบุร ีมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัรา 
ลาภลอืชยั (2546: 121-123) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อการจดัการท่องเทีย่ว
ตลาดน ้าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ีและตลาดน ้าทาคา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่า นกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่รีายได้
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั 

2. ผลการศกึษาเกีย่วกบั ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นทีพ่กัและบรกิาร ดา้นราคา ดา้นสถาน
ทีต่ัง้ของเกาะล้าน ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ด้านบุคลากร ดา้นขัน้ตอนและกระบวนการ           
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวมของนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะลา้น จงัหวดัชลบุร ีพบว่า 

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทัง้ 7 ดา้นมคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีด้านการท่องเที่ยวเกาะล้าน 
จงัหวดัชลบุร ีเมื่อเทยีบกบัความคาดหวงั ดา้นความคุม้ค่าของการท่องเที่ยวเกาะลา้นจงัหวดัชลบุร ีและดา้นความพงึ
พอใจโดยรวมที่มต่ีอการท่องเที่ยวเกาะล้าน จงัหวดัชลบุร ีซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ 
(2552: 80-81) ทีก่ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด คอืตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร้่วมกนัเพื่ อสนอง
ความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และสอดคลอ้ง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศึกษาวิจยัในเรื่องความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน 
จงัหวดัชลบุร ีมุ่งเน้นทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจโดยรวมของนกัท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้
ต่อไปอาจจะท าการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัความพงึพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มต่ีอการท่องเทีย่วเกาะ
ลา้น จงัหวดัชลบุร ีเพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษามาเปรยีบเทยีบและปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการ
เกาะลา้น จงัหวดัชลบุรใีหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
 2. การศกึษาวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นเฉาะสิง่กระตุ้นทางการตลาดบรกิารเท่านัน้ ผูส้นใจเพิม่เตมิอาจจะท าการศกึษา
ถงึสิง่กระตุ้นอื่นๆเช่น เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาทีม่คีวามละเอยีดและชดัเจน
มากยิง่ขึน้ 
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 3. การวจิยัครัง้นี้เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะน า
งานวิจัยนี้มาปรับปรุงและท าการศึกษาอีกครัง้ เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบ ซึ่งจะท าให้การผล
การศกึษามคีวามละเอยีดและชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็สมบูรณ์ลงได้ดว้ยการสนับสนุนและความกรุณาใหค้ าปรกึษาจาก รองศาสตราจารย์              
สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ให้ความรู้และช่วยดูแล
ตรวจสอบ ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัรู้สกึทราบซึ้งใน
ความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาให้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ยิง่ในการปรบัปรุงแกไ้ข
แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ใหอ้อกมาเสรจ็สมบรูณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารณ์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจ ัยในการศึกษาหลักสูตรปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ตลอดจน
ประสบการณ์อนัมคีุณค่าแก่ผูว้จิยั ดว้ยความเมตตากรุณาตลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อนนิสติ MBA รุ่นที ่16 ทุกท่าน ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื ในการแบ่งปันสิง่ดีๆ  คอยดูแลและให้
ก าลงัใจซึ่งกนัและกนัเสมอมา ทัง้ในเรื่องการศึกษาและเรื่องการท างานวจิยัของสารนิพนธ์ฉบบันี้ รวมทัง้ขอบคุณ
ส าหรบัมติรภาพ และประสบการณ์ทีด่ทีุกอย่างทีไ่ดม้รี่วมกนัตลอดการศกึษา 

ทา้ยทีส่ดุของความส าเรจ็ในครัง้นี้ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ผูซ้ึง่ใหช้วีติและสตปัิญญาในการ
ท าสารนิพนธจ์นเสรจ็สมบูรณ์ คุณค่าทีเ่กดิจากการศกึษาครัง้นี้ ขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ตลอดจนสมาชกิในครอบครวั
ทุกท่านและเพื่อนๆ ทีใ่หก้ารสนบัสนุน ใหค้วามช่วยเหลอืใหค้วามห่วงใย ตลอดจนใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั 
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