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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว และเปรียบเทียบปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้
บริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว ณ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จ าแนกตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจานวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ
โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ทดสอบค่ าที จาแนกตามเพศ และวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวด้ วยการหาค่ า
เอฟ จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิลาเนา เมื่อพบความแตกต่างจึงใช้การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี
แอล เอส ดี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยให้ความคิดเห็น กับ ปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บ ริการท่องเที่ยว ทั้ง 9 ด้านของ
อุท ยานวิท ยาศาสตร์พ ระจอมเกล้าฯ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก เรียงตามอันดับความสาคัญ ดังนี้ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว ด้านภาพลักษณ์ ด้านการคมนาคม ด้านค่านิยมในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้าน
ภาวะเศรษฐกิ จและการเมื อง ด้ า นการโฆษณาเผยแพร่แ ละประชาสั ม พั น ธ์ และด้ านสิน ค้ าของที่ ร ะลึ ก ตามล าดั บ และเมื่ อ
เปรียบเทียบระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาใช้บริการท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ แตกต่างกันด้วยเช่นกัน
คาสาคัญ: ปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ การท่องเที่ยวโดยชุมชน

Abstract
This research aimed to investigate and compare demographic factors affecting tourist’s decision
making on traveling to King Mongkut Science Park at Waghor in Prachuap Khiri Khan Province. A questionnaire
was used in gathering data. By random sampling, 400 Thai tourists responded the questionnaire. The
analytical statistics used in analyzing data were mean, standard deviation, t-test of gender, one-way ANOVA
comparisons according the tourist’s ages, educational levels, careers, and places of birth. When the difference
found among these factors, LSD was used in assessing the differences with .05 statistical significance.
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The research found that nine factors affecting the Thai tourists’ decision making on traveling to King
Mongkut Science Park respectively: the attractive places, transportation, traveling trends, facilities, security,
images, economic and political conditions, presentation and advertisement, souvenir. Also, the research
found that different tourists’ demography (i.e., education, careers, and places of birth) affected different
decision making.
Key words: Factors Affecting Tourist’s Decision Making on Traveling to King Mongkut Science Park
at Waghor, Community Based Tourism

บทนา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ งในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง เพราะมี
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความงดงาม และมี
แหล่งท่ องเที่ ยวทางวั ฒ นธรรมที่ มี เอกลั กษณ์ เฉพาะถิ่น อยู่
มากมาย ซึ่ งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ให้ ค วามสนใจใน
ประเพณี วัฒนธรรม การดาเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ทาให้เกิด
การกระจายรายได้มาสู่ภูมิภาคที่เป็นระดับครัวเรือนมากขึ้น
เช่ น การจ้ างงานการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น การบริ ก าร
รูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
นั บตั้งแต่ ประเทศไทยเริ่ มใช้แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติฉบับแรก ในปี พ.ศ. 2504-2509 ที่ผ่านมา
กล่าวได้อย่างชัดเจนว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมระดับ
ต้น ๆ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็
ดี หากมองในมุ ม กลั บ การท่ อ งเที่ ย วได้ ส่ งผลกระทบต่ อ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วไม่ น้ อ ยไม่ ว่ าจะเป็ น สิ่ งแวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสความนิ ยมของนั กท่ อ งเที่ ยว ผู้ มา
เยือนหลากหลายด้าน และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นจุด
เปลี่ยนของโลกแห่งการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ตั้งแต่
มีการประชุมสุดยอดสิ่งแวดล้อมโลก หรือ “Earth Summit”
เมื่ อปี 2535 ที่ เมื องริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิ ล มี ส่ วน
ผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒ นาการท่องเที่ยว 3 ประการ
นั่นคือ (1) กระแสความต้องการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (2) กระแสความต้องการของตลาดการ
ท่ อ งเที่ ย วในด้ านการศึ ก ษาเรี ย นรู้ และ (3) กระแสความ
ต้ อ งการพั ฒ นาคน จากกระแสการพั ฒ นาทั้ ง 3 ประการ
ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการปรับตัวของระบบการท่องเที่ยวและ
ระบบการจั ด การท่ อ งเที่ ย วในการแสวงหาการท่ อ งเที่ ย ว
ทางเลื อกใหม่ (Alternative Tourism) จากกระแสการ
พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ กใหม่ นั้ น นั บ ได้ ว่ า อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก็ ถื อเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวทางเลื อกใหม่ แห่ งหนึ่ ง ที่ สามารถ
ตอบสนองต่ อความต้ องการและทดแทนการท่ องเที่ ยวตาม
ประเพณี นิ ยม (Conventional Tourism) แบบเดิ ม ๆ ที่ เคย
ปฏิ บั ติ กั นมาได้ เป็ นอย่ างดี และจากกระแสการพั ฒ นาการ
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง 3 ประการนั้ น จึ งมี ก ารเสนอรู ป แบบการ
ท่องเที่ ยวทางเลื อกใหม่โดยมีชื่อเรียกอย่างหลากหลาย เช่ น
Green Tourism, Bio Tourism, Sustainable Tourism,
Conservation Tourism, Responsible Tourism และหนึ่ งใน
จานวนนี้คือ Community Based Tourism หรือการท่องเที่ยว
โดยชุมชน (สินธุ์ สโรบล, 2551)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญอย่างมาก
และเป็นบทบาทที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
สามารถสร้างรายได้ก่อให้เกิดการลงทุนในภาคธุรกิจท่องเที่ยว
เพื่อ บริก ารแก่นัก ท่อ งเที่ย ว ช่ว ยสร้า งงานสร้า งอาชีพ ให้
แก่ป ระชาชนในท้อ งถิ่น ให้มีร ายได้แ ละชีวิต ความเป็น อยู่
ที่ดีขึ้น นับว่าเป็นการเสริมสร้างความเจริญ ก้าวหน้าให้แก่
ประเทศชาติ อ ย่ างมากและได้ รับ การตอบรั บ อย่ างดี จ าก
ประชาชนที่ให้ความสนใจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว
คนไทยหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนวโน้มทางการท่องเที่ยว
พบว่านักท่องเที่ยวรู้สึกจาเจกับแหล่งท่องเที่ยวเดิม ๆ มากขึ้ น
เริ่มหันมาหาธรรมชาติและสัมผัสกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
ชาวชนบทที่ อ ยู่ กั บ ธรรมชาติ ม ากขึ้ น (พั ชรา ลาภลื อ ชั ย ,
2546) ในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถแสดงให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตชาวชนบท ประเพณี และวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนคือ
ตลาดสามชุกที่ ถือว่าเป็น แหล่งท่องเที่ ยวที่ มีเอกลั กษณ์ วิถี
ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร มีเสน่ห์ความเป็นไทย ดังนั้นภาพการใช้
ชีวิตในอดีตจึงได้ถูกจาลองมาเพื่อเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
การท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมี หน้าที่ด าเนิน งาน
เพื่ อสนองนโยบายการกระจายโอกาสในการเรีย นรู้ให้ แ ก่
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ โดย
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อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี จุ ด มุ่ ง หมายการด าเนิ น งานเพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา
สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์ อวกาศ เทคโนโลยี และพลังงาน
โดยยึ ดมั่ นในเรื่องของคุณ ภาพเป็ นส าคัญ จากจุดมุ่ งหมาย
ดังกล่าว ส่งผลให้อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเรียน
การสอนในเรื่องดังกล่าว
การดาเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ ากอ จั งหวัดประจวบคี รีขั นธ์ ได้ ก าหนดแนวทางการ
ปฏิ บั ติ งานภายใต้ กิ จกรรมไว้ 4 กิ จกรรม ดั งนี้ คื อ กิ จกรรม
บริการวิชาการ กิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และ
กิจกรรมค่าย โดยกิจกรรมบริการวิชาการที่อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดให้บริการ
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เป็นกิจกรรมฐานการเรียน ซึ่งปัจจุบันมี 25 ฐานการเรียน ซึ่ง
ในการดาเนินงานการให้บริการวิชาการที่เป็นกิจกรรมฐาน
การเรียนทั้ง 25 ฐานการเรียน มีบทบาทสาคัญมากที่ สุดของ
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ที่ จะสามารถดึ งดู ดให้ มี ผู้ ม าใช้ บ ริ การใน
จานวนมาก ซึ่งองค์ประกอบการบริการที่สาคัญ คือ กิจกรรม
หนึ่ งหรื อ ชุ ด ของกิ จ กรรมหลายอย่ า งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรืออุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งทาให้
ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเกิ ด ความพึ งพอใจ (Lehtinen, 1983) และการ
ทราบถึงข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จะสามารถนามา
พิ จารณาหาแนวทางในการปรั บ ปรุ งแก้ ไข จั ด กิ จกรรมให้
เหมาะสม ทั นสมั ย มี รูปแบบที่ หลากหลายและจะสามารถ
พัฒนาการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีประสิทธิภาพก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้

ตารางที่ 1 ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในแต่ละปี
(2554-2557)
ข้อมูลนักท่องเที่ยว
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
จานวนนักท่องเที่ยว

28,626
20,746
15,855
(ฝ่ายการแผนงานโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ)

จากตารางที่ 1 เห็นได้ชัดเจนว่า สถิตินักท่องเที่ยวใน
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั นธ์ ใน 3 ปี (2555-2557) ที่ ผ่ านมามี จ านวน
นักท่องเที่ยวน้อยลง จากปี 2554 เป็นจานวนไม่น้อย จึงเป็น
เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งการศึ ก ษาปั จ จั ย ต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
ท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจัยที่ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการ
(กองวิ ชาการและฝึ กอบรมการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย,
2549) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คื อ ปั จจัยภายใน ได้แก่ ด้าน
สถานที่ ท่ องเที่ ยว ด้ านความปลอดภั ย ด้ านสิ่ งอานวยความ
สะดวก ด้านสินค้าของที่ระลึก ด้านการโฆษณาเผยแพร่และ
ประชาสัมพั นธ์ และด้านภาพลักษณ์ ปั จจัยภายนอก ได้แก่
ด้ า นภาวะเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ด้ า นค่ า นิ ย มในการ
ท่องเที่ยว และด้านการคมนาคม จากการศึกษาปัจจัยในด้าน
ต่าง ๆ จะทาให้ทราบถึงระดับความสาคัญของปัจจัยต่อการ
ตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารท่ องเที่ ยวของนั ก ท่ อ งเที่ ยว ณ อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

34,032

ของประชาชน โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาเป็นประโยชน์
ต่อการก าหนดนโยบายการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ ยวของ
ภาครัฐและภาคเอกชนให้ มี ประสิทธิภาพและตรงเป้ าหมาย
ยิ่ งขึ้ น และยั งสามารถช่ วยฟื้ น ฟู ก ารท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน
โดยรอบของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ให้
เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร
ท่ องเที่ ยว ณ อุ ทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้ า ณ หว้ากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื ่อ เปรีย บเทีย บปัจ จัย ต่อ การตัด สิน ใจใช้
บริการท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ ากอ จั งหวั ดประจวบคีรีขั น ธ์ จาแนกตามลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร์

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม า
ท่ อ งเที่ ย ว อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ ากอ
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการ
หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบบทราบจานวนประชากรแน่นอน
การแทนค่ าในสู ตรของ Yamane (1973) การศึ กษาในครั้ งนี้
ยอมรับการคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ คื อ แบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย
ลักษณะคาถามเป็น คาถามปลายปิด โดยแบ่ งเป็น 2 ตอน
ดั งนี้ (1) ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ มี ลั กษณะเป็ นแบบ
สารวจรายการ โดยถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และ
ภูมิลาเนา และ (2) ปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว
ณ อุท ยานวิท ยาศาสตร์พระจอมเกล้ า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบไปด้วยปัจจัยต่ อการตัดสินใจใช้
บริการท่องเที่ยว 9 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้าน
ความปลอดภัย ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านสินค้าของที่
ระลึ ก ด้ านการโฆษณาเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า น
ภาพลักษณ์ ด้านภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง ด้านค่านิยม
ในการท่องเที่ยว และด้านการคมนาคม สาหรับลักษณะของ
ค าถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคาตอบ ดังนี้ 5 หมายถึง มีผล
อยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีผ ลอยู่ใ นระดับ มาก 3
หมายถึง มีผลอยู่ในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง มีผลอยู่ใน
ระดับน้อย และ 1 หมายถึง มีผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด
เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยการแจกแบบสอบถาม
แบบสุ่มกลุ่ม และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามพื้นที่
ภายในบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
และตรวจสอบความสมบูรณ์ในแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับ
กลับคืนมา จากนั้นจึงนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
วิเ คราะห์ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ ส่วนข้อมูล
เกี่ย วกับ ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารท่อ งเที่ย ว
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอนั้น นา
ข้อ มูล มาวิเ คราะห์โ ดยหาค่า เฉลี ่ย และค่า เบี ่ย งเบน
มาตรฐาน จากนั้นจึงนาข้อมูลมาทดสอบความมีนัยสาคัญ
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความคิดเห็ น
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจใช้บ ริก ารท่อ งเที่ย ว
ณ อุท ยานวิท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้า ณ หว้า กอของทั้ง
สองเพศ ใช้ก ารวิเคราะห์ค วามแตกต่า งของค่า เฉลี่ย ด้ว ย
ค่า “ที” (T-test) ส่ว นอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้จ ะวิเ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดีย ว ด้ว ยการ

ท ด ส อ บ ค่า “ เอ ฟ ” (F-test) เพื ่อ วิเ ค ร า ะ ห์ค วา ม
แตกต่า งของตัว แปรเป็น รายกลุ ่ม กรณีพ บค่า ความ
แตกต่า งเป็น รายกลุ่ม จะวิ เ คราะห์เ ป็น รายคู่ด้ว ยวิธีแ อล
เอสดี ในการทดสอบอย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ
.05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว ณ
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ทั้ง 9 ด้าน มีผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรี ย งตามล าดั บ ความส าคั ญ ได้ ดั ง นี้ ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่
ท่องเที่ยว รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์ ด้านการคมนาคม
ด้านค่านิ ย มในการท่อ งเที่ ย ว ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก
ด้านความปลอดภั ย ด้า นภาวะเศรษฐกิจ และการเมือ ง
ด้า นการโฆษณาเผยแพร่ แ ละประชาสัม พัน ธ์แ ละด้า น
สินค้าของที่ระลึก ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ต่ อ การ
ตัด สิน ใจใช้บ ริก ารท่อ งเที ่ย ว ณ อุท ยานวิท ยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนก
ตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ พบว่า นัก ท่อ งเที่ย วที ่มี
เพศต่างกัน ให้ ความสาคัญ ต่อ ปัจจัยไม่แตกต่างกัน อายุ ที่
ต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปัจจัยแตกต่างกัน ด้านที่มีความ
แตกต่ า งกั น คื อ ด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ด้ านสิ น ค้ า ของที่
ระลึก ด้ านการโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัม พั นธ์ ด้ าน
ค่ า นิ ย มในการท่ อ งเที่ ย ว และด้ า นการคมนาคม ระดั บ
การศึ ก ษาต่ างกั น ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ไม่ แ ตกต่ างกั น
อาชีพต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปัจจัยแตกต่างกัน ด้านที่มี
ความแตกต่า งกัน คือ ด้า นสถานที่ท่อ งเที่ย ว ด้า นสิน ค้า
ของที่ ระลึ ก ด้ านการโฆษณาเผยแพร่แ ละประชาสั มพั น ธ์
ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ด้ านภาวะเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ด้ า น
ค่านิยมในการท่องเที่ยว และด้านการคมนาคม ภูมิลาเนา
ต่างกัน ให้ความสาคัญต่อปัจจัยแตกต่างกัน ด้านที่มีความ
แตกต่างกัน คือ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย
ด้ า นสิ่ งอ านวยความสะดวก ด้ านสิ น ค้ าของที่ ร ะลึ ก ด้ า น
ภาพลักษณ์ ด้านภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ด้านค่านิยมใน
การท่องเที่ยว และด้านการคมนาคม (ตารางที่ 3)
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ตารางที ่ 2 ค่า สถิต ิแ ละความคิด เห็น ของกลุ ่ม ตัว อย่า ง ปัจ จัย ที ่ม ีผ ลต่อ การตัด สิน ใจใช้บ ริก ารท่อ งเที ่ย ว ณ อุท ยาน
วิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยวฯ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความคิดเห็น

อันดับ

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ด้านความปลอดภัย
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสินค้าของที่ระลึก
ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ด้านภาพลักษณ์
ด้านภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ด้านค่านิยมในการท่องเที่ยว
ด้านการคมนาคม
เฉลี่ยโดยรวม

4.15
3.93
3.95
3.66
3.72
4.13
3.85
3.97
4.02
3.93

.592
.707
.704
.772
.825
.658
.763
.666
.749
.549

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1
6
5
9
8
2
7
4
3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลาเนา
ปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยวฯ
Sig
Sig
Sig
Sig
Sig
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
0.630 0.003*
0.323
0.008*
0.002*
ด้านความปลอดภัย
0.287 0.121
0.527
0.297
0.005*
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
0.654 0.080
0.608
0.247
0.036*
ด้านสินค้าของที่ระลึก
0.511 0.000*
0.010*
0.000*
0.012*
ด้านการโฆษณาเผยแพร่
0.389 0.014*
0.202
0.002*
0.088
และประชาสัมพันธ์
ด้านภาพลักษณ์
0.568 0.672
0.758
0.011*
0.040*
ด้านภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
0.786 0.050
0.157
0.006*
0.075
ด้านค่านิยมในการท่องเที่ยว
0.864 0.000*
0.753
0.017*
0.001*
ด้านการคมนาคม
0.095 0.037*
0.556
0.030*
0.015*
เฉลี่ยโดยรวม
0.502 0.006
0.338
0.001
0.002*
* อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปั จจั ยต่ อการตั ดสิ น ใจใช้ บริ การท่ องเที่ ยว ณ
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ พ ระจอมเกล้ า ณ หว้ า กอ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ์ ที่นามาใช้ใ นการศึก ษาสามารถบ่ งบอก
ถึ งความส าคั ญ ของปั จ จั ย ที่ เป็ น ความต้ อ งการก่ อ นการ
ตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลลัพธ์

ที่ไ ด้มีความสอดคล้อ งกับ งานวิ จัยของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
(2548) ซึ่ งได้ กล่ าวไว้ ว่ า ปั จจั ยต่ อการตัด สิน ใจใช้บ ริก าร
ท่อ งเที่ย ว เป็น เครื่อ งมือ ส าคัญ ที ่ส ามารถนาไปใช้ในการ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่จะเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคน
จะให้ความสาคัญ แตกต่างกันไปแล้วแต่ความต้องการของ
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แต่ละบุคคลและยังสอดคล้องกับน้าฝน จันทร์นวล (2556)
ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ (2550) และ ใจแก้ว แถมเงิน และ
คณะ (2549) ซึ่ ง อธิ บ ายว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสาคัญกับปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยวใน
แต่ละด้านแตกต่างกันและส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ท่องเที่ยวแตกต่างกันไป
2. นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิน ทางมาใช้บริการ
ท่องเที่ยว ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศ พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจที่
แตกต่ า งกั น อาจเป็ น เพราะเพศชายและเพศหญิ ง ให้
ความสาคัญ ของปัจ จัย ในแต่ล ะด้า นต่า งกัน โดยเพศชาย
ส่วนใหญ่เน้นความสาคัญไปทางด้านของสถานที่ท่องเที่ยว
ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวก สินค้าของที่ระลึก
ภาพลัก ษณ์ และการคมนาคมมากกว่าเพศหญิ ง ในขณะที่
เพ ศ ห ญิ งเน้ น ไป ท างด้ าน ของการโฆ ษ ณ าเผย แพ ร่
ประชาสัม พัน ธ์ ภาวะเศรษฐกิจ และการเมือ งมากกว่า
เพศชาย สอดคล้องกับอรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่กล่าวไว้ว่า
ปั จจั ยส่ วนบุ ค คลมีผ ลต่ อการตั ด สิน ใจเลื อ กใช้บ ริก ารของ
นักท่องเที่ยว
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง อายุ พบว่านักท่องเที่ยว
ที่ มี อ ายุ ที่ แ ตกต่ า งกั น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ แ ตก ต่ า งกั น เนื่ อ งจาก
นัก ท่ องเที่ ยวในแต่ล ะช่ว งอายุอ าจมีค วามต้อ งการต่างกั น
เช่น วัยรุ่น มักเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท้าทายต่อวัยของตน
ความสะดวกสบาย ส่วนวัยทางานจนถึงวัยผู้สูงอายุ มักเน้น
ความปลอดภัย ค่าใช้จ่า ย เป็น หลัก สอดคล้อ งกับ พูล ผล
แพทอง (2554) ที่กล่าวไว้ว่า อายุของนักท่องเที่ยวมีผลทา
ให้ปัจจัยในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ให้ค วามสาคัญ ของปัจ จัย ต่อ การตัด สิน ใจใช้บริการ
ท่องเที่ยวไม่ต่างกัน อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาไม่ไ ด้
เป็น ตัวบ่งชี้ความเป็นอยู่หรือความต้องการของแต่ละบุคคล
ซึ่งแตกต่างกั บ ผลงานวิจัยของอติ กานต์ ไพโรจน์ พิริยะกุ ล
และ สุชาติ ทวีพรปฐมกุล (2555) ที่กล่าวไว้ว่านักท่องเที่ยว
ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยในการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวแตกต่างกัน เพราะผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่า
อาจมีหน้าที่ทางการงานที่มั่นคงกว่า จึงมีความพร้อมในเรื่อง
ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่มากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง อาชีพ ที่แตกต่างกัน มี
ความส าคั ญ กั บ ปั จจั ย ต่อ การตั ด สิน ใจใช้ บ ริก ารท่ อ งเที่ ย ว
แตกต่างกันไปด้วย สอดคล้องกับ Kotler (2003) ที่กล่าวไว้
ว่ า อาชี พ ของแต่ ล ะบุ ค คลจะน าไปสู่ ค วามจ าเป็ น ในการ

เลื อ กใช้ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ต่ า งกั น ซึ่ ง การท่ อ งเที่ ย วใน
ปัจ จุบั น สถานที่ แ ต่ล ะแห่ งจะต้ อ งมี ค่าใช้ จ่าย เช่ น เป็ น ค่ า
โปรแกรม กิจกรรมการท่องเที่ยว หรือค่าเดินทาง ดังนั้นผู้ที่มี
อาชีพที่มั่นคง จึงตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวง่ายกว่าผู้ที่มี
รายได้น้อยกว่า เป็นต้น
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน
ให้ความสาคัญของปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สมกมล พวงพรหม (2546)
ซึ่งอธิ บ ายไว้ ว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ภู มิ ลาเนา หรือ ประเทศที่
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการท่องเที่ยวแตกต่าง
กันไปด้วย อาจเป็นเพราะ แต่ละภูมิลาเนา หรือ ประเทศ มี
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ต่างกัน จึงส่งผลให้ความสาคัญของ
แต่ละปัจจัยแตกต่างกันไป

สรุป
ปัจจัยต่อการตัดสินใจใช้บริการท่องเที่ยว ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในระดั บ มาก ซึ่ ง
สามารถบ่งบอกถึงปัจจัยสาคัญที่เป็นความต้องการก่อนการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงสามารถนา
ปัจจัยต่อการตัดสินใช้บริการท่องเที่ยวที่สาคัญทั้ง 9 ด้าน
มาเป็น หลัก หรือ เป็น แนวทางการพัฒ นาและปรับ ปรุง
ด้านต่า ง ๆ ของสถานที่ท่อ งเที่ยวในอุท ยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ และยังนาไปพัฒ นากลยุทธ์ทาง
การตลาดให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และสร้ า งความพึ ง พอใจแก่
นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าใช้บริการได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ค วามส าคัญ กับ แนวทางการพัฒ นา
ปรับ ปรุงด้า นสถานที ่ท่อ งเที่ย ว ให้มีค วามทัน ยุค ทัน สมัย
และมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่
ใช้ใ นการเรีย นรู้ต ่า ง ๆ เช่น หอดูด าว พิพ ิธ ภัณ ฑ์ส ัต ว์น้ า
สวนผีเสื้อ เป็นต้น
2. ควรให้ความสาคัญกับการดูแลจุดบริการข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการอยู่เสมอ
เช่น ป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ บอกสถานที่ที่น่าสนใจ
ฯลฯ และดู แลสถานที่ ให้บริการในด้านต่าง ๆ มี มาตรฐานที่
นักท่องเที่ยวพึงพอใจ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ของฝาก ของ
ที่ระลึก ฯลฯ มีความสะอาด อาหารอร่อย มีความหลากหลาย
และราคายุติธรรม
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3. ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ แนวทางการพั ฒ นา
ปรับ ปรุง ด้า นการโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัม พัน ธ์
โดยเน้ น ในด้ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เช่ น แผ่ น พั บ ป้ า ยโฆษณา
หนังสือพิ มพ์ นิตยสาร ฯลฯ เป็ นหลัก โดยเฉพาะการจัดท า
ป้ ายบิ ลบอร์ ดน าเสนอสถานที่ ท่ องเที่ ยวหรื อกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ไว้ตามข้างถนน
และสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น โทรทั ศน์ วิทยุ และอิ นเทอร์เน็ ต
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อที่จะได้นา
ข้ อ มู ล ไปวางแผนในการส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ และควรมีการศึกษาวิจัยในด้านอื่น ๆ อีก เช่น
ความต้องการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่ อจั ดบริ การดั งกล่ าวให้ สอดคล้ องกั บ ความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวประเภทอนุรักษ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นกระแสหลักของการท่องเที่ยว
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน
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