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บทคัดยอ 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวไดรับการยอมรับวามีความสําคัญอยางย่ิงตอระบบเศรษฐกิจของโลกและของ
ประเทศไทย  และแหลมสมิหลาเปนหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดสงขลา ท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว
ท้ังชาวไทยและชาวตางชาตจํิานวนมาก วัตถุประสงคของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาความตองการและความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียว โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลกับนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติ จํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติมีพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจตอ
สถานท่ีทองเท่ียวแหลมสมิหลาไมตางกัน นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวแหลมสมิหลาสวนใหญเปนเพศหญิง นักทองเท่ียว
ชาวไทยสวนใหญเคยมาเท่ียวแหลมสมิหลามากกวา 1 คร้ัง  สวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเคยมาเท่ียวแหลมสมิ
หลามีเพียงรอยละ 40  ในสวนของความพึงพอใจตอสถานท่ีทองเท่ียวในดานตางๆ ท้ังดานราคา(คาใชจาย) ชอง
ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและการทองเท่ียว บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ  และกระบวนการ
ใหบริการของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก  
คําสําคัญ : พฤติกรรม ความพึงพอใจ นักทองเท่ียว แหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา 
 
Abstract 

A tourism industry was accepted that it is significant with the world economic system 
and Thailand. Samila beach is the one of tourism destinations in Songkhla. It is popular for many 
Thai and foreign tourists. The purpose of this study is to learn tourist wants and satisfactions by 
using a questionnaire to collect Thai and foreign tourist information for 400 people. The result of 
this study is Thai and foreign tourists have not different behaviors and also satisfactions of samila 
beach. Most tourists are female. Then Thai tourists have ever been to Samila beach more than 
once, but foreign tourists have ever been just 40 percent. Moreover, satisfactions of tourist 
destinations such as costs, distributions, promotions, travels, personals, and physical descriptions, 
service processes of Thai and foreigner tourists are good satisfaction level. 
Keyword: Behavior, Satisfaction, Tourists, Samila beach, Songkhla province  
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บทนํา 
 เปนท่ียอมรับวาการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดในระดับสูงตอระบบเศรษฐกิจโลก 
เชนเดียวกับประเทศไทยท่ีอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดสรางรายไดทางเศรษฐกิจในระดับสูง ท้ังในรูปเงินตรา
ตางประเทศ การจางงาน การกระจายรายได และการอนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดสงขลาเปน 1 ใน 10 จังหวัดยอด
นิยมของประเทศไทย ท่ีมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมเยือนสูงสุดในแตละป สงขลาเปนจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศ
ไทย เปนเมืองทาและเมืองทะเลท่ีสําคัญมาต้ังแตสมัยโบราณ มีอารยธรรมท่ีเจริญรุงเรืองเปนเวลาชานาน มีแหลง
โบราณสถานและโบราณวัตถุ มีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา 
และมีการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสําคัญจํานวนมาก  รวมท้ังจังหวัดสงขลายังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ
ท้ังบนบกและในนํ้า คือ ชายทะเล ทะเลสาบ ปาไม นํ้าตก รวมท้ังมีอําเภอหาดใหญท่ีเปนศูนยกลางการคาและการ
คมนาคม ทําใหมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเดินทางมาเยี่ยมเยือนเปนจํานวน
มากในแตละป(คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ, พฤศจิกายน 2556) 

นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติสวนใหญรูจักจังหวัดสงขลา ผานการเปนศูนยกลางความเจริญของ
อําเภอหาดใหญ เพ่ือลดปญหาการกระจุกตัวของนักทองเท่ียวท่ีอําเภอหาดใหญ และเพ่ือสงเสริมการกระจายตัวของ
นักทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวอื่นๆ ของจังหวัดสงขลาเพ่ิมขึ้น คณะผูวิจัยจึงทําการศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียว 
และการคนหาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลมสมิหลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลมสมิหลา อาํเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือการพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

1. พฤติกรรมนักทองเท่ียว 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) อธิบายพฤติกรรมนักทองเท่ียววา เปนการกระทําทุกอยางของนักทองเท่ียว 

ไมวาการกระทําน้ันนักทองเท่ียวจะรูตัวหรือไมรูตัว และบุคคลอื่นจะสังเกตเห็นการกระทําน้ันไดหรือไมก็ตาม ก็เพ่ือ
มุงตอบสนองสิ่งใดสิ่งหน่ึงในสภาพการณใดสภาพการณหน่ึง  โดยพฤติกรรมภายนอกของนักทองเท่ียว เปนพฤติกรรม
ท่ีผูอื่นสังเกตไดโดยอาศัยประสาทสัมผัส สวนพฤติกรรมภายในของนักทองเท่ียวเปนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ 
ภายในรางกาย รวมท้ังความรูสึกนึกคิดและอารมณท่ีถูกควบคุมอยูภายในจะมีความสัมพันธกัน โดยพฤติกรรม
ภายในจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมภายนอกเปนสวนใหญ 

 1.1 องคประกอบของพฤติกรรมนักทองเท่ียว 
  พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมีองคประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ 
  1) เปาหมาย หมายถึง เปาหมายในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
  2) ความพรอม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะและความสามารถในการทํากิจกรรมเพ่ือตอบสนองตอ

ความตองการ 
  3) สถานการณ หมายถึง โอกาสท่ีเอื้ออานวยใหเลือกกระทํากิจกรรม เพ่ือตอบสนองความตองการ 
  4) การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองตอความตองการท่ีพอใจมาก

ท่ีสุดในสถานการณหน่ึง ๆ  
  5) การตอบสนอง คือ การตัดสินใจกระทํากิจกรรมตามท่ีตนไดตัดสินใจเลือกสรรแลว เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการ  
  6) ผลลัพธท่ีตามมา คือ ผลจากการกระทําหน่ึงๆ อาจไดผลตามท่ีคาดหมายไว หรืออาจตรงกันขาม

กับความคาดหวังท่ีต้ังใจไว  
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  7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง คือ ความรูสึกท่ี เกิดขึ้นเมื่อสิ่งท่ีกระทําลงไปไมบรรลุเปาหมายตามท่ี
ตองการ จึงตองกลับมาแปลความหมาย ไตรตรอง เพ่ือเลือกหาวิธีใหมๆ มาตอบสนองความตองการ หรืออาจจะเลิก
ความตองการไป เพราะเห็นวาเปนสิ่งท่ีเกินความสามารถ  

 1.2 การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักทองเท่ียว  
  รูปแบบพฤติกรรมนักทองเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบ โดยรูปแบบรูปแบบพ้ืนฐานท่ีสุด คือ การแบง

นักทองเท่ียวออกเปน 2 กลุม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ  
  1) นักทองเท่ียว (Tourists) คือ บุคคลซ่ึงซ้ือรายการนําเท่ียวเหมาจายจากบริษัทนําเท่ียว 
  2) นักเดินทาง (Travelers) คือ บุคคลซ่ึงจัดการการเดินทางดวยตนเองเชน ซ้ือตัวเคร่ืองบินเอง 

จองท่ีพกเอง กําหนดสถานท่ีทองเท่ียวดวยตนเอง เปนตน 
2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 

  วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยท่ีไมเหมือนกัน 
ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดอยาง ถาคาดหวังหรือมีความต้ังใจมากและไดรับการ
ตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมาก แตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่ง เมื่อไมไดรับ
การตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว สอดคลองกับ พิทักษ ตรุษทิม  (2538) กลาววา ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดาน
ความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนท่ีแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมินโดยบง
บอกทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยาคือเฉยๆตอสิ่งเรา
หรือสิ่งท่ีมากระตุน  
 3. แนวคิดทางการทองเท่ียว 

 การทองเท่ียวเปนแนวคิดท่ีอยูภายใตเง่ือนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ตองเดินทางจากถิ่นท่ีอยู
อาศัยไปยังท่ีอื่นชั่วคราว ประการท่ีสอง ตองเดินทางไปดวยความสมัครใจ และประการสุดทายตองเดินทางดวย
จุดมุงหมายใดๆก็ได ท่ีมิใชเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือหารายได (วรรณา วงษวานิช, 2539) ปจจัยของการทองเท่ียว
ประกอบดวย 1. สิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว (Attraction) 2.สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว (Facility) 
และ3.การเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) 

4. กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) ท่ีศึกษาจากประชากรนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวท่ีแหลมสมิหลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
 กลุมตวัอยาง 
 งานวิจัยน้ีจัดเก็บกลุมตัวอยางจากนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาตท่ีิมาทองเท่ียวท่ีแหลมสมิหลา 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท้ังน้ีเพราะนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติมีพฤติกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวท่ี
แตกตางกัน และเน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากร การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจึงคํานวณหาจากสูตร ดังน้ี 
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ลักษณะทางประชากรศาสตร 
       1. เพศ  5. สญัชาติ 

       2. อายุ  6. รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
       3. สถานภาพสมรส 7. ระดับการศึกษา 
       4. อาชีพ  
 
 

 

  - พฤติกรรมนักทองเท่ียว 
  - ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
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เมื่อ n = ขนาดกลุมตัวอยาง 

   P = คาเปอรเซนตท่ีตองการจะสุมจากประชากรท้ังหมด 
   e  = คาเปอรเซนตความคาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง 
    Z = ระดับความเชื่อมั่นท่ีผูวิจัยกําหนดไวท่ี 95% Z มีคาเทากับ 1.96 
  งานวิจัยน้ี ผูวิจัยกําหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% และยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจากการสุม
ตัวอยางได 5% หรือ .05 ขนาดของกลุมตัวอยางสามารถแทนคาจากสูตรไดดังนี้ 

   n    =				
(.��)(��.��)(�.��)�

.���
 

   n    =						
(.��)(.��)(�.����)

.����
 

n    = 		
�.����

.����
 

		    =              384.16 ราย 
 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีความครอบคลุม ทางคณะผูวิจัยจึงเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 
 แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด  แยกเปนจัดเก็บจากนักทองเท่ียวชาวไทย 300 ชุดและชาวตางชาติ 
100 ชุด ซ่ึงคิดจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในประเทศไทยในป 2557 ท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวไทย จํานวน 
3,831,735 คน คิดเปนรอยละ 75  และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน 2,293,237 คน คิดเปนรอยละ 25% 
 แบบสอบถาม 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในการศึกษาในคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีแบงเปน 4 สวน 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวเปนแบบ Check-List เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา เปน
แบบ Check-List เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลตางๆ เก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว  

 สวนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลา เปนการ
สอบถามระดับความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติท่ีมาเท่ียวแหลมสมิหลา ในดานปจจัยตางๆ 
เปนแบบ Rating Scale  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.2551: 85) ท่ีมี 5 ระดับ โดย 1 หมายถึงความพอใจนอยท่ีสุด 
และ 5 หมายถึง ความพอใจมากที่สุด 
 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุงและการพัฒนาสถานท่ี 
 สถติิท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามมีท้ังสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  และการหาคา Chi-Square    
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สรุปผลการวิจัย 
 ขอมูลท่ีสรุปจากแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด มีรายละเอียด ดังน้ี 
 - ลักษณะทางประชากรศาสตร 
ตารางท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
     รายการ                 จํานวน           รอยละ      รายการ                จํานวน          รอยละ 
เพศ    
- ชาย                    173            43.30 
- หญิง                    227            56.70 

สัญชาติ  
- ไทย                  300           75.00 
- ตางชาต ิ                  100           25.00 

อายุ 
- ตํ่ากวา 20 ป      128            32.00 
- 20 - 40 ป                   216            54.00 
- 41 - 60 ป        46            11.50 
- 60 ปขึ้นไป        10              2.50 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   
- ต่ํากวา 10,000 บาท                 224           56.00 
- 10,000-20,000 บาท                   91           22.70 
- 20,000-30,000 บาท                   81           20.30 
- 30,000 บาทขึ้นไป        4             1.00 

สถานภาพการสมรส 
- โสด        291            72.80 
- สมรส         95            23.70 
- หยาราง/แยกกัน        14             3.50 

ระดับการศึกษา  
- ต่ํากวาปริญญาตรี    210            52.50 
- ปริญญาตรี    168            42.00 
- สูงกวาปริญญาตรี      22              5.50 

อาชีพ 
- นักเรียน/นักศึกษา       190            47.50 
- ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       78            19.50 
- พนักงานบริษัทเอกชน       85            21.30 
- รับจางทั่วไป        32              8.00 
- เกษตรกร                                   15              3.80 

 

 

 โดยสรุป นักทองเท่ียวท่ีทองเท่ียวท่ีแหลมสมิหลาสวนใหญเปนเพศหญิง มอีายุระหวาง 20 – 40 ป มี
สัญชาติไทย มีสถานภาพโสด สวนใหญมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี เปนนักศึกษา และมีรายไดเฉลี่ยตอเดอืน
ตํ่ากวา 10,000 บาท  
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 - พฤติกรรมการทองเท่ียว 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการทองเท่ียวแหลมสมิหลา 
    ขอมูล                              จํานวน           รอยละ      รายการ                  จํานวน           รอยละ 
ทานเคยมาเท่ียวแหลมสมิหลาหรือไม 
- เคย                    302            75.50 
- คร้ังแรก                                    98            24.50 

ประเภทของรานอาหารที่เลือกรับประทาน 
- ริมทะเล       218            54.50 
- รานอาหาร                              182            45.50 
 
 

    ขอมูล                   จํานวน           รอยละ       ขอมูล                  จํานวน          รอยละ 
จุดประสงคหลังในการมาทองเท่ียว 
- พักผอน                                     373           93.20 
- ทัศนศึกษา                                    9             2.20 
- ประชุม/สัมมนา                             12             3.00 
- เย่ียมญาติ/เพื่อน                             4             1.00 
- มาทํางาน                                     1             0.30 
- อ่ืนๆ                                           1             0.30 

ทานรบัรูขอมูลแหลงทองเท่ียวจาก 
- ประสบการณสวนตัว                   315          78.80 
- เพ่ือน/ญาติ                               24                6.00 
- บริษัทนําเท่ียว                            20                5.00 
- วารสารการทองเที่ยว                    31                7.70 
- อินเทอรเน็ต                                2                0.50 
- อ่ืนๆ                                         8                2.00 

สถานท่ีท่ีนักทองเที่ยวนิยมไป 
- เกาแสง                                     237            59.30 
- ลานดนตรี                      189            47.30 
- แหลมสนออน                              231             57.80 
- เขาตังกวน        159            39.80 
- เกาะหนู-เกาะแมว                          89            22.30 
- หัวพญานาค/สวนสองทะเล              154            38.50 
- สระบัว                                      242            60.50 
- สวนเสรี                                     278            69.50 
- ทาแพขนานยนต                          277            69.30 

ประเภทของฝาก 
- เสื้อผา                                   133               33.30  
- หมวก                          51          12.70 
- พวกกุญแจ                              182          45.50 
- โมบายเปลือกหอย                       34            8.50 
- อ่ืนๆ                                         0            0.00 

กิจกรรมท่ีทําขณะมาทองเท่ียว 
- ถายรูป                       322            80.50 
- ข่ีมา                        22              5.50 
- บานานาโบท                                 27              6.70 
- ทําบุญ                         29              7.30 
- อ่ืน ๆ                         0              0.00 

พาหนะท่ีใชในการเดินทาง 
- มอเตอรไซค                             191               47.70 
- รถสวนตัว                                 69          17.30 
- รถบริษัททัวร                             23            5.70 
- รถโดยสารประจําทาง                  117              29.30 

ลักษณะการมาทองเท่ียว 
- คนเดียว                                      26             6.50 
- กับเพื่อน                                   183           45.75 
- ครอบครัว                                  111           27.75 
- กลุมทัวร                                     80           20.00 

จํานวนคาใชจายในการทองเท่ียว 
- นอยกวา 1,000 บาท                  264          66.00 
- 1,001 - 2,000 บาท                    56          14.00 
- 2,001  บาทขึ้นไป                       80               20.00 

ระยะเวลาของการมาเท่ียว 
- นอยกวา 1 วัน                             296           74.00 
- 1 วัน                                          64           16.00 
- 2 วัน                                          34             8.50 
- 3 วันข้ึนไป                                     6             1.50 

ไมคางคืน                                  295          73.75 
คางคืน                                 105              26.25 
- โรงแรม                                   103          25.75 
- โฮมสเตย                                    1                0.25 
- บานญาติ                                    1                0.25 

 
โดยสรุป นักทองเท่ียวสวนใหญรูจักแหลมสมิหลาจากประสบการณสวนตัว  โดยมีจุดประสงคของการมา

ทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน สวนใหญจะมากับเพ่ือน รองลงมาคือ มากับครอบครัว โดยนักทองเท่ียวสวนใหญจะใชรถ
มอเตอรไซคเปนพาหนะในการเดินทาง กิจกรรมการทองเท่ียวสวนใหญจะเปนการถายรูป นักทองเท่ียวสวนใหญ
นิยมซ้ือพวงกุญแจเปนของฝาก รองลงมา คือ เสื้อผา  
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 - ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัทองเท่ียวท่ีมตีอแหลมสมิหลา 
                          ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว �� S.D   ความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ 4.89 0.56 มากท่ีสุด 
- ความหลากหลายของสถานที่ทองเท่ียว 4.89 0.56    มากท่ีสุด 
ดานราคา 4.50 0.40       มากท่ีสุด 
- ความเหมาะสมของราคาที่พักและบริการท่ีไดรับ 4.49 0.51 มาก 
- ความเหมาะสมของราคาคาบริการในการเขาชมสถานที่ 4.56 0.56   มากที่สุด 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.40 0.42 มาก 
- ความสะดวกในการเดินทางมาแหลมสมิหลา 4.33 0.48 มาก 
- ระยะเวลาในการเดินทางมาแหลมสมิหลา 4.47 0.52 มาก 
ดานการสงเสริมการตาดดานการทองเที่ยว 4.44 0.42 มาก 
- ความเพียงพอของขอมูลขาวสารและสื่อประชาสัมพันธดานทองเที่ยว 4.34 0.55 มาก 
- ความถูกตองของขอมูลขาวสารและสื่อประชาสัมพันธดานทองเที่ยว 4.43 0.56 มาก 
- การเขาถึงขอมูลขาวสารและส่ือประชาสัมพันธดานทองเท่ียว 4.55 0.60 มากท่ีสุด 
ดานบุคคล 4.35 0.41 มาก 
- อัธยาศัย/มิตรภาพของคนในพ้ืนท่ี 4.28 0.56 มาก 
- ความเพียงพอของเจาหนาที่ในการใหบริการสถานที่ทองเท่ียว 4.37 0.59 มาก 
- ความเปนมิตรและความสุภาพของเจาหนาท่ี 4.26 0.54 มาก 
- ความรอบรูของเจาหนาที่ตอสถานที่ทองเท่ียว 4.42 0.62 มาก 
ลักษณะทางกายภาพ   4.48   0.44     มาก 
- ความสวยงาม ความสะอาด และความเหมาะสม 
   ในการตกแตงสถานที่ทองเท่ียว 

  4.50   0.62     มากที่สุด 

- ปายบอกช่ือสถานที่และขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว   4.34   0.56    มาก 
กระบวนการใหบริการ   4.20   0.30    มาก 
- ความปลอดภัยของที่พัก   4.37   0.59    มาก 
- ความปลอดภัยของสถานที่ทองเท่ียวแหลมสมิหลา   4.54   0.59       มากท่ีสุด 
- ความปลอดภัยในการเดินทางไปแหลมสมิหลา   4.47   0.59    มาก 
- ความเพียงพอของท่ีพัก   4.62   0.61     มากที่สุด 
- ความเพียงพอของหองนํ้า   4.25   0.56   มาก 
- บริษัทนําเที่ยว   3.84   0.88    ปานกลาง 
- ศูนยทองเท่ียว   4.05   0.61   มาก 
- เจาหนาที่เทศบาล   4.19   0.66   มาก 
- ความสะอาดของท่ีพัก   4.22   0.69   มาก 
- ความสะอาดของหองนํ้า   3.47   0.63   ปานกลาง 
- อ่ืนๆ    
- ความคุมคาจากการเดินทางมาเที่ยวแหลมสมิหลา   4.38   0.57   มาก 
- ความประทับใจตอสถานท่ีทองเที่ยวในแหลมสมิหลา   4.51   0.58   มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม   4.42   0.58   มาก 

นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจแหลมสมิหลาในระดับมากท่ีสุด ไดแก ความหลากหลายของสถานท่ีทองเท่ียว 
ความเหมาะสมของราคาคาบริการในการเขาชมสถานท่ี การเขาถึงขอมูลขาวสารและสื่อประชาสัมพันธดาน
ทองเท่ียว ความสวยงาม ความสะอาด และความเหมาะสมในการตกแตงสถานท่ีทองเท่ียว ความปลอดภัย และ
ความเพียงพอของท่ีพัก 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางหลายๆกลุมเพ่ือความรัดกุมของขอมูล และกระจายให

ท่ัวถึงมากกวาน้ี 

2. ระยะเวลาการเก็บขอมูลไมเพียงพอในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีระยะเวลาในการทําวิจัยมากกวาน้ี 
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