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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรม 
ไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อ
การท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-22 ปี ที่เข้ามา
ท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี ในช่วงระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน         
พ.ศ. 2561 โดยมีการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี จากสถิติ
นักท่องเที่ยว  ปี 2560 จ านวน 611,559 คน (กระทรวงการท่องเที่ยว, 2560) ซึ่งท าการค านวณกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตรของ Yamane,T, (1976) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 400 คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) มีเครื่องมือคือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)  

ผลวิจัยจากการส ารวจความพึงพอใจด้านต่างๆ  จ านวน 4 ด้ าน ซึ่ งได้แก่  1) ด้านสถานที่                
2) ด้านการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 3) ด้านการอ านวยความสะดวก และ 4) ด้านร้านค้า
จ าหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม พบว่า นักท่องเที่ยวร้อยละ 77.60 มีความพึงพอใจในภาพรวม     
ในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.88) หากพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า หัวข้อที่นักท่องเที่ยว 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ เรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ( x̅= 4.33)   
เรื่องความสวยงามและความร่มรื่นของทัศนียภาพภายนอก (x̅= 4.22) และการมีจุดพักผ่อนที่สามารถนั่ง
รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (x̅= 4.21)  

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กลุ่มวัยรุ่น ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน  
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Abstract 

The purpose of this research was to study the adolescent tourists’ satisfaction 
towards the Thai-Chinese Cultural Center at Udonthani by classified their demographic 
factors. The sample population for this study was composed of tourists who visited The  
Thai-Chinese Cultural Center at Udonthani. Questionnaires were used as a research tool to 
collected the data which were distributed to 400 tourists ranging in age from 15 to 22 years. 
Descriptive statistics were used for data analysis. 

Results found that their overall satisfaction the majority of tourists were 77.60% of 
the respondents had high levels of an overall satisfaction with mean scores above 3.88 for 
all items. Most of the tourists were satisfied with the beautiful scenery and the amazing 
Thai-Chinese architectural design. With the average scores 4.21 or 84.20% of them perceived 
that visiting the place was worth and there are full of seating and refreshment area. The 
perception when visiting the place was higher than their expectations. The satisfaction was 
at the satisfactory level. 

 
Keywords: Tourists’ Satisfaction, Adolescents, Thai-Chinese Cultural Center 
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บทน า 
การขยายตัวของอุดรธานีในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากจากการลงทุนของทางภาครัฐ

และภาคเอกชนเหมือนดั่งหัวเมืองต่างจังหวัดในภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากอุดรธานีมีเสน่ห์ตรงที่เป็นเมืองใกล้
ชายแดนลาว เป็นจังหวัดที่มีขนาดจังหวัดใหญ่ที่สุดของทางอีสานเหนือและมีสิ่ง อ านวยความสะดวกทั้ง
ศูนย์การค้า สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เพ่ือรองรับคนจากทางฝั่งไทยและทางฝั่งลาวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุดรธานีท าให้ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดค่อนข้างมาก (ไทยรัฐออนไลน์, 2560) 

ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักมาโดยตลอดว่าการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้มีการเดินหน้าพัฒนาสาธารณูปโภคให้พร้อมรองรับจ านวนนักท่องเที่ยว 
อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การผลักดันการขยายสนามบินนานาชาติอุดรธานีให้เสร็จ 
เพ่ือรองรับการเดินทางที่มีมากกว่า 60 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ต่อวัน และจ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี  
คาดว่าจะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 2 ล้านคนต่อปี (พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล, 2560) 

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดอุดรธานีจึงเร่งพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการมาเยือนจาก
นักท่องเที่ยว และเสริมเพ่ิมเติมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว พัฒนาต่อยอดให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ 
ตัวอย่างเช่น ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น ก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้พัฒนาปรับปรุง
ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานี โดยศาลเจ้าปู่-ย่า นั้นได้มีการก่อตั้งมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดอุดรธานี และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มี        
การจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานีขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
ของจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นจุดศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลัก
ปรัชญา ของพ่ี-น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
ในด้านการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ ในชุมชน ให้กลายเป็นแหล่งท่ องเที่ยวใหม่ๆ             
เพ่ือตอบสนองกับกระแสการท่องเที่ยวในหัวเมืองรองมากข้ึน (กิตติพัฒน์ ขุราศรีและคณะ, 2558) 

คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมศูนย์วัฒนธรรม    
ไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี และสนใจศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ เป็นวัยรุ่น เนื่องจากในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง มีบทบาทเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะ
เป็นบทบาทในครอบครัว บทบาทในสังคม รูปแบบการแสดงออกการด าเนินชีวิต และคนกลุ่ มนี้จะเติบโตเป็น
ประชากรที่พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต อันจะน าไปสู่การพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลอดจนเพ่ือค้นหาช่องทางและกลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดที่จะ
เข้าถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส าคัญกลุ่มนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน 
จังหวัดอุดรธานี 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  การศึกษาใช้แบบเชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งค านวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว
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จังหวัดอุดรธานี จากสถิตินักท่องเที่ยวปี 2560 จ านวน 611,559 คน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)      
ท าการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane,T. (1976) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และใช้วิธี    
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยสอบถามข้อมูลด้านความพึงพอใจ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน 
คือ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ด้านร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านการให้บริการและ
การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 3) ด้านการอ านวยความสะดวก และ 4) ด้านร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึก อาหาร
และเครื่องดื่ม 

การให้คะแนนในแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ   
โดยได้ใช้เกณฑ์ของ ลิเคิร์ทสเกล (Likert scales) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจมาก   
3 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจปานกลาง  
2 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อยที่สุด  

ใช้เกณฑ์การประเมิน โดยแบ่งช่วงคะแนนที่ใช้วิธีการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น 
(Class interval) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอภิปรายผล (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี้ 

4.21–5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุด 
3.41–4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจมาก 
2.61–3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจปานกลาง 
1.81–2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อย 
1.00–1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวพึงพอใจน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และน าแบบสอบถาม
ทั้งหมดด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for Social Science) เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรม

ไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย -จีน จังหวัด

อุดรธานี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม ทั้ง 4 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.60 ซึ่งจัดอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณาแยกในแต่ละด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดไปยังน้อย
ที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยในด้านสถานที่ท่องเที่ยว มีค่ามากที่สุด คือ 4.10 คิดเป็น ร้อยละ 82.04 ซึ่งหมายถึง
นักท่องเที่ยวมีความความพึงพอใจมาก รองลงมาคือค่าเฉลี่ยด้านการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 
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มีคะแนนเท่ากันกับ ด้านร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 คิดเป็นร้อยละ 
77.25 ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก และล าดับสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.82 ซ่ึงหมายถึงนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละคะแนนความพึงพอใจโดยรวม ของนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่มีต่อ 
 การท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ การแปลผล 

1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 4.10 82.04 พึงพอใจมาก 
2. ด้านการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 3.86 77.25 พึงพอใจมาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.74 74.82 พึงพอใจมาก 
4. ด้านร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม 3.86 77.25 พึงพอใจมาก 

รวม 3.88 77.60 พึงพอใจมาก 
 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย -จีน       
แต่ละด้าน พบว่า 

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความสวยงามของสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.33 เทียบเป็นร้อยละ 86.60 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
ความสวยงามและความร่มรื่นของทัศนียภาพภายนอก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เทียบเป็นร้อยละ 84.40 

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
แสดงถึงเอกลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรมของจังหวัด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เทียบเป็นร้อยละ 81    

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เทียบเป็นร้อยละ 81  อยู่ในระดับ       

ความพึงพอใจมาก  
มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ เพลิดเพลินให้นักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เทียบเป็นร้อยละ 

77.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
ด้านการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่  
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการแต่งกายและบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 

เทียบเป็นร้อยละ 81 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ความสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และตอบค าถามได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เทียบเป็น

ร้อยละ 77.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เทียบเป็นร้อยละ 76     

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เทียบเป็นร้อยละ 

74.80 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการมีจุดพักผ่อน นั่งรับประทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เทียบเป็นร้อยละ 84.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
มีจุดนัดพบ จุดพักคอย และจุดประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เทียบเป็นร้อยละ 82           

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
มีการสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ ที่ดีเข้าถึงได้ทุกช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 เทียบเป็นร้อยละ 

77.60 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก            
มี สิ่ งอ าน วยความสะดวกแก่ ผู้ พิ ก าร  ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ  3 .84  เที ย บ เป็ น ร้ อ ยละ  76 .80                      

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
มีป้ายบอกเส้นทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เทียบเป็นร้อยละ 74.40  

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ระยะทางจากจุดจอดรถไปยังสถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เทียบเป็นร้อยละ 73.60      

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เทียบเป็นร้อยละ 69.80 

อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
มีที่จอดรถเพียงพอและสามารถรองรับรถได้หลายประเภท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 เทียบเป็นร้อยละ 

69.4 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
มีรถประจ าทางมายังสถานที่อย่างสะดวกสบาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เทียบเป็นร้อยละ 65.60       

อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ด้านร้านค้าจ าหน่ายของท่ีระลึก อาหารและเครื่องดื่ม  
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านราคาอาหารและเครื่องดื่ม เหมาะสมกับรสชาติและปริมาณมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.05 เทียบเป็นร้อยละ 81 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ของที่ระลึกมีคุณค่า มีความหลากหลายแสดงถึงเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เทียบเป็นร้อยละ 

77.8 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ราคาของที่ระลึกมีความสมเหตุสมผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เทียบเป็นร้อยละ 74.80 อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมาก 
อาหารและเครื่องดื่ม หลากหลาย มีรสชาติและคุณภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เทียบเป็นร้อยละ 

74.40 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ดังที่แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี 

แยกตามหัวข้อ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ การแปลผล 

1.  ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
   

     1.1  ความสวยงามของสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 4.33 86.60 พึงพอใจมากที่สุด 
     1.2  ความสวยงามของสถาปตัยกรรมและการออกแบบ 4.22 84.40 พึงพอใจมากที่สุด 
     1.3  แสดงถึงเอกลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรมของจังหวัด 4.05 81.00 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
   

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การแปลผล 

     1.4  มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ เพลดิเพลิน 3.86 77.20 พึงพอใจมาก 
     1.5  ความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี 4.05 81.00 พึงพอใจมาก 

รวม 4.10 82.04 พึงพอใจมาก 

2.  ด้านการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที ่
   

     2.1  ความยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว 3.80 76.00 พึงพอใจมาก 

     2.2  สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัสถานที่และตอบค าถามได้ 3.86 77.20 พึงพอใจมาก 
     2.3  เจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหา 3.74 74.80 พึงพอใจมาก 
     2.4  การแต่งกายและบุคลิกภาพของเจ้าหน้าท่ี 4.05 81.00 พึงพอใจมาก 

รวม 3.86 77.25 พึงพอใจมาก 
3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

   
     3.1 มีห้องน้ าท่ีสะอาดและเพยีงพอต่อนักท่องเที่ยว 3.49 69.80 พึงพอใจมาก 
     3.2 มีที่จอดรถเพียงพอและรองรับรถได้หลายประเภท 3.47 69.40 พึงพอใจมาก 
     3.3 ระยะทางจากจุดจอดรถไปยังสถานท่ีท่องเที่ยว 3.68 73.60 พึงพอใจมาก 
     3.4 มีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ 3.84 76.80 พึงพอใจมาก 
     3.5 มีป้ายบอกเส้นทางมายังสถานท่ีท่องเที่ยวเพียงพอ 3.72 74.40 พึงพอใจมาก 
     3.6 มีรถประจ าทางมายังสถานท่ีอย่างสะดวกสบาย 3.28 65.60 พึงพอใจปานกลาง 
     3.7 มีจุดนัดพบ จุดพักคอย และจุดประชาสัมพันธ์ 4.10 82.00 พึงพอใจมาก 
     3.8 มีจุดพักผ่อน นั่งทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ 4.21 84.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 
     3.9 มีสื่อประชาสมัพันธ์สถานที่ท่ีดีเข้าถึงได้ทุกช่องทาง 3.88 77.60 พึงพอใจมาก 

รวม 3.74 74.82 พึงพอใจมาก 
4.  ด้านร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึกอาหารและเคร่ืองด่ืม 

   
     4.1 ของที่ระลึกมีคุณค่า หลากหลายและเอกลักษณ ์ 3.89 77.80 พึงพอใจมาก 

     4.2 อาหารและเครื่องดื่ม หลากหลาย มรีสชาตคิุณภาพด ี 3.72 74.40 พึงพอใจมาก 
     4.3 ราคาของที่ระลึกมีความสมเหตสุมผล 3.74 74.80 พึงพอใจมาก 
     4.4 ราคาอาหารและเครื่องดืม่ เหมาะสมกับปริมาณ 4.05 81.00 พึงพอใจมาก 

รวม 3.86 77.25 พึงพอใจมาก 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จากการแบ่งออกเป็น 4 ด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมาคือด้านการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ มี
ค่าเฉลี่ย 3.86 ซึ่งเท่ากันกับด้านร้านค้าจ าหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม และด้านที่นักท่องเที่ยวพึง
พอใจน้อยที่สุดคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และหากพิจารณาในแต่ละหัวข้อย่อย จะพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ใน 3 เรื่องด้วยกัน ซึ่งได้แก่ เรื่องความสวยงามของ
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สถาปัตยกรรมและการออกแบบ เรื่องความสวยงาม ความร่มรื่นของทัศนียภาพภายนอก และการมีจุดพักผ่อน 
นั่งทานอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวความคิดของ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า ความ
พึงพอใจเป็นระดับความรู้สึกของบุคคล หรือลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจาก
ประสิทธิภาพสินค้ากับความคาดหวังของลูกค้าการที่จะพึงพอใจหรือไม่นั้น เกิดจากผลที่ได้รับ ถ้าหากการ
บริการนั้นต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้า จะเกิดความไม่พึงพอใจ ในทางตรงกันข้ามถ้าผลที่ได้รับจากการ
บริการนั้นตรงกับความคาดหวังของลูกค้าก็จะเกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับสูงกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้ 
ก็ท าให้เกิดความประทับใจ เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้าน
สถานที่ ด้านการให้บริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านร้านค้า
จ าหน่ายของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่ม นั้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88     
ซึ่งสัมพันธ์กับงานวิจัยของ เจตน์สฤษฎิ์   สังขพันธ์และคณะ (2559) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการตลาดน้ า  คลองแห อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ซึ่งความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ในส่วนของหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก นั้น เป็นไปตามที่ มณีวรรณ ตั้นไทย (2533) ได้ศึกษาไว้ว่า ความความพึงพอใจด้านความสะดวกที่
ได้รับจากการท่องเที่ยว จะมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ กล่าวคือ เมื่อนักท่องเที่ยวไม่ได้รับ       
ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว จะส่งผลท าให้ระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวลดลง  

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาจะพบว่านักท่องเที่ยวให้คะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยเฉพาะในเรื่องของรถประจ าทางที่มายังสถานที่ท่องเที่ยว และในเรื่องที่จอดรถ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาให้สอดรับกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ศูนย์ท่องเที่ยวควรต้องเร่งปรับปรุงในเรื่องระบบ
ขนส่งมวลชนให้มีความพร้อมและเพียงพอ รวมถึงมีความสะดวกสบาย มีการบริหารจัดการที่ดี จัดพ้ืนที่จอดรถ
ให้เหมาะสมและเพียงพอ ระบบขนส่งมวลชนต้องมีการเชื่อมโยงไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น จากสนามบิน
มายังสถานที่ท่องเที่ยว จากแหล่งท่องเที่ยวไปยังแหล่งจ าหน่ายของฝากของที่ระลึก เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการท าการศึกษาและวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่อ่ืนๆ ในจังหวัดอุดรธานี เช่น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม หมู่บ้านนาข่า เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวาง
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือให้ทราบถึงความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุดรธานี ให้
เหมาะสม หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายต่อไป 
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