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วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยวองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่องค์พระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณในการหาค่าพยากรณ์
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจโดยรวม เมื่อพิจารณาระดับความรู้เกี่ยวกับความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านการประชาสัมพันธ์, ด้าน
การบริการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อ แหล่ง ท่องเที่ย วองค์พ ระปฐมเจดีย์ จัง หวัด นครปฐม โดยรวม เมื่อ จาแนกตาม
ตัวแปรอิสระ พบว่า มีความแตกต่างกัน จานวน 11 รายการ ได้แก่ อายุ, ภูมิลาเนา, ระดับการศึกษา,
สถานภาพ, อาชี พ , รายได้ตนเองต่อเดือน, วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ ยว, ค่าใช้ จ่ ายในการ
ท่องเที่ยว, จานวนผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว, แหล่งข้อมู ลข่าวสาร และจานวนครั้งในการ
เดินทางท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดจาก
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของ อายุ , ภูมิลาเนา, ระดับการศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ, รายได้
ตนเองต่อเดือน, วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว, ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว, จานวนผู้ร่วมเดินทาง
ในการท่องเที่ยว, แหล่งข้อมูลข่าวสาร และจานวนครั้งในการเดินทางท่องเที่ยว จากผลการสร้าง
ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม คือ ŷ = 3.621 + 0.051X1 + 0.062X2
เมื่อ ŷ = ค่าทานายความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย, X1 = ความปลอดภัย , X2 = ร้าน
จาหน่ายอาหาร
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The purpose of this research was studying the levels of Thai tourists’ satisfaction
on Prapathom pagoda, Nakhonpathom by using the questionnaires as a tool for collecting the
data from 400 people who were the Thai tourist visiting Prapathom pagoda. The statistics
used were mean and the standard deviation to describe the sample data. The hypotheseses
had been tested by One-way Analysis of variance. And the Multiple Linear Regression was

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

applied to use in estimating the dependent by independent variables.
The results of the research were: Firstly, the satisfaction as a whole was
considered as “high”. However at the details; the information relation, services of authorities
and facilities was “moderate”.

Secondly, to tested hypotheseses it was found that there were significantly
different between satisfaction and age, place of birth, education, status, occupation, income
per month, objective of travel, travel expenses, numbers of traveler, source of information and
time of travels at α = 0.05. Therefore, satisfactions were affected by the changes of age, place
of birth, education, status, occupation, income per month, objective of travel, travel expenses,
numbers of traveler, source of information and time of travels. Moreover, the model of
relationship between independent and dependent variables was ŷ =3.621 + 0.051X1 + 0.062X2;
when y = satisfaction, X1 = safety, X2 = food and beverage.
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กิตติกรรมประกาศ
การค้น คว้า อิส ระฉบับ นี ้ ส าเร็จ ลุล่ว งไปได้ด้ว ยดี ด้ว ยความกรุณ าอย่า งสูง จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธรรม รัตนโชติ ที่ได้สละเวลาให้คาแนะนา ข้อคิดเห็น
และได้ก รุณ าตรวจสอบแก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งต่า งๆ จนการค้น คว้า ฉบับ นี้เ สร็จ สมบูร ณ์ รวมถึง
ดร.กฤษฎา พัชรวานิช ดร. นพดล เหลืองภิรมย์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่
ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
ขอขอบพระคุณ นัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยที่เ ดิน ทางมาท่อ งเที่ย วที่อ งค์พ ระปฐมเจดีย์
จังหวัดนครปฐม และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการศึ กษาครั้งนี้เป็นอย่างดี
สุด ท้า ยนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิด า มารดา ญาติพี่น้อ ง เพื่อ น ๆ และคุณ วรุต ม์
จารุศิริพ ิพัฒ น์ เพื่อนร่วมงานที่เ ป็น กาลัง ใจช่วยเหลือ เกื้อ กูล แก่ผู้วิจ ัยด้ว ยดีเ สมอมา และผู้มี
พระคุณอีกหลายท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ ที่ช่วยให้การจัดทาการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จ
ในที่สุด
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