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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงของนักท่องเทีย่วใน
จงัหวดัชลบุร ี2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่เลอืกการท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี      
3) เพื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดั
ชลบุร ี โดยจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีเ่ลอืกการท่องเทีย่วแบบแคมป์
ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ีโดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มนักท่องเทีย่วทีเ่คยออกท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง
ในจงัหวดัชลบุร ีจ านวน 400 คน โดยเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม น าผลทีม่าวเิคราะห์ทางสถติโิดยหาค่ารอ้ยละ 
การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม T-test (Independent t-test) และ One Way ANOVA  

ผลการวิจยัพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 31 -40 ปี  มีสถานภาพโสด        
มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนและมรีายได้ต่อเดอืน 30,001 – 40,000 
บาท  โดยนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เลอืกสถานทีแ่คมป์ป้ิงของเอกชน มคีวามตอ้งการดา้นสิง่อ านวยความสะดวกโดย
มหีอ้งน ้าสะอาด มรีา้นคา้ รา้นอาหาร เพื่ออ านวยความสะดวกครบครนั มคีวามตอ้งการสถานที่พกัแบบธรรมชาติ
ที่เงียบสงบ ต้องการที่พกัราคาสูงตามลกัษณะห้องพกัและบรรยากาศที่ดี มีความสะอาดเรียบร้อย ร่มรื่น และ
สวยงาม ส่วนใหญ่ออกเดินทางท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงร่วมกับกลุ่มเพื่อน  และมีความถี่ในการออกเดินทาง
ท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง 6 เดอืนครัง้ โดยมปัีจจยัดา้นสถานที ่ไดร้บัความพงึพอใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้นสิง่
อ านวยความสะดวก ดา้นความดงึดูดและน่าสนใจ ดา้นการใหบ้รกิาร และ ดา้นความปลอดภยั การเปรยีบเทยีบ
ดา้นประชากรศาสตร์ ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ีโดยสถานภาพ ,
ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้ มีผลที่แตกต่างกัน แต่เพศแล อายุ มีผลที่ไม่แตกต่าง  และพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรทีีแ่ตกต่างกนั 
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   ABSTRACT  

 The objectives of this research were 1) to study the camping tourism behavior of tourists in 
Chonburi Province 2) to study the satisfaction of tourists who chose camping tourism in Chonburi 3) to 
compare demographic factors which affected to the satisfaction Camping in Chonburi Province. Classified 
by factors Demographics and behavior of tourists choosing camping tourism in Chonburi Province. The 
sample group used in this research was a group of 400 tourists who had been on a camping trip in 
Chonburi province by collecting data with questionnaires. The results were statistically analyzed by finding 
percentages. Frequency distribution, mean and standard deviation. The hypothesis was tested by testing 
the difference between the mean scores of the T-test (Independent t-test) and the One Way ANOVA. 

 The results showed that most of the tourists were female. Aged between 31-40 years old, 
single, having a bachelor's degree Has a career as a private company employee and has a monthly 
income of 30,001 – 40,000 baht. Most tourists choose private camping sites by need facilities with clean 
bathrooms, shops, and restaurants for complete convenience, needed for a quiet natural place to stay, 
needed high-priced accommodation according to the room style and good atmosphere It is clean, neat, 
shady and beautiful. Most of them go on camping trips with friends and the frequency of 6 month camping 
trips with location factor get the most satisfaction followed by the facilities, charming and attractive, service 
and safety. The demographic comparison which affects to the satisfaction of camping tourists in Chonburi 
province. The status, education level, occupation and income have different effects, but gender and age 



have no difference and different tourism behaviors affected to the satisfaction of camping tourists in 
Chonburi province differently. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

จากสถาณการณ์ปัจจุบนัผู้คนในสงัคมต่างต้องแบกรบัภาระและความกดดนั  ทัง้จากการติดต่อสื่อสาร 
โซเชียลมีเดีย การเรียน การท างาน ซึ่งเป็นสาเหตุส าคญัที่ส่งผลให้หลายคนมองหาและคิดถึงสถานที่ส าหรบั
พกัผ่อนหย่อนใจ สถานทีส่ าหรบัหลบซ่อนเพื่อทีจ่ะเป็นตวัของตวัเองไดอ้ย่างรอ้ยเปอร์เซน็ต ์และการท่องเทีย่วใน
รูปแบบแคมป์ป้ิงจงึเป็นทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ยิง่ในสถานการณ์ที่มโีรคระบาดเช่นในปัจจุบนั การท่องเทีย่ว
แบบแคมป์ป้ิง กลายเป็นทางเลอืกใหม่ส าหรบัคนทีต่อ้งการท่องเทีย่วโดยไม่ต้องเสีย่งกบัการเจอผูค้น หรอืเขา้พกั
ในสถานทีพ่กัทีไ่ม่แน่ใจในการจดัการ หลายคนจงึเลอืกออกไปตัง้แคมป์ในวนัหยุด ซึง่เป็นการน าตวัเองออกมาจาก
สิง่แวดลอ้มเดมิๆ เพื่อมาพกัผ่อน ออกมาหาธรรมชาต ิและประสบการณ์ใหม่ๆ 

ปัจจุบนัการออกทรปิแคมป์ป้ิงไดร้บัความนิยมมาก จนท าใหเ้กดิการเปิดพืน้ทีเ่พื่อใหค้นเมอืงไดไ้ปใชก้าง
เตน็ท ์หรอืแมแ้ต่พืน้ทีส่ าหรบัการจอดรถบา้นในการกางเตน็ท ์ขณะเดยีวกนัความสะดวกสบายของอุปกรณ์แคมป์
ป้ิงปัจจุบันก็ท าให้หลายคนได้สนุกกับการออกแคมป์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เปลี่ยน
บรรยากาศ เปลี่ยนรูปแบบชวีติ จากชวีติทีแ่สนจะจ าเจ หน้าคอมพวิเตอร์ หรอืการท างานแบบซ ้าๆ  เดมิๆทุกวนั 
เพราะการไปเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงนัน้ จะแตกต่างจากการไปนอนโรงแรม ที่ผู้คนต้องตื่นมาเจ็ดโมงเช้าเพื่อ
รบัประทานอาหารเชา้ตามเวลาทีท่างโรงแรมก าหนดและออกไปท่องเทีย่ว แต่การตัง้แคมป์คอืการผจญภยัในทุก
ขัน้ตอนของการเดนิทาง เหนืออื่นใดคอืการไดอ้ยู่กบัครอบครวั กบัเพื่อนฝงูตลอดเวลาของการเดนิทาง ท าใหไ้ด้
พดูคุยไดป้รบัท าความเขา้ใจกนั ไดเ้หน็ตวัตนของกนัและกนั และไดท้ ากจิกรรมร่วมกนัมากยิง่ขึน้ 

เน่ืองจากการตัง้แคมป์เป็นกจิกรรมกลางแจง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้พกัคา้งคนือยู่ห่างจากบา้น ทีม่หีรอืไม่
มทีีพ่กัพงิเช่นเตน็ท์หรอืยานพาหนะทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ โดยทัว่ไปแล้วผูเ้ขา้ร่วมจะออกจากพืน้ทีท่ีพ่ฒันาแล้วเพื่อ
ใชเ้วลากลางแจง้ในทีท่ีเ่ป็นธรรมชาตมิากขึน้ เพื่อแสวงหากจิกรรมทีใ่หค้วามเพลดิเพลนิคนื (หรอืมากกว่า) ใชเ้วลา
นอกบา้น การตัง้แคมป์เป็นกจิกรรมสนัทนาการ 

โดยมจีุดเริม่ตน้จาก ความนยิมในหมูช่นชัน้สงูในช่วงตน้ศตวรรษที ่20 เมื่อเวลาผ่านไป มนักไ็ดร้บัความ
นิยมในหมูช่นชัน้ทางสงัคมและเศรษฐกจิอื่นๆ ค่ายโมเดริน์ทีพ่บบ่อยเป็นเจา้ของทรพัยากรทางธรรมชาตเิช่น

https://www.sanook.com/travel/restaurant/


ระดบัชาตแิละรฐัสวนสาธารณะ พืน้ทีป่่าและแผนภาพเชงิพาณิชย ์การตัง้แคมป์เป็นส่วนส าคญัขององคก์รเยาวชน
หลายแห่งทัว่โลก เช่น Scouting ซึง่ใชเ้พื่อสอนทัง้การพึง่พาตนเองและการท างานเป็นทมี 

จุดเริม่ต้นการแคมป์ป้ิงนัน้มหีลากหลายมาก ว่ากนัว่ามจีุดเริม่ต้นจากการแคมป์ป้ิงของ โทมสั ฮแรม    
โฮลดิ้ง ช่างตดัเสื้อชาวองักฤษ ที่รอนแรมมาตัง้แคมป์อยู่รมิแม่น ้าเทมส์ จนเกิดการท าตามเป็นกิจกรรมในทีสุ่ด  
เขาได้เขียนคู่มือผู้ไปพักแรมในปี 1908 และก่อตัง้ Association of Cycle Campers ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตัง้และ 
Caravanning Club 

 กจิกรรมหรอืวฒันธรรมการตัง้แคมป์นัน้ไดม้หีลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นฝัง่อเมรกินั ทีเ่น้นไปทางแนว
รถแคมป์ป้ิงหรอืรถบ้านทีเ่รยีกว่า RV (Recreational Vehicle) อยู่หลายๆวนั อุปกรณ์พรอ้ม เหมอืนทีเ่รามกัเห็น
กนัในหนังหรอืการต์ูน   ส่วนฝัง่ยุโรปทีเ่น้นไปทางเทรกกิง้ (Trekking) เดนิป่า เดนิเขา ดว้ยอากาศทีเ่หมาะกบัการ
เดนิทางไกล เราเลยมกัจะเหน็  ชาวยุโรปส่วนมากเดนิทางไกล กางเตน็ทน์อนกบัธรรมชาต ิแบบง่ายๆ ส่วนในฝัง่
โซนเอเชยีบา้นเราจะออกแนวสบายๆ เน้นท าอาหารสนุกๆ มดีรปิกาแฟนัง่ชลิๆเทีย่วกนัเป็นกลุ่ม    

 ในประเทศไทยเองกระแสเริม่มาแรงมากขึน้จนเหน็ได้ชดัในช่วงย้อนไปไม่เกิน 2 ปีที่ผ่านมา จากรวีวิ
ต่างๆ บรรยากาศสวยๆ ที่หาไม่ได้ในการเที่ยวปกติและสงัคมไทยที่ชอบเที่ยวกันเป็นหมู่คณะ มีพื้นป่า ภูเขา 
แม่น ้า ธรรมชาตทิีส่มบูรณ์ เลยท าใหก้ารเทีย่วสายแคมป์ป้ิเริม่บูมมากขึน้ ถอืก าเนิด Camper หรอืคนทีต่ัง้เตน็ท์ 
ตัง้ค่ายกนัทัว่ประเทศ จนมกีารตัง้กลุ่ม จดังานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัแคมป์ป้ิงเป็นจ านวนมากในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา  

ต่อมากระแสของ ‘Glamping’ ก็ค่อยๆ ได้รบัความนิยม โดยเป็นการผสมค าว่า Glamorous ที่แปลว่า
หรูหรา กบัค าว่า Camping ทีห่มายถงึการตัง้แคมป์ ตวัอย่างนี้จะเหน็ไดจ้ากการเกดิขึน้มาของทีพ่กัแนวเตน็ทห์รู
หลายแห่งในเมอืงไทย กระแสแคมป์ป้ิงธรรมดาๆ ไดก้ลบัมาไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่จ ากดัเฉพาะการ
แคมป์ป้ิงกลางป่าเท่านัน้ หากยงัแตกไอเดยีแคมป์ป้ิงออกไปหลายแบบด้วย เช่นแคมป์ป้ิงในคาเฟ่ เริม่มคีาเฟ่
หลายแห่งได้ปรบัตัวตามกระแส แบ่งโซนที่นัง่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ อาทิ ริมทะลสาบ ริมชายหาด
ชายทะเล ในสวนผลไม ้หรอืแมก้ระทัง่ในรัว้บา้นใตร้่มไมใ้หญ่ ฯลฯ ซึง่กไ็ดร้บัความนิยมมากโดยเฉพาะกบักลุ่มคน
รุ่นใหม่  

การตัง้แคมป์จงึเป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่ช่วยลดความเครยีดจากการใช้ชวีติที่แออดัและจอแจในเมือง 
หลายคนจงึบอกว่า การแคมป้ิงเป็น ‘สิง่ทีต่้องท า’ อย่างน้อยสามครัง้ต่อปีตามฤดูกาล (ของไทย) ดว้ยการหนัหน้า
เขา้หาธรรมชาต ิปลดวางหน้าทีค่วามรบัผดิชอบสกัครู่ แลว้ใหค้วามเงยีบสงบของธรรมชาตเิยยีวยาจติใจ 

 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัและพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วทีม่ผีลต่อความพงึพอใจทีเ่ลอืกการ
ท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ีโดยมแีผนการศกึษาดงัต่อไปนี้ 

 

 

 



วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงของนักท่องเทีย่วในจงัหวดัชลบุร ี
2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีเ่ลอืกการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ี
3. เพื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว แบบแคมป์ป้ิงใน

จงัหวดัชลบุร ี
 

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดแ้ละพฤตกิรรมทีม่ผีล
ต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีเ่ลอืกการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ี 

ขอบเขตด้านประชากร 
ผูว้จิยัมุ่งศกึษาประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทีเ่ป็นนักท่องเที่ยวทีเ่คยท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ี  

           ขอบเขตด้านพื้นท่ี  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามออนไลน์ ทีไ่ดจ้ากนักทอ่งเทีย่วทัว่ไปและจากกลุ่มนักทอ่งเทีย่ว
สายแคมป์ป้ิงในเพจต่างๆ 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
             ความหมายของการท่องเท่ียว 

 จารุมณี (2535) ไดใ้หค้วามหมาย การท่องเทีย่ว (Tourism) คอื การเดนิทางใดๆ ทีเ่ป็นการเดนิทางทีอ่ยู่
ในเงื่อนไข 3 ประการ คอื เดนิทางจากสถานทีอ่ยู่อาศยัประจ าไปยงัทีอ่ื่นๆชัว่คราว การท่องเทีย่วเป็นการเดนิทาง
ที่เกิดขึ้นด้วยความสมคัรใจไม่ได้ถูกบงัคบั และจะเป็นการเดินทางด้วยวตัถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามแต่ต้องไม่ใช่
เดนิทางไปเพื่อประกอบอาชพีหรอืหารายได ้

ประเทศไทยก าหนดไวว้่า นักท่องเทีย่ว หมายถงึ บุคคลทีเ่ดนิทางจากถิน่ทีอ่ยู่โดยปกตขิองตนไปยงัถิน่
อื่นชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ และจะต้องมวีตัถุประสงค์ทีไ่ม่ใช่เพื่อประกอบธุรกจิหรอืหารายได ้(วารชัต์ มธัยม
บุรุษ, 2552)   

 



แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
             ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
 

บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การที่นักท่องเที่ยวแสดง
ออกมาโดยตรงต่อ การใชส้นิคา้และบรกิาร ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ แต่ละบุคคล รวมถงึกระบวนการ
การตดัสนิใจกส่็งผลต่อการแสดงออก จงึสรุปไดว้่ากระบวนการการเกดิพฤตกิรรม (Process of Behaviour) หลกัๆ 
คอื พฤตกิรรมทีจ่ะสามารถเกดิขึน้ไดต้อ้งมสีาเหตุสิง่จงูใจทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมหรอืแรงกระตุน้ และพฤตกิรรมนัน้
ย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมายในการตอบสนองแรงจงูใจเหล่านัน้ 

ชลติา เฉลมิรกัชาต ิ(2560) กล่าวว่า พฤตกิรรมนักท่องเทีย่ว หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
แสดงออกมา ผ่านการกระท าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่ทีไ่ดร้บัจากผลติภณัฑ์สนิค้า การมาท่องเทีย่วและการใชบ้รกิาร ใน
สถานที่ท่องเที่ยวทัง้ก่อนและหลงั ซึ่งมีทัง้ด้านบวกและด้านลบโดยการกระท าที่แสดงออกมานัน้ จะมีความ
แตกต่างกนัออกไปตามความรู้สกึของแต่ละคน จนผูอ้ื่นสามารถสงัเกตุไดท้ัง้นี้การกระท าของแต่ละคนอาจแสดง
ออกมาทัง้ทีรู่ต้วัหรอืไม่รูต้วั ตัง้ใจหรอืไม่ไดต้ัง้ใจ ชดัเจนหรอืแอบแฝง 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
ค าว่า “ความพงึพอใจ” (Satisfaction) หมายถงึ ทศันคตขิองความรูส้กึดใีนระดบัทีต่อ้งการการทีจ่ะรูไ้ดว้่า

บุคคลนัน้มคีวามพงึพอใจหรอืไม่นัน้ เป็นการสงัเกตทีค่่อนขา้งซบัซ้อน การแสดงความคดิเหน็นัน้จะต้องตรงกบั
ความรูส้กึทีแ่ทจ้รงิจงึจะสามารถวดคัวามพงึพอใจนัน้ได้ 

ความหมายของความพงึพอใจ มนีักวชิาการหลายท่านใหค้วามหมายและแนวคดิทฤษฎีทาง “ความพงึ
พอใจ” ดงัต่อไปนี้ 

กู๊ด (Good, 1973) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ สภาพ คุณภาพ หรอืระดบัความพงึพอใจ ซึง่เป็นผล
มาจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคตทิีบุ่คคลนัน้มตี่อสิง่ทีท่ าอยู่ 

โอลิเวอร์ (Oliver, 1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดงถึงความรู้  
ประสงคข์องลูกคา้เป็นวจิารณญาณของลูกคา้ทีม่ตี่อสนิคา้และบรกิาร ความพงึพอใจมมีุมมองทีแ่ตกต่างกนัแลว้แต่
มุมมองของแต่ละคน 

   

 

 

 

 



วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง (Sample size) ที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ นักท่องเที่ยวที่เคยออกเดินทาง
ท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี โดยสูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ Cochran  ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ทัง้หมด 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ดงันี้ ส่วนที ่1 แบบสอบถามคดักรอง 2. แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปหรอืขอ้มลูส่วนบุคคล 3. แบบสอบถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว 4. แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว 
 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. ความตรง (Validity) หมายถึง ความแม่นย าของข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้มีความ
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และสมมติฐานของงานวจิยั โดยน าแบบสอบถามไปปรกึษากบัผูท้ี่เชีย่วชาญในดา้นที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั หรอื IOC จ านวน 3 ท่าน เพื่อใหค้ าแนะน า และปรบัปรุงแบบสอบถามใหเ้หมาะสม 

2. ความเที่ยง (Reliability) หมายถึง ความคงที่จากผลที่ได้จากการวดัด้วยเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั
รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซึ่งผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ Pilot Test จ านวน 40 ชุดกบักลุ่ม
ตวัอย่าง โดยเครื่องมอืทีใ่ชท้ดสอบ ทีเ่รยีกว่า การหาสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เลือกการ
ท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแสดงค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจง
ความถี ่(Frequency) 

การวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีเ่ลอืกการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรนี า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าทางสถิต ิซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)              

 



             สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรต้น และ ตวัแปรตาม ดว้ยการทดสอบค่าสถติ ิ2 แบบ คอื ค่า
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างดว้ย (One-way ANOVA) และ T-test และถ้าหากว่าผลการ
ทดสอบพบความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิผูว้จิยัจะทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยการวเิคราะห ์Post 
Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าคู่ใดทีแ่ตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

 

ผลการวิจยั 

 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการอธบิายและทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกบัตวัแปรแต่ละตวั ซึ่งข้อมูล
ดงักล่าวผูศ้กึษาวจิยัไดเ้กบ็รวบรวมจากแบบสอบถามทีม่คี าตอบครบถ้วน จ านวนทัง้สิน้ 400 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 
100 ของจ านวนแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบ
แคมป์ป้ิงของนักท่องเทีย่วในจงัหวดัชลบุร ี

ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวแบบแคมป์
ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  การแปรผล 

�̅� SD 

ความพงึพอใจดา้นสถานที ่ 4.523 0.5023 พอใจมากทีสุ่ด 
ความพงึพอใจดา้นการใหบ้รกิาร 4.012 0.5095 พอใจมาก 
ความพงึพอใจสิง่อานวยความสะดวก 4.166 0.4895 พอใจมาก 
ความพงึพอใจดา้นราคา 3.947 0.5130 พอใจมาก 
ความพงึพอใจดา้นความดงึดดูและน่าสนใจ 4.006 0.5025 พอใจมาก 
ความพงึพอใจดา้นความปลอดภยั 3.977 0.5879 พอใจมาก 

Total 4.105 0.517 พอใจมาก 

 

จากตารางท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแบบ
แคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัพอใจมาก (𝑥 = 4.105 ) เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดบัพอใจมากทสุีด 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ (𝑥 = 4.523) และอยู่ในระดบัมาก 5  ด้าน ได้แก่ ด้านสิง่อ านวย
ความสะดวก (𝑥 = 4.166 ) ดา้นการใหบ้รกิาร(𝑥 = 4.0125 )  ดา้นความดงึดดูและน่าสนใจ (𝑥  = 4.006 ) ดา้นความ
ปลอดภยั (𝑥 = 3.9775 ) และ ดา้นราค า (𝑥 = 3.947) ตามล าดบั   



 

 

 

ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี  

             ผลการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี โดย
ศกึษาพฤตกิรรมความตอ้งการและลกัษณะการออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ีไดแ้ก่ ความ
ต้องการด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและบรรยากาศในการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง ความต้องการด้านสิง่
อ านวยความสะดวกในสถานที่พกัแบบแคมป์ป้ิง ความต้องการส่วนบุคคลในสถานที่พกัแบบแคมป์ป้ิง ความ
ต้องการดา้นราคาและรูปแบบการใหบ้รกิารของทีพ่กัแบบแคมป์ป้ิง ความต้องการดา้นที่พกัและกจิกรรมเสรมิในที่
พกัแบบแคมป์ป้ิง การออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงร่วมกบัใคร และ ความถี่ในการออกเดนิทางท่องเทีย่ว
แบบแคมป์ป้ิง จากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง จ านวน 400 คน จากการวเิคราะห ์พบว่า นักท่องเทีย่ว
ส่วนใหญ่เลอืกสถานทีแ่คมป์ป้ิงของเอกชน จ านวน  247 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.8  มคีวามต้องการดา้นสิง่อ านวย
ความ โดยมหีอ้งน ้าสะอาด มรีา้นคา้ รา้นอาหาร สิง่อ านวยความสะดวกครบครนั จ านวน 372 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
93.0  มคีวามต้องการส่วนบุคคลในสถานทีพ่กัแบบแคมป์ป้ิง แบบธรรมชาต ิทีเ่งยีบสงบ จ านวน 363 คน คดิเป็น
ร้อยละ 90.8 มคีวามต้องการรูปแบบการใหบ้รกิารของที่พกั ที่พกัราคาสูงตามลกัษณะหอ้งพกัและบรรยากาศด ี
จ านวน 194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 ตอ้งการทีพ่กัทีม่คีวามสะอาด เรยีบรอ้ย ร่มรื่น และสวยงาม จ านวน 358  คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 89.5 มกีารออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงร่วมกบัเพื่อน จ านวน 187 คน คดิเป็นรอ้ยละ46.8 
และมคีวามถึใ่นการออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง 6 เดอืนครัง้ จ านวน 200  คน คดิเป็นรอ้ยละ50.0 

ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี  

 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี ทัง้ 6 
ด้าน ได้แก่ ความพงึพอใจด้านสถานที ่ ความพงึพอใจด้านการใหบ้รกิาร ความพงึพอใจสิง่อานวยความสะดวก 
ความพงึพอใจด้านความคุม้ค่าของราคา ความพงึพอใจด้านความดงึดูดน่าสนใจ และ ความพงึพอใจด้านความ
ปลอดภยั พบว่าระดบัความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง ในจงัหวดัชลบุร ีโดยภาพรวม
อยู่ในระดบัพอใจมาก เมื่อพจิารณารายดา้น มรีายละเอยีด ดงันี้ 

 ปัจจยัด้านสถานที่ ได้รบัความพงึพอใจมากที่สุดจากการท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี  โดย
นักท่องเที่ยวมีความพงึพอใจในความสวยงามของภูมทิศัน์ บรรยากาศในที่พกัลานกางเต้นท์ที่สวยงามสูงที่สุด 
รองลงมานักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  โดยนักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจการอ านวย
ความสะดวกดา้น หอ้งน ้า - หอ้งสุขา ทีส่ะอาด / เพยีงพอ  สะดวกต่อการใชง้าน และมรี้านคา้ รา้นอาหาร รา้นเช่า
อุปกรณ์กางเตน้ท ์เพยีงพอ รองลงมานักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ ดา้นความดงึดดูและน่าสนใจ โดยนักท่องเทีย่ว
มคีวามพงึพอใจในภูมทิศัน์และสถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม รองลงมานักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ ดา้นดา้นการ
ให้บรกิาร โดยนักท่องเที่ยวมคีวามพงึพอใจที่ม ีเจ้าหน้าที่ /พนักงานให้บรกิารด้วยความเป็นมติร/ มคีวามเป็น



กันเอง กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ) และสุดท้ายนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัย โดย
นักท่องเทีย่วมคีวามพอใจมากในเรื่อง มแีสงสว่างในบรเิวณทีพ่กัเพยีงพอ กล่าวคอื นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ
ในการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ีดา้นสถานทีม่ากทีสุ่ด และนักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจดา้นด้าน
ความปลอดภยัน้อยทีสุ่ด 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

           ผลการศึกษาวิจยัในครัง้นี้ ผู้วิจ ัยขอน าเสนอผลการอภิปรายผล ตามสมมติฐานการวิจยัที่ตัง้ไว้ คือ 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีเ่ลอืกการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง
ในจงัหวดัชลบุรีทีแ่ตกต่างกนั  2.พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่ว
แบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรทีีแ่ตกต่างกนั สามารถน ามาอภปิรายผลการวจิยั ไดด้งันี้ ดงันี้ 

 
          1 สมมุติฐานของการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีเลือกการท่องเท่ียวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี ท่ีแตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี             

นักท่องเที่ยวที่มเีพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี ไม่
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จนัทมิา จนัทรา (2553) ศกึษาเรื่องความพงึพอใจและพฤตกิรรมการ
ท่องเทีย่วจงัหวดัพจิติรของนักท่องเทีย่วชาวไทย พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตกิารเยีย่มชมจงัหวดัพิจติร ไม่
แตกต่างกนั  

นักท่องเที่ยวที่มอีายุแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ี ไม่
แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ วธิาน จนีาภกัดิ(์2555) ศกึษาเรื่องความพงึพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยทีม่ตี่ออุทยานแห่งชาตนิ ้าตกเอราวณั จงัหวดั กาญจนบุร ีพบว่า ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย
ทีม่ตี่ออุทยานแห่งชาตนิ ้าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีทีม่อีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม และรายดา้นไม่
แตกต่างกนั  

นักท่องเทีย่วทีม่สีภานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ี 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ในด้านการบรกิาร ด้านราคา  ด้านความดงึดูดใจ และด้าน
ความปลอดภยั ซึ่งสอดคล้องกบั ผลงาน วจิยัของ นางสาวพชรดา มงคงนวคุณ (2555) ศกึษาเรื่องความพงึพอใจ
ของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ตี่อตลาดน ้าตลิง่ชนั พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่สีภานภาพแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน
การท่องเทีย่วตลาดน ้าตลิง่ชนัแตกต่างกนัในดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคา 

นักท่องเที่ยวที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดั
ชลบุร ี แตกต่างกนัซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ คมลกัษณ์ สงทพิย์. (2557) ศกึษาเรื่องการมส่ีวนร่วมของ



ประชาชนในการจดัการการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ กรณีศึกษา ตลาดน้ าวดัตะเคียน อ าเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี พบว่า ประชาชนที่มีระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกันมีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
แตกต่างกนั  

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี  
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในดา้นการบรกิาร ดา้นราคา  ดา้นความดงึดดูใจ และดา้นความ
ปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวจิยัของ สุนิษา เพ็ญทรพัย์ และปวนัรตัน์ แสงสิริโรจน์ (2555) ศึกษาเรื่อง
พฤตกิรรมและความ พงึพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ กรณีศกึษา บ่อน ้าพุรอ้นรกัษะ
วารนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง พบว่า นักท่องเทีย่วชาวไทยทีม่อีาชพีต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการ ท่องเทีย่ว
เชงิสุขภาพโดยรวมทุกดา้น แตกต่างกนั  

นักท่องเที่ยวที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดั
ชลบุร ี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ในดา้นการบรกิาร ดา้นราคา  ดา้นความดงึดูดใจ และ
ดา้นความปลอดภยั ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวจิัยของ ชลติา เฉลมิรกัชาต ิ(2560) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจของ
นักท่องเที่ยว ชาวไทยที่มตี่อวดัร่องขุ่น จงัหวดัเชยีงราย พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมจีะมแีรงจูงใจต่อการมา 
ท่องเทีย่ววดัร่องขุน่ทีแ่ตกต่างกนั  

จากสมมุตฐิานของการศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ว มเีพยีง
เรื่องเพศและอายุที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ไม่แตกต่าง ซึ่งผู้วิจยัเห็นด้วยกบั
สมมุตฐิานน้ี เน่ืองจากนักท่องเทีย่วทุกเพศทุกวยัสามารถออกเดนิทางทองเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั 
และไม่มกีฏเกณฑ์ใดๆที่เป็นขอ้หา้ม อกีทัง้ยงัสามารถใชเ้วลาพกัผ่อน เตมิความสุขและสามารถร่วมกจิกรรมการ
แคมป์ป้ิงไดเ้หมอืนกนัทุกเพศทุกวยั 

ส าหรบัลกัษณะประชากรศาสตร์ ดา้นสถานภาพ อาชพี รายได ้และการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างนัน้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัสมมุตฐิานน้ี เน่ืองจากสถานถาพโสด
หรอืสมรส จะมคีวามแตกต่างกนัเรื่องวถีกีารท่องเทีย่ว การวางตวัเวลาออกเดนิทางท่องเทีย่ว การร่วมกจิกรรมกบั
หมคูณะหรอืเฉพาะคู่รกัย่อมมคีวามตา่งกนั อกีทัง้รายได ้การศกึษา อาชพีทีแ่ตกต่างกนั ยงัส่งผลต่อความพงึพอใจ
ทีต่่างกนั เน่ืองจากลกัษณะอาชพี การศกึษาทีต่่างสงัคม ต่างความคดิ หรอืก าลงัทรพัยท์ีแ่ตกต่าง มผีลต่อการเลื่อก
สถานทีท่่องเทีย่วใหเ้หมาะสมกบัรายไดแ้ละลกัษณะความเป็นตวัเอง ดงันัน้จงึเป็นเหตุผลทีส่ าคญัทีส่่งผลต่อความ
พงึพอใจทีแ่ตกต่างกนั 

 
             2.สมมติฐานของการศึกษา พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรี ท่ีแตกต่างกนั โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั  มผีลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดั
ชลบุรทีีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ไดแ้ก่ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้ม ธรรมชาต ิและ



บรรยากาศในการท่องเทีย่ว  ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านความเป็นส่วนบุคคลในสถานทีพ่กั ด้านราคาและ
รปูแบบการใหบ้รกิารของทีพ่กั  ดา้นกจิกรรมเสรมิในทีพ่กั ผูร้่วมเดนิทาง และความถีใ่นการออกเดนิทางท่องเที่ยว  
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั ของ เสาวรส ประทุมสุวรรณ (,2556) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่องพฤตกิรรมและความพงึ
พอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเมอืงพทัยาจงัหวดัชลบุร ีผลการวจิยัพบว่าพฤตกิรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั  มผีลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่างกนั ดงันี้ ความพงึพอใจที่
นักท่องเทีย่วใหค้วามพงึพอใจมากทีสุ่ดคอืดา้นสถานทีท่่องเทีย่ว รองลงมาคอืดา้นทีพ่กัดา้นสิง่อ านวยความสะดวก
สาธารณะ ด้านอาหารและเครื่องดื่มด้านความปลอดภยัในชวีติและทรพัยย์สนิ ด้านความคุม้ค่าของเงนิทีจ่่ายใน
การมาเทีย่วเมอืงพทัยาดา้นอธัยาศยัและมติรไมตรคีนทอ้งถิน่และดา้นระบบการคมนาคม/ขน ส่งตามล าดบั 

จากสมมุตฐิานเรื่องพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั  มผีลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วแบบ
แคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุรทีีแ่ตกตา่งกนั ผูว้จิยัมคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานขอ้น้ี เน่ืองจากพฤตกิรรมการออก
เดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่พัก ลักษณะที่พักรวมถึงการเลือกบรรยากาศต่างๆในการ
ท่องเทีย่ว จะเป็นความชื่นชอบ เป็นความสบายใจ เป็นความสะดวกใจ ของแต่ละคนทีม่คีวามชื่นชอบไม่เหมอืนกนั 
ส่งผลใหม้กีารแสดงออกในการออกเดินทางท่องเทีย่ว และมคีวามพงึพอใจในการท่องเทีย่วในแต่ละครัง้ทีแ่ตกต่าง
กนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

    1 จากผลการศกึษาของนักท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดบั  
พอใจมาก โดยปัจจยัด้านสถานที่ เป็นปัจจยัส าคญัที่ได้รบัความพงึพอใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด ดงันัน้ควร
บริหารจัดการรักษามาตรฐานไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทบัใจในทุกครัง้ที่ได้มาท่องเที่ยว และมี
ความรู้สกึอยากกลบัมาอกีครัง้ แต่เมื่อเปรยีบเทยีบตามรายขอ้ ยงัพบว่า การท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดั
ชลบุร ียงัมปัีจจยัดา้นความปลอดภยั ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด ดงันัน้องคก์ร
หรอืหน่วยงานส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งควรทีจ่ะตระหนัก เพื่อหาแนวทางพฒันาและปรบัปรุงด้านความปลอดภยัใหด้ขีึน้ 
เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความรูส้กึไวว้างใจ รูส้กึไดร้บัความปลอดภยั และเกดิความพงึพอใจในดา้นความปลอดภยั
ในการท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงมากยิง่ขึน้  

  2 จากผลการศกึษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแบบแคมป์ป้ิงในจงัหวดัชลบุร ี 
พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เลอืกสถานทีแ่คมป์ป้ิงของเอกชน ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบครนั เช่น มหีอ้งน ้า
สะอาด มรีา้นคา้ รา้นอาหาร นอกจากนี้ยงัมคีวามต้องการ สถานทีพ่กัแบบแบบธรรมชาต ิทีเ่งยีบสงบ โดยไม่ได้
มองเรื่องราคาเป็นหลกั สามารถเลือกที่พกัราคาสูงตามลกัษณะห้องพกั/เต้นท์ ที่สวยงามตามต้องการและมี
บรรยากาศด ีและเลอืกออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงร่วมกบัเพื่อนๆเป็นส่วนใหญ่ แสดงใหเ้หน็ว่าในปัจจุบนั



นี้ การท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง มรีูปแบบทีแ่ตกต่างไปจากอดตี ทีน่ักท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง จะชอบการผจญภยั 
ไม่ต้องการความสะดวกสบายทีค่รบครนั แต่ปัจจุบนันี้การท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิง เป็นการท่องเทีย่วหรอืการคา้ง
พกัแรมทางธรรมชาติเชงิพกัผ่อนสงัสรรค์ เป็นแบบกลุ่มคณะ และชอบความเป็นส่วนตวัเฉพาะกลุ่มตน จงึเป็น
ทางเลอืกใหม่ ทีท่ าใหเ้กดิการตดัสนิใจออกเดนิทางท่องเทีย่วแบบแคมป์ป้ิงเพิม่มากขึน้กว่าในอดตี  ดงันัน้จงึเป็น
เรื่องส าคญัที ่องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งเร่งส่งเสรมิพฒันาสถานทีท่่องเทีย่ว ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของนักท่องเทีย่วทีเ่ลอืกมาท่องเทีย่วแบบแคมปป้ิงใหด้ยีิง่ๆ ขึน้ไป 

2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 

 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ดงันัน้การวจิยัในครัง้ต่อไป ผู้ที่ต้องการศกึษา ควรท า
เป็นวิจยัเชงิคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลึกมากยิ่งขึ้น โดยวิธีการสมัภาษณ์เพื่อจะได้ทราบความคดิเห็นของ
นักท่องเทีย่วเพิม่เติม หากนักท่องเทีย่วมปีระเด็นค าถาม ที่น่าสนใจ ผู้วจิยัสามารถตอบกลบั หรอืซกัถามขอ้มูล
เพิม่เตมิไดท้นัท ีซึง่จะท าใหท้ราบขอ้มลูของนักท่องเทีย่วไดล้ะเอยีมากยิง่ขึน้  และเพื่อทีท่างองคก์รหรอืหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้ง จะไดน้ าขอ้มูลเหล่านี้ไปปรบัใชก้บัความต้องการของนักท่องเทีย่วมากยิง่ขึน้ ในส่วนทีจ่ะปรบัปรุงและ
พฒันาได ้
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