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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเช่ือม่ัน

ของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจ�าแนกตามเพศ	 อายุ	 อาชีพ																

และประเภทผู้ใช้ถนน	 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการประเมินผลลัพธ์	 ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ																					

ของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	โครงการก่อสร้างโครงข่ายถนนสายรองเลยีบชายฝ่ังทะเล	จงัหวดัระยอง	

จันทบุรี	 และตราด	ซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว	ประชาชน	และผู้ประกอบการ	ที่ใช้บริการถนน

เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	 จ�านวน	 880	 คน	 ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล								

เชิงปริมาณ	 ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 17	 ครั้ง	 โดยในแต่ละครั้งมีจ�านวน													

ผู้ให้สัมภาษณ์แตกต่างกันไป	 และไม่ใช่ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มเดิม	 รวมแล้วมีผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้นจ�านวน	 25	 คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย	 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	 และแบบสอบถามความพึงพอใจและความ								

เชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

โดยใช้สถิติบรรยายและสถิติ	 MANOVA	 ด้วยโปรแกรม	 SPSS	 ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ	์										

กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึก	วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา	

	 ผลการวจิยัปรากฏว่า	เพศ	อาย	ุอาชีพ	และประเภทผูใ้ช้ถนนแตกต่างกนั	มคีวามพงึพอใจและความเชือ่มัน่	

ต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน	 ส่วนการวิเคราะห์																

เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	ปรากฏว่า	ถนนสายนี้มีความสวยงาม	ปลอดภัย	ช่วยให้การคมนาคม	การขนส่ง

สินค้า	การเดินทางมาท่องเที่ยวมีความสะดวกสบาย	ผู้เดินทางประหยัดเงิน	ประหยัดน�้ามัน	และประหยัดเวลา	

ท�าให้มีจ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	 และยังส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	 ชาวบ้านมีอาชีพ									

เพิ่มขึ้น	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	 จึงเป็นท่ีพึงพอใจของคนในพื้นท่ี	 ผู้ประกอบการเกิดความเชื่อมั่นและเล็งเห็นว่า													

ถนนสายนี้ควรค่าแก่การลงทุน	

ค�ำส�ำคัญ:	ความพึงพอใจ,	ความเชื่อมั่น,	ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	

การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน
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ABSTRACT 
	 The	purposes	of	this	research	were	1)	to	conduct	the	Multivariate	Analysis	of	Covariance	

(MANOVA)	and	2)	to	conduct	the	content	analysis	of	stakeholders’	satisfactions	and	trusts	on	

scenic	 route	 along	 the	 eastern	 coast	 of	 Thailand.	 The	 secondary	 data	 derived	 from	 880										

tourists,	citizen,	and	entrepreneurs	who	used	scenic	route	along	the	eastern	coast	of	Thailand.	

In	addition,	25	 informants	were	recruited	for	 in-depth	 interview.	The	 instruments	 included	

questionnaires	 about	 personal	 data,	 satisfactions,	 and	 trusts.	Moreover,	 semi-structured												

interview	was	 used	 for	 collecting	 the	 qualitative	 data.	 The	 data	were	 analyses	 using	 the										

descriptive	statistic	and	MANOVA	via	SPSS.	The	qualitative	data	were	conduct	using	content	

analysis	technique.	

	 The	 results	 indicated	 that	people	who	have	different	 gender,	 age,	occupation,	and								

type	of	road	user	were	dissimilar	in	level	of	satisfactions	and	trusts	on	scenic	route	along	the								

eastern	coast	of	Thailand.	Furthermore,	the	content	analysis	implied	that	the	scenic	route	is	

nice	 and	 safe,	 facilitate	 the	 transportation,	make	 the	 comfortable	 travel,	 and	 safe	 cost										

therefore	 the	number	of	 tourists	 is	 increased.	Moreover,	 the	 local	 business	 is	 arose	 then									

ordinary	people	have	more	alternative	occupations	and	more	income,	as	a	result,	they	are	

satisfied.	The	entrepreneurs	trust	on	the	investment.				

Keywords:	Satisfactions,	Trusts,	scenic	route	along	the	Eastern	coast	of	Thailand	

บทน�ำ 
	 ถนนเพื่อการท่องเที่ยว	 (Scenic	 route)	 เป็นถนนที่มีทิวทัศน์สวยงาม	 สองข้างทางมีองค์ประกอบ												

ทางธรรมชาตทิีม่คีวามพเิศษ	ทัง้ด้านโบราณคด	ีวฒันธรรม	ประวตัศิาสตร์	ธรรมชาต	ินนัทนาการ	และทศันยีภาพ

ถนนเพ่ือการท่องเทีย่วถกูสร้างข้ึนเพือ่ให้คนทีใ่ช้ถนนสามารถชมวิวทวิทศัน์ไปพร้อมกบัการสญัจร	สามารถชืน่ชม

ความสวยงามของธรรมชาตคิวามเฉพาะตวัของวฒันธรรมประวตัศิาสตร์		รวมถงึได้ระลึกถงึคุณค่าด้านโบราณคดี

วัฒนธรรม	 (กรมทางหลวงชนบท,	 2552)	 การสร้างถนนเพื่อการท่องเที่ยว	 มิได้มีประโยชน์เพียงเพื่อใช้สัญจร	

หรือท่องเที่ยวเท่านั้น	 แต่ยังเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น	 ทั้งในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ																			

และสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 รวมท้ังสนับสนุนให้มีการฟื้นฟู	 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	 ประเพณี													

ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย	 	 การสร้างถนนจะต้องค�านึงถึงความสะดวก	 ปลอดภัย	

และความสวยงาม	เพือ่ให้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วมมีาตรฐานระดบัสากลอย่างยัง่ยนืสืบไป	รวมทัง้ก่อให้เกดิความ

พึงพอใจทั้งผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเท่ียว	 เพื่อการสัญจร	 และประชาชนที่อยู่โดยรอบ	 นอกจากนี้	 ถนนเพื่อการ							

ท่องเท่ียวยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ	 ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นแก่ท้องถิ่น																		

หรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นๆ	อีกด้วย	(กรมทางหลวงชนบท,	2553)	

	 จากผลการส�ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของประชากรที่มีอายุต้ังแต่	 15	 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ	

เกี่ยวกับการเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว	พักผ่อน	เยี่ยมญาติ	ประชุมหรือสัมมนา	เล่นหรือดูกีฬา	

หรือประกอบภารกิจอื่นๆ	ที่ไม่ใช่เพื่อท�างานประจ�า	หรือเพื่อการศึกษา	ปรากฏว่า	ในปี	พ.ศ.	2557	มีประชากร
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ที่เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนถึงร้อยละ	 64.90	 ซ่ึงมากกว่าในปี	 พ.ศ.	 2554-2556	 ที่มีผู้เดินทางท่องเที่ยว										

เพียงร้อยละ	 50.10,	 54.80	 และ	 64.70	 ตามล�าดับ	นอกจากนี้ในปี	 พ.ศ.	 2557	ปรากฏว่า	 มีกลุ่มผู้เดินทาง									

ท่องเที่ยวแบบไม่พักค้างคืน	 ร้อยละ	 34.70	 กลุ่มผู้เดินทางท่องเที่ยวแบบพักค้างคืนอย่างน้อย	 1	 คืน	 ร้อยละ	

48.60	และผู้ที่เดินทางทั้งพักค้างคืนและไม่พักค้างคืน	ร้อยละ	16.70	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่ง

ท่องเที่ยวภายในประเทศมากที่สุดคือ	ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว	โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.10	รองลงมา

คือ	 ความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.00	 ในด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง	 ส่วนใหญ	่								

เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวหรือรถยนต์ส่วนตัว	ร้อยละ	65.00	รองลงมาคือ	เดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทาง

หรือรถตู	้ร้อยละ	18.00	รถเช่า	ร้อยละ	13.60	รถไฟหรอืเคร่ืองบนิโดยสาร	และอืน่ๆ	ร้อยละ	3.40	จะเห็นได้ว่า								

ผู้เดินทางท่องเที่ยวนิยม	 เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัวหรือรถยนต์ส่วนตัว	 ดังน้ันการสร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทาง	

การท่องเที่ยวจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 (ส�านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ																		

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	2558)	

	 การประเมินความพึงพอใจ	 เป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ทราบว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นตรงกับ

ความคาดหวังของผู้ใช้หรือไม่	 การก่อสร้างต่างๆ	 ที่ใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก	 ล้วนนิยมประเมินความพึงพอใจ						

ของลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับโครงการท่ีท�าอยู่ในปัจจุบัน	 และเพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับใช้ในการพัฒนา												

โครงการอื่นๆ	 ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น	 การพัฒนาโครงการต่างๆ	 จึงเกิดข้ึนควบคู่กับการประเมินความพึงพอใจ						

และความเชื่อมั่น	 (ดวงฤดี	 อุทัยหอม	 และ	 สิทธิเสกข์	 พิมพ์ธนะพูนพร,	 2558;	 ปัญญา	 ผันดอนดู่,	 2555;											

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,	2555;	ส�านักแผนงาน	กรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม	

และวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา,	2558;	สุรสิทธิ์	วชิรขจร,	2557)	

	 ความพึงพอใจและความเช่ือม่ันของผู้รับบริการในการให้บริการมีความเชื่อมโยงกันเมื่อประชาชน															

มคีวามพงึพอใจในการรบับรกิารทีไ่ด้จากสถาบนั	องค์กรภาครฐั	หรอืสิง่ทีต่นมุง่หวงัว่าจะได้รบั	ว่ามปีระสทิธภิาพ											

และประสิทธิผล	 จะส่งผลให้บุคคลเกิดความเช่ือม่ันในสถาบัน	 องค์กรภาครัฐ	 หรือส่ิงที่ตนมุ่งหวังที่จะได้รับ									

เพิม่ขึน้ด้วย	นอกจากนี	้ความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ยงัเป็นสิง่ทีส่ะท้อนให้เหน็ว่าสิง่ทีส่ร้างหรอืพฒันาขึน้นัน้

สามารถจะสนองความต้องการ	 หรือตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ	 หรือลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด	 ดังที่

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้ก�าหนดแนวทางการประเมินผลกระทบ								

การปฏิบัติภารกิจภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 โดยแนวทางการประเมินผลกระทบ													

การปฏบิตัภิารกจิภาครฐั	ระบวุ่า	ส่วนราชการต้องประเมนิผลการปฏิบตัริาชการเพือ่แสดงถงึผลสัมฤทธิข์องงาน

ว่าตรงตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้หรือไม่	 คุณภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่	 โดยวัด											

จากผลผลิตและผลลัพธ์	 รวมทั้งการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร							

กับประโยชน์ทีไ่ด้รบั	 จากนัน้ให้ส่วนราชการน�าผลการศึกษาหรอืผลการประเมนิทีไ่ด้มาปรบัปรงุ	 และน�าไปขยาย

ผลภารกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป	 (ส�านักแผนงาน	กรมทางหลวงชนบท	กระทรวงคมนาคม	และวิทยาลัย

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา,	2558)	

	 ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย	ได้มกีารส�ารวจข้อมูลความพงึพอใจ

และความเช่ือมั่นของผู้ใช้ถนน	 ซึ่งด�าเนินการโดยส�านักแผนงาน	 กรมทางหลวงชนบท	 กระทรวงคมนาคม												

ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา	 มหาวิทยาลัยบูรพาซ่ึงผู้วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัย										

ครั้งนั้น	การวิจัยนี้มีการส�ารวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โครงการ

ก่อสร้างโครงข่ายถนนสายรองเลียบชายฝั่งทะเล	จังหวัดระยอง	จันทบุรี	 และตราด	แล้ว	แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์
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เปรียบเทียบในเชิงลึก	 ผู้วิจัยจึงสนใจน�าข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากโครงการดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ												

ความแตกต่างด้านความพึงพอใจและความเช่ือมั่นของผู้ใช้ถนนสายรองเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก													

ของประเทศไทย	 จ�าแนกตามกลุ่มเพศ	 อายุ	 อาชีพ	 และประเภทผู้ใช้ถนน	 เนื่องจากความแตกต่างดังกล่าว												

อาจส่งผลต่อระดับความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้ถนนทีแ่ตกต่างกัน	รวมทัง้วเิคราะห์เนือ้หาเชงิคณุภาพ

ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ทราบมุมมองของความพึงพอใจและความเช่ือม่ันของผู้ใช้ถนนได้ละเอียด						

ยิ่งขึ้น	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน																			

เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจ�าแนกตามเพศ	

	 2.	 เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน																			

เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจ�าแนกตามอายุ	

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน																			

เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจ�าแนกตามอาชีพ	

	 4.	 เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน																		

เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยจ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ถนน	

	 5.	 เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั ่งทะเล																			

ภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ทราบระดับความความพึงพอใจของผู ้ใช้ถนนเพ่ือการท่องเที่ยวชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออก																

ของประเทศไทยในด้านลักษณะถนน	 จุดพักรถ	 และจุดชมวิว	 จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน											

ซึง่ผลทีไ่ด้สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการเพือ่ให้เกดิความพงึพอใจในโครงการทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	

	 2.	 ทราบระดบัความเชือ่ม่ันของผูใ้ช้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย

จ�าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน	 ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา

เศรษฐกิจของคนในชุมชน	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	 (Mixed	method)	 ซึ่งใช้แนวทางการวิจัยแบบ	 Convergent-							

Parallel	 Approach	 ที่มีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมกันในคราวเดียว	 โดยมีแบบแผน											

การวิจัยในรูปแบบ	Data-Validation	Design	(Edmonds	&	Kennedy,	2012)	

	 การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการน�าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากโครงการประเมินผลลัพธ์	 ความเชื่อมั่นและความ

พงึพอใจของผู้รับบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	โครงการก่อสร้างโครงข่ายถนนสายรองเลยีบชายฝ่ังทะเล	จงัหวดั

ระยอง	 จันทบุรี	 และตราด	 ซ่ึงผู้วิจัยเป็นหน่ึงในผู้ช่วยนักวิจัยในการศึกษาครั้งนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล							

โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเท่ียว	 ประชาชน	 และผู้ประกอบการ	 ที่ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล												
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ภาคตะวันออกของประเทศไทย	 ได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงอิงเกณฑ์	 (Criterion-related									

purposeful	 sampling)	 จ�าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตจังหวัดระยอง								

จ�านวน	440	คน	และในเขตจังหวัดจันทบุรี	จ�านวน	440	คน	รวมทั้งหมด	880	คน	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	

1)	ผู้น�าชุมชน	ชาวบ้าน	ผู้อยู่อาศัยตามเส้นทาง	จ�านวน	440	คน	2)	นักท่องเที่ยว	ผู้ผ่านทาง	จ�านวน	220	คน	

และ	3)	ผู้ประกอบการภาคเกษตร	อุตสาหกรรม	และการท่องเที่ยวจ�านวน	220	คน	ด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 ข้อมูลที่ได้	 ใช้ส�าหรับวิเคราะห์ความแปรปรวนพห	ุ																										

ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนสายรองเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก	 ข้อมูลที่ได้มีขนาดเพียงพอส�าหรับ															

การวิเคราะห์ด้วยสถิติ	MANOVA	ซึ่งระบุว่า	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส�าหรับการเปรียบเทียบแต่ละกลุ่มต้องมีจ�านวน								

ตัวอย่างไม่น้อยกว่า	20	คน	(Hair,	Black,	Babin,	&	Anderson,	2010)		

	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจมี	 3	 ประเด็น	 ได้แก่							

1)	 ความพึงพอใจด้านลักษณะถนนและทางจักรยาน	 2)	 ความพึงพอใจด้านจุดพักรถ	 และ	 3)	 ความพึงพอใจ							

ด้านจุดชมวิว	ส่วนแบบสอบถามเพื่อประเมินความเชื่อมั่นมี	7	ประเด็น	 ได้แก่	1)	ถนนสายนี้พัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวชายทะเลระดับสากลได้	 2)	ช่วยแบ่งเบาการจราจรของถนนสายหลัก	 (ถนนสุขุมวิท)	 ได้	 3)	 เมื่อเกิด

สถานการณ์ฉุกเฉินบนถนนสายหลัก	 เช่น	 อุบัติเหตุ	 น�้าท่วม	 ถนนสายน้ีทดแทนการเดินทางถนนสายหลักได้									

4)	 ช่วยให้การคมนาคมในภาคตะวันออกสะดวกรวดเร็วขึ้น	 5)	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/ขนส่ง																						

6)	ช่วยเพิ่มสายทางการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก	และ	7)	การกระจายความเจริญมาสู่ท้องถิ่น	

	 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า	(Rating	scale)	5	ระดบั	โดยก�าหนดระดบัคะแนน

ความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย	ดงันี	้

	 มากที่สุด	 	 ให้	 5		 คะแนน	

	 มาก	 	 ให้	 4	 คะแนน	

	 ปานกลาง		 ให้	 3	 คะแนน	

	 น้อย	 	 ให้	 2	 คะแนน	

	 น้อยที่สุด		 ให้	 1	 คะแนน	

	 ส�าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล	

ภาคตะวันออกของประเทศไทย	มีดังนี้	(บุญใจ	ศรีสถิตย์นรากูล,	2555)	

	 ช่วงคะแนน	4.21	-	5.00	คะแนน	หมายถึง	อยู่ในระดับมากที่สุด	

	 ช่วงคะแนน	3.41	-	4.20	คะแนน	หมายถึง	อยู่ในระดับมาก	

	 ช่วงคะแนน	2.61	-	3.40	คะแนน	หมายถึง	อยู่ในระดับปานกลาง	

	 ช่วงคะแนน	1.81	-	2.60	คะแนน	หมายถึง	อยู่ในระดับน้อย	

	 ช่วงคะแนน	1.00	-	1.80	คะแนน	หมายถึง	อยู่ในระดับน้อยที่สุด	

	 การวจิยัเชงิคณุภาพได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	interviews)	ตามแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสร้าง	

โดยกลุ ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ประกอบด้วยผู ้น�าชุมชน	 ผู ้มีส ่วนได้เสีย	 และประชาชนที่ใช ้ถนน																												

เพ่ือการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	ซึ่งได้มาด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก											

(Convenience	sampling)	จ�านวน	25	คน	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม	

พ.ศ.	 2558	 โดยระหว่างการสัมภาษณ์มีการบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเทป	 (Recorder)	 บันทึกภาพ																		

ด้วยกล้องถ่ายรูป	และจดบันทึกย่อ	(Note)	ร่วมด้วย	
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล	จ�าแนกออกเป็น	2	ตอน	โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล	ดังนี้	

	 1.	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	อาชีพหลัก	และประเภทผู้ใช้ถนน	วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่	และค่าร้อยละ	

	 2.	 ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู ้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออก																	

ของประเทศไทย	ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสองส่วน	ได้แก่		

	 	 2.1	 การวจิยัเชิงปรมิาณวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจและความเชือ่ม่ันโดยใช้ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน	และวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุโดยใช้สถิติ	MANOVA	การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมด

ด�าเนินการโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	

	 	 2.2	 การวิจัยเชิงคุณภาพเร่ิมต้นจากการถอดเทปสัมภาษณ์	 จัดหมวดหมู่จากนั้นตรวจสอบ												

ความถูกต้อง	 และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึกไว้ในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 และในเทปบันทึกเสียง															

แล้วแยกประเภทของข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา	 (Content	

analysis)	 นอกจากนี้ได้น�าข้อมูลด้านต่างๆ	 ที่ท�าการศึกษามาประกอบการอ้างอิงในการอธิบายข้อมูล	 และ

รายงานผลการศึกษาวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์	(Analysis	description)	

ผลกำรวิจัย 
	 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ใช้ถนนเพ่ือการท่องเท่ียวชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	 ที่เป็น																	

กลุ่มตัวอย่างมีจ�านวนทั้งหมด	880	คน	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	จ�านวน	467	คน	(ร้อยละ	53.10)	มีอายุระหว่าง													

31-45	ปี	จ�านวน	378	คน	(ร้อยละ	43.00)	ประกอบอาชีพ	ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	เป็นส่วนใหญ่	มีจ�านวน							

240	 คน	 (ร้อยละ	 27.30)	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้น�าชุมชน/ชาวบ้าน/ผู้อยู่อาศัยตามเส้นทาง	 จ�านวน	 440	 คน																	

(ร้อยละ	50.00)	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	แสดงดังตารางที่	1	

ตำรำงที่ 1	จ�านวนและร้อยละของผู้ใช้ถนน	จ�าแนกตามเพศ	อายุ	อาชีพหลัก	และประเภทผู้ใช้ถนน	

	 	 (n=880	คน)

  ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ

	 -	ชาย	 	 413	 46.90

	 -	หญิง	 	 467	 53.10

อำยุ

	 -	ต�่ากว่า	31	ปี	 	 254	 28.90

	 -	31-45	ปี	 	 378	 43.00

	 -	46-60	ปี	 	 194	 22.00

	 -	มากกว่า	60	ปีขึ้นไป	 	 54	 6.10

อำชีพหลัก

	 -	เกษตรกร	 	 140	 15.90

	 -	รับจ้างทั่วไป	 	 130	 14.80

	 -	พนักงานบริษัท	 	 107	 12.20
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	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน									

เพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย	สามารถแยกพจิารณาในรายละเอยีดได้ดงัตาราง

ที่	2	

  ข้อมูลทั่วไป จ�ำนวน ร้อยละ

อำชีพหลัก

 -	นักเรียน/นักศึกษา			 	 94			 10.70

	 -	ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย	 	 240	 27.30

	 -	แม่บ้าน	 	 51	 5.80

	 -	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 98	 11.10

ประเภทผู้ใช้ถนน

	 -	ผู้น�าชุมชน/ชาวบ้าน/ผู้อยู่อาศัยตามเส้นทาง	 440	 50.0	0

	 -	นักท่องเที่ยว/ผู้ผ่านทาง	 	 220	 25.00

	 -	ผู้ประกอบการภาคเกษตร	อุตสาหกรรม	และการท่องเที่ยว	 220	 25.00

	 จากตารางที	่2	ความพงึพอใจของผูใ้ช้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยรวม	ปรากฏว่า	มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ	3.35	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.56	ขณะที่ความเชื่อมั่น

ของผูใ้ช้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทยโดยรวม	ปรากฏว่า	มค่ีาเฉล่ียเลขคณติ

เท่ากับ	3.92	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ	0.75	

	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการ	

ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	แสดงดังตารางที่	3

ตำรำงที่ 2	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน

	 	 เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย

 ตัวแปร X SD

ความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน	 	 3.35	 0.56

ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน	 	 3.92	 0.75

ตำรำงที่ 3		ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุ	ด้วยสถิติ	Wilks’	Lambda	จ�าแนกตามตัวแปรต้น

 ตัวแปรต้น Value F Hypothesis df Error df p 

เพศ	 	 1	 3.28	 2	 877	 .04

อายุ	 	 0.98	 3.63	 6	 1750	 .00

อาชีพ	 	 0.97	 1.97	 14	 1742	 .02

ประเภทผู้ใช้ถนน	 0.99	 2.98	 4	 1752	 .02
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	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการ	
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้	
	 1.	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน										
เพ่ือการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	 จ�าแนกตามเพศ	 ปรากฏว่า	 เวคเตอร์ค่าเฉล่ีย								
ของ	ความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย	
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 มีค่า	 Wilks’	 Lambda													
เท่ากับ	1	ค่าองศาอิสระเท่ากับ	2	และค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ	.04	แสดงว่า	เพศแตกต่างกัน	มีความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน
	 2.	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน											
เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	 จ�าแนกตามอายุ	 ปรากฏว่า	 เวคเตอร์ค่าเฉล่ีย						
ของความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ของผูใ้ช้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	
จ�าแนกตามอายุ	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	มีค่า	Wilks’	Lambda	เท่ากับ	0.98	
ค่าองศาอิสระเท่ากับ	 6	 และค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ	 .00	 แสดงว่า	 อายุแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจ																				
และความเชื่อมั่นต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน	
	 3.	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน										
เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	 จ�าแนกตามอาชีพปรากฏว่า	 เวคเตอร์ค่าเฉลี่ย
ของความพึงพอใจกับความเชื่อม่ันของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	
จ�าแนกตามอาชีพ	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 มีค่า	Wilks’	 Lambda	 เท่ากับ	 0.97													
ค่าองศาอิสระเท่ากับ	 14	 และค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ	 .02	 แสดงว่า	 อาชีพแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจ													
และความเชื่อมั่นต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน	
	 4.	 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนน										
เพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย	จ�าแนกตามประเภทผูใ้ช้ถนนปรากฏว่า	เวคเตอร์
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจกับความเช่ือมั่นของผู ้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออก																			
ของประเทศไทย	จ�าแนกตามประเภทผู้ใช้ถนน	มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	มีค่า	
Wilks’	Lambda	เท่ากับ	0.99	ค่าองศาอิสระเท่ากับ	4	และค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ	.02	แสดงว่า	ประเภท							
ผู้ใช้ถนนแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก															
ของประเทศไทยแตกต่างกัน	
	 5.	 จากการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล												
ภาคตะวนัออกของประเทศไทยด้วยการวเิคราะห์เนือ้หาจากการสมัภาษณ์เชิงลกึปรากฏว่า	ถนนสายนีถ้กูสร้าง
มาเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	และยงัท�าให้การคมนาคม	การขนส่งสินค้า	การเดนิทางมาท่องเทีย่วมคีวามสะดวก
สบาย	 เส้นทางจักรยานมีความปลอดภัยถนนเรียบ	 มีความสวยงาม	 จึงสามารถดึงดูดนักปั่นจักรยานและ															
นักท่องเที่ยวให้มาใช้ถนนสายน้ีเพิ่มมากขึ้นนอกจากน้ีแล้วยังช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพ														
ที่หลากหลาย	 เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	 ย่อมท�าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน	 ชาวบ้านมีอาชีพ											
เพิ่มขึ้น	 มีรายได้เพิ่มขึ้น	 จึงเป็นท่ีพึงพอใจของคนในพ้ืนท่ี	 และยังก่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุนในการ										
สร้างถนนสายนี	้อกีทัง้ถนนสายนีส้ามารถใช้เป็นทางเลีย่งจากถนนสขุมุวทิ	ช่วยย่นระยะทางในการเดนิทาง	ท�าให้																			
ผู้เดินทางประหยัดเงิน	 ประหยัดน�้ามัน	 และประหยัดเวลา	 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท�าให้การท่องเที่ยวตามถนน									
สายนีม้แีนวโน้มดขีึน้	ก่อให้เกิดความเชือ่มัน่ในการทีจ่ะพัฒนาสถานท่ีท่องเทีย่วแห่งใหม่	และเมือ่มนีกัท่องเทีย่ว



81   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.2 (May - August 2017)

เพิ่มมากขึ้น	 ย่อมกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น	 ท�าให้ประชาชนเช่ือมั่นว่าถนนสายน้ีควรค่าแก่การลงทุน	
สังเกตได้จากการมีร้านค้า	รีสอร์ท	โรงแรม	เพิ่มขึ้นมาหลายแห่ง	นอกจากนี้ยังท�าให้ราคาที่ดินมีราคาสูงขึ้นด้วย	
จากปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญมากขึ้น	

อภิปรำยผล 
	 ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลออกเป็น	4	ประเด็น	ตามตัวแปรต้นที่ใช้ศึกษา	ดังนี้	
	 1.	 สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 1	 ก�าหนดว่า	 “ผู ้ใช้ถนนที่มีเพศแตกต่างกัน	 จะมีความพึงพอใจ																								
และความเชื่อมั่นในการใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน”																			
ผลการวิจัยว่า	 เพศแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล														
ภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน	 โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงกว่าเพศหญิง	 ขณะที่	
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของความเชื่อมั่นสูงกว่าเพศชาย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Sriprasert	 (2009)	 ที่ศึกษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจบริโภคในจังหวัดตามแนวเขตแม่ฮ่องสอน																							
ของประเทศไทย	 พบว่า	 เพศต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวท่องเท่ียวแตกต่างกัน	 สอดคล้องกับ	 นันทิตา																								
เพชราภรณ์	 (2558)	 ที่ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่อการท่องเท่ียว																	
เกาะเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	พบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน	มีระดับความพึงพอใจในการเข้ามาท่องเที่ยว	
ด้านสถานที	่ด้านการบรกิารและความปลอดภยั	ด้านอ�านวยความสะดวก	แตกต่างกนั	นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ	
ละเอียด	 ศิลาน้อย	 และ	 สุภาวดี	 สุทธิรักษ์	 (2558)	 ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล										
ต่อการตัดสนิใจของนกัท่องเทีย่วในการเดนิทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเทีย่วเชงิเกษตร	:	กรณศีกึษาสวนสละอาทติย์	
อ�าเภอบ้านนาสาร	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย											
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวสวนสละอาทิตย์	 อ�าเภอบ้านนาสาร	 จังหวัด
สุราษฎร์ธานี	แตกต่างกัน	
	 2.	 สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 2	 ก�าหนดว่า	 “ผู้ใช้ถนนที่มีอายุแตกต่างกัน	 จะมีความพึงพอใจและ														
ความเชื่อม่ันในการใช้ถนนเพื่อการท่องเท่ียวชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน”																				
ผลการวิจัย	 พบว่า	 อายุแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจและความเช่ือมั่นต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล																					
ภาคตะวนัออกของประเทศไทยแตกต่างกนั	ผลการศกึษาวจิยัในบรบิทต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัอาย	ุแสดงให้เหน็ว่า	
บคุคลทีม่อีายแุตกต่างกนั	มคีวามพงึพอใจ	ทศันคต	ิความรู	้และความคาดหวงัแตกต่างกัน	(บษุบา	นกัฟ้อน	และ
สถาพร	 สันติบุตร,	 2556;	 วิมลพรรณ	 อาภาเวท	 และฉันทนา	 ปาปัดถา,	 2556;	 วีณา	 กุศลสมบูรณ์,	 โศภนา										
น้อยนิวรณ์	และ	วันเพ็ญ	สุขส่ง,	2554;	ศจีพรรณ	แสงอ่อน,	2551;	สุพรรณี	เสริมศรี	และ	กนกกานต์	แก้วนุช,	
2556)	จากผลการวิจัยนี้	พบว่า	กลุ่มที่มีอายุมากกว่า	60	ปีขึ้นไป	มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด	ซึ่งอาจเป็นผล
มาจากกลุม่ดงักล่าวเป็นกลุม่ทีอ่ยู่ในวยัผูส้งูอาย	ุซึง่ช่วงวยันีจ้ะให้ความสนใจกบัข้อมลูเชงิลบน้อย	แต่ให้ความสนใจ
กับข้อมูลเชิงบวกมาก	 อาจเป็นผลมาจากสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู ้สึกทางลบ	 (สมองส่วน																						
Amygdala)	 ท�างานลดลง	 ท�าให้คนในวัยน้ีค่อนข้างรู้สึกสงบ	 มีความกังวลน้อย	 และมีความสุขมากกว่าวัยอื่น	
ความพงึพอใจต่อการใช้ถนนของกลุ่มคนในวยัน้ีจงึสงูทีส่ดุ	(Plotnik	&	Kouyoumdjian,	2014)	ส่วนความเชือ่ม่ัน
ต่อการใช้ถนน	พบว่า	กลุม่ทีม่อีาย	ุ46	-	60	ปี	มค่ีาเฉลีย่ของความเชือ่มัน่ต�า่สดุ	ซึง่วยันีเ้ป็นวยัทีผ่่านประสบการณ์
ต่างๆ	 มาค่อนข้างมาก	 สามารถคิดเชิงนามธรรมได้อย่างดี	 ท�าให้คิดอย่างเป็นระบบ	 สามารถคิดและตัดสินใจ							
ในเรื่องต่างๆ	 ได้ด้วยตัวเอง	 จึงอาจท�าให้มีความเช่ือมั่นต่อสิ่งต่างๆ	 ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับวัยอื่น	 ค่าเฉลี่ย
ความเชื่อมั่นต่อการใช้ถนนของกลุ่มวัยนี้จึงต�่ากว่าวัยอื่นๆ	 (จิราภรณ์	 ตั้งกิตติภาภรณ์,	 2557;	 Plotnik																							
&	Kouyoumdjian,	2014)	
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	 3.	 สมมติฐานการวิจัยข้อท่ี	 3	 ก�าหนดว่า	 “ผู้ใช้ถนนที่มีอาชีพแตกต่างกัน	 จะมีความพึงพอใจและ									

ความเช่ือมัน่ในการใช้ถนนเพือ่การท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน”	 ปรากฏว่า			

อาชีพแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจและความเช่ือม่ันต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก												

ของประเทศไทยแตกต่างกัน	จากการศกึษาวจิยัในบริบทต่างๆ	พบว่า	บคุคลทีม่อีาชพีแตกต่างกัน	มคีวามคาดหวงั	

ความพึงพอใจ	 ทัศนคติ	 ความรู้	 พฤติกรรม	 การรับรู ้	 และการยอมรับแตกต่างกัน	 (จิรวัฒน์	 วงศ์ธงชัย																								

และ	 กาญจนา	 สุคัณธสิริกุล,	 2557;	 บุษบา	 นักฟ้อน	 และ	 สถาพร	 สันติบุตร,	 2556;	 วิมลพรรณ	 อาภาเวท												

และ	ฉันทนา	ปาปัดถา,	2556;	วีณา	กุศลสมบูรณ์,	โศภนา	น้อยนิวรณ์	และ	วันเพ็ญ	สุขส่ง,	2554;	ศจีพรรณ																

แสงอ่อน,	2551;	สุพรรณี	เสริมศรี	และ	กนกกานต์	แก้วนุช,	2556)	การเลือกอาชีพของบุคคลมักได้รับอิทธิพล

จากปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 ความสามารถ	 ความสนใจ	 ความถนัด	 ความชื่นชอบ	บุคลิกภาพ	 คนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพ

เดียวกันมักมีลักษณะนิสัย	 และความชื่นชอบบางอย่างร่วมกัน	 จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผลการวิจัย										

ปรากฏว่า	บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกัน	มีระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่างกัน	

	 4.	 สมมติฐานการวิจัยข้อที่	 4	 ก�าหนดว่า	 “ประเภทผู ้ใช้ถนนที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจ																			

และความเชื่อมั่นในการใช้ถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน”												

ปรากฏว่า	 ประเภทผูใ้ช้ถนนแตกต่างกนั	 มคีวามพงึพอใจและความเชือ่มัน่ต่อถนนเพ่ือการท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเล	

ภาคตะวันออกของประเทศไทยแตกต่างกัน	 ซ่ึงประเภทผู ้ใช้ถนนถือว่าเป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อถนน																				

เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย	 หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการใช้ประโยชน์								

หรอืมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ต่อวตัถ	ุสิง่ของ	เครือ่งอปุโภค	บรโิภค	หรอืส่ิงอ�านวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึง่	

ย่อมท�าให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือเชื่อมั่นต่อส่ิงนั้น	 (ส�านักงานพัฒนาระบบบริหาร														

กรมทางหลวงชนบท	 กระทรวงคมนาคม	 และสถาบันขนส่ง	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 2556;	 Altunel	 &						

Erkut,	 2015)	 ดงัเช่นผลจากการวจิยันี	้ พบว่า	 คนในพืน้ที	่ มค่ีาเฉลีย่ของความพงึพอใจสงูสดุ	 แสดงให้เหน็ว่า															

เมื่อคนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในถนนเพ่ือการท่องเท่ียวชายฝั ่งทะเลภาคตะวันออกมากกว่าประเภท																									

ผู้ใช้ถนนอื่น	 ย่อมท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทคนในพื้นที่เกิดความรู้สึกพึงพอใจ	 แตกต่างจากประเภท																	

ผู้ใช้ถนนอื่น	

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยความพึงพอใจและความเช่ือม่ันต่อถนนเพื่อการท่องเที่ยว																	

ชายฝั่งทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทยไปใช้ในการออกแบบแผนการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว															

ของจังหวัดเพื่อให้ตรงตามลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากขึ้น	

	 2.	 โครงการสร้างถนนส่วนใหญ่มกัให้ความส�าคญักบัลักษณะทางกายภาพของถนนเป็นหลัก	อย่างไรกด็	ี

การค�านงึถงึความพงึพอใจและความเชือ่มัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอการใช้ถนนเป็นอกีประเดน็ส�าคญัทีไ่ม่ควรละเลย	

เนื่องจากสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานได้เป็นอย่างดี	

	 3.	 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและความเช่ือม่ันในกลุ่มตัวอย่างอื่น	 เช่น	 ผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการ																

ที่มีความล�าบากต่อการเดินทางท่องเท่ียวผ่านถนนเส้นน้ี	 เนื่องจากถนนเพื่อการท่องเที่ยวที่ดีควรสามารถ												

ตอบสนองความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน	

	 4.	 ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ	 นอกเหนือจากลักษณะส่วนบุคคล									

ดังนั้นควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ	ด้วย	
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	 5.	 ควรมีการส�ารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันเป็นระยะๆ	 เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์	

ครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการประเมินผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆ	 ดังนั้น	 ถนนจึงยังมี										

ความสมบรูณ์และพร้อมใช้งาน	แต่เมือ่ถนนผ่านการใช้งานมาแล้วในระยะเวลาหนึง่อาจท�าให้ถนนเกดิการช�ารดุ	

ทรุดโทรม	ซึ่งอาจมีผลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นได้	
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