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แบบสัมภาษณ์เพื�อการวิจัย สําหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
เรื�อง ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืน จังหวัดเพชรบรณ์ู  

 
 แบบสมัภาษณ์นี �เป็นสว่นหนึ�งของการทําวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ
โรงแรมและการท่องเที�ยว คณะศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร โดยมีวตัถุประสงค์ที�
จะศกึษาศกัยภาพของการพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืนของจังหวดัเพชรบูรณ์  ผลการวิจยัในครั �งนี �จะ
ทําให้ทราบถงึศกัยภาพของการทอ่งเที�ยว การพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืนของจงัหวดัเพชรบูรณ์ และ
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที�ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ�งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที�
เกี�ยวข้องด้านการท่องเที�ยวของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ ที�ให้ความ
สนใจโดยทั�วไป คําตอบของท่านมีคณุคา่อย่างยิ�งต่องานวิจยั ผู้ วิจยัจะเก็บข้อมลูที�ได้รับจากท่านไว้
เป็นความลบั โดยจะนําไปใช้เพื�อสรุปผลการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านั �น ข้อมลูที�ตรงกบัความเป็นจริง
และสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจัยดําเนินไปด้วยความถูกต้อง ผู้ วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่าน ในการให้ข้อมลู 

 
แบบสอบถามชุดนี +มีทั +งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
สว่นที� 1  สถานภาพทั�วไปของผู้ ได้รับการสมัภาษณ์ 
สว่นที� 2  ความคิดเห็นด้านศกัยภาพของการพฒันาการท่องเที�ยวจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
สว่นที� 3  ความคิดเห็นด้านการพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืน 
สว่นที� 4  ความคิดเห็นอื�น ๆ และข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 
 

 
 

ธญัวรัตน์ นนทอนนัต์ 
ผู้ วิจยั 



 162 

แบบสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
ชื�อโครงการวิจัย ศักยภาพของการพฒันาการท่องเที�ยวยั� งยืน จังหวัดเพชรบรณ์ู  

 
ชื�อ-สกลุผู้สมัภาษณ์..............................................................วนัเดือนปีที�สมัภาษณ์................... 
เวลา......................................................สถานที�...................................................................... 
สถานภาพทั�วไปของผ้ถกสัมภาษณ์ู ู  
ชื�อผู้ ให้สมัภาษณ์ …………………………………………………เพศ……………………………. 
อายุ……………ปี   สถานภาพสมรส.....................................ระดบัการศกึษา............................ 
อาชีพ………………………………รายได้ตอ่เดือน.............................................................บาท 
ตําแหน่ง/หน้าที�....................................................................................................................... 
บทสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของงานวิจยั 
ศักยภาพของจังหวัดเพชรบรณ์ู  

ด้านทรัพยากรการท่องเที�ยว 
1. ที�ตั �งของแหล่งท่องเที�ยวมีความเหมาะสมเพียงใด

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
2. การเดินทางเข้าถึงแหลง่ท่องเที�ยวสะดวกสบาย (ความใกล้-ไกล, สภาพถนน, ความ

ปลอดภยัในการเดินทาง)........................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

3. ความสมบูรณ์ทางธรรมชาตขิองแหลง่ทอ่งเที�ยว…………..………………………………..... 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

4. เป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�เป็นที�รู้จกัของนกัท่องเที�ยวเพียงใด 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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5. ประเพณี ศิลปวฒันธรรมของชุมชนมีการเปลี�ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ด้านการตลาด 
1. ช่วงวนัใดที�นกัท่องเที�ยวเดินทางมามากที�สดุ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
2. ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที�ยวมีด้านใดบ้าง และมีจํานวนเพียงพอในการรองรับ

นกัท่องเที�ยวเพียงใด 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

3. สินค้าและบริการด้านการท่องเที�ยวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพียงใด 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

4. กิจกรรมประเภทใดที�นกัท่องเที�ยวสนใจมากที�สดุ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

5. นกัท่องเที�ยวนิยมพักค้างคืนหรือเดนิทางไปกลบั 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

6. อตัราค่าบริการเหมาะสมเพียงใด....................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ด้านความพร้อม 
1. โครงสร้างพื �นฐานทางการทอ่งเที�ยวในแหลง่ท่องเที�ยวมีความพร้อมเพียงใด พร้อมเสนอแนว

ทางแก้ไข 
ระบบไฟฟ้า............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
ระบบนํ �าประปา....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ระบบการสื�อสาร...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ระบบสาธารณสขุ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ระบบการคมนาคมขนส่ง........................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
ระบบระบายนํ �า, กําจดันํ �าเสีย.................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ระบบการกําจัดขยะ.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

2. สิ�งอํานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที�ยวสามารถรองรับนกัทอ่งเที�ยวได้เพียงใด 
ที�จอดรถ.................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
การขนส่งภายในแหลง่ท่องเที�ยว................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
ร้านค้าปลีก, ร้านสะดวกซื �อ, ร้านขายของที�ระลกึ........................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
ที�พกั....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ร้านอาหาร.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ห้องนํ �า................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ศนูย์บริการข้อมลูข่าวสารแก่นกัท่องเที�ยว.................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ด้านการพัฒนาการท่องเที�ยวยั� งยืน 
1. องค์ประกอบด้านการพฒันาทรัพยากรการท่องเที�ยว 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2. องค์ประกอบด้านการพฒันาสิ�งแวดล้อมในแหล่งท่องเที�ยว 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. องค์ประกอบด้านการพฒันาธุรกิจทอ่งเที�ยว 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4. องค์ประกอบด้านการพฒันาการตลาดท่องเที�ยว 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
5. องค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วมของชุมชนท้องถิ�น 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
6. องค์ประกอบพฒันาด้านจิตสํานกึทางการทอ่งเที�ยว 
.............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ความคิดเหน็อื�น ๆ และข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการท่องเที�ยวจังหวัดเพชรบรณ์ู  
 ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุเป็นอย่างสูง สาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านครั �งนี � 
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แบบสอบถามเพื�อการวิจัย สําหรับนักท่องเที�ยว 
เรื�อง ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืน จังหวัดเพชรบรณ์ู  

 
 แบบสมัภาษณ์นี �เป็นสว่นหนึ�งของการทําวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ
โรงแรมและการท่องเที�ยว คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร โดยมีวตัถุประสงค์ที�
จะศกึษาศกัยภาพของการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืนของจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผลการวิจยัในครั �งนี �จะ
ทําให้ทราบถึงรูปแบบการท่องเที�ยว ความพึงพอใจของนักท่องเที�ยวต่อการท่องเที�ยวจังหวัด
เพชรบูรณ์ และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที�ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ�งคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ที�เกี�ยวข้องด้านการท่องเที�ยวของจงัหวดัไมว่่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และผู้ ที�ให้ความสนใจโดยทั�วไป คําตอบของท่านมีคณุค่าอย่างยิ�งต่องานวิจยั ผู้ วิจยัจะเก็บข้อมลูที�
ได้รับจากท่านไว้เป็นความลบั โดยจะนําไปใช้เพื�อสรุปผลการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านั �น ข้อมลูที�ตรง
กบัความเป็นจริงและสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจยัดําเนินไปด้วยความถูกต้อง ผู้ วิจยัจึงใคร่ขอความ
อนเุคราะห์จากท่าน ในการให้ข้อมลู 

 
แบบสอบถามชุดนี +มีทั +งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
สว่นที� 1  สถานภาพทั�วไปของผู้ รับการสมัภาษณ์ 
สว่นที� 2  ข้อมลูเกี�ยวกบัแบบแผนการท่องเที�ยว 
สว่นที� 3  ความพึงพอใจของนกัท่องเที�ยวต่อการทอ่งเที�ยวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สว่นที� 4  ความคิดเห็นอื�น ๆ และข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 

 

 

ธญัวรัตน์ นนทอนนัต์ 
   ผู้ วิจยั 
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แบบสัมภาษณ์นักท่องเที�ยว 
ชื�อโครงการวิจัย ศักยภาพของการพฒันาการท่องเที�ยวยั� งยืน จังหวัดเพชรบรณ์ู  

 
ชื�อ-สกลุผู้สมัภาษณ์..............................................................วนัเดือนปีที�สมัภาษณ์................... 
เวลา......................................................สถานที�...................................................................... 
สถานภาพทั�วไปของผ้ถกสัมภาษณ์ู ู  
ชื�อผู้ ให้สมัภาษณ์ …………………………………………………เพศ……………………………. 
อายุ……………ปี   สถานภาพสมรส.....................................ระดบัการศกึษา............................ 
อาชีพ………………………………รายได้ตอ่เดือน.............................................................บาท 
ท่านอาศยัอยู่ที�จงัหวดั........................................................ 
บทสัมภาษณ์ตามโครงสร้างของงานวิจยั 
ข้อมลเกี�ยวกับแบบแผนการท่องเที�ยวู  
1.  วตัถปุระสงค์ที�ท่านมาทอ่งเที�ยวในจงัหวดัเพชรบูรณ์ครั �งนี �คือ 
…………………………………………………………………………………………….………… 
2.  ท่านเข้ามาทอ่งเที�ยวในจงัหวดัเพชรบูรณ์เป็นครั �งที� (รวมครั �งนี �ด้วย) 
……………………………………………………………………………….……………………… 
3.  ท่านใช้เวลาในการทอ่งเที�ยวในช่วงใด 
……………………………………………………………………………….……………………… 
4.  ท่านใช้เวลาในการทอ่งเที�ยวครั �งนี �กี�วนั 
……………………………………………………………………………….……………………… 
5.  ท่านจะกลบัมาท่องเที�ยวที�จงัหวดัเพชรบรูณ์อีกหรือไม ่เพราะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………… 
6.  ท่านทราบข้อมลูเกี�ยวกบัแหลง่ท่องเที�ยวของจงัหวดัเพชรบูรณ์ จากสื�อประเภทใด 
……………………………………………………………………………..……………………… 
7.  ลกัษณะการเดินทางมาท่องเที�ยวของท่าน 
……………………………………………………………………………….…………………… 
8.  ในการท่องเที�ยวครั �งนี �ท่านพกัที�ใด 
…………………………………………………………………………..………………………… 
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9.  ร้านอาหารที�ทา่นรับประทานคือร้านอาหารประเภทใด 
…………………………………………………………………………………….………………… 
10.  คา่ใช่จ่ายในการเดินทางทอ่งเที�ยวในครั �งนี�ประมาณเท่าไร 
………………………………………………………………………………………….…………… 
11.  ในการเดินทางครั �งนี � ท่านเสียคา่ใช้จ่ายในเรื�องใดมากที�สดุ  

(ที�พกั, ซื �อสินค้า, อาหารเครื�องดื�ม, คา่เดินทาง/คา่รถ/คา่นํ �ามนั, คา่ทวัร์) 
………………………………………………………………………………………..………..…… 
12.  สถานที�ท่องเที�ยวประเภทใดที�ท่านชื�นชอบ (ในจงัหวดัเพชรบรูณ์) 
………………………………………………………………………………………………….…… 
13.  ท่านจะแนะนําผู้ อื�นมาท่องเที�ยวที�จงัหวดัเพชรบรูณ์หรือไม ่
…………………………………………………………………………………………………….… 
 

ความพงึพอใจของนักท่องเที�ยวต่อการท่องเที�ยวในจังหวัดเพชรบรณ์ู  
ด้านทรัพยากรการท่องเที�ยว 
1. ที�ตั �งของแหล่งท่องเที�ยว

 ................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

2. การเดินทางเข้าถึงแหลง่ท่องเที�ยวสะดวกสบาย (ความใกล้-ไกล, สภาพถนน, ความ
ปลอดภยัในการ
เดินทาง)................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

3. ความสมบูรณ์ทางธรรมชาตขิองแหลง่ทอ่งเที�ยว 
………………………………………………………………………………………..…........... 

……........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ด้านการตลาด 
1. สินค้าและบริการด้านการท่องเที�ยวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพียงใด

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
2. กิจกรรมประเภทใดที�ท่านสนใจมากที�สดุ

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
3. อตัราค่าบริการเหมาะสมเพียงใด

.............................................................................................................................................. 
……........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
ด้านความพร้อม 

1. โครงสร้างพื �นฐานทางการทอ่งเที�ยวในแหลง่ท่องเที�ยวมีความพร้อมเพียงใด พร้อมเสนอแนว
ทางแก้ไข 
ไฟฟ้า...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
นํ �าประปา................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 
การสื�อสาร............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
สาธารณสขุ.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
การคมนาคมขนสง่................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
การกําจดัขยะ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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2. สิ�งอํานวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเที�ยวสามารถรองรับนกัทอ่งเที�ยวได้เพียงใด 
ที�จอดรถ................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
การขนส่งภายในแหลง่ท่องเที�ยว............................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ร้านค้าปลีก, ร้านสะดวกซื �อ, ร้านขายของที�ระลกึ....................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ที�พกั...................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ร้านอาหาร............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
ห้องนํ �า................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
ศนูย์บริการข้อมลูข่าวสารแก่นกัท่องเที�ยว.................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
ความคิดเหน็อื�น ๆ และข้อเสนอแนะเกี�ยวกับการท่องเที�ยวจงัหวัดเพชรบรณ์ู  
 ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุเป็นอย่างสูง สําหรับความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจากท่านครั �งนี � 
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แบบสอบถามเพื�อการวิจัย สําหรับชุมชนท้องถิ�น 
เรื�อง ศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืน จังหวัดเพชรบรณ์ู  

 
 แบบสอบถามนี �เป็นส่วนหนึ�งของการทําวิทยานิพนธ์ในระดบัปริญญาโท สาขาการจดัการ
โรงแรมและการท่องเที�ยว คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยันเรศวร โดยมีวตัถุประสงค์ที�
จะศกึษาศกัยภาพของการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืนของจงัหวดัเพชรบูรณ์  ผลการวิจยัในครั �งนี �จะ
ทําให้ทราบถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการพัฒนาการท่องเที�ยวยั�งยืน ศกัยภาพของการ
ท่องเที�ยว และการพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืนของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ซึ�งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้
ที�เกี�ยวข้องด้านการท่องเที�ยวของจงัหวดัไมว่่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที�ให้ความ
สนใจโดยทั�วไป คําตอบของท่านมีคณุค่าอย่างยิ�งต่องานวิจยั ผู้ วิจยัจะเก็บข้อมลูที�ได้รับจากท่านไว้
เป็นความลบั โดยจะนําไปใช้เพื�อสรุปผลการวิจยัเป็นภาพรวมเท่านั �น ข้อมลูที�ตรงกบัความเป็นจริง
และสมบูรณ์จะช่วยให้การวิจัยดําเนินไปด้วยความถูกต้อง ผู้ วิจัยจึงใคร่ขอความอนเุคราะห์จาก
ท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทา่นอย่างรอบคอบให้ครบทกุข้อ  

 
แบบสอบถามชุดนี +มีทั +งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
สว่นที� 1  ข้อมลูพื �นฐานทั�วไปด้านประชากรศาสตร์ 
สว่นที� 2  ความคิดเห็นด้านการพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืน 
สว่นที� 3  ความคิดเห็นด้านศกัยภาพการท่องเที�ยวของจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
สว่นที� 4  ความคิดเห็นอื�น ๆ และข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 

 

 

 

ธญัวรัตน์ นนทอนนัต์ 
                           ผู้ วิจยั 
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ส่วนที� 1 ข้อมลพื +นฐานทั�วไปด้านประชากรศู าสตร์ 
คาํชี +แจง โปรดทําเครื�องหมาย � ลงในช่อง K ที�ตรงกบัตวัทา่น หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง

ตามความเป็นจริงเกี�ยวกบัตวัท่าน 
1. เพศ 

K 1) ชาย   K 2) หญิง 
2. อายุ 

K 1) ตํ�ากวา่ 21 ปี  K 2) 21 – 30 ปี  K 3) 31 – 40 ปี  
K 4) 41 – 50 ปี  K 5) 51 – 60 ปี  K 6) 61 ปีขึ �นไป 

3. การศกึษา 
 K 1) ไม่ได้เข้ารับการศกึษา K 2) ประถมศกึษา 
 K 3) มธัยมศกึษา/ปวช.  K 4) อนปุริญญา/ปวส. 
 K 5) ปริญญาตรี  K 6) สงูกวา่ปริญญาตรี 
4.   อาชีพ 

K 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ K 2) พนกังาน/ลกูจ้างบริษัท 
K 3) เกษตรกร   K 4) ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ 
K 5) นกัเรียนนกัศกึษา  K 6) อื�น ๆ ................................ 

5.  ตําแหน่งในชมุชน 
K 1) กรรมการหมูบ้่าน  K 2) สมาชิกหมูบ้่าน 
K 3) ผู้ ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน K 4) องค์การบริหารสว่นตาํบล 
K 5) อื�น ๆ .................................... 

6.  รายได้ต่อเดือน 
K 1) ไม่เกิน 5,000 บาท  K 2) 5,001 – 10,000 บาท 
K 3) 10,001 – 15,000 บาท K 4) 15,001 – 20,000 บาท  
K 5) 20,001 – 25,000 บาท K 6) 25,000 บาท ขึ �นไป 
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ส่วนที� 2 ความคดิเห็นด้านการพฒันาการท่องเที�ยวยั�งยืน  

คาํชี +แจง โปรดตอบคาํถามทุกข้อ โดยให้ท่านทําเครื�องหมาย � ลงในช่อง 
ที�ตรงกบัความคิดเห็นของทา่น 
ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที�สดุ 

   4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที�สดุ 
 

ระดับความคดิเหน็ 
การพัฒนาการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน 

5 4 3 2 1 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวในท้องถิ�น 

 
 

   

2.ท่านมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที�ยวของชุมชน      

3. ท่านมีได้จดัการสภาพแวดล้อมและทศันียภาพของชมุชนให้สวยงาม      

4. ท่านรักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที�ยวของชมุชน      

5. ท่านมีได้ประชาสมัพนัธ์การท่องเที�ยวของชมุชน      

6. ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมลูการท่องเที�ยวของชมุชน 
แก่บคุคลภายนอก 

 
 

   

7. มีการจดัอบรมให้ความรู้ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที�ยวและสิ�งแวดล้อม 

 
 

   

8. ท่านดแูลรักษาสิ�งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของชุมชน เช่น สขุา  
ที�จอดรถ ป้ายสื�อความหมาย เป็นต้น 

 
 

   

9. ท่านมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยวของชมุชน      

10. ท่านมีส่วนร่วมในการนํานกัท่องเที�ยวเยี�ยมชมแหล่งท่องเที�ยว      

11. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ความรู้เกี�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยวแก่
นกัท่องเที�ยวที�สนใจ 

     

12. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัที�พกัเพื�อบริการแก่นกัท่องเที�ยว      
13. ท่านมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที�ยว      
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ระดับความคดิเหน็ 
การพัฒนาการท่องเที�ยวอย่างยั�งยืน 

5 4 3 2 1 

14. คนในชมุชนส่วนใหญ่ร่วมป้องกนัสิ�งแวดล้อมในแหล่งท่องเที�ยวจาก
การถกูทําลายจากธรรมชาติและมนษุย์ 

 
 

   

15. ภายในชมุชนมีการกําจดัขยะสิ�งปฏิกลูต่าง ๆ ได้อย่างถกูสุขอนามยั      

16. เมื�อมีการท่องเที�ยวเข้ามาในชมุชน มีการจ้างงานมากขึ �น      

17. คนในชมุชนส่วนใหญ่มีงานทํามากขึ �น      

18. คนในชมุชนมีความพอใจในอาชีพใหม่ที�เกิดขึ �น เช่น ไกด์      

19. คนในชมุชนส่วนใหญ่พอใจกบัรายได้ที�ได้รับ      

20. คนในชมุชนมีรายได้แน่นอน      
 

 

ส่วนที� 3 ความคดิเหน็ด้านศักยภาพการท่องเที�ยวจงัหวัดเพชรบรณ์ู  
คาํชี +แจง โปรดตอบคาํถามทุกข้อ โดยให้ท่านทําเครื�องหมาย � ลงในช่องที�ตรงกบัความคิดเห็น

ของท่านหรือความพงึพอใจของท่าน 
ระดบัคะแนน 5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที�สดุ 

   4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที�สดุ 
 

ระดับความคิดเหน็ 
ด้านพื +นที�และแหล่งท่องเที�ยว 

5 4 3 2 1 

1. ความหลากหลายของแหลง่ทอ่งเที�ยว เช่น ประวตัิศาสตร์ 
โบราณ ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์ 
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ระดับความคิดเหน็ 
ด้านพื +นที�และแหล่งท่องเที�ยว 

5 4 3 2 1 

2. ความดงึดดูใจของแหลง่ท่องเที�ยวและประโยชน์ 
จากการท่องเที�ยว 

 
 

   

3. ทศันียภาพและความสวยงามของแหลง่ทอ่งเที�ยว      

4. คณุค่าทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว      

5. ศกัยภาพของพื �นที�ต่อการพฒันาในอนาคต      

6. สภาพพื �นที�มีความสมัพนัธ์และเหมาะสมกบักิจกรรมการ
ท่องเที�ยว 

 
 

   

ระดับความคิดเหน็ 
ด้านโครงสร้างพื +นฐานทางการท่องเที�ยว 

5 4 3 2 1 

7. การเดินทาง (ความสะดวกในการเข้าถึง)      

8. ที�จอดรถ มีความสะดวกและเพียงพอ      

9. การจดัการด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า นํ �า  
การติดตอ่สื�อสาร 

 
 

   

10. ระบบสื�อสาร ที�มีความสะดวกรวดเร็วและมีปริมาณ 
หน่วยบริการที�เพียงพอ 

 
 

   

11. การจดัการด้านขยะและบําบดันํ �าเสีย      

12. ร้านค้า/ร้านขายของในแหลง่ท่องเที�ยว      

13. ห้องสขุา (ความสะอาดและมีจํานวนเพียงพอ)      

14.  มีสถานบริการและโรงพยาบาลในท้องถิ�นทนัสมยั สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

 
 

   

15. บริเวณสถานที�ทอ่งเที�ยวมหีน่วยรักษาพยาบาลเบื �องต้น      

16. มีระบบขนสง่ที�เชื�อมโยงกนั      
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ระดับความคิดเหน็ 
ด้านกจิกรรมการเดนิทางและการท่องเที�ยว 

5 4 3 2 1 

17. ศกึษาธรรมชาติ เช่น การเดินป่า ดนูก      

18. ชมวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถิ�น เช่น หมูบ้่านวฒันธรรม      

19. ชมแหล่งศกึษาเรียนรู้ เช่น พิพิธภณัฑ์      

20. ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้า      

21. เที�ยวสวนเกษตร เช่น ฟาร์ม ไร่      

22. พกัผ่อน รับประทานอาหาร ซื �อสินค้า/ของที�ระลกึ      

23. เลน่กีฬาและนนัทนาการ เช่น ตีกอล์ฟ ชมกีฬา การแสดง      
ระดับความคิดเหน็ 

ด้านสิ�งอํานวยความสะดวกและบริการทางการท่องเที�ยว 
5 4 3 2 1 

24. ที�พกั (คณุภาพและปริมาณ)      

25. ร้านอาหาร ภตัตาคาร ศนูย์อาหาร  
(คณุภาพและปริมาณ) 

 
 

   

26. เจ้าหน้าที�ในแหลง่ท่องเที�ยว หรือพนกังาน 
อํานวยความสะดวก 

 
 

   

27. ศนูย์บริการข้อมลูทางการท่องเที�ยว      

28. ร้านค้าสินค้าพื �นเมืองและของที�ระลกึ      

29. ร้านค้า (ร้านขายของ ห้างสรรพสนิค้า ศนูย์การค้า)      

30. แหลง่นนัทนาการ/บนัเทิง/ศนูย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า      

31. พาหนะ เช่น รถประจําทาง      

32. ป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที�ท่องเที�ยว      

33. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน      
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ระดับความคิดเหน็ 
ด้านทรัพยากรการท่องเที�ยว 

5 4 3 2 1 

34. ที�ตั �งของแหล่งท่องเที�ยว มีสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม      

35. ระยะทางจากถนนสายหลกั      

36. ด้านสภาพของเส้นทาง      

37. การมชืี�อเสียงของแหลง่ทอ่งเที�ยว      

38. มีการจดัตั �งกลุม่เพื�อดแูลการท่องเที�ยวภายในชมุชน      
ระดับความคิดเหน็ 

ด้านการตลาด 
5 4 3 2 1 

39. นกัท่องเที�ยวหนาแน่นในวนัหยุด      

40. ผู้ประกอบธุรกิจทางการท่องเที�ยวมีจํานวนเพียงพอในการ
รองรับนกัท่องเที�ยว 

 
 

   

41. มีกิจกรรมหลากหลายประเภท      

42. อตัราคา่บริการตา่ง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที�เหมาะสม 
 (ที�พกั/อาหาร/ของที�ระลกึ) 

 
 

   

 

 
ส่วนที� 4 ความคดิเห็นอื�น ๆ และข้อเสนอแนะด้านการพฒันาการท่องเที�ยว 

 ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุเป็นอย่างสูง สําหรับความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจากท่านครั �งนี � 
 


