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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม พฤติกรรมและความพึงพอใจของประชาชน 

ตอสถานที่พักผอนหยอนใจ 
 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา และ
แกไขปญหาในดานตางๆของสถานที่พักผอนหยอนใจ เพื่อใหตรงตอความตองการของประชาชน
ผูใชบริการยิ่งข้ึน 
 
 
โปรดขีดเครื่องหมาย / ลงในชอง                  ที่ตรงกับความเปนจริงสําหรับทาน 
 
1. เพศ 1. ชาย 2. หญิง 
 
2. อาย ุ 1. ต่ํากวา 20 ป 2. 20-30 ป 
  3. 31-40 ป 4. 41-50 ป 
  5. 51-60 ป 6. 61 ปข้ึนไป 
 
3. สถานภาพสมรส 
  1. โสด 2. สมรส 
  3. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................ 
 
4. ระดับการศึกษา 
     1. ประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษา 
    3. อาชีวศึกษา 4. ตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป 
   5. อื่นๆ (ระบุ) ...................................................... 
 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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5. อาชีพหลักของทาน 
     1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2. คาขาย(เจาของกิจการ) 
    3. พนักงานบริษัท/หางราน 4. รับจางทั่วไป 
    5. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................. 

 
6. ระดับรายไดของทาน 
       1. ต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน 2. 10,001-20,000 บาท/เดือน 
      3. 20,001-30,000 บาท/เดือน 4. 30,001-40,000 บาท/เดือน 
  5. 40,001-50,000 บาท/เดือน 6. มากกวา 50,000 บาท/เดือน 
 
7. ลักษณะที่พักอาศัยของทานในปจจุบัน 
    1. บานเดี่ยว/บานจัดสรร 2. อาคารพาณิชย 
  3. คอนโดมิเนียม 4. ทาวนเฮาส 
       5. บานเชา/หองพัก/หอพัก 6. อื่นๆ (ระบุ) ........................... 
 
 
 
1. วัตถุประสงคหลักในการมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจสวนใหญ คือ 
    1. พักผอนหยอนใจ  2. เขารวมกิจกรรมตางๆที่จัดข้ึน 
        3. ออกกําลังกาย 4. อานหนังสือ 
  5. พบปะสังสรรค 6. อื่นๆ (ระบุ) ............................... 
 
2. ทานมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจกับใครเปนสวนใหญ 
      1. มาคนเดียว 2. มากับครอบครัว 
     3. มากับเพื่อน   4. มากับแฟน/คนรัก 
  5. อื่นๆ (ระบุ).......................................................... 
 
 
 

สวนท่ี 2   ขอมูลพฤติกรรมการมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ 
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3. สวนใหญทานเดินทางมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจโดยวิธีใด 
   1. รถยนตสวนตวั 2. รถประจําทาง      
  3. แท็กซี่/สามลอเครื่อง 4. เดิน 
  5. อื่นๆ (ระบุ) .......................................................... 
 
4. สวนใหญทานมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจในวันใดของสัปดาห 
         1. วันธรรมดา 2. วันหยุด 

 
5. ทานมักจะมาใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจในชวงเวลาใดมากที่สุด 
  1. ชวงเชา (เวลาเปดทําการ-08.30 น.)       2.  ชวงเวลากลางวัน (11.30-14.30 น.) 
    3. ชวงเย็น(17.30 น.- เวลาปดทําการ) 
 
6. ระยะเวลาโดยเฉลี่ยท่ีทานใชบริการในสถานที่พักผอนหยอนใจแตละครั้ง 
     1. นอยกวา 1 ช่ัวโมง 2. 1-2 ช่ัวโมง 
          3. 2-4 ช่ัวโมง 4. มากกวา 4 ช่ัวโมง 
 
7. ความถี่ในการมาใชบริการในชวง 1 เดือนที่ผานมา 
  1. เกือบทุกวันธรรมดา 2. เกือบทุกวันหยดุ 
  3. ทุกวันธรรมดา 4. ทุกวันหยุด 
   5. นานๆ ครั้ง 6. ไมเคยมาเลย 
 
8. คาใชจายโดยเฉลี่ยแตละครั้งท่ีมาสถานที่พักผอนหยอนใจ ทานจายเงินจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 
  1. 0-100 บาท/ครั้ง 2. 101-200 บาท/ครั้ง 
  3. 201-300 บาท/ครั้ง 4. 301-400 บาท/ครั้ง 
  5. 401-500 บาท/ครั้ง 6. มากกวา 500 บาท/ครั้งข้ึนไป 
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ทานมีความพึงพอใจในการมาใชบริการของสถานที่พักผอนหยอนใจในลักษณะตอไปนี้ระดับใด 

3.1   ดานสภาพแวดลอม 
 

ระดับความพึงพอใจ 
เร่ือง 

พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยท่ีสุด 

1. ขนาดพื้นที่ของสถานที่พักผอนหยอนใจ      
2. ขนาดพื้นที่เฉพาะสวนที่เปนสนามหญา      
3. การตัดแตงตนไมภายในสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

     

4. ลักษณะการจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ      
5. ความกลมกลืนกับธรรมชาติของสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

     

6. ประเภทของไมดอก ไมประดับและพันธุ
ไมตางๆ 

     

7. ความเงียบสงบภายในสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

     

8. ความรมรื่นของตนไมภายในสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

     

9. ความสวยงามของสถานที่พักผอนหยอนใจ
โดยรวม 

     

10. ความสวยงามของสิ่งกอสรางตางๆ เชน  
รูปปน สะพาน ศาลา 

     

11. ปายช่ือสถานที่พักผอนหยอนใจ      
12. อื่นๆ (ระบุ)..........................................      
สภาพแวดลอมโดยรวม      

 
 

สวนท่ี 3   ความพึงพอใจในสถานที่พักผอนหยอนใจที่ทานไปบอยท่ีสดุ 
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3.2   ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

เร่ือง 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยท่ีสุด 

1.  แผนผังแสดงตําแหนงและการเดินทาง
ภายในสถานที่พักผอนหยอนใจ 

     

2.  ความชัดเจนของเครื่องหมาย/ปาย /
สัญลักษณที่บอกตําแหนงและทิศทาง 

     

3.  ปริมาณถนน/ทางเดินในสถานที่พักผอน
หยอนใจ 

     

4.  ความสะดวกของถนน/ทางเดินในสถานที่
พักผอนหยอนใจ 

     

5.  ความสะดวกในการจอดรถ      
6.  บริเวณสถานที่จอดรถ      
7.  จํานวนศาลาที่พักผอนหรือซุมพักผอน      
8.  ทางเขา-ออกศาลาที่พักหรือซุมพักผอน      
9.  จํานวนรานอาหาร/เครื่องดื่ม      
10. ความสะดวกในการใชโทรศัพทสาธารณะ      
11. ปริมาณถังขยะ      
12. จุดที่ต้ังถังขยะ      
13. จํานวนหองน้ํา/หองสุขา      
14. จุดที่ต้ังหองน้ํา/สุขา      
15. จํานวนกอกน้ําที่ติดตั้ง      
16. ความเพียงพอของแสงสวางภายใน

สถานที่พักผอนหยอนใจ 
     

17. การจัดตั้งเครื่องกระจายเสียง      
18. การบริการกระจายเสียงและประชาสัมพันธ      
19. ความสะดวกในการใชประตูเขา-ออก

สถานที่พักผอนหยอนใจ 
     

20. อื่นๆ (ระบุ)............................................       
สิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม      
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3.3   ดานความสะอาด 
ระดับความพึงพอใจ 

เร่ือง 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยท่ีสุด 

1. ความสะอาดของสถานที่พักผอนหยอนใจ
โดยรวม 

     

2. ความสะอาดของสนามหญา      
3. ความสะอาดของศาลาที่พักหรอืซุมพักผอน      
4. ความสะอาดของรานอาหาร      
5. ความสะอาด ของโทรศัพทสาธารณะ      
6. ความสะอาดของถังขยะ      
7. ความสะอาดของหองน้ํา/สุขา      
8. ความสะอาดของที่จอดรถ      
9. จํานวนเจาหนาที่ดูแลความสะอาด      
10. ความสม่ําเสมอในการประชาสัมพันธ

ชักชวนผูมาใชบริการใหรักษาความสะอาด 
     

11.อื่นๆ (ระบุ) ...........................................      
ความสะอาดโดยรวม      

3.4   ดานความปลอดภัย 
ระดับความพึงพอใจ 

เร่ือง 
พอใจ 

มากที่สุด 
พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยท่ีสุด 

1. จํานวนยามรักษาการณที่เหมาะสม      
2. ความเหมาะสมของเวลาเปด-ปดไฟภายใน
สถานที่พักผอนหยอนใจ 

     

3. ความสวางของไฟทางเดิน      
4. อื่นๆ (ระบุ) ...........................................      
ความปลอดภัยโดยรวม      
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ระดับความพึงพอใจ 
เร่ือง 

พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยท่ีสุด 

1. สภาพแวดลอม      
2. สิ่งอํานวยความสะดวก      
3. ความสะอาด      
4. ความปลอดภัย      
ปญหาโดยรวม      

 
 
 
 
5.1 ดานสภาพแวดลอม ................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
5.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก.................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
5.3 ดานความสะอาด .................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
5.4 ดานความปลอดภยั ................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

สวนท่ี 4 ปญหาในการใชบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะในการปรับปรงุบริการสถานที่พักผอนหยอนใจ 


