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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงัน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั และเพื่อศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ  านวน 400 คน ค่าสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ ความถ่ี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจยั ซ่ึงผล
การศึกษาท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 จากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุต  ่ากว่า 24 ปี มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี เป็นผูไ้ม่ได้
ประกอบอาชีพ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีต ่ากว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
เดินทางมาจากประเทศองักฤษ และมีภูมิล าเนาอยูใ่นทวปียโุรปมากท่ีสุด   
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในการมาท่องเที่ยวเกาะ
พะงนักบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั มีระยะเวลาในการมาท่องเท่ียว 1-5 วนั ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว
เป็นคร้ังแรก มีค่าใชจ่้ายงบประมาณในการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อวนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท  มีรูปแบบ
การเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงันโดยวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง และถ้ามีโอกาสจะกลบัมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนัอีกคร้ัง นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ทราบหรือรู้จกัแหล่งขอ้มูล
ท่องเท่ียวเกาะพะงนัจากการแนะน าของบุคคล และเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณหาด
ร้ินของเกาะพะงันมากท่ีสุด และโดยส่วนใหญ่นอกจากท่องเท่ียวเกาะพะงันแล้วนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติยงัตั้งใจจะเดินทางท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย และเกาะเต่า-เกาะนางยวน ซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยอีกดว้ย และนอกจากท่องเท่ียวในประเทศไทยแลว้ 
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติยงัตั้งใจจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศลาวมากท่ีสุด 
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 แรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ คือ ตอ้งการใกลชิ้ด
กบัธรรมชาติทอ้งทะเล (ว่ายน ้ าอาบแดด) และเม่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของแรงจูงใจแลว้ พบว่า 
มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว เป็นแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงันมากท่ีสุด  ของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และจากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความส าคญัขององค์ประกอบ
แรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัตามกลุ่มทวีปของนกัท่องเท่ียวะางชาติ พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ทวปียโุรปมีแรงจูงใจทางดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด นกัท่องเท่ียวทวีปโอเชียเนียมี
แรงจูงใจทางดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวและปัจจยัดึงของแหล่งมากท่ีสุด และนกัท่องเท่ียว
ทวปีอเมริกามีแรงจูงใจทางดา้นเกียรติภูมิและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมมากท่ีสุด  
 จากการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหท้ราบพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
มาท่องเท่ียวเกาะพะงนั หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานหรือผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว ควรรักษาและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งพฒันามาตรฐาน
ของแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ท่ีพกัและอาหาร เพื่อให้เกิดความ
คุม้ค่าค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว และเพื่อเพิ่มคุณภาพท่ีมีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the research on behaviors and motivations of foreign tourists, who 
visited Koh Phangan (Phangan Island) of Surat Thani Province, are to i) study their behaviors while 
travelling in the area, and ii) to study their motivations in selecting Koh Phangan as their 
destination. The sample group of this study was 400 foreign tourists who were visiting the island. 
The statistical methods employed were, percentage, frequency, standard deviation, and factor analysis. 
The results of the study can be summarized as follows; 
 The majority of tourists who visited Phangan Island, Suratthani, are male under 34 years 
of age, with education at level of lower than university, currently unemployed, earning under USD 
20,000 per year. British is the most found nationality. Most of the tourists reside in Europe. 
 As to the tourism behavior, most are travelling with family and friends, with duration 
of stay between one to five days. Most of them are first-time visitors. Most of the visitors plan the trip 
themselves, spending less than THB 5,000 per day, and will definitely come back again. Most of 
the information was obtained by word of mouth, and the most popular beach on the island was 
Haad Rin (Rin Beach). Most visitors also plan to visit Bangkok, Koh Samui (Samui Island), Koh Tao 
(Tao Island), Koh Nang Yuan (Nang Yuan), all of which are Thailand’s famous tourist’s destinations. 
Also, among the neighboring countries, most visitors selected Laos as their next destination.  
 Regarding the motivations in visiting the island, the visitors would like to immerse 
themselves the nature, i.e. the sea (by swimming and sunbathing). Most visitors place emphasis on 
the standard of the tourist attractions as priority when selecting their destinations. The research also 
shows different motivations among different nationalities. The European are most motivated by the 
standards of tourist attractions. The visitors from the Oceania are motivated by both the standards of 
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tourist attraction and their pull factors, while the Americans are motivated by prestige and 
development of relationship.  
 This research has given us a snapshot on how the foreign tourists behave and their 
motivations in visiting Phangan Island. Both government and private sectors, involved in tourism 
industry, should try their best to control, maintain, and improve the standard of tourists’ 
destination, especially on the convenience, security, food & beverage, and accommodation, to 
meet the visitors’ expectation and increase the potential of the destinations to welcome the 
visitors. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมหลกัในภาคการคา้บริการท่ีมีขนาดใหญ่ และเจริญรุดหน้า
อยา่งรวดเร็ว ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือไดว้า่เป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทยท่ีมี
บทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามารถน ารายไดเ้งินตราต่างประเทศ
เขา้มาในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยา่งมาก ก่อให้เกิดการขยายตวัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การ
พฒันาประเทศ การลงทุน การจ้างงาน การสร้างอาชีพ และการกระจายรายได้สู่ประชาชนใน
ภูมิภาคทอ้งถ่ิน และภาคธุรกิจท่องเท่ียวการผลิตสาขาต่างๆ ของประเทศอยา่งกวา้งขวาง ก่อให้เกิด
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน มีการรักษาและ
หวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดและอยา่งย ัง่ยนื 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว 
เน่ืองจากมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น มีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย อาทิ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เป็น
ตน้ นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ มีการเดินทางท่ี
สะดวกสบาย มีอุปทานทางการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว อีกดว้ย  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานีคือจงัหวดัหน่ึงท่ีอยูท่างภาคใต ้ซ่ึงทุกวนัน้ีถือเป็นจงัหวดัท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัจงัหวดัหน่ึงของประเทศ เพราะจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเต็มไปดว้ยทรัพยากรทางการท่องเท่ียว
มากมาย ทั้งเกาะแก่งท่ีรวมแลว้มากกว่าร้อยเกาะ ผืนป่าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดผืนหน่ึงของภาคใต ้และท่ี
ส าคญัยงัเป็นเมืองท่ีมีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัพุทธศตวรรษท่ี 12-18 (ประทีป สายเสน และ
รัตนา ภู่ศิลป์, 2536) ด้วยมากทรัพยากรดงักล่าว จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจึงจดัได้ว่าเป็นจงัหวดัท่ีน่า
ท่องเท่ียวจงัหวดัหน่ึงของประเทศ และเป็นท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้เดินทางมาเยือน
เมืองท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยความงดงาม เร่ืองราวทั้งเชิงประวติัศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติป่าเขา
และทอ้งทะเล  
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เกาะพะงนัเป็นอ าเภอหน่ึงท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตั้งอยูใ่นบริเวณอ่าวไทย เป็น
เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองมาจากเกาะสมุย เกาะพะงนันบัวา่เป็นสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงท่ีน ารายไดเ้ขา้สู่จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจ านวนมาก มีช่ือเสียงดา้นความสงบและ
ความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีแนวชายหาดโคง้สวยงามมากมาย อาทิ หาดร้ิน 
หาดทอ้งนายปาน หาดแม่หาด เป็นตน้ มีผืนป่าเขียวขจีท่ีสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเท่ียวน ้ าตก ป่าเขา 
รวมไปถึงงาน “ฟูลมูนปาร์ต้ี” ปาร์ต้ีริมหาดร้ินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย ดว้ย
ความมีเอกลกัษณ์ของงานน้ีท่ีจดัข้ึนในทุกคืนวนัเพญ็ของทุกเดือน นอกจากน้ีเกาะพะงนัยงัมีกิจกรรม
หลากหลายทางทะเล ทั้งด าน ้าต้ืน ด าน ้าลึก เดินป่า ดูนก ชมวิถีชีวิตชาวเกาะชาวประมงท่ียงัคงรักษา
เอกลักษณ์ชุมชนดั้ งเดิมไวอ้ย่างชัดเจน ท าให้เกาะพะงันได้รับความสนใจ และเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวต่างชาติมากข้ึนเป็นล าดบัทุกปี และดว้ยความโดดเด่นและมีเอกลกัษณ์ของ
เกาะพะงนัส่งผลให้การท่องเท่ียวเกาะพะงนัเกิดการขยายตวัอยา่งไม่หยุดย ั้ง ส่งผลให้นกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปี ดงัแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 1.1 

 
ตารางท่ี 1.1  แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัปี 2549-2551 
 
 

 
ท่ีมา:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2551) 
 
 อยา่งไรก็ตาม ถึงแมเ้กาะพะงนัจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม มี
เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น และไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติก็ตาม แต่ภาพลกัษณ์ของ
งานฟลูมูนปาร์ต้ีท่ีถูกมองวา่เป็นการด่ืมเหลา้ สังสรรค ์มัว่สุมยาเสพติด ทั้งเฮโรอีน กญัชา ยาบา้ ยาอี
และจบลงดว้ยการมัว่เซ็กซ์บนชายหาดนั้น ส่งผลให้เกาะพะงนัไม่ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
มากนัก โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย และเม่ือเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนักบัเกาะสมุย แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรคลา้ยคลึงและอยูใ่กลเ้คียง
กนั พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใหค้วามนิยมเกาะสมุยมากกวา่ ดงัแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 1.2  
 

ปี 2551 2550 2549 

ชาวไทย 63,965 41,981 42,514 

ชาวต่างชาติ 440,858 292,248 290,110 
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ตารางท่ี 1.2  แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัปี 2549-2552 
 

ปี 2552 2551 2550 2549 

เกาะพะงนั 313,674 504,823 334,229 332,624 

เกาะสมุย 898,555 845,010 1,059,642 872,311 

 
ท่ีมา:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2552) 
  

และปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการส่งเสริมตลาดนกัท่องเท่ียวระหวา่ง
ประเทศของไทยอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ รวมทั้งแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั เพื่อจะได้
มีบทบาทส าคญัในการช่วยพยุงและดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเที่ยวบริเวณเกาะพะงนั จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีมากข้ึน อนัเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจประเภทน าเท่ียวและการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ภาคใตเ้ขต 5 โดยตรง ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปแกไ้ขปรับปรุงธุรกิจของตนให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีตอ้งการเดินทางมาท่องเท่ียวใน
เกาะพะงนัให้มากท่ีสุด นอกจากน้ียงัสามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัเป็นแนวทางในการวางแผน
ก าหนดนโยบายและก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริม ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของเกาะพะงนัใน
ล าดบัต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
        1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนั จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
        2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 
1.3  สมมติฐำนกำรวจัิย 
        1.  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี และภูมิภาค จะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาใน
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การท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนั และรูปแบบการเดินทางในการมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนัมีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
        2.  นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี และภูมิภาค จะมีแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัท่ีแตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
1.4  ขอบเขตกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน
การมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมีการก าหนดขอบเขตการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
        1.4.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
        1.4.2  ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
        1.4.3  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 

สถานท่ีเก็บขอ้มูลงานวจิยัคร้ังน้ี คือ เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
        1.4.4  ขอบเขตด้ำนเวลำ 

ในการวิจยัคร้ังน้ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 – เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 
1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีอาศยัอยู่
ประจ าไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวและเดินทางกลบัไปสถานท่ีอาศยัเดิม โดยการเดินทางนั้น
ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพโดยตรง แมว้่ารูปแบบของการท่องเท่ียวบางประเภทจะมีเร่ืองของอาชีพ 
หรือธุรกิจการงานเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง เช่น การท่องเท่ียวในรูปแบบของการจดัประชุม การจดั
สัมมนา การจดัฝึกอบรม นักท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางท่องเท่ียวมกัจะมีเหตุผลหรือประเภทของ
จุดมุ่งหมายในการเดินทางท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีปัจจยัประกอบท่ีเป็นตวัสนบัสนุน หรือแรง
ผลกัท่ีเป็นส่วนบุคคลซ่ึงไม่เท่ากนั ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ รายได ้เวลา โอกาสครอบครัว การไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสาร และความสนใจส่วนบุคคล เช่น สนใจเร่ืองราวของชนเผ่าวฒันธรรรม ประเพณี 
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ประวติัศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม นนัทนาการ หรือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ เป็น
ตน้ ซ่ึงไม่วา่จะเดินทางดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวต่างก็คาดหวงัท่ีจะไดรั้บ คือ ความสุข 
ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความรู้และประสบการณ์ใหม่ท่ีสนองตอบความตอ้งการส่วน
บุคคลท่ีมีอยู ่

นักท่องเทีย่ว (Tourist) หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล ไดพ้บปะเพื่อน/ผูค้นใหม่ๆ จากประเทศอ่ืน เรียนรู้วถีิชีวิตของคน
ในทอ้งถ่ิน และไม่ไดอ้าศยัอยา่งภาวรในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้นักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ ผูร่้วมเดินทาง 
ระยะเวลาในการท่องเท่ียว จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการมา
เท่ียวเกาะพะงนัเฉล่ียต่อวนั เป็นตน้ องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

แรงจูงใจในกำรท่องเที่ยว หมายถึง ส่ิงท่ีกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวออกเดินทางท่องเท่ียว 
เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง การท่องเท่ียวจะเกิดข้ึนไดน้ั้น นกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีส่ิงบนัดาล
ใจ เช่น ตอ้งการมาใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั ตอ้งการเดินป่า
หรือแคม้ป้ิง ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั 
เป็นเกาะท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว เป็นตน้ องค์ประกอบเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้การตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ฟูลมูนปำร์ตี้ หมายถึง งานฉลองบนชายหาด จดัข้ึนที่หาดร้ิน เกาะพะงัน จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี ในทุกๆ คืนท่ีพระจนัทร์เต็มดวง หรือข้ึน 15 ค ่า ของแต่ละเดือน โดยในคืนฟูลมูน
ปารต้ีบนชายหาดร้ินจะเต็มไปดว้ยนกัท่องเท่ียว และพบับาร์ท่ีเปิดเรียงรายบนชายหาดจะเล่นเพลง
ประเภทอาร์แอนด์บี เฮาส์และเร็กเก้ หลังจากพระอาทิตย์ตก และงานฉลองจะจัดต่อเน่ืองไป
จนกระทัง่พระอาทิตยข้ึ์นของวนัใหม่ 

 
1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
        1.  ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
        2.  ทราบถึงแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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        3.  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกในดา้น
ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในเกาะพะงนัใหมี้คุณภาพ  
        4.  เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์และการส่งเสริมทางการท่องเท่ียวในเกาะพะงนัและ
ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
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บทที ่2 
การทบทวนงานวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาคน้ควา้เร่ือง “พฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมา

ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเน้ือหาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดศึ้กษาขอ้มูลทัว่ไปของสถานท่ีท่ีท าวิจยัในคร้ังน้ีอีกดว้ย เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาคน้ควา้งานวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและควรน ามา
พิจารณาดงัน้ี  

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ  

2.2  ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและเกาะพะงนั 
2.2.1  ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2.2.2  ขอ้มูลทัว่ไปของเกาะพะงนั 

2.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดมี้การศึกษา ผลงานแนวคิดและทฤษฎีท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 
        2.1.1  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียวในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ ทั้งในประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีก าลงัพฒันา นอกจากน้ียงัมีความส าคญั
ต่อสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งนานาชาติ ซ่ึงการท่องเท่ียว
มีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลายอย่างท่ีตอ้งพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกนัแยกกนัไม่ได้ เช่น 
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ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจคมนาคม หรือสถานท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อบริการแก่
นกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทาง 

2.1.1.1  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
ค าวา่ “การท่องเท่ียว” หลายคนอาจนึกถึงค าวา่ การเดินทาง ไปเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ หรือ

เพื่อไปร่วมกิจกรรมบางอยา่ง เยีย่มเยอืนญาติมิตร ไปประชุมหรือบางคนอาจจะนึกถึงชาวต่างประเทศ 
สะพายกระเป๋า เดินอยูก่ลางถนน นอนอาบแดดอยูริ่มชายหาด ดงันั้นจึงพบวา่กิจกรรมการเดินทาง
นั้นมีเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัชีวติมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ (เลิศพร ภาระสกุล และคณะ, 2551 : 1)  

อย่างไรก็ตามถา้พิจารณาในเร่ืองความหมายและพฤติกรรมแลว้การท่องเท่ียวกบัการ
เดินทางแตกต่างกนั ในพจนานุกรมการท่องเท่ียว (The Dictionary of Tourism) ไดใ้ห้ความหมาย
การเดินทางว่า “การเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงไปสู่สถานท่ีหน่ึงโดยใช้วิธีการและวตัถุประสงค์ใน
การเดินทางต่างๆ กนั หรือบางคร้ังเม่ือเดินทางแลว้ไม่กลบัมายงัสถานท่ีเดิม (Stevens, 1990 : 3) 

ส าหรับความหมายของการท่องเท่ียวท่ีเป็นสากล (World Tourist Organization : WTO, 
1981) ซ่ึงเป็นเครือหน่ึงของสหประชาชาติไดบ้ญัญติัข้ึน หมายถึงการเดินทางใดๆ ก็ตามท่ีมีลกัษณะ 
3 ประการ คือ 

1.  เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2.  เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
3.  เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามท่ีมิใช่เพื่อการประกอบอาชีพและ

การหารายได ้
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเท่ียวไวว้า่ “การท่องเท่ียว” 

(Tourism) เป็นค าท่ีมีความหมายค่อนขา้งกวา้งเพราะมิไดห้มายความเฉพาะเพียงการเดินทาง เพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจ หรือเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพื่อการกีฬา เพื่อการติดต่อธุรกิจ 
ตลอดจนเยีย่มเยอืนญาติพี่นอ้งนบัวา่เป็นการท่องเท่ียวทั้งส้ิน ฉะนั้นปรากฎการณ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ในปัจจุบนัจึงเป็นกิจกรรมใหญ่ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนตามล าดบั (นิคม จารุมณี, 2535) 

Holloway (1983 : 3) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียว คือ การท่ีคนเดินทางออกจากท่ีพกั หรือ
ท่ีท างานไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆ ในระยะเวลาสั้นและคนเหล่าน้ีจะท ากิจกรรมต่างๆ ระหว่างพกัอาศยั
ชัว่คราวในสถานท่ีท่องเท่ียว วตัถุประสงคข์องการเดินทางตอ้งการไปเยีย่มญาติมิตรหรือท่องเท่ียว 

Mill (1990 : 359) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างความประทบัใจการบริการ และการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว 

Coltman (1989 : 3) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง ความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากความ
เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งนกัท่องเท่ียว ผูจ้ดัการดา้นการท่องเท่ียว หน่วยงานของรัฐบาลใน
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ทอ้งถ่ิน และประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ประการ 
ดงักล่าวแลว้ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 

Davidson (1995 : 2) กล่าววา่ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออกจากบา้นพกัเป็น
การชัว่คราวระยะสั่น เพื่อไปเยี่ยมญาติมิตรหรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ทางดา้นการท่องเท่ียว เช่น พกัผอ่น 
การกีฬา การประชุม สัมมนา เป็นตน้ 

จากความหมายของการท่องเท่ียวดงักล่าวขา้งตน้ อาจกล่าวสรุปได้ว่า การท่องเท่ียว 
หมายถึง การเดินทางจากท่ีพ  านกัไปยงัสถานท่ีต่างๆ เป็นการชัว่คราว เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ เยี่ยม
ญาติมิตร หาประสบการณ์ใหม่ หรือเพื่อวตัถุประสงค์ใดๆ โดยมีอุปสงค์ทางการท่องเท่ียวเขา้มา
เก่ียวขอ้ง อาทิเช่น การใช้บริการท่ีพกั ร้านอาหาร หรือส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ แต่มิใช่การ
เดินทางเพื่อประกอบอาชีพแต่อยา่งใด 

2.1.1.2  วตัถุประสงค์ของการท่องเที่ยว 
เลศิพร ภาระสกุล และคณะ (2551) กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียวเกิด

จากสาเหตุ 3 ประการใหญ่ๆ คือ 
1.  เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและพกัผอ่น (Holiday) เป็นการเดินทางของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีวตัถุประสงคต์อ้งการความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ร่ืนเริง อาทิเช่น การเดินทางไปอาบแดด ชายทะเล 
การเดินทางไปเล่นน ้าตก การเดินทางไปสวนสนุก เป็นตน้ 

2.  เพื่อธุรกิจ (Business) เป็นการเดินทางท่ีควบคู่ไปกบัการท างานแต่มิไดว้ตัถุประสงค์
เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได้จากสถานท่ีท่ีไปท่องเท่ียวนั้น รวมถึงการเดินทางเพื่อประชุม 
สัมมนา ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัและจดันิทรรศการ อาทิเช่น การเดินทางไปประชุมเก่ียวกบัวาระ
ต่างๆ การเดินทางไปร่วมงานจดัแสดงสินคา้ การเดินทางไปส ารวจตลาด เป็นตน้ 

3.  เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เป็นการเดินทางดว้ยวตัถุประสงคเ์ฉพาะท่ีนอกเหนือจากการ
เดินทางดว้ยวตัถุประสงค์ 2 ประการขา้งตน้ อาทิเช่น การเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม 
การเดินทางไปเผยแผศ่าสนา การเดินทางไปรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ เป็นตน้ 

Davidson (1995 : 2-3) ไดอ้ธิบายวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวไว ้3 ประการเช่นเดียวกนั 
1.  การท่องเท่ียวในเวลาวา่ง (Leisure Tourism) ไดแ้บ่งวตัถุประสงคห์ลกัของการท่องเท่ียว

ออกเป็น ดงัน้ี  
1.1  การท่องเท่ียวในวนัหยดุ เช่น การเดินทางไปพกัผอ่นในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
1.2  การเล่นกีฬา เช่น ข่ีมา้ การล่องเรือ ฯลฯ 
1.3  การท่องเท่ียวเพื่อชมศิลปวฒันธรรม 
1.4  การเยีย่มญาติมิตร 
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2.  การท่องเท่ียวทางธุรกิจ (Business Tourism) การท่องเท่ียวทางธุรกิจ แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
2.1  การท่องเท่ียวเพื่อการติดต่อทางดา้นธุรกิจ เช่น การเดินทางเพื่อไปเยีย่มชมสินคา้ 

หรือซ้ือสินคา้ 
2.2  การท่องเท่ียวเพื่อชมการแสดงสินคา้ 
2.3  การประชุมทางดา้นธุรกิจ 

3.  การท่องเท่ียววตัถุประสงคอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ การศึกษาเล่าเรียนในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ
ไม่เกิน 2 เดือน การท่องเท่ียวเพื่อรักษาสุขภาพ เช่น การอาบน ้าแร่ การท่องเท่ียวเพื่อศาสนกิจ 

2.1.1.3  ประเภทของการท่องเทีย่ว  
การท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การแบ่งตามสากล การแบ่ง

ตามลกัษณะการจดัการเดินทางและการแบ่งตามจุดหมายของการท่องเท่ียว  
1.  การแบ่งตามสากล ไดแ้ก่การแบ่งโดยใชป้ระเทศเป็นตวัก าหนด ไดแ้ก่ 

1.1  การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง ผูท่ี้อาศยั
ภายในประเทศนั้นๆ เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของตนเอง 

1.2  การท่องเท่ียวเขา้มาในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึง ผูท่ี้มีถ่ินพ านกั
อาศยัท่ีอ่ืนเดินทางเขา้มาเท่ียวภายในประเทศนั้นๆ 

1.3  การท่องเท่ียวนอกประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึง ผูท่ี้มีถ่ินพ านกัอยู่
ในประเทศหน่ึงเดินทางออกไปท่องเท่ียวยงัต่างประเทศ 

2.  การแบ่งตามลกัษณะการจดัการเดินทาง แบ่งออกเป็น 
2.1  การท่องเท่ียวแบบหมู่คณะหรือเรียกวา่ “Group Inclusive Tour : GIT” การ

ท่องเท่ียวลกัษณะแบบหมู่คณะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ กรุ๊ปเหมา และกรุ๊ปจดั กรุ๊ป
เหมา คือ การท่องเท่ียวของคณะนกัท่องเท่ียวซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนั อาจจะเป็นทางดา้นส่วนตวัหรือ
หน้าท่ีการงานเดินทางร่วมกนัมีความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั ส่วนกรุ๊ปจดั คือ การเดินทางของคณะ
นกัท่องเท่ียวซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์ทั้งทางดา้นส่วนตวัและดา้นหน้าท่ีการงาน แต่มีความตอ้งการท่ี
จะเดินทางร่วมกันไปยงัสถานท่ีเดียวกัน โดยท่ีนักท่องเท่ียวแต่ละคนจะซ้ือโปรแกรมน าเท่ียว 
(Package Tour) ท่ีถูกจดัไว ้เม่ือถึงเวลาตามก าหนด จึงออกเดินทางพร้อมกนั  

2.2  การท่องเท่ียวแบบอิสระ หรือท่ีเรียกวา่ Foreign Individual Tourism : FIT คือ 
การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการความเป็นอิสระ และมกัเดินทางตามล าพงั นกัท่องเท่ียวอาจจะ
วางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง หรือใชบ้ริการบริษทัน าเท่ียวก็ได ้
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3.  การแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเดินทาง 
การแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการเดินทาง จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงกิจกรรมหลกัของการ

ท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน ณ สถานท่ีนั้นๆ เป็นหลกั อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 
3.1  การท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินและพกัผอ่น 
3.2  การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ 
3.3  การท่องเท่ียวเพื่อวตัถุประสงคพ์ิเศษ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนมีหลายรูปแบบ 

สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
  ก. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  ข. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬา 
  ค. การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม 
  ง. การท่องเท่ียวเพื่อสัมผสัชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมพื้นถ่ิน 
  จ. การท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา 

ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีจดัแบ่งตามสากล คือ การท่องเท่ียว
เขา้มาในประเทศ (Inbound Tourism) โดยศึกษานกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว
ในเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

การท่องเท่ียวจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ดน้ั้น แหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 
ประการ หรือ 3As (Davidson, 1995 : 4) ไดแ้ก่ 

1.  ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ส่ิงดึงดูดใจเกิดจากสถานที่ (Sites) และเหตุการณ์ (Event) 
สถานท่ีอาจเกิดจากธรรมชาติสร้าง หรือมนุษยส์ร้างข้ึน แต่เหตุการณ์ท่ีน่าประทบัใจเกิดจากมนุษย์
สร้างเพียงอยา่งเดียว 

2.  ส่ิงอ านวยความสะดวก (Comforts) ความสะดวกสบายท าให้นกัท่องเท่ียว หรือคนเดิน
ทางเขา้ไปถึงสถานท่ีไดร้วดเร็ว ปลอดภยั และสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดงันั้น การก่อสร้างปัจจยัพื้นฐาน
ในการผลิต (Infrastructure) เช่น ระบบขนส่ง ระบบการส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ในแหล่งท่องเท่ียว 

นอกจากน้ีส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก โรงพยาบาล 
ฯลฯ ตลอดจนระบบการก าจดัของเสียก็เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาควบคู่กนัไปกบัแหล่งท่องเท่ียว 

3.  การเขา้ถึง (Accessibility) การเขา้ไปถึงแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีระบบขนส่ง (Transportation) 
ซ่ึงประกอบดว้ย เส้นทาง (Route) พาหนะ (The Vehicle) สถานี (Station) และผูป้ระกอบการ (Investor) 
การขนส่งมีวตัถุประสงคใ์นการล าเลียงคนและส่ิงของ ไปยงัจุดหมายปลายทางโดยผา่นเส้นทางหรือ
ท่อล าเลียง 
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2.1.1.4  ทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีมีอยูแ่ลว้ในทุกประเทศ ไม่วา่ประเทศนั้นจะเป็น

ประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาอยู่ก็ตาม หากกล่าวถึงทรัพยากรการท่องเท่ียว 
เรามกัจะนึกถึงภูมิทศัน์ท่ีงดงามประเภท ภูเขา น ้ าตก แม่น ้ า หรือหาดทราย ความงามของธรรมชาติ
เหล่าน้ี เป็นท่ีกล่าวขานต่อๆ กนัไปจนท าให้สถานท่ีนั้นมีช่ือเสียง และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญัข้ึนมา แต่ในปัจจุบนัน้ี เราคงไม่อาจปฏิเสธไดว้่าเมืองใหญ่ๆ อย่างลอนดอน ปารีสและโตเกียว 
กลายเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นมากมายหลัง่ไหลไปเท่ียวในแต่ละปี หรือแมแ้ต่งานแสดงสินคา้นานาชาติท่ี
จดัข้ึนตามเมืองใหญ่ๆ ของโลกลว้นไดรั้บความสนใจจากผูค้นเขา้มาชมเป็นจ านวนมาก 

ดงันั้น ทรัพยากรท่องเท่ียวจึงมีความหมายครอบคลุมถึงส่ิงต่างๆ อย่างกวา้งขวาง ทั้งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และเกิดจากมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการโฆษณา เผยแพร่ให้กลายเป็น
ส่ิงท่ีผูค้นรู้สึกตอ้งการไปเท่ียวชมมากกวา่เป็นแค่เพียงทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งนั้น (Shirahata, 1995 : 
อา้งถึงใน นคร  ลกัษณกาญจน์, 2546 : 9) 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ไดใ้ห้ความหมายของ “ทรัพยากรการท่องเท่ียว” ไวว้า่ เป็น
ส่ิงดึงดูดใจท่ีก่อให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน เพิ่มพูนความรู้ ตลอดจน
ทศันคติท่ีกวา้งขวาง และเป็นทรัพยากรท่ีสงวนไว ้มี 2 ประเภท คือ 

1.  ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ ไดแ้ก่ สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม 
น่าสนใจ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม ้น ้าตก หาดทราย ทะเล เกาะ ระบบนิเวศน์ เป็นตน้ 

2.  ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองทางประวติัศาสตร์ 
โบราณสถาน โบราณคดี และศาสนสถาน ตลอดจนศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ท่ี
แสดงออกถึงรูปแบบการด าเนินชีวติของผูค้นในสังคม และการประพฤติปฏิบติัท่ียดืถือสืบทอดกนัมา 

2.1.1.5  ปัจจัยทีส่่งเสริมการท่องเทีย่ว 
การท่ีบนโลกมีสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัจึงท าให้เกิดภูมิทศัน์ทางธรรมชาติและ

ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ประกอบกบัการท่ีมนุษยม์กัตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวไปยงั
บริเวณท่ีมีสภาพแวดลอ้มแตกต่างจากท่ีตนเองอาศยัอยู ่จึงเห็นไดว้า่ปัจจยัทางภูมิศาสตร์และปัจจยั
ทางวฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีช่วยดึงดูดและผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวแต่ละคนเดินทางออกจาก
แหล่งท่ีตนเองอาศยัอยู ่

1.  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 
เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างสรรค์ภูมิทศัน์ท่ี

เป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งมาก ซ่ึงปัจจยัส าคญัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
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1.1  ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏอยูต่ามส่วนต่างๆ ของโลกจะมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกซ่ึงแต่ละส่วนของ
โลกมีการเปล่ียนแปลงไม่เท่ากนัและไม่เหมือนกนั ลกัษณะภูมิประเทศจึงแตกต่างกนั 

1.2  ลกัษณะภูมิอากาศ  พื้นท่ีท่ีตั้งอยูแ่ตกต่างกนัจะมีสภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนั 
และสภาพอากาศท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีอาจท าใหพ้บสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงามแตกต่างกนั 

2.  ปัจจยัทางวฒันธรรม 
วฒันธรรม คือ วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงแต่ละชาติจะมีวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

การท่ีวฒันธรรมแตกต่างกนัยอ่มเป็นส่ิงดึงดูดใจและส่งเสริมให้กบัคนต่างวฒันธรรมเขา้มาเท่ียวชม
ความแตกต่าง เช่น วิธีกิน วิธีอยู ่การแต่งกาย วิธีส่ือความ ศิลปะ ประเพณี การประกอบอาชีพ และ
วถีิชีวติอ่ืนๆ เป็นตน้ 
        2.1.2  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

ในทางการท่องเท่ียวนั้น ผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวก็จะถือว่าเป็นผูบ้ริโภคสินคา้ทางการ
ท่องเท่ียว ดงันั้นการท่ีจะเขา้ใจว่าผูท่ี้เดินทางมาท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมและลกัษณะในการท่องเท่ียว
อยา่งไร รวมทั้งมีปัจจยัใดบา้งท่ีจะมาเป็นตวัก าหนดการเดินทางท่องเท่ียวดงักล่าว ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
แต่ละคนยอ่มมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป การศึกษาพฤติกรรมมนุษยน์ั้นเป็นปรัชญาหลกัของ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์สังคม เพราะการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สังคม จ าเป็นตอ้งศึกษาบทบาท
ของส่ิงแวดลอ้มต่อพฤติกรรมมนุษย ์ และการแสดงทางพฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม บทบาทและ
พฤติกรรมของมนุษยจึ์งเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นต่อการศึกษาระบบส่ิงแวดลอ้ม 

2.1.2.1  แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
นิยามค าวา่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว หรือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) นั้น

ยอ่มมีความหมายใกลเ้คียงกนั ซ่ึงนกัท่องเท่ียวก็จดัเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มหน่ึงเช่นกนั แต่สินคา้ท่ีบริโภค
ส่วนใหญ่เป็นสินคา้บริการ 

Schiffman (1994 : อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538 : 3) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผลและการใชจ่้ายในผลิตภณัฑ์
และบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการตดัสินใจ
และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล 

Engel (1993 : อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538 : 3) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
กระบวนการตดัสินใจและลกัษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท าการประเมินผล (Evaluating) การ
จดัหา (Acquiring) การใช ้(Using) และการใชจ่้าย (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
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ปวริศา  สิทธิสาร (2551 : 21) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคล
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและการใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการของการ
ตดัสินใจ ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัการก าหนดปฏิกิริยาต่างๆ พฤติกรรมจึงเก่ียวกบัการศึกษาวา่บุคคล
บริโภคอะไร ท่ีไหน อยา่งไร และภายในสถานการณ์อยา่งไร ท่ีมีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้และบริการมา
บริโภค 

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American marling association = AMA) (อา้งถึงใน 
ปวริศา  สิทธิสาร, 2551 : 20) ไดใ้ห้ความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นการกระท าซ่ึงส่งผล
ต่อกนัและกนักบัตลอดเวลาของความรู้ ความเขา้ใจ พฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ี
มนุษยไ์ดก้ระท าข้ึนในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงส าหรับการด าเนินชีวติมนุษย ์

ธงชัย  สันติวงษ์ (2524 : 29) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
ใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายความรวมถึง 
กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

กุลวรา  สุวรรณพิมล (2548 : 12) ไดใ้ห้ค  านิยามวา่ นกัท่องเท่ียว หมายถึง ผูม้าเยือนชัว่คราว  
ซ่ึงมกัจะมาพกัอาศยัอยูใ่นประเทศท่ีมาเยอืนอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่ใช่เพื่อประกอบ
อาชีพหรือหารายได ้

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว (Tourist Behavior) หมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวผูซ่ึ้งแสวงหาสถานท่ีท่องเท่ียว จดัซ้ือสินคา้บริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
ใช้ประโยชน์ และประเมินสินคา้บริการทางการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคลนั้นได ้ 

นกัท่องเท่ียวมีทรัพยากรท่ีสามารถใชเ้พื่อแลกกบัความพึงพอใจจากการใชบ้ริการท่ีเขา
ตอ้งการ คือ เงิน เวลา และความพยายาม การศึกษาพฤติกรรมท าให้ทราบถึง  รูปแบบการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียววา่ เขาซ้ือสินคา้บริการอะไร ท าไมถึงซ้ือบริการนั้น ซ้ือบริการเม่ือไร ซ้ือบริการท่ี
ไหน ซ้ือบริการบ่อยแค่ไหน และหลงัจากซ้ือบริการแลว้เขาประเมินบริการเหล่านั้นอยา่งไร หาก
ตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดแ้ลว้ หรือท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ
หลงัจากการใชบ้ริการ ผูใ้ห้บริการจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว เช่น ศึกษา
ความตอ้งการ ความคิด การท างาน การใชเ้วลาวา่ง ของนกัท่องเท่ียว เพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจทั้ง
ปัจจยัส่วนตวั และปัจจยักลุ่มท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของนกัท่องเท่ียว  
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2.1.2.2  ทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
ทฤษฏีของฟรอยด์ (Freudian Theory) เก่ียวขอ้งความตอ้งการหรือแรงขบัท่ีไม่รู้สึกตวั 

เช่น แรงกระตุน้เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ และแรงกระตุน้เก่ียวกบัชีววิทยาอ่ืนๆ (หิว, กระหาย) เป็น
ตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจท่ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจและสร้างบุคลิกภาพของมนุษย ์ตามทฤษฎีของฟรอยด์ได้
น าเสนอบุคลิกภาพของมนุษยไ์วส้ามประการ ไดแ้ก่  

1. Id (อิด) เปรียบเสมือนคลงัท่ีเก็บแรงกระตุน้ขั้นพื้นฐานและแรงขบัทางดา้นอารมณ์ 
(primitive and impulsive drives) ของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการทางกายซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานของ
มนุษยทุ์กคน ไม่วา่จะเป็นความตอ้งการอาหาร น ้ า การขบัถ่าย การสืบพนัธ์ุ เป็นตน้ ซ่ึงแรงกระตุน้
และแรงขบัเหล่าน้ีตอ้งการการตอบสนองโดยทนัทีและไม่ค  านึงถึงวธีิท่ีจะไดม้าซ่ึงความพึงพอใจ 

2. Ego (อีโก)้ เป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ช้ควบคุมแรงกระตุน้และแรงขบัอยา่งมีสติ ท าหน้าท่ี
เสมือนเป็นเคร่ืองตรวจสอบและสร้างสมดุลระหวา่งความตอ้งการทางดา้นอารมณ์ของ id กบัการ
ยบัย ั้งชัง่ใจซ่ึงเกิดจาก superego 

3. Superego (ซุปเปอร์อีโก้) เป็นการแสดงออกจากภายในท่ีสะทอ้นคุณค่าทางดา้นมโน
ธรรมและจริยธรรมของมนุษย ์บทบาทของ superego อยูต่รงกนัขา้มกบั id ท าหนา้ท่ีเสมือนเคร่ืองมือ
ระงบัความตอ้งการซ่ึงเกิดจากแรงขบัและแรงกระตุน้จาก id ส่งผลให้บุคคลหาวิธีสนองตอบความ
ตอ้งการดงักล่าวให้อยูใ่นทิศทางอนัเป็นท่ียอมรับไดข้องสังคม ดงันั้น superego มีบทบาทคลา้ยกบั
เคร่ืองมือท่ีใชเ้บรกแรงกระตุน้ของ id 

บุคลิกภาพของผูใ้หญ่ถูกก าหนดข้ึนโดยสถานการณ์ท่ีพวกเขาไดป้ระสพมาในแต่ละ
ช่วงของวยัโดยเร่ิมตั้งแต่เด็ก ผูใ้หญ่บางคนยงัมีนิสัยชอบกดัเล็บอาจเป็นเพราะความตอ้งการในสมยั
เด็กไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ เช่น อาจถูกห้ามไม่ให้ดูดน้ิวหรือเลิกดูดนมเร็วกวา่เด็กคน
อ่ืน ขณะท่ีบางคนอาจเป็นคนเจา้ระเบียบรักความสะอาดเกินกวา่ท่ีควรจะเป็น ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก
การท่ีสมยัเด็กอาจถูกปล่อยประละเลยให้อยูก่บัส่ิงสกปรกหรือของเสียท่ีขบัถ่ายออกมา โดยไม่ได้
รับการดูแลท าความสะอาดอยา่งใกลชิ้ดจากผูป้กครอง เป็นตน้  

จากการศึกษาบุคลิกภาพของลูกคา้กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท าให้ทราบวา่ การ
ตดัสินใจเลือกซ้ือของลูกคา้หลายคร้ังเกิดโดยไม่ไดต้ั้งใจและไม่รู้สึกตวั ซ่ึงลูกคา้เองไม่ทราบเหตุผลท่ี
แทจ้ริงวา่เพราะเหตุใดจึงตดัสินใจเช่นนั้น 

ทฤษฎีอุปนิสัย (Trait Theory) เนน้การศึกษาลกัษณะบุคลิกภาพเชิงปริมาณโดยมุ่งเนน้การ
วดัลกัษณะเฉพาะทางจิตวิทยาหรือท่ีเรียกว่า อุปนิสัย ค  าจ ากดัความของอุปนิสัย คือ “ส่ิงท่ีติดตวัมา 
และใช้แบ่งแยกบุคคลหน่ึงให้ต่างจากบุคคลอ่ืน” วิธีการศึกษาแบบน้ีเก่ียวขอ้งกบัการทดสอบ
บุคลิกภาพเฉพาะดา้นท่ีท าให้เขา้ใจถึงความต่างของบุคคล เช่น ทดสอบความเช่ือมัน่ของบุคคล เป็น

DPU



16 

 

ตน้ การทดสอบลกัษณะน้ีถูกใชเ้พื่อวดัลกัษณะนิสัยในดา้นใดดา้นหน่ึง (สุวรรณริท  วองชะอ า, 2550) 
เช่น  

 -  ระดบัการยอมรับส่ิงใหม่ (Consumer innovativeness) การท่ีบุคคลแสดงออกถึงระดบั
ของการยอมรับในประสบการณ์ใหม่  

 -  ระดบัการยอมรับวตัถุนิยม (Consumer materialism) การใช้เงินทองเพื่อแลกกบัการได้
ครอบครองวตัถุท่ีท าใหเ้กิดความสุขทางกาย  

 -  ระดบัความภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง (Consumer ethnocentrism) การท่ีบุคคลยอมรับ
หรือปฏิเสธสินคา้หรือบริการท่ีน าเขา้  

ซ่ึงแตกต่างจากทฤษฎีของ ฟรอยด์ท่ีวดับุคลิกภาพผา่นการสังเกตพฤติกรรมของลูกคา้ท่ี
แสดงออกด้วยการครอบครองสินคา้ การแสดงออกผ่านการแต่งกาย วิธีการเลือกซ้ือ หรือวิธีการ
เลือกใชบ้ริการ ซ่ึงเป็นส่ิงสะทอ้นบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  

2.1.2.3  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ (The Buying Decision Process)  
หากจะศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวนั้ น ควรจะทราบถึงเร่ือง กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือ เพราะมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
บทบาทในการซ้ือ (Buying Roles)  
ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะประกอบไปด้วยบุคคลหรือกลุ่มคน 

ท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือมีบทบาทในการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 บทบาท คือ 
1.  ผูริ้เร่ิม (Initiator) คือ บุคคลท่ีเสนอความคิดในการซ้ือผลิตภณัฑเ์ป็นคนแรก  
2.  ผูมี้อิทธิพล (Influencer) คือ ผูท่ี้มีอิทธิพลในการให้ค  าแนะน า ให้ขอ้เสนอแนะในการ

ตดัสินใจซ้ือ   
3.  ผูต้ดัสินใจซ้ือ (Decider) คือ ผูท่ี้ตดัสินใจในการซ้ือสินคา้เป็นคร้ังสุดทา้ยในเร่ืองต่างๆ 

คือ ซ้ือหรือไม่ซ้ือ ซ้ืออะไร ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร   
4.  ผูซ้ื้อ (Buyer) คือ ผูท้  าการซ้ือสินคา้นั้นๆ   
5.  ผูใ้ช ้(User) คือ บุคคลท่ีเป็นผูใ้ชห้รือบริโภคสินคา้นั้นๆ   
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ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ (The Stages of the Buying Decision Process ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  แสดงขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค 
ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538  

 
 1.  การรับรู้ถึงความตอ้งการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผูบ้ริโภคจะตระหนกัถึงปัญหา หรือความตอ้งการในสินคา้หรือการบริการ ซ่ึงความตอ้งการหรือ
ปัญหานั้นเกิดข้ึนมาจากความจ าเป็น (Needs) ซ่ึงเกิดจาก 

1.1  ส่ิงกระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวขา้ว กระหายน ้า เป็นตน้ 
1.2  ส่ิงกระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุน้ของส่วนประสม

ทางการตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเคก้น่ากิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินคา้ในโทรทศัน์ กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สึกอยากซ้ือ อยากได,้ เห็นเพื่อนมีรถใหม่แลว้อยากได ้เป็นตน้  
 2.  การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภคทราบถึงความตอ้งการในสินคา้
หรือบริการแลว้ ล าดบัขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการแสวงหาขอ้มูล เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจ 
โดยแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภค แบ่งเป็น 

2.1  แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว คนรู้จกั
ท่ีมีประสบการณ์ในการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ 

2.2  แหล่งทางการคา้ (Commercial Sources) เช่น การหาขอ้มูลจากโฆษณาตามส่ือ
ต่างๆ พนกังานขาย ร้านคา้ บรรจุภณัฑ ์ 

2.3  แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของ
สินคา้หรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

การรับรู้ถึงความ

ตอ้งการ  (Need  

Recognition)  

หรือการรับรู้

ปัญหา  

(Problem) 

การคน้หา

ขอ้มูล  

(Information  

Search) 

การ

ประเมินผล

ทางเลือก  

(Evaluation  

of  Alternativ) 

การ

ตดัสินใจซ้ือ  

(Purchase  

Decision) 

พฤติกรรม

ภายหลงัการ

ซ้ือ  

(Postpurchase  

Behavior) DPU
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2.4  แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตวั
ของผูบ้ริโภคท่ีเคยทดลองใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ มาก่อน  
 3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือไดข้อ้มูลจากขั้นตอนท่ี 2 
แลว้ ในขั้นต่อไปผูบ้ริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูบ้ริโภค
ตอ้งก าหนดเกณฑห์รือคุณสมบติัท่ีจะใชใ้นการประเมิน  

ตวัอย่างเช่น ถา้ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือรถยนต์ จะมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา เช่น ยี่ห้อ 
ราคา รูปแบบ การตกแต่งภายใน-ภายนอก บริการหลงัการขาย ราคาขายต่อ เป็นตน้   
 4.  การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว 
ผูบ้ริโภคก็จะเขา้สู่ในขั้นของการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงตอ้งมีการตดัสินใจในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

4.1  ตรายีห่อ้ท่ีซ้ือ (Brand Decision) 
4.2  ร้านคา้ท่ีซ้ือ (Vendor Decision) 
4.3  ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 
4.4  เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 
4.5  วธีิการในการช าระเงิน (Payment-method Decision)  

 5.  พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากท่ีลูกคา้ไดท้  าการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการไปแลว้นั้น นกัการตลาดจะตอ้งท าการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลงัการซ้ือ 
ซ่ึงความพึงพอใจนั้นเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ท าการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกบัส่ิงท่ีคาดหวงั ถา้
คุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง ตรงกบัท่ีคาดหวงัหรือสูงกวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไว ้ลูกคา้ก็จะ
เกิดความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการนั้น โดยถา้ลูกคา้มีความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมในการ
ซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อ เป็นตน้ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีไดรั้บจริงต ่ากวา่ท่ีไดค้าดหวงัเอาไวลู้กคา้ก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกคา้จะเปล่ียนไปใช้ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งขนัและมีการบอก
ต่อไปยงัผูบ้ริโภคคนอ่ืนๆ ดว้ย  

2.1.2.4  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น อาจกล่าวไดว้่าการตดัสินใจสินคา้หรือบริการของ

ผูบ้ริโภค มีจุดเร่ิมตน้จากการมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ท่ีผา่นเขา้
มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด าท่ีไม่สามารถคาดคะเน
ได ้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงกระตุน้ แลว้มีการตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s 
response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) ดงันั้นกระบวนการแบบน้ีอาจ
เรียกวา่ S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี (ชีวนีย ์ จิรภทัรภูมิ : 2546) 
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1.  ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 
และส่ิงกระตุน้จากภายนอกร่างกาย (Outside Stimulus) ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือ
สินคา้ (Buying Motive) ซ่ึงอาจเป็นเหตุจูงใจซ้ือดา้นจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอก
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1.1  ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาด
สามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุน้ที่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

1.1.1  ส่ิงกระตุน้ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้สวยงาม
เพื่อกระตุน้ความตอ้งการ 

1.1.2  ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น ก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาลูกคา้เป็นเป้าหมาย 

1.1.3  ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น จดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึงเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.1.4  ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ 
การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคล
ทัว่ไปเหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.2  ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
อยูภ่ายนอกองคก์าร ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1.2.1  ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น สภาวะเศรษฐกิจ รายไดข้อง
ผูบ้ริโภคเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการบุคคล 

1.2.2  ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นฝาก
ถอนอตัโนมติั สามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

1.2.3  ส่ิงกระตุน้ทางกฏหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฏหมาย
เพิ่มหรือลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ 

1.2.4  ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น  

2.  กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black box) ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ี
เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถควบคุมได ้จึงตอ้งพยายามคน้หา
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ื้อ และ
กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
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2.1  ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer’s characteristic) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงรายละเอียด
ในแต่ละลกัษณะจะกล่าวถึงในหวัขอ้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2.2  กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s decision process) ประกอบดว้ย
ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล  การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ
และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

2.3  การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้
ในปริมาณใดนั้นข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมของแต่ละคน เช่น บางคนซ้ือในปริมาณนอ้ย เพียงพอกบัการใช้
ในแต่ละคร้ัง หรือซ้ือในปริมาณท่ีมาก เพื่อไดร้าคาท่ีถูกลง เป็นตน้  

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หรือ
ผูซ้ื้อ (Buyer’s purchase decision) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

3.1  การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) โดยผูบ้ริโภคจะเลือกผลิตภณัฑ์ใดนั้น
จะตอ้งเกิดความตอ้งการข้ึนมาก่อน และผูบ้ริโภคจึงเสาะแสวงหาผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ 

3.2  การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เม่ือไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการแลว้ ผูบ้ริโภคก็จะ
ท าการเลือกตราสินคา้ หรือยีห่อ้ท่ีตรงตามความตอ้งการของตนเอง 

3.3  การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) คือผูบ้ริโภคจะเลือกสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ ์
โดยจะเลือกจากเหตุผลต่างๆ เช่น ใกลบ้า้น หรือสถานท่ีขายมีราคาถูก ไวใ้จได ้เป็นตน้ 

3.4  การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) ผูบ้ริโภคจะซ้ือผลิตภณัฑ์ในเวลา
ท่ีตนเองเห็นวา่สะดวก เช่น ซ้ือตอนท่ีเกิดความอยาก หรือซ้ือเก็บเอาไวล่้วงหนา้ 
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ภาพท่ี 2.2  แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่ีมา:  Kotler, 1997 : 172 (อา้งถึงใน ชีวนีย ์ จิรภทัรภูมิ, 2546) 
 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก                                     
(Stimulus = s) 

ส่ิงกระตุน้                 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ 
ทางการตลาด                 (Other Stimulus) 
(Marketing Stimulus) 
ผลิตภณัฑ ์                  เศรษฐกิจ 
ราคา                               เทคโนโลย ี
การจดัจ าหน่าย               การเมือง             
                                       วฒันธรรม 

กล่องด า หรือ 
ความรู้สึกนึกคิด

ของผูซ้ื้อ
(Buyer’s 

characteristic) 

การตอบสนอง 
ของผู้ซื้อ 

(Response= R) 
การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณในการซ้ือ 

ลกัษณะของผู้ซื้อ 
(Buyer’s characteristic) 

ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Phychological) 

      ขั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 
         (Buyer’s decision process) 

การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
การคน้หาขอ้มูล (Information search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase desition) 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpuschase behavior) 

ปัจจยัภายนอก 
(External factor) 

1.ปัจจยัทางวฒันธรรม 
1.1 วฒันธรรมพ้ืนฐาน 
1.2 วฒันธรรมยอ่ย 
1.3 ชั้นสงัคม 

ปัจจยัภายนอก 
(External factor) 

2.ปัจจยัทางสงัคม 
2.1 กลุ่มอา้งอิง 
2.2 ครอบครัว 
2.3 บทบาทและ    
      สถานะ 

ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
(Personal) 

3.ปัจจยัส่วนบุคคล     
3.1 อาย ุ
3.2 วงจรชีวติครอบครัว 
3.3 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
3.4 ค่านิยมหรือรูปแบบ     
       การด ารงชีวติ 
 

 

ปัจจยัภายใน 
(Internal factor) 

4.ปัจจยัดา้นจิตวทิยา  
4.1 การจูงใจ 
4.2 การรับรู้ 
4.3 การเรียนรู้ 
4.4 ความเช่ือถือ 
4.5 ทศันคติ 
4.6 บุคคลิกภาพ 
4.7 แนวคิดของตนเอง 
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2.1.2.5  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ

ผูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพื่อท่ีจะจดัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสมได ้ 
เม่ือผูซ้ื้อไดรั้บส่ิงกระตุน้ทางการตลาดหรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ เปรียบเสมือนกล่องด าท่ีผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้งานของผูข้ายและนกัการตลาดก็
คือการคน้หาวา่ลกัษณะของผูซ้ื้อ และความรู้สึกนึกคิดไดรั้บอิทธิพลส่ิงใดบา้ง การศึกษาถึงลกัษณะ
ของผูซ้ื้อท่ีเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์ส าหรับนกัการตลาด คือ ทราบความตอ้งการและลกัษณะ
ของลูกคา้ เพื่อท่ีจะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของ ผูซ้ื้อท่ี
เป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง 

ลกัษณะของผูซ้ื้อท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วน
บุคคล และ ปัจจยัดา้นจิตวทิยา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture factor) เป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเป็นท่ี
ยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปสู่รุ่นหน่ึง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง 
ค่านิยมในวฒันธรรมจะก าหนดลกัษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของสังคมหน่ึงจากสังคม
อ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งค านึงถึง
การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม และน าลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใชก้ าหนดโปรแกรม
การตลาด  

วฒันธรรม แบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมย่อย และชั้นของสังคมโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.1  วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมท่ีก าหนด
ความตอ้งการซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ 
เพราะลกัษณะนิสัยของคนไทยนั้นมีวฒันธรรมเป็นตวัหล่อหลอมลกัษณะนิสัยและพฤติกรรมท่ี
คลา้ยคลึงกนั เช่น คนไทยมีใจเอ้ือเฟ้ือ คนไทยรักพวกพอ้ง คนไทยรักความเป็นอิสระ คนไทยชอบ
ความโอ่อ่า ลกัษณะเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อการบริโภคสินคา้หรือบริการ เช่น การซ้ือรถยนตรุ่์นใหม่
ยีห่อ้ดีราคาแพง การซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และวฒันธรรม การซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ดงัๆ เป็น
ตน้ และวฒันธรรมมีการพฒันาเปล่ียนแปลงจากแบบแผนเก่าไปสู่แบบใหม่อยูเ่สมอ เช่น วฒันธรรม
ในการด ารงชีวติ ตอ้งการวนัหยดุพกัผอ่น ความสะดวกสะบาย เป็นตน้ 

1.2  วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
และแตกต่างกนัซ่ึงมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลบัซับซ้อน วฒันธรรมย่อย เกิดจากพื้นฐาน
ทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษย ์ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย 
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 1.2.1  กลุ่มเช้ือชาติ (Nation groups) เช้ือชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ไทย จีน องักฤษ 
อเมริกนั แต่ละเช้ือชาติจะมีการบริโภคสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 

 1.2.2  กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มศาสนาต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวพุทธ 
ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้ห้ามท่ีแตกต่างกนัจึงมีผลกระทบต่อการ
บริโภค 

 1.2.3  กลุ่มสีผิว (Recial groups) กลุ่มสีผิวต่างๆ เช่น ผิวด า ผิวขาว ผิวเหลือง 
แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

 1.2.4  พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical areas) หรือท้องถ่ิน (Region) 
พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท าให้เกิดลักษณะการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ี
แตกต่างกนัดว้ย 

 1.2.5  กลุ่มอาชีพ (Occupational) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน กลุ่ม
พนกังาน กลุ่มนกัธุรกิจและเจา้ของกิจการ กลุ่มวชิาชีพอ่ืนๆ เช่น แพทย ์นกักฎหมาย ครู 

 1.2.6  กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ (Sex) ไดแ้ก่ เพศหญิง เพศชาย 
1.3 ชั้นของสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบั

ฐานะท่ีแตกต่างกนัโดยท่ีสมาชิกในแต่ละชั้นจะมีสถานะอย่างเดียวกนัและสมาชิกในชั้นสังคมท่ี
แตกต่างกนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชั้นทางสังคม โดยท่ีทัว่ไปถือเกณฑ์รายได ้ทรัพยสิ์น 
หรืออาชีพ ชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคแต่ละชั้น
สังคมจะมีลกัษณะค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยา่ง นกัการตลาดตอ้งศึกษาชั้นสังคม
เพื่อเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์และ
ศึกษาความตอ้งการตลาดเป้าหมายรวมทั้งจดัส่วนประสมทางการตลาดให้สามารถสนองความ
ตอ้งการของแต่ละชั้นสังคมไดถู้กตอ้ง  

ลกัษณะชั้นสังคมแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบั
ต ่า ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้6 ระดบั คือ  

1.3.1  ระดบัสูงอยา่งสูง ไดแ้ก่ ผูดี้เก่าและไดรั้บมรดกจ านวนมาก 
1.3.2  ระดบัสูงอยา่งต ่า ไดแ้ก่ ผูบ้ริการระดบัสูง 
1.3.3  ระดบักลางอยา่งสูง ไดแ้ก่ ผูไ้ดรั้บความส าเร็จในอาชีพ 
1.3.4  ระดบักลางอยา่งต ่า ไดแ้ก่  พนกังาน และขา้ราชการระดบัฏิบติัการ 
1.3.5  ระดบัต ่าอยา่งสูง ไดแ้ก่ ผูใ้ชแ้รงงานและมีทกัษะพอสมควร 
1.3.6  ระดบัต ่าอยา่งต ่าๆ ไดแ้ก่ กรรมกรท่ีมีรายไดต้  ่า 
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ซ่ึงชั้นของสังคมนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากส าหรับการแบ่งส่วนตลาดสินคา้ การ
ก าหนดกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ การโฆษณา การให้บริการและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ แต่ละชั้น
ของสังคมจะแสดงความแตกต่างกนัในดา้นการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์และการบริโภคผลิตภณัฑ ์

2.  ปัจจยัด้านสังคม (Social factor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ลกัษณะทางสังคมประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซ้ื้อ 

2.1 กลุ่มอา้งอิง (Reference groups)  เป็นกลุ่มท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ี
จะมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 
2 ระดบัคือ  

2.1.1  กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อน
บา้น 

2.1.2  กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary group) ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพื่อน
ร่วมอาชีพและร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 

กลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางดา้นการเลือกพฤติกรรมและการด ารงชีวิต
รวมทั้งทศันคติและแนวความคิดของบุคคลเน่ืองจากบุคคลตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม จึง
ตอ้งปฏิบติัตามและยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล นกัการตลาดควรทราบวา่กลุ่มอา้งอิงท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคอย่างไร เช่นการเผยแพร่ศาสนาคริสต์แก่กลุ่มวยัรุ่นจะใช้
นกัร้องชั้นน าของไทยท่ีวยัรุ่นโปรดปรานร้องเพลงเผยแพร่ศาสนา 

2.2  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่า มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 
ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล ส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของครอบครัว การขาย
สินคา้อุปโภค จะตอ้งค านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีน ญ่ีปุ่น หรือ ยุโรป ซ่ึงจะ
มีลกัษณะแตกต่างกนั 

2.3 บทบาทและสถานะ (Role and status) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 
ครอบครัวกลุ่มอา้งอิง องคก์าร และสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
กลุ่ม เช่น ในการเสนอขายวดีิโอของครอบครัวหน่ึงจะตอ้งวเิคราะห์วา่ใครมีบทบาทเป็นผูคิ้ดริเร่ิม ผู ้
ตดัสินใจซ้ือ ผูมี้อิทธิพล ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

3.  ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factor) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทาง
เศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการด ารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคลดงัน้ี 
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3.1  อายุ (Age) อายุท่ีแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ต่างกนั การแบ่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคตามอายปุระกอบดว้ย ต ่ากวา่ 6 ปี 6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49 ปี 50-64 ปี และ 65 ปีข้ึน
ไป เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ และรายการพกัผ่อน
หยอ่นใจ 

3.2  ขั้นตอนวฎัจกัรชีวิตครอบครัว (Family life cycle stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิต
ของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรมการซ้ือ
ท่ีแตกต่างกนั วฎัจกัรชีวิตครอบครัวประกอบด้วยขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีลกัษณะการบริโภค
แตกต่างกนั 

ขั้นท่ี  1  เป็นโสด (Bachelor Stage) อยูใ่นวยัหนุ่มสาว คนกลุ่มน้ีจะมีภาระทาง
การเงินนอ้ยมกัจะซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนตวั สนใจดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจและสินคา้ตาม
ความนิยมเช่น เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

ขั้นท่ี  2  คู่สมรสใหม่ (Newly married couples) อยูใ่นวยัหนุ่มสาวและยงัไม่มี
บุตร คนกลุ่มน้ีมีอตัราการซ้ือและช่วงระยะเวลาการซ้ือสินคา้ท่ีสุด มกัจะซ้ือสินคา้ถาวร เช่น รถยนต ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ท่ีจ  าเป็น เป็นตน้ 

ขั้นท่ี  3  ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 1 (Full nest I) คนกลุ่มน้ีมกัจะซ้ือสินคา้ถาวร
ใช้ในบา้นมากท่ีสุด เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองดูดฝุ่ น และผลิตภณัฑ์ส าหรับเด็ก รวมทั้งมี
ความสนใจในผลิตภณัฑใ์หม่เป็นพิเศษ แต่มีสภาพคล่องทางการเงินต ่า 

ขั้นท่ี  4  ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 2 (Full nest II) บุตรคนเล็ก อายุ 6 ขวบหรือ
มากกวา่ 6 ขวบคนกลุ่มน้ีมีฐานะการเงินดีข้ึน ภรรยาอาจท างานดว้ยเพราะบุตรเขา้โรงเรียน แลว้ สินคา้
ท่ีบริโภค เช่น อาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองเขียน แบบเรียน และรายการพกัผอ่นหยอ่นใจส าหรับบุตร 

ขั้นท่ี  5  ครอบครัวท่ีมีบุตรขั้นท่ี 3 (Full nest III) บิดามารดาอายุมากและบุตร
โตแล้ว แต่บุตรยงัไม่แต่งงาน คนกลุ่มน้ีจะมีฐานะทางการเงินดีข้ึน สามารถซ้ือสินคา้ถาวร และ
เฟอร์นิเจอร์ทดแทนของเก่า ผลิตภณัฑ์ท่ีบริโภคอาจเป็นรถยนต ์บริการของทนัตแพทยก์ารพกัผอ่น
และการท่องเท่ียวท่ีหรูหรา บา้นขนาดใหญ่กวา่เดิม 

ขั้นท่ี  6  ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 1 (Empty nest I) บิดามารดา
อายมุาก มีบุตรแยกครอบครัวและหวัหนา้ครอบครัวท างานอยู ่กลุ่มน้ีมีฐานะการเงินดี มีเงินเก็บ อาจ
ตอ้งยา้ยไปอยูใ่น อพาร์ทเมนตช์อบการเดินทางเพื่อพกัผอ่น บริจาคทรัพยบ์  ารุงศาสนาและช่วยเหลือ
สังคม แต่ไม่สนใจในผลิตภณัฑใ์หม่ 
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ขั้นท่ี  7  ครอบครัวท่ีมีบุตรแยกครอบครัวขั้นท่ี 2 (Empty nest II) บิดามารดาอายุ
มาก บุตรแยกครอบครัวและหวัหนา้ครอบครัวเกษียณแลว้ กลุ่มน้ีจะมีการไดล้ดลง อาศยัอยู่ในบา้น 
จะซ้ือยารักษาโรค และผลิตภณัฑส์ าหรับผูสู้งอาย ุ

ขั้นท่ี  8  คนท่ีอยูค่นเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวติหรือหยา่ขาดจากกนัและยงั
ท างานอยู ่คนกลุ่มน้ียงัมีรายไดอ้ยู ่พอใจการท่องเท่ียว แต่ตอ้งการขายบา้น 

ขั้นท่ี  9  คนท่ีอยู่คนเดียวเน่ืองจากฝ่ายหน่ึงเสียชีวิตหรือหย่าขาดจากกนัและ
ออกจากงานแลว้ กลุ่มน้ีจะมีรายไดน้อ้ยและค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เป็นค่ารักษาพยาบาล ตอ้งการความ
เอาใจใส่ และการดูแลเป็นพิเศษ 

3.3  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดท างานและสินคา้จ าเป็น ประธาน
กรรมการบริษทัและภรรยาจะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง หรือตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงนักการตลาดจะศึกษาว่า
ผลิตภณัฑข์องบริษทั มีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ เพื่อท่ีจะจดักิจกรรมทางการตลาดให้สนองความ
ตอ้งการใหเ้หมาะสม 

3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือ รายได ้(Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ย 
รายได ้การออมทรัพย ์อ านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นกัการตลาดตอ้งสนใจแนวโนม้
ของรายไดส่้วนบุคคล การออมและอตัราดอกเบ้ีย ถา้ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า คนมีรายไดต้  ่า กิจการตอ้ง
ปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคา้คงคลงั และวิธีการต่างๆ 
เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงินหมุนเวยีน 

3.5  การศึกษา (Education) ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑ์คุณภาพ
ดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

3.6  รูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) แบบการด ารงชีวิตข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมชั้นของ
สังคมและกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล ซ่ึงนกัการตลาดเช่ือวา่รูปแบบการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคลมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ 

รูปแบบการด ารงชีวติ (Lifestyle) สามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
-  ผูท่ี้ชอบเขา้สังคม (Actuallizers)  
-  ผูท่ี้ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ (Fulfilleds)  
-  ผูท่ี้ยดึมัน่ในหลกัการ (Believers)  
-  ผูท่ี้มีความทะเยอทะยาน (Achievers)  
-  ผูท่ี้มีความพยายาม (Strivers)  
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-  ผูท่ี้ต่อสู้ด้ินรน (Strugglers)  
-  ผูท่ี้มีประสบการณ์ (Experiences)  
-  กลุ่มผูป้ฎิบติัการ (Makers)  

4.  ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological factor) การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจาก
ปัจจยัดา้นจิตวทิยาซ่ึงถือวา่ เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
สินคา้ ปัจจยัภายในประกอบดว้ย 6 อยา่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ (Drive) ท่ีภายในตวับุคคลซ่ึง
กระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั การจูงใจเกิดภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัภายนอก เช่น 
วฒันธรรมชั้นทางสังคมหรือส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการตลาดใชเ้คร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุน้ให้เกิดความ
ตอ้งการ 

4.2  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนซ่ึงแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรร จดั
ระเบียบ และตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีสร้างภาพท่ีมีความหมาย ซ่ึงการรับรู้เป็นกระบวนการของ
แต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการและอารมณ์ นอกจากน้ี 
ยงัมีปัจจยัภายนอกคือ ส่ิงกระตุน้ การรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการกลัน่กรอง การรับรู้จะแสดง
ถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ไดย้นิ ไดร้สชาติ และไดรู้้สึก  

4.3  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม หรือ ความ
โนม้เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไดรั้บส่ิง
กระตุน้ (Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น 
ทศันคติ ความเช่ือถือ และประสบการณ์ในอดีต  

4.4  ความเช่ือ (Beliefs) เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็น
ผลมาจากประสบการณ์ในอดีต เช่น เป๊ปซ่ีสร้างให้เกิดความเช่ือว่า เป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่ 
น ้ ามนัไร้สารตะกั่ว ในช่วงแรกผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือว่าการใช้น ้ ามันไร้สารตะกั่วมีปัญหากับ
เคร่ืองยนต ์ซ่ึงเป็นความเช่ือในดา้นลบ ท่ีนกัการตลาดตอ้งรณรงคเ์พื่อแกไ้ขความเช่ือท่ีผดิพลาด 

4.5  ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของ
บุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบติัท่ีมีผลต่อแนวคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรือ 
หมายถึงความนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ใน
ขณะเดียวกนัความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติ การเกิดของทศันคตินั้นเกิดจากขอ้มูลท่ีแต่ละคนไดรั้บ 
กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์ท่ีเรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้หรือความนึกคิดของบุคคลและเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอา้งอิง เช่น พอ่ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นน าในสังคม เป็นตน้  
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รัชนีกร  อุปแสน (2547 : 166) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น อาจ
แบ่งได ้4 ปัจจยัดว้ยกนั คือ 

1.  ปัจจยัทางชีวภาพ คือ องค์ประกอบต่างๆ ของร่างกาย เช่น อะตอม ฮอร์โมน กลา้มเน้ือ 
โครโมโซม ระบบประสาท ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมนุษยไ์ดรั้บการถ่ายทอดทางชีวภาพจากบิดามารดามา
ตั้งแต่ก าเนิด หรือกล่าวไดว้า่เป็นพฤติกรรมทางพนัธุกรรมซ่ึงถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปยงัรุ่นลูกรุ่น
หลาน 

2.  ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

3.  ปัจจยัทางดา้นสังคมและจิตวิทยา มีความส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมมนุษย ์
โดยเฉพาะการอบรมเล้ียงดู การอบรมขดัเกลาทางสังคมเพื่อให้เป็นไปตามบรรทดัฐานและค่านิยม
ของแต่ละสังคม โดยผ่านตวัแทนของสังคมในระดบัต่างๆ ท าให้มนุษยมี์พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไป 
นอกจากน้ีการเรียนรู้ของมนุษยจ์ากประสบการณ์และโดยอาศยัการสังเกตจากตวัแบบต่างๆ ช่วยให้
มนุษยป์รับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มยิง่ข้ึน 

4.  ปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นระบบสัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และมีการ
ถ่ายทอดโดยการเรียนรู้ จากคนชัว่อายุหน่ึงไปยงัคนอีกชัว่อายุหน่ึงไปยงัคนอีกชัว่อายุหน่ึง วฒันธรรม
จึงมีความส าคญัมากในการก าหนดพฤติกรรม เช่น กลางวนัและกลางคืน ท าใหม้นุษยต์อ้งปรับพฤติกรรม
ใหเ้ขา้กบักาลเวลาท่ีเปล่ียนแปลง เพราะในบางฤดูกาลในบางประเทศ กลางวนัอาจมีมากกวา่กลางคืน 
และในท านองเดียวกนั ในบางแห่งกลางคืนก็มีมากกวา่กลางวนั คนท่ีอยูอ่าศยัในพื้นราบก็จะมีกิจกรรม
ในดา้นการประกอบอาชีพต่างกบัคนท่ีอาศยับนพื้นท่ีสูง หรือคนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตท่ีมีอากาศร้อน กบั
คนท่ีอยูใ่นเขตอากาศหนาวก็จะมีพฤติกรรมแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองอาชีพ  เคร่ืองแต่งกาย 
อารมณ์ สังคม เป็นตน้ มนุษยเ์กิดมาในวฒันธรรมใดก็เรียนรู้วฒันธรรมนั้น เช่น ในสังคมไทยมี
วฒันธรรมในการทกัทายกนัโดยใชก้ารไหว ้ดงันั้นเม่ือคนไทยพบกนัก็จะไหว ้แต่ฝร่ังจะใช้วิธีจบั
มือหรือในหมู่บา้นบางแห่งในภาคอีสาน ซ่ึงค่อนขา้งจะแห้งแลง้แลว้ ก็จะมีประเพณีแห่นางแมว หรือ
แห่บั้งไฟ 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี 2 ปัจจยัดว้ยกนั คือ 
1.  ปัจจยัภายในของบุคคล (Internal Variables) เป็นปัจจยัท่ีมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจ

ของผูบ้ริโภค และเป็นตวัควบคุมกระบวนการความคิดภายในทั้งหมดของผูบ้ริโภค จะมีดว้ยกนั 4 
ประการ คือ 

DPU



29 

 

1.1  ความตอ้งการ (Needs) หมายถึง ส่ิงท่ีจ  าเป็นใดๆ ส าหรับร่างกายทางกายภาพ
หรือชีวภาพ ถา้พดูในแง่ความรู้สึกแลว้ ความตอ้งการคือ การขาดท่ีผูบ้ริโภคขาดในส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมี
ประโยชน์ ท่ีจ  าเป็นตอ้งมี หรือท่ีปรารถนาท่ีอยากไดไ้ม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

1.2  แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ส่ิงกระตุน้หรือความรู้สึกท่ีเป็นสาเหตุดึงดูดใจท่ี
ท าให้บุคคลกระท าหรือมีพฤติกรรมในรูปแบบท่ีแน่นอน แรงจูงใจท าให้เราไดรู้้ถึงความตอ้งการ
ของเราเอง และเป็นการให้เหตุผลส าหรับการกระท าท่ีแสดงออกอนัเน่ืองมาจากความต้องการ
ดงักล่าว 

1.3  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะบุคลิกภาพของมนุษยห์รือลกัษณะ
อุปนิสัย เอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไดส้ร้างข้ึนในตวัของบุคคลท่ีท าใหบุ้คคลแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป 

1.4  การรับรู้ (Awareness) หมายถึง การมีความรู้ในบางส่ิงบางอย่างโดยผ่าน
ประสาทสัมผสัทั้งหา้ หรือการตีความหมายของบุคคลท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการนั้นๆ ซ่ึงการรับรู้เป็น
ส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงมากท่ีสุดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกของบุคคล 

2.  ปัจจยัภายนอกของบุคคล (External Variables) เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค
ทางออ้มต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการ ผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายในตวับุคคล
เป็นอนัดบัแรกก่อนปัจจยัภายนอกของบุคคล อิทธิพลดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 ประการดว้ยกนั คือ 

2.1  อิทธิพลของครอบครัว (Family Influences) เป็นอิทธิพลท่ีเกิดจากสมาชิกใน
ครัวเรือน 

2.2  อิทธิพลของสังคม (Social Influences) เป็นผลลพัทจ์ากการติดต่อกนัของบุคคล
กบับุคคลอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัวและธุรกิจ ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลจากกลุ่มเพื่อน 
กลุ่มคนรู้ใจ กลุ่มดารานกัแสดง 

2.3  อิทธิพลของธุรกิจ (Business Influences) เป็นการติดต่อโดยตรงของบุคคลท่ีมี
ธุรกิจ ไม่วา่จะเป็น ณ สถานท่ีของร้านคา้หรือโดยผา่นทางการขายโดยใชบุ้คคลและโฆษณาก็ตาม 

2.4  อิทธิพลของวฒันธรรม (Cultural Influences) เป็นความเช่ือของบุคคลท่ีมีอยู่
ในตวัของบุคคล และการลงโทษในสังคมท่ีพฒันาข้ึนอยูต่ลอดเวลาดว้ยระบบของสังคมนั้น 

2.5  อิทธิพลทางเศรษฐกิจหรืออิทธิพลของรายได ้(Economic or Income Influences) 
เป็นขอ้จ ากดัหรือตวัก าหนดท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในรูปของตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปัจจยัภายนอกของบุคคลดงัท่ีกล่าวมาผูบ้ริโภคไม่สามารถควบคุมหรือก าหนดการเกิดข้ึน
ของผลกระทบได้เช่นเดียวกับปัจจัยท่ีอยู่ภายในบุคคล บุคคลไม่สามารถก าหนดรูปแบบของ
พฤติกรรมโดยตรงส าหรับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มบุคคลในสังคม วฒันธรรมและอ่ืนๆ ได ้
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ปัจจยัดงักล่าวมานั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ การบริการทางการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวแต่ละบุคคล ท าใหพ้ฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทาง ตลอดจนการเลือกซ้ือ
รูปแบบของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้น การวิจยัคร้ังน้ี จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว เพื่อน าขอ้มูลไปสู่ขอบเขตการวจิยัท่ีถูกตอ้ง  
        2.1.3  แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้งหมดมีรากฐานมาจากความตอ้งการ แต่อย่างไรก็ตามความ
ต้องการอย่างเดียวนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมได้ ผูบ้ริโภคยงัต้องมีการกระท า
บางอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการนั้นดว้ย เม่ือบุคคลมีความอยากจะสนองความตอ้งการให้เป็นท่ีพอใจ 
เราเรียกการกระท านั้นวา่ “การจูงใจ” ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ ความตอ้งการกบัแรงจูงใจมีความสัมพนัธ์
กนัมาก จนแทบจะแยกความแตกต่างกนัแทบไม่ไดเ้ลย  

2.1.3.1  แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motive) เป็นค าท่ีไดค้วามหมายมาจากภาษาละตินท่ีวา่ Movere ซ่ึงหมายถึง 

“เคล่ือนไหว” (Move) ดงันั้น ค าว่าแรงจูงใจจึงมีนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดใ้ห้ความหมายไวต่้างๆ 
กนั ดงัน้ี 

Walter (1978 : 218) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของ
บุคคลท่ีมีผลท าใหบุ้คคลตอ้งกระท า หรือเคล่ือนไหว หรือมีพฤติกรรมในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย  

Loudon and Bitta (1988 : 368) ไดใ้ห้ความหมายวา่ แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยู่
ภายในตวัของผูบ้ริโภคท่ีเป็นพลงัท าใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีมีเป้าหมายท่ีไดเ้ลือก
ไวแ้ลว้ ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมีอยูใ่นภาวะส่ิงแวดลอ้ม 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2538 : 55) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้จะประกอบดว้ย 
พลงัความตึงเครียด ซ่ึงเกิดจากผลของความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความตอ้งการของบุคคล
ทั้งท่ีรู้สึกตัวและจิตใต้ส านึกพยายามลดความเครียดโดยใช้พฤติกรรมท่ีคาดว่าจะสนองความ
ตอ้งการของเขา และท าใหผ้อ่นคลายความรู้สึกตึงเครียด 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539 : 223) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึง การท่ีบุคคลถูกช้ีน าให้ก่อ
ปฏิกิริยาไปในทิศทางหน่ึง การจูงใจอาจจะเป็นปฏิกิริยาในจิตส านึก หรือจิตใตส้ านึกก็ได ้แต่มนั
เป็นพลงัผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคก่อปฏิกิริยานัน่เอง พลงัดงักล่าวน้ีเราเรียกวา่ ส่ิงจูงใจ (Motives) 

ศุภร  เสรีรัตน์ (2544 : 120) กล่าววา่ แรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 
ประการ คือ 1.) เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายให้เกิดการกระท า และ 2.) เป็นแรงบงัคบั
ใหก้บัพลงัของร่างกายท่ีจะกระท าอยา่งมีทิศทาง 
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Schiffman and Kanuk (1991 : อา้งถึงใน ศุภร  เสรีรัตน์, 2544 : 121) กล่าววา่ การจูงใจ 
หมายถึง แรงขบัเคล่ือนท่ีมีมากและรุนแรง หรือมีความจ าเป็นท่ีจะลดสภาวะความเครียดท่ีมีอยู่
ภายในตวัของมนุษย ์

การท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บการจูงใจไดจ้ะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข 3 ประการ คือ 
1.  ตอ้งมีการตระหนกัถึงความตอ้งการ การจูงใจจะเป็นตวัก าหนดให้ผูบ้ริโภคตอ้งมี

การกระท าอะไรบางอย่างในลกัษณะของการตอบสนองถึงส่ิงท่ีร่างกายตอ้งการ การตระหนกัถึง
ความตอ้งการ (need recognition) เป็นสภาวะภายในของตวับุคคล  

2.  ต้องมีพลังขับเคล่ือนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคมีความอยากท่ีจะกระท าบางส่ิงบางอย่าง
เก่ียวกบัความเครียดของผูบ้ริโภค พลงัขบัเคล่ือนน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยูภ่ายในตวัของบุคคล และเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งมาจากตวัตนของบุคคล 

3.  ตอ้งมีเป้าหมายท่ีรับรู้ไดบ้างส่วนท่ีท าให้พลงัขบัเคล่ือนของผูบ้ริโภคมีทิศทางท่ีจะมุ่ง
ไปสู่ได ้ปกติเป้าหมายของบุคคลจะอยูใ่นรูปผลิตภณัฑท่ี์ธุรกิจไดมี้การเสนอขายต่อตลาด 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่า เง่ือนไขของการเกิดการจูงใจจะมีเพียง 1-2 อย่างนั้นไม่ไดจ้ะตอ้ง
ประกอบดว้ยทั้ง 3 ปัจจยัจึงจะเพียงพอให้เกิดการจูงใจ ฉะนั้น การจูงใจจึงเป็นสภาวะของจิตใจท่ี
ก าหนดทิศทางของพลงัขบัเคล่ือนของผูบ้ริโภคท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมายทางการตลาดเฉพาะแบบใดแบบ
หน่ึง (ศุภร เสรีรัตน์, 2544 : 121) 

2.1.3.2  ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจ 
ทฤษฎลี าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
การศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวนั้น ควรจะทราบเก่ียวกบัล าดบัขั้นความตอ้งการ

ของมนุษย ์ท่ีส่งผลต่อการตอบสนองแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทั้งท่ีสังเกตไดแ้ละสังเกตไม่ได ้ซ่ึง
มีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 

ทฤษฎมีาสโลว์ เป็นทฤษฎีพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย ์อบัราฮมั มาสโลว ์
(Abraham Maslow) เช่ือวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใชแ้นวโนม้ของ
บุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะท าให้ชีวิตของเขาไดรั้บความตอ้งการ  ความปรารถนา และไดรั้บ
ส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงท่ีจะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของ
ทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเช่ือวา่มนุษยเ์ป็น “สัตวท่ี์มีความตอ้งการ” (wanting animal) 
และเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความพึง
พอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของ
มนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่างๆ อยูเ่สมอ  

DPU



32 

 

Maslow (อา้งถึงใน ศุภร  เสรีรัตน์, 2544 : 100-103) กล่าววา่ความปรารถนาของมนุษย์
นั้นติดตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ขั้นแรก
ไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดบั  

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์(The Need – Hierarchy Conception of Human Motivation) 
Maslow เรียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความตอ้งการขั้นต่อไปไวเ้ป็นล าดบั  
ดงัน้ี  

1.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (Physiological Needs)  
2.  ความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั (Safety Needs) 
3.  ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and Love Needs)  
4.  ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem Needs) 
5.  ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self-Actualization Needs) 
ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์มีการเรียงล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นต ่าสุด 

จะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผา่นพน้ไปสู่ความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นสูงข้ึน
ตามล าดบั ดงัจะอธิบายโดยละเอียดดงัน้ี  

1.  ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological needs) เป็นตอ้งการปัจจยั 4 เช่น ตอ้งการ
อาหารให้อ่ิมทอ้ง เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อป้องกนัความร้อน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภยัไขเ้จ็บ 
รวมทั้งท่ีอยูอ่าศยัเพื่อป้องกนัแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตวร้์าย ความตอ้งการเหล่าน้ีมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยทุ์กคน จึงมีความตอ้งการพื้นฐานขั้นแรกท่ีมนุษยทุ์กคน
ตอ้งการบรรลุใหไ้ดก่้อน 

2.  ความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั (Safety needs) หลงัจากท่ีมนุษยบ์รรลุความ
ตอ้งการดา้นร่างกาย ท าให้ชีวิตสามารถด ารงอยูใ่นขั้นแรกแลว้ จะมีความตอ้งการดา้นความปลอดภยั
ของชีวติและทรัพยสิ์นของตนเองเพิ่มข้ึนต่อไป เช่น หลงัจากมนุษยมี์อาหารรับประทานจนอ่ิมทอ้ง
แลว้ไดเ้ร่ิมหนัมาค านึงถึงความปลอดภยัของ อาหาร หรือสุขภาพ โดยหนัมาให้ความส าคญักนัเร่ือง
สารพิษท่ีติดมากบัอาหาร ซ่ึงสารพิษเหล่าน้ีอาจสร้างความไม่ปลอดภยัใหก้บัชีวติของเขา เป็นตน้ 

3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belonging and love needs) เป็นความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการท่ีมีชีวิตอยูร่อดแลว้ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นแลว้ มนุษย์
จะเร่ิมมองหาความรักจากผูอ่ื้น ตอ้งการท่ีจะเป็นเจา้ของส่ิงต่างๆ ท่ีตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป 
เช่น ตอ้งการใหพ้อ่แม่ พี่นอ้ง คนรัก รักเราและตอ้งการให้เขาเหล่านั้นรักเราคนเดียว ไม่ตอ้งการให้
เขาเหล่านั้นไปรักคนอ่ืน โดยการแสดงความเป็นเจา้ของ เป็นตน้ 
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4. ความตอ้งการไดรั้บความนบัถือยกยอ่ง (Esteem needs) เป็นความตอ้งการอีกขั้นหน่ึง
หลงัจากไดรั้บความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรักและเป็นเจา้ของแลว้ จะตอ้งการการ
ยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ตอ้งการไดรั้บเกียรติจากผูอ่ื้น เช่น ตอ้งการการเรียกขานจากบุคคลทัว่ไป
อย่างสุภาพ ให้ความเคารพนบัถือตามควรไม่ตอ้งการการกดข่ีข่มเหงจากผูอ่ื้น เน่ืองจากทุกคนมี
เกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั 

5. ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริง (Self - actualization needs) เป็นความ
ตอ้งการขั้นสุดทา้ย หลงัจากท่ีผา่นความตอ้งการความเป็นส่วนตวั เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ตนเอง ลดความตอ้งการภายนอกลง หนัมาตอ้งการส่ิงท่ีตนเองมีและเป็นอยู ่ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ขั้นสูงสุดของมนุษย ์แต่ความตอ้งการในขั้นน้ีมกัเกิดข้ึนไดย้าก เพราะตอ้งผา่นความตอ้งการในขั้น
อ่ืนๆ มาก่อนและตอ้งมีความเขา้ใจในชีวติเป็นอยา่งยิง่  

จากการจดัล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow นั้น สามารถจดัท าเป็นแผนผงัแสดง
ล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยท์ั้ง 5 ประการไดด้งัน้ี 

ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ McClelland 
การศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้น ควรจะศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของ

บุคคล เพราะมีส่วนในการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 
ซ่ึงทฤษฎีน้ีเน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลท่ีกระท าการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการ

ความส าเร็จมิไดห้วงัรางวลัตอบแทนจากการกระท าของเขา  ซ่ึงความตอ้งการความส าเร็จน้ีในแง่ของ
การท างานหมายถึงความตอ้งการท่ีจะท างานให้ดีท่ีสุดและท าให้ส าเร็จผลตามท่ีตั้งใจไว ้ เม่ือตนท า
อะไรส าเร็จไดก้็จะเป็นแรงกระตุน้ใหท้  างานอ่ืนส าเร็จต่อไป  หากองคก์ารใดท่ีมีพนกังานท่ีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิจ านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว 

ในช่วงปี ค.ศ.1940s   นกัจิตวิทยาช่ือ David I. McClelland (1985 : 221-410)   ไดท้  าการ
ทดลองโดยใชแ้บบทดสอบการรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)) เพื่อวดัความ
ตอ้งการของมนุษย ์โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่างๆ แลว้ให้บุคคลเขียน
เร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาเห็น จากการศึกษาวิจยัของแมคคลีแลนด์ได้สรุปคุณลกัษณะของคนท่ีมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมีความตอ้งการ 3 ประการท่ีได้จากแบบทดสอบ TAT ซ่ึงเขาเช่ือว่าเป็นส่ิง
ส าคญัในการท่ีจะเขา้ใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดด้งัน้ี 

1.  ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เป็นความตอ้งการท่ีจะ
ท าส่ิงต่างๆให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความส าเร็จ  จากการวิจยัของ McClelland  พบวา่  บุคคลท่ีตอ้งการ
ความส าเร็จ (nAch) สูง  จะมีลกัษณะชอบการแข่งขนั  ชอบงานท่ีทา้ทาย  และตอ้งการไดรั้บขอ้มูล
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ป้อนกลบัเพื่อประเมินผลงานของตนเอง  มีความช านาญในการวางแผน  มีความรับผิดชอบสูง และ
กลา้ท่ีจะเผชิญกบัความลม้เหลว 

2.  ความตอ้งการความผกูพนั (Need for Affiliation (nAff)) เป็นความตอ้งการการยอมรับ
จากบุคคลอ่ืน  ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  ตอ้งการสัมพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีตอ้งการ
ความผกูพนัสูงจะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกวา่สถานการณ์การแข่งขนั  โดยจะพยายามสร้าง
และรักษาความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น 

3.  ความตอ้งการอ านาจ (Need for power (nPower)) เป็นความตอ้งการอ านาจเพื่อมี
อิทธิพลเหนือผูอ่ื้น  บุคคลท่ีมีความตอ้งการอ านาจสูง  จะแสวงหาวิถีทางเพื่อท าให้ตนมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอ่ืน   ตอ้งการให้ผูอ่ื้นยอมรับหรือยกย่อง   ตอ้งการความเป็นผูน้ า  ตอ้งการท างานให้
เหนือกวา่บุคคลอ่ืน   และจะกงัวลเร่ืองอ านาจมากกวา่การท างานใหมี้ประสิทธิภาพ  

ทฤษฎกีารจูงใจของ McDougall 
McDougall (1953 : 34-35)  กล่าววา่การกระท าหรือวตัถุเป็นตวัท าให้เกิดอารมณ์ข้ึน ซ่ึง

อารมณ์น้ีจะท าให้เกิดการมุ่งสู้เป้าหมาย การกระท าท่ีมุ่งสู่เป้าหมายเรียกได้ว่าเป็นแรงจูงใจ แต่ 
McDougall เรียกว่า สัญชาติญาณ (Instincts) หรือความโน้มเอียงของจิตใจ (Propensities) ถา้การ
กระท าหรือวตัถุนั้นไม่ท าให้เกิดอารมณ์ไม่ถือว่าเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดจูงใจ ซ่ึงความตอ้งการทางจิต
หรือแรงจูงใจตามทฤษฏีน้ีไดแ้บ่งตามพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย ์ดงัน้ี 

1.  การแสวงหาอาหาร 
2.  การรู้สึกรังเกียจ หลีกหนีในส่ิงท่ีใหโ้ทษ 
3.  ความตอ้งการทางเพศ การขอความรัก การสมรส 
4.  ความกลวั เกิดจากความขลาด หนี 
5.  ความอยากรู้ อยากเห็นออกไปในสถานท่ีแปลกๆ 
6.  ความเป็นผูป้กป้องคุม้ครองต่อผูมี้อายนุอ้ยกวา่ 
7.  การอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น มีการติดต่อ คบเพื่อน 
8.  การประกาศตนเอง ความเด่น ความเป็นผูน้ า แสดงตนก่อนผูอ่ื้น 
9.  ความอ่อนนอ้ม คลอ้ยตาม เช่ือฟัง ยอมอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา 
10. ความโลภ อยากได ้อยากเป็นเจา้ของ และตอ้งการเม่ือรู้วา่มีประโยชน์  

ทฤษฎแีรงจูงใจของ Hull 
Hull เห็นวา่แรงขบัเป็นตวักระตุน้ท าใหเ้กิดพฤติกรรมหรือกระท าโดยมีส่ิงจูงใจเป็นแรง

หนุนเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย ความสัมพนัธ์ของแรงบงัคบัเคร่ืองล่อหลายชนิดท่ีเป็นส่ิงช่วยจูงใจให้บุคคล

DPU



35 

 

กระตือรือร้น มีความสนใจท างาน (Abraham, 1974) และสร้างแรงจูงใจท่ีใชก้นัมากจะใชเ้คร่ืองล่อ
หรือวธีิการต่างๆ ซ่ึงพอสรุปไดด้งัน้ี 

1.  การใหร้างวลั หมายถึง การใชส่ิ้งของ ค าชมเชย สิทธิพิเศษ เป็นสินน ้าใจ 
2.  การลงโทษ หมายถึง การกล่าวค าต าหนิ กกัขงั ตดัสิทธิบางอยา่ง เฆ่ียนตี 

ทฤษฎแีรงจูงใจของ Wells 
Wells ไดร้ะบุถึงความตอ้งการดา้นจิตวทิยา (Psychological) (1992) ดงัน้ี 

1.  ความตอ้งการความส าเร็จ (Achievement) 
2.  ความทะเยอทะยาน (Exhibition) 
3.  ความตอ้งการความเด่น (Dominance) 
4.  ความตอ้งการความเขา้ใจ (understanding) 
5.  ความตอ้งการความสะดวกสบาย (Nurturance) 
6.  ความมีเสน่ห์ทางเพศ (Sexuality) 
7.  ความตอ้งการการพกัผอ่น (Diversion) 
8.  ความตอ้งการความปลอดภยั (Security) 
9.  ความตอ้งการความเป็นอิสระ (Independence) 
10. ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ (Recognition) 
11. ความตอ้งการการกระตุน้เร้าใจ (Stimulation) 
12. ความตอ้งการความแปลกใหม่ในชีวติ (Novelty) 
13. ความตอ้งการความผกูพนั (Affiliation) 
14. ความตอ้งการความช่วยเหลือ (Succorance) 
15. ความตอ้งการความสอดคลอ้ง (Consistency) 

2.1.3.3  โมเดลของกระบวนการจูงใจของ Schiffman และ Kanuk 
Schiffman และ Kanuk (1994 : 94) โมเดลของกระบวนการจูงใจ ประกอบดว้ย สภาพความ

ตึงเครียด (Tension) ซ่ึงเกิดจากความจ าเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) 
ท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง (Unfulfilled) ซ่ึงผลกัดนัใหบุ้คคลเกิดพฤติกรรมท่ีบรรลุจุดมุ่งหมาย คือ 
ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองและสามารถลดความตึงเครียดได ้ดงัภาพประกอบ 2.4 แสดง
โมเดลของกระบวนการจูงใจ 
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ภาพท่ี 2.3  แสดงโมเดลของกระบวนการจูงใจ 
ท่ีมา:  Schiffman and Kanuk, 1994 : 94 

 
2.1.3.4  ความสัมพนัธ์ของความต้องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรม 
อาจกล่าวไดว้า่ ความตอ้งการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมนั้นมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสามารถ

สรุปถึงความสัมพนัธ์ของค าดงักล่าวได ้3 ประการ คือ 
1.  พฤติกรรมของมนุษยท์ั้งหมดตอ้งไดรั้บการจูงใจหรือถูกกระตุน้ คือ เม่ือไรก็ตามท่ีบุคคล

ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมถือวา่บุคคลไดรั้บการจูงใจ แรงจูงใจต่างๆ จะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีมุ่ง
ตอบสนองความตอ้งการใหเ้ป็นท่ีพอใจ 

2.  สภาวะของการจูงใจทั้งหมดไม่จ  าเป็นจะตอ้งน าไปสู่การเกิดพฤติกรรม คือ การจูงใจ
ท่ีเป็นอยู่ในเวลาน้ีสามารถน าไปสู่การไม่เกิดพฤติกรรมได ้เม่ือไม่มีการกระท าใดๆ ผูบ้ริโภคจะไม่
กระท าการใดๆ เม่ือไม่มีโอกาสท่ีจะกระท า หรือแรงจูงใจไม่ไดรั้บการกระตุน้ใหเ้กิดการกระท า 

3.  พฤติกรรมท่ีไดรั้บการจูงใจอาจเกิดข้ึนจากการเรียนรู้หรือไม่ไดเ้รียนรู้ก็ได ้คือ พฤติกรรม
ท่ีเกิดจากการจูงใจสามารถเป็นไดท้ั้งพฤติกรรมท่ีมีการเรียนรู้หรือไม่มีการเรียนรู้ก็ได ้การกระท า
ใดๆ ท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิดไม่จ  าเป็นตอ้งคิดหรือมีประสบการณ์มาก่อนจะถือวา่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้ง
เรียนรู้ ส่วนพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งเรียนรู้นั้นมีดว้ยกนั 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1  การกระท าแบบสะทอ้นมาจากประสาทโดยอตัโนมติั (Reflex action)  
3.2  การกระท าแบบสัญชาตญาน (Instinct action) 

ความจ าเป็น 
ความตอ้งการ
และความ

ปรารถนาท่ียงั
ไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง 

ความตึงเครียด ส่ิงกระตุน้ 

การบรรลุจุด 

มุ่งหมาย 

หรือความ
ตอ้งการ 

พฤติกรรม 

การเรียนรู้ 

กระบวนการความ
เขา้ใจของผูรั้บ

ขา่วสาร 

การลดความตึงเครียด 
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2.1.3.5  ประเภทของแรงจูงใจส าหรับนักท่องเทีย่ว 
แรงจูงใจส าหรับนกัท่องเท่ียวในการก่อให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ 

นั้น เกิดจากแรงจูงใจหลายๆ ดา้น ดงัน้ี 
Pearce (1998 : อา้งถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล และคณะ, 2551 : 43) ไดจ้  าแนกประเภท

ของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว 10 ประการ ดงัน้ี 
1.  แรงจูงใจท่ีจะไดส้ัมผสัส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนัความสนใจท่ีจะไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้ม

มีมากข้ึนโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นมรดกโลก ทั้งท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มสีน ้าเงิน หรือส่ิงแวดลอ้มทาง
ทะเลและส่ิงแวดลอ้มสีเขียวหรือส่ิงแวดลอ้มประเภทป่าเขา น ้าตก 

2.  แรงจูงใจท่ีจะไดพ้บปะกบัคนในทอ้งถ่ิน เป็นความตอ้งการที่จะไดพ้บปะกบัคนใน
ทอ้งถ่ินอยา่งใกลชิ้ด 

3.  แรงจูงใจท่ีจะเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถ่ินและประเทศเจา้บา้น การไดดู้ไดเ้ห็นวฒันธรรม
อ่ืนท่ีเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับนกัเดินทางชาวเอเซีย 

4.  แรงจูงใจท่ีจะเสริมสร้างสัมพนัธภาพภายในครอบครัว เป็นการท่องเท่ียวบางรูปแบบ
สามารถเห็นไดว้า่ช่วยส่งเสริมความสัมพนัธภาพภายในครอบครัว แนวโนม้น้ีจะเห็นไดจ้ากแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภท Theme park และท่ีพกัประเภทรีสอร์ทท่ีจดัไวส้ าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เป็นครอบครัว 

5.  แรงจูงใจท่ีจะไดพ้กัผอ่นในสภาพแวดลอ้มท่ีน่าสบาย เป็นการท่องเท่ียวชายทะเล การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็เป็นแรงจูงใจท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวพกัผอ่นในส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีน่าสบาย เช่น การไปชมปะการัง หรือการเดินป่าดูนก เป็นตน้ 

6.  แรงจูงใจท่ีจะไดท้  ากิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวสนใจและฝึกทกัษะ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
ความสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นพิเศษ เช่น เดินทางไปเรียนภาษา ท าอาหาร ด าน ้ า ตกปลา ตีกอล์ฟ 
เป็นการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มพมูทกัษะ 

7.  แรงจูงใจท่ีจะมีสุขภาพดี เป็นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเขา้บ าบดัรักษาในศูนยส์ปาต่างๆ 
การเขา้คอร์สลดน ้าหนกั เป็นตน้ 

8.  แรงจูงใจท่ีจะไดรั้บการคุม้กนัและความปลอดภยั เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้นกัท่องเท่ียว
ไปเยอืนในสถานท่ีท่ีปลอดภยัจากโรค จากโจรผูร้้าย จากการก่อการร้าย เป็นตน้ 

9.  แรงจูงใจท่ีจะไดรั้บการยอมรับนบัถือและไดรั้บสถานภาพทางสังคม เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีสร้างประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างภาพพจน์ใหก้บับุคคล 

10.  แรงจูงใจท่ีจะใหร้างวลัแก่ตวัเอง เป็นการใหร้างวลักบัตวัเองในรูปแบบของการแสวงหา
ความสนุกสนาน เช่น การกิน การด่ืมหรือการหาความสุขทางเพศ การซ้ือของ ลว้นสะทอ้นถึงการ
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ให้รางวลักบัตวัเองเพื่อฉลองความส าเร็จหรือเพื่อชดเชยกบัส่ิงท่ีขาดไปในโลก ท่ีมีแต่งานและขอ้จ ากดั
ต่างๆ 

ศุภร  เสรีรัตน์ (2544 : 123) ไดจ้  าแนกประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.  แรงจูงใจทัว่ไป (Generic motives)  
แรงจูงใจท่ีมีพื้นฐานมาจากความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ การต่อสู้เพื่อ

การด ารงชีวติ ความภาคภูมิใจ ความสามารถเขา้สังคมได ้ความอยากรู้อยากเห็น ความกลวั และการ
ปกป้องตวัเอง เป็นตน้ 

2.  แรงจูงใจดา้นร่างกายกบัดา้นจิตวทิยา 
แรงจูงใจดา้นร่างกาย (Physiological motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีพื้นฐาน

ของร่างกายดา้นกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ การขจดัของเสียออก
จากร่างกาย การพกัผอ่น และความสุขสบายทางร่างกาย เป็นตน้ 

แรงจูงใจดา้นจิตวิทยา (Psychological motives) เป็นแรงจูงใจทั้งหลายท่ีมีอยูใ่นจิตใจ (mind) 
เช่น ความปลอดภยั ความรัก การบรรลุความปรารถนา ความภาคภูมิใจ การสร้างช่ือเสียงให้กบัตวัเอง 
การแสวงหาสถานภาพ การเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืนๆ ความสุข ความเศร้า และการมีอ านาจ เป็นตน้ 

3.  แรงจูงใจท่ีรีบด่วน (Urgency motives)  
เป็นแรงจูงใจท่ีพิจารณาในแง่ของการท่ีตอ้งสนองทนัทีทนัใด หรือไม่สามารถเล่ือนการ

ตอบสนองออกไปได ้โดยแรงจูงใจท่ีรีบด่วนเป็นแรงจูงใจท่ีตอ้งการตอบสนองในทนัทีคอยไม่ได ้
4.  แรงจูงใจล าดบัแรกและล าดบัสอง 
แรงจูงใจล าดบัแรก (Primary motives) เป็นแรงจูงใจท่ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะของความส าคญั

เป็นหลกั โดยแรงจูงใจเบ้ืองตน้จะเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการยงัชีพ
ของบุคคล 

แรงจูงใจล าดบัสอง (Secondary motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการดา้นสังคม 
และดา้นจิตวิทยา โดยปกติแลว้แรงจูงใจล าดบัสองจะเร่ิมมีความส าคญัไดก้็ต่อเม่ือแรงจูงใจท่ีเก่ียวกบั
ความตอ้งการล าดบัแรกไดรั้บการตอบสนองใหเ้ป็นท่ีพอใจแลว้เท่านั้น 

5.  แรงจูงใจท่ีรู้สึกตวักบัแรงจูงใจท่ีไม่รู้สึกตวั (Conscious and unconscious motives)  
เป็นแรงจูงใจท่ีค านึงถึงสภาวะของความรู้สึกตวัในการกระท าการซ้ือหรือไม่ บุคคลส่วน

นอ้ยท่ีจะรู้สึกตวัถึงแรงจูงใจในการซ้ือของตน 
ส าหรับแรงจูงใจท่ีมากระตุน้ในคนอยากเดินทางท่องเท่ียว นั้น สรุปไดว้า่เกิดจากปัจจยั 

2 ประการดว้ยกนั คือ 
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1.  ปัจจยัผลกัดนั (Push factor) เป็นแรงจูงใจท่ีมาผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการเดินทาง
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

1.1  ความตอ้งการจะหลีกหนีความจ าเจในชีวิตประจ าวนั ปัจจุบนัการใชชี้วิตของคน
โดยทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนในเมืองใหญ่ การด าเนินชีวิตจะมีความเร่งรีบ สับสน วุน่วายอยู่
ตลอดเวลา ท าให้เกิดความเบ่ือหนาย หรือความเครียด เกิดความตอ้งการท่ีจะหลีกหนีความซ ้ าซาก
จ าเจในชีวติประจ าวนั ออกไปเดินทางท่องเท่ียว เพื่อสัมผสักบัธรรมชาติท่ีสวยงาม เป็นตน้ 

1.2  ตอ้งการเปิดโลกทศัน์ การท่องเท่ียวจะช่วยท าให้โลกทศัน์ของคนให้กวา้งข้ึน
เพราะนกัท่องเท่ียวมีโอกาสไดส้ัมผสักบัความแปลกใหม่ในส่ิงท่ีตนไม่เคยพบเห็นมาก่อน ท าให้มี
โอกาสไดค้น้พบวา่ตวัเอง มีความชอบ ความตอ้งการหรือเป้าหมายในการด าเนินชีวิต อยา่งไร 

1.3  ตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ เป็นการผอ่นคลายเครียดความเหน่ือยลา้จากการท างาน
มาตลอดระยะเวลาหน่ึง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหาความสงบ 

1.4  ตอ้งการสร้างเกียรติภูมิใหต้นเอง การท่องเท่ียวเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีใหก้บั
ตนเอง ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีวา่เป็นคนมีประสบการณ์ มีสถานภาพ และมีวสิัยทศัน์สูงกวา่คนทัว่ไป 

1.5  ตอ้งการท าในส่ิงท่ีทา้ทาย บางคร้ังการท่องเท่ียวก็เป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก เพราะ
นกัท่องเท่ียวจะตอ้งมีความกลา้ในการตดัสินใจ เช่น การเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ีห่างไกล
ความเจริญ จะตอ้งมีการคา้งคืนในสถานท่ีตนเองไม่คุน้เคย หรือไม่แน่ใจในความปลอดภยั นกัท่องเท่ียว
จะตอ้งมีความกลา้ท าในส่ิงท่ีทา้ทาย 

1.6  ตอ้งการผจญภยั มีนกัท่องเท่ียวจ านวนมากท่ีชอบการท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะผจญ
ภยั เป็นการแสดงออกถึงความแข็งแรงอดทน เป็นคนกลา้เป็นลูกผูช้ายเป็นการประกาศถึงชยัชนะ 
เป็นตน้ 

2.  ปัจจยัดึงดูด (Pull factor) เป็นแรงจูงใจท่ีดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเท่ียวในสถานท่ี
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

2.1  ความสวยงามของทิวทศัน์ ทิวทศัน์ท่ีเกิดจากธรรมชาติและทิวทศัน์ท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน ถา้มีความสวยงามก็สามารถดึงดูดใหค้นมาท่องเท่ียวได ้

2.2  สถานที่ส าคญัทางประวติัศาสตร์ เป็นส่ิงที่ดึงดูดให้คนเดินทางมา เพราะมี
นักท่องเท่ียวจ านวนมากสนใจสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ เพราะต้องการเรียนรู้
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตของแหล่งท่องเท่ียววา่ประวติัศาสตร์ความเป็นมาอยา่งไร 

2.3  กิจกรรมดา้นกีฬา ปัจจุบนัการกีฬานบัเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีส าคญัให้คนเดินทาง
ท่องเท่ียว เพราะนอกจากจะไดช้มกีฬาแลว้ยงัไดท้่องเท่ียวอีกดว้ย 
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ปัจจยัท่ีมาผลกัดนัและปัจจยัท่ีมาดึงดูดทั้งสองประเภทนั้นถือไดว้่าเป็นเคร่ืองกระตุน้
หรือไปจูงใจใหเ้กิดการเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงจ าแนกไดด้งัน้ี 

1.  ส่ิงจูงใจทางดา้นกายภาพ (physical motivation) เป็นแรงกระตุน้จากความตอ้งการพกัผอ่น
ทางร่างกายและจิตใจ เช่น การร่วมกิจกรรมกีฬา เป็นตน้ 

2.  ส่ิงจูงใจดา้นวฒันธรรม (culture motivation) เป็นแรงกระตุน้จากความตอ้งการ
รู้จกัวฒันธรรมของประเทศอ่ืนๆ เช่น การด าเนินชีวติ สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 

3.  ส่ิงจูงใจดา้นส่วนตวั (personal motivation) เป็นแรงกระตุน้จากความตอ้งการส่วนตวั 
เช่น เดินทางไปเยีย่มญาติมิตร การจาริกไปแสวงบุญ เป็นตน้ 

4.  ส่ิงจูงใจดา้นสถานภาพและช่ือเสียง (prestige and status motivation) เป็นแรงกระตุน้
จากความตอ้งการพฒันายกระดบัตวัเองให้สูงข้ึนและสร้างช่ือเสียง เช่น การศึกษาต่อต่างประเทศ 
เป็นตน้ 

2.1.3.6  คุณลกัษณะของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นรากฐานท่ีส าคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค เน่ืองจากแรงจูงใจจะเกิดข้ึนพร้อม

กบัความตอ้งการบุคคลและก าหนดทิศทางของพฤติกรรมผูบ้ริโภคทั้งหมด ฉะนั้น เพื่อให้เราได้
เขา้ใจถึงธรรมชาติของแรงจูงใจ เราจ าเป็นจะตอ้งรู้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจให้มากกว่าน้ีในแง่ท่ีมา
ของแรงจูงใจท่ีท าให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนแตกต่างกนั ซ่ึงแรงจูงใจสามารถแสดงให้เห็นคุณลกัษณะ
ทัว่ไปท่ีแน่นอนได ้6 ประการ คือ 

1.  แรงจูงใจของผูบ้ริโภคมีรากฐานมาจากความตอ้งการ 
2.  แรงจูงใจเป็นการก าหนดทิศทางของการกระท าของผูบ้ริโภค 
3.  แรงจูงใจท าใหค้วามตึงเครียดของผูบ้ริโภคลดลง 
4.  แรงจูงใจตอ้งเกิดข้ึนภายใตภ้าวะส่ิงแวดลอ้ม 
5.  แรงจูงใจเป็นกลไกอนัหน่ึงในการป้องกนัตนเองของผูบ้ริโภค 
6.  แรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการรวบรวมพยายามของผูบ้ริโภค 

 
2.2  ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัสุราษฎร์ธานีและเกาะพะงัน 
        2.2.1  ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ชนพื้นเมือง ไดแ้ก่ 
พวกเซมงั และมลายดูั้งเดิมซ่ึงอาศยัอยู่ในเขตลุ่มน ้ าหลวง (แม่น ้ าตาปี) และบริเวณอ่าวบา้นดอน
ก่อนท่ีชาวอินเดียจะอพยพเขา้มาตั้งหลกัแหล่งและเผยแพร่วฒันธรรม ดงัปรากฏหลกัฐานในชุมชน
โบราณท่ี อ าเภอท่าชนะ อ าเภอไชยา เป็นตน้ (ประทีป สายเสน และรัตนา ภู่ศิลป์, 2536 : 1-2) 
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ต่อมาในพุทธศตวรรษท่ี 13 มีหลกัฐานปรากฏวา่เมืองน้ีไดร้วมกบัอาณาจกัรศรีวิชยั เม่ือ
อาณาจกัรน้ีเส่ือมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ข้ึนต่อเมือง
นครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯ เจา้อยูห่วั โปรดฯ ให้ยา้ยเมือง
ท่าทองมาตั้งท่ีบา้นดอน และยกฐานะเป็นเมืองจตัวาข้ึนตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามวา่เมือง 
“กาญจนดิษฐ”์ คร้ันเม่ือมีการปกครองแบบมณฑล ไดร้วมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกนัเรียกวา่ เมือง
ไชยา ต่อมา พ.ศ.2458 รัชกาลท่ี 6 โปรดฯ ให้เปล่ียนช่ือ เมืองไชยา มาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลวา่ 
เมืองแห่งคนดี (ประทีป สายเสน และรัตนา ภู่ศิลป์, 2536 : 1-2) 

2.2.1.1  ขนาดพืน้ที ่
สุราษฎร์ธานี ตั้ งอยู่บนฝ่ังตะวนัออกของภาคใต้เป็นจังหวดัท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดของ

ภาคใต ้ห่างจากกรุงเทพฯ 685 กิโลเมตร มีพื้นท่ี 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีป่าดิบช้ืนท่ี
อุดมดว้ยความหลากหลายของพืชพรรณและสัตวป่์า และยงัมีหมู่เกาะท่ีมีช่ือเสียง น ้ าทะเลใส หาด
ทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพะงนั เกาะเต่า และเกาะนางยวน ซ่ึงแต่ละเกาะมีความหลากหลายของ
ธรรมชาติแตกต่างกนัไป (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) 

2.2.1.2  อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดต่อ จงัหวดัชุมพร และจงัหวดัระนอง  
ทิศใต ้  ติดต่อ จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดักระบ่ี  
ทิศตะวนัออก  ติดต่อ อ่าวไทย และจงัหวดันครศรีธรรมราช  
ทิศตะวนัตก  ติดต่อ จงัหวดัพงังา และจงัหวดัระนอง  
2.2.1.3  ลกัษณะภูมิประเทศ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณ 49% ของพื้นท่ีทั้งหมด มี

เทือกเขาสูง ทอดยาวตามแนวเหนือใตข้องพื้นท่ีจงัหวดั ลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าวก่อให้เกิดลุ่มน ้ า
นอ้ยใหญ่ รวม 14 ลุ่มน ้าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ลุ่มน ้าตาปี พุมดวง ท่าทอง ท่ากระจาย ไชยา ท่าฉาง เป็นตน้ 

แม่น ้ าล าคลองในจงัหวดัทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย ส าหรับลกัษณะภูมิประเทศของ
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี สรุปได ้ดงัน้ี 

1.  ภูมิประเทศเป็นท่ีสูงจนกระทัง่ภูเขาสลบัซบัซ้อน ไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขตอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
พระแสง ท่าฉาง ไชยา ท่าชนะ เวยีงสระ ชยับุรี และก่ิงอ าเภอวภิาวดี 

2.  ภูมิประเทศเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเล ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเมืองและพุนพิน 
3.  ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงดา้นตะวนัออก ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอดอนสัก กาญจนดิษฐ์ เวียง

สระ และบา้นนาสาร 
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4.  ภูมิประเทศเป็นเกาะในอ่าวไทย ไดแ้ก่ พื้นท่ีอ าเภอเกาะสมุย เกาะพะงนั หมู่เกาะอ่างทอง 
และเกาะบริวาร รวม 42 เกาะ 

2.2.1.4  แสดงแผนทีแ่สดงทีต่ั้งและอาณาเขต 
 

 
 

ภาพท่ี 2.4  ภาพแสดงแผนท่ีสถานท่ีตั้งและอาณาเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ท่ีมา:  http://www.suratthani.doae.go.th, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 
 

2.2.1.5  ลกัษณะภูมิอากาศ 
ส่วนใหญ่ของจงัหวดัสุราษฏร์ธานีมีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อยูภ่ายใตอิ้ทธิพล

ของลมมรสุม ตะวนัตกเฉียงใต ้มาจากมหาสมุทรอินเดียและลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัผ่าน
อ่าวไทย จึงมีช่วงฤดูฝน ยาวนาน คือ ระหวา่งเดือน พ.ค.-ม.ค. จะมีปริมาณฝนมากท่ีสุด ปริมาณฝน
ตลอดปีแปรผนัค่อนขา้งมาก ในพื้นท่ีต่างๆ โดยเฉล่ียจะอยูใ่นระหวา่ง 1,280-3,694 มม./ปี อุณหภูมิ
เฉล่ียตลอดปีประมาณ 26.3 องศาเซลเซียส (25.0-27.9) ความช้ืนสัมพทัธ์ โดยเฉล่ียตลอดปีประมาณ 
83.0% 

2.2.1.6  สภาพทางสังคม 
ประชากรจงัหวดัสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่มีนบัถือศาสนาพุทธ  
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2.2.1.7  ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวฒันธรรม และการละเล่นพืน้เมืองประจ าจังหวดั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีความเจริญมาแต่อดีตกาล ท าให้มีโบราณสถานและโบราณวตัถุ

นิยมประเพณีต่าง ๆ มากมายหลายแห่ง ซ่ึงเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ 
1. โบราณสถานและโบราณวตัถุ เช่น พระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา วดัเขาศรีวิชยั และ

พิพิธภณัฑ์เขาศรีวิชยั อ.พุนพิน วดัถ ้าสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม พระพุทธไสยาสน์ วดัถ ้าคูหา อ.กาญจนดิษฐ ์
พระธาตุศรีสุราษฎร์ อ.เมือง 

2.  ศิลปหตัถกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย เช่น ผา้ไหมพุมเรียง หมวก
พุมเรียง 

3.  ประเพณีวฒันธรรม ประเพณีชกัพระ ทอดผา้ป่า และแข่งเรือยาว จดัข้ึนในวนัออก
พรรษา (แรม 1 ค  ่า เดือน 11) การทอดผา้ป่าของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีจะแตกต่างไปจากท่ีอ่ืน ๆ คือ 
เป็นการทอดผา้ป่าหน้าบา้น โดยจะเร่ิมงานตั้งแต่ 1 นาฬิกาของวนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 11 ส าหรับพุ่ม
ผา้ป่าจะตกแต่งอิงเร่ืองราวพุทธประวติั และท าพิธีถวายพุ่มผา้ป่าในตอนเชา้ของแรม 1 ค  ่า เดือน 11 
นอกจากน้ีมีพิธี รับ-ส่งตายาย ท าขวญัขา้ว 

4.  มหรสพและการละเล่นพื้นบา้น ไดแ้ก่ มโนราห์ หนงัตะลุง ลิเกป่า ชนควาย สะบา้ 
ชกมวย 

2.2.1.8  สภาพทางการเมืองการปกครอง 
1.  การปกครองทอ้งท่ี  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ 1 ก่ิงอ าเภอ 131  ต าบล 1,061 

หมู่บา้น เฉล่ียความหนาแน่น ของประชากร 73.75 คน/ตารางกิโลเมตร มีรายช่ืออ าเภอดงัน้ี 
1.  อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   2.  อ าเภอกาญจนดิษฐ ์  
3.  อ าเภอดอนสัก    4.  อ าเภอเกาะสมุย    
5.  อ าเภอเกาะพะงนั   6.  อ าเภอไชยา  
7.  อ าเภอท่าชนะ    8.  อ าเภอคีรีรัฐนิคม   
9.  อ าเภอบา้นตาขนุ   10. อ าเภอพนม   
11. อ าเภอท่าฉาง    12. อ าเภอบา้นนาสาร  
13. อ าเภอบา้นนาเดิม   14. อ าเภอเคียนซา   
15. อ าเภอเวยีงสระ   16. อ าเภอพระแสง  
17. อ าเภอพุนพิน    18. อ าเภอชยับุรี  
19. ก่ิงอ าเภอวภิาวดี  
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2.  การปกครองทอ้งถ่ิน 
มีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ คือ 

2.1  เทศบาล 24 แห่ง (เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 21 แห่ง) 
2.2  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 
2.3  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 113 แห่ง 

2.2.1.9  ประชากรจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ประชากร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2553 รวมทั้งส้ิน 996,421 คน เป็นชาย 493,403 คน 

หญิง 503,018 คน โดยสามารถจ าแนกเป็นรายอ าเภอและตามเพศได ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงประชากร พื้นท่ี จ  านวนต าบลและจ านวนหมู่บา้นของอ าเภอต่างๆ 
 

ล าดบัที ่ ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
1 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 8,534 9,423 17,957 5,119 
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 60,921 67,136 128,057 60,222 
 เทศบาลต าบลวดัประดู่ 6,502 6,908 13,410 5,816 
 เทศบาลต าบลขนุทะเล 6,022 6,632 12,654 7,190 

รวม 81,979 90,099 172,078 78,347 
2 อ าเภอพนุพิน 35,203 34,913 70,116 26,213 
 เทศบาลเมืองท่าขา้ม 9,933 10,427 20,360 8,109 

รวม 45,136 45,340 90,476 34,322 
3 อ าเภอนาสาร 24,491 25,005 49,496 14,972 
 เทศบาลเมืองนาสาร 9,813 10,019 19,832 6,693 

รวม 34,304 35,024 69,328 21,665 
4 อ าเภอกาญจนดิษฐ ์ 36,762 36,897 73,659 24,490 
 เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ ์ 4,639 4,827 9,466 3,715 
 เทศบาลต าบลท่าทองฝหม่ 3,200 3,203 6,403 2,224 
 เทศบาลต าบลชา้งซา้ย 5,113 5,169 10,282 3,131 

รวม 49,714 50,096 99,810 33,560 
5 อ าเภอพระแสง 29,598 28,071 58,669 18,833 
 เทศบาลต าบลบางสวรรค ์ 1,764 1,818 3,582 1,139 
 เทศบาลต าบลยา่นดินแดง 1,208 1,283 2,491 885 

รวม 32,570 32,172 64,742 20,857 

DPU



45 

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  แสดงประชากร พื้นท่ี จ  านวนต าบลและจ านวนหมู่บา้นของอ าเภอต่าง ๆ 
 

ล าดบัที ่ ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
6 อ าเภอบา้นตาขนุ 4,375 4,284 8,659 3,039 
 เทศบาลต าบลบา้นตาขนุ 1,041 1,077 2,118 1,349 
 เทศบาลต าบลบา้นเช่ียวหลาน 2,188 2,112 4,300 1,596 

รวม 7,604 7,473 15,077 5,984 
7 อ าเภอพนม 11,190 10,774 21,964 7,107 
 เทศบาลต าบลพนม 2,506 2,434 4,940 1,649 
 เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น 2,616 4,493 9,109 2,844 

รวม 18,312 17,701 36,010 11,600 
8 อ าเภอคีรีรัฐนิคม 20,122 20,001 40,123 13,299 
 เทศบาลต าบลท่าขนอม 954 939 1,893 812 

รวม 21,076 20,940 42,016 14,111 
9 อ าเภอท่าชนะ 24,959 24,484 49,443 17,612 
 เทศบาลต าบลท่าชนะ 1,484 1,509 2,993 1,349 

รวม 26,443 25,993 52,436 18,967 
10 อ าเภอไชยา 17,729 18,227 35,947 12,382 
 เทศบาลต าบลพมุเรียง 3,721 3,883 7,604 2,203 
 เทศบาลต าบลตลาดไชยา 2,544 2,790 5,334 2,208 

รวม 23,979 24,906 48,885 16,992 
11 อ าเภอท่าฉาง 13,939 13,737 27,676 9,145 
 เทศบาลต าบลท่าฉาง 2,296 2,499 4,795 1,622 

รวม 16,235 16,236 32,471 10,767 
12 อ าเภอเคียนซา 22,225 21,718 43,943 14,717 
 เทศบาลต าบลเคียนซา 885 834 1,689 621 

รวม 23,080 22,552 45,632 15,338 
13 อ าเภอเวยีงสระ 8,027 8,179 16,206 5,128 
 เทศบาลต าบลเวยีงสระ 4,815 5,150 9,965 4,684 
 เทศบาลต าบลบา้นสอ้ง 8,336 8,344 16,680 5,518 
 เทศบาลต าบลเขานิพนัธ ์ 2,952 3,063 6,015 2,010 
 เทศบาลต าบลเขาทุ่งหลวง 5,148 5,429 10,577 3,182 

รวม 29,278 30,165 59,443 20,522 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  แสดงประชากร พื้นท่ี จ  านวนต าบลและจ านวนหมู่บา้นของอ าเภอต่าง ๆ 
 

ล าดบัที ่ ส านักทะเบียน ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
14 อ าเภอบา้นนาเดิม 9,780 9,945 19,725 5,993 
 เทศบาลต าบลบา้นนา 1,473 1,590 3,063 1,260 

รวม 11,253 11,535 22,788 7,253 
15 อ าเภอดอนสกั 12,332 12,270 24,602 8,211 
 เทศบาลต าบลดอนสกั 5,638 5,815 11,453 4,366 

รวม 17,970 18,085 35,055 12,577 
16 เทศบาลเมืองเกาะสมุย 26,454 27,759 54,213 38,074 
17 อ าเภอเกาะพงนั 4,811 4,765 9,576 7,751 
 เทศบาลต าบลเกาะพงนั 2,673 2,681 5,354 2,948 

รวม 7,484 7,446 14,930 10,699 
18 อ าเภอชยับุรี 13,042 12,648 25,690 8,630 
19 อ าเภอวภิาวดี 7,490 6,848 14,338 5,406 

รวมทั้งจงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี 493,403 503,018 996,421 385,665 

 
ท่ีมา:  ท่ีท าการปกครองจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553  
 

2.2.1.10  การเดินทางมาจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
รถไฟ จากสถานีรถไฟหวัล าโพง มีบริการเดินรถทุกวนั ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผูโ้ดยสาร

ตอ้งไปลงท่ีสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี (อยูท่ี่อ  าเภอพุนพิน) แลว้ต่อรถประจ าทางหรือแท็กซ่ีเขา้ตวัจงัหวดั 
ระยะทาง 13 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0-2223-
7010, 0-2223-7020 สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี อ าเภอพุนพิน โทร. 0-7731-1213 www.railway.co.th 

รถโดยสารประจ าทาง บริษทั ขนส่ง จ ากดั เปิดบริการเดินรถระหวา่ง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์
ธานี ทุกวนั ใชเ้วลาเดินทาง 11 ชัว่โมง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต ้ถนนบรมราชชนนี รายละเอียด
ติดต่อ โทร. 02-894-6122 จองตัว๋ บขส. โทร. 02-422-4444  www.transport.co.th หรือบริษทัเอกชน 
โสภณทวัร์ โทร. 0-2435-5023 กรุงสยาม โทร. 0-2435-5024 นอกจากน้ียงัมีบริการรถโดยสารปรับ
อากาศ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย อีกดว้ย 

เคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีบริการเท่ียวบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี 
ทุกวนั และกรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวนัๆละ 2 เท่ียว สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0-2280-0060, 
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0-2628-2000,0-2356-11 ส านกังานสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7727-2610, 0-7727-3710 ท่าอากาศยานสุราษฎร์
ธานี โทร 0-7725-3500 ต่อ 262 www.thaiairways.com นอกจากน้ี บริษทั บางกอกแอร์เวย ์จ  ากดั 
เปิดบริการเท่ียวบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวนั ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 10 นาที สอบถาม
รายละเอียด โทร. 0-2265-5555 หรือ เกาะสมุย โทร.0-7742-2512 www.bangkokair.com   

2.2.1.11  เทศกาลและงานประเพณ ี
ประเพณีชกัพระ ทองผา้ป่า แข่งเรือยาว จดัข้ึนในวนัออกพรรษา (แรม 1 ค ่า เดือน 11) 

แต่ละวดัจะท าบุษบก หรือพนมพระตกแต่งอยา่งสวยงาม ตรงกลางบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางอุม้บาตรตามคติทางพุทธศาสนา จากนั้นให้ประชาชนลากไป เม่ือเสร็จพิธีลากพระ (ทั้งทางบก 
และทางน ้ า) จะน าพระไปท าความสะอาด และมีพิธีสงฆ์สมโภชน์พระลากในตอนค ่า โดยมีพระสงฆ์
มาเทศน์เก่ียวกบัการเสด็จของพระพุทธเจา้จากดาวดึงส์ลงสู่โลกมนุษย ์

กีฬาชนควาย เป็นกีฬาพื้นเมือง จะจดัข้ึนในโอกาสท่ีมีงานมงคล หรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น 
ตรุษสงกรานต ์และวนัข้ึนปีใหม่ 

2.2.1.12  สินค้าพืน้บ้านและของทีร่ะลกึ 
ไข่เค็มไชยา เป็นไข่เค็มท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีกล่าวขวญัท่ีสุดในด้านความอร่อย น่า

รับประทาน พิเศษตรงท่ีไข่เค็มไชยาจะมีไข่แดงมากแต่ไม่คาวเหมือนไข่เป็ดทัว่ไป มีแหล่งขายและ
ผลิตท่ีอ าเภอไชยา 

ขนมจั้ง ขนมท่ีนิยมกนัมากในอ าเภอไชยา เคร่ืองปรุงขนมประกอบดว้ย ขา้วเหนียว น ้ า 
และน ้าต่าง ๆ ส่วนใหญ่นิยมรับประทานกบัน ้าเช่ือม หรือน ้ากะทิ 

ผา้ไหมพุมเรียง เป็นงานหตัถกรรมต าบลพุเรียง การทอผา้พุมเรียงใชไ้หมจากญ่ีปุ่น โดย
นิยมทอผา้ดว้ย 

กระตุก ลวดลายประดิษฐ์ข้ึนมาเป็นของชาวพุมเรียง มี 5 ลาย ไดแ้ก่ ลายราชวตัร ลาย
ดอกพิกุล ลายดอกโดม ลายนพเกา้ และลายยกเมด็ 

หมวกพุมเรียง ท าจากวสัดุหลายอยา่งเช่น ปอแกว้ ใบลาน หรือใบตาล หมวกพุมเรียงมี
ลกัษณะแปลกไปจากหมวกของท่ีอ่ืน 

หอยชาวพุมเรียง เป็นอาหารทะเลท่ีมีช่ือของอ าเภอไชยา และสามารถบริโภคไดเ้ฉพาะท่ี
พุมเรียง 

หอยนางรม ของสุราษฎร์ธานี เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักชิมอาหารว่า
รสชาติดี มีเน้ือในขาวสะอาด รสออกหวาน ไม่มีกล่ินคาว หอยนางรมมีสองชนิด คือ ชนิดพนัธ์ุเล็ก
เรียก หอยเจาะ ชนิดพนัธ์ุใหญ่เรียกวา่ หอยตะโกรม หอยนางรมจะวางไข่ตลอดปี แต่จะพบมากใน
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ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนเมษายน แหล่งเพาะเล้ียงอยู่บริเวณปากคลองท่าทอง และปาก
คลองกะแดะ อ าเภอกาญจนดิษฐ์ 

เงาะพนัธ์ุโรงเรียน เป็นผลไมท่ี้มีช่ือของจงัหวดั มีรสชาติหวานและกรอบ สะตอ พืช
เศรษฐกิจของจงัหวดั โดยเฉพาะท่ีอ าเภอคีรีรัฐนิคม มีมากในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 

2.2.1.13  แหล่งท่องเทีย่ว  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1.  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และศาสนสถาน คือ สวนโมกขพลาราม พิพิธภณัฑ์

แห่งชาติไชยา วดับรมธาตุไชยาราชวรวหิาร วดัแกว้วดัหลง วดัเขาสุวรรณประดิษฐ์ วดัถ ้าสิงขร พระ
ธาตุศรีสุราษฎร์ พระพุทธรูปใหญ่ เจดียแ์หลมสอ พระธาตุหินงู พระพุทธบาทเขาเลห์ วดัถ ้าคูหา วดั
เขาพระน่ิม วดัถ ้าน ้าทิพย ์

2.  แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและหตัถกรรม คือ ฟาร์มหอยนางรม หมู่บา้นท าไข่เค็ม
ไชยา หมู่บา้นทอผา้ไหมพุมเรียง ศูนยฝึ์กลิง 

3.  แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ คือ อุทยานหมู่เกาะอ่างทอง หาดเฉวง หาดละไม อ่าว
ทอ้งตะเคียน อ่าวบางรัก หาดหนา้ทอน น ้ าตกหินลาด น ้ าตกหนา้เมือง หินตา หินยา เกาะฟาน ทะเล
ในเกาะเต่า เกาะนางยวน หาดร้ิน อ่าวศรีธนู อ่าวทอ้งนายปาน น ้ าตกแพง น ้ าตกธารเสด็จ น ้ าตกจอมทอง 
สระมโนราห์ เข่ือนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก โครงการจุฬาภรณ์ 8 น ้ าตกดาดฟ้า ถ ้าเหม็น 
น ้าตกเหมืองทวด อุทธยานแห่งชาติใตร่้มเยน็ เขตหา้มล่าสัตวป่์าเขาท่าเพชร 
        2.1.2  ข้อมูลทัว่ไปของเกาะพะงัน 

2.1.2.1  ประวตัิความเป็นมา 
เกาะพะงนัเป็นหน่ึงของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอเกาะพะงนั 

ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทยทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั ห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 100 
กิโลเมตร อ าเภอเกาะพะงนัมีเน้ือท่ีทั้งหมด 193 ตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่ท่ีส าคญั 
จ านวน 6 เกาะ คือ เกาะพะงนั เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะแตนอก เกาะแตใน และเกาะมา้ โดยเกาะ
พะงนัใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากเกาะสมุย มีเน้ือท่ีประมาณ 120,625 ไร่ หรือ 168 ตารางกิโลเมตร 
อยูห่่างจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที โดย
เกาะพะงนัเป็นหน่ึงในจ านวน 48 เกาะท่ีตั้งอยูใ่นช่องอ่างทอง ไดรั้บการยกฐานะเป็นก่ิงอ าเภอ เม่ือ 
พ.ศ.2513 และเป็นอ าเภอเกาะพะงนั เม่ือ พ.ศ.2520 

เกาะพะงนัมีการตั้งถ่ินฐานมากกวา่ 100 ปี สันนิษฐานวา่พวกแรกท่ีมาอยูบ่นเกาะพะงนั 
น่าจะเป็นแขกจากมลายท่ีูอยูแ่ถบจงัหวดันครศรีธรรมราช หรือไม่ก็เป็นพวกแขกท่ีมาจากปัตตานี 
มาอาศยัท าการประมงเป็นหลกัโดยสังเกตจากช่ือของเกาะและสถานท่ีบางแห่งบนเกาะ เพราะเกาะ
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พะงนัมีความหมายมาจากค าวา่ (หลงังนั) เป็นภาษาถ่ินหมายถึง สันทรายท่ีโผล่พน้น ้ าเม่ือยามน ้ าลง 
ช่ือเกาะพะงนันั้นเดิมทีไม่มีสระอะ หลงัจากท่ีไดรั้บการยกฐานะเป็นอ าเภอเกาะพะงนั ทางราชการ
ไดเ้พิ่มสระเป็น “พะงนั” จนถึงทุกวนัน้ี ค  าวา่ “พงนั” หรือ “พะงนั” จึงมีความหมายเดียวกนั 

อีกทั้งเกาะพะงนัยงัเป็นเกาะแห่งประวติัศาสตร์ เกาะแห่งความภาคภูมิใจเน่ืองจากมี
พระมหากษตัริยแ์ห่งราชวงคจ์กัรี เสด็จประพาสถึง 4 พระองค ์คือ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 7 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
โดยเฉพาะรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จ ประพาสถึง 14 คร้ัง ดงัมีหลกัฐานรอยจารึกพระ

ปรมาภิไธยย่อของทุกพระองค์ ปรากฏ ณ บริเวณน ้ าตกธารเสด็จ น ้ าตกธารประพาสและ
น ้าตกธารประเวศ          

2.1.2.2  ลกัษณะภูมิประเทศ  
ลกัษณะภูมิประเทศทัว่ไปเป็นภูเขาสูง ชายหาด ท่ีราบมีเพียง 1 ใน 4 ของพื้นท่ีทั้งหมด 

โดยมียอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหรา มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 627 เมตร มีป่าเขาท่ีอุดม
สมบูรณ์ ประกอบดว้ยเกาะต่างๆ ไดแ้ก่ เกาะพะงนั เกาะแตนอก เกาะแตใน เกาะมา้ และเกาะเต่า ซ่ึง
อยู่ห่างจากเกาะพงันไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปจึงเป็นภูเขา
สลบัซบัซอ้นมีท่ีราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวต่างๆ รอบเกาะ 

2.1.2.3  ลกัษณะภูมิอากาศ  
เกาะพะงนัได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ด้าน คือ ลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และ

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ฤดูกาลแบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ  
1.  ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน เป็นช่วงปลายลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อากาศจะคลายความชุ่มช้ืน ประกอบกบัมีกระแสน ้ าอุ่นพดัจากทะเลจีนใต ้ท าให้มีฝนตกนอ้ยและ
อุณหภูมิสูงข้ึน แต่คล่ืนลมสงบ น ้าทะเลใส เหมาะแก่การท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่  

2.  ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมกราคม ส าหรับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเป็น
ช่วงลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ท าให้มีฝนตกชุกไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี โดยเฉพาะเดือน
พฤศจิกายนมีจ านวนวนัท่ีฝนตกโดยเฉล่ียถึง 20.2 วนัต่อเดือน ปริมาณน ้าฝน 1,919.2 มิลลิเมตรต่อปี  
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2.1.2.4  แสดงแผนทีเ่กาะพงัน 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5  แผนท่ีเกาะพงนั 
ท่ีมา:  http://www.suratthani.doae.go.th, สืบคน้เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 

 
2.1.2.5  ประชากร 
เกาะพะงนัมีจ านวนประชากรทั้งหมด 8,431 คน มีครัวเรือน 2,579 ครัวเรือน  
2.1.2.6  เขตการปกครอง 
อ าเภอเกาะพะงนัแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ต าบล 17 หมู่บา้น คือ  

1.  ต. เกาะพะงนั   8  หมู่บา้น  
2.  ต. บา้นใต ้  6  หมู่บา้น  
3.  ต. เกาะเต่า   3  หมู่บา้น  

มีเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลเกาะพะงนั  
2.1.2.7  อาชีพ 
ส่วนใหญ่ท าสวนมะพร้าว สวนผลไม ้ประมง ธุรกิจบงักะโล และการท่องเท่ียว คา้ขาย  
2.1.2.8  สภาพทางเศรษฐกจิ 
ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าสวนมะพร้าว เล้ียงสัตวใ์นครัวเรือน 

สวนผลไม ้ส่วนการประมงก็เป็นประมงชายฝ่ัง มีเรือจบัปลาหมึกเป็นหลกั อาชีพธุรกิจการท่องเท่ียว 
ร้อยละ 5 และอ่ืน ๆ อีกร้อยละ 5 ธนาคารพาณิชย ์6 แห่ง รายไดเ้ฉล่ีย 36,000 บาทต่อคนต่อปี 
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2.1.2.9  สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ 
 เกาะพะงนั มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2552) ไดแ้ก่ 
 หาดร้ิน  
 ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพงนั ระยะทางห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ 
12 กิโลเมตร เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสุด และมีช่ือเสียงของเกาะพงนั ความยาวของหาดประมาณ 2 
กิโลเมตร หาดร้ินมีอยู ่2 หาดคือหาดร้ินในกบัหาดร้ินนอก 
 หาดร้ินใน อยู่ทางด้านตะวนัตก ของเกาะพงัน มีชายหาดยาวประมาณ 1,000 เมตร 
ชายหาดขาวสะอาด น ้ าทะเลสีสวย เล่นน ้ าไดต้ลอดแนวยกเวน้ช่วงท่ีเป็นท่าเรือ มีเรือเมล์โดยสาร
ขา้มไปยงัเกาะสมุยทุกวนัๆ ละ 4 เท่ียว ขา้มไปยงัท่าเรือพระใหญ่บนเกาะสมุย หาดร้ินในจึงเป็น
เสมือนศูนยก์ลางของหาดร้ิน มีร้านคา้ ร้านซกัรีด เคาร์เตอร์ทวัร์ ร้านอาหารเบียดเสียดกนัอยู ่ทุกๆ
วนัจะมีผูค้นมาและผูค้นไปคึกคกัทัง่วนั ชายหาดท่ีถดัจากท่าเรือไปเป็นชายหาดโคง้ทอดยาว ราย
เรียงดว้ยท่ีพกัให้เลือกมากมาย ชายหาดขาวสะอาด เล่นน ้ าไดดี้ ฝร่ังนอนอาบแดดกนัเต็มหาด จาก
หาดร้ินมีทางเดินไปยงัทางใตจ้ะถึงหาดลีลาเป็นหาดเล็กๆ ท่ีสงบเงียบ หาดลีลาทรายขาวสะอาด 
บรรยากาศดี 
 หาดร้ินนอก มีลกัษณะเป็นโคง้เวว้รูปคร่ึงวงกลม หากไดเ้ดินข้ึนเนินเขาไปยงัจุดชมวิว
จะเห็นความสวยงามของโคง้อ่าวสวยจริงๆ หาดร้ินนอกสวยกวา่หาดร้ินใน และท่ีเกาะพงนัหาดน้ี
น่ีเองท่ีเป็นสถานท่ีจดังานฟูลมูนปาร์ต้ีทุกคืนพระจนัทร์เต็มดวงข้ึน 15 ค ่า แสงจนัทร์จะส่องแนว
ชายหาดสีขาวสะทอ้นเป็นสีนวลสวา่งข้ึน นอกเหนือจากช่วงเวลาฟูลมูนปาร์ต้ี ท่ีหาดร้ินนอกก็มีคน
ไม่ลดนอ้ยลงไป โดยเฉพาะในฤดูท่องเท่ียว ท่ีพกัจะถูกจบัจองเต็มหมด ในวนัแดดจดัน ้ าทะเลท่ีหาด
ร้ินสีจะสวยตดักบัหาดทรายขาว ฝร่ังจะนอนอาบแดดกนัเตม็ไปหมด 
 การเดินทาง จากท่าเรือทอ้งศาลา ศูนยก์ลางของเกาะมีรถสองแถวประจ าทางวิ่งไปยงั
หาดร้ินตลอดวนั หรือจะเหมาไปส่งก็ได ้จากหาดร้ินมีเรือโดยสารไปยงัเกาะสมุยไดเ้ช่นกนั 
 หาดท้องนายปาน  
  ตั้งอยูทิ่ศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะพงนั หมู่ 5 ต าบลบา้นใต ้อ าเภอเกาะพะงัน ห่าง
จากตวัอ าเภอประมาณ 3 กิโลเมตร หาดทอ้งนายปานอยู่ทางด้านหลงัของเกาะพงนั ตอ้งนัง่รถผ่า
เกาะข้ึนเขาลงเขาไป สมยัก่อนชาวบา้นท่ีทอ้งนายปานเรียกวา่เป็นคนหลงัเกาะ ถนนหนทางล าบาก
ตอ้งนัง่เรือออ้มเกาะไป แต่เด๋ียวน้ีทางดีข้ึน รถยนตว์ิง่สบาย แต่มอเตอร์ไซตต์อ้งใชฝี้มือหน่อยเพราะ
บางช่วงจะสูงชนั ตามทางจะมีจุดชมวิวสวยๆหลายแห่ง นอกจากเส้นทางรถจากท่าเรือทอ้งศาลา
ศูนยก์ลางของเกาะแลว้ ยงัมีเรือหางยาววิง่ออ้มจากทอ้งศาลาไปยงัหาดทอ้งนายปาน หากคล่ืนลมไม่
แรงวธีิน้ีจะสะดวก รวดเร็วดี หาดทอ้งนายปานมี 2 หาด คือ  
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 หาดท้องนายปานใหญ่ หาดน้ีมีวงโค้งของอ่าวท่ีสวยงามมาก หากยืนตรงกลางอ่าว
บริเวณเซ็นทรัล คอทเทจ จะมองเห็นภูเขา ท่ีโคง้กนัเป็นอ่าวทั้ง 2 ดา้น มีร่องน ้ าทะเลอยู่ตรงกลาง
อยา่งสวยงามท่ีเกาะพงนั หาดทอ้งนายปานใหญ่เป็นหาดท่ีขาวสะอาด ชายหาดมีความลาดเอียงก าลงั
ดี ลงเล่นน ้ าไดต้ลอดแนว บรรยากาศสงบไม่พลุ่งงพล่านเกินไป มีรีสอร์ทให้บรการระดบัดีหลาย
แห่ง หาดน้ีเหมาะแก่การพกัผอ่นและยงัมี One Day Tour จากเซ็นทรัล คอทเทจบริการพาไปด าน ้ าท่ี
เกาะมา้ หาดแม่หาด เท่ียวอ่าวโฉลกหล า หาดขวด และอ่ืนๆ ราคายอ่มเยาไปสายบ่ายกลบัไม่เหน่ือย
เกินไป 
 หาดท้องนายปานน้อย อยูถ่ดัจากหาดทอ้งนายปานใหญ่ไปมีหวัแหลมลกัษณะเป็นเนิน
เขาเล็กๆ คัน่อยู ่บนเนินเขามีรีสอร์ทสวยมีระดบัคือ ปานวิมานรีสอร์ท ซ่ึงสามารถมองเห็นทิวทศัน์
มุมสูงทั้งหาดทอ้งนายปานนอ้ยและหาดทอ้งนายปานใหญ่ หาดทอ้งนายปานนอ้ยมีลกัษณะเป็นโคง้
พระจนัทร์เส้ียวแนวหาดเป็นสีขาวสะอาด เล่นน ้าไดดี้ตลอดแนว บรรยากาศสงบ ผูค้นไม่พลุ่งพล่าน 
มีท่ีพกัระดบัดีใหใ้ชบ้ริการหลายแห่ง ท่ีน่าสนใจอีกอยา่งของหาดน้ีคือมีทางเดินชมธรรมชาติท่ีสร้าง
เป็นสะพานปูนเขา้ไปยงัป่าชายเลนของปานวิมานรีสอร์ท สามารถชมทิวทศัน์ของป่าชายเลนและ
ทอ้งทะเลไดส้วยงาม 
 การเดินทาง สามารถเดินทางไดท้ั้งเรือและรถยนต ์

ศาลเจ้าแม่กวนอมิ 
ตั้งอยู่หมู่ท่ี 7 บา้นโฉลกหล า ระยะทางจากทอ้งศาลาประมาณ 9 กิโลเมตร สร้างเสร็จ

เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2536 เม่ือข้ึนไปถึงหน้าศาลจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเกาะพะงัน 
นบัเป็นจุดชมววิท่ีสวยงามจุดหน่ึง  

พระพุทธบาทจ าลอง บนภูเขาวดัมธุรวราราม (วดัมะเดื่อหวาน)  
ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต าบลเกาะพะงนั บนยอดเขาน้ีมีมณฑปพระพุทธบาทจ าลอง จากเชิงเขาจะ

มีบนัไดข้ึนไปนมสัการพระพุทธบาทนบัวา่สะดวกสบายมาก ส าหรับพระพุทธบาทแห่งน้ี จะมีงาน
ประเพณีนมสัการเป็นประจ าทุกปี  

วดัเขาถ า้ (สวนสุวรรณโชติการาม)  
ตั้งอยูบ่นยอดเขาขา้วแห้ง หมู่ 1 ต าบลบา้นใต ้เป็นส านกัสงฆท่ี์มีผูนิ้ยมมานัง่วิปัสนาทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในช่วงเดือนกนัยายน-พฤศจิกายน บริเวณวดัร่มร่ืนสวยงาม อากาศเยน็
สบาย ภายในมีพระพุทธบาทจ าลองและพระพุทธรูปปางป่าเลไลย ์และรูปป้ันพระแม่ธรณีบีบมวย
ผม เม่ือข้ึนไปบนเนินหินสูงท่ีสร้างมณฑปจะสามารถมองเห็นทิวทศัน์รอบเกาะได ้ส่วนทางไหล่เขา
ดา้นหลงัมีส่ิงท่ีน่าสนใจคือเพิงหินซ่ึงมีลกัษณะเป็นคูหา 
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อ่าวโฉลกหล า 
เป็นอ่าวอยูท่างทิศเหนือของเกาะพะงนั เป็นอ่าวลึกก าบงัคล่ืนลมในบางฤดูไดเ้ป็นอยา่ง

ดี แต่บางฤดูคล่ืนลมจดัมากเรือเขา้จอดเทียบท่าไม่ได ้เวลาคล่ืนลมสงบจะมีเรือประมงเขา้มาจอด
เป็นจ านวนมาก พอ่คา้แม่คา้จะตั้งร้านจ าหน่ายสินคา้ต่างๆ เช่นเดียวกบัในตลาดใหญ่ สินคา้ท่ีมีช่ือท่ี
นกัท่องเท่ียวสามารถซ้ือกลบัไปฝากคนท่ีอยูท่างบา้นคือ ปลาหมึกตากแหง้  

หาดแม่หาด-เกาะม้า 
ตั้งอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณหมู่ท่ี 7 บา้นโฉลกหล า ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอ

ประมาณ 15 กิโลเมตร แม่หาดมีเสน่ห์ตรงท่ีเป็นหาดท่ียาว ทรายสีขาวสะอาดเม็ดใหญ่ ลงเล่นน ้ าได้
ตลอดแนว มีท่ีพักใต้ทิวสน ร่มมะพร้าวระดับกลางๆให้เลือกพักหลายแห่ง บรรยากาศดีไม่
พลุกพล่าน จุดเด่นท่ีสุดของหาดน้ีคืออยูไ่กลเ้กาะมา้ เกาะเล็กๆ ท่ีถูกเช่ือมดว้นสันทรายเขา้หาหาด
แม่หาด สามารถเดินข้ามไป-มาได้ เกาะม้าโอบล้อมไปด้วยแนวปะการังน ้ า ต้ืนท่ีสวยงาม 
นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมด าน ้าชมปะการัง ไม่วา่จะพกัอยูท่ี่หาดหรืออ่าวใดนิยมเหมาเรือหางยาวมาเล่นน ้ า 
และด าน ้าดูปะการังท่ีน่ี ถดัจากหาดแม่หาดไปเป็นหาดสลดัหาดเล็กๆท่ีมีบรรยากาศส่วนตวั มีรีสอร์
ทใหบ้ริการและมีแหล่งด าน ้าชมปะการังหนา้หาดน่าแวะไปเท่ียวหรือชอบใจบรรยากาศก็มีท่ีพกัให้
เลือกพกัดว้ย 

การเดินทาง จากท่าเรือทอ้งศาลามีรถสองแถวใหบ้ริการหรือจะเช่ามอเตอร์ไซค ์
 อุทยานแห่งชาติและน า้ตกธารเสด็จ 
 น ้าตกธารเสด็จและอ่าวธารเสด็จ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
เป็นน ้าตกท่ีไหลลงทะเลทางดา้นทิศตะวนัออก น ้าตกธารเสด็จมีจารึก จปร., วปร., ปปร., รพ., ภปร.
, และช่ือน ้ าตก"ธารเสด็จ" ลายพระหตัถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รัชกาลท่ี 5 
น ้ าตกธารเสด็จเป็นน ้ าตกท่ีมีน ้ าตลอดทั้งปี เป็นแหล่งน ้ าจืดของขบวนเรือพระท่ีนัง่สมยัรัชกาลท่ี 5 
เม่ือคร้ังเสด็จหวัเมืองปักษใ์ต ้น ้ าตกธารเสด็จเป็นน ้ าตกท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว
ทรงโปรดปราน นอกจากน้ียงัมีพลบัพลาท่ีประทบัท่ีกรมศิลปากรไดส้ร้างข้ึนมาใหม่แทนหลงัเดิมท่ี
ช ารุด และไดข้ึ้นทะเบียนสถานท่ีประวติัศาสตร์น ้าตกธารเสด็จเป็นโบราณสถานเม่ือ พ.ศ. 2540 
 การเดินทาง อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัสุราษฏร์ธานี
ประมาณ 80 กิโลเมตร สามารถน ารถยนตล์งเรือเฟอร์ร่ีท่ีอ าเภอดอนสัก จงัหวดัสุราษฏร์ธานีใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมงถึงท่าเรือทอ้งศาลา อ าเภอเกาะพะงนั เล้ียวขวาไปตามถนนทางบา้นใต้
ทอ้งนายปาน ผา่นตน้ยางนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ประมาณ 9 กิโลเมตรถึงบา้นทอ้งนาง เล้ียว
ขวาผ่านพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ถึงท่ีท าการ
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั 
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หาดบ้านใต้  
เป็นชายหาดท่ีสวยงาม มองเห็นเกาะสมุยอยู่ตรงขา้ม ชุมชนบา้นใตเ้ป็นหมู่บา้นชาวประมง

ขนาดเล็ก สามารถพบเห็นวถีิชาวบา้นไดท้ัว่ไป 
2.1.2.10  กจิกรรมท่องเทีย่วแบบผจญภัย  
เกาะพะงนั นอกจากจะมีชายทะเลท่ีงดงามไวส้ าหรับพกัผอ่นตากอากาศแลว้ ส าหรับผูท่ี้

ช่ืนชอบการผจญภยั ก็ยงัมีกิจกรรมต่างๆ ใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น 
 ด าน า้ลกึ (Scuba Diving)  
 เกาะพะงนั มีแหล่งด าน ้ าลึกชมปะการังและส่ิงมีชีวิตใตท้ะเล ซ่ึงอยูห่่างออกไปไม่ไกล
นกั แหล่งด าน ้ าลึกท่ีมีช่ือเสียง เช่น จุดด าน ้ าลึกหินใบ (Sail Rock) และจุดด าน ้ าลึกส าราญ (Samran 
Pinnacles) นอกจากน้ียงัสามารถเดินทางไปด าน ้ ายงัเกาะเต่า โดยจะมีบริษทัทวัร์และโรงเรียนสอน
ด าน ้าจดับริการใหไ้ปกลบัไดใ้นวนัเดียว  

ส าหรับผูท่ี้ยงัไม่เคยมีประสบการณ์ในการด าน ้ ามาก่อน บนเกาะพะงนัยงัมีโรงเรียน
สอนด าน ้ าอยู่หลายแห่ง ทั้ งในบริเวณท้องศาลาและหาดร้ิน ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 5 วนั ก็จะได้
ประกาศนียบตัรท่ีน าไปใชเ้ป็นใบอนุญาตด าน ้าไดท้ัว่โลก ส่วนท่านท่ีมีประกาศนียบตัรแลว้ ท่านไม่
ตอ้งน าอุปกรณ์ด าน ้ ามาเอง เพราะโรงเรียนสอนด าน ้ าเหล่าน้ีมีอุปกรณ์ด าน ้ าท่ีมีมาตรฐานให้เช่าใน
ราคาไม่แพง  
 ด าน า้ชมปะการังน า้ตืน้ (Snorkeling)  
 เกาะพะงนัมีแหล่งปะการังน ้ าต้ืนอยูแ่ทบจะรอบเกาะ แหล่งท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยม
กนัมาก คือ บริเวณเกาะมา้ บา้นแม่หาด ซ่ึงสามารถเดินจากชายหาดไปถึงแนวปะการังได้ และ 
เกาะแตใน ซ่ึงนัง่เรือไปเพียง 10 นาทีก็ถึง อุปกรณ์การด าน ้ าสามารถหาเช่าได้จากร้านคา้ในทอ้ง
ศาลา หาดร้ิน หรือตามบงักะโลทัว่ไป  
 นอกจากน้ีบริษทัทวัร์บนเกาะพะงนัยงัจดัน าเท่ียวแบบเชา้ไปเยน็กลบัสู่หมู่เกาะอ่างทอง 
อนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอันลือช่ือ ซ่ึงสามารถด าน ้ าต้ืนชมปะการังอนัสวยงาม 
ล่องเรือชมเกาะแก่ง และเดินป่าไปยงัจุดชมวิวท่ีน่าประทบัใจ การเดินทางจากเกาะพะงนัไปยงัหมู่
เกาะอ่างทองนั้นใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง และสามารถไปกลบัไดใ้นวนัเดียว  

ข่ีจักรยานเสือภูเขา 
เกาะพะงนัมีเส้นทางท่ีเหมาะสมในการข่ีจกัรยานท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่ เพราะการจราจร

บนเกาะไม่คบัคัง่เช่นท่ีอ่ืนๆ และยงัมีเส้นทางตดัในสวนมะพร้าวผา่นบา้นสวนของชาวบา้นท่ีให้ร่ม
เงาผ่อนคลายความร้อนจากถนนใหญ่ไปไดม้าก เส้นทางเสือภูเขาบนเกาะพะงนัมีให้กบัทุกระดบั
ฝีมือของผูข่ี้ ตั้งแต่หดัเร่ิมตน้แบบถนนเรียบไปจนถึงมือโปรท่ีตอ้งใชก้ าลงัข้ึนเขาบนถนนลูกรังปน
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กรวดทรายเลยทีเดียว ระยะทางก็พอดีกับก าลัง คือ มีตั้ งแต่ 5 กิโลเมตรไปจนถึง ไปกลับ 30 
กิโลเมตร บนเทือกเขาท่ีสูงชนั  

หากไม่ตอ้งการน าจกัรยานไปเองก็สามารถหาเช่าได้ตามร้านจกัรยานให้เช่าทัว่ไป ท่ี
บา้นทอ้งศาลา บา้นหาดร้ิน และบา้นโฉลกหล า โดยราคาก็ไม่แพงมากเพียง80-150 บาทต่อวนั
เท่านั้น  

เดินป่าแค้มป้ิง 
ป่าของเกาะพะงนัยงัคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก วนอุทยานน ้ าตกแพง เป็นสถานท่ีท่ี

เหมาะส าหรับการเดินป่าแคม้ป้ิง เพราะมีน ้ าตกอนัสวยงาม พนัธ์ุไมแ้ละนกนานาชนิด รวมทั้งสัตว์
ป่าขนาดเล็กก็ยงัมีอยู่ชุกชุม มีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทิวทศัน์รอบเกาะอยู่หลายแห่ง เช่น ท่ีไม่
ไกลจากตวัน ้าตกมากนกั และท่ีเขาหรา ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของเกาะพะงนั บนยอดเขาจะมีอากาศเยน็
สบาย เหมาะส าหรับการตั้งแคมป์ รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไดท่ี้ท่ีท าการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ 

2.1.2.11  ฟูลมูนปาร์ตี ้(Full Moon party) 
 ฟลูมูนปาร์ต้ี เป็นปาร์ต้ีชายหาดท่ีจดัทุกวนัพระจนัทร์เตม็ดวง ข้ึน 15 ค ่า ของแต่ละเดือน 
ซ่ึงเป็นปาร์ต้ีท่ีไดรั้บความนิยมและมีช่ือเสียงของเกาะพะงนัเป็นอยา่งมาก เดิมนั้นเล่ากนัวา่ฟูลมูนปาร์ต้ี
น้ีเกิดข้ึนโดยเม่ือประมาณปี พ.ศ.2530 มีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นคนหน่ึงเดินทางท่องเท่ียวมายงัเกาะ
พะงนัน้ีแล้วมาพกัผ่อนอาบแดดเล่นน ้ าทะเล ณ หาดร้ิน พอตกกลางคืนตรงกบัคืนข้ึน 15 ค  ่า ซ่ึง
พระจนัทร์จะข้ึนเต็มดวง ณ หาดร้ินไม่มีเมฆมาบดบงั นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นคนน้ีไดอ้อกมานอน
เล่นบนชายหาดมองไปบนทอ้งฟ้าท่ีปราศจากเมฆเห็นพระจนัทร์เต็มดวงส่องแสงนวลจา้งามจบัตา 
จนท าให้เกิดความรู้สึกด่ืมด ่ากบัทศันียภาพท่ีสวยงามของแสงจนัทร์ท่ีส่องสะทอ้นกระทบถูกหาด
ทรายสีขาวสะอาด พื้นน ้ าทะเลสีครามกระทบแสงสะทอ้นจากดวงจนัทร์เกิดเป็นแสงแวววาวงาม
ระยิบระยบัแสนประทบัใจเป็นภาพท่ีงดงามเหนือค าบรรยายใดๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นคนน้ีไม่
เคยพบเห็นมาก่อน จึงไดเ้ก็บเอาความสวยงามท่ีลืมไม่ลงของคืนท่ีพระจนัทร์ข้ึนเต็มดวงไปเขียนใน
หนงัสือเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเล่มหน่ึงท่ีตีพิมพจ์  าหน่ายไปทัว่โลกโดยกล่าวถึงหาดร้ินวา่เป็นจุดท่ีชม
พระจนัทร์ข้ึนเตม็ดวงท่ีสวยท่ีสุดหน่ึงในสามแห่งของโลกท่ีเคยพบมา  
 เม่ือนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตก ผูมี้รสนิยมชอบธรรมชาติและแสงจนัทร์แบบพวกบุปผา
ชนอ่านพบขอ้ความท่ีเขียนถึงคืนพระจนัทร์ข้ึนเตม็ดวงท่ีหาดร้ินบนเกาะพะงนั จึงเกิดความหลงใหล
ใฝ่ฝันอยากมาเท่ียวชมความสวยงามของพระจนัทร์เต็มดวงท่ีเกาะพะงนั นกัท่องเท่ียวเลยพากนัแห่
มาเท่ียวจ านวนมาก จนเป็นเหตุใหก้ าเนิดงานพบปะชุมนุมของผูท่ี้หลงใหลรักในธรรมชาติของหาด
ทรายน ้าทะเลและแสงจนัทร์ข้ึนมา ซ่ึงตลอดเวลาท่ีมีงานตั้งแต่ค ่ายนัเชา้ นกัท่องเท่ียวบางคนมาเป็น
คู่ชายหญิงนอนบนชายหาดของหาดร้ิน ชมความสวยงามของพระจนัทร์เต็มดวง ท่ีสาดแสงสีเหลือง
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นวล สะทอ้นกระทบทรายสีขาวบนหาดแห่งน้ี เพื่อจดจ าวา่คร้ังหน่ึงเคยมาเยือนจุดชมพระจนัทร์ท่ี
สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลกท่ีประเทศไทย พวกนกัท่องเท่ียวท่ีมาในงานฟูลมูนปาร์ต้ีนั้นส่วนใหญ่จะ
อยูก่นัยนัตะวนัข้ึนจบัขอบฟ้าแลว้จึงพากนักลบัท่ีพกั โดยจะกลบัมาร่วมงานกนัอีกในคืนท่ีพระจนัทร์
ข้ึนเตม็ดวงของทุกๆ เดือน (นายกอ้ง, ม.ป.ป. : 8-10) 

2.1.2.12  การเดินทางไปเกาะพะงัน 
1.  สุราษฎร์ธานี-เกาะพะงนั 

เรือเฟอร์ร่ี ของบริษทั ราชาเฟอร์ร่ี ออกจากท่าเรือดอนสักไปเกาะพะงนั เวลา 10.00 น. 
14.00 น. และ 18.00 น. ถึงเกาะพะงนั เวลา 12.30 น. 16.30 น. และ 20.30 น. ค่าโดยสารคนละ 180 
บาท/คน 

เรือด่วน ของบริษทั ส่งเสริม รุ่งเรือง ออกจากสุราษฎร์ธานี วนัละ 1 เท่ียว เวลา 08.00 น. 
ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง อตัราค่าโดยสาร 250 บาท 

เรือนอน ติดต่อได้ท่ีท่าเรือบา้นดอน เรือออกเวลา 23.00 น. ถึงเกาะพะงนั เวลา 
06.00 น. ใชเ้วลาประมาณ 6 ชัว่โมง อตัราค่าโดยสาร 150 และ 200 บาท  

2.  เกาะสมุย-เกาะพะงนั 
เรือด่วน บริษทั ส่งเสริม รุ่งเรือง ออกจากท่าเรือหน้าทอน วนัละ 3 เท่ียว เวลา 

09.00 น. 11.00 น. และ 16.00 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง อตัราค่าโดยสาร 120 บาท สอบถาม
ขอ้มูล โทร. 0-2280-7897 ส านกังานเกาะสมุย โทร. 0-7742-0157  

บริษทั เรือเร็วลมพระยา จ ากดั บริการเดินเรือเส้นทางชุมพร-เกาะเต่า-เกาะพงนั-
เกาะสมุย วนัละ 1 เท่ียว ติดต่อสอบถามไดท่ี้ โทร. 0-7723-8412 (สาขาเกาะพะงนั) หรือท่ี ส านกังาน
กรุงเทพฯ โทร. 0-2629-2569-70 หรือท่ีเวบ็ไซต ์www.lomprayah.com 
 
2.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุพรรณา  หัศภาค (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้
มาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์เพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่ง 
และทราบถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้เดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่ จาก
การศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวต่างประเทศส่วนใหญ่มีถ่ินท่ีอยูในทวีปยุโรป เป็นเพศชายและเพศ
หญิงใกลเ้คียงกนั ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีอาชีพท างานภาคเอกชน ส่วนมากมีสถานภาพ
การสมรสเป็นโสด มีรายไดต้  ่ากว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และนักท่องเท่ียวส่วนมากไม่เคย
เดินทางมาเชียงใหม่ก่อน และปัจจัยท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศพบว่าปัจจัยด้าน
ศิลปวฒันธรรมเป็นปัจจยัอนัดบัแรกท่ีดึงดูดใหเ้ดินทางมาท่องเท่ียวเชียงใหม่ รองลงมาคือปัจจยัดา้น
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แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ปัจจยัดา้นการบริการและอธัยาศยัไมตรีของชาวเชียงใหม่ ปัจจยัดา้น
ความปลอดภยั ปัจจยัดา้นค่าใช้จ่ายต ่า และปัจจยัอ่ืนๆ ตามล าดบั และการศึกษาความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศหลงัจากท่ีเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่แลว้พบวา่ ปัจจยัแรกท่ีพึง
พอใจหรือประทบัใจคือปัจจยัด้านศิลปวฒันธรรม รองลงมาคือปัจจยัด้านแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ปัจจยัดา้นการบริการและอธัยาศยัไมตรีของชาวเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ปัจจยั
ดา้นค่าใชจ่้ายต ่า และปัจจยัอ่ืนๆ ตามล าดบั และจากการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศทั้งก่อนและหลงัจากเดินทางมาจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศให้
ความส าคญักับปัจจัยด้านศิลปวฒันธรรมเป็นอันดับหน่ึง ปัจจยัรองลงมาคือปัจจัยด้านแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ปัจจยัด้านบริการและอธัยาศยัไมตรีของชาวเชียงใหม่ ปัจจยัด้านความ
ปลอดภยั และปัจจยัดา้นค่าใชจ่้ายต ่าตามล าดบั ส าหรับปัญหาท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศพบเห็น
มากท่ีสุดคือปัญหาแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรม และรองลงมาคือปัญหาผูใ้ห้บริการดา้นการท่องเท่ียว
ไม่มีคุณภาพ 

นุชฤดี  รุ่ยใหม่ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีมาเท่ียวเกาะพะงนั ในปี 2549” ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ลกัษณะการเดินทาง และประเภทของข่าวสารท่ีดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีมาเท่ียวเกาะพะงนั จากการส ารวจพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเท่ียวเกาะพะงนัส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย มีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจกัร สวีเดน อิสราเอล และแคนาดา 
มีอายเุฉล่ีย 27.21 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพลูกจา้ง มีเงินเดือนเฉล่ีย 35,800 บาท และมี
สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ใช้เวลาท่องเท่ียวระยะกลางคือ 7-21 วนั มาเท่ียวเอง โดยมาเท่ียวใน
รูปแบบกลุ่มเล็กทั้งการมาเท่ียวเมืองไทยและมาเท่ียวเกาะพะงนั พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของ
นกัท่องเท่ียวพบว่าส่ือท่ีใช้มากท่ีสุดคืออินเตอร์เน็ต รองลงมาคือโทรทศัน์ วิทยุ และหนงัสือพิมพ ์
ส่วนใหญ่นั้นนักท่องเท่ียวต่างชาติมาเท่ียวเมืองไทยเป็นคร้ังแรก เหตุผลของการมาเท่ียวประเทศ
ไทยคือวิถีชีวิตและผูค้น รองลงมาคือทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งข่าวส าคญัในการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติคือส่ือมวลชน รองลงมาคือบริษทัน าเท่ียว ส่ือหลกัท่ีใช้ในการตดัสินใจของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติคืออินเตอร์เน็ต รองลงมาคือแผ่นพบั และแหล่งข้อมูลของเกาะพะงันท่ี
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัท่ีสุดคือส่ือมวลชน รองลงมาคือบริษทัทวัร์ เหตุผลหลกัท่ีนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติมาเท่ียวเกาะพะงนัคือฟลูมูนปาร์ต้ี และแหล่งข่าวสารของเกาะพะงนัท่ีส าคญัท่ีสุดคือบริษทั
ทวัร์ แหล่งข้อมูลท่ีส าคัญก่อนมาท่องเท่ียวคืออินเตอร์เน็ต แหล่งข้อมูลในประเทศท่ีส าคญัคือ
อินเตอร์เน็ต ความคาดหวงัในการมาเท่ียวเกาะพะงนัคือฟลูมูนปาร์ต้ี ข่าวสารท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ
เพิ่มเติมคือแหล่งท่องเท่ียว 
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นคร ลักษณกาญจน์ (2546) ได้ศึกษาเร่ือง “ลักษณะการท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต” พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 25-34 ปี มีภูมิล าเนาแถบ
เอเซีย จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีรายไดม้ากกวา่ US$ 5,000 ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 
สามารถเรียงล าดบัสูงสุดจนถึงต ่าสุด คือ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้านส่ิงดึงดูดใจ ดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน ดา้นค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว และดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และ
ลกัษณะการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวนั้นมีวตัถุประสงค์เพื่อมาพกัผอ่น
เป็นหลกั และเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ตเป็นคร้ังแรก และบุคคลท่ีมาท่องเท่ียวดว้ยคือ มา
กับสามี/ภรรยา แรงจูงใจท่ีท าให้ตดัสินใจมาท่องเท่ียว คือ มีสถานท่ีท่ีอยากไป และส่วนใหญ่
นกัท่องเท่ียวจะจดัการเร่ืองการท่องเท่ียวดว้ยตนเองมากกว่าแพ็จเก็จทวัร์ มีเวลาการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัภูเก็ต 4-7 วนั และหลงัจากท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัภูเก็ตแลว้มีแผนท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยอีก โดยไปท่องเท่ียวต่อท่ีกรุงเทพฯและเม่ือนกัท่องเท่ียวเดินทางออกจากประเทศไทย
แลว้ จะเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเซีย และจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวจงัหวดั
ภูเก็ตซ ้ าอีกคร้ัง 

ใจพร  เศรษฐาภิวัติกุล (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง “การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรม และความ
พึงพอใจต่อการท่องเท่ียวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวนัออก” การส ารวจมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการ
เปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวหมู่เกาะในเขตภาคตะวนัออก พฤติกรรมการท่องเท่ียว และ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวนันออกของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จาก
การส ารวจพบวา่ 1) การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวบนหมู่เกาะในเขตภูมิภาคตะวนัออก
ของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีค่อนขา้งนอ้ย โดยการส่ือสารระหวา่งบุคคลในกลุ่มเพื่อนเป็นส่ือท่ีมี
การเปิดรับมากท่ีสุด รองลงมาคือนิตยสาร และวารสารการท่องเท่ียว 2) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวยงัหมู่เกาะในเขตภาคตะวนัออก จะเคยมีประสบการณ์ในการเดินทางมา
ท่องเท่ียว ณ หมู่เกาะในเขตภาคตะวนัออกมาก่อน มีความนิยมท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวกบักลุ่ม
เพื่อนฝูง โดยเป็นผูต้ดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง และมีความตั้งใจท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวนัออกซ ้ าอีกในอนาคต 3) ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดต่อการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่เกาะในเขตภาคตะวนัออก 4) นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยมีความพึงพอใจในการท่องเท่ียวบนหมู่เกาะในเขตภาคตะวนัออกอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่
ยงัมีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสูงกวา่ความพึงพอใจ 5) การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัความ
พึงพอใจท่ีได้รับจากการท่องเท่ียว อย่างมีนัยความส าคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม และพฤติกรรมการท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในดา้นสถานท่ีพกั 
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ประกาศิต ทองเจือเพชร (2543)  ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวสหรัฐอเมริกา” ผลการศึกษาพบวา่ ลกัษณะ
ทัว่ไปของการตลาดการท่องเท่ียวของประเทศไทยเป็นตลาดเอเซียตะวนัออกเขา้มาท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ทางฝุ่ งตะวนัตกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพผูบ้ริหารและมีรายได้เฉล่ีย 30,000-50,000 เหรียญสหรัฐ และ
พฤติกรรมการท่องเท่ียว พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อพกัผ่อนและมากบัเพื่อ ก่อน
เดินทางจะคน้หาขอ้มูลจากหนงัสือน าเท่ียว มีจ านวนพกัเฉล่ีย 13.58 วนั และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนต่อ
วนั 106 เหรียญสหรัฐ และในส่วนความคิดเห็นพบว่า นกัท่องเท่ียวประทบัใจในความเป็นมิตร
ไมตรีของคนไทยมากท่ีสุด และคาดว่าจะกลบัมาท่องเท่ียวอีก ส่วนปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจท่องเท่ียว พบวา่ ราคาปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด 

สุกัญญา ไพรินทร์ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมในการตดัสินใจท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวในอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี” ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ รายได้มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวของชาว
ต่างประเทศ สถานท่ีท่ีเดินทางมากท่ีสุดคือหาดชะอ า ความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ประทบัใจอนัดบัแรกคือบรรยากาศของสถานท่ีท่องเท่ียว รองลงมาคือความหลากหลายของสถานท่ี
และอาหารอร่อย และมีคุณภาพ ความคิดเห็นต่อส่ิงท่ีควรปรับปรุงนั้น อนัดับแรกคือ ปัญหาค่า
พาหนะแพง (รถรับจ้าง) รองลงมาคือปัญหาในการเดินทาง และปัญหาด้านภาษา การส่ือสาร 
ตามล าดบั ความคิดเห็นดา้นความตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ อนัดบัแรกคือ ท่ีพกั 
รองลงมาคือศูนยป์ระชาสัมพนัธ์/บริการขอ้มูล แผนท่ี ป้ายบอกสถานท่ี ตามล าดบั 
 ในการศึกษาวิจยัขา้งตน้นั้น เพื่อให้ทราบขอ้มูล วิธีด าเนินการวิจยั และเป็นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎธ์านี ทั้งน้ีวจิยัขา้งตน้เป็นประโยชน์ในการวจิยัคร้ังน้ีดว้ย 
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2.4  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียว

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี”  มีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
 

 
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรอสิระ 
(Independent Variables) 

ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 
   1.  เพศ 
   2.  อาย ุ
   3.  ระดบัการศึกษา 
   4.  อาชีพ 
   5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
   6.  ประเทศ 
   7.  ภูมิล าเนา (ทวปี) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 

 

แรงจูงใจของนักท่องเทีย่ว 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียว

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิจยัเชิงส ารวจ 
(Exploratory Research) แบบวดัคร้ังเดียว (One-shot Study) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
ท่ีมีค  าถามชนิดแบบปลายปิด (Close-ended Questions) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.1.1  ประชากร 
3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง  

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
3.2.1  การสร้างเคร่ืองมือ 
3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  สิถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        3.1.1  ประชากร  

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั
ในปี พ.ศ. 2552 เป็นจ านวน 313,674 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2552) 
        3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดค้  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าท่ีสามารถเป็นตวั
แทนท่ีดีของประชากร จากสูตรของทาโรยามาเน (Yamane) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของกลุ่ม
ตวัอย่างให้มีค่าเท่ากบัร้อยละ 95 หมายความว่า จะยอมให้มีระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 ซ่ึงสูตรท่ีใชใ้นการค านวณเป็นดงัน้ี (Yamane, 1967 : 99) 

 
   n = N 
                     1 + Ne2 
  
 เม่ือ n      คือ   จ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
  N     คือ   ขนาดของประชากร  
  e      คือ   ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (Sampling Error)  
 ซ่ึงก าหนดใหเ้ท่ากบัร้อยละ 5 ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ดงันั้น ค่า e = 0.05 

 
เม่ือแทนค่าสูตร 
  n = 313,674  

              1 + 313,674 (0.05)2 
    = 313,674  
                       785.19 

   n = 399.5       
    =      400 คน 

จากการแทนค่าในสูตรจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 399.5 คน ดงันั้นเพื่อความสะดวก
ผูว้จิยัจึงก าหนดใหก้ลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัมีจ  านวนเท่ากบั 400 คน 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
        3.2.1  การสร้างเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน ซ่ึงสร้าง
แบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และสอดคลอ้งกบัปัจจยัหรือตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
โดยแบบสอบถามเป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ซ่ึงเป็นค าถามท่ี
มีตวัเลือกใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบภายในกรอบท่ีก าหนด โดยโครงสร้างของแบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เก่ียวกบัปัจจยัดา้นบุคคล ไดแ้ก่  
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี ประเทศและภูมิภาคของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ค าถามมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงตวัเลือก
เดียว มีจ านวนทั้งส้ิน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั  
 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะพะงนั ค าถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว และตอบไดห้ลายค าตอบในบางขอ้ มีจ  านวนทั้งส้ิน 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3  แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวเกาะ

พะงนั ค าถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ ส าคญัมากท่ีสุด, 
ส าคญัมาก, ส าคญัปานกลาง, ส าคญัน้อย, และส าคญัน้อยท่ีสุดตามล าดบั โดยให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงตวัเลือกเดียว มีจ านวนทั้งส้ิน 22 ขอ้ 
        3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรแต่ละตวัในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและประยุกตม์า
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือและ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ โดยทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมัน่ (Reliability) 
มาแลว้ 

ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถาม
ไปใหอ้าจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวเป็นผูพ้ิจารณา พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ข
แบบสอบถามใหมี้ความชดัเจน และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี 
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3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ โดยไดแ้บ่งขอ้มูล

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
        3.3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

ใชว้ิธีการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั ซ่ึงผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบโอกาส (Non-
Probability Sampling) และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Convenience Sampling) เพราะนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัเป็นแบบไม่ทราบโอกาส 
        3.3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร วารสาร หนงัสือ งานวิจยั และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานวิจยัแห่งชาติ หน่วยงาน
ส่วนราชการ และหอ้งสมุดของมหาวทิยาลยัต่างๆ 
 
3.4  สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) 
ดงันั้นการวิเคราะห์จึงตอ้งใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมานในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
        3.4.1  การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากออกแบบสอบถาม เพื่ออธิบาย 
3.4.1.1  การวิเคราะห์สถานภาพโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี ประเทศ และภูมิล าเนา(ทวีป) โดยการใชว้ิเคราะห์หาค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการสรุปและประมวลผล และแสดงผลออกมาเป็น
รูปของตาราง 

3.4.1.2  การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูร่้วมเดินทาง 
ระยะเวลา จ านวนคร้ัง ค่าใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนั รูปแบบการเดินทาง แหล่งขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั เป็นตน้ โดยการใช้วิเคราะห์หาค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ค่าความถ่ี (Frequency) ในการสรุปและประมวลผล และแสดงผลออกมาเป็นรูปของตาราง 

3.4.1.3  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี และภูมิล าเนา
(ทวีป) กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
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ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลท่องเท่ียวเกาะพะงนั การเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณเกาะพะงนั 
การเดินทางท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย และการเดินทางท่องเท่ียวประเทศใกลเ้คียง
ประเทศไทย โดยใชค้่าร้อยละ (Percentage) โดยวิธี Multiple Response เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว  
 3.4.1.4  การวเิคราะห์แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั ไดแ้ก่ เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้ า อาบแดด) เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์และความสนุกสนาน การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน ทิวทศัน์/ทศันียภาพ
ความสวยงามของเกาะพะงนั เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความสวยงาม
ของดวงจนัทร์ในคืนวนัเพญ็ เป็นตน้ โดยการใชว้ิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) ในการสรุปและประมวลผล และแสดงผลออกมาเป็นรูป
ของตาราง 
 3.4.1.5  การวิเคราะห์ปัจจยัองคป์ระกอบของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการใชส้ถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ซ่ึงใชค้่า 
Initial Eigenvalues ในการสรุปและประมวลผล แลว้แสดงผลออกมาเป็นรูปของตาราง 
        3.4.2  การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

3.4.2.1  เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว โดยใชค้่าสถิติการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ (Cross Tabulation) เพื่อ
แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว โดยใช้ค่าไคสแควร์ 
(X2  Test) เพื่อทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 3.4.2.2  เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วน
บุคคลกบัแรงจูงใจในการท่องเท่ียว โดยใชส้ถิติการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-test Independent) สถิติการทดสอบความแตกต่างระหวา่ง
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากสถิติดงักล่าวขา้งตน้นั้นจะท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
การวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science for Windows: SPSS for 
Windows) เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) และทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและแรงจูงใจดา้นต่างๆ โดยใชค้่าไคสแควร์การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์, การ
วิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis), ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแตกต่างแบบที (T-test) และ
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ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการทดสอบสมมุติฐานสรุป
และประมวลผล แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 ส าหรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความส าคัญแรงจูงใจของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัไดก้ าหนดระดบัคะแนน ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความส าคญัของแรงจูงใจ 

 
ระดับคะแนน ระดับความส าคัญ 

5  คะแนน ส าคญัมากท่ีสุด 
4  คะแนน ส าคญัมาก 
3  คะแนน ส าคญัปานกลาง 
2  คะแนน ส าคญันอ้ย 
1  คะแนน ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 
โดยน าคะแนนระดับความส าคญัแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมา

ท่องเท่ียวเกาะพะงันมาหาค่าเฉล่ีย แล้วจัดระดับความส าคัญของแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวออกเป็น 5 ระดบั โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
            ช่วงของคะแนน 

 

แทนค่าสูตร = 5 – 1    
       5 
   = 0.80 
 

การแปลผลคะแนนส าหรับตวัแปรในโมเดลท่ีกล่าวมาทั้งหมด ใชม้าตรฐานล าดบัขั้น
การประมาณค่าเดียวกนั ดงัตารางท่ี 3.2 
 
 
 

DPU



67 

 

ตารางท่ี 3.2  แสดงเกณฑก์ารแปลความหมายขอ้มูล 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 

4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 
ซ่ึงในการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเท่ียว เราสามารถแบ่งปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการตดัสินใจเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนัออกเป็น 2 ปัจจยัหลกัดว้ยกนั ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ซ่ึงประกอบไปดว้ยปัจจยัต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมท่องเท่ียว ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 
 1.1  เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้า อาบแดด) 
 1.2  เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละความสนุกสนาน 
 1.3  การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน 
 1.4  การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
 1.5  การไดพ้บปะเพื่อน / ผูค้นใหม่ๆจากประเทศอ่ืน 
 1.6  ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 
 1.7  ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/แคม้ป้ิง/ข่ีจกัรยานเสือภูเขา 
 1.8  เพื่อหลีกหนีความจ าเจจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 
 1.9  ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้  
 1.10  ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้า (เช่น ด าน ้า) 
   
2.  ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว ประกอบดว้ยตวัแปรดงัต่อไปน้ี 

  2.1  ทิวทศัน์/ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั 
  2.2  เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
  2.3  เป็นเกาะท่ีโรแมนติก  
  2.4  ความขาวของหาดทรายและความใสของน ้าทะเล 
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  2.5  ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั 
  2.6  ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” 
  2.7  กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง ดูปลาหลากสี) 
  2.8  มีอาหารใหเ้ลือกอยูใ่นมาตรฐาน 
  2.9  ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้
  2.10 ความสะดวกสบายในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั 
  2.11 ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว 
  2.12 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เหมาะสมคุม้ค่า 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยการเก็บแบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จ านวนทั้งส้ิน 400 กลุ่มตวัอยา่ง  
 ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งนั้น ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ตอน คือ 
         4.1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
         4.2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
         4.3  ผลการวเิคราะห์แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
         4.4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
 
 โดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าอตัราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) และค่า 
Initial Eigenvalues เพื่อวดัค่าเฉล่ียของขอ้มูลและการกระจายของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั และใช้
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation) ค่าไคสแควร์ (   Test) ค่าความแตกต่างแบบที (T-test) และค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่ออธิบายการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
ของการศึกษา 
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4.1  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

เพศ    
 ชาย 220 55.0 
 หญิง 180 45.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55) มากกวา่เพศหญิง (ร้อยละ 
45) 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายุ   
 ต ่ากวา่ 24 ปี 201 50.3 
 25 – 34 ปี 125 31.3 
 35 – 44 ปี 38 9.5 
 45 – 54 ปี 27 6.8 
 55 ปีข้ึนไป 9 2.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุต  ่ากวา่ 24 ปี (ร้อยละ 50.3) รองลงมา คือ อาย ุ
25-34 ปี (ร้อยละ 31.3) และอาย ุ35-44 ปี (ร้อยละ 9.5) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

การศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 176 44.0 
 ปริญญาตรี 149 37.3 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 75 18.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.3  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 44.0) 
รองลงมา คือ ระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 37.3) และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 18.8) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อาชีพ   
 ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 143 35.8 
 ผูใ้ชท้กัษะแรงงาน 66 16.5 
 อาชีพเกษตรกรรม 10 2.5 
 พนกังานออฟฟิคและพนกังานขาย 79 19.8 
 เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร 35 8.8 
 ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง 67 16.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (ร้อยละ 35.8) รองลงมา 
คือ พนกังานออฟฟิคและพนกังานขาย (ร้อยละ 19.8) และผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง (ร้อยละ 16.8) 
ตามล าดบั 
 
 

DPU



72 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รายได้เฉลีย่ต่อปี   
 ต ่ากวา่ 20,000 เหรียญสหรัฐ 172 43.0 
 20,001-30,000 เหรียญสหรัฐ 89 22.3 
 30,001-40,000 เหรียญสหรัฐ 78 19.5 
 สูงกวา่ 40,001 เหรียญสหรัฐ 61 15.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีต ่ากวา่ 20,000 เหรียญสหรัฐ (ร้อย
ละ 43.0) รองลงมา คือ 20,001-30,000 เหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 22.3) และ 30,001-40,000 เหรียญ
สหรัฐ (ร้อยละ 19.5) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภูมิล าเนาประเทศ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ภูมิล าเนาประเทศ   
 ออสเตรเลีย 30 7.5 
 บราซิล 2 0.5 
 แคนาดา 24 6.0 
 สาธารณรัฐเช็ก 1 0.3 
 เดนมาร์ก 10 2.5 
 ฟินแลนด์ 3 0.8 
 ฝร่ังเศส 24 6.0 
 เยอรมนี 54 13.5 
 กรีซ 1 0.3 
 กรีนแลนด์ 1 0.3 
 อินเดีย 2 0.5 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภูมิล าเนาประเทศ  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ภูมิล าเนาประเทศ   
 ไอร์แลนด์ 6 1.5 
 รัฐอิสราเอล 8 2.0 
 สาธารณรัฐอิตาลี 5 1.3 
 ญ่ีปุ่น 3 0.8 
 เกาหลีใต ้ 2 0.5 
 ลกัเซมเบิร์ก 1 0.3 
 มาเลเซีย 1 0.3 
 โมร็อกโก 1 0.3 
 เนเธอร์แลนด์ 9 2.3 
 นิวซีแลนด์ 9 2.3 
 นอร์เวย ์ 15 3.8 
 โปรตุเกส 2 0.5 
 โรมาเนีย 2 0.5 
 รัสเซีย 10 2.5 
 สกอตแลนด์ 2 0.5 
 แอฟริกาใต ้ 5 1.3 
 สเปน 2 0.5 
 สวเีดน 35 8.8 
 สวติเซอร์แลนด์ 10 2.5 
 สหราชอาณาจกัร 99 24.8 
 สหรัฐอเมริกา 21 5.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศสหราชอาณาจกัร (ร้อยละ 
24.8) รองลงมา คือ ประเทศเยอรมนี (ร้อยละ 13.5) และประเทศสวเีดน (ร้อยละ 8.8) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามภูมิล าเนาทวปี 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ภูมิล าเนาทวปี   
 อเมริกา 48 12.0 
 ยโุรป 299 74.8 
 แอฟริกา 6 1.5 
 เอเชีย 8 2.0 
 โอเชียเนีย 39 9.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.7  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปยุโรป (ร้อยละ 74.8) รองลงมา 
คือ ทวปีอเมริกา (ร้อยละ 12.0) และทวปีโอเชียเนีย (ร้อยละ 9.8) ตามล าดบั 
 
4.2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาท่องเทีย่วเกาะพะงัน 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามผูร่้วมเดินทาง 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ผู้ร่วมเดินทาง   
 คนเดียว 61 15.3 
 ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 73 18.3 
 กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 266 66.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนักบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 
(ร้อยละ 66.5) รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก (ร้อยละ 18.3) และเดินทางท่องเท่ียวคนเดียว (ร้อย
ละ 15.3) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามระยะเวลาในการมา
ท่องเท่ียว 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว   
 1-5 วนั 253 63.3 
 6-10 วนั 74 18.3 
 11-15 วนั 17 4.3 
 มากกวา่ 15 วนั 56 14.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.9  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 1-5 วนั 
(ร้อยละ 63.3) รองลงมา คือ 6-10 วนั (ร้อยละ 18.3) และมากกวา่ 15 วนั (ร้อยละ 14.0) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว  
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

จ านวนคร้ังทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่ว    
 คร้ังแรก 313 78.3 
 คร้ังท่ี 2 48 12.0 
 มากกวา่ 2 คร้ัง 39 9.8 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.10  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัเป็นคร้ังแรก (ร้อยละ 
78.3) รองลงมา คือ คร้ังท่ี 2 (ร้อยละ 12.0) และมากกวา่ 2 คร้ัง (ร้อยละ 9.8) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ีย
ต่อวนั 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อวนั   
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 298 74.5 
 5,001-7,500 บาท 37 9.3 
 7,501-10,000 บาท 29 7.3 
 มากกวา่ 10,001 บาท 36 9.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.11  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายงบประมาณในการท่องเท่ียวเกาะพะงนัโดย
เฉล่ียต่อวนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท (ร้อยละ 74.5) รองลงมา คือ 5,001-7,500 บาท (ร้อยละ 9.3) และ
มากกวา่ 10,001 บาท (ร้อยละ 9.0) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามรูปแบบการเดินทาง 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

รูปแบบการเดินทาง   
 วางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง 264 66.0 
 ใชบ้ริการจากบริษทัน าเท่ียว 123 30.8 
 อ่ืนๆ 13 3.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัโดยวาง
แผนการเดินทางดว้ยตนเอง (ร้อยละ 66.0) รองลงมา คือ ใชบ้ริการจากบริษทัน าเท่ียว (ร้อยละ 30.8)  
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ตารางท่ี 4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามโอกาสกลบัมาท่องเท่ียว
ซ ้ า 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

โอกาสกลบัมาท่องเที่ยวซ ้า   
 จะมาท่องเท่ียวอีก 277 69.3 
 จะไม่มาท่องเท่ียวอีก 31 7.8 
 ไม่แน่ใจ 92 23.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.13  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ถา้มีโอกาสจะกลบัมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัอีก (ร้อย
ละ 69.3) รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 23.0)  
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามแหล่งท่ีรู้จกัหรือ
ทราบขอ้มูลท่องเท่ียวเกาะพะงนั  
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

แหล่งทีรู้่จักหรือทราบข้อมูลท่องเทีย่วเกาะพะงัน   
 การแนะน าของบุคคล 244 61.0 
 เอกสารการท่องเท่ียว/ส่ือส่ิงพิมพ ์ 60 15.0 
 โฆษณา/ประชาสัมพนัธ์ 15 3.8 
 อินเตอร์เน็ต 207 51.8 
 โทรทศัน์ 10 2.5 
 บริษทัน าเท่ียว 41 10.3 
 ประสบการณ์ตรง 43 10.8 
 หนงัสือน าเท่ียว 147 36.8 

รวม 400 191.8 
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จากตารางท่ี 4.14  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทราบหรือรู้จกัแหล่งขอ้มูลท่องเท่ียวเกาะพะงนัมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก คือ การแนะน าของบุคคล (ร้อยละ 61.0) รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 51.8) และ
หนงัสือน าเท่ียว (ร้อยละ 36.8) ตามล าดบั 
  
ตารางท่ี 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียว
สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณเกาะพะงนั 
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

การเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ท่องเทีย่วบริเวณเกาะพะงัน   

 หาดร้ิน 245 61.3 
 หาดทอ้งนายปาน 120 30.0 
 หาดเตียน 42 10.5 
 บา้นทอ้งศาลา 134 33.5 
 หาดแม่หาด-เกาะมา้ 100 25.0 
 อ่าวโฉลกหล า 88 22.0 
 หาดศรีกนัตงั 19 4.8 
 อุทยานแห่งชาติน ้าตกธารเสด็จ 62 15.5 
 หาดยาว 55 13.8 
 หาดบา้นใต ้ 35 8.8 
 หาดขอม 35 8.8 
 หาดบา้นค่าย 87 21.8 

รวม 400 255.5 

 
จากตารางท่ี 4.15  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณเกาะพะงนัมากท่ีสุด 
3 อนัดบัแรก คือ หาดร้ิน (ร้อยละ 61.3) รองลงมา คือ บา้นทอ้งศาลา (ร้อยละ 33.5) และหาดทอ้ง
นายปาน (ร้อยละ 30.0) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามการเดินทาง
ท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย  
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

การเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย  
 กรุงเทพมหานคร 323 80.8 
 อยธุยา 46 11.5 
 เชียงใหม่ 178 44.5 
 เชียงราย 44 11.0 
 ปาย/แม่ฮ่องสอน 44 11.0 
 เชียงคาน/เลย 4 1.0 
 สุโขทยั 29 7.3 
 ภูเก็ต 155 38.8 
 พทัยา 38 9.5 
 เกาะสมุย 201 50.3 
 เกาะเต่า-เกาะนางยวน 202 50.0 
 กระบ่ี 82 20.5 

รวม 400 336.5 

 
จากตารางท่ี 4.16  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนอกจากท่องเท่ียวเกาะพะงนัแลว้ตั้งใจจะเดินทางท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 80.8) 
รองลงมา คือ เกาะสมุย (ร้อยละ 50.3) และเกาะเต่า-เกาะนางยวน (ร้อยละ 50.0) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว จ าแนกตามการเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศใกลเ้คียงประเทศไทย   
 

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

การเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวประเทศใกล้เคียงประเทศไทย 

 ลาว 147 64.5 
 กมัพชูา 126 55.3 
 เวยีดนาม 118 51.8 
 พม่า 14 6.1 
 มาเลเซีย 104 45.6 
 สิงคโ์ปร์ 71 31.1 
 อินโดนีเซีย 31 13.6 

รวม 227 268.0 
* นกัท่องเท่ียวไม่มีแผนเดินทางท่องเท่ียวประเทศใกลเ้คียง 173 คน 

 
จากตารางท่ี 4.17  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนอกจากท่องเท่ียวประเทศไทยแลว้จะตั้งใจเดินทางท่องเท่ียว
ประเทศใกลเ้คียงประเทศไทยมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ประเทศลาว (ร้อยละ 64.5) รองลงมา คือ 
ประเทศกมัพชูา (ร้อยละ55.3) และประเทศเวยีดนาม (ร้อยละ51.8) ตามล าดบั 
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4.3  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
         4.3.1  ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมา
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
 
ตารางท่ี 4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการท่องเที่ยว 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. 
การ

แปลผล 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

เพื่อใกลชิ้ดกบั
ธรรมชาติทอ้งทะเล 
(วา่ยน ้าอาบแดด) 

200 
(50.0) 

161 
(40.3) 

27 
(6.8) 

8 
(2.0) 

4 
(1.0) 

4.36 0.78 
มาก
ท่ีสุด 

เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
และความสนุกสนาน 

125 
(31.3) 

133 
(33.3) 

68 
(17.0) 

39 
(9.8) 

35 
(8.8) 

3.69 1.25 มาก 

การมีเพศสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัคนใน
ทอ้งถ่ิน 

16 
(4.0) 

13 
(3.3) 

14 
(3.5) 

48 
(12.0) 

309 
(77.3) 

1.45 0.99 
นอ้ย
ท่ีสุด 

การมีเพศสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบั
นกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

25 
(6.3) 

26 
(6.5) 

65 
(16.3) 

59 
(14.8) 

225 
(56.3) 

1.92 1.24 นอ้ย 

การไดพ้บปะเพื่อน / 
ผูค้นใหม่ๆ จาก
ประเทศอ่ืน 

81 
(20.3) 

132 
(33.0) 

123 
(30.8) 

45 
(11.3) 

19 
(4.8) 

3.53 1.08 มาก 

ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วถีิ
ชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 

86 
(21.5) 

148 
(37.0) 

121 
(30.3) 

27 
(6.8) 

18 
(4.5) 

3.64 1.03 มาก 

ตอ้งการท่องเท่ียวแบบ
ผจญภยั เดินป่า/แคม้
ป้ิง/ข่ีจกัรยานเสือภูเขา 

44 
(11.0) 

79 
(19.8) 

98 
(24.5) 

98 
(24.5) 

81 
(20.3) 

2.77 1.29 
ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั  
 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการท่องเที่ยว 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. 
การ

แปลผล 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

เพื่อหลีกหนีความจ าเจ
จากถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

160 
(40.0) 

139 
(34.8) 

75 
(18.8) 

19 
(4.8) 

7 
(1.8) 

4.07 0.96 มาก 

ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมา
เท่ียวเกาะพะงนัแลว้ 

44 
(11.0) 

59 
(14.8) 

109 
(27.3) 

74 
(18.5) 

114 
(28.5) 

2.61 1.33 
ปาน
กลาง 

ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้า
(เช่น ด าน ้า) 

40 
(10.0) 

101 
(25.3) 

122 
(30.5) 

88 
(22.0) 

49 
(12.3) 

2.99 1.17 
ปาน
กลาง 

ทิวทศัน์/ทศันียภาพ
ความสวยงามของเกาะ
พะงนั 

132 
(33.0) 

181 
(45.3) 

64 
(16.0) 

18 
(4.5) 

5 
(1.3) 

4.04 0.88 มาก 

เป็นท่ีนิยมของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว 

55 
(13.8) 

104 
(26.0) 

111 
(27.8) 

72 
(18.0) 

58 
(14.5) 

3.07 1.25 
ปาน
กลาง 

เป็นเกาะท่ีโรแมนติก 
ชมความสวยงามของ
ดวงจนัทร์ในคืนวนั
เพญ็ 

75 
(18.8) 

87 
(21.8) 

87 
(21.8) 

84 
(21.0) 

67 
(16.8) 

3.05 1.36 
ปาน
กลาง 

ความขาวของหาด
ทรายและความใสของ
น ้าทะเล 

168 
(42.0) 

152 
(38.0) 

62 
(15.5) 

14 
(3.5) 

4 
(1.0) 

4.17 0.88 มาก 

ความเป็นส่วนตวัและ
เงียบสงบของเกาะพะ
งนั 

119 
(29.8) 

140 
(35.0) 

81 
(20.3) 

36 
(9.0) 

24 
(6.0) 

3.74 1.15 มาก 

ความมีช่ือเสียงของ 
“งานฟูลมูนปาร์ต้ี” 

158 
(39.5) 

89 
(22.3) 

52 
(13.0) 

32 
(8.0) 

69 
(17.3) 

3.59 1.49 มาก 

 
 

DPU



83 

 

ตารางท่ี 4.18 (ต่อ)  แสดงจ านวนและร้อยละของแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั  
 

ปัจจัยแรงจูงใจ 
ในการท่องเที่ยว 

ระดับความส าคัญ 

 ̅ S.D. 
การ

แปลผล 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้า
ดูปะการัง ดูปลาหลาก
สี) 

64 
(16.0) 

124 
(31.0) 

116 
(29.0) 

57 
(14.3) 

39 
(9.8) 

3.29 1.18 
ปาน
กลาง 

มีอาหารให้เลือกอยูใ่น
มาตรฐาน 

92 
(23.0) 

136 
(34.0) 

103 
(25.8) 

53 
(13.3) 

16 
(4.0) 

3.59 1.10 มาก 

ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ี
สามารถยอมรับได ้

72 
(18.0) 

139 
(34.8) 

128 
(32.0) 

46 
(11.5) 

15 
(3.8) 

3.52 1.03 มาก 

ความสะดวกสบายใน
การเดินทางมายงัเกาะ
พะงนั 

50 
(12.5) 

151 
(37.5) 

134 
(33.5) 

50 
(12.5) 

15 
(3.8) 

3.43 0.99 มาก 

ความปลอดภยัในการ
เดินทางท่องเท่ียว 

112 
(28.0) 

148 
(37.0) 

81 
(20.3) 

41 
(10.3) 

18 
(4.5) 

3.74 1.11 มาก 

ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียว เหมาะสม
คุม้ค่า 

123 
(30.8) 

145 
(36.3) 

85 
(21.3) 

27 
(6.8) 

20 
(5.0) 

3.81 1.10 มาก 

รวม 3.34 0.49 ปานกลาง 

**Cronbach’s Alphas  = 0.79 
 
จากตารางท่ี 4.18  พบว่า แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะ
พะงนัมากท่ีสุด คือ มาเพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (ว่ายน ้ า อาบแดด) และพบว่าแรงจูงใจ
ในการมาท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง   ̅       แรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/แคม้ป้ิง/ข่ีจกัรยานเสือ
ภูเขา   ̅       ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้   ̅       ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้ า (เช่น ด า
น ้ า)   ̅       เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว   ̅       เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความสวยงาม
ของดวงจนัทร์ในคืนวนัเพญ็   ̅       กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง ดูปลาหลากสี)   ̅                

DPU



84 

 

         4.3.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
การมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั  
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

 1.  มาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่ว  0.80 4.67 
 ความสะดวกสบายในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั 0.782   
 ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว 0.744   
 ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้ 0.740   
 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เหมาะสมคุม้ค่า 0.737   
 มีอาหารให้เลือกอยูใ่นมาตรฐาน 0.562   
2.  พกัผ่อนในบรรยากาศชายทะเล  0.68 2.92 
 ทิวทศัน์/ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั 0.692   
 ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั 0.674   
 เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้า 

อาบแดด) 
0.636   

 เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความสวยงามของดวง
จนัทร์ในคืนวนัเพญ็ 

0.600   

 ความขาวของหาดทรายและความใสของน ้าทะเล 0.557   
3.  ด้านร่างกายและเกียรติภูมิ  0.75 1.77 
 ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” 0.828   
 เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 0.765   
 เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละความ

สนุกสนาน 
0.723   

 ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้ 0.651   
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ)  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
มาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

4.  สัมผสัวถิีชีวติและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม  0.64 1.49 
 ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 0.682   
 การไดพ้บปะเพื่อน/ผูค้นใหม่ๆจากประเทศอ่ืน 0.655   
 เพื่อหลีกหนีความจ าเจจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 0.626   
 ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/แคม้ป้ิง/ข่ี

จกัรยานเสือภูเขา 
0.495   

5.  เพศสัมพนัธ์  0.74 1.31 
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน 0.858   
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 0.830   
6.  เน้นกจิกรรมและฝึกทกัษะ  0.74 1.18 
 ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้า (เช่น ด าน ้า) 0.855   
 กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง ดูปลาหลากสี) 0.829   

**Cronbach’s Alphas = 0.79 
 
จากตารางท่ี 4.19  พบวา่ เม่ือน าแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนัมาวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) นั้นค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละตวัแปร ใน 6 
องคป์ระกอบ มีค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas เท่ากบั 0.79 และในแต่ละองคป์ระกอบนั้น
มีค่า Initial Eigenvalues ดงัน้ี องคป์ระกอบ 1 (มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว) มีค่าเท่ากบั 4.67
องคป์ระกอบ 2 (พกัผอ่นในบรรยากาศชายทะเล) มีค่าเท่ากบั 2.92 องคป์ระกอบ 3 (ดา้นร่างกายและ
เกียรติภูมิ) มีค่าเท่ากบั 1.77 องคป์ระกอบ 4 (สัมผสัวิถีชีวิตและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม) 
มีค่าเท่ากบั 1.49 องค์ประกอบ 5 (เพศสัมพนัธ์) มีค่าเท่ากบั 1.31 และองค์ประกอบ 6 (เน้น
กิจกรรมและฝึกทกัษะ) มีค่าเท่ากบั 1.18 และผลการวิเคราะห์มีค่าสัมปสิทธ์ิ (Factor Loading) 
ดงัตารางท่ี 4.19  
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         4.3.3  ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของแรงจูงใจในการมาท่องเทีย่วเกาะพะงันของ
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
 จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงนัโดย
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากทวปี 3 อนัดบัแรก คือ ทวปียโุรป ทวีปโอเชียเนีย และทวีปอเมริกา  และ
เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจยัให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือกเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงนัได้
อยา่งชดัเจนยิง่ข้ึนนั้น ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติการวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
โดยจ าแนกตาม 3 ทวปีดงักล่าวขา้งตน้  
 
ตารางท่ี 4.20  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของนกัท่องเท่ียว
ทวปียุโรป  
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

1.  มาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่ว  0.80 4.49 
 ความสะดวกสบายในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั 0.758   
 ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว 0.744   
 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เหมาะสมคุม้ค่า 0.742   
 ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้ 0.738   
 มีอาหารให้เลือกอยูใ่นมาตรฐาน 0.581   
2.  พกัผ่อนในบรรยากาศชายทะเล  0.68 2.74 
 ทิวทศัน์/ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั 0.681   
 เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความสวยงามของดวง

จนัทร์ในคืนวนัเพญ็ 
0.670 

  

 ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั 0.658   
 เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้า 

อาบแดด) 
0.626 

  

 ความขาวของหาดทรายและความใสของน ้าทะเล 0.491   
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ)  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของ
นกัท่องเท่ียวทวปียุโรป  
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

3.  ด้านร่างกายและเกียรติภูมิ  0.75 1.88 
 ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” 0.791   
 เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 0.787   
 เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละความ

สนุกสนาน 
0.697 

  

 ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะ 
พะงนัแลว้ 

0.605 
  

4.  สัมผสัวถิีชีวติและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม 0.64 1.57 
 ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 0.701   
 การไดพ้บปะเพื่อน / ผูค้นใหม่ๆจากประเทศอ่ืน 0.685   
 เพื่อหลีกหนีความจ าเจจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 0.576   
 ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/แคม้ป้ิง/ข่ี

จกัรยานเสือภูเขา 
0.506 

  

5.  เพศสัมพนัธ์  0.74 1.43 
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน 0.866   
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 0.815   
6.  เน้นกจิกรรมและฝึกทกัษะ  0.74 1.13 
 ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้า (เช่น ด าน ้า) 0.819   
 กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง  

ดูปลาหลากสี) 
0.812 

  

   
จากตารางท่ี 4.20  พบวา่ นกัท่องเท่ียวทวีปยุโรป มีแรงจูงใจทางดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว 
(Initial Eigenvalues = 4.49) มากท่ีสุดในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั อนัประกอบดว้ย ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว
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เหมาะสมคุม้ค่า ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้และมีอาหารให้เลือกอยูใ่นมาตรฐาน และผล
การวเิคราะห์มีค่าสัมปสิทธ์ิ (Factor Loading) ดงัตารางท่ี 4.20  
 
ตารางท่ี 4.21  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของนกัท่องเท่ียว
ทวปีโอเชียเนีย 
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

1.  มาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่วและปัจจัยดึงของแหล่ง  0.77 8.62 
 ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว 0.796   
 ทิวทศัน์/ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั 0.743   
 เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้าอาบแดด) 0.732   
 ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้ 0.731   
 ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั 0.712   
 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เหมาะสมคุม้ค่า 0.674   
 ความสะดวกสบายในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั 0.647   
 ความขาวของหาดทรายและความใสของน ้าทะเล 0.647   
 เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความสวยงามของดวงจนัทร์

ในคืนวนัเพญ็ 
0.621   

2.  ด้านร่างกายและเกียรติภูมิ  0.75 3.07 
 เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละความ

สนุกสนาน 
0.894 

  

 ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” 0.890   
 ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้ 0.650   
 เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 0.621   
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ)  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของ
นกัท่องเท่ียวทวปีโอเชียเนีย  
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

3.  เพศสัมพนัธ์และเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม  0.62 1.72 
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน 0.841   
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 0.754   
 การไดพ้บปะเพื่อน / ผูค้นใหม่ๆจากประเทศอ่ืน 0.629   
 ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/ 

แคม้ป้ิง/ข่ีจกัรยานเสือภูเขา 
0.530 

  

4.  สัมผสัวถิีชีวติ และการหลีกหนี  0.56 1.59 
 ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 0.838   
 เพื่อหลีกหนีความจ าเจจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 0.759   
 มีอาหารให้เลือกอยูใ่นมาตรฐาน 0.537   
5.  เน้นกจิกรรมและฝึกทกัษะ  0.74 1.19 
 ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้า (เช่น ด าน ้า) 0.873   
 กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง  

ดูปลาหลากสี) 
0.793 

  

   
จากตารางท่ี 4.21  พบวา่ นกัท่องเท่ียวทวีปโอเชียเนีย มีแรงจูงใจทางดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว
และปัจจยัดึงของแหล่ง (Initial Eigenvalues = 8.62) มากท่ีสุดในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงนั อนั
ประกอบดว้ย ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ทิวทศัน์/ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั 
เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้า อาบแดด) ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้ความเป็น
ส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเหมาะสมคุม้ค่า ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั ความขาวของหาดทรายและความใสของน ้ าทะเล และเป็นเกาะท่ี
โรแมนติกชมความสวยงามของดวงจนัทร์ในคืนวนัเพญ็ และผลการวิเคราะห์มีค่าสัมปสิทธ์ิ (Factor 
Loading) ดงัตารางท่ี 4.21 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของนกัท่องเท่ียว
ทวปีอเมริกา 
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

1.  เกยีรติภูมิและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม 0.73 4.10 
 ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” 0.862   
 เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละความ

สนุกสนาน 
0.808   

 เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 0.801   
 ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้ 0.682   
 การไดพ้บปะเพื่อน / ผูค้นใหม่ๆจากประเทศอ่ืน 0.640   
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 0.630   
2.  มาตรฐานของแหล่งท่องเทีย่วและปัจจัยดึงของแหล่ง 0.73 3.76 
 ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้ 0.846   
 ความสะดวกสบายในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั 0.719   
 มีอาหารให้เลือกอยูใ่นมาตรฐาน 0.679   
 ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั 0.662   
3.  เน้นกจิกรรมและฝึกทกัษะ  0.54 2.13 
 กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง ดูปลาหลากสี) 0.850   
 ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้า (เช่น ด าน ้า) 0.813   
 การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคนในทอ้งถ่ิน 0.606   
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ)  แสดงระดบัความส าคญัของแรงจูงใจต่างๆ ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของ
นกัท่องเท่ียวทวปีอเมริกา  
 

องค์ประกอบแรงจูงใจ 
Factor 

Loading 
Cronbach’s 

Alphas 
Initial 

Eigenvalues 

4.  สัมผสัวถิีชีวติ และการหลีกหนี  0.59 1.89 
 เพื่อหลีกหนีความจ าเจจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 0.701   
 ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/แคม้ป้ิง/ข่ี

จกัรยานเสือภูเขา 
0.696   

 ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ิน 0.520   
 ทิวทศัน์/ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั 0.518   
 เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความสวยงามของดวงจนัทร์ใน

คืนวนัเพญ็ 
0.510   

5.  ความคุ้มค่าและความปลอดภัย  0.71 1.66 
 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว เหมาะสมคุม้ค่า 0.868   
 ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว 0.797   
6.  สัมผสัธรรมชาติ  0.43 1.34 
 เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้า อาบแดด) 0.694   
 ความขาวของหาดทรายและความใสของน ้าทะเล 0.684   

   
จากตารางที่ 4.22 พบวา่ นกัท่องเที่ยวทวีปอเมริกา มีแรงจูงใจทางดา้นเกียรติภูมิและเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคม (Initial Eigenvalues = 4.10) มากที่สุดในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงนั อนั
ประกอบดว้ย ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
ความสนุกสนาน เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้ การ
ไดพ้บปะเพื่อน/ผูค้นใหม่ๆจากประเทศอื่น และการมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเที่ยวอื่นๆ 
และผลการวิเคราะห์มีค่าสัมปสิทธ์ิ (Factor Loading) ดงัตารางท่ี 4.22 
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4.4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
         4.4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานที ่1  
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั 
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อปี และภูมิล าเนา จะมีพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว อนัไดแ้ก่ ผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนั 
และรูปแบบการเดินทางในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั 

ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใชค่้าสถิติทดสอบความสัมพนัธ์ (Cross Tabulation) 
เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี
ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั สามารถแสดงรายละเอียดสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 

 
 สมมติฐานที ่1.1  นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่ีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเทีย่ว
เกาะพะงันทีแ่ตกต่างกนั 
  
ตารางท่ี 4.23  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
เพศ    

(Sig.) ชาย หญงิ 
ผู้ร่วมเดินทาง 
 คนเดียว 18.2 11.7 3.292 
 ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 17.3 19.4 (0.193) 
 กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 64.5 68.9  

DPU



93 

 

ตารางท่ี 4.23 (ต่อ)  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
เพศ    

(Sig.) ชาย หญงิ 
ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว 
 1 – 5 วนั 65.0 61.1 3.137 
 6 – 10 วนั 15.5 22.2 (0.371) 
 11 – 15 วนั 4.5 3.9  
 มากกวา่ 15 วนั 15.0 12.8  
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉลี่ยต่อวนั 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 72.7 76.7 14.209 
 5,001 – 7,500 บาท 10.9 7.2 (0.003)* 
 7,500 – 10,000 บาท 4.1 11.1  
 มากกวา่ 10,001 บาท 12.3 5.0  
รูปแบบการเดินทาง 
 วางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง 63.2 69.4 1.753 
 ใชบ้ริการจากบริษทัทวัร์ 33.2 27.8 (0.416) 
 อ่ืนๆ 3.6 2.8  

*ปฏิเสธสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
จากตารางท่ี 4.23  พบว่า กลุ่มตวัอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนัร่วมกบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั โดยมีระยะเวลาในการท่องเท่ียว 1-5 วนั และมีค่าใชจ่้ายงบประมาณ
เฉล่ียต่อวนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท ซ่ึงในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัคร้ังน้ีมีรูปแบบวางแผนการ
เดินทางดว้ยตนเอง  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศกบัผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และ
รูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน และเพศกับค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนั มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 1.2  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เกาะพะงันทีแ่ตกต่างกนั 
  
ตารางท่ี 4.24  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

อายุ 
   

(Sig.) 
ต ่ากว่า 
24 ปี 

25-34 
ปี 

35-44 
ปี 

45-54 
ปี 

สูงกว่า 
55 ปี 

ผู้ร่วมเดินทาง 
 คนเดียว 10.0 16.8 34.2 11.1 44.4 3.292 
 ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 9.5 24.0 21.1 44.4 44.4 (0.193) 
 กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 80.6 59.2 44.7 44.4 11.1  
ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว 
 1 – 5 วนั 73.1 64.0 39.5 37.0 11.1 100.603 
 6 – 10 วนั 19.9 19.2 18.4 11.1 0.0 (0.000)* 
 11 – 15 วนั 4.5 2.4 0.0 11.1 22.2  
 มากกวา่ 15 วนั 2.5 14.4 42.1 40.7 66.7  
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉลี่ยต่อวนั 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 81.1 68.8 68.4 63.0 66.7 18.363 
 5,001 – 7,500 บาท 7.5 11.2 15.8 7.4 0.0 (0.105) 
 7,500 – 10,000 บาท 6.5 6.4 7.9 14.8 11.1  
 มากกวา่ 10,001 บาท 5.0 13.6 7.9 14.8 22.2  
รูปแบบการเดินทาง 
 วางแผนการเดินทางดว้ย

ตนเอง 
63.2 71.2 68.4 55.6 77.8 14.617 

 ใชบ้ริการจากบริษทัทวัร์ 35.3 25.6 23.7 33.3 22.2 (0.067) 
 อ่ืนๆ 1.5 3.2 7.9 11.1 0.0  

*ปฏิเสธสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.24  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกช่วงอายุส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายงบประมาณเฉล่ียต่อวนันอ้ยกวา่ 
5,000 บาท และในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัคร้ังน้ีมีรูปแบบวางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง  
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 24 ปี อาย ุ25-34 ปี และ 35-44 ปี ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนัร่วมกบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 45-54 ปี ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนัร่วมกบัครอบครัว/ญาติ/คู่รักและกลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 55 ปีข้ึนไป
ส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวคนเดียวและเดินทางร่วมกบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกัในร้อยละเท่ากนั 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 24 ปี และอายุ 25-34 ปี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท่องเท่ียว
เกาะพะงนั 1-5 วนั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 35-44 ปี อายุ 45-54 ปี และอายุ 55 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการท่องเท่ียวมากกวา่ 15 วนั 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุกบัผูร่้วมเดินทาง ค่าใช้จ่ายงบประมาณโดย
เฉล่ียต่อวนั และรูปแบบการเดินทาง ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน และอายกุบัระยะเวลาในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที ่1.3  นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่ีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่วเกาะพะงันทีแ่ตกต่างกนั  
 
ตารางท่ี 4.25  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

การศึกษา 
   

(Sig.) ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

ผู้ร่วมเดินทาง 
 คนเดียว 10.2 19.5 18.7 3.292 
 ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 18.8 14.8 24.0 (0.193) 
 กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 71.0 24.0 57.3  
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ)  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

การศึกษา 
    

(Sig.) 
ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว 
 1 – 5 วนั 62.5 64.4 62.7 5.970 
 6 – 10 วนั 18.8 18.1 18.7 (0.427) 
 11 – 15 วนั 6.8 2.0 2.7  
 มากกวา่ 15 วนั 11.8 15.4 16.0  
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉลี่ยต่อวนั 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 75.0 71.8 78.7 7.008 
 5,001 – 7,500 บาท 8.0 10.7 9.3 (0.320) 
 7,500 – 10,000 บาท 7.4 10.1 1.3  
 มากกวา่ 10,001 บาท 9.7 7.4 10.7  
รูปแบบการเดินทาง 
 วางแผนการเดินทางดว้ย

ตนเอง 
63.6 71.8 60.0 6.423 

 ใชบ้ริการจากบริษทัทวัร์ 33.5 26.2 33.3 (0.170) 
 อ่ืนๆ 2.8 2.0 6.7  
*ปฏิเสธสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.25  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัการศึกษาส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั
ร่วมกบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั มีระยะเวลาในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 1-5 วนั และใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อวนั
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท ซ่ึงในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัคร้ังน้ีมีรูปแบบวางแผนการเดินทาง
ดว้ยตนเอง  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว ไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 1.4  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่ีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เกาะพะงันทีแ่ตกต่างกนั  
 
ตารางท่ี 4.26  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามอาชีพ 
 

*ปฏิเสธสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ว 

อาชีพ 
   

(Sig.) 
ผู้ไม่ได้
ประกอบ 
อาชีพ 

ผู้ใช้ทกัษะ
แรงงาน 

อาชีพ
เกษตร 
กรรม 

พนักงานออฟ
ฟิคและ

พนักงานขาย 

เจ้าของ
กจิการและ
ผู้บริหาร 

ผู้ประกอบ 
การอาชีพ
ระดบัสูง 

ผู้ร่วมเดินทาง 
 คนเดียว 18.2 13.6 30.0 11.4 17.1 11.9 20.876 
 ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 8.4 19.7 10.0 24.1 31.4 25.4 (0.022)* 
 กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 73.4 66.7 60.0 64.6 51.4 62.7  
ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว 
 1 – 5 วนั 70.6 59.1 50.0 62.0 42.9 65.7 24.390 
 6 – 10 วนั 14.7 15.2 10.0 25.3 25.7 19.4 (0.059)* 
 11 – 15 วนั 4.2 7.6 0.0 3.8 5.7 1.5  
 มากกวา่ 15 วนั 10.5 18.2 40.0 8.9 25.7 13.4  
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉลี่ยต่อวนั 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 82.5 74.2 40.0 67.1 77.1 70.1 40.901 
 5,001 – 7,500 บาท 8.4 4.5 10.0 15.2 5.7 10.4 (0.000)* 
 7,500 – 10,000 บาท 6.3 4.5 0.0 8.6 8.6 10.4  
 มากกวา่ 10,001 บาท 2.8 16.7 50.0 8.6 8.6 9.0  
รูปแบบการเดินทาง 
 วางแผนการเดินทาง
ดว้ยตนเอง 

60.8 59.1 70.0 69.6 71.4 76.1 9.991 

 ใชบ้ริการจากบริษทั
ทวัร์ 

35.0 37.9 20.0 29.1 25.7 20.9 (0.441) 

 อ่ืนๆ 4.2 3.0 10.0 1.3 2.9 3.0  
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จากตารางท่ี 4.26  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัร่วมกบักลุ่ม
เพื่อน/คนรู้จกั มีระยะเวลาในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 1-5 วนั และใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อวนันอ้ยกวา่ 5,000 
บาท ซ่ึงในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัคร้ังน้ีมีรูปแบบวางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพกบัรูปแบบการเดินทาง ไม่มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และอาชีพกบัผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลา
ในการมาท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อวนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  
 
 สมมติฐานที่ 1.5  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่ีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์
กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาะพะงันที่แตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
รายได้เฉลีย่ต่อปี 

   
(Sig.) ต า่กว่า 20,000 

เหรียญสหรัฐ 
20,001-30,000 
เหรียญสหรัฐ 

30,001-40,000 
เหรียญสหรัฐ 

สูงกว่า 40,000 
เหรียญสหรัฐ 

ผู้ร่วมเดินทาง 
 คนเดียว 16.3 13.5 14.1 16.4 12.365 
 ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 11.0 25.8 25.6 18.0 (0.054)* 
 กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 72.7 60.7 60.3 65.6  
ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว 
 1 – 5 วนั 63.4 60.7 65.4 63.9 5.528 
 6 – 10 วนั 18.0 20.2 15.4 21.3 (0.786) 
 11 – 15 วนั 6.4 3.4 2.6 1.6  
 มากกวา่ 15 วนั 12.2 15.7 16.7 13.1  
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉลี่ยต่อวนั 
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 82.0 68.5 74.4 62.3 32.240 
 5,001 – 7,500 บาท 7.0 14.6 9.0 8.2 (0.000)* 
 7,500 – 10,000 บาท 8.1 5.6 9.0 4.9  
 มากกวา่ 10,001 บาท 2.9 11.2 7.7 24.6  
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ)  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 
รายได้เฉลีย่ต่อปี 

   
 (Sig.) ต า่กว่า 20,000 

เหรียญสหรัฐ 
20,001-30,000 
เหรียญสหรัฐ 

30,001-40,000 
เหรียญสหรัฐ 

สูงกว่า 40,000 
เหรียญสหรัฐ 

รูปแบบการเดินทาง 
 วางแผนการเดินทางดว้ย
ตนเอง 

58.7 75.3 66.7 72.1 10.181 

 ใชบ้ริการจากบริษทัทวัร์ 37.8 23.6 28.2 24.6 (0.117) 
 อ่ืนๆ 3.5 1.1 5.1 3.3  

*ปฏิเสธสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.27  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกช่วงของรายไดเ้ฉล่ียต่อปีส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนัร่วมกบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั มีระยะเวลาในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 1-5 วนั และใชจ่้ายโดยเฉล่ีย
ต่อวนัน้อยกว่า 5,000 บาท ซ่ึงในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัคร้ังน้ีมีรูปแบบวางแผนการ
เดินทางดว้ยตนเอง  
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อปีกบัระยะเวลาในการมาท่องเท่ียว
และรูปแบบการเดินทางในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อปีกบัผูร่้วมเดินทาง และค่าใช้จ่ายงบประมาณ
โดยเฉล่ียต่อวนัในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงนั มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  
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 สมมติฐานที ่1.6  นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีม่ีทวีปแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เกาะพะงันที่แตกต่างกนั  
 
 ตารางท่ี 4.28  แสดงพฤติกรรมการท่องเท่ียวเกาะพะงนัจ าแนกตามภูมิภาค 

*ปฏิเสธสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4.28  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิภาคอยูใ่นทวีปอเมริกา ทวีปยุโรปและทวีปโอเชียเนีย
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัร่วมกบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนา
อยูใ่นทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัร่วมกบัครอบครัว/ญาติ/คู่รัก และกลุ่ม

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ทวปี    

(Sig.) อเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชีย โอเชียเนีย 

ผู้ร่วมเดินทาง       
 คนเดียว 29.2 11.7 16.7 50.0 17.9 29.322 
 ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 12.5 19.4 66.7 0.0 12.8 (0.000)* 
 กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั 58.3 68.9 16.7 50.0 69.2  
ระยะเวลาในการมาท่องเทีย่ว       
 1 – 5 วนั 60.4 63.9 16.7 62.5 69.2 31.577 
 6 – 10 วนั 10.4 21.1 0.0 25.0 10.3 (0.002)* 
 11 – 15 วนั 8.3 3.3 33.3 0.0 2.6  
 มากกวา่ 15 วนั 20.8 11.7 50.0 12.5 17.9  
ค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉลี่ยต่อวนั       
 นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 81.3 73.6 83.3 62.5 74.4 17.672 
 5,001 – 7,500 บาท 2.1 10.4 0.0 25.0 7.7 (0.126) 
 7,500 – 10,000 บาท 12.5 7.4 0.0 12.5 0.0  
 มากกวา่ 10,001 บาท 4.2 8.7 16.7 0.0 17.9  
รูปแบบการเดินทาง       
 วางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง 72.9 65.6 66.7 37.5 66.7 10.176 
 ใชบ้ริการจากบริษทัทวัร์ 25.0 30.8 16.7 62.5 33.3 (0.253) 
 อ่ืนๆ 2.1 3.7 16.7 0.0 0.0  
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ตวัอย่างท่ีมีภูมิภาคอยู่ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัคนเดียวและเดินทาง
ร่วมกบักลุ่มเพื่อน/คนรู้จกัในร้อยละเท่ากนั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิภาคอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและทวีปโอเชียเนีย
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 1-5 วนั และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีป
แอฟริกาส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท่องเท่ียวเกาะพะงนัมากกวา่ 15 วนั 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภูมิภาคอยูใ่นทวปีอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และทวีปโอ
เชียเนียส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนันอ้ยกวา่ 5,000 บาท ในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีภูมิภาคอยู่ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และทวีปโอเชียเนีย
ส่วนใหญ่ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัคร้ังน้ีมีรูปแบบวางแผนการเดินทางดว้ยตนเอง และกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นทวปีเอเชียส่วนใหญ่ใชบ้ริการจากบริษทัน าเท่ียว 
 ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ภูมิภาคของนกัท่องเท่ียวกบัค่าใชจ่้ายงบประมาณ
โดยเฉล่ียต่อวนัและรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงนั ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และภูมิภาคของนกัท่องเท่ียวกบัผูร่้วมเดินทางและระยะเวลา
ในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน  
 
          4.4.2  การทดสอบสมมติฐานที ่2  
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี และภูมิล าเนาทวีป จะมีแรงจูงใจในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนัท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั มีระดบัแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั มีระดบัแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ใชค้่าสถิติความแตกต่างแบบที (T-test) และค่าสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีลกัษณะปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนั สามารถแสดงรายละเอียดสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
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 สมมติฐานที่ 2.1  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการมา
ท่องเที่ยวเกาะพะงันที่แตกต่างกัน 
  
ตารางท่ี 4.29  แสดงแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ  ̅ SD T. Sig. 

ชาย 3.33 0.54 6.864 0.009 
หญิง 3.34 0.42   

 
จากตารางท่ี 4.29  พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชค้่าสถิติ t-test พบวา่ เพศมีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที่ 2.2  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการมา
ท่องเที่ยวเกาะพะงันที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.30  แสดงแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัจ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ  ̅ SD F. Sig. 

ต ่ากวา่ 24 ปี 3.41 0.48 3.297 0.011 
25 – 34 ปี 3.31 0.53   
35 – 44 ปี 3.14 0.34   
45 – 54 ปี 3.22 0.43   
สูงกวา่ 55 ปี 3.31 0.45   

 
จากตารางท่ี 4.30  พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชค้่าสถิติ One-Way ANOVA ทดสอบความ
แปรปรวนระหวา่งกลุ่ม พบวา่ อายุมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน 
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 สมมติฐานที ่2.3  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่ีการศึกษาแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการ
มาท่องเทีย่วเกาะพะงันที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.31  แสดงแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

การศึกษา  ̅ SD F. Sig. 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.41 0.46 5.366 0.005 
ปริญญาตรี 3.32 0.51   
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.19 0.45   

 
จากตารางท่ี 4.31  พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชค้่าสถิติ One-Way ANOVA ทดสอบความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่ม พบวา่ การศึกษามีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที่ 2.4  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการมา
ท่องเที่ยวเกาะพะงันที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.32  แสดงแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ  ̅ SD F. Sig. 

ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 3.28 0.46 4.318 0.001 
ผูใ้ชท้กัษะ/แรงงาน 3.55 0.54   
อาชีพเกษตรกรรม 3.62 0.47   
พนกังานออฟฟิคและพนกังานขาย 3.33 0.400   
เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร 3.24 0.54   
ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง 3.27 0.49   

 
จากตารางท่ี 4.32  พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชค้่าสถิติ One-Way ANOVA ทดสอบความ
แปรปรวนระหว่างกลุ่ม พบว่า อาชีพมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน 
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 สมมติฐานที่ 2.5  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการมาท่องเทีย่วเกาะพะงันที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.33  แสดงแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
 

รายได้เฉลีย่ต่อปี  ̅ SD F. Sig. 

ต ่ากวา่ 20,000 เหรียญสหรัฐ 3.29 0.47 1.256 0.289 
20,001 – 30,000 เหรียญสหรัฐ 3.37 0.46   
30,001 - 40,000 เหรียญสหรัฐ 3.42 0.47   
สูงกวา่ 50,001 เหรียญสหรัฐ 3.32 0.57   

 
จากตารางท่ี 4.33  พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชค้่าสถิติ One-Way ANOVA ทดสอบความ
แปรปรวนระหวา่งกลุ่ม พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อปีไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที ่2.6  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีม่ีทวปีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการมา
ท่องเทีย่วเกาะพะงันที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.34  แสดงแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัจ าแนกตามภูมิภาค 

 
ทวปี  ̅ SD F. Sig. 

อเมริกา 3.35 0.47 0.630 0.641 
ยโุรป 3.33 0.46   
แอฟริกา 3.27 0.53   
เอเชีย 3.27 0.25   
โอเชียเนีย 3.45 0.71   

 
จากตารางท่ี 4.34  พบวา่ เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใชค้่าสถิติ One-Way ANOVA ทดสอบความ
แปรปรวนระหวา่งกลุ่ม พบวา่ ภูมิภาคของนกัท่องเท่ียวไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในบทน้ีเป็นการสรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และการเสนอแนะจากผลการวิจยั มี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปการวจัิย 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดก้  าหนดวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั  
 2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 
 
5.2  ขอบเขตการวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน
การมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั คือ นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ ซ่ึงสถานท่ีเก็บขอ้มูลงานวิจยั คือ เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 
 
5.3  ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิจยัเชิงส ารวจ 
(Exploratory Research) แบบวดัคร้ังเดียว (One-shot Study) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
ท่ีมีค  าถามชนิดแบบปลายปิด (Close-ended Questions) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั และการเก็บ
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากขนาดกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน ผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาส (Non-Probability 
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Sampling)  และท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Convenience Sampling) เพราะนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัเป็นแบบไม่ทราบโอกาส ซ่ึงขอ้มูลท่ีรวบรวม
เก็บจากกลุ่มตวัอยา่งไดน้ั้นน ามาท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปส าหรับการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science for Windows: SPSS for Windows) 
เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติใหไ้ดข้อ้สรุปผลการวจิยั 
 
5.4  สรุปผลการศึกษาวจัิย 
 จากการศึกษานั้นผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีได ้ผูว้ิจยัสรุปผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอน คือ 
         5.4.1  สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
 5.4.2  สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั 
 5.4.3  สรุปผลการวเิคราะห์แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั 
         5.4.4  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา   
โดยมีรายละเอียดสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 
 
         5.4.1  สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัมีสัดส่วนเป็นเพศชาย
มากกวา่เพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายตุ  ่ากวา่ 24 ปี รองลงมามีอาย ุ25-34 ปี และอาย ุ35-44 ปีตามล าดบั 
 ในดา้นระดบัการศึกษา พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัส่วน
ใหญ่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรีตามล าดบั 
 ในดา้นของอาชีพ พบว่า นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัส่วนใหญ่
เป็นผูไ้ม่ได้ประกอบอาชีพ รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานออฟฟิคและพนักงานขาย และ
ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูงตามล าดบั 
 ในดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อปี พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อปีต ่ากว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ รองลงมารายได้เฉล่ียต่อปี 20,001-30,000 
เหรียญสหรัฐ และ 30,001-40,000 เหรียญสหรัฐตามล าดบั 
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 ในดา้นภูมิล าเนา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัส่วนใหญ่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในประเทศองักฤษ รองลงมา คือ ประเทศเยอรมนี  และประเทศสวีเดน และ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีภูมิล าเนาอยูใ่นทวีปยุโรปมากท่ีสุด รองลงมา คือ ทวีปอเมริกา และทวีป
โอเชียเนียตามล าดบั 
         5.4.2  สรุปผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนักบั
กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั รองลงมา คือ ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก และเดินทางคนเดียวตามล าดบั นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 1-5 วนั รองลงมา คือ 6-10 วนั และมากกวา่ 15 
วนัตามล าดบั และโดยส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัเป็นคร้ังแรก รองลงมา คือ เดินทาง
มาเป็นคร้ังท่ี 2 และมากกวา่ 2 คร้ังตามล าดบั 
 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงันส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
งบประมาณในการท่องเท่ียวเกาะพะงนัโดยเฉล่ียต่อวนัน้อยกว่า 5,000 บาท รองลงมา คือ 5,001-
7,500 บาท และมากกวา่ 10,001 บาทตามล าดบั และมีรูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั
โดยวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง รองลงมา คือ ใช้บริการจากบริษทัน าเท่ียว และถ้ามีโอกาส
นกัท่องเท่ียวจะกลบัมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัอีกคร้ัง 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัโดยส่วนใหญ่ทราบหรือรู้จกั
แหล่งขอ้มูลท่องเท่ียวเกาะพะงนัจากการแนะน าของบุคคลมากท่ีสุด รองลงมา คือ อินเตอร์เน็ต และ
หนงัสือน าเท่ียวตามล าดบั และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณ
หาดร้ินของเกาะพะงนัมากท่ีสุด รองลงมา คือ บา้นทอ้งศาลา และหาดทอ้งนายปานตามล าดบั  และ
โดยส่วนใหญ่นอกจากท่องเท่ียวเกาะพะงันแล้วนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติยงัตั้ งใจจะเดินทาง
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา คือ เกาะสมุย และเกาะเต่า-เกาะนางยวนตามล าดบั 
ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยอีกดว้ย และนอกจากท่องเท่ียวในประเทศไทย
แลว้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติยงัตั้งใจจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศลาวมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ประเทศกมัพชูา และประเทศเวยีดนามตามล าดบั 
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         5.4.3  สรุปผลการวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการมาท่องเทีย่วเกาะพะงัน 
 5.4.3.1  ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
การมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
 ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนัมากท่ีสุด คือ มาเพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้งทะเล (ว่ายน ้ า อาบแดด) และพบว่าแรงจูงใจ
ในการมาท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   ̅       ซ่ึงแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/แคม้ป้ิง/ข่ีจกัรยาน
เสือภูเขา   ̅       ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้   ̅       ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้ า (เช่น 
ด าน ้ า)   ̅       เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว   ̅       เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความสวยงาม
ของดวงจนัทร์ในคืนวนัเพญ็   ̅       กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง ดูปลาหลากสี)   ̅         
 5.4.3.2  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน 
 เม่ือน าแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัมา
วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) นั้นค่าความเช่ือมัน่ของแต่ละตวัแปร ใน 6 องคป์ระกอบ มี
ค่าท่ียอมรับ ซ่ึงมีค่า Cronbach’s Alphas เท่ากบั 0.79 และในแต่ละองค์ประกอบนั้นมีค่า Initial 
Eigenvalues ดงัน้ี  
 องคป์ระกอบ 1 มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเท่ากบั 4.67 อนัประกอบดว้ย ความ
สะดวกสบายในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ท่ีพกัมีมาตรฐาน
ท่ีสามารถยอมรับได ้ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเหมาะสมคุม้ค่า และมีอาหารใหเ้ลือกอยูใ่นมาตรฐาน 
 องคป์ระกอบ 2 พกัผอ่นในบรรยากาศชายทะเล มีค่าเท่ากบั 2.92 อนัประกอบดว้ย ทิวทศัน์/
ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบของเกาะพะงนั เพื่อใกลชิ้ด
กบัธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้ า อาบแดด) เป็นเกาะท่ีโรแมนติกชมความสวยงามของดวงจนัทร์ในคืน
วนัเพญ็ และความขาวของหาดทรายและความใสของน ้าทะเล 
 องคป์ระกอบ 3 ดา้นร่างกายและเกียรติภูมิ มีค่าเท่ากบั 1.77 อนัประกอบดว้ย ความมีช่ือเสียง
ของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” เป็นท่ีนิยมของกลุ่มนกัท่องเท่ียว เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และ
ความสนุกสนาน และตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้ 
  องคป์ระกอบ 4 สัมผสัวิถีชีวิตและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม มีค่าเท่ากบั 1.49 
อนัประกอบดว้ย ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน การไดพ้บปะเพื่อน/ผูค้นใหม่ๆจาก
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ประเทศอ่ืน เพื่อหลีกหนีความจ าเจจากถ่ินท่ีอยู่อาศยั และตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั เดินป่า/
แคม้ป้ิง/ข่ีจกัรยานเสือภูเขา 
 องคป์ระกอบ 5 เพศสัมพนัธ์ มีค่าเท่ากบั 1.31 อนัประกอบดว้ย การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
กบัคนในทอ้งถ่ิน และการมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
 องคป์ระกอบ 6 เนน้กิจกรรมและฝึกทกัษะ มีค่าเท่ากบั 1.18 อนัประกอบดว้ย ฝึกทกัษะ
กีฬาทางน ้า (เช่น ด าน ้า) และกิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดูปะการัง ดูปลาหลากสี) 
 5.4.3.3  ผลการวเิคราะห์ระดับความส าคัญของแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวเกาะพะงัน
ของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
 จากการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงนัโดยส่วน
ใหญ่มีภูมิล าเนามาจากทวีป 3 อนัดบัแรก คือ ทวีปยุโรป ทวีปโอเชียเนีย และทวีปอเมริกา ผูว้ิจยัจึง
ศึกษาแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจยัใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเลือกเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะงนัโดยจ าแนก
ตามทวปีดงักล่าว  
 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของนกัท่องเท่ียวทวีปยุโรป พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวทวีปยุโรปมีแรงจูงใจทางดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว (Initial Eigenvalues = 4.49) 
มากท่ีสุดในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั อนัประกอบดว้ย ความสะดวกสบายในการเดินทางมายงั
เกาะพะงนั ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเหมาะสมคุม้ค่า ท่ีพกัมี
มาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้และมีอาหารใหเ้ลือกอยูใ่นมาตรฐาน 
 ผลการวเิคราะห์แรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของนกัท่องเท่ียวทวีปโอเชียเนีย 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวทวีปโอเชียเนียมีแรงจูงใจทางดา้นมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวและปัจจยัดึงของ
แหล่ง (Initial Eigenvalues = 8.62) มากท่ีสุดในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั อนัประกอบดว้ย ความ
ปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ทิวทศัน์/ทศันียภาพความสวยงามของเกาะพะงนั เพื่อใกลชิ้ดกบั
ธรรมชาติทอ้งทะเล (วา่ยน ้ า อาบแดด) ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได้ ความเป็นส่วนตวัและ
เงียบสงบของเกาะพะงนั ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเหมาะสมคุม้ค่า ความสะดวกสบายในการเดินทาง
มายงัเกาะพะงนั ความขาวของหาดทรายและความใสของน ้ าทะเล และเป็นเกาะท่ีโรแมนติกชมความ
สวยงามของดวงจนัทร์ในคืนวนัเพญ็ 
 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัของนกัท่องเท่ียวทวีปอเมริกา 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวทวปีอเมริกามีแรงจูงใจทางดา้นเกียรติภูมิและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคม
(Initial Eigenvalues = 4.10) มากท่ีสุดในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั อนัประกอบดว้ย ความมีช่ือเสียง
ของ “งานฟูลมูนปาร์ต้ี” เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และความสนุกสนาน เป็นท่ีนิยมของ
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กลุ่มนกัท่องเท่ียว ตอ้งการไดช่ื้อว่าเคยมาเท่ียวเกาะพะงนัแลว้ การไดพ้บปะเพื่อน/ผูค้นใหม่ๆจาก
ประเทศอ่ืน และการมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบันกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ  
         5.4.4  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การทดสอบสมมติฐานของการศึกษา 
 5.4.4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานที ่1 
 จากสมมติฐานท่ี 1 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี และภูมิล าเนา
ทวีป จะมีพฤติกรรมการท่องเท่ียว อนัได้แก่ ผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่าย
งบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนั และรูปแบบการเดินทางในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัท่ีแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ใชค่้าสถิติทดสอบความสัมพนัธ์ (Cross Tabulation) 
เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลจากการทดสอบสมมติฐานนั้น พบวา่  
 เพศกบัผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว และรูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพะงนั ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และเพศ
กบัค่าใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน 
 อายกุบัผูร่้วมเดินทาง ค่าใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนั และรูปแบบการเดินทาง ไม่
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และอายกุบัระยะเวลาใน
การท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 ระดบัการศึกษากบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 อาชีพกบัรูปแบบการเดินทาง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน และอาชีพกบัผูร่้วมเดินทาง ระยะเวลาในการมาท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียต่อวนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  
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 รายได้เฉล่ียต่อปีกบัระยะเวลาในการมาท่องเท่ียวและรูปแบบการเดินทางในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
และรายได้เฉล่ียต่อปีกบัผูร่้วมเดินทาง และค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉลี่ยต่อวนัในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  
 ภูมิภาคกบัค่าใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนัและรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวเกาะพะ
งนั ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน และทวีปกบัผูร่้วม
เดินทางและระยะเวลาในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 5.4.4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐานที ่2 
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อปี และภูมิล าเนาทวปี จะมีแรงจูงใจในการมา
ท่องเท่ียวเกาะพะงนัท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
 H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีไม่แตกต่างกนั 
 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแตกต่างกนั  มีระดบัแรงจูงใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ีแตกต่างกนั 
 ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ใชค่้าสถิติ T-test และค่าสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือค่า
ระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ผลจากการทดสอบสมมติฐานนั้น พบวา่ 
 เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพของนกัท่องเท่ียว มีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อปี และภูมิภาคของนกัท่องเท่ียว  ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
5.5  อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดั
สุราษฏร์ธานี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
 นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัส่วนใหญ่ทราบหรือรู้จกัแหล่งขอ้มูล
ท่องเท่ียวเกาะพะงนัจากการแนะน าของบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งลกัษณะแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ 
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Kotler (1997. อา้งถึงในชีวนีย ์จิรภทัรภูมิ, 2546) กล่าววา่ ปัจจยัสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เช่นเดียวกบัการเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะ
พะงนั พบวา่กลุ่มอา้งอิง กลุ่มเพื่อสนิท คนรู้จกั ญาติ หรือคนในครอบครัวมีอิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ 
และการบริโภค ซ่ึงผูศึ้กษามีความคิดเห็นวา่ในการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเกาะพะงนันั้น กลุ่ม
อา้งอิงมีส่วนส าคญัในการประชาสัมพนัธ์ หรือการกล่าวต่อเชิญชวนใหม้าท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัในดา้น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉล่ีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ในการตอบสนองของผูซ้ื้อ โดยใช้โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) หรือ 
S-R Theory ของ Kotler (1997. อา้งถึงในชีวนีย ์จิรภทัรภูมิ, 2546) มาประยุกตใ์นการศึกษาถึง
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน ซ่ึงมีแรงจูงใจมาจากส่ิง
กระตุน้ (Stimulus) เช่น เพราะความเครียด เพื่อพกัผอ่น เพื่อหลีกหนีความจ าเจ สนใจวฒันธรรมวิถี
ชีวิต หรือมีคนรู้จกัแนะน า เป็นตน้ ท าให้นกัท่องเท่ียวเกิดความอยากมาท่องเท่ียว ซ่ึงไดรั้บอิทธิพล
จากปัจจยัภายใน ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย 
 จากการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงัน 
พบว่า นักท่องเท่ียวมีแรงจูงใจทางด้านมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียว เป็นแรงจูงใจท่ีมีระดับ
ความส าคญัมากท่ีสุดในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ
ของ Maslow (อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544) ท่ีกล่าวว่า  มนุษยมี์ความตอ้งการล าดบัขั้นบนัได 5 
ขั้น เม่ือล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีอยู่ในขั้นต ่าสุดไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถ
ผา่นพน้ไปสู่ความตอ้งการท่ีอยูใ่นขั้นสูงข้ึน ซ่ึงแรงจูงใจทางดา้นมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวจดัอยูใ่น
ล าดบัขั้นความตอ้งการขั้นท่ี 2 ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยัของมาสโลว ์ไม่วา่จะ
เป็นความสะดวกสบายในการเดินทางมายงัเกาะพะงนั ความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียว ท่ีพกั
มีมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได้ ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเหมาะสมคุม้ค่า และมีอาหารให้เลือกอยู่
ในมาตรฐาน 
 
5.6  ข้อเสนอแนะ 
 5.6.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
มาท่องเท่ียวเกาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู ้
ประกอบธุรกิจประเภทน าเท่ียวและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ภาคใตเ้ขต 5 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ไดรั้บทราบถึงขอ้มูลต่างๆ เหล่าน้ีของนกัท่องเท่ียว เพื่อจะไดแ้นวทางในการพฒันาปรับปรุงแหล่ง
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ท่องเท่ียว และปรับปรุงการประชาสัมพนัธ์ทางการท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีให้
สอดคล้องกบัความตอ้งการของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และเป็นการเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติดว้ย ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี  
 1.  การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบว่า นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ทราบหรือรู้จกัแหล่งขอ้มูลท่องเท่ียวเกาะพะงนัจากการแนะน าของบุคคล ซ่ึง
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยควรมีการพฒันาส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานีทางส่ืออ่ืน ไม่วา่จะเป็นส่ือทางอินเตอร์เน็ต ส่ือทางหนงัสือ
น าเท่ียว หรือส่ือเอกสารการท่องเท่ียว/ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ นอกจากน้ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยควรจะส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวของเกาะพะงนั เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เช่น การจดันิทรรศการการท่องเท่ียวเกาะพะงนั งานเปิดโลกทะเลเกาะพะงนั-
เกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน เพื่อเป็นการเช่ือมต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 2.  จากการศึกษา พบวา่ แหล่งท่องเท่ียวของเกาะพะงนัท่ีไดรั้บความนิยมในการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด คือ หาดร้ิน ฉะนั้นควรดึงหาดร้ินมาเป็นจุดขายส าคญั ในการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของเกาะพะงนั ซ่ึงหาดร้ินถือเป็นชายหาดท่ีโคง้สวยงาม และเป็นสถานท่ี
แห่งหน่ึงในสามของโลก ท่ีสามารถมองเห็นพระจนัทร์สวยท่ีสุดในคืนพระจนัทร์เต็มดวง หรือคืนข้ึน 
15 ค ่าของทุกๆ เดือน อนัเป็นท่ีก าเนิดของงาน “ฟูลมูน ปาร์ต้ี” ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิแลว้ 
 3.  จากการศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อตอ้งการใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้ง
ทะเล (วา่ยน ้าอาบแดด) เน่ืองจากเกาะพะงนัยงัคงทรัพยากรธรรมชาติท่ียงัอุดมสมบูรณ์ นอกจากน้ีเกาะ
พะงันยงัคงมีวฒันธรรมไทยของคนพื้นเมือง การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ควรมีการพฒันา
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในจุดประสงคท์างดา้นอ่ืนๆ ให้มากข้ึน เพราะปัจจุบนันกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
รู้จกัเกาะพะงนัในนามของแหล่งจดังาน “ฟลูมูน ปาร์ต้ี” เท่านั้น ฉะนั้นควรจะดึงแหล่งท่องเท่ียว 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีเกาะพะงนัมีอยูเ่พิ่มเขา้มาในการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเกาะพะงัน ให้มีรูปแบบหลากหลายมากข้ึน เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีมีเป้าหมายหลกัหรือรักและชอบในความเป็นธรรมชาติของทรัพยากรท่องเท่ียวให้เดิน
ทางเข้ามาเพิ่มมากข้ึน และเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เช่น กิจกรรม
ประเพณีชกัพระทางทะเล ท่ีมีแห่งเดียวในประเทศไทย กิจกรรมเดินป่าตามรอยเสด็จประพาส 
 4.  จากการศึกษาแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
พบวา่ มาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางมาท่องเท่ียว
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เกาะพะงนั ไม่วา่จะเป็นความสะดวกสบาย ความปลอดภยัในการเดินทาง ท่ีพกัมีมาตรฐาน ค่าใชจ่้ายใน
การท่องเท่ียวคุม้ค่า และมีอาหารให้เลือกอยู่ในมาตรฐาน ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน 
รวมทั้งหน่วยงานหรือผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่องเท่ียว ควรรักษาและควบคุม
คุณภาพมาตรฐานการบริการ พร้อมทั้งพฒันามาตรฐานแห่งแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว เพื่อเพิ่มคุณภาพท่ี
มีศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
 5.6.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าให้เห็นช่องวา่งของงานวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับ
การศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1.  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในการมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัเท่านั้น ดงันั้นหากมีการศึกษาคร้ังต่อไปควรจะศึกษา
พฤติกรรมและแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยดว้ย เพื่อน ามาเปรียบเทียบกนัวา่ พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติกบันกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร เพื่อน ามาผล
มาประกอบการด าเนินกลยทุธ์ส่งเสริมประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวต่อไป 
 2.  การวิจยัคร้ังน้ี ไม่ไดศึ้กษาถึงผลกระทบการท่องเท่ียวท่ีมีต่อชุมชน หากมีการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ควรศึกษาผลกระทบต่อระดบัความรู้สึกท่ีคนในทอ้งถ่ินมีต่อการท่องเท่ียว ตามแนวคิดทฤษฎี
ของ Doxey’s lrridex (1998) เพื่อเป็นแนวทางในขีดการพฒันาเกาะพะงนั ว่าควรจะพฒันาไปใน
รูปแบบใดหรือส่งเสริมการท่องเท่ียวถึงระดบัใดท่ีคนในชุมชนสามารถรับได ้ซ่ึงการท่องเท่ียวจะ
มัน่คงและเกิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนได้นั้นจะตอ้งเกิดจากการยอมรับของคนในชุมชนของแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้นๆ  
 3.  จากการท่ีเกาะพะงนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของงาน “ฟลูมูน ปาร์ต้ี” ซ่ึงเป็น
ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จนท าให้เกิดการท่องเท่ียว ท าให้เกิดจ านวน
นักท่องเท่ียวหลั่งไหลกนัเขา้มา ซ่ึงหมายถึงวฒันธรรมของชาวต่างชาติถูกแทรกซึมเข้ามาด้วย 
ดงันั้น หากมีการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน
เกาะพะงนั เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัมาเป็นเกราะป้องกนัและเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แกไ้ข อย่างไรให้คงไวซ่ึ้งการรักษาและหวงแหนขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม สังคมของ
ชุมชนเกาะพะงนั 
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ฉบบัท่ี.......... 

แบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติในการมาท่องเทีย่วเกาะพะงัน  
จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

I.  สถานภาพโดยทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว 
ค าช้ีแจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวงกลมหรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

1.  เพศ 
  1.  ชาย     2.  หญิง  

 

2.  อาย ุ
  1.  ต ่ากวา่ 24 ปี    2.  25 - 34 ปี      
  3.  35- 44 ปี         4.  45 - 54 ปี    
  5.  55 ปีข้ึนไป 

 

3.  การศึกษา 
   1.  ต ่ากวา่ปริญญาตรี    2.  ปริญญาตรี   3.  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

4.  อาชีพ 
   1.  ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (นกัเรียน, นกัศึกษา, แม่บา้น ฯลฯ) 

  2.  ผูใ้ชท้กัษะ แรงงาน (ช่างไฟฟ้า, ช่างไม,้ ช่างเสริมสวย ฯลฯ)  
   3.  อาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกร, เล้ียงสัตว,์ ท านา, ประมง ฯลฯ) 

  4.  ผูท้  างานออฟฟิคและพนกังานขาย (นกับญัชี, พนกังานธนาคาร, เลขานุการ ฯลฯ) 
  5.  เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร (ธุรกิจส่วนตวั, ผูบ้ริหาร, นกัธุรกิจฯลฯ) 

   6.  ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง (แพทย,์ ทนัตแพทย,์ นกักฎหมาย, วศิวกร, สถาปนิก 
  ฯลฯ) 
 

5.  รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
   1.  ต ่ากวา่ 20,000 เหรียญสหรัฐ    2.  20,001 – 30,000 เหรียญสหรัฐ 
  3.  30,001 – 40,000 เหรียญสหรัฐ    4.  สูงกวา่ 50,001 เหรียญสหรัฐ 
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6.  ภูมิล าเนา (โปรดระบุ).............................................................................. 
 

7. ทวปี 
   1.  อเมริกาเหนือ    2.  อเมริกาใต ้   
   3.  ยโุรป     4.  แอฟริกา    
   5.  เอเชีย     6.  โอเชียเนีย (ออสเตรเลีย + นิวซีแลนด์)  
 
II.  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทีเ่กาะพะงัน จังหวดัสุราษฎร์ธานี 
ค าช้ีแจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวงกลมหรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

1.  ผูร่้วมเดินทางมาดว้ย   
  1.  คนเดียว     
  2.  ครอบครัว/ญาติ/คู่รัก 
  3.  กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั    

 

2.  ระยะเวลาในการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
   1.  1 - 5 วนั      2.  6 – 10 วนั 
   3.  11 – 15 วนั     4.  มากกวา่ 15 วนั 
 

3.  จ านวนคร้ังท่ีท่านเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 
   1.  คร้ังแรก     
   2.  คร้ังท่ี 2    
  3.  มากกวา่ 2 คร้ัง 
 

4.  ท่านใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉล่ียต่อวนัเท่าไรในการมาเท่ียวเกาะพะงนั  
   1.  นอ้ยกวา่ 5,000 บาท    2.  5,001 – 7,500 บาท 
   3.  7,501 – 10,000 บาท    4.  มากกวา่ 10,001 บาท 
 

5.  รูปแบบการเดินทางมาเกาะพะงนั เป็นในลกัษณะใด 
  1.  วางแผนการเดินทางดว้ยตนเองไม่ใชบ้ริการจากบริษทัน าเท่ียว   

   2.  ใชบ้ริการจากบริษทัน าเท่ียว   
   3.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................. 
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6. ท่านคิดวา่ถา้มีโอกาสท่านจะกลบัมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัอีกหรือไม่  
   1.  มาท่องเท่ียว 
   2.  ไม่มาท่องเท่ียว 
   3.  ไม่แน่ใจ 
 

7.  ท่านรู้จกัหรือทราบขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวเกาะพะงนัไดอ้ยา่งไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1.  การแนะน าของบุคคล    2.  เอกสารการท่องเท่ียว/ส่ือส่ิงพิมพ ์
   3.  โฆษณา / ประชาสัมพนัธ์    4.  อินเตอร์เน็ต 
   5.  โทรทศัน์     6.  บริษทัจดัน าเท่ียว  
   7.  ประสบการณ์ตรง     8.  หนงัสือน าเท่ียว 
  

8.  ท่านเดินทางท่องเท่ียวสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียวใดบา้งบริเวณเกาะพะงนั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1.  หาดร้ิน      2.  หาดทอ้งนายปาน 
   3.  หาดเตียน     4.  บา้นทอ้งศาลา  
   5.  หาดแม่หาด-เกาะมา้    6.  อ่าวโฉลกหล า 

  7.  หาดศรีกนัตงั     8.  อุทยานแห่งชาติน ้าตกธารเสด็จ  
  9.  หาดยาว      10.  หาดบา้นใต ้
  11.  หาดขอม     12.  หาดบา้นค่าย 

 

9. ในการเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ี นอกจากเกาะพะงนัแลว้ท่านตั้งใจจะเดินทางไปท่องเท่ียว
สถานท่ีใดของประเทศไทยบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1.  กรุงเทพมหานคร     2.  อยธุยา  
   3.  เชียงใหม่     4.  เชียงราย 
   5.  ปาย/แม่ฮ่องสอน     6.  เชียงคาน/ลาว 
   7.  สุโขทยั      8.  ภูเก็ต 
   9.  พทัยา      10.  เกาะสมุย  
   11.  เกาะเต๋า-เกาะนางยวน    12.  กระบ่ี 
 
 
 

DPU



125 

 

10. ในการเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังน้ี นอกจากประเทศไทยแลว้ท่านตั้งใจจะเดินทางไปท่องเท่ียว
ประเทศใกลเ้คียงประเทศไทยใดบา้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1.  ลาว      2.  กมัพชูา  
   3.  เวยีดนาม     4.  พม่า 
   5.  มาเลเซีย      6.  สิงคโ์ปร 
   7.  อินโดนีเซีย     8.  ไม่มี  
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 III.  แรงจูงใจต่างๆ ต่อไปนีม้ีอทิธิพลต่อการเลอืกเดินทางมาท่องเทีย่วเกาะพะงันของท่านมากน้อย
เพยีงใด 
ค าช้ีแจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงความคิดเห็นกบัท่านมากท่ีสุดเพียง  1  ขอ้ 
 

แรงจูงใจทีม่ีอิทธิพลต่อการเดินทาง 
มาท่องเทีย่วเกาะพะงัน 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ปัจจยัภายใน 
1. เพื่อใกลชิ้ดกบัธรรมชาติทอ้ง

ทะเล (วา่ยน ้า อาบแดด) 
     

2. เพื่อปาร์ต้ีไปดว้ยเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลแ์ละความ
สนุกสนาน 

     

3. การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัคน
ในทอ้งถ่ิน 

     

4. การมีเพศสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบั
นกัท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

     

5. การไดพ้บปะเพื่อน / ผูค้น
ใหม่ๆจากประเทศอ่ืน 

     

6. ตอ้งการศึกษาเรียนรู้วถีิชีวติของ
คนในทอ้งถ่ิน 

     

7. ตอ้งการท่องเท่ียวแบบผจญภยั 
เดินป่า/แคม้ป้ิง/ข่ีจกัรยานเสือ
ภูเขา 

     

8. เพื่อหลีกหนีความจ าเจจากถ่ินท่ี
อยูอ่าศยั 

     

9. ตอ้งการไดช่ื้อวา่เคยมาเท่ียว
เกาะพะงนัแลว้ 

     

10. ฝึกทกัษะกีฬาทางน ้า (เช่น ด า
น ้า) 
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แรงจูงใจทีม่ีอิทธิพลต่อการเดินทาง 
มาท่องเทีย่วเกาะพะงัน 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ปัจจยัภายนอก 
1. ทิวทศัน์/ทศันียภาพความ

สวยงามของเกาะพะงนั 
     

2. เป็นท่ีนิยมของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว 

     

3. เป็นเกาะท่ีโรแมนติก ชมความ
สวยงามของดวงจนัทร์ในคืน
วนัเพญ็ 

     

4. ความขาวของหาดทรายและ
ความใสของน ้าทะเล 

     

5. ความเป็นส่วนตวัและเงียบสงบ
ของเกาะพะงนั 

     

6. ความมีช่ือเสียงของ “งานฟูลมูน
ปาร์ต้ี” 

     

7. กิจกรรมทางน ้า (ด าน ้าดู
ปะการัง ดูปลาหลากสี) 

     

8. มีอาหารให้เลือกอยูใ่น
มาตรฐาน 

     

9. ท่ีพกัมีมาตรฐานท่ีสามารถ
ยอมรับได ้

     

10. ความสะดวกสบายในการ
เดินทางมายงัเกาะพะงนั 

     

11. ความปลอดภยัในการเดินทาง
ท่องเท่ียว 

     

12. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
เหมาะสมคุม้ค่า 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถามภาษาอังกฤษ 
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Questionnaire 
Behaviors and Motivating Factors of Tourists Visiting Koh Pha-Ngan, Surat Thani 

I.  Personal Information 
Indication  :  Please fill    in the box to indicate the most accurate answer 
1.  Gender 

  1.  Male      2.  Female  
2.  Age 

  1.  Under 24 years old    2.  25 - 34 years old      
  3.  35- 44 years old        4.  45 - 54 years old   
  5.  55 and over 

3.  Highest educational 
  1.  High school     2.  Bachelor degree  
  3.  Higher than Bachelor degree 

4.  Occupation 
  1.  Unemployed/not working (e.g. student, housewife etc.)  
  2.  Skilled/semi-skilled worker (e.g. electrician, carpenter, beautician etc.) 
  3.  Farmer (e.g. farmer owner, farm labourer, rice farmer, fishery farmer etc.)  
  4.  Office and sales worker (e.g. accountant, bank clerk, secretary etc.) 
  5.  Proprietor and manager (e.g. director, owner of company, manager etc.) 
  6.  Higher or lower professional (e.g. physician, dentist, lawyer, engineer, architect, 

        etc.) 
5.  Average Annual Income 

  1.  Below US$ 20,000    2.  US$ 20,001 – 30,000  
  3.  US$ 30,001 – 40,000    4.  Over US$ 50,001  

6.  What country do you come from? (please specify)................................................................... 
7.  What region are you from? 

  1.  North America    2.  Soult America  
  3.  Europe/EU    4.  Africa    
  5.  Asia     6.  Oceania (Australia+NZ) 
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II.  Behaviors of the tourists travelling to Koh Pha-Ngan, Surat Thani 
Indication  :  Please fill    in the box to indicate the most accurate answer 
 

1.  Accompanying Parties?   
  1.  Alone    
  2.  Family members/relatives/spouse  
  3.  Friends/acquaintances   

 

2.  How long do you plan to stay at Koh Pha-Ngan? 
  1.  1 - 5 days    2.  6 – 10 days 
  3.  11 – 15 days    4.  More than 15 days 

 

3.  How many times have you been to Koh Pha-Ngan? 
  1.  First Time    2.  Second Time  3.  More than 2 times  

 

4.  What is your budget, including accommodation, for holidaying at Koh Pha-Ngan? 
  1.  Less than 5,000 Bht    2.  5,001 – 7,500 Bht 
  3.  7,501 – 10,000 Bht    4.  More than 10,001 Bht  

 

5.  Trip arrangement to Koh Pha-Ngan? 
  1.  Self-planning without any help from travelling agencies   
  2.  Using services from travel agencies   
  3.  Others 

 

6. If possible, Will you come travelling to Koh Pha-Ngan again?  
  1.  Yes 
  2.  No 
  3.  Uncertain 
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7.  How do you get information about Koh Pha-Ngan? (You can choose more than one answer.) 
  1.  Personal suggestion    2.  Travelling journal/ Printing ads 
  3.  Ads/ Public relations    4.  Internet 
  5.  Televisions     6.  Travel agencies  
  7.  Previous experience    8.  Guide book 
 

8.  Which tourist attractions in Koh Pha-Ngan have you already been visiting? (You can choose 
more than one answer.) 
  1.  Rin Beach     2.  Tong Nai Pan Beach 
  3.  Haad Thian     4.  Ban Tong Sala  
  5.  Mae Had Beach- Koh Ma    6.  Chaloke Lum Bay 
  7.  Haad Sri Gun Tang    8.  Tarn Sadet Water Fall National Park  
  9.  Haad Yaw     10.  Haad Ban Tai   
  11.  Haad Khom     12.  Haad Ban Kai 

 
9. During this trip, Other than Koh Pha-Ngan, which tourist attractions in Thailand do you intend 

to visit? (You can choose more than one answer.) 
  1.  Bangkok      2.  Ayutthaya  
  3.  Chiangmai     4.  Chiangrai 
  5.  Pai/Maehongson     6.  Chian Kan/Loei 
  7.  Sukhotai      8.  Phuket 
  9.  Pattaya      10.  Koh Samui 
  11.  Koh Tao - Koh Nang yuan   12.  Krabi 

 

10. Do you intend to visit any of these countries during this Trip? (You can choose more than one 
answer.) 

  1.  Laos      2.  Cambodia  
  3.  Vietnam      4.  Myanmar 
  5.  Malaysia     6.  Singapore 
  7.  Indonesia     8.  No  
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III.  Please indicate the level of importance of the following factors influencing your decision 
to visit Koh Pha-Ngan?  
Indication : Please fill  in the box to indicate the answer most accurately describing your opinion  
 

Motivating Factors Contributing to  
Your Decision Making to Visit  

Koh Pha-Ngan 

SCALE LEVELS  
Most 

important 
(5) 

Important  
(4) 

Moderately 
important  

(3) 

Less 
important 

(2) 

Least 
important 

(1) 

Internal Factors 
1. Being close to nature and the 

sea (Swimming, Sunbathing) 
     

2. Partying and fun      
3. Having a sexual relationship 

with the local people 
     

4. Having a sexual relationship 
with other tourists 

     

5. Making new friends from 
other countries 

     

6. Observing local people’s way 
of life 

     

7. Trekking / Camping / 
mountain biking  

     

8. Escape from soutines      
9. Being able to say “I have 

already been to Koh Pha-
Ngan” 

     

10. Water sports (diving etc.)      
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Indication : Please fill  in the box to indicate the answer most accurately describing your opinion  
 

Motivating Factors Contributing 
to  

Your Decision Making to Visit  
Koh Pha-Ngan 

SCALE LEVELS  

Most 
important 

(5) 

Important  
(4) 

Moderately 
important  

(3) 

Less 
important 

(2) 

Least 
important 

(1) 

External Factors 
1. Scenery and landscape of Koh 

Pha-Ngan 
     

2. Popularity among tourists      
3. Romantic Islands       
4. White sandy beach and blue 

clear sea water 
     

5. Privacy and peace of Koh 
Pha-Ngan 

     

6. Reputation of “Full Moon 
Party” 

     

7. Water activities (diving to see 
corals and fishes) 

     

8. Variety of food      
9. Accommodation      

10. Convenience and accessibility 
to Koh Pha-Ngan 

     

11. Travel Safety       
12. Value for money       

 
*****THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR KINDNESS***** 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
ช่ือ-นามสกุล     นางสาวสิริรัตน์  นาคแป้น 
 
ประวติัการศึกษา พ.ศ. 2550 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั      หวัหนา้ทวัร์ประจ าบริษทัทวัร์  
 DISCOVERY  KOREA 
 

ประสบการณ์    ต าแหน่ง Catering Officer แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม  
     โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ 
 

     ต าแหน่ง Assistant Manager  
     บริษทั เทค อินเตอร์ เทรดด้ิง จ ากดั 
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