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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพีจงัหวดักระบี 2. ศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี 3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี จ  านวน 400 คน โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามใช้วิธีการเลือกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ น าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉล่ีย การแจงความถ่ี การหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมติฐานโดยการทดสอบค่าทีเทสต ์(t-test) และค่าเอฟเทสต ์(F-test) 

ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 21-40 ปี ส าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย 10001-20000 บาท โดยมีภูมิล าเนาอยู่
ท่ี กรุงเทพฯ/ปริมณฑล โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี มุ่งท่ีจะท า
กิจกรรมทางน ้ า ส่วนใหญ่พึ่งเคยมาท่องเท่ียวคร้ังแรก โดยใช้รถส่วนตวั ร่วมเดินทางกบัญาติ ใช้เวลาการ
ท่องเท่ียวประมาณ 3 วนั ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังอยู่ท่ี 10001-20000 บาท เลือกท่องเท่ียวช่วงเดือนเมษายน 
สินคา้ท่ีนิยมซ้ือคือ เคร่ืองประดบั และตอ้งการด าน ้ าดูปะการัง การให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการ
เลือกเดินทาง ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึง ดา้นความปลอดภยั ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกดา้น แต่ในดา้นราคา ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด จะมีคะแนนรองจากดา้นอ่ืน ๆ อยู ่การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ทั้ง เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและรายได ้มี
ผลไม่แตกต่างกนั 
ค าส าคัญ: นกัท่องเท่ียว, เกาะพีพี, พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว, ปัจจยั  
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Abstract 
The objectives of the study are 1. To study the behavior of Thai tourists who come to Phi Phi 

Islands, Krabi Province 2. To study about the decision factors of Thai tourists who come to Phi Phi 
Islands, Krabi Province 3. To compare decision factors among Thai tourists who come to Phi Phi Islands, 
Krabi Province The target groups used were 400 Thai tourists touring to Phi Phi Islands, Krabi Province, 
as gathered by the set of questionnaire based upon accidental sampling. The outcomes were analyzed by 
statistics to find mean, frequency, standard deviation, t-test results and f-test results.  

The results found that most of tourists were male, aged 21-40 years, completing the bechelor’s 
degree, with single status, most of the students have accumulated income of 1,0001-20000 Baht with their 
domicile in Bangkok / perimeter Thai tourists traveling to Phi Phi Island Krabi Aiming to do water 
activities most of them travel to Phi Phi Islands, Krabi Province for the first time . Use a private car to 
travel with relative. They spend 3 days travelling there. the expenses is around 10,001 to 2,0000 Baht per 
person. Select travel during April The most popular product is accessories And want to snorkel the coral 

see highest level of importance in traveling factors regarding product, price, place and 
accessibility, safety, facility, and marketing campaign. However, factors regarding price, facility, and 
marketing campaign are less important than other factors. As a result, the result from this study can be 
used to improve and adjust these factors. 
Key words: Tourists, Phi Phi Islands, Tourist Behavior, Factors 
 
บทน า  

การท่องเท่ียวไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน เม่ือมีประชากรท่ี เพิ่มข้ึน กิจกรรมต่าง 
ๆ เพิ่มข้ึน การด ารงชีวติท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เศรษฐกิจเจริญกา้วหนา้มากข้ึน ความ ตอ้งการท่ีจะพกัผอ่นจึงมี
มากข้ึนตามไปดว้ยการท่องเท่ียวจึงเป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการหลีกหนีจากชีวติท่ี
ซ ้ าซากจ าเจ หลงัจากการท างาน หลงัจากการใชชี้วติท่ีเร่งรีบ กดดนัของสังคม การท่องเท่ียวจึงกลายเป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นส าหรับมนุษยม์ากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและ
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัในหมู่ เพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั  

ปัจจุบนัรัฐบาลและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการท่องเท่ียว 
โดยมีการส่งเสริมใหค้นไทยเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศมากข้ึน โดยเห็นวา่การท่องเท่ียว
ภายในประเทศมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียว และรายไดท่ี้มากจากการท่องเท่ียว นั้นจะกระจาย
ไปสู่ประชาชนทุกระดบั รวมทั้งกระจายไปสู่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และรายได ้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว
ภายในประเทศของคนไทยก็คิดเป็นมูลค่ามหาศาล 
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกจิต่อเน่ืองในภาคใต้ 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ของภาคใต ้เน่ืองจากภาคใตมี้ศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวสูง ทั้งน้ีดว้ยความพร้อมดา้นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่
อยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่องท่องเท่ียวทางทะเล ทั้งน้ีดว้ยภูมิศาสตร์ของภาคใตท่ี้มีอาณาเขตติดต่อกบั
มหาสมุทรทั้ง 2 ดา้น ท าให้มีจุดเด่นตรงท่ีมีชายหาดและเกาะแก่งท่ีสวยงามทั้งฝ่ังทะเลอนัดามนัและฝ่ังอ่าว
ไทยรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติใตท้อ้งทะเลซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว ได้แก่ 
กิจกรรมด าน ้าและกีฬาทางน ้า รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษส์ัตวท์ะเล 

 “หมู่เกาะพีพี” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา ต าบลอ่าวนาง จงัหวดักระบ่ี 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวหมู่เกาะน้ี ส่วนใหญ่มาเพื่อด าน ้ าดูปะการัง และปลาหลากสีท่ีมีสีสันสวยงาม เกาะพีพี 
มากดว้ยกิจกรรมอีกหลากหลายอยา่ง อาทิ การด าน ้ าลึก และการด าน ้ าแบบสน้อกเก้ิล การปีนผา การชมวิว 
และยงัมีอาหารพื้นเมืองใหไ้ดล้องล้ิมรสอยา่งหลากหลาย รวมไปถึงประเพณีของชาวเล และชาวพื้นเมืองก็มี
ให้ชม ดงันั้นแมจ้ะเกิดสถานการณ์ท่ีส่งผลถึงการชะลอตวัของธุรกิจการท่องเท่ียว แต่จากขอ้มูลจ านวน
นกัท่องเท่ียวในจงัหวดักระบ่ีท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในแต่ละปี จึงมีความคาดหวงัวา่ธุรกิจการให้บริการต่าง ๆ 
ในจงัหวดักระบ่ี ยงัจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี และเพื่อให้ธุรกิจท่องเท่ียวมีการ
เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองภายใตอ้ตัราการแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนน้ีผูป้ระกอบการการท่องเท่ียว จึง
จ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีนักท่องเท่ียวใช้ตดัสินใจในการ
เลือกใชบ้ริการท่องเท่ียว อนัจะมีผลใหผู้ป้ระกอบการไดป้รับปรุงใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายไดดี้ยิง่ข้ึน  

เม่ือปี 2561 กลุ่มนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือมองไปถึงในอนาคต ยอ่มท าใหก้ารบริหาร
จดัการตอ้งเผชิญกบัปัญหาอย่างมาก จึงตอ้งมีการวางแผนการ จ ากดัจ านวนนกัท่องเท่ียวดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
และวางระบบท่ีมีประสิทธิภาพการควบคุมฉะนั้นการบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติ จะเป็นเร่ืองยุง่ยาก
ถึงท่ีสุด และส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอยา่งรุนแรง  

ดังนั้ น ผู ้วิจ ัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกเดินทางของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
นักท่องเท่ียวสนใจ และเป็นเหตุให้เลือกเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี เน่ืองจากสถิติต่าง ๆ 
แสดงให้เห็นวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องมาท่องเท่ียวจงัหวดักระบ่ี มีจ  านวนมากข้ึนใน
ทุกปี และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันา ปรับปรุง แหล่งท่องเท่ียว ทั้งดา้นทศันียภาพ ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ดา้นกิจกรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมการท่องเท่ียว ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียว และสามารถแกไ้ขปัญหาในปัจจุบนัเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียวในอนาคตท่ีจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสมมากข้ึน และสามารถเป็นแหล่งท่องเท่ียวอนัดบัตน้ ๆ ได ้
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 

จงัหวดักระบี 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 

จงัหวดักระบ่ี  
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี  
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 
จงัหวดักระบ่ี  

2. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 
จงัหวดักระบ่ี 

3. พื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ เกาะ พี พี จงัหวดักระบ่ี  
4. ดา้นเวลาในการท าวจิยัคร้ังน้ี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน มีนาคม 2560 ใชว้ธีิการ

สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จ านวน 400 คน  
กรอบแนวคิดการวจัิย  
ใชท้ฤษฎี องคป์ระกอบทางการท่องเท่ียว (6As) และ ส่วนผสมทางการตลาด (4p) ดงัน้ี 
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  ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 
 
 

 
       

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
สมมติฐานการวจัิย 

 1. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัในการ
เลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

 2. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีอายตุ่างกนั มีปัจจยัในการ
เลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

 3. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ปัจจยัในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

ข้อมูลส่วนบุคคลของ

นักท่องเทีย่ว 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดเ้ฉล่ีย 

 

พฤติกรรมการท่องเทีย่ว 

- สถานท่ีตอ้งการเท่ียว 

- จ านวนคร้ังท่ีเคยท่องเท่ียว 

- วธีิการเดินทาง 

- บุคคลร่วมเดินทาง 

- จ านวนวนัท่ีท่องเท่ียว 

- ค่าใชจ่้ายบนเกาะ 

- ช่วงเดือนท่ีเลือกท่องเท่ียว 

- การเลือกซ้ือสินคา้และของ

ท่ีระลึก 

- กิจกรรมการท่องเท่ียว 

ปัจจัยในการเลือกเดินทาง 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึง  

- ดา้นความปลอดภยั 

- ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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 4. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีรายไดต่้างกนั มีปัจจยัใน
การเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

 
ระเบียบวจัิย 

ผู ้วิจ ัยท าการส ารวจ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม ซ่ึงประชากร คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน 
 
เคร่ืองมือทีใ่นการวจัิย 

แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี และส่วนท่ี 3 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 
จงัหวดักระบ่ี 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาวเิคราะห์การหาค่าความถ่ี (Frequency) และการหา
ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียว น ามาวเิคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี 
(Frequency) ในการสรุป และประมวลผลและแสดงออกมาเป็นรูปของตาราง 

3. ปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียว น ามาวิเคราะห์แบบหาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

4. วเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อแปล ผลและ
สรุปเก่ียวกบักลุ่มประชากรโดยวธีิทดสอบทางสถิติท่ีใชคื้อ  

1. t-test ใชส้ าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ 2 กลุ่ม  
2. F-test หรือ ANOVA (Analysis of Variance) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่ง คะแนนเฉล่ีย

ของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป เช่น ทดสอบตวัแปรคร้ังละมากกวา่ 2 ตวัแปรท่ี ไม่เก่ียวขอ้งกนั (อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน)  
 
ผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศชาย ร้อยละ 
60.5 มีอายุในช่วง 21-40 ปี ร้อยละ 57.5 มีวุฒิการศึกษาขั้นปริญญาตรี ร้อยละ 40.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
61.3 ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 28.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10001-20000 บาท ร้อยละ 139 
และมีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง ร้อยละ 52.8  
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2. ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทย พบวา่ นกัท่องเท่ียวตั้งใจมาเท่ียวทะเล
โดยเฉพาะ ร้อยละ 96.3 โดยส่วนใหญ่เพิ่งเคยเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก ร้อยละ 46.3 โดยเดินทางแบบ
ใชร้ถส่วนตวั ร้อยละ 46.3 โดยส่วนใหญ่ร่วมเดินทางกบั ญาติ/คนในครอบครัว ร้อยละ 46.3 โดยใชเ้วลาใน
การเท่ียว 3 วนั ร้อยละ 46.8 ในดา้นค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อคร้ัง ต่อ 1 คน) ส่วนใหญ่ 10001-20000 
บาท ร้อยละ 40.0 โดยส่วนใหญ่เลือกเดินทางช่วงเดือนเมษายน ร้อยละ 17.0 การเลือกซ้ือสินคา้หรือของท่ี
ระลึก ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวนิยมซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองประดับ ร้อยละ 17.5 และกิจกรรมท่ีเลือกท า
ระหวา่งอยูบ่นเกาะคือ ด าน ้าดูปะการังร้อยละ 24.9  

3. ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทาง ทั้ง 7 ดา้น  
ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียว เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวม เท่ากบั 4.58 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัของ
แหล่งท่องเท่ียวบนเกาะมีความหลากหลายมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 รองลงมาคือ หอ้งพกับนเกาะ
มีหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.58 และอนัดบัสุดทา้ยบนเกาะมีกิจกรรมหลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 4.57  

ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในดา้นราคาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.42 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในราคาของ
ฝากมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.52 รองลงมาคือ อตัราค่าบริการห้องพกัมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.39 และอนัดบัสุดทา้ย ค่าใชจ่้ายของกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.35  

ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึงอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.51 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญั
ในการมีป้ายบอกทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวชดัเจน และมีป้ายส่ือความหมายท่ีชดัเจนในแหล่งท่องเท่ียว
เท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.53 รองลงมาคือการเดินทางเขา้ถึงท่ีพกัมีความสะดวก มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.51 
และอนัดบัสุดทา้ยใหค้วามส าคญัของสภาพถนนสะดวกต่อการเดินทางอยูท่ี่ 4.49  

ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในดา้นความปลอดภยัอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.53 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในขอ้มี
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัเป็นอนัดบัหน่ึง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 รองลงมาคือมีเคร่ืองบรรเทาสาธารณ
ภยั มีค่าเฉล่ียท่ี 4.57 มีป้ายและสัญญาณเตือนพื้นท่ีอนัตราย มีค่าเฉล่ีย 4.49 และอนัดบัสุดทา้ย มีจุดปฐม
พยาบาล มีค่าเฉล่ียท่ี 4.42  

ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกอยูใ่น
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ระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.45 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมี
บริการห้องอาบน ้า /หอ้งสุขา และบริการร้านอาหาร/ร้านของท่ีระลึก มีค่าเฉล่ียท่ี 4.49 ทั้ง 2 ขอ้ รองลงมาคือ 
มีบริการตู ้ATM มีค่าเฉล่ียท่ี 4.46 มีการจดับริเวณทิ้งขยะท่ีชดัเจน ค่าเฉล่ียท่ี 4.45 มีพื้นท่ีจอดรถเพียงพอ มี
ค่าเฉล่ียท่ี 4.42 และอนัดบัสุดทา้ย มีพื้นท่ีพกัผอ่นเพียง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในดา้นส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.45 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัจากการไดรั้บ
ค าแนะน าจากบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.44 รองลงมา ดา้นการประชาสัมพนัธ์จากบริษทัทวัร์และจาก
งานมหกรรมท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียท่ี 4.43 ทั้ง 2 ขอ้ อนัดบัสุดทา้ยไดรั้บการับรู้จากโฆษณาส่ือโทรทศัน์/
อินเตอร์ มีค่าเฉล่ียท่ี 4.40 ตามล าดบั 

4. ผลการวเิคราะห์การทดสอบสมมติฐานของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 
จงัหวดักระบ่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบค่าแปรปรวนของนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ าแนกตาม เพศ โดยใช ้t-test  
ปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเทีย่ว t df Sig. 

ดา้นผลิตภณัฑ์ -.490 361 .629 
ดา้นราคา -.700 382 .483 
ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึง .420 355 .675 
ดา้นความปลอดภยั .640 230 .520 
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก -.833 349 .426 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด .222 334 .823 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชF้-test  

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยั
ในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 
จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

2. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีอายตุ่างกนั มีปัจจยั

ไม่แตกต่างกนั 
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ในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี 
จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 
3. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีปัจจยัในการเลือกเดินเดินทางมา
ท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

4. นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีรายไดต่้างกนั มี
ปัจจยัในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียว
เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่างกนั 

*มีนยัส าคญัทางสิติท่ีระดบั 0.05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าเป็นนกัท่องเท่ียวเพศชาย ร้อยละ 
60.5 มีอายุในช่วง 21-40 ปี ร้อยละ 57.5 มีวุฒิการศึกษาขั้นปริญญาตรี ร้อยละ 40.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 
61.3 ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา ร้อยละ 28.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10001-20000 บาท ร้อยละ 139 
และมีภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง ร้อยละ 52.8  

2. พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดั
กระบ่ี พบวา่ นกัท่องเท่ียว ตั้งใจมาเท่ียวทะเลโดยเฉพาะ โดยส่วนใหญ่เพิ่งเคยเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นคร้ัง
แรก โดยเดินทางแบบใช้รถส่วนตวั ส่วนใหญ่ร่วมเดินทางกบั ญาติ/คนในครอบครัว โดยใชร้ะยะเวลาการ
ท่องเท่ียวจ านวน 3 วนั ในดา้นค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียว (เฉล่ียต่อคร้ัง ต่อ 1 คน) ส่วนใหญ่ 10001-20000 บาท 
โดยส่วนใหญ่เลือกเดินทางช่วงเดือนเมษายน และมีการเลือกซ้ือสินคา้หรือของท่ีระลึก ซ่ึงนกัท่องเท่ียวนิยม
ซ้ือสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบั และกิจกรรมท่ีเลือกท าระหวา่งอยูบ่นเกาะคือ ด าน ้ าดูปะการัง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ จรรยา วาหลวง (2550) ศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว
เกาะสมุย จังหวดั สุราษฎร์ธานี พบว่า พฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียวไทยในเกาะสมุย มี
วตัถุประสงค์ทีต้องการมาพกัผ่อน และท่องเทียว ปัจจยัในการท่องเทียวท่ีนักท่องเท่ียวสนใจคือ ความ
สวยงามของหาดทรายและน ้ าทะเลมีความสัมพนัธ์กบั ระยะเวลาท่องเทียวต่อคร้ัง ปัจจยัจูงใจเพื่อพบปะ
บุคคลทีมีความสนใจเหมือนกนั ความสวยงามของหาดทรายและน ้ าทะเล และปัจจยัดา้นความร่มร่ืน และ
ความเป็นธรรมชาติของน ้าตก ดึงดูดดา้นศิลปวฒันธรรมและการขนส่งมวลชน เช่น สายการบิน รถทวัร์ เรือ 
มีความสัมพนัธ์กบัความตงัใจทีจะกลบัมาท่องเทียวอีกคร้ัง 
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3. ปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดั

กระบ่ี  
นกัท่องเท่ียวชาวไทยให้ระดบัความส าคญัต่อแหล่งท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและการเขา้ถึง ดา้นความ
ปลอดภยั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นส่งเสริมการตลาด นกัท่องเท่ียวให้ระดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี มีความเหมาะสมกบักิจกรรมนนัทนาการทาง
น ้าต่าง ๆ เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีนกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสัมผสักบัธรรมชาติ ไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิ ไดท้  า
กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงท าให้รู้สึกผ่อนคลาย สดช่ืนข้ึน อีกทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีธรรมชาติสวยงาม มี
กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ ให้เลือกท า อีกทั้ง ดา้นราคาถือวา่อยูใ่นระดบัท่ีนกัท่องเท่ียวรับได ้ดา้นสถานท่ี
หรือการเขา้ถึงนั้นก็สะดวก สบาย สามารถเดินทางไปตามแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ไดส้ะดวก ส่วนดา้นความ
ปลอดภยันั้นท่ีเกาะพีพี ถือวา่มีความปลอดภยั มีป้ายเตือน มีสัญลกัษณ์ต่าง ๆ มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
หรือจุดปฐมพยาบาล ท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวไดอ้ย่างปลอดภยั ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกก็
ครบครัน มีจุดทิ้งขยะชดัเจน มีร้านอาหาร ร้านของท่ีระลึก หอ้งสุขา หรือตู ้ATM ก็มีไวบ้ริการ ถึงแมบ้างจุด
อาจจะดูเก่าไปบา้งก็ตาม ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวจะทราบจากท่ีบุคคลอ่ืน รีวิว มี
การบอกต่อกนั บางส่วนทราบจากการจดังานมหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กุลนิภทัร์ บุญรุ่ง 
(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท่องเท่ียว เกาะสมุยของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ผลจาก
การศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทย มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกท่องเท่ียวเกาะสมุย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้น
ความสะดวกในการท่องเท่ียว ดา้นขอ้มูล ข่าวสารในการท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียว อยูใ่นระดบัปานกลาง  4. การเปรียบเทียบ ปัจจยัในการเลือกเดินทางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีปัจจยัในการเลือก
เดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกาะ
พพีี จงัหวดักระบ่ี นั้นมีกิจกรรมหลากหลาย สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางทั้งแบบ กลุ่ม แบบเด่ียว 
ท่ีมีวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวแตกต่างกนัได ้เช่นกิจกรรมทางน ้ า กิจกรรมทางบก หรือหมู่บา้นวฒันธรรม 
เป็นตน้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีตดัสินใจมา 
ท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการ ท่องเท่ียว ณ วดัไชโยวรวิหาร จงัหวดั อ่างทอง” 
ผลการศึกษาพบวา่ การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว จ าแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพญ็ลกัษณ์ 
เกตุทตั (2546) ได้ศึกษาถึงทศันคติและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวในเกาะเสมด็ พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติต่อการท่องเท่ียวไม่แตกต่างกนั 
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นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีแตกอายุต่างกนั มีปัจจยัใน
การเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงติดอนัดับโลก มีความสวยงามของธรรมชาติท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ มีกิจกรรม
พกัผอ่นหยอ่นใจหลากหลาย ท าใหไ้ม่วา่จะช่วงอายเุท่าไรท่ีช่ืนชอบการท่องเท่ียงทางน ้าจะตอ้งมาท่องเท่ียวท่ี
เกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีใหไ้ด ้ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
ปัจจยัในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากเกาะพีพี จงัหวดั
กระบ่ี เป็นแหล่องท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มีความสวยงามตามธรรมชาติท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ มีกิจกรรมรองรับ
หลากหลาย ท าให้ไม่ว่าจะการศึกษาระดบัใดก็อยากจะมาท่องเท่ียวให้ได้สักคร้ังหน่ึง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เพญ็ลกัษณ์ เกตุทตั (2546) ไดศึ้กษาถึงทศันคติและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด ระดบัการศึกษาท่ี แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีไม่
แตกต่างกนั 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ีท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีปัจจยัใน
การเลือกเดินเดินทางมาท่องเท่ียวเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ไม่วา่จะรายได้
เฉล่ียต่อเดือนเท่าไร ก็อยากท่ีจะมีการท่องเท่ียวเพื่อผอ่นคลายอารมณ์ อีกทั้งเกาะพีพี จงัหวดักระบ่ี มีแพค็เก็จ
การท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร จึงท าให้ไม่เกิดปัญหาในส่วนของการท่องเท่ียวมากนกั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ สุวทิย ์จนัทร์เพญ็ (2558) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตร :กรณีศึกษา ไร่องุ่นกราน มอนเตเ้ขาใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา” ผลการศึกษา
พบว่า การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อ การท่องเท่ียวจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยรวมพบว่า
นกัท่องเท่ียวทีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีไร่องุ่นกราน มอนเต้
เขาใหญ่จงัหวดันครราชสีมา ไม่ แตกต่างกนั ตามรายไดต่้อเดือน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาต้องระมดัระวงัเร่ืองของการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคม ซ่ึงช่วงเวลาดงักล่าวไม่ใช่ฤดูท่องเท่ียว 
จ านวนนกัท่องเท่ียวอาจน้องกว่าปกติ ดงันั้นขอ้มูลท่ีไดอ้าจไม่คลอบคลุมหรือหลากหลายเท่าท่ีควร ดงันั้น
คร้ังต่อไปจึงควรศึกษาในช่วงฤดูท่องเท่ียวเพื่อขอ้มูลท่ีครอบคลุมและหลากหลายกวา่ 

 2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า ในการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว ซ่ึง
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีเวลาจ ากัด อาจท าให้ได้ข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ในคร้ังต่อไปควรท า
แบบสอบถามท่ีกระชบั สั้น เพื่อยน่ระยะเวลาของนกัท่องเท่ียว และสอบถามขอ้มูล จากเจา้หนา้ท่ีตามจุดต่าง 
ๆ ใหม้ากข้ึน  
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 3. การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะไดเ้พียงภาพกวา้ง ๆ ซ่ึงการศึกษาคร้ังต่อไป
หากสนใจศึกษาเพิ่มเติม ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือเจาะลึก โดยเนน้นกัท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายเป็น
หลกั ซ่ึงจะไดข้อ้มูลตามท่ีตอ้งการ 
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