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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่
เดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพีจงั หวัดกระบี 2. ศึกษาปั จจัยในการเลื อกเดิ นทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 3. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดิ นทางท่องเที่ ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จานวน 400 คน โดยเก็บข้อมู ลแบบสอบถามใช้วิธีการเลื อกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย การแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ยและส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมติฐานโดยการทดสอบค่าทีเทสต์ (t-test) และค่าเอฟเทสต์ (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี อายุระหว่าง 21-40 ปี สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สถานภาพโสด ส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ย 10001-20000 บาท โดยมีภูมิลาเนาอยู่
ที่ กรุ งเทพฯ/ปริ มณฑล โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มุ่งที่จะทา
กิ จกรรมทางน้ า ส่ วนใหญ่พ่ ึงเคยมาท่องเที่ยวครั้งแรก โดยใช้รถส่ วนตัว ร่ วมเดิ นทางกับญาติ ใช้เวลาการ
ท่องเที่ยวประมาณ 3 วัน ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งอยู่ที่ 10001-20000 บาท เลื อกท่องเที่ยวช่ วงเดื อนเมษายน
สิ นค้าที่นิยมซื้ อคือ เครื่ องประดับ และต้องการดาน้ าดูปะการัง การให้ระดับความสาคัญของปั จจัยในการ
เลือกเดินทาง ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และการเข้าถึง ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทุกด้าน แต่ในด้านราคา ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด จะมีคะแนนรองจากด้านอื่น ๆ อยู่ การเปรี ยบเทียบปั จจัยในการเลือกเดินทางของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้ มี
ผลไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: นักท่องเที่ยว, เกาะพีพี, พฤติกรรมนักท่องเที่ยว, ปัจจัย
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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
บทนา
การท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้น เมื่อมีประชากรที่ เพิ่มขึ้น กิจกรรมต่าง
ๆ เพิ่มขึ้น การดารงชีวติ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เศรษฐกิจเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น ความ ต้องการที่จะพักผ่อนจึงมี
มากขึ้นตามไปด้วยการท่องเที่ยวจึงเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจ ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการหลีกหนีจากชีวติ ที่
ซ้ าซากจาเจ หลังจากการทางาน หลังจากการใช้ชีวติ ที่เร่ งรี บ กดดันของสังคม การท่องเที่ยวจึงกลายเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นสาหรับมนุษย์มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้เพือ่ ส่ งเสริ มคุณภาพชี วติ ให้ดีข้ ึน ก่อให้เกิดความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันในหมู่ เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
ปั จจุบนั รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยว
โดยมีการส่ งเสริ มให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยเห็นว่าการท่องเที่ยว
ภายในประเทศมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และรายได้ที่มากจากการท่องเที่ยว นั้นจะกระจาย
ไปสู่ ประชาชนทุกระดับ รวมทั้งกระจายไปสู่ ภาคธุ รกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายได้ ที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศของคนไทยก็คิดเป็ นมูลค่ามหาศาล
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อุตสาหกรรมท่ องเที่ยวและธุรกิจต่ อเนื่องในภาคใต้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ
ของภาคใต้ เนื่ องจากภาคใต้มีศกั ยภาพด้านการท่องเที่ยวสู ง ทั้งนี้ ดว้ ยความพร้อมด้านแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่
อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่องท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งนี้ดว้ ยภูมิศาสตร์ ของภาคใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
มหาสมุทรทั้ง 2 ด้าน ทาให้มีจุดเด่นตรงที่มีชายหาดและเกาะแก่งที่สวยงามทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่ งอ่าว
ไทยรวมถึ งทรั พยากรธรรมชาติ ใต้ทอ้ งทะเลซึ่ งเอื้ ออานวยต่อกิ จกรรมต่าง ๆ ที่ ดึงดู ดนักท่องเที่ ยว ได้แก่
กิจกรรมดาน้ าและกีฬาทางน้ า รวมทั้งกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ทะเล
“หมู่ เกาะพี พี ” ตั้ง อยู่ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ หาดนพรั ตน์ ธ ารา ตาบลอ่ า วนาง จัง หวัดกระบี่
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ ส่ วนใหญ่มาเพื่อดาน้ าดูปะการัง และปลาหลากสี ที่มีสีสันสวยงาม เกาะพีพี
มากด้วยกิจกรรมอีกหลากหลายอย่าง อาทิ การดาน้ าลึก และการดาน้ าแบบสน้อกเกิ้ล การปี นผา การชมวิว
และยังมีอาหารพื้นเมืองให้ได้ลองลิ้มรสอย่างหลากหลาย รวมไปถึงประเพณี ของชาวเล และชาวพื้นเมืองก็มี
ให้ชม ดังนั้นแม้จะเกิ ดสถานการณ์ ที่ส่งผลถึ งการชะลอตัวของธุ รกิ จการท่องเที่ ยว แต่จากข้อมู ลจานวน
นักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จึงมีความคาดหวังว่าธุ รกิจการให้บริ การต่าง ๆ
ในจัง หวัดกระบี่ ยัง จะได้รับ การตอบรั บ จากนัก ท่ องเที่ ย วเป็ นอย่า งดี และเพื่ อให้ธุ รกิ จท่ องเที่ ย วมี ก าร
เจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องภายใต้อตั ราการแข่งขันที่มีแนวโน้มสู งขึ้นนี้ ผปู ้ ระกอบการการท่องเที่ยว จึง
จาเป็ นต้องเตรี ยมความพร้ อมในด้า นต่าง ๆ โดยเฉพาะเข้าใจถึ ง ปั จจัยที่ นักท่ องเที่ ยวใช้ตดั สิ นใจในการ
เลือกใช้บริ การท่องเที่ยว อันจะมีผลให้ผปู ้ ระกอบการได้ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมายได้ดียงิ่ ขึ้น
เมื่อปี 2561 กลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เมื่อมองไปถึงในอนาคต ย่อมทาให้การบริ หาร
จัดการต้องเผชิ ญกับปั ญหาอย่างมาก จึงต้องมีการวางแผนการ จากัดจานวนนักท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่าง ๆ
และวางระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพการควบคุมฉะนั้นการบริ หารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ จะเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก
ถึงที่สุด และส่ งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุ นแรง
ดัง นั้น ผู ้วิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จัย ในการเลื อ กเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมและปั จจัยต่าง ๆ ที่
นักท่องเที่ ยวสนใจ และเป็ นเหตุ ให้เลื อกเดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เนื่ องจากสถิ ติต่าง ๆ
แสดงให้เห็นว่าจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มีจานวนมากขึ้นใน
ทุกปี และเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุ ง แหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านทัศนียภาพ ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ด้านกิ จกรรมต่าง ๆ และการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว และสามารถแก้ไขปั ญหาในปั จจุ บนั เพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตที่ จะ
เดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น และสามารถเป็ นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ได้
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่
3. เพื่อเปรี ยบเทียบปัจจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่
3. พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เกาะ พี พี จังหวัดกระบี่
4. ด้านเวลาในการทาวิจยั ครั้งนี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน มีนาคม 2560 ใช้วธิ ีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 400 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ใช้ทฤษฎี องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว (6As) และ ส่ วนผสมทางการตลาด (4p) ดังนี้
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการท่ องเทีย่ ว
- สถานที่ตอ้ งการเที่ยว
- จานวนครั้งที่เคยท่องเที่ยว
- วิธีการเดินทาง

ข้ อมูลส่ วนบุคคลของ

- บุคคลร่ วมเดินทาง

นักท่องเทีย่ ว
- เพศ

- จานวนวันที่ท่องเที่ยว

- อายุ

- ค่าใช้จ่ายบนเกาะ

- ระดับการศึกษา

- ช่วงเดือนที่เลือกท่องเที่ยว

- รายได้เฉลี่ย

- การเลือกซื้ อสิ นค้าและของ
ที่ระลึก
- กิจกรรมการท่องเที่ยว
ปัจจัยในการเลือกเดินทาง
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านสถานที่และการเข้าถึง
- ด้านความปลอดภัย
- ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

สมมติฐานการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยในการ
เลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัยในการ
เลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
3. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ปั จจัยในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
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4. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีรายได้ต่างกัน มีปัจจัยใน
การเลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
ระเบียบวิจัย
ผู ้วิ จ ัย ท าการส ารวจ โดยเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งจากแบบสอบถาม ซึ่ งประชากร คื อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่เท่านั้น กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
เครื่ องมือทีใ่ นการวิจัย
แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 เป็ นแบบปลายปิ ด (Closed-end Questionnaire) ส่ วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ ยวกับพฤติกรรมของนักท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และส่ วนที่ 3
แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยในการเลื อกเดิ นทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์การหาค่าความถี่ (Frequency) และการหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว นามาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่
(Frequency) ในการสรุ ป และประมวลผลและแสดงออกมาเป็ นรู ปของตาราง
3. ปัจจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยว นามาวิเคราะห์แบบหาค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเพื่อแปล ผลและ
สรุ ปเกี่ยวกับกลุ่มประชากรโดยวิธีทดสอบทางสถิติที่ใช้คือ
1. t-test ใช้สาหรับเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม
2. F-test หรื อ ANOVA (Analysis of Variance) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่าง คะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป เช่น ทดสอบตัวแปรครั้งละมากกว่า 2 ตัวแปรที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน (อายุ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าเป็ นนักท่องเที่ยวเพศชาย ร้อยละ
60.5 มีอายุในช่วง 21-40 ปี ร้อยละ 57.5 มีวุฒิการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ร้อยละ 40.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ
61.3 ประกอบอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 28.3 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10001-20000 บาท ร้อยละ 139
และมีภูมิลาเนาอยูภ่ าคกลาง ร้อยละ 52.8
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2. ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวตั้งใจมาเที่ยวทะเล
โดยเฉพาะ ร้อยละ 96.3 โดยส่ วนใหญ่เพิ่งเคยเดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นครั้งแรก ร้อยละ 46.3 โดยเดินทางแบบ
ใช้รถส่ วนตัว ร้อยละ 46.3 โดยส่ วนใหญ่ร่วมเดินทางกับ ญาติ/คนในครอบครัว ร้อยละ 46.3 โดยใช้เวลาใน
การเที่ยว 3 วัน ร้อยละ 46.8 ในด้านค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อครั้ง ต่อ 1 คน) ส่ วนใหญ่ 10001-20000
บาท ร้อยละ 40.0 โดยส่ วนใหญ่เลื อกเดิ นทางช่ วงเดื อนเมษายน ร้ อยละ 17.0 การเลื อกซื้ อสิ นค้าหรื อของที่
ระลึ ก ส่ วนใหญ่ นัก ท่ องเที่ ย วนิ ยมซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ ร้ อยละ 17.5 และกิ จกรรมที่ เลื อกทา
ระหว่างอยูบ่ นเกาะคือ ดาน้ าดูปะการังร้อยละ 24.9
3. ระดับความสาคัญของปัจจัยในการเลือกเดินทาง ทั้ง 7 ด้าน
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.58 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะมีความหลากหลายมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมาคือ ห้องพักบนเกาะ
มีหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.58 และอันดับสุ ดท้ายบนเกาะมีกิจกรรมหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 4.57
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านราคาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในราคาของ
ฝากมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.52 รองลงมาคือ อัตราค่าบริ การห้องพักมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.39 และอันดับสุ ดท้าย ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.35
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านสถานที่และการเข้าถึงอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.51 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ
ในการมีป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน และมีป้ายสื่ อความหมายที่ชดั เจนในแหล่งท่องเที่ยว
เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.53 รองลงมาคือการเดินทางเข้าถึงที่พกั มีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.51
และอันดับสุ ดท้ายให้ความสาคัญของสภาพถนนสะดวกต่อการเดินทางอยูท่ ี่ 4.49
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.53 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในข้อมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็ นอันดับหนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.60 รองลงมาคือมีเครื่ องบรรเทาสาธารณ
ภัย มีค่าเฉลี่ยที่ 4.57 มีป้ายและสัญญาณเตือนพื้นที่อนั ตราย มีค่าเฉลี่ย 4.49 และอันดับสุ ดท้าย มีจุดปฐม
พยาบาล มีค่าเฉลี่ยที่ 4.42
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านสิ่ งอานวยความสะดวกอยูใ่ น
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ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.45 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญมี
บริ การห้องอาบน้ า /ห้องสุ ขา และบริ การร้านอาหาร/ร้านของที่ระลึก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.49 ทั้ง 2 ข้อ รองลงมาคือ
มีบริ การตู ้ ATM มีค่าเฉลี่ยที่ 4.46 มีการจัดบริ เวณทิ้งขยะที่ชดั เจน ค่าเฉลี่ยที่ 4.45 มีพ้นื ที่จอดรถเพียงพอ มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.42 และอันดับสุ ดท้าย มีพ้นื ที่พกั ผ่อนเพียง มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.40 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยว เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในด้านส่ งเสริ มการตลาดอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมอยูท่ ี่ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญจากการได้รับ
คาแนะนาจากบุคคลอื่นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมา ด้านการประชาสัมพันธ์จากบริ ษทั ทัวร์และจาก
งานมหกรรมท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยที่ 4.43 ทั้ง 2 ข้อ อันดับสุ ดท้ายได้รับการับรู ้จากโฆษณาสื่ อโทรทัศน์/
อินเตอร์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.40 ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบค่าแปรปรวนของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตาม เพศ โดยใช้ t-test
ปัจจัยในการเลือกเดินทางท่องเทีย่ ว
t
df
Sig.
ด้านผลิตภัณฑ์
-.490
361
.629
ด้านราคา
-.700
382
.483
ด้านสถานที่และการเข้าถึง
.420
355
.675
ด้านความปลอดภัย
.640
230
.520
ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
-.833
349
.426
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
.222
334
.823
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้F-test
สมมติฐาน
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัย
ในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
2. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีอายุต่างกัน มีปัจจัย

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ไม่แตกต่างกัน

ไม่แตกต่างกัน
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ในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี
จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
3. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีปัจจัยในการเลือกเดินเดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
4. นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีรายได้ต่างกัน มี
ปั จจัยในการเลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยว
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน
*มีนยั สาคัญทางสิ ติที่ระดับ 0.05

ไม่แตกต่างกัน

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยในการเลื อกเดิ นทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่าเป็ นนักท่องเที่ยวเพศชาย ร้อยละ
60.5 มีอายุในช่วง 21-40 ปี ร้อยละ 57.5 มีวุฒิการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ร้อยละ 40.8 มีสถานภาพโสด ร้อยละ
61.3 ประกอบอาชี พนักเรี ยน/นักศึกษา ร้อยละ 28.3 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 10001-20000 บาท ร้อยละ 139
และมีภูมิลาเนาอยูภ่ าคกลาง ร้อยละ 52.8
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัด
กระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยว ตั้งใจมาเที่ยวทะเลโดยเฉพาะ โดยส่ วนใหญ่เพิ่งเคยเดิ นทางมาท่องเที่ยวเป็ นครั้ง
แรก โดยเดินทางแบบใช้รถส่ วนตัว ส่ วนใหญ่ร่วมเดินทางกับ ญาติ/คนในครอบครัว โดยใช้ระยะเวลาการ
ท่องเที่ยวจานวน 3 วัน ในด้านค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อครั้ง ต่อ 1 คน) ส่ วนใหญ่ 10001-20000 บาท
โดยส่ วนใหญ่เลือกเดินทางช่วงเดือนเมษายน และมีการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อของที่ระลึก ซึ่ งนักท่องเที่ยวนิยม
ซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับ และกิจกรรมที่เลือกทาระหว่างอยูบ่ นเกาะคือ ดาน้ าดูปะการัง ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ จรรยา วาหลวง (2550) ศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว
เกาะสมุ ย จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่า พฤติ ก รรมการท่ อ งเที ย วของนัก ท่ อ งเที ย วไทยในเกาะสมุ ย มี
วัตถุ ป ระสงค์ทีต้องการมาพักผ่อน และท่ องเที ย ว ปั จจัย ในการท่ องเที ย วที่ นักท่ องเที่ ยวสนใจคื อ ความ
สวยงามของหาดทรายและน้ าทะเลมีความสัมพันธ์กบั ระยะเวลาท่องเที ยวต่อครั้ ง ปั จจัยจู งใจเพื่อพบปะ
บุคคลทีมีความสนใจเหมือนกัน ความสวยงามของหาดทรายและน้ าทะเล และปั จจัยด้านความร่ มรื่ น และ
ความเป็ นธรรมชาติของน้ าตก ดึงดูดด้านศิลปวัฒนธรรมและการขนส่ งมวลชน เช่น สายการบิน รถทัวร์ เรื อ
มีความสัมพันธ์กบั ความตังใจทีจะกลับมาท่องเทียวอีกครั้ง
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3. ปั จจัยในการเลื อกเดิ นทางของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัด
กระบี่
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ระดับความสาคัญต่อแหล่งท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และการเข้าถึง ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และด้านส่ งเสริ มการตลาด นักท่องเที่ยวให้ระดับความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มีความเหมาะสมกับกิจกรรมนันทนาการทาง
น้ าต่าง ๆ เป็ นการพักผ่อนหย่อนใจที่นกั ท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ ได้รับอากาศบริ สุทธิ์ ได้ทา
กิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งทาให้รู้สึกผ่อนคลาย สดชื่ นขึ้ น อี กทั้งยังเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวที่ มีธ รรมชาติ สวยงาม มี
กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ให้เลือกทา อีกทั้ง ด้านราคาถือว่าอยูใ่ นระดับที่นกั ท่องเที่ยวรับได้ ด้านสถานที่
หรื อการเข้าถึงนั้นก็สะดวก สบาย สามารถเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้สะดวก ส่ วนด้านความ
ปลอดภัยนั้นที่เกาะพีพี ถือว่ามีความปลอดภัย มีป้ายเตือน มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หรื อจุดปฐมพยาบาล ทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกก็
ครบครัน มีจุดทิ้งขยะชัดเจน มีร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก ห้องสุ ขา หรื อตู ้ ATM ก็มีไว้บริ การ ถึงแม้บางจุด
อาจจะดูเก่าไปบ้างก็ตาม ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวจะทราบจากที่บุคคลอื่น รี วิว มี
การบอกต่อกัน บางส่ วนทราบจากการจัดงานมหกรรมต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลนิ ภทั ร์ บุญรุ่ ง
(2553) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกท่องเที่ยว เกาะสมุยของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลจาก
การศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกท่องเที่ยวเกาะสมุย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้าน
ความสะดวกในการท่องเที่ยว ด้านข้อมูล ข่าวสารในการท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยว อยูใ่ นระดับปานกลาง 4. การเปรี ยบเทียบ ปั จจัยในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดิ นทางมาท่องเที่ ย วเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ พบว่า นักท่องเที่ ยวที่ มี เพศแตกต่างกัน มี ปัจจัยในการเลื อก
เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกาะ
พีพี จังหวัดกระบี่ นั้นมีกิจกรรมหลากหลาย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางทั้งแบบ กลุ่ม แบบเดี่ยว
ที่มีวตั ถุประสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกันได้ เช่นกิจกรรมทางน้ า กิจกรรมทางบก หรื อหมู่บา้ นวัฒนธรรม
เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ ้ งกาญจน์ แสวงกาญจน์ (2551) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ตดั สิ นใจมา
ท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ ท่องเที่ยว ณ วัดไชโยวรวิหาร จังหวัด อ่างทอง”
ผลการศึกษาพบว่า การเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว จาแนกตาม ปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพ็ญลักษณ์
เกตุ ท ตั (2546) ได้ศึ ก ษาถึ ง ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการท่ องเที่ ย วของ นัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การ
ท่องเที่ยวในเกาะเสม็ด พบว่าเพศที่แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
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นักท่องเที่ยวชาวไทยเดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีแตกอายุต่างกัน มีปัจจัยใน
การเลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็ น
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วที่ มี ชื่ อเสี ย งติ ดอันดับ โลก มี ค วามสวยงามของธรรมชาติ ที่ ค่ อนข้า งสมบู รณ์ มี กิ จกรรม
พักผ่อนหย่อนใจหลากหลาย ทาให้ไม่วา่ จะช่วงอายุเท่าไรที่ชื่นชอบการท่องเที่ยงทางน้ าจะต้องมาท่องเที่ยวที่
เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ให้ได้
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
ปั จจัยในการเลือกเดิ นเดิ นทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากเกาะพีพี จังหวัด
กระบี่ เป็ นแหล่องท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง มีความสวยงามตามธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีกิจกรรมรองรับ
หลากหลาย ทาให้ไม่ว่าจะการศึ กษาระดับใดก็ อยากจะมาท่ องเที่ ย วให้ไ ด้สักครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เพ็ญลักษณ์ เกตุทตั (2546) ได้ศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ มีต่อการท่องเที่ ยวในเกาะเสม็ด ระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการท่องเที่ ยวที่ ไม่
แตกต่างกัน
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ที่มีรายได้แตกต่างกัน มีปัจจัยใน
การเลือกเดินเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ไม่วา่ จะรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร ก็อยากที่จะมีการท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ อีกทั้งเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มีแพ็คเก็จ
การท่องเที่ยวหลากหลายรู ปแบบให้เลื อกสรร จึงทาให้ไม่เกิ ดปั ญหาในส่ วนของการท่องเที่ยวมากนัก ซึ่ ง
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ สุ วทิ ย์ จันทร์ เพ็ญ (2558) ศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อการท่องเที่ยวเชิ งเกษตร :กรณี ศึกษา ไร่ องุ่นกราน มอนเต้เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสี มา” ผลการศึกษา
พบว่า การเปรี ยบเที ยบระดับความพึงพอใจต่ อ การท่องเที่ ยวจาแนกตามรายได้ต่อเดื อน โดยรวมพบว่า
นักท่องเที่ยวทีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ไร่ องุ่นกราน มอนเต้
เขาใหญ่จงั หวัดนครราชสี มา ไม่ แตกต่างกัน ตามรายได้ต่อเดือน
ข้ อเสนอแนะ
1. ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไป ผูศ้ ึ ก ษาต้องระมัด ระวัง เรื่ องของการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
เนื่ องจากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาในช่ วงเดื อนมีนาคม ซึ่ งช่วงเวลาดังกล่าวไม่ใช่ฤดู ท่องเที่ ยว
จานวนนักท่องเที่ยวอาจน้องกว่าปกติ ดังนั้นข้อมูลที่ได้อาจไม่คลอบคลุมหรื อหลากหลายเท่าที่ควร ดังนั้น
ครั้งต่อไปจึงควรศึกษาในช่วงฤดูท่องเที่ยวเพื่อข้อมูลที่ครอบคลุมและหลากหลายกว่า
2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ในการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว ซึ่ ง
นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี เ วลาจ ากัด อาจท าให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ เ ท่ า ที่ ค วร ในครั้ งต่ อ ไปควรท า
แบบสอบถามที่กระชับ สั้น เพื่อย่นระยะเวลาของนักท่องเที่ยว และสอบถามข้อมูล จากเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง
ๆ ให้มากขึ้น
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3. การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งจะได้เพียงภาพกว้าง ๆ ซึ่ งการศึกษาครั้งต่อไป
หากสนใจศึกษาเพิ่มเติม ควรทาการศึกษาเชิ งคุณภาพ หรื อเจาะลึก โดยเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
หลัก ซึ่งจะได้ขอ้ มูลตามที่ตอ้ งการ
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