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การเดินทางท่องเท่ียวนั้นเป็นการเดินทางเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือเพื่อความ
สนุกสนานต่ืนเตน้ หรือเพื่อหาความรู้ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีตดัสินใจใน
การเดินทาง การท่องเท่ียวในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทไดแ้ก่ การท่องเท่ียว
ประเภทธรรมชาติ การท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และศาสนา การ
ท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม การจดัประเภทดงักล่าวท าให้เราสามารถ
จดัการลกัษณะทางการท่องเท่ียวไดง่้ายและชดัเจนมากข้ึน ซ่ึงสะดวกในการหาขอ้มูลในการเดินทาง 
การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางพกัผอ่น และวางแผนการท่องเท่ียว โดยมีขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
และสามารถเปรียบเทียบไดจ้ากขอ้มูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย      
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2553: ออนไลน์) 

การท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติรูปแบบหน่ึงคือ การด าน ้า ในประเทศไทยนั้นมีสถานท่ี
ด าน ้าอยูห่ลายแห่ง และไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการจดัอนัดบั
สถานท่ีด าน ้าจาก ทีมงานประชาสัมพนัธ์งาน Thailand Travel & Dive Expo 2008 ไดแ้นะน า 5 
สถานท่ีด าน ้าติดอนัดบั จากการจดัอนัดบัของนกัด าน ้าระดบัแนวหนา้ของเมืองไทย ไดแ้ก่ อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และหมู่เกาะบริเวณรอบๆคือ หินม่วงหินแดง 
เกาะตาชยั และเกาะบอน ซ่ึงเป็นเกาะท่ีอยูใ่นระหวา่งเขตอุทยานของทั้ง 2 แห่ง (ASTV ผูจ้ดัการ
ออนไลน์ 2551: ออนไลน์) นอกจากน้ี บริษทั อโคดา้ บริษทัผูใ้หบ้ริการเวบ็ไซตส์ ารองหอ้งพกัใน
โรงแรมแบบออนไลน์ยอดนิยม ไดท้  าการคดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแปลกใหม่ท่ีก าลงัไดรั้บความ
นิยม ในเอเชียประจ าปี 2554 มา 10 แห่ง ไดแ้ก่ เกาะหลีเป๊ะ ประเทศไทย อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล รวมอยูด่ว้ย (ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 2554: ออนไลน์) ซ่ึงสถานท่ีด าน ้า เป็น
อีกโลกหน่ึงซ่ึงมีความงดงาม ตามธรรมชาติทั้งสีสรรและรูปทรงของปะการังท่ีหลากหลาย และฝงู
ปลาจ านวนมากท่ีอาศยัและหากินอยูใ่นแนวปะการัง การด าน ้าในแต่ละสถานท่ีนั้นจะพบเจอสัตวใ์ต้
น ้าท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะของภูมิศาสตร์แต่ละสถานท่ี ลกัษณะการด าน ้าสามารถแบ่งออกได ้2 
รูปแบบใหญ่ๆ ดงัน้ี คือ การด าน ้าหรือท่ีเรียกกนัวา่ Skin Diving สามารถเขา้ถึง และสัมผสักบั
ส่ิงมีชีวติใตท้อ้งทะเลได ้ดว้ยอุปกรณ์ช่วยเหลือเพียงไม่ก่ีช้ิน แต่ถา้ตอ้งการคน้หาและรับรู้ถึง
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ความรู้สึก สัมผสักบัพื้นน ้า ในอีกรูปแบบหน่ึงคือ การด าน ้าลึกหรือ SCUBA Diving ท่ีมีอุปกรณ์ต่างๆ 
อีกมากมาย คอยช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกใหส้ าหรับการด าน ้า แต่ส าหรับการด าน ้าลึกน้ี 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งผา่นการเรียนรู้ ฝึกฝน และทดสอบทกัษะต่างๆ สถานท่ีด าน ้าของประเทศไทย
ไดรั้บการยอมรับจากสมาคมด าน ้าโลก ใหจ้ดัประชุมสมาชิกสมาคมด าน ้าโลก CMAS ประจ าปี 2009 
ซ่ึงเป็นช่วงครบรอบ 50 ปีของสมาคมด าน ้าโลก โดยเลือกจงัหวดัภูเก็ตเป็นสถานท่ีจดัประชุมดว้ย 
(ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 2551: ออนไลน์) ซ่ึงการรับรู้ขอ้มูลการท่องเท่ียวจากส่ือต่าง และการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ท าให้คนหนัมาใหค้วามสนใจเลือกท่ีจะด าน ้าเป็นการพกัผอ่นมากข้ึน และจาก
การสนบัสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวของภาครัฐ และเอกชน ท าใหอุ้สาหกรรมการท่องเท่ียว เป็น
อุตสาหกรรมท่ีช่วยสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ  

จากสถิติจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยมีอตัรา
เพิ่มข้ึน เป็นธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในปี 2550 และมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 
7.51% เป็นอุตสาหกรรมหลกัประเภทหน่ึงของประเทศไทย ซ่ึงน าไปสู่การกระจายรายไดแ้ละพฒันา
คุณภาพชีวติของประชาชนซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี และท ารายไดใ้หก้บัประเทศเป็นจ านวนมาก โดย
รายไดม้าจากประชาชนชาวไทย และต่างชาติ ในปี 2550 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน 97.69 ลา้นคน 
เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 83.23 ลา้นคน ท ารายไดใ้หก้บัประเทศ 380,417 ลา้นบาท และ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติจ านวน 14.46 ลา้นคน รายได ้547,782 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายไดโ้ตข้ึนจากปี 2549 
คิดเป็น 15.3%  และมีรายไดโ้ตข้ึนจากปี 2548 คิดเป็น 20.1% จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศไม่
รวมผูท่ี้ใชบ้ตัรผา่นแดน : ลาว พม่า และมาเลเซีย ท่ีเป็นนกัทศันาจร (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2550: ออนไลน์) และการท่องเท่ียวยงัไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ มีการส่งเสริม และ
กระตุน้ใหค้นไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศมากยิง่ข้ึน โดยมีการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในปี 2550 ตามตารางขา้งล่างน้ี 
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          นักทอ่งเทีย่วชาวไทย

จ านวน การเพิม่ %

ภาคเหนอื 13,905,389         + 6.93

กรงุเทพมหานคร 24,325,088         + 2.2

ภาคกลาง (ไมร่วมกรงุเทพฯ) 13,823,002         + 13.68

ภาคตะวันตก 12,795,603         + 8.27

ภาคตะวันออก 13,843,582         + 9.77

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 21,321,836         + 5.51

ภาตใต ้ 11,023,359         + 10.21

รวม 111,037,859       + 7.18

ภมูภิาค

 
ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550: ออนไลน์ 

 
ตวัเลขในตารางดงักล่าว มียอดรวมของผูเ้ยีย่มเยอืนในทุกจงัหวดัจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวน

คนเดินทำง 97.69 ลำ้นคน-คร้ัง เน่ืองจำกกำรเดินทำงท่องเท่ียวในแต่ละคร้ังของผูเ้ยีย่มเยอืนสำมำรถ
เดินทำงได ้1.48 จงัหวดั (ท่ีมา: การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2550: ออนไลน์) 

จากสถิติดงักล่าวมีการกระจายตวัของนกัท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครสูงท่ีสุด 
แสดงใหเ้ห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวจากเขตกรุงเทพมหานครเดินทางท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีอ่ืนๆมาก 
อยา่งไรก็ตามการเดินทางไปท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวนั้น มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ย โดยเฉพาะการเลือกสถานท่ีด าน ้าเพื่อการท่องเท่ียวในประเทศไทยซ่ึงมี
สถานท่ีน่าสนใจหลายแห่งตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้  

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษา จึงสนใจศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจ
สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ส าหรับการปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพและบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลือกสถานท่ี
ด าน ้าในประเทศไทย 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลือก 

สถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย 
2. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นแนวทางวางแผน พฒันา และปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใช ้

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  
 
นิยำมศัพท์ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อกำรเลอืกสถำนทีด่ ำน ำ้ หมายถึง ส่ิงท่ีนกัทอ่งเท่ียวใชใ้นการพิจารณาเพื่อ
เลือกสถานท่ีด าน ้าซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ราคา สถานท่ีหรือการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะ
ทางกายภาพ  

สถำนทีด่ ำน ำ้ หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติทางทะเล และมีทรัพยากร ธรรมชาติ
ทางทะเล เช่น ปะการัง สัตวแ์ละพืชใตน้ ้า ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและ
พนัธ์ุพืช 

นักท่องเทีย่วชำวไทยในกรุงเทพมหำนคร หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางจากถ่ินพ านกัถาวร
ในกรุงเทพมหานครไปสถานท่ีอ่ืน นอกเหนือจากการเป็นอยูต่ามปกติในช่วงระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 
ชัว่โมงหรือหน่ึงคืน เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจหรือเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน้ หรือเพื่อหาความรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


