
 
บทที ่2 

ทฤษฏ ีแนวคดิ และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลือก
สถานท่ีด าน ้าในประเทศไทย ประกอบดว้ยทฤษฏี แนวคิด และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
แนวคิดด้านการท่องเทีย่ว 

ในปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีความส าคญัมากต่อระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
และการส่งเสริมความเขา้ใจดีระหวา่งประเทศ การท่องเท่ียวจึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
หลายประเภท และจ าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั เช่น เม่ือตอ้งเดินทางออกจากบา้นก็
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการคมนาคม ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งบนัเทิง หรือสถานท่ีอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพื่อบริการแก่นกัท่องเท่ียว นกัวชิาการดา้นการท่องเท่ียวไดก้ล่าววา่การท่องเท่ียวจะ
เป็นอุตสาหกรรมท่ีใหญ่โตและมีความส าคญัต่อมนุษยชาติ ในดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งยิง่ 

ค าวา่การท่องเท่ียว (Tourism) กบัการเดินทาง (Travel) สามารถใชส้ับเปล่ียนกนัไดจ้น
บางคร้ังดูเหมือนวา่จะเป็นความหมายเดียวกนั แต่ถา้พิจารณาในเร่ืองความหมายและพฤติกรรมแลว้
การเดินทางกบัการท่องเท่ียวต่างกนั ในพจนานุกรมการท่องเท่ียว ไดใ้หค้วามหมายการเดินทางวา่ 
“การเดินทางจากสถานท่ีหน่ึงสู่สถานท่ีหน่ึงโดยใชว้ธีิการและวตัถุประสงคใ์นการเดินทางต่างๆ กนั 
หรือบางคร้ังเม่ือเดินทางแลว้ไม่กลบัมายงัสถานท่ีเดิม” (Stevens.  1990 อา้งใน ชนิดา เอ่ียมอมร
นิพิจ. 2553) หรือการเดินทาง คือการออกจากสถานท่ีหน่ึงไปสู่สถานท่ีอ่ืนๆ เช่น การเดินทางออก
จากบา้นตามปกติและการเดินทางเพื่อไปอาศยัอยูท่ี่อ่ืน (Gree et.al.  1984 อา้งใน ชนิดา เอ่ียมอมร
นิพิจ. 2553) 

ส าหรับความหมายการท่องเท่ียว ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท่องเท่ียวไม่ไดใ้หค้วามหมายค า
น้ีมากนกั และการใหค้วามหมายก็แตกต่างออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาวา่เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
ธุรกิจ หรือกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลินของมนุษย ์ การใหค้วามหมายจึงข้ึนอยูก่บัพื้นฐานดงักล่าว
ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว อยา่งไรก็ตามการอธิบายความหมายของการท่องเท่ียวสามารถแยกแยะไดด้งัน้ี  

การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความ
ประทบัใจ การบริการ และการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัท่องเท่ียว (Mill.  1990) 



6 
 

การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดับริการ และอ านวย
ความสะดวกเพื่อใหเ้กิดความสุขสบายในการเดินทาง (Pond.  1993 อา้งใน ชนิดา เอ่ียมอมรนิพิจ.  
2553) 

การท่องเท่ียว (Tourism) หมายถึง การเดินทางออกจากบา้นพกัเป็นการชัว่คราว
ระยะเวลาสั้น เพื่อไปเยีย่มญาติมิตร หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ทางดา้นการท่องเท่ียว (Davidson.  
1995) เช่น การพกัผอ่น เล่นกีฬา การประชุม สัมมนา ฯลฯ 

ในปี พ.ศ. 2506 องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัประชุมวา่ดว้ยการเดินทางและท่องเท่ียว
ระหวา่ง ประเทศข้ึนท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเห็นวา่เน่ืองจากค าวา่การ
ท่องเท่ียวเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง โดยกล่าววา่การเดินทางท่ีจดัเป็นการท่องเท่ียวตอ้งมีลกัษณะ
ดงัน้ี  (องคก์ารสหประชาชาติ อา้งใน ศรัญยา วรากุลวทิย,์  2551) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึง
ไดน้ าความหมายขององคก์ารท่องเท่ียวโลกก าหนดไว ้เป็นหลกัในการจดนบัสถิติ โดยก าหนด
ลกัษณะนกัท่องเท่ียวไวว้า่นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ หมายถึง บุคคลใดก็ตามท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศหน่ึงและจะเป็นคนสัญชาตินั้นหรือไม่ก็ตาม เดินทางไปสถานท่ีอ่ืนภายในประเทศนั้น 
นอกเหนือจากการเป็นอยูต่ามปกติในช่วงระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงหรือหน่ึงคืน โดยมี
วตัถุประสงคอ่ื์นๆท่ีไม่ใช่กิจกรรมท่ีเป็นรายไดจ้ากสถานท่ีนั้น (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย อา้ง
ใน ศรัญยา วรากุลวทิย,์  2551) 

1. เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ  
3. ไม่ใช่เดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพและการหารายได ้
จากความหมายของการท่องเท่ียวดงักล่าวแลว้  แสดงใหเ้ห็นวา่การท่องเท่ียว

หมายถึง การเดินทางออกจากท่ีพกัเป็นการชัว่คราว โดยมีระยะเวลาในการพ านกัอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 24 
ชัว่โมงหรือหน่ึงคืน เพื่อการพกัผอ่นใจ เยีย่มญาติ หรือวตัถุประสงคอ่ื์นๆ โดยมีกิจกรรมเขา้มา
เก่ียวขอ้ง มีการจดัการดา้นการบริการ และการอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว 

Collier and Harraway (1997, อา้งในหม่อมหลวงตุม้ ชุมสาย และญิบพนั พรหมโยธี, 
2549) กล่าววา่ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ส่วน คือ   

1. การขนส่ง (Transportation) การขนส่งท าใหค้นสามารถเดินทางจากท่ีพกัไปยงั
แหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย   และรวดเร็ว  การขนส่งประกอบดว้ย   การ
ขนส่งทางบก   ทางน ้า   และทางอากาศ  
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2. ทีพ่กั (Accommodation) ท่ีพกัอาจจดัไดห้ลายประเภท   เช่น   โรงแรม   รีสอร์ท   
การจดัท่ีพกัอาจแตกต่างออกไปตามวตัถุประสงคข์องผูป้ระกอบการ   รสนิยมของ
ผูบ้ริโภคและสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว   

3. ส่ิงดึงดูดใจ  กจิกรรม  และส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการต่างๆ (Attractions 
Activities and Ancillary Services) นกัท่องเท่ียวส่วนมากตอ้งการความเพลิดเพลิน
บนัเทิงใจและความสนุกสนานในการเดินทางท่องเท่ียว การจดักิจกรรมต่างๆ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว   เพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวแลว้จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น
อยา่งยิง่ ความประทบัใจอาจเกิดข้ึนไดจ้ากมนุษยส์ร้างข้ึนในลกัษณะพิธีกรรม การ
จดังานร่ืนเริง ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ประเพณี ลอยกระทง การก่อเจดียท์ราย 
การฟ้อนร า ความประทบัอีกอยา่งหน่ึงเกิดจากสถานท่ีซ่ึงธรรมชาติสร้างหรือ
มนุษยด์ดัแปลงหรือสร้างใหม่เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการบริการ ไดแ้ก่ ร้านขายสินคา้ ร้านอาหาร ร้านซกัรีด เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีมี
ความจ าเป็นต่อการท่องเท่ียว 

4.  การขาย (Sales) การขายท าใหเ้กิดการกระจายผลิตภณัฑด์า้นการท่องเท่ียวจาก
ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค หรือนกัท่องเท่ียว หน่วยธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น 
ผูข้ายส่ง บริการดา้นการท่องเท่ียว (Tour Operator)  ตวัแทนจดัการเดินทาง 
(Travel Agents) ซ่ึงเป็นพอ่คา้ปลีกในการขายบริการดา้นการท่องเท่ียว (Tour 
Operator) ตวัแทนจดัการเดินทาง (Retain Travel Agents) ซ่ึงเป็นพอ่คา้ปลีกในการ
ขายบริการดา้นการท่องเท่ียว ซ่ึงผูข้ายดงัท่ีกล่าวมา มีวตัถุประสงคใ์นการขาย
สินคา้การท่องเท่ียวเหมือนกนั แต่การบริการไม่เหมือนกนั 
ดงันั้นการจดัการดา้นการท่องเท่ียวจึงมีส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการหรือเก่ียวขอ้ง 4 เร่ือง

ไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั ดา้นส่ิงดึงดูดใจ กิจกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวก ในการใหบ้ริการต่างๆ การ
ขนส่งและการขาย ซ่ึงลว้นเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาดทั้งส้ิน 

 
ทฤษฎส่ีวนประสมการตลาดบริการ 
การจดัการธุรกิจท่องเท่ียวให้ตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดน้ั้นจะตอ้ง

จดัส่วนประสมทางกาตลาดใหเ้หมาะสม ซ่ึงส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรผูใ้หบ้ริการ
กระบวนการใหบ้ริการ และลกัษณะทางกายภาพ  
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Kotler and Keller (2009) กล่าววา่ บริการ (Service)  เป็นการกระท าหรือการปฏิบติัท่ี
ฝ่ายหน่ึงน าเสนอใหอี้กฝ่ายหน่ึง เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของ
ได ้ การบริการอาจมีหรือไม่มีตวัสินคา้ก็ได ้ผูผ้ลิต บริษทักระจายสินคา้และตวัแทนจ าหน่าย 
สามารถสร้างความแตกต่างไดโ้ดยการใหบ้ริการท่ีเพิ่มคุณค่าและมีความเป็นเลิศ      

ส่วนประสมทางการตลาดเป็นชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีกิจการใชด้ าเนิน งาน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นตลาดเป้าหมาย McCarthy จ าแนกเคร่ืองมือน้ีออกเป็น 4 กลุ่มหลกั (4 
Ps) คือ 

1.  ผลติภัณฑ์  (Product) คือ ส่ิงใด ๆท่ีตอ้งการน าเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจ ไดแ้ก่สินคา้ บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์ บุคคล สถานท่ี  
ทรัพยสิ์น องคก์าร สารสนเทศ และความคิด โดยผลิตภณัฑ์ ท่ีเสนอขายแก่ ลูกคา้ต องมี
คุณประโยชน์ หลกั (Core benefit)  และมีผลิตภณัฑพ์ื้นฐาน (Basic Product) ซ่ึงเป็นประโยชน์
หรือบริการพื้นฐานส าคญัท่ีลูกคา้ตอ้งการไดรั้บจากการซ้ือสินคา้และบริการ ต้ องเป็ นผลิต
ภณัฑท่ี์ลูกคา้คาดหวงั (Expected Product) หรือเกินความคาดหวงั (Augmented Product) รวมถึงการ
น าเสนอผลิตภณัฑ ท่ีมีศกัยภาพ (Potential Product) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ สร้างความ
แตกต่างและสามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงผลิตภณัฑส์ าหรับการท่องเท่ียวไดแ้ก่ สถานท่ีท่องเท่ียว อาหาร 
การทศันาจร มคัคุเทศก ์รวมทั้งความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่งท่องเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่สามารถควบคุมการบริการทั้งหมดได ้เพราะมีธุรกิจอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอยูใ่นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัสินคา้และบริการใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว
ดว้ย                                                  

2.  ราคา (Price) คือ จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายเพื่อแลกกบัสินคา้และบริการ ราคาเป็น
ส่วนท่ีท าใหธุ้รกิจมีรายได ้ ในขณะท่ีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของส่วนประสมทางการตลาดลว้นท าให้
เกิดตน้ทุน ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดง่้ายท่ีสุด เพราะองค ์
ประกอบอ่ืน ๆเช่น ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาดตอ้งใชเ้วลานานใน
การปรับเปล่ียน    ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีบริษทัส่ือไปยงัตลาดถึงคุณค่าผลิตภณัฑ ์ ตรายี่หอ้และเป็น
ปัจจยัส าคญัในการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การก าหนดราคาจึงตอ้งสัมพนัธ์กบัคุณค่าท่ีลูกคา้
รับรู้ และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย  

3.  ช่ องทางการให้บริการ  (Place) คือ กระบวนการท างานท่ีจะท าให สินคา้
หรือบริการไปสู่ ตลาด เพื่อผูบ้ริโภคจะได บริโภคสินค าหรือบริการตามความท่ีต องการ 
โดยตอ้งพิจารณาถึงองค์ การต่ างๆและท าเลท่ีตั้งเพื่อใหอ้ยู่ ในพื้นท่ีท่ีจะเขา้ถึงลูกค าได ้
การตดัสินใจเลือกช่องทางการใหบ้ริการเป็นการตดัสินใจท่ีส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงของบริษทั เพราะ
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เป็นภาระผกูพนัระยะยาว และมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน ๆ เช่นการ
ก าหนดราคา 

 4.  การส่ งเสริมการตลาด  (Promotion) คือ วธีิการส่ือสารดว้ยการใหข้อ้มูล 
ชกัชวน  และเตือนความจ าผูบ้ริโภคดว้ยวธีิทางตรงหรือทางออ้มเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละตรายีห่อ้ 
ปัจจุบนั  วธีิการส่ือสารประกอบดว้ย 8 วธีิคือ 

-  การโฆษณา (Advertising) เป็นการน าเสนอแนวคิด สินคา้และบริการดว้ยการ
เป็นผูส้นบัสนุนและส่งเสริมการตลาดโดยไม่ใชพ้นกังานขาย 

- การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็ นวธีิการใหส่ิ้งจูงใจในระยะสั้น 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองใชสิ้นคา้หรือบริการ 

- การประชาสัมพนัธ์และการใหข้่าวสาร (Public relations and publicity) เป็น
โปรแกรมท่ีออกแบบเพื่อส่งเสริม หรือปกป้องภาพพจน์ของบริษทัหรือ
ภาพพจน์ของสินคา้ 

-  การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่ือสารแบบเผชิญหนา้
ระหวา่ง พนกังานขายและผูซ้ื้อ เพื่อน าเสนอสินคา้ ตอบขอ้ซกัถามและปิดการ
ขาย 

-  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการใชจ้ดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร 
อีเมลห์รืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสารโดยตรง หรือจูงใจให้เกิดการตอบสนองจาก
ลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

- การตลาดปฏิสัมพนัธ์ (Interactive marketing) เป็นกิจกรรมออนไลน์และ
โปรแกรมท่ีออกแบบส าหรับลูกคา้เป้าหมายโดยตรงหรือโดยออ้มเพื่อเพิ่มความ
ตระหนกั  ปรับปรุงภาพลกัษณ์ 

- การตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth marketing) เป็นการตลาดท่ีเกิดจาก
การพดูปากต่อปาก การเขียนบอกทางจดหมายอิเลกโทรนิกถึงประสบการณ์ การ
ซ้ือสินคา้และการใชสิ้นคา้   

นอกจากน้ี ในหนงัสือ Services Marketing (Bateson and Hoffman, 2008) ยงักล่าวถึง
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการเพิ่มอีก 3 Ps ดงัน้ี 

5.  บุคลากร (People) คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริการทั้งหมด หมายรวมถึงทั้งผู ้
ใหบ้ริการและลูกคา้ ความพึงพอใจของบุคลากรผูใ้หบ้ริการท่ีมีต่อกิจการมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่อ
ความพึงพอใจของลูกคา้ บุคลากรผูใ้หบ้ริการจ าเป็นตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรมและการจูง
ใจเพื่อใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆขององคก์ร เจา้หนา้ท่ีตอ้งมี
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ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา ไม่วา่ลูกคา้จะเป็นใครตอ้งไดรั้บการบริการท่ีดีเหมือนกนัหมด 

6. กระบวนการ (Process) คือ ขั้นตอนการส่งมอบบริการใหแ้ก่ลูกค าโดย
กระบวนการบริการต้ องมีความรวดเร็ว ถูกต้ อง มีความเช่ียวชาญ มีความสามารถเฉพาะดา้น 
และมีการส่งมอบบริการท่ีเป็นเลิศเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวธีิการและงานปฏิบติัน าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความ
ประทบัใจ กระบวนการในการใหบ้ริการท่ีคล่องตวั สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงความสะดวกสบายท่ีไดรั้บ และใชเ้วลาในการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

7. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) คือ ทุกส่ิงท่ีจบัตอ้งไดแ้ละมีอิทธิพล
ต่อประสบการณ์ของลูกคา้ในช่วงเวลาท่ีมีการบริการเกิดข้ึน ประกอบดว้ย 3 ประเภทคือส่ิงอ านวย
ความสะดวกภายนอก ส่ิงอ านวยความสะดวกภายใน และอ่ืนๆ ส่ิงอ านวยความสะดวกภายนอก
ไดแ้ก่ การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร ป้ายกิจการ ท่ีจอดรถ ภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป
ภายนอกอาคาร  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในไดแ้ก่ การออกแบบตกแต่งภายใน อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชต่้าง ๆท่ีใชใ้นการให้บริการแก่ลูกคา้ การแบ่งส่วนพื้นท่ีภายในอาคาร อุณหภูมิและคุณภาพ
อากาศ ส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพของกิจการไดแ้ก่นามบตัรของกิจการ ใบเสร็จรับเงิน 
แผน่พบั  ชุดเคร่ืองแบบของพนกังาน เป็นตน้ เน่ืองจากการบริการจบัตอ้งไม่ไดแ้ละลูกคา้ประเมิน
คุณภาพการใหบ้ริการไดย้าก ดงันั้นลกัษณะทางกายภาพจึงมีบทบาทส าคญัในการสร้างกลยทุธ์
ส าหรับธุรกิจบริการ 

  
โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดทางดา้นการท่องเท่ียว องคป์ระกอบ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ มาเป็นแนวคิดในการศึกษา
ปัจจยัท่ีช่วยในการตดัสินใจเลือกสถานท่ีด าน ้าของนกัท่องเท่ียวชาวไทย  

 
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

อุบลทิพย ์ตั้งมัน่ภูวดล (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวชายทะเลจงัหวดัระยองของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวชายทะเลจงัหวดัระยอง จ านวน 480 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ผลการวจิยัพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ชายทะเลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท และมีสถานภาพโสด นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์
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หลกัเพื่อพกัผอ่น รองลงมา คือ เยีย่มญาติ/เพื่อน รับประทานอาหาร และเป็นทางผา่นในการเดินทาง 
ส่ิงจูงใจในการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด คือ เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ รองลง มา 
คือ เพื่อตอ้งการลดความตึงเครียดจากการท างาน ความสวยงามของธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวเปิดรับ
ข่าวสารผา่นส่ือท่ีไม่ใช่บุคคล คือ โทรทศัน์ มากท่ีสุด ส่วนส่ือบุคคล คือ เพื่อน ปัญหาในการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีส าคญัมาก คือ ความปลอดภยัจากการท่องเท่ียว รองลงมา คือ การตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูรั้บบริการในเร่ืองท่ีพกั ปริมาณน ้าจืดในการใหบ้ริการ และการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูรั้บบริการในเร่ืองอาหาร พฤติกรรมการท่องเท่ียวชายทะเล พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยส่วนใหญ่ไม่พกัคา้งคืน และนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว/ญาติ โดยมากใชร้ถยนต์
ส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทาง มีการวางแผนการเดินทางล่วงหนา้ จะเลือกพกัแรมบา้นญาติ/
เพื่อน ส่วนใหญ่จะเดินทางมาในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์ และวนัหยดุเทศกาล 

ธชัมาศ ม่ิงขวญั (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีต่อรูปแบบการท่องเท่ียว โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก คนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-59 ปี ก าหนดขนาดตวัอยา่ง 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน พบวา่ แนวโนม้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สนใจรูปแบบ
การท่องเท่ียวแหล่งธรรมชาติมากท่ีสุดในแบบการท่องเท่ียวเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติให้
ย ัง่ยนื รองลงมาคือ การท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษในแบบการท่องเท่ียวเพื่อความต่ืนเตน้ผจญ
ภยัมากท่ีสุด ส าหรับการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรมในแบบการท่องเท่ียวเพื่อชมงานประเพณี
ต่างๆ ของชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะ
เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศประมาณ 1-2 คร้ังต่อปี มีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ
ความสนุกสนาน ซ่ึงจะเดินทางไปกบัครอบครัว/ญาติ โดยตนเองจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือกรายการ
ท่องเท่ียว ส าหรับการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยเดินทางช่วง
วนัหยดุติดต่อหลายวนั มีระยะเวลาเดินทางท่องเท่ียว 2-3 วนั ใชบ้ริการโรงแรม/รีสอร์ทเป็นท่ีพกั
แรม และใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทาง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์แหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีความปลอดภยั ดา้นราคา ราคาตอ้งเหมาะสมกบัการบริการ 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ตอ้งมีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศพัท ์หรืออินเตอร์เน็ต ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด การจดัมหกรรมเท่ียวทัว่ไทยเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการอยากไปเท่ียว การแจกแผน่พบั 
และการโฆษณาต่างๆ 

ชบา แซ่ปิง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัน าเท่ียวไทย
ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
อายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ราย เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม แบ่ง
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ออกเป็น 3 ส่วน 400 ชุด ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกบริษทัน าเท่ียว ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัทุกปัจจยัในระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัความส าคญัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดใน
ดา้น อธัยาศยัดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการใหค้วามส าคญัสูงสุดในดา้น การ
ใหบ้ริการท่ีตรงต่อเวลา และการอ านวยความสะดวก การใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว บุคลิกภาพดี สุภาพ มี
มารยาท อธัยาศยัดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์ พนกังานน าเท่ียวมีความรู้ ใหข้อ้มูลและค าแนะน าได ้ปัจจยัดา้น
ลกัษณะทางกายภาพใหค้วามส าคญัสูงสุด คือ บรรยากาศและความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว มี
ขอ้มูลและป้ายสถานท่ีบอกทางท่ีชดัเจน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์หค้วามส าคญัสูงสุดเร่ืองความ
ปลอดภยัในการใชบ้ริการบริษทัทวัร์ ความมีช่ือเสียงของบริษทั และ โปรแกรมท่องเท่ียว บริการ
ขอ้มูลข่าวสาร บริการยานพาหนะการเดินทาง บริการสถานท่ีพกัแรม บริการภตัตาคาร 
ร้านอาหาร ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายใหค้วามส าคญัสูงสุด คือ มีความสะดวกในการ
เดินทาง มีความสะดวกในการติดต่อทางโทรศพัท์ มีความสะดวกในการติดต่อทาง
อินเตอร์เน็ต ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดใหค้วามส าคญัสูงสุดในดา้นการลดราคาแพคเกจทวัร์ 
การโฆษณาทางส่ือ ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต และการออกบู๊ธ และปัจจยัดา้นราคาใหค้วามส าคญั
สูงสุดในดา้นค่าบริการน าเท่ียว คือ มีหลายราคาใหเ้ลือก และ สภาพเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


