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                 การวิจัยนี้มุงศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งตัวแปรอิสระ ไดแก 

ลักษณะทางประชากรศาสตร แรงจูงใจในการทองเที่ยว ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยไปทองเที่ยวเกาะลาน จํานวน 400 คน โดยการสุมตัวอยาง

แบบไมใชทฤษฎีความนาจะเปน งานวิจัยนี้ใชวิธีสํารวจและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบ ไค-สแควร ( – test) หาคาสัมประสิทธิ์ Cramer’s V และ Somer’ D คา T-Test  

คา F-Test 

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป สถานภาพ

โสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001-20,000 บาท  

นักทองเที่ยวชาวไทยมีปจจัยการจูงใจทางดานกายภาพและสรีระศาสตรอยางมากและ

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานอินเตอรเนตในระดับมาก 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย พบวาระยะเวลาที่ใชในการ

ทองเที่ยว 2 วัน ชวงเวลาที่ใชในการทองเที่ยวคือวันหยุดสุดสัปดาห สถานที่พักแรมคือ รีสอรท เดินทาง

โดยรถยนตสวนตัว 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา  

     1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

     2. ปจจัยดานแรงจูงใจ ไดแก ทางดานกายภาพและสรีระศาสตร ดานสังคมสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคล ดานวัฒนธรรม จิตวิทยา ดานความบันเทิงและความเพลิดเพลิน และดานธุรกิจงานที่

ทํา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 
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This research aims to investigate traveling behavior of Thai tourists in Koh Larn. 

Independent variables include personal characteristics, motivational factor of traveling and 

perception about tourist information. The samples are 400 tourists who traveled in Koh Larn. 

The questionnaires were instruments in data collection. A non-probability sampling method 

was conducted. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard 

deviation,chi-square test, T-Test,F-Test. The results are as follows: 

 Most of the respondents are female, 21-30 years old,single marital status,  hold a 

bachelor’s degree , working as employees in private companies with average monthly 

income 10,001-20,000 Baht.  

 The respondents are motivated by physiological factors at the highly agreeable 

level and they highly agree that they got tourism information from internet. 

 Thai tourists’traveling behaviors in Koh Larn were as followed. Tourists spent 2 

days  in average . They also traveled on weekend. The accomodation they chose resort. 

They mostly traveled to Koh Larn by private car. 

 The results of hypotheses tests at statistically significant level of 0.05 are as 

follows: 

     1. Personal characteristics including age, education, occupation,status and 

average monthly income have relationship with traveling behavior of Thai tourists in Koh 

Larn. 

     2.  Motive of traveling; physiological motive,social interpersonal motive, cultural  

motive,entertainment motive and business/work motive have relationship with traveling 

behavior of Thai tourists in Koh Larn. 
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 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก อาจารยสันติ เติมประเสริฐสกุล 

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา และขอแนะนําตาง ๆ ตลอดจนการแกไข 

ปรับปรุง ต้ังแตเร่ิมตนดําเนินการจนสําเร็จทําใหสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งใน

ความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.พนิต กุลศิริ และผศ.ภัทราพร จิตสรางบุญ ที่กรุณาให

ความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ และใหคําแนะนําในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ อาจารย ดร.พนิต กุลศิริ และผศ.ภัทรา

พร จิตสรางบุญ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการเปนกรรมการสอบสารนิพนธและใหคําแนะนําเพื่อ

นําไปปรับปรุง แกไข อันเปนประโยชนในการวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดประสาทวิชาความรู ตลอดจนประสบการณที่ดีแกผูวิจัย พรอมทั้ง

ความชวยเหลือ เมตตาดวยดีเสมอมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือและสละเวลาใน 

การตอบแบบสอบถามที่มีสวนสาํคัญในการทํางานวจิัยครั้งนี้สําเร็จดวยด ี

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหผูเกี่ยวของ และเปนเครื่องบูชา

พระคุณอันยิ่งใหญของบิดา มารดา ผูใหโอกาสในการศึกษาที่ดี และใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจ

ใหแกผูวิจัยมาโยตลอด รวมทั้งพระคุณของครู อาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา

ใหแกผูวิจัยกระทั่งประสบความสําเร็จในครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
   ปจจุบันประเทศไทยประสบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง และนักทองเที่ยวลดลง เปนผล

มาจากสถานการณทางดานการเมืองภายในประเทศที่ยังยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้น การประกาศ

การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน และการปดทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สงผลทําให

ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวลดลงจากการที่จํานวนนักทองเที่ยวลดลง สงผลกระทบตอผูประกอบการ

ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคารและรานอาหาร ธุรกิจขนสง ธุรกิจนําเที่ยว รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ทองเที่ยว เชน ธุรกิจสปา ธุรกิจสุขภาพ ปญหารายไดลดลง ขาดสภาพคลอง เลิกจางงาน รัฐบาลจึงได

มีการกําหนดนโยบายเรงดวน เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวของประเทศที่กําลังประสบปญหา 

โดยการสงเสริมใหคนไทยทองเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นและเพื่อใชการทองเที่ยวเปนสื่อใหเด็กและ

เยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นของคนไทยในจังหวัดตางๆ ที่

สอดคลองกับทิศทางสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้นการเดินทางทองเที่ยว

จึงถือไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่ง ทั้งเปนกลไกที่จะชวยเติมเต็มความรูสึกของคนไทยให

รูสึกผอนคลาย เบิกบานและสนุกขึ้น ชวยใหลืมเลือนกับปญหาทางดานการเมืองและเศรษฐกิจในชวงนี้ 

   อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่สงผลตอการขยายตัวทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและ ดานการพัฒนาประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนแหลงที่มาของเงินตรา

ตางประเทศนับแสนลานบาทในแตละป และเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการลงทุน การจางงาน และ

การกระจายรายไดไปสูภูมิภาคตางๆไดอยางรวดเร็ว  

 การทองเที่ยวเปนปจจัยในการชวยใหมนุษยไดรับการพักผอนและเปนการเปดโลกทัศน ใหมี

ทัศนคติกวางไกลและสรางความเขาใจระหวางมนุษยชาติ กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวาง

คนในชาติและนานาชาติ อีกทั้งรัฐบาลมีการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางชาติใหมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นการเดินทางทองเที่ยวของคนไทยไปยังแหลงทองเที่ยว

ตางๆ ภายในประเทศ ก็มีสวนสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไดเปนอยางดี ซึ่งสามารถสกัดกั้นการ

ไหลออกของเงินตราไปยังตางประเทศ สรางจิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทยของคนในชาติ

อีกนัยหนึ่งดวย และชวยสนับสนุนฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ใหคงอยู ชวยเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เสริมสรางสันติภาพและความเขาใจอันดีระหวางเจา

บานและผูมาเยือน  
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  เกาะลานนับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับทาง จ.ชลบุรีเปนอยางมาก เพราะ

จากสถิติการทองเที่ยวที่เกาะลานเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวเพราะอุดมไปดวยปะการังนานา

ชนิด  เปนแหลงปะการังที่สมบูรณแหงหนึ่งของประเทศไทยและใกลกรุงเทพฯ มากที่สุด จากที่กลาวมา

ลวนแลวแตเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกาะลานเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว โดยจากสถิติจะมีนักทองเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวตางประเทศเขามาเที่ยว  คิดเฉลี่ย  5,000  คน/วัน  และมีรายไดที่เกิดจากการ

ทองเที่ยววันละ  2,000,000  บาท   ซึ่งสวนใหญเปนคาซื้อสินคาและบริการการเลนกีฬาทางน้ํา  การ

ชมปะการังใตทะเล  การซื้อของที่ระลึก  รองลงมาเปนคาอาหารและที่พัก 

  จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเที่ยวชาวไทย เนื่องจากถานักทองเที่ยวมี

แรงจูงใจและการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อที่ดีตอการทองเที่ยวบนเกาะลานก็จะมีผลตอการทองเที่ยว

บนเกาะลานเพิ่มข้ึน และจะมีการเดินทางกลับมาทองเที่ยวอีก แตในทางกลับกันถานักทองเที่ยวชาว

ไทยมีแรงจูงใจและการรับรูขอมูลขาวสารผานสื่อที่ไมดีตอการทองเที่ยวบนเกาะลาน จะมีแนวโนมตอ

พฤติกรรมการทองเที่ยวบนเกาะลานลดลง 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

1.  เพื่อศึกษาถงึพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเทีย่วชาวไทย 

2.  เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

3.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

4.  เพื่อศึกษาถึงระดับการมีอิทธิพลของสื่อทีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว  

เกาะลาน จ.ชลบุรี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.  เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบการทางดานการทองเที่ยวทราบถึงพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเกาะลาน  จ.ชลบุรี  

2.  เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูสนใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวไดนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษา 

และอางอิงตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวจิัย 

     ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เคยไปทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 
 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปทองเที่ยวและ

นักทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยวที่เกาะลาน จ.ชลบุรี  เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

จึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยการเปดตารางของยามาเน ( Taro Yamane.1970: 886) ที่มีระดับความ

เชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 
    ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงเปนดงันี ้

1.1. ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก 
1.1.1. เพศ 

1.1.1.1.    ชาย 

1.1.1.2. หญิง 
1.1.2. อาย ุ

1.1.2.1.    ตํ่ากวาหรือเทากบั 20 ป 

1.1.2.2.  21-30 ป 

1.1.2.3.  31-40 ป 

1.1.2.4.  41-50 ป 

1.1.2.5.  51 ปข้ึนไป  

1.1.3. สถานภาพทางการสมรส 

1.1.3.1.  โสด    

1.1.3.2.  สมรส/ อยูดวยกัน 

1.1.3.3.  หยาราง / แยกกันอยู /หมาย 

1.1.4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

1.1.4.1.    ตํ่ากวาปริญญาตรี 
1.1.4.2. ปริญญาตรี 
1.1.4.3. สูงกวาปริญญาตรี 
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1.1.5.  อาชพี     

1.1.5.1. นักเรียน/นักศกึษา 

1.1.5.2. พนกังานบริษทัเอกชน 

1.1.5.3.  ขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกจิ 

1.1.5.4.  ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 

1.1.5.5.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................. 

1.1.6.  รายไดตอเดือน 

1.1.6.1.  ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

1.1.6.2. 10,001 – 20,000 บาท 

1.1.6.3.  20,001 – 30,000 บาท 

1.1.6.4.  30,001 – 40,000 บาท 

1.1.6.5. 40,001 บาทขึน้ไป 

1.2. แรงจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

1.3. ประเภทของสือ่ที่ใชในการประชาสัมพนัธ ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน 

 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ  
              พฤติกรรมการทองเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวในดาน

ระยะเวลาในการเดินทางไปทองเที่ยว ชวงเวลาในการเดินทางมาทองเที่ยว สถานที่พักแรมที่ใชพัก

อาศัย พาหนะที่ใชในการเดินทาง 

              นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่มาเยือนชั่วคราว ซึ่งพักอาศัยอยูในเกาะลานตั้งแต 24 ชั่วโมง

ข้ึนไป และเปนการมาเยือนเพื่อวัตถุประสงคเพื่อพักผอน  

               ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ หมายถึง การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

เกาะลาน  จ.ชลบุรี จากแหลงขอมูลตาง ๆไดแก  

1. ดานสื่อบุคคล เชน ไกด เพื่อน พอ/แม/ญาติพี่นอง แฟน/คนรัก  

2. ดานสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน วารสาร/นิตยสาร 

3. ดานสื่อเฉพาะกิจ เชน ใบปลิว/แผนพับ โปสเตอร 

4. ดานสื่ออินเตอรเนต เชน เว็บไซต 
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ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว หมายถึง แรงผลักดันที่มากระตุนใหเกิดความ

ตองการที่จะเดินทางทองเที่ยวของแตละบุคคล ไดแก 

1.  แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร ไดแก เพื่อเลนอุปกรณทางน้ํา เพื่อชื่น

ชมความสวยงามของน้ําทะเลและหาดทราย เพื่อชื่นชมความสวยงามของแหลงธรรมชาติใตทองทะเล 

เพื่อชื่นชมความสวยงามของสถานที่พัก 

2.  แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรม ไดแก เพื่อ

พบปะบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน เพื่อรวมกิจกรรมและสังสรรคกับเพื่อน 

3.  แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล ไดแก ชื่นชอบวิถี

ความเปนอยูแบบชาวบาน เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น 

4.  แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา ไดแก เพื่อผอน

คลายโดยการใหอาหารสัตว เพื่อศึกษาเสนทางธรรมชาติโดยการเดินปาหรือข่ีจักรยานเสือภูเขา 

5.  แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา ไดแก เพื่อศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานโซลาเซลลและพลังงานจากกังหันลม เพื่อคนหาทําเลที่ต้ังในการดําเนินธุรกิจ 

เพื่อเปนการขยายชองทางในการประกอบธุรกิจ เพื่อเปนการคนหาชองทางทางการตลาดใหม 

 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

  2. อายุมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

  3. สถานภาพทางการสมรสมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

  4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนกัทองเที่ยวชาว

ไทย 

5. อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนกัทองเที่ยวชาวไทย 

6. รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนกัทองเที่ยว
ชาวไทย 

7. ปจจัยการจูงใจดานกายภาพและสรีระศาสตรมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการทองเที่ยว
เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

8. ปจจัยการจูงใจดานสงัคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรมมคีวามสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย 



 6 

9. ปจจัยการจูงใจดานวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคลมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย 

10. ปจจัยการจูงใจดานความบนัเทงิ ความเพลิดเพลิน การฆาเวลามีความสัมพนัธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย 

11. ปจจัยการจูงใจดานธุรกจิ หรืองานทีท่ํามคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการทองเทีย่วเกาะ

ลานของนักทองเทีย่วชาวไทย 

12. ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ
ลานของนักทองเทีย่วชาวไทย 

13. ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานlส่ือมวลชนมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

14. ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อเฉพาะกจิมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่ว
เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

15. ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเนตมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการ
ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนกัทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอการ

ทองเที่ยวบนเกาะลาน จ.พทัยา มีแนวความคิดดังตอไปนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

- สถานภาพทางการ

สมรส 

 
 
แรงจูงใจในการทองเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

ของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

ประเภทของสื่อที่ใชใน 

การประชาสัมพันธ 

- ดานสื่อบุคคล 

- ดานสื่อมวลชน 

- ดานสื่อเฉพาะกิจ 

- ดานสื่ออินเตอรเนต 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ

การทองเที่ยวเกาะลาน จ. ชลบุรี ผูวิจัยไดคนควา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจ 

3. ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

4. ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร และขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่ือ 

5. แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเทีย่ว 

6. ขอมูลการทองเที่ยวเกาะลาน 
 

ทฤษฎีดานประชาศาสตร 
ประชากรศาสตร หมายถึง ศาสตรที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับขนาดหรือจํานวนคนที่มีอยูในแตละ

สังคม แตละภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวในดานพื้นที่ของ

ประชากร ตลอดจนองคประกอบตางๆ ทางประชากร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในจํานวนคน การ

กระจายตัวของคน และ องคประกอบตางๆ ของประชากรดวย ซึ่งขึ้นอยูกับ การเจริญพันธุ การตาย 

การอพยพหรือการยายถิ่น และการเคลื่อนยายสังคม (ศิริพันธ ถาวรทวีวงษ. 2543: 2) 

พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะหตามลักษณะ

ทางประชากรศาสตร  ซึ่งแตละบุคคลจะแตกตางกันไป โดยมีความแตกตางทางประชากรศาสตร จะมี

อิทธิพลตอการสื่อสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ 

1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่

ตางกันสงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับการชมภาพยนตรโทรทัศน

ของเด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงคราม โจรกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนสนใจ

ภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุดแตมีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวาชายและหญิงที่ส่ือสารและรับส่ือไม

ตางกัน 

2. อายุ (Age) การสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรม

นั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟงใหเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนพฤติกรรม

ก็ยิ่งยากขึ้น การวิจัย โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และ ดีเรฟ (I.L.Janis and D.Rife) 

ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวาการชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะยากขึ้นตามอายุของคนที่
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เพิ่มข้ึน อายุยังมีความสัมพันธของขาวสารและสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกัน ก็ยังมีความ

ตางกัน โดยพบวาภาษาใหมๆแปลกๆจะพบในคนหนุมสาวสูงกวาผูสูงอายุเปนตน 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ

ส่ือสารของผูรับสารดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วาการศึกษาของผูรับสารจะทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการ

ส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และมักเปดรับส่ือ

ส่ิงพิมพมาก 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ( Social and Economic Status ) หมายถึง อาชีพ 

รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของ

บุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องไดพิสูจนแลววาฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลตอทัศนคติ 

และพฤติกรรมของคน 

   การแบงสวนตลาดตามแปรดานประชากรศาสตร ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดตอเดือน ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของ

ประชากรชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรมชวย

อธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมี

ประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538 : 41) 

  คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกตางกัน (ปรมะ 

สตะเวทิน. 2533: 112) โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังนี้ 

1. เพศ ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกัน คือ 

เพศหญิงมีแนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ขณะที่เพศชายไมไดมี

ความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธ

อนดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนั้นดวย (Will Goldhabers; & Yates: P87) 

   นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกนัอยางมากในเรื่องความคิดคานิยมและ

ทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกาํหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกนั 

2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่

อายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมและยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก 

ในขณะที่คนอายุมากนั้นมักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยมและยึดถือการปฎิบัติ ระมัดระวังมองโลกในแง

รายกวาคนที่มีอายุนอยเนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็

ตางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆมากกวาความบันเทิง 

3. การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศคติและพฤติกรรมที่ตางกัน คนที่

มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความกวางขวางและเขาใจ
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สารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตผลเพียงพอ ในขณะคนที่มีการศึกษา

ตํ่ามักจะใชส่ือประเภท วิทยุ โทรทัศนและภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็จะใชส่ือ

ส่ิงพิมพ วิทยุโทรทัศนและภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพ

มากกวาประเภทอื่น 

4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคมของ

บุคคลมีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม 

ประสบการณ ทัศนคติ คานิยมและเปาหมายที่ตางกัน 

 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
   ความหมายของแรงจูงใจ 
   วอลเตอรส (Walters. 1978: 218) ไดใหความหมายของ “แรงจูงใจ” หมายถึง บางสิ่ง

บางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มีผลทําใหบุคคลตองกระทํา หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมใน

ลักษณะที่มีเปาหมาย 

   ลูดอน และ บิทตา (Loudon; & Bitta. 1988: 368) ใหความหมายของ “แรงจูงใจ” หมายถึง 

สภาวะที่อยูภายในตัวของผูบริโภคที่เปนพลังทําใหรางกายมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มีเปาหมายที่

ไดเลือกไวแลว ซึ่งมักจะเปนเปาหมายที่มีอยูในภาวะแวดลอม  

   เสรี วงษมณฑา (2542: 58) ใหความหมาย “แรงจูงใจ” หมายถึง พลังกระตุนภายในของแต

ละบุคคล ซึ่งกระตุนใหบุคคลเกิดการปฏิบัติ 

 
             ธรรมชาติของแรงจูงใจ 
   แรงจูงใจเปนสิ่งที่อยูเบื้องหลังการตัดสินใจของผูบริโภค ธรรมชาติของแรงจูงใจ  ของมนุษย 

(ดร.เสรี  วงษมณฑา. 2542: 54) ประกอบดวย 

1. แรงจูงใจที่มีพื้นฐานมาจากความตองการ (Based  on Needs) คือ มีแรงจูงใจที่

เกิดขึ้นจากความตองการ ซึ่งความตองการแบบนี้มีก็ได ไมมีก็ได ซึ่งไมจัดเปนแรงจูงใจ เมื่อไรที่ความ

ตองการมีความรุนแรงขึ้น จนเกิดความตึงเครียดและกลายเปนแรงจูงใจขึ้นมา 

2. แรงจูงใจเปนความหงุดหงดิ หรือความตึงเครียด 

3. การมุงหมายความสําคัญไปที่เปาหมาย คือ การพยายามที่จะแกไขปญหาตางๆ ซึ่ง

จะตองมีทิศทางที่แนชัดและทิศทางที่วานั้น จะตองมุงตรงเขาสูเปาหมายของชีวิตเปนการรวมพลัง 

4. การรวบรวมความพยายาม (Muster up all the Efforts) เมื่อพยายามจะรวมพลงั รวม

ความพยายามตางๆ ทั้งหลายเพื่อจะบรรลุเปาหมาย ที่เราตองการจะแกไขใหไดการเดินทางและ
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ทองเที่ยวเกิดจากความตองการและความรูสึกภายในของแตละบุคคลอยางแทจริง ประกอบกับ มี

ปจจัยตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ผลักดันใหสามารถเดินทางได และยังมีแรงจูงใจอีกหมาย

อยางที่ดึงดูด และรบเราใหคนอยากเดินทางมากขึ้น 

   แรงจูงใจในการทองเที่ยว ทีสํ่าคัญๆ และกระตุนใหคนเดินทางทองเทีย่วมากขึ้น ไดแก 

1. แรงจูงใจดานกายภาพ (Physical and psychological motives) ไดแก ความ

ตองการพักผอนทั้งรางกายและจิตใจ เพื่อหลีกหนีจากงานจําเจและความยุงยากตางๆ ไปหามุมสงบ 

เพื่อรักษาสุขภาพ เลนกีฬา วายน้ํา การเที่ยวธรรมชาติ การซื้อของ การทองเที่ยวเพื่อแสวงหาความ

เพลิดเพลิน และไดพักผอนจิตใจของตนเองดวย 

2. แรงจูงใจดานวัฒนธรรม และการศึกษา (Cultural/ Personal education motives) 

เปนแรงจูงใจในดานความอยากรูอยากเห็น ผูคน สถานที่ และประเทศที่ไมรูจักมากอน มีความสนใจ

เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี สถาปตยกรรม นาฎศิลป ศิลปะพื้นบาน เทศกาล สถานที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และเพื่อศึกษาใหมีความรูความเขาใจวา เชื้อชาติอ่ืนๆ มีความเปนอยูอยางไร 

ทําใหเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอนุรักษอยางแพรหลาย 

3. แรงจูงใจดานศาสนา ไดแก การมีโอกาสไปรวมแสวงบุญ ศึกษาธรรมมะ ฝกสมาธิ 

เขารวมพิธีการทางศาสนาที่นับถือ การไดไปสักการะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ การทําบุญทําทาน บริจาค 

ชวยใหเกิดความสุขทางใจแกนักทองเที่ยวและถือไดวาพักผอนทางจิตใจไดดวย 

4. แรงจูงใจทางดานสังคมและความสัมพันธระหวางบุคคล (Social / Interpersonal / 

Ethic motives) ไดแก การไปพบปะ เยี่ยมญาติเพื่อน เยี่ยมสถานที่เกิด ไปเปนเพื่อนผูอ่ืน การไดพบ

หรือรูจักมิตรใหม ซึ่งอาจจะตางเชื้อชาติ ศาสนากับตน เปนการแสวงหามิตรภาพ ประสบการณ และ

ส่ิงแวดลอมใหมๆ โดยหลีกหนีจากสิ่งแวดลอมหรือสังคมที่คุนเคยเปนการชั่วคราว 

5. แรงจูงใจดานการงานและธุรกิจ (Business / Work related motives) ไดแก การไป

เจรจาติดตอธุรกิจ ตลอดจนการติดตามผล การไปประชุมสัมมนา การเดินทางไปโดยกึ่งทํางานกึ่งไป

เที่ยว 

6. แรงจูงใจดานบันเทิงและสิ่งเพลิดเพลิน (Entertainment / Pleasure / Pastime 

motive) ไดแก การไปเที่ยวสถานที่บันเทิงตางๆ สวนสนุก ชมกีฬา และกิจกรรมบันเทิง การแสวงหาสิ่ง

เพลิดเพลินของแตละบุคคลมีลักษณะหลากหลาย การไดดูชมธรรมชาติ การพัฒนาและอนุรักษโบราณ

สถานที่หรือแหลงทองเที่ยว จะเปนแหลงจูงใจใหนักทองเที่ยวยังคงมาเที่ยวตอไป และเปนปจจัยสําคัญ

ที่ทําใหการทองเที่ยวมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง  
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7. แรงจูงใจดานสถานภาพและเกียรติภูมิ (Prestige and status motives) การ

เดินทางในบางครั้งอาจสรางชื่อเสียง ยกฐานะ และเกียรติภูมิของตนใหสูงขึ้น เชน การไปศึกษาตอ

ตางประเทศ การไปประชุม การไดไปทํากิจกรรมตางๆ 

  มิดเดลตัน (Middleton, 1994: 52) ไดกลาวถึง การจูงใจ (Motivation) ซึ่งเปนตัวจุดชนวน

ความตองการของบุคคล โดยไดอาศัยแนวคิดที่เกี่ยวกับการจูงใจใหบุคคลเกิดการทองเที่ยวของ

นักวิชาการ ไดแก Valene Smith (1977) Murphy (1985) Mcintosh; & Goeldner (1990) ซึ่ง

นักวิชาการ 3 ทานนี้ ไดกลาวถึง แรงจูงใจทางดานการเดินทางทองเที่ยวไว 6 ประการ ดังนี้   

1.  แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานทีท่ํา (Business /Work Related Motives) 

1.1. การรับรู การประชุม การสัมมนา การอบรมระยะสัน้ 

1.2. การเดินทางออกจากบาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อไปทํางาน รวมถงึนกับิน คนขับ 

รถบรรทุก เจาหนาที่บริการซอมบํารุง 

2. แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร (Physical/ Physiological Motives)  

2.1. การมีสวนรวมในการไปเลนและชมกีฬา เชน กอลฟ เลนสก ี

2.2. การทาํกิจกรรมในการแสวงหาสิง่ที่ดีตอสุขภาพ เชน การออกกําลงักาย เพื่อให

มีรูปรางที่ดี (Fitness) การพกัฟนไข 

2.3. การพกัผอน การผอนคลาย การคลายความเครียดในชีวติประจําวนั 

2.4. การไดพบกับอากาศที่อบอุน แสงแดด และการพกัผอนบนชายหาด 

3. แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล (Cultural / 

Psychological / Personal education motives) 

3.1. การมีสวนรวมในงาน  (Festivals) ในโรงละคร  การแสดงดนตรี  รวมทั้ง

พิพิธภัณฑ 

3.2. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมที่บุคคลสนใจ ตลอดจนการแสดง

ความสามารถการใช ฝมือในการแกะสลัก และการแสวงหาการใชเวลาวางในการทาํกจิกรรมอื่นๆ 

3.3. การไปเยือนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและ/ หรือธรรมชาติ 

4. แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรม (Social / 

Interpersonal and Ethic Motives) 

4.1.  ควาสนุกสนาน และความสมัพันธกับเพื่อน 

4.2.  โอกาสที่จะไดรับการยอมรับจากสงัคมตั้งแตงานแตงงานไปจนถึงงานศพ 

4.3.  การเดนิทางอืน่ๆ ทีม่ีเหตุอ่ืนๆ ประกอบ เชน ธุรกจิหรือหนาที่ในสงัคม 
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5. แรงจูงใจทางดานความบนัเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา (Entertainment / 

Amusement / Pleasure / Pastime Motives) 

5.1. การชมกฬีา และการเฝาดูเหตุการณสําคญัอื่นๆ 

5.2. การไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะ และวนอทุยานที่สําคัญอื่นๆ 

5.3. การใชเวลาวางเพื่อการจับจายใชสอย 

6. แรงจูงใจทางดานศาสนา (Religious Motives)  

6.1. การมีสวนรวมในการเดนิทางไปนมัสการสิง่ที่เคารพในศาสนา 

6.2. การหาความสงบทางจิตใจ การเขาฌาน และการศึกษาศาสนา 

อางใน มานิต สิทธิพรบุญเลศิ (2544: 26) การเดินทางเพื่อการทองเทีย่ว  มักจะมีแรงผลักดันอยางใด

อยางหนึ่ง ซึ่ง อาร ดับบลิว แมคอินทอช ( R.W.Mcintosh 1972: 52) ไดแบงแรงผลักดันไว 4 ประการ

ดังนี ้

          1. แรงผลักดันทางกายภาพ (Physical Motivators) เปนแรงผลกัดันที่ตองการผอน

คลายทางกายภาพ หรือเพื่อรางกาย เปนการพักผอนรูปแบบหนึง่ เชนการไปพักฟนรางกาย การทํา

กิจกรรมทางกฬีา การไปตากอากาสชายทะเล หรือไปตามคําแนะนาํของแพทย เพือ่ใหพนจาก

ภาวะการดาํเนินชวีิตที่เครงเครียดและฉุกละหุก 

          2. แรงผลักดันทางดานวัฒนธรรม (Cultural Motivators) เปนแรงผลักดันกอใหเกิด

ความปรารถนาในการเดินทางเพื่อการเรียนรู เปนความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเร่ืองศิลปวัฒนธรรม 

นาฎศิลป ดุริยางคสิลป การวาดภาพ เปนตน จึงเปนการทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งสําคัญของประเทศอื่นๆ 

เชน โบราณสถาน วัฒนธรรม ประเพณี และการละเลนตางๆ เปนตน 

          3. แรงผลักดันดานความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Motivators) เปน

แรงผลักดันซึ่งกอใหเกิดความปรารถนาในการเดินทางเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับประเทศอื่น ซึ่งหมายถึง การ

ไปพบปะบุคคลอื่น เพื่อเยี่ยมเพื่อน เยี่ยมญาติ เพื่อไปแสวงหาเพื่อน หลีกหนีสภาพที่จําเจประจําวัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครอบครัว เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 

          4. แรงผลักดันทางสถานภาพและเกียรติภูมิ (Status and Prestige) หมายถึงความ

ตองการที่จะยกระดับฐานะของตนใหสูงขึ้น มีเกียรติภูมิสูงขึ้น เชนการไปรวมประชุมการศึกษา เพื่อ

ความสําเร็จข้ันสูงในอาชีพของตนอีกดวย 

      จากแรงผลักดันในการเดินทางทั้ง 4 ประเภทนี้ เอช.โรบินสัน(H.Robinson,1976: 130) ได

นํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดวัตถุประสงคในการทองเที่ยวของบุคคลทั่วไปแบงไดเปน 8 ประการ 

คือ 
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       1. เพื่อการพักผอนใหเกดิความสดชื่นทั้งรางกายและจิตใจ (For relaxation and 

refreshment of body and mind) สําหรับชีวิตสมัยใหมที่เต็มไปดวยความรีบเรงเครงเครียดและความ

เหน็ดเหนื่อย 

      2. เพื่อการรักษาสุขภาพ (For health purposes) เชน การพักฟนตางๆ การบําบัดดวย

วิทยาศาสตรทางการแพทย การอาบน้าํแร การอาบแดดเพื่อสุขภาพ เปนตน 

      3. เพื่อเขารวมกิจการทางกีฬา ( For active participation in a wide variety of sport) 

เชน การเดินแขงขัน การปนเขา เลนสกี แลนเรือใบ ตกปลา ลาสตัว เปนตน 

      4. เพื่อความพอใจและความสนุกสนานตื่นเตนสวนตัวเปนครั้งคราว (For sheer 

pleasure,fun and excitement) ในลักษณะที่เปนชวงวันหยุดพกัผอน 

      5. เพื่อความสนใจในสิง่สาํคัญประเทศอื่นๆ (For interest foreign parts especially in 

places) โดยเฉพาะสถานทีท่ี่มีโบราณสถาน วัฒนธรรมที่เกาแก หรือสถานทีท่ี่มีการเฉลิมฉลองในดาน

สิลปะ การดนตรี การละคร 

      6. เพื่อเหตผุลทางดานจติใจ (For interpersonal reason) เชนการไปเยี่ยมญาต ิการ

แสวงหาเพื่อนใหมๆ การหลบหนีจากการสนทนาที่ซ้าํซากจําเจตางๆ 

      7. เพื่อเหตผุลทางดานจติใจ (For spiritual purposes) เชน การประกอบพธิีทางศาสนาใน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ ์

      8. เพื่อเหตผุลทางธุรกิจและอาชีพ (For professional or business reasons) เชน การเขา

รวมประชุมระหวางประเทศในสาขาอาชีพเดียวกนั การสมัมนาของสมาชิกที่สังกัดในองคกรเดียวกนั 

    การเดินทางทองเที่ยวไมไดเกิดขึ้นเพราะอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตอาจเกิดจาก

แรงจูงใจหลายอยางผสมผสานกันไป เชน การศึกษาหาความรู ดังนั้น จึงไมมแีรงจูงใจใดเปนตัวกระตุน

ที่เดนชัดที่สุด 

      การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเหตุจูงใจในการทองเที่ยว ทําใหทราบถึงเหตุจูงใจและความรูสึก

ภายในของผูบริโภคที่รบเราอยากใหเดินทางทองเที่ยว โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาตั้งคําถามใน

แบบสอบถามในเรื่องแรงจูงใจที่ทําใหมาทองเที่ยวบนเกาะลาน จ.ชลบุรี เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของกับ

การวิจัยในครั้งนี้มากที่สุด เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวนั่นเอง 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
     ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคสิ่งแรกที่ควรทําความเขาใจของคําวาพฤติกรรมผูบริโภค

กอน เพื่อทราบเนื้อหาโดยรวมที่จะเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษารายละเอียดตอไป ซึ่งไดมีการให
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ความหมายของพฤติกรรมมีผูใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) ที่

หลากหลายดังนี้ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 64) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง 

พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล 

(Evaluating) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความ

ตองการของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคลเมื่อทํา

การประเมิน การจัดหา การใช และการใชจายเกี่ยวกับสินคาและบริการ 

   เสรี วงษมณฑา (2542: 32) กลาววาพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) เปน

การศึกษาเรื่องการตอบสนองความตองการและความจําเปน (Needs) ของผูบริโภคใหเกิดความพอใจ 

(Satisfaction) นักการตลาดตอบสนองผูบริโภคใหเกิดความพอใจไดนั้น จึงจําเปนตองทําความเขาใจ

ผูบริโภคเพราะถาไมเขาใจวาผูบริโภคคือใคร ไมเขาใจวาเขาตองการอะไร ชอบส่ิงใด ไมชอบส่ิงใด ก็ไม

สามารถตอบสนองความตองการของเขาได 

   อนุชิต เที่ยงธรรม (2546: 4) กลาววา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการใหความสนใจ

กระบวนการทั้งหมดของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากรไมวาจะเปนเงิน เวลา หรือความพยายาม

ตาง ๆ เพื่อการซื้อผลิตภัณฑ และรวมทั้งกระบวนการที่เกิดขึ้นกอนการซื้อที่สําคัญ คือ กระบวนการ

ตัดสินใจไปจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการซื้อดวย กลาวคือเปนการศึกษาทั้งหมดวา ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้อที่ไหน (Where) อยางไร (How) ซื้อเมื่อใด (When) 

 
              การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
    การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการ

ใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค 

คําถามที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 

7Os รายละเอียดดังตาราง ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 36) 
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ตาราง 1 คําถามที่ใชในการคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1H ดังนี ้
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธทางการตลาดที่เกี่ยวของ 

1) ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the target?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 

1. ประชากรศาสตร 

2. ภูมิศาสตร 

3. จิตวิทยา 

4. พฤติกรรมผูบริโภค 

กลยุทธทางการตลาดประกอบดวย  

กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา  

การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดที่

เหมาะสม และการตอบสนองความพึง

พอใจของกลุมเปาหมาย 

2) ผูบริโภคซื้ออะไร 

(What does the consumer 

buy?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ หรือ 

ตองการจากผลิตภัณฑ คือ 

ตองการคุณสมบัติ หรือ 

องคประกอบของผลิตภัณฑ 

และความแตกตางที่เหนือกวาผู 

แขงขัน 
 
 
 
 

กลยุทธดานผลิตภัณฑประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑหลัก 

2. รูปลักษณผลิตภัณฑไดแก การบรรจุ

ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ บริการ 

คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม 

3. ผลิตภัณฑควบ 

4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 

5. ศักยภาพผลิตภัณฑความแตกตาง 

ทางดานการแขงขันประกอบดวยความ 

แตกตางดานผลิตภัณฑบริการ พนักงาน

และภาพลักษณ 

3) ทําไมผูบริโภคถึงซื้อ 

(Why does the 

consumer buy?) 
 

วัตถุประสงคในการซื้อคือ การ

ตอบสนองความตองการของเขาทั้ง

ทางดานรางกาย หรือดานจิตวิทยา 

ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อ ซึ่งไดแก 

- ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง 

จิตวิทยา 

- ปจจัยทางสังคมและทาง 

วัฒนธรรม 

- ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชคือ 

1.กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

2.กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา 

การขายโดยใชพนักงานขาย  

การสงเสริมการขาย การใหขาว  

และการประชาสัมพันธ 

3.กลยุทธดานราคา 

4.ดานชองทางการจัดจําหนาย 

4) ใครมีสวนรวมใน 

การตัดสินใจซื้อ 

(Who participates 

in the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ ที่มี 

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

ประกอบดวย 

(1) ผูริเริ่ม (2) ผูมีอิทธิพล 

(3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซื้อ 

(5) ผูใช 

กลยุทธที่มากคือ กลยุทธการโฆษณา

และกลยุทธการสงเสริมการตลาด 

(Advertising and promotion 

strategies) โดยใชกลุมอิทธิพล 
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ตาราง 1 (ตอ) 

  

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธทางการตลาดที่เกี่ยวของ 

5) ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 

(When does the 

consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือนใด

ของป หรือฤดูกาลใด 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม

การตลาด (Promotion Strategies) เชน

ทําการสงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ

สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

6) ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

(Where does the 

consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภค 

ไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา 

ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา เปน

ตน 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

(Distribution Chanel strategies) 

บริษัทนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดเปาหมาย

โดยพิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

7) ผูบริโภคซื้อ 

อยางไร 

(How does the 

consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 

ประกอบดวย 

1. การรับรูปญหา 

2. การคนหาขอมูล 

3. การประเมินผลทางเลือก 

การซื้อ 

4. การตัดสินใจซ้ือ 

5. ความรูสึกภายหลัง 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม

การตลาด ประกอบดวยการขายโดยใช

พนักงานขาย การสงเสริมการขาย การ

ใหขาว และการประชาสัมพันธ 

การตลาดทางตรงเชน พนักงานขายจะ

กําหนด 

วัตถุประสงคในการขายใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในพฤติกรรมการซื้อ 

 

               ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2550) พฤตกิรรมผูบริโภค. หนา 36. 

  

 สรุปไดวา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing consumer Behavior) เปนการวิจัย

หรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมของเขา คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดจัดกลยุทธทางการตลาดที่สามารถสนองความ

พึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  
            แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 
  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) ดังภาพประกอบ 2 เปนการศึกษา

ถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อบริการ โดยทั้งนี้จะเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่

ทําใหเกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการอันดับแรก ซึ่งสิ่งกระตุนดังกลาวที่ผานเขามาในความรูสึก

นึกคิดของผูซื้อนั้น (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดํา ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทํา
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การคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผูซื้อได ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูใชบริการจะไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะตางๆ หลักจากนั้นจะมีการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อ 

(Buyer’s Purchase Decision) 
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รูปแบบพฤตกิรรมผูบริโภค และ ปจจยัที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

 

 

                                                           Buyer’s black box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การตอบสนองของผูซื้อ (Response)=R 
 
การเลือกผลิตภัณฑ     การตัดสินใจซื้อ 
การเลือกตรา   (Purchase)  
การเลือกผูขาย     1. การทดลอง (Trail) 
เวลาในการซื้อ               2. การซื้อซ้ํา (Repeat 

purchase)      
ปริมาณการซื้อ               พฤติกรรมภายหลัง         

การซื้อ  (Post purchase          
behavior) 

กลองดําหรือความรูสึกนึก
คิดของผูซื้อ        
(Buyer’s 
characteristic) 

สิ่งกระตุนภายนอก Stimulus=S 
 

สิ่งกระตุนทางการตลาด     สิ่งกระตุนอ่ืนๆ
(Marketing stimulus)       (Other 
stimulus) 
 
ผลิตภัณฑ     เศรษฐกิจ 
ราคา      เทคโนโลย ี
การจัดจําหนาย     การเมือง 
การสงเสริมการตลาด       วัฒนธรรม  ฯลฯ 

ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristic) 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม และ ปจจัยดานสังคม (Social) 

2. ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 

3. ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s decision process) 

 

1. การรับรูปญหา (Problem recognition) 

2. การคนหาขอมูล (Information search) 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

alterative) 

ปจจัยภายนอก (External factors) 

1.ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture) 

(Culture)    

2.  ปจจัยดานสังคม (Social) 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture)    

1.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture)    

1.3 ช้ันสังคม (Social class)         

1.1 กลุมอางอิง (Reference group) 

1.2 ครอบครัว (Family) 

1.3 บทบาทและสถานะ (Roles and 

status) 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal 

factor) 

3. ปจจัยสวนบุคคล 

3.1 อายุ (Age) 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 

(Family life cycle) 

3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 

(Economic 

circumstance) หรือรายได 

(Income) 

3.5 การศึกษา (Education) 

3.6 คานิยมและรูปแบบการ

ปจจัยภายใน (Internal 

factor) 

4. ปจจัยดานจิตวิทยา 

4.1 การจูงใจ (Motivation) 

4.2 การรับรู (Perception) 

4.3 การเรียนรู (Learning) 

4.4 ความเชื่อถือ (Belief) 

4.5 ทัศนคติ (Attitude) 

4.6 บุคลิกภาพ 

(Personality) 

4.7 แนวคิดของตนเอง 

(self concept) 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2541): 82, อางอิงจาก Kotler. 2001: 184 



 20 

 จุดเริ่มตนของสิ่งนี้อยูที่ทีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอนแลวทําใหเกิดการ

ตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

1. ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกายและสิ่งกระตุน 

ภายนอก นักการตลาดสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอกเพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิง

กระตุนถือเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคาซึ่งอาจใชเหตุจูงใจดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจซื้อดาน

จิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ 

1.1. ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและตองจัดใหมี ข้ึน  เปนสิ่งกระตุนที่ เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด 

ประกอบดวย 

1.1.1. ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม เพื่อ

กระตุนความตองการ เชน การออกแบบผลิตภัณฑภายนอก หรือรูปแบบความสวยงามโดยพิจารณา

กลุมเปาหมาย 

1.1.2. ส่ิงกระตุนดานราคา เชน การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ

กลุมเปาหมาย 

1.1.3. ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย เชน ทําเลที่ต้ังใหเพียงพอและ

ทั่วถึง  เพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค 

1.1.4. ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด เชน การสงเสริมการตลาดโดยการ

ลด แลก แจก แถม หรือการสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป 

1.2. ส่ิงกระตุนอื่น ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 

วัฒนธรรม 

2. กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของ

ผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมทราบไดจึงตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อและกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ ซึ่งประกอบดวย 

2.1. ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s Characteristic) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจาก

ปจจัยตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 

2.1.1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษย

สรางขึ้น โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ

มนุษยในสังคมหนึ่ง คานิยมในการกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสงัคมหนึง่

จากสังคมอื่นๆ วัฒนธรรมทางดานความตองการและพฤติกรรมของบุคคลวัฒนธรรมแบงออกเปน  
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1) วัฒนธรรมพื้นฐาน เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเปนตัวกําหนดปจจัยทางดานความ

ตองการและพฤติกรรมของบุคคลเพราะถูกหลอหลอมมาตั้งแตเด็ก 2) วัฒนธรรมกลุมยอย ที่เกิดจาก

พื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย แยกออกเปน กลุมเชื้อชาติ กลุมศาสนา กลุมสี

ผิว พื้นที่ทางภูมิศาสตร กลุมอาชีพ กลุมยอยดานอายุ และกลุมยอยดานเพศ และ 3) ชัน้ของสงัคม เปน

การแบงสมาชิกในสังคมออกเปนระดับฐานะที่แตกตางกัน ซึ่งแตละชั้นของสังคมจะมีคานิยมและ

พฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง 

2.1.2. ปจจัยทางสังคม (Social Factors) เปนปจจัยภายนอกและเปนปจจัยที่

เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุม

อางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 

2.1.3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) หมายถึงลักษณะบุคคลตางๆ 

ไดแก อายุ ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการกํารงชีวิต 

บุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคล 

2.1.4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) หมายถึง เปนปจจัย

ภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู 

การเรียนรู ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง 

2.2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

หรือผูซื้อ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ ตราสินคา ผูขาย เวลาในการซื้อ และปริมาณการซื้อ ซึ่งมีกระบวนการ

ดังนี้ 

2.2.1. การรับรูปญหา (Problem recognition) หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึง

ความตองการของคนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน ความตองการภายในตัวบุคคลเมื่อถึง

ระดับหนึ่งจะกลายเปนกระตุน บุคคลจะเรียนรูวิธีการจัดการกับส่ิงกระตุนจากประสบการณในอดีต 

สวนความตองการจากสิ่งกระตุนภายนอกนั้น เกิดจากการไดรับการกระตุนจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่

นักการตลาดพยายามกระตุนความตองการของผูบริโภค เชน การโฆษณาทางโทรทัศน 

2.2.2. การคนหาขอมูล (Information Search) การที่ผูบริโภคไดรับการกระตุน

แลวยังไมดําเนินการตอบสนองความตองการในทันที ความตองการจะถูกเก็บไวในความทรงจําเพื่อ

สนองความตองการในภายหลัง และเมื่อความตองการถูกสะสมไวมากทําใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจที่

จะไดรับการสนองความตองการ ทําใหเกิดการคนหาขอมูลเพื่อหาทางสนองความตองการที่ถูกกระตุน 

โดยแหลงของการแสวงหาขอมูลของผูบริโภคจะมาจากแหลงตาง ๆ 4 แหลงดวยกัน คือ แหลงบุคคล 

แหลงทางการคา แหลงสาธารณะ และแหลงประสบการณ 
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2.2.3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เมื่อผูบริโภคไดรับ

ขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตาง ๆ 

2.2.4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือกจะ

ชวยใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตาง ๆ ที่เปนทางเลือก โดยปกติแลวผูบริโภคจะ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ชอบที่สุด 

2.2.5.  ความรูสึกภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากซื้อและ

ทดลองใชผลิตภัณฑแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซึ่ง

นักการตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ เพราะถาผูบริโภค

พอใจภายหลังการซื้อผลิตภัณฑจะทําใหเกิดการซื้อซ้ําอีก 

 

ปจจัยที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
    ปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวแตละ

คนทําใหพฤติกรรมการเดินทาง ตลอดจนการเลือกซื้อรูปแบบของกิจกรรมการทองเที่ยวตางกัน ปจจัย

เหลานี้แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ (Morrison. 1989: 63) คือ 

1. ปจจัยภายใน ไดแก 

1.1. ความจําเปน ความตองการ และการจูงใจ 

1.2. การรับรู 
1.3. การเรียนรู 
1.4. บุคลิกภาพ 

1.5. รูปแบบการดํารงชีวิต  

1.6. แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง 
1.7. ทัศนคติ 

2. ปจจัยภายนอก ไดแก 

2.1. วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยอย 

2.2. ชั้นของสังคม 

2.3. กลุมอางอิง 
2.4. ผูนําความคิดเห็น 

2.5. ครอบครัว 
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 ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ ไดแก 
1. ความจําเปน ความตองการ และการจงูใจ 

 ความจําเปนของลูกคาเปนรากฐานของงานการตลาดซึ่งตองสรางความพอใจใหไดเพื่อ

ความสําเร็จอันยาวนานของธุรกิจ ความตองการจําเปนเกิดจากสภาพทางรางกายและจิตใจของลูกคา

แตละคน เกิดจากชองวางระหวางสิ่งที่ลูกคามีอยูแลวและอยากจะมี และมักจะไมรูวาตัวเองมีความ

จําเปนอะไรบาง หนาที่สําคัญของงานการตลาดคือตองทําใหลูกคารูจักความจําเปนอันนี้ และเกิด

ความตองการพรอมทังเหตุผลตางๆที่สามารถไปกระตุนใหเกิดการซื้อสินคาและบริการตาม

วัตถุประสงคของตน และจะตอบสนอง สรางความพึงพอใจใหแกความตองการจําเปนนั้นๆ ได 
2. การรับรู 

 กระบวนการรับรูและความเขาใจของบุคคลที่มีตอโลกที่อาศัยอยูข้ึนอยูกับปจจัยภายใน ไดแก 

ความเชื่อ ประสบการณ อารมณ ฯลฯ และปจจัยภายนอก ไดแก ส่ิงกระตุนที่มากระทบกับประสาท

สัมผัสทั้ง 5 คือ การไดกลิ่น การไดยิน การไดเห็น การไดรูสึก และการไดรสชาติกระบวนการรับรู

ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 

2.1. การเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร ในแตละวันลูกคาจะเปดรับขอมูลจากการโฆษณาเขา
มาสูตนเองตั้งแตเชาจนคํ่าไมวาจะเปนการโฆษณาจากสื่อส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน หรือ อ่ืนๆ แต

จะมีการโฆษณาใดบางที่ลูกคาเปดรับขอมูลอยางเลือกสรร นักการตลาดตองใชความสามารถทั้งหมด

เพื่อใหสินคาและบริการของตนอยูในรายการเลือกสรรนั้น 

2.2. การตั้งใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร หมายถึง ผูบริโภคตั้งใจรับส่ิงกระตุนอยางหนึ่งเมื่อ
เลือกสรรการเปดรับขอมูลและใหความสนใจมาแลว 

2.3. ความเขาใจในขอมูลที่ไดเลือกสรร คือ ความเขาใจและตีความหมายของขอมูลที่ได

รับมาใหตรงกับความหมายของโลก แตบางครั้งลูกคาอาจแยงขอมูล มีความลําเอียงในการรับรู อัน

เนื่องมาจากความเชื่อถือ ทัศนคติและประสบการณ ซึ่งเปนความตองการภายในของตน 

2.4. การเก็บรักษาขอมูลที่ไดเลือกสรร จะเกิดความทรงจําขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ 

ซึ่งจะนําไปสูการกระตุนใหเกิดความตองการและตัดสินใจซื้อในโอกาสตอไป นักการตลาดควรใช

โอกาสในชวงนี้เสริมขอมูลเขาไปอีกเพื่อใหลูกคาไดขอมูลเต็มที่สูงสุดจนปดรับขอมูลจากคูแขงรายอื่น 
3.  การเรียนรู 

 การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ/หรือ ความเขาใจอันเปนผลจาก

ประสบการณที่ผานมา การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อไดรับส่ิงกระตุน (Stimulus) ผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิด และเกิดการตอบสนอง (Response) ตามทฤษฎีส่ิงกระตุน – ตอบสนอง (Stimulus – 
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Response Theory) กลยุทธการโฆษณาซ้ําแลวซ้ําอีกจึงไดนํามาใชในการสงเสริมการตลาดไปยัง

กลุมเปาหมาย 
4. บุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพเปนลักษณะเดนของแตละบุคคลเกิดจากความรูสึกนึกคิด ความรับผิดชอบความ

ตองการภายใน การจูงใจ การรับรู การเรียนรูของบุคล และแสดงออกมาเปนบุคลิกภาพเฉพาะตน

ตอบสนองตอส่ิงแวดลอมรอบตัวเอง ทฤษฎีของฟรอยด (Freud Theory) หรือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห 

(Psychoanalytic Theory) เปนทฤษฎีวิเคราะหบุคลิกภาพโดยตรง ซึ่งเนนเรื่องความจําเปน แรงจูงใจ

และสิ่งกระตุนอันเปนจิตไรสํานึกจะเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของแตละบุคคล 

ลักษณะที่แตกตางกันของบคุลิกภาพ มีดังนี ้

4.1. Id เปนบุคลิกภาพที่เกิดจากสิ่งกระตุนอยางหยาบ และความรูสึกที่ถูกกระตุนทําให

บุคคลพยายามตอบสนองความพึงพอใจของเขา เชน ความตองการทางเพศ การโฆษณางายๆ หยาบๆ 

ก็สามารถกระตุน Id ได 

4.2. Ego เปนบุคลิกภาพที่เกิดจากการควบคุมจิตใตสํานึกของบุคคล จะควบคุมความ

ตองการภายในที่เกิดจาก Id ได โดยบุคลิกภาพจะมีลักษณะสอดคลองกับคานิยมในสังคมและ

วัฒนธรรม 

4.3. Super Ego เปนบุคลิกภาพที่สะทอนถึงจริยธรรมและศีลธรรมของสังคม มี

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเปนพลเมืองดี การโฆษณาและการสงเสริมทางการตลาดจึงควรชี้

ลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมนี้เพื่อใหสอดคลองกับจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของสังคมนักทองเที่ยว

มีบุคลิกภาพแตกตางกันตามเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม ดังนั้นการเรียนรูและเขาใจ

บุคลิกภาพของนักทองเที่ยว หมายถึง ความเขาใจพฤติกรรมของนักทองเที่ยวดวย โดยเฉพาะ

พฤติกรรมการเดินทางและการบริโภค เชน นักทองเที่ยวชาวอเมริกันชอบความสะดวกสบายทันสมัย 

และถูกตอง รอบคอบ นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนรักความสะอาด และความเปนระเบียบวินัยในการ

ทองเที่ยว 
5. รูปแบบการดํารงชีวิต 

 รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นอยูกับวัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุมอาชีพของแตละบุคคล การ

เลือกบริโภค หรือเลือกซื้อสินคาและบริการ ข้ึนอยูกับรูปแบบการดํารงชีวิตของแตละบุคคล เชน สมถะ

จะบริโภคสินคาจําเปน อานหนังสือ แตคนชอบเที่ยวกลางคืนจะชอบการพักผอนหยอนใจ เที่ยวเตร 

รับประทานอาหารนอกบาน ดูภาพยนตร รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นอยูกับความสนใจ ทัศนคติ และ

ความคิดเห็นของแตละบุคคล ซึ่งนักการตลาดเชื่อวาจะสามารถชี้บอกพฤติกรรมการซื้อได โดยเปน

ปจจัยหนึ่งในการแบงสวนตลาด รูปแบบการดํารงชีวิตจะควบคูไปกับคานิยมของสังคม 
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6.  แนวความคิดเกี่ยวกับตัวเอง 
 แนวความคิดเกี่ยวกับตัวเอง หมายถึง ความคิดหรือความเขาใจที่เกิดขึ้นภายในของบุคคล 

พรอมๆ กับการรับรู ประกอบดวย 

   6.1  แนวคิดของตนเองที่แทจริง มีความเขาใจตนเองอยางแทจริง วามีนิสัยความชอบ

อยางไร เชน ชอบเดินทางทองเที่ยวเพราะคิดวาไดพักผอน ไดรับความรู คลายเครียด 

   6.2  แนวคิดของตนเองในอุดมคติ เปนความนึกคิดที่บุคคลใฝฝนอยากใหตนเปนเชนนั้น 

หรือมีผูเขาใจวาตนเองเปนเชนนั้น และแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับแนวคิดของตนเองในอุดมคติ 

เชน การไปทองเที่ยวตางประเทศทุกปเพราะคิดวาเปนที่ยอมรับของสังคม 

   6.3  แนวคิดของตนเองที่คิดวาบุคคลอื่นมาองตนเองที่แทจริง เปนภาพที่บุคคลเห็นวา 

บุคคลอื่นมองตนเองที่แทจริงวาเปนอยางไร เชน คิดวาคนอื่นมองตนเดินทางทองเที่ยวเพราะตองการ

การพักผอน 

   6.4  แนวคิดของตนเองที่ตองการใหบุคคลอื่นคิดเกี่ยวกับตนเอง เปนภาพที่บุคคล

ตองการใหคนอื่นคิดถึงเขาในแงใดแงหนึ่ง เชน ตองการใหคนอื่นมองวาการเดินทางทองเที่ยวทําให

บุคคลเปนที่ยอมรับในสังคมจากความคิดตางๆเหลานี้ เปนผลตอการตัดสินใจซื้อบริการการทองเที่ยว

และตองการสรางความประทับใจใหแกบุคคลใกลชิดดวย เชน การเดินทางดวยเรือสําราญที่หรูหรา 

หรือการเดินทางโดยขบวนรถไฟ ทําใหเพื่อนักธุรกิจนิยมชมชอบได 
7. ทัศนคต ิ

 ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอส่ิงกระตุนไปใน

ทิศทางที่สม่ําเสมอหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ทัศนคติเปนพลังที่สําคัญ และมี

อิทธิพลอยางยิ่งตอการรับรู และพฤติกรรมการบริโภคของนักทองเที่ยว โดยพยายามกลั่นกรองส่ิงที่

ตนเองคิดวาดีไมขัดแยงกับทัศนคติที่มีอยู ทัศนคติสามารถบิดเบือนขาวสาร ขอมูลที่เปนความจริงได

ในลักษณะโตแยง ทัศนคติเกิดจากประสบการณที่ตนไดรับ นอกจากนี้อาจเกิดจากกลุมอางองิอืน่ๆ เชน 

ครอบครัว เพื่อนรวมงาน กลุมสังคม ฯลฯ การเปลี่ยนทัศนคติตองใชเวลาและเครื่องมือในการสื่อสาร

มาก และตองใชการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

 ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยความสมัพันธระหวางบุคคล และวฒันธรรมของคนทัง้ 

ชาติ ซึง่สืบทอดและยึดถือตอๆ กันมา ไดแก 

     1.วัฒนธรรมและวัฒนธรรมยอย วฒันธรรมเปนเครื่องผูกพันบุคคลในสังคมเดียวกันไว 

ดวยกัน วัฒนธรรมแสดงออกมาในรูปความเชื่อถือ คานิยม ทัศนคติ อุปนิสัย ประเพณี ขนบธรรมเนียม 

และพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบงออกเปน 
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      1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน เปนสิ่งกําหนดพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล เพราะ

วัฒนธรรมเปนตัวหลอหลอมลักษณะนิสัย แกละความคิดของคน เชน คนไทยรักความเปนอิสระ รัก

พวกพอง มีใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ชอบความโออา ลักษณะเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการบริโภคดวย เชน การ

แตงกายงดงาม การซื้อรถยนตยี่หอดีราคาแพง และวัฒนธรรมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากแบบแผน

เกาไปสูแบบใหมอยูเสมอ 

            1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมกลุมยอยเปนสวน

หนึ่งของวัฒนธรรมพื้นฐาน เปนวัฒนธรรมของกลุมที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันในแตละกลุม และอยู

ภายในสังคมขนาดใหญที่มีความซับซอนมาก มีรากฐานมาจากเชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นที่อยูทางภูมิศาสตร

ที่ตางกัน แมจะอยูในประเทศเดียวกัน เชน วัฒนธรรมคนจีน วัฒนธรรมลานนา แตละกลุมจะมี

พฤติกรรมการบริโภคตางกันและในกลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการคลายคลึงกัน 

ดังนั้น นักทองเที่ยวที่มาจากกลุมวัฒนธรรมยอยเดียวกันยอมมีความตองการและพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวคลายๆกัน การใหบริการควรสอดคลองกับวัฒนธรรมของกลุมนั้นๆและไมขัดตอวัฒนธรรม

พื้นฐาน วัฒนธรรมกลุมยอยแบงออกเปน 

         1.2.1 กลุมเชื้อชาติ ไดแก กลุมเชื้อชาติไทย จีน อเมริกัน อังกฤษ ฯลฯ แตละเชื้อ

ชาติจะมีรสนิยม ความชอบ กิจกรรม และการบริโภคการทองเที่ยวตางกัน คนไทยชอบซื้อของจาก

แหลงทองเที่ยว แตคนอเมริกันชอบสถานที่ทองเที่ยวแปลกใหม 

        1.2.2  กลุมศาสนา ไดแก คริสต พุทธ มีความนับถือ ขอหาม ความเชื่อและ

ความชอบแตกตางกัน เชน ศาสนาอิสลามหามรับประทานหมู และของมึนเมา การใหบริการควร

ระมัดระวังเปนพเิศษ 

        1.2.3 กลุมสีผิว เชน ผิวดาํ ผิวขาว ผิวเหลือง ซึ่งแตละกลุมจะมีรูปแบบวัฒนธรรม 

และทัศนคติทีแ่ตกตางกนัมาก 

        1.2.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทําใหลักษณะการดํารงชีวิต

ตางกัน เชน ชาวญี่ปุนสูและตรากตรําทํางานหนัก แตคนไทยนิยมพักผอนหยอนใจมากกวา 

     2. ชั้นของสังคม เปนการจัดลําดับบุคคลในสังคมออกเปนกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

จากระดับสูงไประดับตํ่า ส่ิงที่นํามาใชในการแบงชั้นของสังคม คือ อาชีพ ฐานะ รายได ชาติกําเนิด 

สถานที่พํานัก ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และบุคลิกลักษณะของบุคคล ชั้นของสังคมแบง

ออกเปน 3 กลุมใหญ และ 6 กลุมยอยดังนี้ 

     2.1 ระดับสูง (Upper class) แบงออกเปน 

       2.1.1 ระดับสูงอยางสูง (Upper – upper class) ไดแก ผูดีเกา ชนชั้นสูง มีความมัง่

ค่ัง เนื่องจากไดรับมรดกเปนจํานวนมาก สถานะมั่นคง บุตรหลานเรียนในโรงเรียนดีที่สุด อาศัยอยูใน
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คฤหาสนใหญ รูสึกรับผิดชอบตอสังคม มีอํานาจการซื้ออยางเพียงพอ ซื้อสินคาและบริการฟุมเฟอย มี

ราคา เชน บาน รถยนตราคาแพง ใชบริการโรงแรมที่หรูหราชั้นหนึ่ง ไปแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ

โลก 

         2.1.2 ระดับสูงอยางต่ํา (Lower – upper class) ไดแก เศรษฐีใหม ผูบริหาร

ระดับสูงที่ประสบความสําเร็จในชีวิตดวยความสามารถของตนเอง เปนเจาของกิจการขนาดใหญจบ

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับบุตรหลาน อยูในแวดวงธุรกิจสังคม ตองการสินคา

และบริการคลายคลึงกับกลุมแรก 

   2.2  ระดับกลาง (Middle class) แบงออกเปน 

      2.2.1 ระดับกลางอยางสูง (Upper – middle class) ไดแก ผูที่ไดรับความสําเร็จ

จากอาชีพและหนาที่การงานพอสมควร เห็นความสําคัญของการศึกษา ระมัดระวังในการใชจาย มี

สินคาและบริการที่จําเปนตองใช คือ เสื้อผาที่ดี บาน และของใชในครัวเรือน สินคาจําเปนแกฐานะคือ 

รถยนต 

      2.2.2 ระดับกลางอยางต่ํา (Lower – middle class) ไดแก พนักงาน ขาราชการ

ระดับปฏิบัติงานตองการใชสินคาและบริการราคาปานกลางที่จําเปนแกชีวิตประจําวัน แสวงหาที่อยู

ของตนเอง สมถะ มีความออนไหวในเรื่องราคา 

  2.3  ระดับตํ่า (Lower class) แบงออกเปน 

    2.3.1 ระดับตํ่าอยางสูง (Upper – lower class) ไดแก กลุมผูใชแรงงาน และมีทักษะ

พอสมควร แสวงกาสิ่งที่มั่นคง ไมเขาสังคมมากนัก ตองการใชสินคาที่จําเปนแกการครองชีพและราคา

ประหยัด จงรักภักดีตอยี่หอสินคา 

    2.3.2 ระดับตํ่าอยางต่ํา (Lower – lower class) ไดแก กรรมกรที่มีรายไดตํ่า เปน 

หนี้ มีการศึกษาต่ํา อยูสลัม ตองการสินคาจําเปนพื้นฐานแกการครองชีพ และราคาประหยัดชั้นของ

สังคมมีความสําคัญตอการซื้อสินคาและบริการทองเที่ยวเนื่องจากมีความสัมพันธกับกิจกรรมเวลาวาง

ของแตละระดับและแตกตางกันในดานอุปนิสัยและสื่อที่ใชในการติดตอส่ือสารซึ่งกันและกัน 

 3. กลุมอางอิง เปนกลุมที่เขาไปมีอิทธิพลตอความคิดเห็น ทัศนคติ ความชอบ/ไมชอบ และ

คานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงเปน 2 กลุม คือ 

  3.1 กลุมปฐมภูมิ ไดแก เพื่อนสนทิ ครอบครัว 

  3.2 กลุมทุติยภูมิ ไดแก เพื่อนรวมงาน รวมวิชาชีพ รวมสถาบัน รวมองคกร และบุคคล

กลุมตางๆในสังคมกลุมอางอิงจะมีอิทธิพลตอบุคคลมากในดานการเลือกพฤติกรรม การดําเนินชีวิต 

เพราะจะทําใหแนวความคิดซึ่งจะทําใหบุคคลคลอยตามได เพื่อใหไดรับการยอมรับจากกลุม จงึทาํใหมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคเปนอยางมาก และมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาและบริการการ
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ทองเที่ยวเชนกัน เมื่อนักทองเที่ยวกลับมาจากการทองเที่ยวพรอมกับความสดชื่นแจมใส มีของที่ระลึก

และภาพถายที่สวยงามกลับมาใหเพื่อนๆดู ก็จะมีความรูสึกวา “มีหนาตา” ไดรับการยกยองชมเชย 

นักทองเที่ยวก็จะภูมิใจมากที่ไดทําในสิ่งที่คนอื่นไมเคยทํามากอนนับวากลุมอางอิงเปนกลุมที่มีอิทธิพล

ตอจิตใจมาก 

 4. ผูนําความคิดเห็น เปนสมาชิกของกลุมผูมีอํานาจ และความคิดเห็นของเขามักเปนที่

ยอมรับของกลุม มักเปนผูรูชองทางขอมูลมากกวาสมาชิกคนอื่นๆ เชน ไดขอมูลเนื่องจากซื้อสินคาและ

บริการกอนคนอื่น มักจะไดขอมูลหรือมีความรูพิเศษเกี่ยวกับสินคา การทองเที่ยวและโรงแรมที่แตกตาง

จากคนอื่น เชน รูเร่ืองชมรมดําน้ํา ตกปลา ดูนก รูวาควรดูนกอะไร ที่ไหน และกิจกรรมที่ควรดู หรือการ

เตรียมตัวมีอะไรบาง ผูนํากลุมเหลานี้กระตือรือรนที่จะคนหาขอมูลพิเศษใหกวางขวางออกไปเรื่อยๆจน

เปนผูรู หรือผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ บทบาทของผูบริโภคที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ 

  4.1 ผูริเร่ิม (Initiator) เปนผูเสนอ หรือแนะความคิดในการซื้อผลิตภัณฑเปนคนแรก 

  4.2 ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูกระตุน หรือชักจูงวาควรซื้อ หรือไมควรซื้อสินคาและ

บริการ 

  4.3 ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) เปนผูตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซื้อ หรือไมซื้อสินคาและ

บริการ เชน พอบาน แมบาน 

  4.4 ผูซื้อ (Buyer) เปนผูไปทําการซื้อ หรือลงมือซื้อโดยนําเงินไปแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใน

สินคาและบริการ 

  4.5 ผูใช (User) เปนผูบริโภคที่ใชสินคาและบริการนั้นๆ กระบวนการซื้อของผูบริโภค 

ประกอบดวยขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ดังนี้ 

    4.5.1 การรับรูความตองการ (Need awareness) หรือการรับรูปญหา (Problem 

recognition) เกิดจากสิ่งกระตุนภายในและภายนอก 

          4.5.1.1 ส่ิงกระตุนภายใน ไดแก ความตองการทางรางกาย และจิตใจ และการ

รับรู ความตองการของตน ฯลฯ 

        4.5.1.2 ส่ิงกระตุนภายนอก ไดแก ความตองการทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 

   4.5.2 การคนหาขอมูลเพื่อสนองความตองการ (Information search) ในกรณีที่ไม

สามารถสนองความตองการไดทันที ความตองการนั้นๆก็จะถูกสะสมมากขึ้น พรอมกับความพยายาม

หาขอมูลไปดวยแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 

       4.5.2.1 แหลงบุคคล ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน ญาติ คนรูจัก 

        4.5.2.2 แหลงการคา ไดแก ส่ือโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจําหนาย การ

แสดงสินคาการทองเที่ยว 
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          4.5.2.3 แหลงชมุชน ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค 

           4.5.2.4 แหลงทดลอง ไดแกสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กรม

สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยวจิัย ภาวะตลาดผลิตภัณฑ 

   4.5.3  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เปนพฤติกรรมการ

ประเมินผลโดยใหความสนใจลักษณะและคุณสมบัติของสินคาและบริการ เชน ชื่อบริษัท ตราสินคา 

สายการบินที่ใหบริการรวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย โรงแรมที่สะอาด บรรยากาศดี ที่ต้ังเหมาะสม เมื่อดู

คุณสมบัติแลว ก็นํามาจัดลําดับความสําคัญของคุณสมบัติตางๆและนํามาเปนตัวประเมินผลเพื่อ

พิจารณาเปนทางเลือกตอไป 

   4.5.4  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากรับรูความตองการไดขอมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑตางๆตลอดจนเวลาและวิธีการชําระเงินแลวก็ตัดสินใจซื้อ ซึ่งบางครั้งอาจมีปจจัย

อ่ืนๆที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อในขณะนั้นดวย เชน การคาดคะเนภาวะทางเศรษฐกิจ ทัศนคติทั้ง

ทางบวกและลบของบุคลอื่น ตลอดจนสถานการณที่ไมไดคาดคะเนมากอน เชน ความไมพอใจ 

ลักษณะการขายของผูขายอาจทําใหการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได 5.พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post 

purchase behavior) เปนความรูสึกพอใจ หรือไมพอใจหลังการซื้อ ความพอใจจะมีอิทธิพลตอการซื้อ

ซ้ํา จงรักภักดีตอบริษัท หรือชื่อเสียงของบริษัท ถาไมพอใจก็ไมกลับมาใชบริการอีก 

 

 

 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 

 ที่มา: Kotler, Philip. ; Armstrong, Gary. (1993). Marketing an Introduction. 3th ed. 

Prentice-Hall. International Edition 
 
ทฤษฎีการเปดรับขาวสาร 
     แมคคอมส และเบคเคอร 1979: 51-52 (อางใน พนาวัลย เจียมพุก 2549:12 ) ไดกลาวถึง

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนของบุคคลวาบุคคลจะทําการเปดรับขาวสารจาก

ส่ือมวลชนเพื่อตอบสนองความตองการ 6 ประการของตนดังนี้ 

1. เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยสังเกตุการณ และติดตามความ

เคลื่อนไหวตางๆ จากสื่อมวลชนเพื่อใหรูเทาทันเหตุการณใหทนัสมัย และรูวาอะไรมีความสาํคัญ

พอที่จะเรียนรู 

2. เพื่อตองการคําแนะนํา (Action Guidance) ในการปฏิบัติตนใหถูกตอง และชวยใน

การตัดสินใจแตละวัน เพื่อความอยูรอดในระบบสังคมและการเมืองทีเ่ปนอยู 

ตระหนักถึงปญหา คนหาขอมูล การประเมิน
ทางเลือก 

ขั้นตัดสินใจ 
พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ 
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3. ความตื่นเตน (Exciting) เพือ่สรางความรูสึกวาไดอยูรวมในเหตกุารณที่กําลงัเกิดขึ้น

ดวย 

4. เพื่อสงเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ชวยเสริมความคิดเห็นเดมิใหมัน่คงขึ้น

หรือชวยสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดกระทาํไปแลว 

5. เพื่อประกอบการสนทนากับบุคคลอื่น (Anticipate Communication) ชวยเพิ่ม

อรรถรสในการสนทนา 

6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) เพื่อผอนคลายอารมณ 

ยุพา สุภากุล 2534: 124-125 (อางใน พนาวัลย เจียมพกุ 2549 12-13) ไดอธิบายถึงเกณฑในการ

เลือกเปดรับส่ือมวลชนเอาไวเชนเดียวกันวาการที่ผูรับสารจะเลือกเปดรับส่ือมวลชนนัน้ขึ้นอยูกับเกณฑ

การเสลือกสื่อดังตอไปนี้ 

1. เลือกสื่อที่จัดหามาให (Availability) ผูรับสารจะเลือกับส่ือที่ไมตองใชความพยายาม

มาก 

2. การเลือกสื่อทีค่นสะดวกและนิยม (Convenience Preference) ผูรับสารสามารถ

เลือกสื่อไดตามความสะดวกของตนไมวาดานหนงัสือพมิพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน เปนตน 

3. เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนไมคอยเปลี่ยนแปลงการรับ

ส่ือที่คนเคยรบัรู 

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of media) คุณลักษณะเฉพาะของสื่อมีผลตอ

การเลือกสื่อของผูรับสาร เชนลักษณะของหนงัสือพมิพสามารถใหขาวสารรายละเอยีดดีกวา ราคาถูก 

และสามารถตดิตัวไปได เปนตน 

5. เลือกสื่อที่สอดคลองกับตน (Consistency) ผูรับสารจะเลือกสื่อที่สอดคลองกับความรู 

คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตน 

 
               ประเภทของสื่อ 
        ส่ือเปนตัวเชื่อมระหวางผูสงสารและผูรับสารใหติดตอกัน ดังนั้นสื่อจึงเปนองคประกอบ

ประการหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของพฤติกรรมการสื่อสาร ในการสื่อสารจึงจําเปนตองเลือกใช

ส่ือที่เหมาะสม เนื่องจากสื่อแตละชนิดมีความสามารถเขาสูระบบของการรับรูของผูรับสารและการเห็น

และการไดยินจากภาพยนตรโทรทัศน ซึ่งสื่อที่ใชในการสื่อสารแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้ (ปรมะ สตะ

เวทิน,2546: 134-135) 

1. สื่อมวลชน (Mass Media) หมายถึงสื่อที่สามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสารซึ่ง

ประกอบไปดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็วภายในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ใกลเคียงกัน ไดแก 
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วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร และภาพยนตร ซึ่งสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่มีความ

นาเชื่อถือไดมากที่สุดเมื่อเปรียบกับส่ืออ่ืนๆ คือมีทั้งภาพและเสียงทําใหเกิดความรูสึกคลอยตามของ

ผูชมไดเปนอยางดี ทุกครัวเรือนสามารถมีโทรทัศนไดจนกลายเปนสมาชิกอีกคนหนึ่งในครอบครัวดวย 

(นราพร แยมอําพล: 2549) 

คุณลักษณะของสื่อมวลชน 

โรเจอร และเซเวนนิงส (1996) (อางใน รอยเอกหญงิวัลยศรี แกววิรุฬ, 2547 : 9) ได

กลาวถึงสื่อมวลชนซึ่งมีคุณลักษณะดังตอไปนี ้

1. สามารถเขาถงึผูรับสารจํานวนมาก ส่ือมวลชนเปนสื่อทีอ่าศัยเทคโนโลยีไมไดอาศัย

ขีดความสามารถตามธรรมชาติของสื่อบุคคล ดังนัน้สื่อมวลชนจึงมีความสามารถในการเขาถึงผูรับสาร

จํานวนมากทีอ่ยูหางไกลออกไป และกระจัดกระจายในหลายพืน้ที่ไดในเวลาเดียวกนั หรือในเวลา

ใกลเคียงกนั 

2. ความรวดเร็วในการสื่อสารกบัคนจํานวนมาก ส่ือมวลชนสามารถนําสารจาก

แหลงขอมูลขาวสารไปสูคนจํานวนมากภายในเวลาอนัรวดเร็วในเวลาที่ใกลเคยีงกบัเหตุการณที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากสื่อมวลชนเปนสื่อที่อาศัยเทคโนโลยี เชนการรายงานขาวสดทางโทรทัศน และวิทยเุปนตน 

3. บรรจุเนื้อหาหลากหลาย เนือ่งจากสื่อมวลชนสามารถเขาถึงผูรับสารไดเปนจํานวน

มาก ซึ่งมีความแตกตางกนัทั้งในดานประชากรและสถานที ่ส่ือมวลชนจึงตองทําหนาที่ในการสนอง

ผูรับสารใหไดพรอมกัน ดวยการเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายทั้งขาว ความรูและ ความคิดเห็น 

ความบนัเทงิ และโฆษณา 

4. นําสารไปสูประสาทสัมผัสของผูรับสารไดจํากัด ในขณะที่ส่ือมวลชนเปนตัวกลางใน

การเชื่อมโยงผูรับสารกับผูรับสารซึ่งอยูหางไกลกัน ผูรับสารจะสามารถรับสารจากผูสงสารที่อยูหางไกล

ไดเพียง 2 ทาง คือ การเห็น และการไดยิน หากแบงสื่อมวลชนออกตามลักษณะการรับสารของผูรับสาร

ก็อาจแบงไดเปน 

        ส่ือที่ไดรับดวยการเหน็ ไดแก หนังสือพิมพ และนิตยสาร 

        ส่ือที่ไดรับดวยการไดยิน ไดแก วิทยุ 

        ส่ือที่ไดรับดวยการเหน็และ การไดยนิ ไดแก ภาพยนตร และโทรทัศน 

5. ไดรับการสื่อสารกลับที่จํากัด แมส่ือมวลชนจะทําหนาที่เปนตัวเชื่อมโยงผูส่ือสารกับ

ผูรับสารเขาดวยกัน แตเนื่องจากความหางไกล ผูส่ือสารและผูรับสารจึงมีขีดความสามารถที่จํากัดใน

การสงและรับสาร โอกาสที่ผูสงสารจะไดรับหรือทราบการสื่อสารกลับ (Feedback) จากผูรับสารจึงมี

อยูอยางจํากัด กลาวคือ มีนอยกวาสื่อบุคคล และเปนการสื่อสารกลับที่ลาชา (Delayed Feedback)  



 32 

6. เปนการสื่อสารทางเดียว จากขีดจํากัดของการไดรับการสื่อสารกลับ จงึทาํใหการ

ส่ือสารมวลชนที่ใชส่ือมวลชนเปนสื่อในการสื่อสารมีลักษณะของการสื่อสาร (One-Way 

Communication) มากกวาลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบการสื่อสารระหวางบุคคลที่ใชส่ือบุคคล ซึ่งการรับทราบการสื่อสารกลับเปนไป

อยางรวดเร็วและมีมาก 

7. ความถูกตองของสารมีมาก เนื่องจากสื่อมวลชนสามารถเขาถึงผูรับสารเปนจํานวน

มากไดในเวลาเดียวกัน เนื้อหาของสารที่ถูกบรรจุในสื่อมวลชนเมื่อไปสูผูรับสารจึงเปนเนื้อหาเดียวกัน

ไมวาผูรับสารจะเปนใครและอยูที่ใด ดังนั้นความถูกตองของสารจึงมีมาก 

8. ไมสามารถเลือกผูรับสารได จากลักษณะของการนําสารไปสูผูรับสารจํานวนมากใน
เวลาเดียวกัน ส่ือมวลชนจึงไมสามารถที่จะเลือกผู รับสารคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่งได

โดยเฉพาะ 

9. ประสิทธผลของการสื่อสารมีอยูจํากัด เนื่องจากผูรับสารมีความแตกตาง ผูรับสารมี

จํานวนมาก และการไมสามารถเลือกผูรับสารได ดังนั้นการจะเตรียมเนื้อหาของสารในสื่อมวลชนให

เปนที่พอใจ และถูกใจของผูรับสารทุกคนจึงยอมเปรไปไมได 

10. การไมสามารถขจัดการเลือกของผูรับสาร ในการรับสารนั้นผูรับสารจะทําการเลือก 

(Select) โดยการเลือกใชส่ือ (Selective Exposure) การเลือกใหความสนใจเนื้อหาของสื่อ (Selective 

Attention) การเลือกรับรูหรือเลือกตีความหมายของเนื้อหาของสื่อ (Selective 

/Perception/Interpretation) และการเลือกจดจําเนื้อหาของสื่อ (Selective Retention) ผูรับสาร

สามารถที่จะเลือกใชส่ือที่ไมใชส่ือมวลชนก็ได ผูสงสารจงึไมสามารถขจัดการเลือกของผูรับสารได และ

ไมอาจมีอิทธพิลตอผูที่ไมไดใชส่ือมวลชนได 

11. ใหขาวสาร และความรูมากกวาที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ พฤติกรรมของผูรับ

สารจากการที่ผูรับสารสามารถเลือกใชส่ือมวลชนได และการใชส่ือมวลชนของผูรับสารก็เปนการใช

ตามความตองการ รสนิยม และทัศนคติของตน ส่ือมวลชนจึงทําหนาที่เปนผูสงเสริมสนับสนุนทัศนคติ

หรือพฤติกรรมของผูรับสารมากกวาที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ พฤติกรรมของผูรับสาร 
บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน 

       Wilbur Schramm (อางในรอยเอกหญิงวัลยศรี แกววิรุฬ, 2547: 12 ) ไดกลาวถึงแนวคิด

วาสื่อมวลชนมีบทบาท ดังนี ้

1. เปนยามตรวจสอบ คือ ส่ือมวลชนมหีนาทีใ่นการใหขาวสาร และอธิบายถงึความ

คืบหนาของเหตุการณตางๆ 
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2. เปนผูกอใหเกดิสิ่งทีห่นาสนใจขึ้น สงเสริมใหเกิดความรู และสรางเสรมิประสบการณ

แกประชาชนอยางกวางขวาง คือ ส่ือมวลชนมหีนาที่ในการนาํสิ่งใหมๆ  เขามาใหประชาชนไดรูชัด ชวย

เสริมสรางประสบการณที่ดี 

3. เปนผูกอใหเกดิความนาสนใจขึ้น หมายถงึวา ส่ือมวลชนจะเปนผูนาํเอาสิ่งตางๆ มา

ทําใหเปนทีน่าสนใจขึ้น 

4. ส่ือมวลชนสามารถสรางความทะเยอทะยานใหกับประชาชนได โดยจะเปนผูสราง
ความทะเยอทะยานทัง้ในสวนตัวและชาติใหเกิดความอยูดีกินดี หรือแสวงหาวิถีชวีิตทีดี่กวา 

5. เปนผูสรางบรรยากาศของการพัฒนาใหเกดิขึ้น หมายถึงสื่อมวลชนไดกระตุนและให

มโนภาพและความรูแกประชาชนในดานการพัฒนาตางๆอยางกวางขวาง 

6. ชวยทําใหเกิดกระบวนการตดัสินใจในทางออมทั้งในแงของทัศนคติ และคานยิม
ตางๆ ส่ือมวลชนเปนตัวกระตุนทางออมใหประชาชนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และคานยิมเดิม 

7. ชวยสงเสริมการตัดสินใจโดยผานขาวสารไปยังสื่อบุคคล หมายถึงการกระจาย

ขาวสารผานสือ่มวลชนไปเพือ่วัตถุประสงคใหประชาชนหรือผูเกี่ยวของไดรับขาวสารจากสื่อมวลชนนั้น

ไปถายทอดอีกตอหนึง่ ซึง่สงผลใหมกีารตดัสินใจไดดีข้ึน 

8. ส่ือมวลชนสามารถสรางสถานภาพใหบุคคลได หมายถงึสื่อมวลชนสามารถสราง
ชื่อเสียงใหกับบุคคลได 

9. ชวยขยายนโยบายของรัฐบาลใหเปนที่เขาใจ หรืออภิปรายกันอยางกวางขวางขึ้นใน

หมูประชาชนและทองถิน่ได 

10. ส่ือมวลชนสามารถควบคุมหรือบังคับใหคนในสังคมปฏิบัติไปตามบรรทัดฐานของ
สังคมได 

11. ส่ือมวลชนสามารถชวยสนบัสนุนการมีรสนิยมที่ดี ส่ือมวลชนชวยทาํใหเกิดการ

ตัดสินใจเลือก 

12. ส่ือมวลชนทําหนาทีเ่ปนครู ส่ือมวลชนทําหนาที่ใหความรูแกประชาชนทัง้ทางตรง 
และทางออมในการดําเนนิชวีิต ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาสงัคมทางหนึง่ 

2. สื่อบุคคล (Person Media) หมายถึง ตัวคนที่ถูกนํามาใชการสื่อสารกับผูรับสาร

เผชิญหนาทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุม ซึ่งการใช

ส่ือบุคคลในการสื่อสารกอใหเกิดผลดี คือสามารถนําขาวสารที่ตองการเผยแพรเปนไปในลักษณะที่

ยืดหยุนปรับใหเขากับผูรับสารเปนรายๆ ไปไดและยังทําใหรับทราบถึงความรูสึกนึกคิดของผูรับสารได

ทันที 



 34 

  การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) หมายถึงเปนการสื่อสารที่

ประกอบดวยบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป มาทําการสื่อสารในลักษณะตัวตอตัว (Person-to-Person) 

กลาวคือ ทั้งฝายผูสงสารและผูรับสารสามารถติดตอและเปลี่ยนสารกันไดโดยตรง (Direct) ในขณะที่

คนหนึ่งจะทําหนาที่เปนผูสงสาร คนอื่นๆ จะทําหนาที่เปนผูรับสาร การสื่อสารระหวางบคุคลอาจเกดิขึน้

ไดในกรณีของกลุมยอย (Small Group) ซึ่งมีคนมากกวาสองคนขึ้นไปมารวมตัวกันในลักษณะที่

สามารถติดตอแลกเปลี่ยนสารกันไดโดยตรง (ปรมะ สตะเวทิน, 2538 อางในรอยเอกหญิงวลัยศรี 

 แกววิรุฬ, 2547: 13) ประเภทการสื่อสาร ไดแก การพูดจากัน ทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
  คุณลกัษณะของการสื่อสารระหวางบุคคล 
   โรเจอร และชูเมคเกอร 1971: 28  อางอิงจาก รอยเอกหญิงวลัยศรี แกววิรุฬ.2547: 13) ได

กลาวถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวางบุคคลไววา สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสาร

แบบยุคลวิถี ถาผูรับสารไมเขาใจสารก็สามารถไตถามหรือขอขาวสารเพิ่มเติมจากแหลงสารไดในเวลา

อันรวดเร็ว สวนผูสงสารก็สามารถปรับปรุงแกไขสารที่ออกไปใหเขากับความตองการและความเขาใจ

ของผูรับสารไดในเวลาเดียวกันเชนเดียวกัน การที่ชองทางการสื่อสารระหวางบุคคลมีระดับปฏิกริยา

ตอบสนอง (Feedback) สูงทําใหสามารถลดอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากการเลือกรับสาร เลือก

แปลหรือเลือกจําสารได เนื่องจากสภาพการณที่เห็นหนากันบีบบังคับใหตองรับสารนั้นไมวาผูรับสารจะ

มีความรูสึก หรือทัศนคติตอผูสงสารหรืออยางใดก็ตาม และสามารถจูงใจบุคคลใหเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติที่ฝงรากลึกได 

  Lazaerfeld; &  Manzel 1968: 64-28 อางอิงจาก รอยเอกหญิงวลัยศรี แกววิรุฬ. 2547: 13) 

กลาววา การสื่อสารระหวางบุคคลมีความสําคัญ คือการพูดคุยแบบที่เปนกนัเองและเปนสวนตัว มสีวน

ชวยใหผูรับฟงหรอืผูรับสารยอมรับความคดิของผูพูดไดงายขึ้น และยงักลาวเพิ่มเตมิไวอีกวา 

- การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการพูดคุยแบบกันเองและสวนตวั ทําใหผูพูดและผูฟง

เกิดความเปนเองและทาํใหผูฟงยอมรับความคิดเห็นของผูพูดไดงายขึน้ 

- เปนการสื่อสารแบบเห็นหนากัน ทาํใหผูพูดสามารถดัดแปลงเรื่องราวตางๆ ใหตรงกับ

ความตองการของผูฟงได 

- เปนการสื่อสารที่สงผลใหไดทันทีและมีลักษณะเปนตวั ในกรณีที่ตองการชักชวนให

ผูฟงตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่ 

3. สื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) หมายถึงสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณและสื่อส่ิงพิมพ 

เชน สไลด  ใบปลิว แผนพับ ปายโฆษณา คูมือ นิทรรศการ โปสเตอร และอินเตอรเนตเปนตน ซึ่งสื่อ

ประเภทนี้สามารถใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาและบริการตางๆ ไดเปนอยางดี และสามารถ

ดึงดูดความสนใจและย้ําเตือนความทรงจําของผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ แตขอเสียของสื่อเฉพาะ
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กิจ คือส่ือนี้จะใชไดเฉพาะกับผูที่สามารถอานออกเขียนได หรืออาจจะตองอาศัยประสบการณเดิมของ

แตละบุคคลเพื่อใหเกิดความเขาใจมากขึ้น ฉะนั้นการใชส่ือเฉพาะกิจใหประสบผลสําเร็จในการเผยแพร

ขาวสารนั้นขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของสื่อ คือการใชส่ือใหถูกตองเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกับการวางกลยุทธ

ในการใชส่ือ เสนห นครสันติภาพ 2541:26 (อางในสุกัลย ต้ังนิรันดรสราญ, 2549:19) 
 
ลักษณะของสื่อเฉพาะกจิ 
สักษณะที่ดีของการใชส่ือเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนา คือผูใชสามารถนําขาวสารของการพัฒนา

เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมารณรงคเฉพาะกลุมเปาหมาย เพื่อเปนแรงอีกแรงหนึ่งในการทําใหบรรลุตามที่

ต้ังใจไวนอกจากนั้นยังมีบทบาทในการทําใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขาวสาร ความรูโดยตรงและ

ความถูกตอง นอกจากนั้นยังชวยใหเกิดการตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติไดถูกวิธีอีกดวย 

ดังนั้นเกาะลาน จะเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวไดนั้นตองอาศัยสื่อที่เขามามีบทบาท ซึ่งสื่อแต

ละประเภทใหขอมูลขาวสารที่แตกตางกันไป เชนสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร 

นิตยสาร) ส่ือบุคคล (ญาติพี่นอง เพื่อนรวมงาน) ส่ือเฉพาะกิจ (ใบปลิว แผนพับ โปสเตอร) ซึ่งแลวแต

ผูรับสารที่จะเลือกรับสารหรือแสวงหาขอมูลจากขาวสารนั้นเอง 

ศลีลา ปนเพชร (2541: 26) กลาววาในสวนของประสิทธิภาพของสื่อมวลชน และสื่อบุคคลนั้น 

นักวิชาการทางการสื่อสารสวนใหญมีความเห็นวาสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อบุคคลในการ

ใหขาวสารแกคนจํานวนมากเพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง สวนสื่อ

บุคคลจะมีประสิทธิภาพมากกวาในการชักจูงใหบุคคลมีทัศนคติตอเร่ืองนั้นตามแนวทางที่มุงหวัง 

นอกจากนี้แตละบุคคลจะมีความแตกตางกันในดานคุณสมบัติ และปจจัยทางสังคมภายนอก 

ซึ่งความแตกตางนี้มีอิทธิพลถึงพฤติกรรมการเปดรับสาร และการเลือกใชส่ือของผูรับสารโดยสามารถ

สรุปไดดังนี้ 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตรของผูรับสาร 

     พื้นฐานของลักษณะตัวของแตละคน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่

แตกตางกัน นาจะมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกตางกัน เนื่องจากบุคคลที่อยูในแตละกลุมประชากร

ยอมจะมีกิจกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ไมเหมือนกัน (ปรมะ สตะเวทิน 2546: 112-118) ได

กลาวถึงลักษณะทางประชากรศาสตรไวดังนี้ 

     อายุ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม

โดยทั่วไป แลวคนที่มีอายุนอยจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ และมองโลกในแงดีมากกวาคน

ที่มีอายุมาก สาเหตุที่มีความแตกตางกันเนื่องมาจากคนที่ตางรุนตางวัยกันมีประสบการณชีวิต

แตกตางกัน จึงทําใหมีทัศนคติและความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมแตกตางกัน ลักษณะการใช
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ส่ือมวลชนยอมแตกตางกัน คนที่มีอายุมากกวาใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาเพื่อความ

บันเทิง 

    เพศ ผูหญงิกับผูชายมีความแตกตางกนัอยางมากในเรื่องของความคิด คานิยมและทัศนคติ 

ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกนั 

    สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของ

ครอบครัว เปนปจจัยที่ทําใหคนมีวัฒนธรรมแตกตางกัน มีประสบการณตางกัน มีทัศนคติเปาหมาย 

และพฤติกรรมที่แตกตางกัน รายไดที่แตกตางกันเปนตัวบงชี้ฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอ

ครอบครัวและการดํารงชีวิต ผูที่มีรายไดสูงมักใชส่ือมวลชนมาก และมักใชส่ือมวลชนในการหาแสวงหา

ขาวสาร 

   คนที่มีอาชีพตางกันยอมมองโลก มีแนวคิด มีอุดมการณ และมีคานิยมตอส่ิงตางๆ แตกตาง

กันออกไป ในขณะที่บุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือคลายคลึงกัน มักมีวิถีชีวิต ทัศนคติ ความ

สนใจ ในเรื่องตางๆคลายคลึงกัน 

   ในสวนของรายไดนั้นจะเปนเครื่องกําหนดความตองการของคน ตลอดจนกําหนดความคิด

ของคนเกี่ยวกับส่ิงตางๆ และพฤติกรรมตางๆ รายไดจึงมีอิทธิพลในการกําหนดสถานะทางสังคม วิถี

ชีวิตการมองโลก และทัศนคติตางๆของบุคคลได William L. Rivers, Theodore Peterson and Jay 

W.Jensen,op.cit.,footnote7 p283. (อางในชุตินันท สิริโรจนวงศ,2550:19) 

   การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมตางกัน คนที่มี

การศึกษาสูงหรือมีความรูดีจะไดเปรียบในการที่จะเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูที่มีความรูกวางขวาง

และเขาใจสารไดดี แตเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ และการศึกษา

นั้นเปนตัวแปรที่สําคัญตอประสิทธิภาพของการสื่อสาร เพราะสงผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งในสวน

ความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม ความสนใจ การเปดรับและการตีความขาวสารของผูรับ

สาร (ชุตินันท สิริโรจนวงศ 2550: 17) 

   2. ปจจัยดานบุคลิกภาพ และจิตวิทยาสวนบุคคล (รัตนวลี จันทนสมิต 2546: 24) ได

กลาววาแตละบุคคลมีความแตกตางเฉพาะตัวอยางมากในดานโครงสรางทางจิตวิทยาสวนบุคคลซึ่ง

เปนผลสืบเนื่องมาจากลักษณะ  การอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน  และการดํารงชีวิตภายใน

สภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเหมือนกัน ทําใหสงผลกระทบถึงระดับสติปญญา ความคิด ทัศนคติ 

ตลอดจนกระบวนการทางจิตใจในแงของการรับรู การเรียนรู การจูงใจ แตละบุคคลจะสรางรูปแบบแหง

ความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติ รวมทั้งคานิยมภายในตัวเองและประกอบเปนบุคลิภาพสวนบุคคล ซึ่ง

นับวามีความสําคัญอยางยิ่งในแงของการเปดรับ (Selective Exposure)  การเลือกรับรู (Selective 

Perception) การเลือกจดจํา (Selective Retention) จึงอาจกลาวไดวาพฤติกรรมการสื่อสารของมนษุย
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โดยเฉพาะการตีความสารหรือการใหความหมายแกสารนั้นจะแตกตางไปตามกรอบแหงการอางอิง 

(Frame of Reference) ที่สะสมตั้งแตอดีต และการสื่อสารจะมีผลตอความเชื่อ ทัศนคติ ตลอดจน

พฤติกรรมของผูรับสารในลักษณะตางๆ ข้ึนอยูกับลักษณะของสารซึ่งเปนสิ่งเรา และสภาพแหงกรอบ

แหงการอางอิง 
    3. ปจจัยทางสงัคม 
     ลักษณะทางสังคมของคนเรามีผลตอความรูสึกนึกคิด คานิยม การแสดงออกรวมทั้ง

พฤติกรรมการสื่อสารดวย เนื่องจากคนเรามีความสัมพันธตอเนื่องกับสมาชิกในกลุมสังคม และจะ

ยึดถือตามกลุมสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูเปนหลัก หรือยึดถือกลุมสังคมที่ตนสังกัดอยูเปนกลุมอางอิง

ในการตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม รวมทั้งพฤติกรรมการสื่อสารดวย เมื่อคนเรากระทําหรือ

แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันกับคานิยมของกลุมก็จะไดรับความนิยมชมชอบจากกลุม ในทาง

ตรงขามหากมีการขัดแยงกับคานิยมกลุม ก็อาจไดรับการลงโทษจากกลุม นอกจากนั้นความสัมพันธ

ภายในกลุมสังคมแตละกลุมในลักษณะไมเปนทางการยอมมีอิทธิพลตอความคิดเห็น และการยอมรับ

ของบุคคลภายในกลุม เชนความสัมพันธแบบเครือญาติ ผูนําทางความคิด (Opinion Leader) 

นอกจากนั้นวัฒนธรรมยังเปนสวนสําคัญในการกําหนดทัศนคติ และรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสาร 

เพราะเปนตัวกําหนดกรอบแหงการดําเนินชีวิตของสมาชิกในสังคมนั้นๆ วัฒนธรรมของแตละสังคม

ยอมมีอิทธิพลตอการรับรูและการตีความหมาย 

   นอกจากนี้ เอ็ม แอล เดอเลอร (อางในพนาวัลย เจียมพุก, 2549: 15) ไดเสนอทฤษฎีที่

กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความแตกตางในการเลือกรับขาวสารของมนุษย โดยกลาวถึงตัวแปรแทรกที่มี

อิทธิพลในกระบวนการสื่อสารมวลชนระหวางผูสงสารและผูรับสาร โดยเนนใหเห็นวา ขาวสารมิไดไหล

ผานจากสื่อมวลชนถึงผูรับสาร จะเกิดผลโดยตรงทันที แตมีปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสาร

แตละคน เชนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสารนั้น ทําใหเกิดผลไม

เหมือนกัน หรือไมเปนไปตามเจตคติของผูสงสาร ทฤษฎีที่สําคัญของเดอเฟลอรเกี่ยวกับเร่ืองนี้ มี

ดวยกัน 3 ทฤษฎี ดังนี้ 
1. ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference Theory)  
เปนทฤษฎีชี้ใหเหน็วาผูรับสารจากสื่อมวลชนแตละคนนัน้มีความแตกตางกนัในทางจิตวิทยา 

เชน ทัศนคติ คานิยมและความเชื่อ ทาํใหความสนใจในการเปดรับสารหรือตีความหมายขาวสารจาก

ส่ือมวลชนแตกตางกันออกไป หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคลมี

ดังนี ้

- มนุษยมีความแตกตางกนัมากในองคประกอบทางจิตวทิยาสวนบุคคล 
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- ความแตกตางนี้บางสวนมาจาก ลักษณะแตกตางทางชวีภาพ หรือทาง

รางกายของแตละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 

- มนุษยซึ่งถูกชบุเลี้ยงภายใตสภาพการณตางๆ จะเปดรับความคิดเหน็

แตกตางกนั 

- การเรียนรูและสิ่งแวดลอมทาํใหเกิดทัศนคติ คานยิม ความเชื่อ ที่รวมเปน

ลักษณะทางจติวิทยาสวนบคุคลที่แตกตางกนัไป 

ความแตกตางดังกลาวนี้ไดกลายเปนสภาวะเงื่อนไขกําหนดการรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน 

กลาวคือ ลักษณะของปจเจกบุคคลจะมีอิทธิพลตอการเปดรับขาวสาร 
2. ทฤษฎกีลุมสงัคม (Social Categories Theory) 

                 ทฤษฎีนี้กลาวไววา ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมคลายกัน จะแสดงพฤติกรรมการ

ส่ือสารที่คลายคลึงกัน พฤติกรรมการสื่อสารนี้ไดแก การเปดรับส่ือมวลชน ความชอบสื่อประเภทตางๆ  

และผลของการสื่อสารเปนตน สําหรับลักษณะทางสังคมที่สําคัญนั้นไดแก ระดับการศึกษา รายได 

อาชีพ ชาติพันธุ ศาสนา อายุ เพศ และภูมิลําเนาเปนตน ประชาชนที่มีลักษณะทางสังคมอยูในกลุม

เดียวกันมักจะมีความสนใจ หรือมีพฤติกรรมในแนวทางเดียวกัน 
3. ทฤษฎีความสัมพันธทางสังคม (The Social Relation Theory)  

     เปนทฤษฎีที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางผูรับสารกับบุคคลอื่นในสังคมในลักษณะของ

กลุมปฐมภูมิหรือกลุมทุติยภูมิ โดยกลุมปฐมภูมิซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดในหมูเพื่อนสนิท เพื่อน

รวมงาน หรือในครอบครัวหรือในวงศาคณาญาตินี้ จะมีอิทธิพลตอผูรับสารมากกวากลุมทุติยภูมิ ซึ่ง

เปนกลุมที่มีความใกลชิดนอยกวา ขาวสารตางๆ ที่ไดรับจากสื่อมวลชนมักจะถูกรับรูหรือตีความโดย

อิทธิพลของกลุมหรือบุคคลในกลุมเขามาเกี่ยวของเสมอ เชน การที่ปจเจกบุคคลจะเชื่อขาวสารจาก

โฆษณาใดๆ หรือไมนั้น มักไดรับอิทธิพลจากการปรึกษาหรือไตถามจากเพื่อนฝูงหรือผูใกลชิด อิทธิพล

ที่มีตอการรับรูขาวสารในลักษณะนี้ เรียกวา อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) ความแตกตาง

ของบุคคลในเรื่องสรีระ ภูมิหลัง และสภาพแวดลอม นับวาเปนเหตุผล พื้นฐานที่สําคัญที่ทําให

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล และสงผลไปถึงความแตกตางใน

ทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

    ในการวิจัยครั้งนี้พฤติกรรมการเปดรับขาวสารที่มีตอการสื่อสารของนักทองเที่ยวชาวไทย ใน

สวนของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารนั้น จําเปนตองใชทฤษฎีการเปดรับขาวสารเปนกรอบแนวคิด

หนึ่งในการวิจัยเพราะจะทําใหเขาถึงการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือ

เฉพาะกิจ ส่ืออินเตอรเนต ซึ่งสงผลตอผูชมที่มีการเปดรับขาวสารที่มีลักษณะแตกตางกันออกไป 
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับส่ือ 
  ส่ือแปลมาจากคําวา medium หรือ media ซึ่งภาษาละตินแปลวา กลาง อยูตรงกลาง ส่ิงที่

อยูตรงกลาง แตเมื่อนํามาใชในภาษาอังกฤษก็มีความหมายกวางออกไป จนรวมถึงวิธี (means) 

ส่ิงแวดลอมหอหุม (environmental element อาทิ อากาศสําหรับคน น้ําสําหรับปลา) เครื่องมือ 

(instrument) ตัวแทนหรือตัวนํา (agency) วัสดุ (material) เทคนิค (technique) หรือแมแต person as 

medium แตเมื่อวิชาการดานการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนกาวหนามากยิ่งขึ้น คําวาสื่อก็ไดรับการ

วิเคราะหศึกษาและตกแตงพัฒนาจนมีความหมายเปนศัพทเทคนิค (technical term) หรือศัพท

เฉพาะที่มีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะสื่อกลายเปนองคประกอบที่จะขาดเสียไมไดในการสื่อสารทุก

รูปแบบและทุกประเภท ความหมายเดิมที่จํากัดอยูเฉพาะเรื่องของภาษาที่ใชในการพูดหรือการสอน 

(อาทิภาษาไทยที่เปนสื่อการสอนที่ใชกันมากที่สุดในสถาบันการศึกษาของไทย) ก็ไดขยายออกมาถงึสือ่

วัตถุ (อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็คทรอนิกส) ส่ือบุคคล (ส่ือภาษา ส่ือทาทาง ส่ือประชาชน) สื่อผสม (อาทิ 

ส่ือมวลชน ส่ือขอมูล ส่ือการสอน ส่ือโสตทัศน) หรือแมกระทั่งสาร (อาทิ ส่ือวัจนะภาษา  ส่ือ 

อวัจนภาษา) 

 ประเภทของสือ่ที่ใชในการประชาสัมพนัธ 

ส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

 1. สื่อประชาสัมพันธที่ควบคุมได (Controllable Media) ไดแก 

     - ส่ือส่ิงพิมพ (Print Media) 

     - ส่ือบุคคล (Personal Media) 

     - ส่ือโสตทศัน (Audio-visual Media) 

     - ส่ือกิจกรรมตางๆ (Activity Media) 

 2. สื่อประชาสัมพันธที่ควบคุมไมได (Uncontrollable Media) 

     - ส่ือมวลชน (Mass Media) 

ความสาํคัญของสื่อที่ใชเพื่อการประชาสมัพันธ คือ 

1. เพื่อการถายทอดหรือบอกขาวสารใหแกประชาชนไดรับทราบ 

2. เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจทีถ่กูตอง 
3. เพื่อเปนการสรางความนยิมและภาพพจนที่ดีขององคกร 

ลักษณะของสือ่ประชาสัมพนัธแตละประเภท 

1. สื่อสิ่งพมิพ (Print Media) ส่ือส่ิงพิมพมีลักษณะตางๆ คือ 

1.1 หนังสือพิมพ (Newspaper) หนังสือพิมพเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเผยแพรและ

การประชาสัมพันธ เพราะหนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนที่สามารถเขาถึงประชาชนจํานวนมาก และมี
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ระยะเวลากําหนดออกที่แนนอนเปนประจําสม่ําเสมอ หนังสือพิมพผิดกับส่ือชนิดอื่น ๆ ตรงที่วา

หนังสือพิมพนั้นอาจจะเปนเครื่องเรงเรากอใหเกิดประชามติข้ึนในหมูประชาชนได และขณะเดียวกันก็

จะสอประชามติของประชาชนสะทอนออกมาใหเห็นอีกดวย เราจึงสามารถกลาวไดอยางเต็มปากวา 

หนังสือพิมพเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งในวงการประชาสัมพันธหนังสือพิมพ สามารถเสนอขาวสาร

เร่ืองราวตาง ๆ หลายดานปะปนผสมผสานกันไปในฉบับเดียวกัน 

1.2 วารสาร (Journal) จัดทําเพื่อผูอานเฉพาะกลุม อาจเปนภายในหรือภายนอกองคกร

ก็ได จัดทําเปนรูปเลม มีระยะเวลาออกที่แนนอน และมีความตอเนื่อง 

1.3 นิตยสาร (Magazine) เปนเครื่องมือหรือส่ือในการประชาสัมพนัธประเภทสิ่งพิมพที่

สําคัญอยางหนึ่ง นิตยสารมรูีปเลมที่กะทัดรัดสวยงาม และมีระบบการพิมพที่ประณีต มีสีสวยงามชวย

ดึงดูดความสนใจของผูอานไดเปนอยางดี 

1.4 รายงานประจาํป มักจัดทําเปนรูปเลม และมีขนาดตางๆ ตามความเหมาะสม มี

เร่ืองราวสาํคัญและนาสนใจขององคกร เรียกวา Annual report 

1.5 หนงัสือรายงานประจํางวด (Imperium report) ทําเปนรูปเลมคลายกับหนงัสือ

รายงานประจาํป โดยออกเปนงวดๆ เชน 3 เดือน 6 เดือนตอคร้ัง เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของ

องคกรประจํางวด หรือรายงานผลโครงการที่ไดดําเนนิการไปแลว 

1.6 จดหมาย (News letter) มีลักษณะเปนแผนปลิวชนิดหนึ่ง เพื่อสงใหกับกลุมลูกคาที่

เปนเปาหมาย หรือคาดคะเนวาจะเปนลูกคาไดในอนาคตมีหัวจดหมายที่สวยงามเปนเอกลกัษณเฉพาะ

ของตนหรือองคกร 

1.7 ปายประกาศและโปสเตอร เปนสื่อที่ใชเพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนที่มีความ
เดนและสะดุดตา จัดทําดวยสีสันสวยงาม มีภาพและตัวอักษรชัดเจน อานงาย แมอยูไกล 

1.8 แผนพับ (Folder) เปนสื่อส่ิงพิมพที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขาวเกี่ยวกับสินคาหรือ

บริการขององคกร 

1.9 เอกสารแจก มกัทําเปนเอกสารที่รวมเปนเลม เพื่อเผยแพรหรือแจกใหอาน 

1.10 จุลสาร (Booklet and Bulletin) เปนเอกสารเชิงความรูทางวิชาการ มีลักษณะ

คลายแผนพับแตเย็บเปนเลม 

1.11 ใบปลิว (Leaflet) มีลักษณะเปนกระดาษแผนเดียว บรรจุขาวสาร เร่ืองราวตาง ๆ ที่

ตองการจะประชาสัมพันธใหประชาชนทราบอยางทั่วถึงในกลุมเปาหมายไดอยางกวางขวาง 

  2. สื่อบุคคล (Personal Media)  สื่อ บุคคลเปนวิธกีารสื่อสารทีเ่กาแกที่สุด ใชกันตั้งแตเร่ิม

มีมนุษยข้ึนในโลก เปนสื่อที่ใชกันมากในกลุมประชาชนทั่วไป เครื่องมอืของสื่อบุคคลมีทั้งที่เปนคาํพูด 

กริยาทาทางการแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธกีารสื่อสารดวยบุคคลจะเปนการใชคําพดูเปนหลกัดวย
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วิธีการสนทนา คําพูด (Spoken Word) เปนเครื่องมือส่ือสารที่ทกุคนคุนเคยกนัดีอยูแลว และทุกคนตอง

ใชคําพูดในชวีติประจําวนั ในงานอาชีพ ในชีวิตสวนตัว ส่ือคําพูดจึงเปนสื่อที่เกาแกทีสุ่ดชนิดหนึ่ง 

นอกจากนีห้ากคําพูดนั้นพูดโดยบุคคลที่มชีื่อเสียงที่สังคมยกยองนับถอืก็จะยิง่เพิม่น้าํหนักในคําพดูนั้น

มากขึ้นเปนเงาตามตัว การพูดจึงเปนเครือ่งมือในการถายทอดชกันาํความรูสึกนึกคิดของมนุษยออกมา

ใหผูอ่ืนไดทราบและเขาใจ  

                  ส่ือบุคคลหรือการสื่อสารดวยคําพูดนัน้ม ี2 แบบคือ  

                    - แบบที่เปนทางการ (Formal oral communication) เชน การอภิปราย การบรรยาย การ

ประชุม   

                    - แบบที่ไมเปนทางการ (Informal oral communication) คือ การพูดจา สนทนาปราศรัย

ตาง ๆ ในการพูดที่เปนทางการนัน้ ผูพูดจะตองพูดใหผูฟงสนใจ เขาใจ ประทับใจ เกิดศรัทธา แลวยัง

อาจจะมวีัตถปุระสงคอ่ืน ๆ ในทางการพูดดวย เชน เพื่อใหขาวสารความรู เพื่อชักจงูใจ เพื่อกระตุนเรา

อารมณ เพื่อกอใหเกิดการปฏิบัติการหรือทําใหรูสึกซาบซึ้ง ทั้งนี้อาจกลาวไดวาจุดมุงหมายจะมี 2 

ลักษณะ คือ จดุมุงหมายที่เปดเผย หรือจุดมุงหมายที่ปกปด 

                  ประเภทของคําพูดที่ใชเพื่อการประชาสัมพนัธ  

         1.การพบปะพูดจาธรรมดา  

         2.การจดัตั้งหนวยติดตอ-สอบถาม  

         3.การพดูติดตอทางโทรศัพท  

         4. การแสดงปาฐกถา  

                   ลักษณะของสือ่บุคคล  

                   2.1  การพูดสนทนา เปนการสื่อสารของบุคคลโดยทั่วไปในวงสนทนา ซึง่เปนการสื่อสาร

กันใน ชีวิตประจําวนัทั่วไป  

                   2.2  การอภิปราย เปนการสือ่ความโดยกลุมคนตั้งแต 3 คนขึ้นไป ซึง่เปนการใหความรู 

ความคิดเหน็ และขอเสนอแนะที่มีแนวโนมไปในทางเดยีวกนั  

                   2.3  การบรรยาย เปการสื่อความเพื่อใหความรูความเขาใจตอเนื่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยผูฟงเปนผูรับสารและผูบรรยายเปนผูใหสาร  

                  2.4  การประชุม เปนการรวมกนัปรึกษาหารือกันในกลุมหรือทีมงานอยางมีระบบและ

ระเบียบวิธทีางการ ประชุม เชนการยกมือกอนพูดแสดงความคิดเหน็ มีการจดบันทกึรายงานการ

ประชุม และมีประธานการประชุม  
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                  2.5  การฝกอบรม เปนการใหความรูความเขาใจแกบุคคล เพื่อใหมีความรูเพิ่มข้ึน และมี

ความสามารถขึ้นในเรื่องที่ไดรับการฝกและอบรมมา  

                  2.6  การสัมมนา เปนกระบวนการสื่อสารสองทาง ทั้งใหและรับความรูซึง่กันและกนั

ระหวางวิทยากรและผูเขารวมสัมมนา  

                  2.7  การพูดในทีชุ่มชน เปนการพูดในที่สาธารณะหรือชุมชนในวาระหรือโอกาสตาง ๆ เพื่อ

เปนการสรางความเขาใจ ความรู ยกยอง และยินดี ตลอดจนความเหน็อกเหน็ใจในเรือ่งราวตาง ๆ 

 3. ส่ือโสตทัศน (Audio Visual Media) เปนสื่อประชาสัมพนัธที่มีการใชทั้งภาพและเสียง มี

ลักษณะ คือ 

      3.1 ภาพยนตร(Films)หรือวิดีโอ(Video) ภาพยนตรมีทั้งภาพและเสียงประกอบอื่น ๆ เชน 

ภาพนิ่ง ภาพเลื่อนเปนชุด ภาพโปรงแสง ทั้งนี้เปนเทคนิคตางๆที่จะใหนักประชาสัมพันธเลือกใชให

เหมาะกับงานแตละแบบ ภาพยนตรเปนสื่อที่ใชประสาทสัมผัสทางตา นับวาเปนสื่อที่ใหความ

ประทับใจและทําใหผูคนจดจําเรื่องราวเนื้อหาไดนาน เพราะผูชมจะไดดูและไดฟงคําบรรยายไป 

พรอม ๆ กัน  

      3.2  วิทยุ(Radio) เปนสื่อประชาสัมพันธที่สงขาวสารไดรวดเร็ว และเผยแพรขาวไปไดไกล

มาก เปนที่นิยมทั่วไปทั้งในและตางประเทศ ประชาชนมีใชมากแมในชนบทที่อยูหางไกลและยังไมมี

ไฟฟาใช มีหลากหลายรายการ ทั้งขาวสาร บันเทิง รายการเพลง รายการละคร 

     3.3 โทรทัศน(Television) เปนสื่อที่เจริญรุดหนามาก สามารถถายทอดขาวสารไดทั้งโดย

คําพูด ขอเขียน และรูปภาพ เปนทั้งภาพสี ขาวดํา และภาพนิ่ง ภาพยนตรและอื่น ๆ ถายทอดขาวสาร

ไดเร็วมาก และสงภาพในระยะทางไกล ๆไดดวย รายการทางโทรทัศนจะคลายกับวิทยุ มีความ

หลากหลายโทรทัศนจึงเปนสื่อที่มีบทบาทและมีผูนิยมมาก       

     3.4 เครื่องฉายแผนใส  เปนสื่อที่ใชประกอบการบรรยายเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

           3.5 เครื่องฉายสไลด เปนสื่อที่ใชประกอบการบรรยาย เพื่อใหเกิดความชัดเจน เปน

ภาพนิ่ง เลื่อนภาพไดทีละหนึ่งภาพ ปจจุบันมีการปรับปรุงใหมีการฉายแบบ Multi       

     3.6 เครื่องรับ–สงแฟกซ เปนเครื่องโทรศัพทที่สามารถสงขาวสารที่มีลักษณะคลายการ

ถายเอกสารจากตนทางมายังเลขหมายโทรศัพทปลายทาง โดยมีสัญญาณบอกความพรอมในการรับ

ขาวสารหรือแฟกซ 

 4. ส่ือกิจกรรมตางๆ ส่ือกิจกรรมตางๆที่จัดในลักษณะกิจกรรมตามวาระหรือโอกาสตาง ๆ 

โดยมากจัดในรูปของนิทรรศการ การออกราน งานฉลอง การประกวด การแขงขัน ประงานสถาปนา

องคกร หรือการเปดใหเขาชมกิจการในวนัสําคัญมีลักษณะเดน 3ประการ คือ  
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           4.1  ประชาสมัพันธใหประชาชนจาํนวนมากมาเขารวมงาน  

           4.2  ประชาสมัพันธกิจกรรมภายในงานและองคกรใหเปนที่รูจกัของประชาชน  

           4.3  ประชาชนที่มารวมงานไดรับสาระประโยชน สวนองคกรไดสรางภาพพจนที่ดีใน

สายตาประชาชนเพิม่ข้ึน 

 5. ส่ือมวลชน ลักษณะของสื่อมวลชน สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ  

          5.1 หนังสือพมิพทัง้รายวนัและนิตยสารทั้งรายสัปดาหและรายปกษ  

          5.2  ส่ือกระจายเสียงและแพรภาพ นอกจากวทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนแลวยังม ี

ภาพยนตรเปนสื่อที่ไดจัดทาํเปนรายการภาพยนตรเพือ่ใชในการประชาสัมพันธ  

                  - เคเบิลทวี ีเปนเคเบิลทีม่ีลักษณะไรสาย ตองติต้ังเสาอากาศไมโครเวฟเพื่อรับ

ความถี ่ถอดรหัสเปนการสงดวยคลื่นไมโครเวฟ  

                 - ดาวเทยีม เปนการสื่อสารโดยการสงคลื่นวทิยุโทรทัศนจากสถานีข้ึนสูดาวเทยีม

และสะทอนกลับมายงัจานรบัคลื่นซึ่งจะมคีวามคมชัดของภาพมาก  

                 - วิดีโอเทก็ซ เปนสื่อที่คลายกับการสงสารสนเทศสิง่พมิพของเทเลเทก็ซที่สงไป

พรอมกับคลื่นวิทยโุทรทัศนแตวิดีโอเท็กซอาศัยสายโทรศพัทหรือสายเคเบิลเปนตัวกลางเชื่อมระหวาง

สถานีสงกับผูรับและมีการโตตอบกันได 
 

แนวความคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
     ความหมายของการทองเที่ยว 

นิยามการทองเที่ยวที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเปนของ AIEST (International Association 

of Scientific Experts in Tourism) กําหนดโดยศาสตราจารยชาวสวิสเซอรแลนด 2 คน คือ Hunziker 

and Kraft กลาววา การทองเที่ยวเปนผลรวมของประสบการณพิเศษกับสัมพันธภาพซึ่งเกิดจากการ

เดินทางและการพักแรมตางถิ่นเปนการชั่วคราวโดยมิไดประกอบอาชีพ (Burkart; & Medlik,  

1985: 41 อางอิงจาก สุภาพร มากแจง. 2534: 1)  ดังนั้นการทองเที่ยวจึงเปนการเดินทางตามเงื่อนไข

สากล 3 ประการ คือ 

1. เปนการเดนิทางชัว่คราว 

2. เปนการเดนิทางโดยสมัครใจ 

3. ไมเปนการเดินทางเพื่อประกอบอาชพี 

            สุภาพร มากแจง (2534: 1) สรุปการทองเที่ยว หมายถึง การเดินทั้งเพื่อธุรกิจและเพื่อการ

พักผอนตราบเทาที่ผูเดินทางมิไดต้ังหลักแหลงถาวร และไมไดรับรายไดเพื่อยังชีพจากเจาของถิ่น

ปลายทาง 



 44 

 ชํานาญ มวงทับทิม (2527) กลาววาเมื่อพิจารณาการทองเที่ยวจากกรอบการมองในแง

บทบาทของการทองเที่ยว อาจใหความหมายของการทองเที่ยวออกเปน 2 นัยคือ 

       ประการแรก ความหมายของการเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ โดยที่การทองเที่ยวเปนปจจัยหนึ่ง ที่ชวยยกระดับรายไดและมาตรฐานความเปนอยูของ

ประชากรในประเทศใหสูงขึ้น และถือวาการทองเที่ยวเปนสินคาออกประเภทหนึ่งที่มองไมเห็นตัว 

       ประการที่สอง เปนการมองในความหมายของการเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูของมนุษย ทั้งนี้

เพราะมนุษยมีสัญชาตญาณของความอยากรูอยากเห็น 

 
      ความหมายของนักทองเที่ยว 

 สุภาพร มากแจง. 2534: 13 อางอิงจาก Burkart; & Medlik 1985: 319-321) ใหความหมาย

นักทองเที่ยวคือ ชนผูเดินทางสูจุดหมายนอกภูมิลําเนา โดยตั้งใจจะกลับภายใน 2-3วัน ,2-3 สัปดาห 

หรือ 2-3เดือน นักทองเที่ยวจําแนกไดหลายประเภทและหลายระดับ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการ

เดินทาง 

  นิคม จารุมณี (2535: 85) กลาววา นักทองเที่ยวหมายถึง ผูมาเยือนใดๆ ที่พํานักในประเทศ

ที่มาเยือนเกินกวา 24 ชั่วโมง โดยมีจุดประสงคตางๆดังตอไปนี้ เพื่อธุรกิจ การประชุม สัมมนา 

ครอบครัว มิตรสหาย สุขภาพอนามัย วันหยุดพักผอนระหวางการปฏิบัติหนาที่การงานเพื่อการกีฬา 

เยี่ยมญาติ ศาสนกิจ การศึกษาและเพื่อความบันเทิง 

 
      องคประกอบในการทองเที่ยว 

 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดใหคําจํากัดความขององคประกอบในการทองเที่ยวไวดังนี้ 

(กองวิชาการและฝกอบรม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, มปป: 7) องคประกอบของการทองเที่ยว 

หรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งไดแก การคมนาคมขนสง ที่พัก รานอาหารและภัตตาคาร บริการนํา

เที่ยว ส่ิงดึงดูดใจใหเกิดการทองเที่ยว รานขายของที่ระลึก ความปลอดภัย การเผยแพรและการ

โฆษณา 

  สวนในรายงานการดําเนินการเพื่อกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ 

สถาบันวิจัยวิทยศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ไดกลาวถึงองคประกอบของการทองเที่ยวใน

อีกทัศนะหนึ่ง วาการทองเที่ยวเปนกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีองคประกอบหลัก 3 หลัก 

คือ ทรัพยากรแหลงทองเที่ยว (Tourism Resource) บริการทองเที่ยว( Tourism Service) และตลาด

การทองเที่ยว( Tourism Market or Tourist ) แตละองคประกอบมีองคประกอบยอยๆ ที่มี

ความสัมพันธกันเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน องคประกอบยอยเชน สภาพกายภาพและระบบนิเวศ 
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ส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและการลงทุน สังคม วัฒนธรรม องคกรและกฏหมาย เปนตน 

ความแตกตางของแตละรูปแบบการทองเที่ยวจึงอยูที่ความแตกตางในองคประกอบยอย และ

ความสัมพันธที่เกิดขึ้น โดยความสัมพันธระหวางระบบยอยทั้ง 3 เกิดขึ้นเมื่อนักทองเที่ยวไดไปใช

ประโยชนจากทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อนันทนาการ หรือเพื่อทัศนศึกษา ซึ่งอาจเปนการใชประโยชน

โดยตรงและจากการบริการที่เกี่ยวของ 

         องคประกอบหลกั  3 ดานไดแก 
    1. แหลงทองเที่ยว 
    แหลงทองเที่ยวเปนทรัพยากรที่สําคัญจัดเปนอุปทานการทองเที่ยว (Tourism Supply) ซึ่ง

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยแบงแหลงทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภทคือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ 

แหลงทองเที่ยวทางระวัติศาสตรและวรรณคดี และแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม สวนแหลงทองเที่ยว

ที่ใหความบันเทิงนั้น จัดเปนสวนหนึ่งในสถานบริการนักทองเที่ยว 
   2. บริการทองเที่ยว 
    บริการที่รองรับการทองเที่ยวเปนอุปทานประเภทหนึ่ง ซึ่งมักไมไดเปนจุดหมายปลายทาง

หลักของนักทองเที่ยว แตเปนบริการที่รองรับใหเกิดความสะดวกสบายและความบันเทิงแก

นักทองเที่ยว บริการทองเที่ยวที่สําคัญ คือ ที่พัก อาหาร แหลงจําหนายสินคา แหลงบันเทิง แหลง

กิจกรรมและบริการอื่นๆทั้งนี้รวมถึงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปน 
    3. ตลาดการทองเที่ยว 
    เปนการแสดงออกของอุปสงค (Tourism Demand) ซึ่งมีความปรารถนาในการทองเที่ยว

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อเขารวมในกิจกรรมการพักผอนหยอนใจและเพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งใน

กระบวนการจัดการไดหมายรวมถึงการสงเสริมและพัฒนาการขายและการใหบริการแกนักทองเที่ยว

ดวย 
            มูลเหตุจูงใจในการทองเที่ยว 

   Hudman (1980: 33-34) กลาววา นกัทองเที่ยวมักจะมีมูลเหตุจูงใจในการเดนิทางทองเที่ยว

มาจากปจจัยตอไปนี้ 

    1. ปจจัยผลักดัน (Push Factor) คือ สภาพเงื่อนไขที่มากระตุนใหเกิดแรงผลกัดันภายใน

ตัวบุคคลใหตัดสินใจเดินทางทองเทีย่ว ปจจัยผลักดันอาจจะมาจากสาเหตุตางๆ คือ 

         1.1 ความอยากรูอยากเห็น ในสิ่งนี้อาจจะถือวาเปนแรงผลักดันภายในที่เห็นไดชัด เพราะ

มนุษยมีสัญชาติญาณในการอยากรูอยากเห็นเรื่องตางๆ ที่ตนยังไมรู การเดินทางทองเที่ยวก็เปนการ

สํารวจโลกใหมในความคิดและเพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับตนเอง 

         1.2 ความพึงพอใจในการเดินทางทองเที่ยวและความประทับใจในส่ิงที่ไดพบเห็น ก็ได

สรางความสุขความพึงพอใจใหเกิดกับบุคคล  
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        2. ปจจยัดึงดูด (Pull Factor) คือ สภาพเงื่อนไขทีม่าดึงดูดเราใจใหบุคคลไดออกเดินทาง

ทองเที่ยว ปจจัยดึงดูดเหลานี้ ไดแก 

  2.1 ลักษณภูมิประเทศ ไดแก ลักษณะภูมิประเทศของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ หรือ

ทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยวนั้น ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ เชน อากาศสดชื่น อากาศเย็นสบาย 

ประกอบกันเปนลักษณะภูมิกายภาพที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในสถานที่

ทองเที่ยวนั้นๆ 

  2.2  สภาพอื่น ๆ เปนเรื่อง หรือส่ิงอื่นๆ ที่จัดวาเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมา

ทองเที่ยวนอกเหนือไปจากสภาพทางกายภาพ สภาพอนๆ นี้อาจจะไดแกการเปนแหลงสนิคาทีน่าสนใจ

ราคาถูก ฯลฯ 

             มล. ตุย ชุมสาย และญิบพันธ  พรหมโยธี (2527: 29-30) กลาวถึงเหตุจูงใจใหคน

ทองเที่ยวดังนี้ 

       1. การทองเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง นักทองเที่ยวใชเวลาเหลานี้หยุด

งานเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น เพื่อพบเห็นสิ่งและอุบัติกาณใหม เพื่อชม

ทิวทัศนอันงดงาม เพื่อพบเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อสงบอารมณกับความสงบของ

ชนบท นักทองเที่ยวบางคนไปเที่ยวเพื่อที่ไดเปลี่ยนสถานที่พักอาศัยไปเรื่อยๆ 

      2. การทองเที่ยวเพื่อการพักผอน ไดแก พวกที่ใชวันหยุดพักโดยไมทําอะไร ทั้งนี้เพื่อขจัด

ความเหนื่อยลาทั้งหลายทั้งปวง ทั้งกายและทั้งจิตใจที่เกิดขึ้นในคาบเวลาทํางานใหหมดสิ้น และเรียก

พละกําลังกลับคืนมาเริ่มตนทํางานในคาบใหม นักทองเที่ยวพวกนี้มักไปพัก ณ ที่ใดที่หนึ่งนานที่สุด

เทาที่จะนานได และมักจะมั่นใจวาสงบจริงๆ เชนชายหาดหางไกลผูคน หรือบนเขาบนดอยหางไกล

ความจอแจหรืออึกทึกครึกโครม 

      3. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นักทองเที่ยวที่ปรารถนาจะเรียนรูศิลปวิทยาเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมของชนชาติตางๆ ในสถาบันหรือสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง หรือในประเทศที่มีวัฒนธรรมที่

นาสนใจของพวกเขา นักทองเที่ยวก็จะไปเที่ยวประเทสนั้นๆ เพื่อศึกษาพิจารณาชีวิตความเปนอยูใน

แงมุมมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา เพื่อชมโบราณสถานที่เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร เพื่อติดตามความ

เจริญทางวัตถุ และเทคโนโลยีปจจุบัน เพื่อรวมปฎิบัติในงานมหกรรและงานฉลอง 

      4.  การทองเทีย่วเพื่อการกีฬา แบงเปน 2 ชนิด 

  4.1 การทองเที่ยวเพื่อไปชมการแขงขันกฬีาครั้งใหญๆ 

  4.2 การทองเที่ยวเพื่อไปเลนกฬีายงัถิน่ทีม่ีการเลนกฬีาชนิดนัน้ๆ 

               5. การทองเที่ยวจังหวัดการทองเที่ยวธุรกิจ ที่จริงการทองเที่ยวเพื่อประกอบธุรกิจ ไมนาจะ

เขาเปนการทองเที่ยว เพราะขาดปจจัยที่กลาววา การทองเที่ยวตองเปนการกระทําอยางเสรี และมี
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ความตั้งใจที่จะทองเที่ยว ถาถือเครครัดตามทฤษฎีก็นาจะเปนเชนนั้น แตที่เปนขอเท็จจริง นักทองเที่ยว

เพื่อธุรกิจแทบทุกคนก็ไดเจียดเวลาและจัดเวลาใหเหลือไวสําหรับการทองเที่ยวดวย 

             6. การทองเที่ยวเพื่อการประชุม  สัมมนา ฯลฯ ในสมัยปจจุบัน ซึ่งมีองคกร คณะกรรมการ 

สมาคม สหภาพ ฯลฯ ทั้งในประเทสและตางประเทศมากมาย การเดินทางเพื่อการประชุม สัมมนา ฯลฯ 

ไดสงเสริมใหมีข้ึนมามาย จนองคกร IUOTO (International Union of Office Travel Organization) 

เห็นสมควรที่จะจัดนักทองเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา ฯลฯ ไวตางหากอีกพวกหนึ่ง 

           7. การทองเที่ยวเพื่อเพศรส ( Sex Tour) การทองเที่ยวไปที่ไหนก็ตามนักทองเที่ยวเพศชาย 

โดยมีเจตนารมณแฝงอยูในอันที่จะหาความเพลิดเพลินเชิงเพศรสนั้นมานานแลว นักมนุษยวิทยา

สันนิษฐานวา กิจกรรมโสเภณีมีมาพรอมๆ กับอารายธรรมของคน และเกิดขึ้นในชุมชนที่มีคนเดินผาน

กิจกรรมโสเภณี ซึ่งตรงกับคําวา Prostitution ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การกระทําใหเพศตรงขาม

ไดรับความสุขาเชิงเพศรส โดยผูกระทําไดคาจางตอบแทนเปนเงินหรือส่ิงของ และโดยฝายผูกระทาํมไิด

มีอารมณเชิงใครอยูดวย 

ขอมูลการทองเที่ยวเกาะลาน 
   หมูเกาะลานประกอบดวยเกาะลาน  เกาะครก  และเกาะสากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ

เมืองพัทยาจากชายหาดของเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะลานไดชัดเจนเพราะอยูหางจากฝง

ออกไปเพียง   7.5  กิโลเมตร  การเดินทางโดยเรือเร็วใชเวลาประมาณ  15  นาที  และเรือโดยสาร

ประมาณ  45  นาที  หมูเกาะลานแตเดิมเปนที่รูจักในหมูนักทองเที่ยวตางชาติในนามวา "  หมูเกาะ

ปะการัง "  ( Coral  Islands )  เพราะอุดมไปดวยปะการังนานาชนิด  เปนแหลงปะการังที่สมบูรณแหง

หนึ่งของประเทศและใกลกรุงเทพฯมากที่สุด โดยมีเกาะครก และเกาะสากเปนเกาะบริวาร 

เกาะลานตั้งอยูบริเวณเสนรุงที่  12° 56,    เหนือ  และเสนแวงที่  100° 47'  ตะวันออก  สวนที่ยาวที่สุด

ประมาณ  4.65  กิโลเมตร  กวางประมาณ  2.15  กิโลเมตร  รูปทรงหาเหลี่ยมดานไมเทา  สภาพภูมิ

ประเทศเปนภูเขาประมาณรอยละ  90  ของพื้นที่  มีสภาพปาคอนขางอุดมสมบูรณพืชพรรณที่ข้ึนอยูมี

ความหลากหลายของชีวภาพของปาเบญจพรรณ  และสมุนไพรหายาก  ดานสัตวปา พบกระรอกเผือก

ที่เปนสัตวปาหายากอาศัยอยูจํานวนมาก  
   หมูเกาะลานมีสภาพทัว่ไปและแหลงทองเทีย่ว หาดทรายที่นกัทองเทีย่วนิยมทองเทีย่วหลาย

แหงดังนี ้

                1.  หาดตาแหวน อยูทางตอนเหนือของเกาะ เปนหาดทรายยาวประมาณ  750  เมตร  มี

ความงามทางธรรมชาติมาก  เพราะมหีาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ําทะเลใสสีคราม  ปลายหาดทั้งสอง

ดานยงัมีแนวปะการังในระดับน้ําตื้นที่มีสีสันสวยงาม  อีกทัง้มีรานจําหนายสนิคาที่ระลึกตั้งเรียงราย

ตลอดแนวชายหาด 
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     2. หาดเทียน เปนหาดที่สวยงามแหงที่สองมีความยาวของหาดประมาณ  500  เมตร  อยู

ทางทิศตะวันตกของเกาะ  หาดทรายแหงนี้มีความสวยงามไมแพหาดตาแหวนแตมีขนาดเล็กและเงียบ

สงบจึงเหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่ตองการความเปนสวนตัว  อยางไรก็ดีในฤดูที่มีมรสุมรุนแรงเขา

ปะทะชายหาดทางดานภาคเหนือคือหาดตาแหวน  นักทองเที่ยวก็ไดหลบไปพักผอน ณ หาดเทียนเปน

สวนมาก 

    3. หาดแสม  อยู ท า งทิ ศตะวั นตก เฉี ย ง ใต ข อ ง เ ก าะล าน  เ ป นหาดทรายยาว

ประมาณ  700  เมตร  มีโขดหินและพื้นปาที่คอนขางสมบูรณมีความสวยงาม  เงียบสงบ  เหมาะ

สําหรับการพักผอนและการเลนน้ํา  มีน้ําทะเลสีครามและหาดทรายที่ขาวสะอาด  ปจจุบันมีการ

ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรวมทั้งปลูกตนไม   สรางลานอเนกประสงค  อาคารรานคารานขายอาหารที่ได

มาตรฐาน  รวมถึงเสนทางสัญจรที่สามารถเดินทางไปมาไดอยางสะดวกจึงเปนชายหาดอีกแหงหนึ่งที่มี

นักทองเที่ยวเขามาพักผอนเปนจํานวนมากโดยเฉพาะชาวตางชาติแถบยุโรป  อีกทั้งยังเปนสถานที่ต้ัง

ของอาคารปลากระเบนสําหรับควบคุมการผลิตไฟฟาดวยกังหันลมและโซลาเซลล  ทําใหมีหนวยงาน

ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปใหความสนใจเขามาศึกษาดูงานการใชพลังงานทดแทนใน

สถานที่ดังกลาวอยูเปนประจํา 

      4. หาดนวล อยูทางตอนใตของเกาะลาน เปนหาดขนาดเล็กยาวประมาณ  250  เมตร  \

เปนพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ เปนของเอกชน  สภาพสิ่งแวดลอมชายหาดเปนปะการังอยู ในสภาพ

สมบูรณ เนื่องจากไมคอยมีนักทองเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากนัก  จึงเปนหาดที่สงบ  เหมาะสําหรับ

นักทองเที่ยวที่ตองการความสงบและเปนสวนตัว 

     พื้นที่เกาะลานยังมีหาดที่มีความสวยงามและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณอีกหลาย

แหง  เชน  หาดตายาย  หาดแหลมหัวโขด  หาดสังวาลย  และหาดทองหลาง  ซึ่งเปนหาดขนาดเล็ก

ประมาณ  50-70  เมตร  สวนพื้นที่ในเกาะลานเปนภูเขาและปาไม  ดานตะวันออกเปนชุมชนเกาะลาน

ที่ยังสภาพไมดึงดูดนักทองเที่ยวมากนัก  นอกจากหาดทรายชายทะเลแลว  พื้นที่บนเกาะสวนใหญเปน

ภูเขาปกคลุมดวยพืชพันธุไมที่เขียวชะอุมตลอดทั้งป  ซึ่งนับวายังคงความเปนธรรมชาติด้ังเดิมไว

มาก  ดังนั้นเกาะลานจึงเปนจุดดึงดูดที่สําคัญสําหรับผูไปพักผอน 

       5. เกาะครก  อยูประมาณเสนรุงที่  12° 55,    เหนือ  และเสนแวงที่  100° 49' 30 
,,  ตะวันออก  อยูทางทิศตะวันตกของแหลมพัทยา  หางประมาณ  7  กิโลเมตร  หรืออยูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลาน  เกาะครกเปนเกาะเล็ก ๆ ตัวเกาะยาวมน  ทอดตัวขนานกับฝง  มี

พื้นที่ประมาณ  0.05  ตร.กม.  สวนมี่ยาวที่ประมาณ  550  เมตร  กวางประมาณ  150  เมตร   

เกาะโดยรอบสวนใหญเปนโขดหิน  มีหาดทรายอยูเพียงดานเดียว  ซึ่งอยูตอนกลาง 

ตะวันออกของเกาะ คือหาดเกาะครก  ซึ่งหาดมีความยาวประมาณ  100  เมตร 
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                   6.  เกาะสาก  อยูเสนรุง  12° 5,    เหนือ  และเสนแวงที่  100° 40'   เกาะสากอยูทางทิศ

ตะวันตกของแหลมพัทยา  หางออกไปประมาณ  8 กิโลเมตร  หรือยูทางทิศเหนือของเกาะลาน  โดยอยู

หางจากแหลมหินโขดประมาณ  500  เมตร  เกาะสากเปนเกาะขนาดเล็กโคงเปนรูปเปลือกไมหงาย  มี

พื้นที่ประมาณ  0.05  ตร.ม.  เกาะนี้มีหาดทรายอยู  2  หาด  คือ  หาดทรายบริเวณอาวเหนือ  ซึ่งเปน

หาดทรายยาวประมาณ  250  เมตร  ไมพบหินหรือปะการังอยูบริเวณหาดเลย  บนหาดนีม้ทีีพ่กัและเรอื

ทัศนาจรมักจอดใหนักทองเที่ยวลงเลนน้ํา  ดังนั้นจึงมีจักรยานน้ํา  ( Scooter )  จํานวนมาก  อีกหาด

หนึ่ง  คือ  หาดทางตอนใตของเกาะสาก  ซึ่งอยูตรงขามกับหาดแรก  และมีทางเดินตอกนัได  หาดนีเ้ปน

หาดเล็ก ๆ ยาวประมาณ  80  เมตร  มีแนวปะการังอยูบริเวณหนาหาด  ดังนั้น  เรือทัศนาจรจึง 

มักมาจอดใหนักทองเที่ยวลงดําน้ําแบบ Skis diving  ที่บริเวณนี้ และปจจุบันพบรอยประทับฝา 

พระหัตถและฝาพระบาทของสมเด็จพระสังฆราช   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว    

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  ซึ่งประทับไวเมื่อ

วันที่  13  มกราคม  2510  ณ  เกาะสากแหงนี้ดวย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 แสงเดือน สอนเจริญ (2548) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทย บริเวณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยว บริเวณ อ.เชียง

แสน จ.เชียงราย สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุต้ังแต 30-39 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญา

ตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/สถาบันการเงิน และมีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท โดย

นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว กลุมบุคคลที่นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว

ดวยกัน คือ กลุมเพื่อน ฤดูที่นาจะเดินทางมาทองเที่ยวคือ ฤดหูนาว จํานวนครั้งที่มาทองเที่ยวโดยเฉลี่ย 

3 คร้ัง ระยะเวลาที่มาเที่ยวตอคร้ังโดยเฉลี่ย 4 วัน คาใชจายในการทองเที่ยวตอคร้ัง 4,851 บาท สวน

ปจจัยแรงจูงใจในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว พบวา ดานกายภาพและดานศาสนา ดานวัฒนธรรม 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวบริเวณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ปจจัยความคิดเห็นตอ

องคประกอบของการทองเที่ยวในดานสถานที่ทองเที่ยวประวัติศาสตร โบราณสถานและวัฒนธรรม 

ดานแหลงทองเที่ยวบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา ดานรานอาหารและรสชาติอาหาร ดานการเดินทาง 

ดานสถานที่พักผอน มีความสัมพันธกับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวบริเวณ อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย 

 ภาวิณี หมูศิริเลิศ (2552) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัด

เชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร

ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21- 30 ป ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

อาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจาง มีแรงจูงใจในการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมในดานธุรกิจ/ งานที่ทํา ดาน
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กายภาพและสรีระศาสตร ดานวัฒนธรรม จิตวิทยา การศึกษาบุคคล ดานสังคม สัมพันธภาพระหวาง

บุคคล และจริยธรรม ดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา และดานศาสนา โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม พบวา แรงจูงใจในการ

ทองเที่ยวในดานธุรกิจ/งานที่ทําและดานกายภาพและสรีระศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมดานคาใชจายในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร อยางมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และแรงจูงใจในการทองเที่ยวดานสังคม สัมพันธภาพระหวาง

บุคคล และจริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาว

กรุงเทพมหานครดานระยะเวลาในการไปทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 ศรีประภา ชัยวรวัฒน  (2545) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิง

นิเวศของนักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอุทยานแหงชาติหมูเกาะชาง ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวกลุม

ตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญอายุ 25 – 34 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

สวนใหญ คือ พนักงานบริษัท รายไดตอเดือน 11,801 – 17,100 บาท และสวนใหญสถานภาพโสด 

และพบวา วัตถุประสงคหลักในการมาทองเที่ยว คือพักผอนมากที่สุด การรับรูขาวสารพบวา

นักทองเที่ยว รับรูขาวสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากสื่อประเภทนิตยสาร / วารสารการ

ทองเที่ยวมากที่สุด นักทองเที่ยวสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในระดับสูง สวนใหญ

เดินทางทองเที่ยวเกาะชางเปนครั้งแรก จะมีผูรวมเดินทางระหวาง 2 -10 คน โดยเดินทางมากับเพื่อน

และระยะเวลาการพักคือ 1 – 2 คืน 

             วิภา วัฒนพงศชาติ (2542) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาว

ไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาในชวงวันหยุดสุด

สัปดาห โดยมากับกลุมครอบครัวหรือกลุมเพื่อนเพื่อทองเที่ยวพักผอน โดยพิจารณาดานปจจัยแหลง

ทองเที่ยว ปจจัยดานที่ต้ังและระยะทางมีอิทธิพลมากในการตัดสินใจเดินทางมาและพิจารณาดาน

คาใชจายในการเดินทางและประชาสัมพันธมีอิทธิพลปานกลาง สําหรับอิทธิพลสําหรับปจจัยสวน

บุคคลกับส่ิงกระตุนทางการตลาดนั้น พบวา อายุ สถานภาพ  การศึกษา รายได ภูมิลําเนา มี

ความสัมพันธกับส่ิงกระตุนทางการตลาด 

 อารีย วรเวชธนกุล (2546) ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยวใน

จังหวัดนครปฐมเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ 25-34 ป จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 6,500 บาท นักทองเที่ยวให

ความสําคัญกับปจจัยแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชนพระปฐมเจดีย และใหความสําคัญมากกับ
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ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว ถนน โดยนักทองเที่ยวสวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารจากเพื่อน มี

วัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ นิยมเดินทางมากับเพื่อน และตนเองเปนผูมีอิทธิพล

ในการตัดสินใจ โดยสวนใหญเดินทางทองเที่ยวในวันหยุดปลายสัปดาห เดินทางดวยรถยนตสวนตัว 

และทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐมโดยเฉลี่ย 6 คร้ังตอป มีคาใชจายในการเดินทางโดยเฉลี่ยเทากับ 936 

บาท ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ไดแก ปจจัยดานแหลงทองเที่ยว ปจจัยดานสนับสนุน 

ปจจัยโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปการมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วดานวตัถปุระสงค

ในการเดินทางมาทองเที่ยว จํานวนครั้งในการเดินทางมาทองเที่ยวตอป 
 



บทที่ 3 
                                                     วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการ

ใชการออกแบบสอบถาม (Questionnaires)  โดยผูวิจัยไดใหสาระสําคัญในการดําเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมประชากร 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดทาํและการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

             ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยไปทองเที่ยวเกาะลาน  

จ.ชลบุรี โดยไมทรายจํานวนประชากรที่แนนอน 
           กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใช

สูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยาง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2538: 74) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ

ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิด 5% หรือ 0.05 จากสูตรผูวิจัยจะไดกลุมตัวอยาง 385 ตัวอยาง เพื่อ

ปองกันการสูญเสียของแบบสอบถาม เนื่องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ

จึงทําการเก็บตัวอยางสํารองเพิ่มอีก 4% เทากับ 15 ตัวอยาง ดังนั้นขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยาง

สําหรับการวิจัยครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง 

 

          n  =    pqZ2 

                  e2 

 

     โดยที่  n   คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

              Z   คือ คาสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% ซึ่งมีคา = 1.96 

                 ( กัลยา วานิชยบัญชา. 2538: 84) 
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              p คือ สัดสวนของประชากรของขอมูลในอดีต 

             q คือ สัดสวน  1-p 

             e คือ  ความนาจะเปนของความผดิพลาดทีย่อมใหเกิดขึ้นได = 5% 

 

   ในกรณีไมทราบคา p แตเนื่องจากคา pq จะมีคาสูงสุด เมื่อ  p = 0.5     ซึ่งทําให q = 0.5  

และ 0 < =p,q < = 1 

 

แทนคาในสูตรไดดังนี้ คือ 

   n   =     (0.5)(0.5)(1.96) 2 

                  (0.05) 2  

           = 384.16 หรือเทากบั 385 คน 

 

   ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 385 คน และไดมีการสํารองตัวอยางเพื่อปองกนั

ความคลาดเคลื่อนไว 15 คน ดังนัน้ กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนีเ้ทากับ 400 คน 

 

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 

        การเลือกลุมตัวอยางสําหรับการวิจยันี้  ผูวิจยัไดเลือกใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี ้

1. การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling)  โดยเลือกนักทองเทีย่วที ่

เคยไปทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 

2. การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota  Sampling ) โดยการคาํนวณกลุมตัวอยางที ่

จะเก็บขอมูลแตละเขตที่ไดรับเลือก 

 

วิธีการคํานวณ 

            จาํนวนกลุมตัวอยางในแตละเขต  =  จํานวนกลุมตัวอยางทัง้หมด 

                จํานวนกลุมการปกครอง 

                                                                               =   400  

                                                      6 

               =   66.67 คน  = 67 คน 
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ตาราง 2 สรุปผลการเลือกเขต และจํานวนกลุมตัวอยางในแตละเขต 

 

กลุมการปกครอง เขตที่เลือก
ตัวอยาง 

ขนาดกลุม
ตัวอยาง 

กลุมรัตนโกสนิทร จาํนวน 9 เขต ไดแก  

เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตพญาไท เขตราชเทว ี 

เขตปทุมวนั เขตพระนคร เขตปอมปราบศัตรูพาย  

เขตสัมพันธวงศ และเขตบางรัก 

เขตปทุมวนั 67 

กลุมบูรพา จาํนวน 9 เขต ไดแก  

เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตสายไหม   

เขตบางเขน  เขตจตุจักร  เขตลาดพราว 

เขตบึงกุม เขตบางกะป  และเขตวังทองหลาง 

เขตลาดพราว 67 

กลุมศรีนครนิทร จาํนวน 8 เขต ไดแก  

เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตมีนบุรี   

เขตประเวศ  เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา   

เขตสวนหลวง และเขตคันนายาว 

เขตสวนหลวง 67 

กลุมเจาพระยา จาํนวน 9 เขต ไดแก  

เขตดินแดง เขตหวยขวาง เขตวัฒนา  

เขตบางคอแหลม เขตคลองเตย เขตสาทร  

เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตยานนาวา 

เขตวัฒนา 67 

กลุมกรุงธนเหนือ จํานวน 7 เขต ไดแก  

เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกนอย   

เขตบางกอกใหญ  เขตภาษเีจริญ เขตหนองแขม   

และเขตทวีวฒันา 

เขตบางพลัด 66 

กลุมกรุงธนใต จํานวน 8 เขต ไดแก  

เขตบางขุนเทยีน เขตบางบอน เขตจอมทอง  

เขตทุงครุ เขตราษฎรบูรณะ เขตธนบุรี  

เขตคลองสาน และเขตบางแค 

เขตคลองสาน 66 
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    3. การเลือกกลุมตัวออยางแบบใชความสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ตามแหลงชุมชน

ตางๆ ไดแก ยานธุรกิจที่สําคัญ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และหางสรรพสินคา เพื่อใหกระจาย

ตามชวงเขตตางๆที่กําหนด 

 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   ลักษณะของแบบสอบถาม 

   สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยโดยการออก

แบบสอบถามเพื่อเปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งผูวิจัยไดทําการคนควาและสรางขึ้นมา รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามดานลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Close –Ended Question) คําถามมีทั้งหมด 6 ขอ ในขอที่ 1 มี

ลักษณะคําถามเปนแบบคําถาม 2 ทางเลือก (Dichotomous Questions) และในขอที่ 2 ถึง 6 มี

ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกตอบได

เพียงคําตอบเดียว 

   ขอที่ 1 เพศไดแก เพศชายและเพศหญิง โดยระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  

( Nominal Scale ) 

    ขอที่ 2  อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทการเรียงลาํดบั ( Ordinal Scale)  

1. ตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป 

2. 21-30 ป 

3. 31-40 ป 

4. 41-50 ป 

5. 51 ปข้ึนไป 

   ขอที ่3 สถานภาพสมรส ระดับการวัดขอมูลนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 1. โสด 

 2. สมรส / อยูดวยกนั 

 3. มาย / หยาราง / แยกกนัอยู 

   ขอที ่4 ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) 

 1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 
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2. ปริญญาตรี 

3. สูงกวาปริญญาตรี 

ขอที่ 5 อาชีพ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

1. นักเรียน / นักศึกษา 

2. ธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการ 

3. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

4. พนักงานบริษัทเอกชน 

5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………….) 

ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

1. ตํ่ากวา 10,000 บาท 

2. 10,001 - 20,000 บาท 

3. 20,001- 30,000 บาท 

4. 30,001 - 40,000 บาท 

5. 40,001 ข้ึนไป 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย เปนคําถาม ประกอบดวยคําถามแบบ Interval  โดยใชการวัดแบบ Likert Scale 

แบงระดับการจูงใจเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจมากที่สุด 

  ระดับ 4  หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจมาก 

  ระดับ 3  หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจปานกลาง 

  ระดับ 2  หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจนอย 

  ระดับ 1  หมายถงึ  ระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 

 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค

ชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผล ดังนี้ ( ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 

2548: 193) 

 จากสูตร  ความกวางของชัน้ (Interval) = คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ําสดุ   

                       จํานวนชัน้ 

                                  = 5-1 

           5 

                             = 0.8 
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                เกณฑในการแปรผลระดับแรงจูงใจในพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่ว

ชาวไทย มเีกณฑในการแปรผล ดังนี ้

    คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึง แรงจูงใจของนกัทองเทีย่วอยูในระดับมากที่สุด 

    คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถึง แรงจูงใจของนกัทองเทีย่วอยูในระดับมาก 

    คะแนนเฉลีย่ 2.61 -3.40 หมายถงึ แรงจูงใจของนกัทองเทีย่วอยูในระดับปานกลาง 

    คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2-60 หมายถงึ แรงจูงใจของนักทองเที่ยวอยูในระดบันอย 

    คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถึง แรงจูงใจของนกัทองเทีย่วอยูในระดับนอยที่สุด 

    สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบ Interval  เปนการวัดแบบ Likert 

Scale มี 5 ระดับ ดังนี้ 

   ระดับ 5  หมายถงึ  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อมากที่สุด 

    ระดับ 4  หมายถงึ  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อมาก 

    ระดับ 3  หมายถงึ  ระดับการมีอิทธพลของสื่อปานกลาง  

   ระดับ 2  หมายถงึ  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อนอย 

   ระดับ 1  หมายถงึ  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อนอยที่สุด 

  การอภิปรายผลการวิจยัของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอนัตรภาค

ชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑในการอภิปรายผล ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ .2548: 193) 

จากสูตร  ความกวางของชัน้ (Interval)  = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่าํสุด   

                          จํานวนชัน้ 

        = 5-1 

             5 

        = 0.8 

 เกณฑในการแปรผลระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกบัการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย มีเกณฑในการแปรผล ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดับการมีอิทธพิลของสื่อของนักทองเที่ยวอยูในระดับ

มากที่สุด 

 คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดับการมีอิทธพิลของสื่อของนักทองเที่ยวอยูในระดับ

มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 2.61 -3.40 หมายถึง ระดับการมีอิทธิพลของส่ือของนักทองเที่ยวอยูในระดับ

ปานกลาง 
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 คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2-60 หมายถงึ ระดับการมีอิทธพิลของสื่อของนักทองเที่ยวอยูในระดับ

นอย 

 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดับการมีอิทธพิลของสื่อของนักทองเที่ยวอยูในระดับ

นอยที่สุด 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย 

 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี ้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจยั

สรางขึ้น โดยมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี ้

1. กําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย และศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย เพื่อนํามาใชในการสราง

แบบสอบถาม 

2. กําหนดโครงรางแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของจุดมุงหมาย และขอบเขตของ 

การศึกษา 

3. นํารางแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไขและนํามาปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปทําการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากนั้น

นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อปรับปรุงใหชัดเจนกอนนําไปใช 

5. นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช ( Try out ) กับกลุมทีม่ีลักษณะคลายคลึงกับกลุม

ตัวอยาง จาํนวน 30 คน  แลวนาํผลที่ไดไปวิเคราะหหาความเชื่อมัน่ (Reliability )ของแบบสอบถามทัง้

ฉบับดวยวธิีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Alpha Coefficiency ) ของ Cronbach โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรSPSS หาคา Alpha  ผลที่ไดคือ  .858 ( กัลยา วาณิชยบัญชา.2550: 35) 

6. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
  แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. ขอมูลทุติยภูม ิ ( Secondary Data ) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากผลงานการวิจัยที่

เกี่ยวของที่ไดเคยวิจัยแลว เอกสาร ตําราทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ และขอมูลที่เผยแพรทาง

อินเตอรเนต 
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2. ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยที่ผูวจิัยใชแบบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสิน้ 400 คน 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  1. วิธีจัดกระทําขอมูล 

 1.1. การตรวจสอบขอมูล ( Editing ) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของแบบสอบถาม 

และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

1.2. นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูลดวย

คอมพิวเตอร 

 1.3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวบันทึกโดยใชเครื่องมือคอมพิวเตอรเพื่อทําการประมวลผล

ขอมูลโดยโปรแกรม SPSS For Window Version 11.5 ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

               2. การวิเคราะหขอมูล 

        - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) 

        - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 2 แรงจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

        - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 3 ระดับการมีอิทธิพลของสื่อที่เกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  

        - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที 4  พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และ รอยละ (Percentage) 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
     1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) บรรยายลักษณะขอมูลการสุมตัวอยาง โดย

การหาคารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

  1.1  การหาคารอยละ (Percentage) โดยใชสูตร ดังนี ้(ชูศรี วงศรัตนะ. 2546:  35)  

               P   =       f x 100 

                                                               n 
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   เมื่อ  P  แทน คารอยละ หรือ % (Percentage) 

       f  แทน ความถี่ของขอมูล 

         n  แทน     ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  1.2 การหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยใชสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 60) 

  x   = 
n
xi∑  

   เมื่อ  x   แทน คาเฉลี่ย 

         ∑ ix  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     n          แทน     ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  1.3 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังนี้  

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 60) 

 

       S.D.  = 
1

)( 2

−

−∑
n

xxi  

 
   เมื่อ     S    แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

                        ix   แทน   คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

               x     แทน   คะแนนเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง 

      n         แทน      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 2. สถิติที่ใชทดสอบความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม 

 สถิติที่ใชหาคณุภาพแบบสอบถาม เพื่อทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย 

ใชวิธีสัมประสทิธิ์แอลฟา (Alpha Coefficience) ของครอนบัค (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546:  449) 

โดยใชสูตรดังนี ้

 

                            = 
ianceariancek

ianceariancek
varcov)1(1

varcov
−+

 

  เมื่อ         แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 

          K           แทน จํานวนคาํถาม 

  ariancecov           แทน คาเฉลี่ยแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 

  iancevar           แทน คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคาํถาม 
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           3. สถติิที่ใชทดสอบสมมุติฐาน 

        3.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหความสัมพันธ เมื่อตัวแปรทั้ง 2 ตัว เปนตัวแปรเชิงกลุม ใช

เพียรสันไคสแควร (Pearson Chi-Square) โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 92) 

             r    c   

 2χ  = 
( ) 2

E
EO −∑∑  

                   I=1 j=1 

 เมื่อ   2χ       แทน              คาไค-สแควร 

     O         แทน           คาความที่ที่ไดจากการสังเกต 

          E     แทน           คาความถี่ที่คาดหวงั 

 

 กรณีพบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความสัมพันธดวย สถิติ 

Cramer’s V 

 สถิติ Cramer’s V ใชทําการวัดความสัมพันธ เมื่อมีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งหรือทั้งสองตัวแปร

เปน Nominal (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 95) 

 

  V = ( ) ( ){ }1,1min.

2

−− crn
χ  

 

เมื่อ Cramer’s V แทน สัมประสิทธิ ์Cramer’s V 

                2χ    แทนคา    Chi-Square 

    n        แทน ขนาดของตัวอยาง 

    t   แทน        จํานวนแถวหรือจาํนวนสดมภทีม่ีคานอย 

 สถิติ Somer’s D ใชทําการวัดขนาดและทิศทางของความสัมพนัธ เมื่อมีตัวแปรทัง้สองตัว

เปนขอมูลประเภทลําดับ Ordinal Scale โดยใชสูตรดังนี ้(กัลยา วานชิยบัญชา. 2547: 291) 

 

yTNDNS
NSdsSomer

++
='  
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เมื่อ DsSomer' แทนสัมประสทิธิ์ Somer’s D 

    NS  แทนจาํนวนคูที่มีอันดับเหมอืนกนัทัง้ 2 ตัวแปร 

     ND  แทน จํานวนคูที่มีอันดับตางกันทัง้ 2 ตัวแปร 

    yT       แทน จํานวนคูที่มีลําดับการเรียงซ้ําของตัวแปรตาม 

ทั้งนี้โดยใชเกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ (บุญธรรม กจิปรีดาบริสุทธิ.์ 2543: 348) ดังนี ้

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  0.71 - 0.99  หมายความวา มีความสัมพนัธระดับสูง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  0.31 - 0.70  หมายความวา มีความสัมพนัธระดับปานกลาง 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  0.01 - 0.30  หมายความวา มีความสัมพนัธระดับตํ่า 

  
 3.2 คา  t – test  ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย  2  กลุม ทีก่ลุมตัวอยางทัง้

สองเปนอิสระแกกัน  (Independent  sample t-test)  ที่ระดับนัยสาํคัญ  .05  (กัลยา  วานิชยบัญชา.  

2544: 135) 

  

   t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−  

 

  เมื่อ t แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

 21 , XX  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่  1 และกลุมที่  2  

ตามลําดับ 

 S1
2, S2

2 แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางกลุมที่  1  และ

กลุมที ่ 2  ตามลําดับ 

 n1,  n2 แทน จํานวนสมาชกิในกลุมตัวอยางกลุมที่  1  และกลุม

ที่  2  ตามลําดับ 

 3.3 คา  F – test  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One – Way  ANOVA)  ใช

ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยมากกวาสองกลุมข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญ  .05   

(กัลยา  วานิชยบัญชา.  2544:  135) 
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  ตาราง 3 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA) 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางประชากร k - 1 SSb 1−
=

k
SSMS b

b  

w

b

MS
MS  

ภายในประชากร n - k SSW 
kn

SSMS w
w −
=  

รวม n - 1 SS   

 

 เมื่อ k แทน จํานวนกลุม ของตัวอยางที่นาํมาทดสอบสมมติฐาน 

  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F – distribution  

  SSb แทน ผลรวมของกาํลังสองระหวางกลุม 

 k-1 แทน Degree  of  freedom  สําหรับการแปรผันระหวางกลุม  

(dfb) 

 SSW แทน ผลรวมของกาํลังสองภายในกลุม 

    (Within group  sum  of  Squares) 

  n-k แทน Degree  of  freedom  สําหรับการแปรผันภายในกลุม  

(dfb) 

 MSb แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  

   (Mean  Square  Between  Groups) 

 MSW แทน คาประมารณของความแปรปรวนภายในกลุม 

   (Mean  Square  Within  Groups) 
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 และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติแลว  ตองทําการทดสอบเปน

รายคูตอไป  เพื่อดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน  โดยใชวิธี  Fisher’s  Least  Significant  Difference 

(LSD)  (กัลยา  วานชิยบัญชา.  2545: 332 – 333) 

 

  LSD = ]n/1n/1[MSEt jikn;2/1 +−α−  

 

         โดยที ่  ni ≠ nj 

  dfw = n - k 

 เมื่อ  LSD  แทนคา  ผลตางนัยสําคัญทีคํ่านวณไดสําหรับกลุม ตัวอยางกลุม i   

                                                               และ j 

   MSE      แทนคา   คาความแปรปรวนภายในกลุม  (MSW) 

           ni      แทนคา   จํานวนของขอมูลของกลุม  i 

           nj      แทนคา   จํานวนของขอมูลของกลุม  j 

          α      แทนคา   ความคลาดเคลื่อน 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

   การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการการ

ทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเที่ยวชาวไทย  เพื่อใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดเสนอ

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 

X             แทน   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 

 S.D.           แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
2χ             แทน   การแจกแจงแบบ Chi-Square  

            Cramer’s V แทน คาสัมประสิทธิ์ Cramer’s V 

            Somer’ D แทน คาสัมประสิทธิ์ Somer’ D 

 t             แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน t – Distribution 

  F             แทน คาสถิติที่ใชพจิารณาใน F – Distribution             

             SS             แทน ผลรวมกําลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

             MS            แทน คาเฉลี่ยของผลรวมกําลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

            Sig.                แทน   แสดงถึงความมีนัยสาํคัญทางสถิติ (Significance) 

 df                   แทน ชั้นแหงความอิสระ ( degree of freedom ) 

            Ho                     แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

            Ha            แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

              *                แทน     มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 สําหรับการนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักทองเทีย่วชาวไทย ที่เดินทางมาทองเทีย่ว

เกาะลาน จ.ชลบุรี 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยการจงูใจในการทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน  

จ.ชลบุรี 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการ

ทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหสมมุติฐาน 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทาง
มาทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

    การนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยว

ที่เดินทางมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด 

อาชีพ รายไดสวนตัวตอเดือน โดยใชการแจกแจงความถี ่และคิดเปนรอยละ ซึ่งผลการวิเคราะห

แสดงผลดังตาราง 1  
 
ตาราง 4 จํานวน และรอยละของนักทองเที่ยว จาํแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

1) ชาย 157 39.3 

2) หญิง 243 60.8 

2. อาย ุ   

1) ตํ่าวาหรือเทากบั 20 ป 60 15.0 

2 ) 21 – 30 ป 169 42.3 

3 ) 31 – 40 ป 125 31.3 

4 ) 41 – 50 ป  22 5.5 

5) 51 ปข้ึนไป 24 6.0 

3. สถานภาพสมรส   

1) โสด 309 77.3 

2) สมรส / อยูดวยกนั 64 16.0 

3) หยาราง / แยกกนัอยู / หมาย 27 6.8 

4. ระดับการศกึษาสงูสุด   

1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 55 13.8 

2) ปริญญาตรี 217 54.3 

3) สูงกวาปริญญาตรี 128 32.0 

5.อาชีพ   

1) นักเรียน / นักศึกษา 63 15.75 

2) ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 66 16.5 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน รอยละ 

3) รับราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 35 8.75 

4) พนกังานบริษัทเอกชน 236 59 

6. รายได   

1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 34 8.5 

2) 10,001 – 20,000 บาท 135 33.75 

3) 20,001 – 30,000 บาท 131 32.75 

4) 30,001 – 40,000 บาท 57 14.25 

5) 40,001 บาทขึ้นไป 43 10.75 

 

 จากตาราง 4 พบวา นักทองเที่ยวที่ทําการสํารวจสวนใหญ เปนเพศ หญิง คิดเปนรอยละ

60.8 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 42.3 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 77.3  มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.3  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 59.0 และ

มีรายไดสวนตัวตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.8  

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  ซึ่ง

ประกอบดวย แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวาง

บุคคลและจริยธรรม แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แรงจูงใจดานความ

บันเทิง และความเพลิดเพลินการฆาเวลา แรงจูงใจทางดานธุรกิจหรืองานที่ทํา โดยใชคาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงผลดังตาราง 5-10 
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ตาราง  5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลานโดยรวม 

 

ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยว X  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

1. แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร 3.95 0.67 มาก 

2. แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวาง

บุคคลและจริยธรรม 3.46 0.98 มาก 

3. แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษา

ของบุคคล 3.31 0.96 ปานกลาง 

4. แรงจูงใจทางดานความบันเทงิ ความเพลิดเพลนิ 

การฆาเวลา 3.60 0.97 มาก 

5. แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทาํ 2.80 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.62 มาก 

  

   จากตาราง 5 พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีโดยรวมอยูในระดับ 

มาก( X  = 3.42)  

   เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร อยูเปนอันดับ

แรก ( X  = 3.95) แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา มีระดับแรงจูงใจ อยู

ในอันดับรองลงมา ( X  = 3.46) และ แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีระดับแรงจูงใจ อยูใน

อันดับทายสุด ( X  = 2.80)  
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ตาราง 6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร 

 

ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจ
ทางกายภาพและสรรีะศาสตร 

X  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

    1, เพื่อเลนอุปกรณทางน้ํา เชน เจ็ทสกี สกูตเตอร 

พารามอเตอร  3.40 1.25 

 

ปานกลาง 

    2.เพื่อชื่นชมความสวยงามของน้าํทะเลและหาด

ทราย 4.43 0.82 

 

มากที่สุด 

    3.เพื่อชื่นชมความสวยงามของแหลงธรรมชาติใต

ทองทะเล 3.83 1.07 

 

มาก 

    4. เพื่อชืน่ชมความสวยงามของสถานทีพ่ัก 4.14 0.94 มาก 

รวม 3.95 0.67 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดานแรงจูงใจทาง

กายภาพและสรีระศาสตร โดยรวมอยูในระดับ มาก( X  = 3.95)  

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อเพื่อชื่นชมความสวยงามของน้ําทะเลและหาดทราย มี

ระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 4.43) เพื่อชื่นชมความสวยงามของสถานที่พัก มีระดับ

แรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 4.41) และ เพื่อเลนอุปกรณทางน้ํา เชน เจ็ทสกี สกูตเตอร 

พารามอเตอร มีระดับแรงจูงใจ อยูในอันดับทายสุด ( X  = 3.40)   
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ตาราง 7 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน ดาน  

      แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม 

 

ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจ
ทางดานสังคม สัมพนัธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม 

X  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

    1.เพื่อพบปะบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน เชน 

กลุมรักการถายภาพ หรือกลุมเลนกีฬาทางน้ํา เปน

ตน 3.82 1.14 

 

 

มาก 

    2.เพื่อรวมกิจกรรมและสังสรรคกับเพื่อน เชน 

กิจกรรมรับนอง 3.10 1.36 

 

ปานกลาง 

รวม 3.46 0.98 มาก 

 

 จากตาราง 7 พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดานแรงจูงใจ

ทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก( X  = 3.46)  

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อพบปะบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน เชน กลุมรักการ

ถายภาพ หรือกลุมเลนกีฬาทางน้ํา เปนตน มีระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 3.82) เพื่อรวม

กิจกรรมและสังสรรคกับเพื่อน เชน กิจกรรมรับนอง มีระดับแรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา 

 ( X  = 3.10)  

 

ตาราง 8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

       แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล 

 

ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจ
ทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศกึษาของ

บุคคล 

X  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

    1.ชื่นชอบวถิีความเปนอยูแบบชาวบาน เชน 

โฮมสเตย 3.59 1.12 

 

มาก 

    2.เพื่อใหเกดิความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น 3.04 1.06 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.96 ปานกลาง 
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  จากตาราง 8 พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดานแรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 3.31)  

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ชื่นชอบวิถีความเปนอยูแบบชาวบาน เชน โฮมสเตย มี

ระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 3.59) เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น มีระดับ

แรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.04) 
 
ตาราง 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลดเพลินการฆาเวลา 

 

ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจ
ทางดานแรงจูงใจทางดานความบันเทงิ ความ

เพลิดเพลินการฆาเวลา 

X  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

   1.เพื่อผอนคลายโดยการใหอาหารสัตว เชนฝูงลงิ

หรือปลาบริเวณชายหาด 3.71 0.94 

 

มาก 

   2.เพื่อศึกษาเสนทางธรรมชาติโดยการเดินปาหรือ

ข่ีจักรยานเสือภูเขา 3.49 1.23 

 

มาก 

รวม 3.60 0.97 มาก 

 

   จากตาราง 9 พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดานแรงจูงใจ

ทางดานแรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลินการฆาเวลา โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X  = 3.60)  

   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อผอนคลายโดยการใหอาหารสัตว เชนฝูงลิงหรือปลา

บริเวณชายหาด มีระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 3.71) เพื่อเพื่อศึกษาเสนทางธรรมชาติ

โดยการเดินปาหรือข่ีจักรยานเสือภูเขา มีระดับแรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.49) 
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ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา 

 

ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจ
ทางดานแรงจูงใจทางดานธุรกจิ หรืองานที่ทาํ 

X  S.D. ระดับแรงจูงใจ 

   1.เพื่อศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานโซลาเซลลและพลังงานจากกังหันลม 2.71 1.16 

 

ปานกลาง 

   2.เพื่อคนหาทําเลที่ต้ังในการดําเนินธุรกิจ 2.73 1.10 ปานกลาง 

   3.เพื่อเปนการขยายชองทางในการประกอบธุรกิจ 2.88 1.12 ปานกลาง 

   4.เพื่อเปนการคนหาชองทางทางการตลาดใหม 2.89 1.25 ปานกลาง 

รวม 2.80 0.90 ปานกลาง 

 

  จากตาราง 10 พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดานแรงจูงใจ

ทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.80)  

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อเปนการคนหาชองทางทางการตลาดใหม มีระดับ

แรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 2.89) เพื่อเปนการขยายชองทางในการประกอบธุรกิจ อยูใน

อันดับรองลงมา ( X  = 2.88) และ เพื่อศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานโซลา

เซลลและพลังงานจากกังหันลม อยูเปนอันดับทายสุด ( X  = 2.71) 

 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะ
ลาน จ.ชลบุรี 

การนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับ

การทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี  ซึ่งประกอบดวย ดานสื่อบุคคล ดานสื่อมวลชน ดานสื่อเฉพาะกิจ 

ดานสื่ออินเตอรเน็ต โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงผลดัง

ตาราง 11 – 15 
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ตาราง 11 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีอิทธิพลของส่ือเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

      เกาะลาน จ.ชลบุรี 

 

ประเภทสื่อ X  S.D. ระดับการมีอิทธิพลของสือ่ 

1.ดานสื่อบุคคล 3.21 0.61 ปานกลาง 

2.ดานสื่อมวลชน 2.76 0.64 ปานกลาง 

3.ดานสื่อเฉพาะกิจ 2.56 0.84 นอย 

4.ดานสื่ออินเตอรเน็ต 4.08 0.94 มาก 

รวม 3.15 0.49 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 11 พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 3.15)  

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานสื่ออินเตอรเน็ต มีอิทธิพลอยูเปนอันดับแรก ( X  = 4.08) 

ดานสื่อบุคคล มีอิทธิพล อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.21) และ ดานสื่อเฉพาะกิจ อยูในอันดับ

ทายสุด ( X  = 2.56)  

 

ตาราง 12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีอิทธิพลของส่ือเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

      เกาะลาน จ.ชลบุรีดานสื่อบุคคล 

 

ประเภทสื่อดานบุคคล X  S.D. ระดับการมีอิทธิพลของสือ่ 

1. ไกด 1.94 0.87 นอย 

2. เพื่อน 4.01 1.06 มาก 

3. พอ / แม ญาติพี่นอง 3.37 0.97 ปานกลาง 

4. แฟน / คนรัก 3.52 1.26 มาก 

รวม 3.21 0.61 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 12 พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อบุคคลเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะ

ลาน จ.ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = (3.21)  
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อน มีอิทธิพล อยูเปนอนัดับแรก ( X  = 4.01) แฟน / คน

รัก มีอิทธิพล อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.52) และ ไกด มีอิทธิพล อยูในอันดับทายสุด ( X  = 

1.94)  

 

ตาราง 13 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีอิทธิพลของส่ือเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

      เกาะลาน จ.ชลบุรีดานสื่อมวลชน 

 

 ประเภทสื่อดานสื่อมวลชน X  S.D. ระดับการมีอิทธิพลของสือ่ 

1. วทิย ุ 2.34 0.95 นอย 

2. โทรทัศน 2.58 0.93 นอย 

3. วารสาร/นิตยสาร 3.35 0.81 ปานกลาง 

รวม 2.76 0.64 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 13 พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสือ่มวลชนเกี่ยวกับการทองเทีย่วเกาะ

ลาน จ.ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 2.76)  

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา วารสาร/นิตยสาร มีอิทธพิล อยูเปนอนัดับแรก ( X  = 3.35) 

โทรทัศน มีอิทธิพล อยูในอนัดับรองลงมา ( X  = 2.58) และ วิทย ุ มีอิทธพิล อยูในอนัดับทายสุด 

( X  = 2.34)  

 

ตาราง 14 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีอิทธิพลของส่ือเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

      เกาะลาน จ.ชลบุรีดานสื่อเฉพาะกิจ 

 

ประเภทสื่อดานสื่อเฉพาะกิจ X  S.D. ระดับการมีอิทธิพลของ
สื่อ 

1. ใบปลิว/แผนพับ 2.58 1.01 นอย 

2. โปสเตอร 2.55 0.84 นอย 

รวม 2.56 0.84 นอย 

  

 จากตาราง 14 พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสือ่เฉพาะกิจเกีย่วกับการทองเที่ยว

เกาะลาน จ.ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับนอย( X  = 2.56)  
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 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใบปลิว/แผนพับ มีอิทธิพล อยูเปนอันดบัแรก ( X  = 2.58) 

โปสเตอร มีอิทธิพล อยูในอนัดับรองลงมา ( X  = 2.55)  
 
ตาราง 15 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีอิทธิพลของส่ือเกี่ยวกับการทองเที่ยว  

      เกาะลาน จ.ชลบุรีดานสื่ออินเตอรเน็ต 

 

ประเภทสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต X  S.D. ระดับการมีอิทธิพลของ
สื่อ 

1. เว็บไซด 4.08 0.94 มาก 

รวม 4.08 0.94 มาก 

  

 จากตาราง 15 พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานอนิเตอรเน็ตกิจเกี่ยวกับการทองเทีย่ว

เกาะลาน จ.ชลบุรี เว็บไซด อยูในระดับมาก( X  = 4.08)  

   

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มี
ตอการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

การนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนนี้เปนการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี  ประกอบดวย  

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน 

4. พาหนะที่ทานใชเดนิทางมาทองเที่ยวทีเ่กาะลาน จ,ชลบุรี 

 

โดยใชการแจกแจงความถี ่และคิดเปนรอยละ ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงผลดังตาราง 16 
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ตาราง 16 จํานวน และรอยละของนักทองเที่ยว  จําแนกตามพฤตกิรรมการทองเที่ยวของ  

      นกัทองเทีย่วทีม่ีตอการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี  

(n = 400) 

พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี   

1) 1 วัน 86 21.50 

2) 2 วัน 210 52.50 

3) 3 วัน 68 17.00 

4) มากกวา 3 วัน 36 9.00 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี   

1) วันธรรมดา 59 14.75 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 147 36.75 

3) วันหยุดตามเทศกาล 146 36.50 

4) วันลาพกัรอนประจําป 48 12.00 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน   

1) รีสอรท 212 53.00 

2) โฮมสเตย 86 21.50 

3) บานเชา 36 9.00 

4) เกสตเฮาส 58 14.50 

5) บานญาติ / เพื่อน 8 2.00 

4. พาหนะที่ทานใชเดนิทางมาทองเที่ยวทีเ่กาะลาน จ,ชลบุรี   

1) รถยนตสวนตัว  242 60.50 

2) รถโดยสารประจําทาง 109 27.25 

3) รถไฟ 20 5.00 

4) รถเชา / เหมานาํเที่ยว 29 7.25 

  

 จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวชาวไทยทีม่ีตอการทองเที่ยว

เกาะลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเทีย่วชาวไทย ดังตอไปนี ้
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ระยะเวลาที่ทานใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวมาทองเที่ยว 

เกาะลาน 2 วัน อยูเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 52.50 และ 1 วัน อยูในอันดับรองลงมา คิดเปนรอย

ละ 21.50 สวน มากกวา 3 วันอยูในอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 9.00  

ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะ

ลานใชเวลาชวง วันหยุดสุดสัปดาห อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 36.75 และ วันหยุดตาม

เทศกาล อยูในอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 36.50 สวน วันลาพักรอนประจําป อยูในอันดับ

ทายสุด คิดเปนรอยละ 12.00  

สถานทีพ่ักแรมประเภทใดทีท่านใชพกัคางคืน พบวา นักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวเกาะลานจะพัก

ที่ รีสอรท อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 53.00 และ โฮมสเตย อยูในอันดับรองลงมา 21.50 สวน 

บานญาติ/เพื่อน อยูในอันดับทายสุด คิดเปนรอยละ 2.00  

พาหนะที่ทานใชเดินทางมาทองเที่ยวที่เกาะลาน จ,ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวที่มาเกาะลาน

เดินทางโดย รถยนตสวนตัว อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 60.50 และรถโดยสารประจําทาง อยู

เปนอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 27.25 สวนรถไฟ อยูในอันดับทายสุด คิดเปนรอยละ 5.00 

 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยจะนําตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพ  และรายได

ตอเดือน และตัวแปรพฤติกรรมกรรมการทองเที่ยวไดแก ระยะเวลาที่ทานใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลาน 

สถานที่พักแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน และพาหนะที่ทานใชเดินทางมาทองเที่ยวที่เกาะลาน  มา

กําหนดชวงใหม เนื่องจากตัวแปรเหลานี้บางตัวมีจํานวนนอย และกําหนดชวงของตัวแปรใหแคบลง 

เพื่อปองกันปญหาคาความถี่ที่คาดหวัง (Expected) นอยกวา 5 เกิน 20% ของจํานวนเซลลทั้งหมด 

เพราะหากคาความถี่ที่คาดหวัง (Expected) นอยกวา 5 เกิน 20% ของจํานวนเซลล จะมีผลทําใหคา 

Sig. ของการทดสอบที่ไดไมใชคาที่แทจริง และไมมีความนาเชื่อถือ ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชวงของตัว

แปรใหมดังนี้   

 ตัวแปรอายุ กําหนดใหเหลือ 4 ชวงคือ 1) อายุตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป 2) อายุ 21–30 ป 3) 

อายุ 31-40 ป 4) อายุมากกวา 41 ป   

ตัวแปรสถานภาพ กําหนดใหเหลือ 2 ชวงคือ 1) โสด 2) สมรส/หยาราง 

ตัวแปรรายไดตอเดือน กําหนดใหเหลือ 5 ชวงคือ 1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 2) 

10,001-15,000 บาท 3) 15,001-20,000 บาท 4) 20,001-25,000 บาท 5) มากกวา25,000 บาท  

สําหรับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ผูวิจัยไดกําหนดชวงใหม

ดังนี้ 
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ระยะเวลาที่ทานใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลาน  กําหนดใหเหลือ 3 ชวงคือ 1) 1 วัน 2) 2 วัน  

3) 3 วันหรือมากกวา   

สถานทีพ่ักแรมประเภทใดทีท่านใชพกัคางคืน กาํหนดใหเหลือ 3 ชวงคือ 1) รีสอรท 2) โฮมสเตย 

3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาติ 

พาหนะทีท่านใชเดินทางมาทองเที่ยวที่เกาะลาน  กาํหนดใหเหลือ 2 ชวงคือ 1) รถยนตสวนตัว 2) 

รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชาเหมานาํเทีย่ว  

ซึ่งสามารถจาํแนกใหมไดดังนี ้
 

ตาราง 17 จํานวน และรอยละของนักทองเที่ยว จาํแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่มกีารกําหนดชวงใหม 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน รอยละ 

1. เพศ   

1) ชาย 157 39.3 

2) หญิง 243 60.8 

2. อาย ุ   

1) ตํ่าวาหรือเทากบั 20 ป 60 15.0 

2 ) 21 – 30 ป 169 42.3 

3 ) 31 – 40 ป 125 31.3 

4 ) 41 ปข้ึนไป 46 11.05 

3. สถานภาพสมรส   

1) โสด 309 77.3 

2) สมรส / หยาราง 91 22.7 

4. ระดับการศกึษาสงูสุด   

1) ตํ่ากวาปริญญาตรี 55 13.8 

2) ปริญญาตรี 217 54.3 

3) สูงกวาปริญญาตรี 128 32.0 

5.อาชีพ   

1) นักเรียน / นักศึกษา 63 15.75 

2) ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 66 16.5 

3) รับราชการ / พนักงานรัฐวสิาหกจิ 35 8.75 

4) พนกังานบริษัทเอกชน 236 59 
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ตาราง 17 (ตอ) 

(n = 400) 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน รอยละ 

6.    

1) ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 169 42.25 

2) 20,001 – 30,000 บาท 131 32.75 

3) 30,001 – 40,000 บาท 57 14.25 

4) 40,001 บาทขึ้นไป 43 10.75 
 

จากตาราง  17  พบวา นักทองเที่ยวที่ทําการสํารวจสวนใหญ เปนเพศ หญิง คิดเปนรอยละ

60.8 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 42.3 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 77.3  มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.3  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 59.0 และ

มีรายไดสวนตัวตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 20,000 บาทคิดเปนรอยละ 42.25  
 

ตาราง 18 จํานวน และรอยละของนักทองเที่ยว  จําแนกตามพฤตกิรรมการทองเที่ยวของ  

      นกัทองเทีย่วทีม่ีตอการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ที่มีการกําหนดชวงใหม 

(n = 400) 

พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี   

1) 1 วัน 86 21.50 

2) 2 วัน 210 52.50 

3) 3 วัน หรือมากกวา 104 26.00 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี   

1) วันธรรมดา 59 14.75 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 147 36.75 

3) วันหยุดตามเทศกาล 146 36.50 

4) วันลาพกัรอนประจําป 48 12.00 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน   

1) รีสอรท 212 53.00 

2) โฮมสเตย 86 21.50 

          3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาต ิ/ เพื่อน 102 25.50 
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ตาราง 18 (ตอ) 

(n = 400) 

พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว จํานวน รอยละ 

4. พาหนะที่ทานใชเดนิทางมาทองเที่ยวทีเ่กาะลาน จ,ชลบุรี   

                   1) รถยนตสวนตัว  242 60.50 

                 2) รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชา / เหมานําเที่ยว 158 39.5 

 

             จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยว

เกาะลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดังตอไปนี้ 

ระยะเวลาที่ทานใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวมาทองเที่ยว 

เกาะลาน 2 วัน อยูเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 52.50 และ 1 วัน อยูในอันดับรองลงมา คิดเปนรอย

ละ 21.50 สวน มากกวา 3 วันหรือมากกวาอยูในอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 26.00 

ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะ

ลานใชเวลาชวง วันหยุดสุดสัปดาห อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 36.75 และ วันหยุดตาม

เทศกาล อยูในอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 36.50 สวน วันลาพักรอนประจําป อยูในอันดับ

ทายสุด คิดเปนรอยละ 12.00  

สถานทีพ่ักแรมประเภทใดทีท่านใชพกัคางคืน พบวา นักทองเที่ยวทีม่าเที่ยวเกาะลานจะพัก

ที่ รีสอรท อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 53.00 และ เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาติ / เพื่อน อยูใน

อันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 25.50 สวนโฮมสเตย อยูในอันดับทายสุด คิดเปนรอยละ 21.0 

พาหนะที่ทานใชเดินทางมาทองเที่ยวที่เกาะลาน จ,ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวที่มาเกาะลาน

เดินทางโดย รถยนตสวนตัว อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 60.50 และรถโดยสารประจําทาง/

รถไฟ/รถเชา / เหมานําเที่ยว อยูเปนอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 39.50  

ในการทดสอบสมมติฐานครั้งนี้  มีการ ใช ใชสถิติแบบไคสแควร เพื่อหาคาความ สัมพันธ

ของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด และ ใชสถิติทดสอบ

หาความแตกตางคาที  ( T- test)  ในกรณีเปรียบเทียบองกลุม  2  กลุม  และใชสถิติทดสอบหา

ความแตกตางคาเอฟ  (F - test)  หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One-way  Analysis  

of  Variance  :  One – way  ANOVA )การทดสอบสมมติฐานใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยได

ต้ังสมมติฐานไวดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี ของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  

แบงเปนสมมติฐานยอยไดดังนี ้

สมมติฐานที ่1.1 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในดานระยะเวลา  

สมมติฐานที ่1.2  เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในดานชวงเวลา 

สมมติฐานที ่1.3  เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในดานสถานทีพ่ักแรม 

สมมติฐานที ่1.4  เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในดานยานพาหนะ 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงผลดังนี ้

สมมติฐานที่ 1.1 เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยในดานระยะเวลา 

สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0: เพศไมมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 H1: เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงผลดังตาราง 19 
 

ตาราง 19 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลา  

      ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

เพศ 

ชาย หญิง 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี   

1) 1 วัน 45 41 

2) 2 วัน 82 128 

3) 3 วันหรือมากกวา 30 74 

   

 
2χ  =10.891    Sig(2-sided)  = 0.004* 

Cramer’s V  = 0.165     Sig = 0.004* 
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จากตาราง 19   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา เพศมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพนัธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรม

การทองเทีย่วเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเทีย่วเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย โดยมี

คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.165  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพนัธกนัในระดับตํ่า 
 
ตาราง 20 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลา  

      ในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

เพศ 

ชาย หญิง 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี   

1) วันธรรมดา 36 23 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 58 89 

3) วันหยุดตามเทศกาล 47 99 

4) วันลาพกัรอนประจําป 16 32 

 
2χ  = 15.481   Sig(2-sided)  = 0.001* 

Cramer’s V  =0 .197     Sig = 0.001* 
 
 จากตาราง 20   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา เพศมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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    เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.197  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 21 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่  

      พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

เพศ 

ชาย หญิง 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน   

1) รีสอรท 69 143 

2) โฮมสเตย 31 55 

3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาต ิ 57 45 

       

         
2χ  = 16.198           Sig(2-sided)  =  0.000* 

Cramer’s V  =  0.201    Sig  =  0.000* 

  

     จากตาราง 21   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา เพศมีความสัมพันธกับสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะ

ลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.201  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสมัพันธกันในระดับตํ่า 
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ตาราง 22 การทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่  

      ใชเดินทางมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

เพศ 

ชาย หญิง 

4.พาหนะทีท่านใชเดินทางมาทองเทีย่วที่เกาะลาน จ.ชลบุรี 
  

1) รถยนตสวนตัว  80 162 

2) รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชาเหมา     77 81 

 
2χ  =9.852         Sig(2-sided)  = 0.002* 

Cramer’s V  = 0.157   Sig = 0.002* 

 

 จากตาราง 22  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา เพศมีความสัมพันธกับพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะ

ลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพนัธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา เพศมีความสัมพนัธกับพฤติกรรม

การทองเทีย่วเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดนิทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนกัทองเที่ยวชาวไทย โดย

มีคาสัมประสทิธิ์เทากับ 0.157  แสดงวาตวัแปรทั้งสองมคีวามสัมพันธกันในระดับตํ่า 

 

            สมมติฐานที ่2 อายุมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนักทองเทีย่ว

ชาวไทย  

            สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

 H0: อายุไมมีความสัมพนัธกบัพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 H1: อายุตางกนัมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนักทองเทีย่วชาว

ไทย 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังนี้ 
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ตาราง 23 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

       ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาย ุ

≤ 20 ป 21-30 ป 31-40 ป ≥ 41 ป 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.

ชลบุรี     

1) 1 วัน 14 39 33 0 

2) 2 วัน 16 83 74 37 

3) 3 วันหรือมากกวา 30 47 18 9 

 
2χ  =48.185  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Somers’ D  = 0.092   Sig = 0.036* 

 

จากตาราง 23   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อายุมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Somers’ D พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยมี

คาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.092 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
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ตาราง 24 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลา  

      ในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาย ุ

≤ 20 ป 21-30 ป 31-40 ป ≥ 41 ป 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน 

จ.ชลบุรี     

1) วันธรรมดา 22 24 13 0 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 14 64 53 16 

3) วันหยุดตามเทศกาล 20 59 42 25 

4) วันลาพกัรอนประจําป 4 22 17 5 

 
2χ  =38.561  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.310          Sig = 0.000* 

 

จากตาราง 24 จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธ

ระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

หมายความวา อายุมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลาน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อายุมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.310  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปาน

กลาง 
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ตาราง 25 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่  

      พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาย ุ

≤ 20 ป 21-30 ป 31-40 ป ≥ 41 ป 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน     

1) รีสอรท 28 78 69 37 

2) โฮมสเตย 12 25 44 5 

3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาต ิ 20 66 12 4 

 
2χ  =56.629  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0. 266   Sig = 0.000* 

 

 จากตาราง 25 จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา เพศมีความสัมพันธกับสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะ

ลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อายุมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.266  แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
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ตาราง 26 การทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่  

      ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาย ุ

≤ 20 ป 21-30 ป 31-40 ป ≥ 41 ป 

4.พาหนะทีท่านใชเดินทางมาทองเทีย่วที่เกาะลาน 

จ.ชลบุรี     

1) รถยนตสวนตัว  36 77 92 37 

2) รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชาเหมา

เที่ยว 24 92 33 9 

 
2χ  =32.412  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.285           Sig  = 0.000* 

 

 จากตาราง 26  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อายุมีความสัมพันธกับพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะ

ลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อายุมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.285 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 

          สมมติฐานที ่3 สถานะภาพทางการสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเทีย่วชาวไทย  
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            สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: สถานะภาพไมมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

  H1: สถานะภาพมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังนี้ 
 
ตาราง 27 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

สถานะภาพ 

โสด 

สมรส/

หยาราง 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

  

1) 1 วัน 72 14 

2) 2 วัน 147 63 

3) 3 วันหรือมากกวา 90 14 

 
2χ  =13.435  Sig(2-sided)  = 0.001* 

Cramer’s V  = 0.183   Sig = 0.001* 
 

จากตาราง 27   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0 



 90 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.183 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 28 การทดสอบความสัมพนัธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      ชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

สถานะภาพ 

โสด 

สมรส/

หยาราง 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 

    

1) วันธรรมดา 59 0 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 119 28 

3) วันหยุดตามเทศกาล 101 45 

4) วันลาพกัรอนประจําป 30 18 

 
2χ  =29.877  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.273   Sig = 0.000* 

 

    จากตาราง 28  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมา

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยว

เกาะลาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.273 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
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ตาราง 29 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      สถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

สถานะภาพ 

โสด 

สมรส/

หยาราง 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน   

1) รีสอรท 140 72 

2) โฮมสเตย 71 15 

3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาต ิ 98 4 

 
2χ  =37.119  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.305            Sig  = 0.000* 

 

จากตาราง 29   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมในการ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว

เกาะลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.305 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับปาน

กลาง 
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ตาราง 30 การทดสอบความสัมพันธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะดาน  

      พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

สถานะภาพ 

โสด 

สมรส/

หยาราง 

4.พาหนะทีท่านใชเดินทางมาทองเทีย่วที่เกาะลาน จ.ชลบุรี 

  

1) รถยนตสวนตัว  165 77 

2) รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชาเหมาเทีย่ว 

144 14 

 
2χ  =28.667  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.268   Sig = 0.000* 

 

จากตาราง 30  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางสถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับพาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว เกาะลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา สถานะภาพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.268 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
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             สมมติฐานที ่4 ระดับการศึกษามีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  

               สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

  H1: ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังนี้ 
 
ตาราง 31 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน  

      ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

   

1) 1 วัน 10 35 41 

2) 2 วัน 28 117 65 

3) 3 วันหรือมากกวา 17 65 22 

 
2χ  =15.615  Sig(2-sided)  = 0.004* 

Somers’ D  = 0.156   Sig = 0.001* 
 

   จากตาราง 31  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใช

สําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใช

สําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Somers’s D พบวา ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.156 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

กันในระดับตํ่า 
 

ตาราง 32 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน  

      ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 

   

1) วันธรรมดา 8 42 9 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 26 65 56 

3) วันหยุดตามเทศกาล 12 79 55 

4) วันลาพกัรอนประจําป 9 31 8 

 
2χ  =24.443  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.175   Sig = 0.000* 
 

 จากตาราง 32   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมา

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยว

เกาะลาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.175 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 33 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน  

      ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน    

1) รีสอรท 26 108 78 

2) โฮมสเตย 17 41 28 

3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาต ิ 12 68 22 

 
2χ  =11.907  Sig(2-sided)  = 0.018* 

Cramer’s V  = 0.122   Sig = 0.018* 
 
  จากตาราง 33   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมใน

การทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.018 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับสถานที่พักแรมใน

การทองเที่ยวเกาะลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.122 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 



 96 

ตาราง 34 การทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน  

      ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

4.พาหนะทีท่านใชเดินทางมาทองเทีย่วที่เกาะลาน จ.ชลบุรี 

   

1) รถยนตสวนตัว  43 114 85 

2) รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชาเหมาเทีย่ว 

12 103 43 
2χ  =14.825  Sig(2-sided)  = 0.001* 

Cramer’s V  = 0.193   Sig = 0.001* 

 

 จากตาราง 34  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดินทาง

มาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพาหนะที่ใชเดินทาง

มาทองเที่ยว เกาะลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.193 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน

ในระดับตํ่า 

 

              สมมติฐานที่ 5 อาชพีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  

 



 97 

                   สามารถเขยีนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: อาชีพไมมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนกัทองเทีย่ว

ชาวไทย 

             H1: อาชีพมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่ว 

ชาวไทย 

        ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังนี้ 

 

ตาราง 35 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

รับ

ราชการ/

พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน

บริษัทเอกชน 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะ

ลาน จ.ชลบุรี     

1) 1 วัน 19 17 4 46 

2) 2 วัน 20 41 22 127 

3) 3 วันหรือมากกวา 24 8 9 63 

 
2χ  =20.452  Sig(2-sided)  = 0.002* 

Cramer’s V  = 0.160   Sig = 0.002* 

 

จากตาราง 35  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.160 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 36 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      ชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

รับ

ราชการ/

พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน

บริษัทเอกชน 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่ว

เกาะลาน จ.ชลบุรี     

1) วันธรรมดา 21 13 4 21 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 14 21 8 104 

3) วันหยุดตามเทศกาล 24 24 19 79 

4) วันลาพกัรอนประจําป 4 8 4 32 

 
2χ  =36.752  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.175   Sig = 0.000* 

 

จากตาราง 36 จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธ

ระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลาน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.175 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 37 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่  

      พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

รับ

ราชการ/

พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน

บริษัทเอกชน 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพกัคาง

คืน     

1) รีสอรท 26 46 23 117 

2) โฮมสเตย 12 8 4 62 

3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาต ิ 25 12 8 57 

 
2χ  =20.343  Sig(2-sided)  = 0.002* 

Cramer’s V  = 0.159   Sig = 0.002* 
 

     จากตาราง 37   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมในการ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย มีคา Sig. เทากับ 0.002 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะ

ลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 100

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.159 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 38 การทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะ  

      ที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

อาชีพ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

รับ

ราชการ/

พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน

บริษัทเอกชน 

4.พาหนะทีท่านใชเดินทางมาทองเทีย่วที่

เกาะลาน จ.ชลบุรี     

1) รถยนตสวนตัว  34 46 27 135 

2) รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชา

เหมาเทีย่ว 29 20 8 101 

 
2χ  = 8.591         Sig(2-sided)  = 0.035* 

Cramer’s V  = 0.147   Sig              = 0.035* 

 

    จากตาราง 38  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีคา Sig. เทากับ 0.035 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับพาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว เกาะลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.147 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 

 

            สมมติฐานที ่6 รายไดมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  

               สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: รายไดไมมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนกัทองเทีย่ว

ชาวไทย 

              H1: รายไดมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่ว

ชาวไทย 

  ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังนี้ 

 

ตาราง 39 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

รายได 

ตํ่ากวา 

20,000 

บาท 

20,001-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้

ไป 

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.

ชลบุรี     

1) 1 วัน 40 24 17 5 

2) 2 วัน 77 72 27 34 

3) 3 วันหรือมากกวา 52 35 13 4 

 
2χ  = 18.88        Sig(2-sided =  0.004* 

Cramer’s V  =  0.154   Sig  =  0.004* 
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จากตาราง 39  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานระยะเวลาที่ใชสําหรับ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา รายไดมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชสําหรับ

ทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รายไดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.154 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 40 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดาน  

      ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

รายได 

ตํ่ากวา 

20,000 

บาท 

20,001-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้

ไป 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.

ชลบุรี     

1) วันธรรมดา 25 17 0 17 

2) วันหยุดสุดสัปดาห 68 49 22 8 

3) วันหยุดตามเทศกาล 57 53 18 18 

4) วันลาพกัรอนประจําป 19 12 17 0 

 
2χ  =53.922  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.212   Sig = 0.000* 
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 จากตาราง 40  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา รายไดมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รายไดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.212 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 41 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่  

      พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

รายได 

ตํ่ากวา 

20,000 

บาท 

20,001-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้

ไป 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน     

1) รีสอรท 83 73 17 39 

2) โฮมสเตย 33 25 28 0 

3) เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาต ิ 53 33 12 4 

 
2χ  =55.255  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.263   Sig = 0.000* 
 

  จากตาราง 41 จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานสถานที่พักแรมในการ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว

เกาะลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รายไดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.263 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
ตาราง 42 การทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะ  

      ที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน 

รายได 

ตํ่ากวา 

20,000 

บาท 

20,001-

30,000 

บาท 

30,001-

40,000 

บาท 

40,001 

บาทขึน้

ไป 

4.พาหนะทีท่านใชเดินทางมาทองเทีย่วที่เกาะลาน 

จ.ชลบุรี         

1) รถยนตสวนตัว  95 80 28 39 

2) รถโดยสารประจําทาง/รถไฟ/รถเชาเหมา

เที่ยว 74 51 29 4 

 
2χ  =20.813  Sig(2-sided)  = 0.000* 

Cramer’s V  = 0.228   Sig = 0.000* 
 
 จากตาราง 42  จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา 

ความสัมพันธระหวางอาชีพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานดานพาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธกับพาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว เกาะลานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 เมื่อทดสอบความสัมพันธตอดวยสถิติ Cramer’s V พบวา รายไดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.228 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า 
 
สมมติฐานที่ 7  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  

          สมมติฐานที ่7.1 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการ

ทองเที่ยว ดานระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว แตกตางกัน 

             สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ทุกระดับแรงจูงใจในการทองเที่ยว มพีฤติกรรมการทองเทีย่ว ดานระยะเวลาที่

ใชสําหรับทองเที่ยว ไมแตกตางกนั 

  H1: อยางนอย 2 ระดับแรงจงูใจในการทองเทีย่ว มีพฤตกิรรมการทองเที่ยว ดาน

ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเทีย่ว แตกตางกนั 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 43 

 

ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว กับ  

      พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว  

 

ปจจัยการจงูใจในการ
ทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. แรงจูงใจทางกายภาพ

และสรีระศาสตร 

  

ระหวางกลุม 2.78 2 1.39 3.104 0.046* 

ภายในกลุม 177.83 397 0.45   

รวม 180.61 399       

2. แรงจูงใจทางดาน

สังคม สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลและ

จริยธรรม 

  

ระหวางกลุม 16.48 2 8.24 8.910 0.000* 

ภายในกลุม 367.09 397 0.92   

รวม 383.57 399       

รวม 

324.66 399       
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ตาราง 43 (ตอ) 

 

ปจจัยการจงูใจในการ
ทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

3. แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา และ

การศึกษาของบุคคล 

ระหวางกลุม 7.46 2 3.73 4.136 0.017* 

ภายในกลุม 357.98 397 0.90   

รวม 365.44 399    

4. แรงจูงใจทางดาน

ความบนัเทงิ ความ

เพลิดเพลนิ การฆาเวลา 

  

ระหวางกลุม 14.03 2 7.02 7.711 0.001* 

ภายในกลุม 361.17 397 0.91   

รวม 

375.20 399       

5. แรงจูงใจทางดาน

ธุรกิจ หรืองานที่ทาํ 

  

ระหวางกลุม 11.97 2 5.99 7.601 0.001* 

ภายในกลุม 

312.69 397 0.79   

 

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยว กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว โดยใชคาสถิติ F-test ใน

การทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.046 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระ

ศาสตร มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตาราง 44 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล

และจริยธรรม มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจ

ทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 
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ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี 

Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 45 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.017 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดาน

ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-

Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 46 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การ

ฆาเวลา  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดาน

ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่

ใชสําหรับทองเที่ยว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant 

Different (LSD) ดังตารางที่ 47 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 48 
 
ตาราง 44 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว   

       ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใช  

       สําหรับทองเที่ยว 
 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว    1 วนั 2 วัน 

3 วันหรือ

มากกวา 

   3.94 3.88 4.08 

 1 วนั 3.94 -   

2 วัน 3.88 0.526 -  

3 วันหรือมากกวา 4.08 0.137 0.013 - 

X
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จากตาราง 44 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลา

ที่ใชสําหรับทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วัน

หรือมากกวา 

 

ตาราง 45 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม กับพฤติกรรมการทองเที่ยว   

      ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว    1 วนั 2 วัน 

3 วันหรือ

มากกวา 

   3.70 3.27 3.64 

 1 วนั 3.70 -   

2 วัน 3.27 0.00 -  

3 วันหรือมากกวา 3.64 0.673 0.001 - 

 

จากตาราง 45 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว พบวา  

  1. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน 

  2. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

 

 

 

X
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ตาราง 46 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดาน  

      ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับ
ทองเที่ยว    1 วนั 2 วัน 3 วันหรือมากกวา 

   3.50 3.19 3.41 

 1 วนั 3.50 -     

2 วัน 3.19 0.01 -  

3 วันหรือมากกวา 3.41 0.532 0.046 - 
 

จากตาราง 46 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แตกตางกันกับ นักทองเที่ยว

ที่มาทองเที่ยว 2 วัน 

2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แตกตางกันกับ นักทองเที่ยว

ที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 
 

ตาราง 47 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา กับพฤติกรรมการทองเที่ยว   

      ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 
 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว    1 วนั 2 วัน 

3 วันหรือ

มากกวา 

   3.49 3.49 3.91 

 1 วนั 3.49 -     

2 วัน 3.49 0.983 -  

3 วันหรือมากกวา 3.91 0.002 0.00 - 

X

X
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จากตาราง 47 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว พบวา  

1. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานความบันเทิง  ความเพลิดเพลิน  การฆาเวลาแตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

2. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

 

ตาราง 48 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับ  

      ทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับ
ทองเที่ยว    1 วนั 2 วัน 

3 วันหรือ

มากกวา 

   2.53 2.79 3.04 

 1 วนั 2.53 -     

2 วัน 2.79 0.02 -  

3 วันหรือมากกวา 3.04 0.00 0.021 - 

 

จากตาราง 48 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา กับ พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่

ใชสําหรับทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน 

2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วัน

หรือมากกวา  

X
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3.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วัน

หรือมากกวา 

 

          สมมติฐานที ่7.2 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการ

ทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเทีย่ว แตตางกนั 

              สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ปจจัยการจูงใจในการทองเทีย่ว มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่ว 

ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ไมตางกนั 

  H1: ปจจัยการจูงใจในการทองเทีย่ว มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่ว 

ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว แตกตางกัน 

 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 49 

 

ตาราง 49 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว กับ  

       พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว 

 

ปจจัยการจงูใจในการ
ทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. แรงจูงใจทาง

กายภาพและสรีระ

ศาสตร 

  

ระหวางกลุม 4.22 3 1.41 3.160 0.025* 

ภายในกลุม 176.39 396 0.45   

รวม 

180.61 399       

2. แรงจูงใจทางดาน

สังคม สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลและ

จริยธรรม 

  

ระหวางกลุม 26.72 3 8.91 9.885 0.000* 

ภายในกลุม 356.85 396 0.90   

รวม 

383.57 399       
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ตาราง 49 (ตอ) 

 

ปจจัยการจงูใจในการ
ทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

3. แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา 

และการศึกษาของ

บุคคล ระหวางกลุม 5.06 3 1.69 1.855 0.137 

 ภายในกลุม 360.37 396 0.91   

 รวม 365.44 399       

4. แรงจูงใจทางดาน

ความบนัเทงิ ความ

เพลิดเพลนิ การฆาเวลา 

  ระหวางกลุม 28.92 3 9.64 11.024 0.000* 

 ภายในกลุม 346.28 396 0.87   

 รวม 375.20 399       

5. แรงจูงใจทางดาน

ธุรกิจ หรืองานที่ทาํ 

  ระหวางกลุม 24.94 3 8.31 10.985 0.000* 

 ภายในกลุม 299.72 396 0.76   

 รวม 324.66 399       

 

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 49 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยว กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว โดยใชคาสถิติ F-test ในการ

ทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.025 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
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หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระ

ศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตาราง

ที่ 50 

  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล

และจริยธรรม มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจ

ทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี 

Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 51 

  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.137 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดาน

ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  

  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน 

การฆาเวลา  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจ

ทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี 

Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 52 

  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา 

มีความสัมพันธกับตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 53 
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ตาราง 50 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว   

      ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมา  

      ทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับ
ทองเที่ยว   

วัน

ธรรมดา 

วันหยุด

สุด

สัปดาห 

วันหยุดตาม

เทศกาล 

วันลา

พักรอน

ประจําป 

   4.07 3.82 4.03 3.96 

วันธรรมดา 4.07 -       

วันหยุดสุดสัปดาห 3.82 0.016* -   

วันหยุดตามเทศกาล 4.03 0.683 0.008* -  

วันลาพกัรอนประจําป 3.96 0.422* 0.190* 0.576 - 

 

จากตาราง 50 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาใน

การมาทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 

วันหยุดสุดสัปดาห 

2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลา

พักรอนประจําป 

3.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ

ในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 

วันหยุดตามเทศกาล 

4.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ

ในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 

วันลาพักรอนประจําป 

 

 

X
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ตาราง 51 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม กับพฤติกรรมการทองเที่ยว   

     ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับ
ทองเที่ยว   

วัน

ธรรมดา 

วันหยุด

สุด

สัปดาห 

วันหยุดตาม

เทศกาล 

วันลา

พักรอน

ประจําป 

   3.87 3.15 3.59 3.50 

วันธรรมดา 3.87 -       

วันหยุดสุดสัปดาห 3.15 0.000* -   

วันหยุดตามเทศกาล 3.59 0.053 0.000* -  

วันลาพกัรอนประจําป 3.50 0.044* 0.027* 0.573 - 

 

จากตาราง 51 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห 

2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 

3.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ

ในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดตามเทศกาล 

4.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ

ในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 
 
 

X
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ตาราง 52 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา กับพฤติกรรมการทองเที่ยว   

      ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับ
ทองเที่ยว   

วัน

ธรรมดา 

วันหยุด

สุด

สัปดาห 

วันหยุดตาม

เทศกาล 

วันลา

พักรอน

ประจําป 

   4.00 3.28 3.77 3.53 

วันธรรมดา 4.00 -       

วันหยุดสุดสัปดาห 3.28 0.416 -   

วันหยุดตามเทศกาล 3.77 0.935 0.335 -  

วันลาพกัรอนประจําป 3.53 0.174 0.019* 0.096 - 

 

จากตาราง 52 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยวพบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ

ในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลาแตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 
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ตาราง 53 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมา  

     ทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับ
ทองเที่ยว   

วัน

ธรรมดา 

วันหยุด

สุด

สัปดาห 

วันหยุดตาม

เทศกาล 

วันลา

พักรอน

ประจําป 

   2.83 2.63 2.75 3.45 

วันธรรมดา 2.83 -       

วันหยุดสุดสัปดาห 2.63 0.131 -   

วันหยุดตามเทศกาล 2.75 0.549 0.229 -  

วันลาพกัรอนประจําป 3.45 0.000* 0.000* 0.000* - 

 

จากตาราง 53 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา กับ พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาใน

การมาทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ

ในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 

วันลาพักรอนประจําป 

2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลา

พักรอนประจําป  

3.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดตามเทศกาล มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูง

ใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 
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              สมมติฐานที ่7.3 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการ

ทองเที่ยว ดานสถานที่พกัแรมในการทองเที่ยว แตกตางกัน 

 

              สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

   H0: ปจจัยการจูงใจในการทองเทีย่ว มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่ว 

ดานสถานทีพ่กัแรมในการทองเทีย่ว ไมตางกนั 

  H1: ปจจัยการจูงใจในการทองเทีย่ว มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่ว 

ดานสถานทีพ่กัแรมในการทองเทีย่ว แตกตางกนั 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 54 

 

ตาราง 54 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว กับ  

      พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

 

ปจจัยการจงูใจใน
การทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. แรงจูงใจทาง

กายภาพและสรีระ

ศาสตร 

ระหวางกลุม 

2.51 2 1.25 2.794 0.062 

 ภายในกลุม 178.10 397 0.45   

  รวม 180.61 399       

2. แรงจูงใจทางดาน

สังคม สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลและ

จริยธรรม 

ระหวางกลุม 

29.28 2 14.64 16.407 0.000* 

 ภายในกลุม 354.29 397 0.89   

  รวม 383.57 399    
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ตาราง 54 (ตอ) 

 

ปจจัยการจงูใจใน
การทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

3. แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา 

และการศึกษาของ

บุคคล 

ระหวางกลุม 

23.07 2 11.53 13.375 0.000* 

 ภายในกลุม 342.37 397 0.86   

 รวม 365.44 399       

4. แรงจูงใจทางดาน

ความบนัเทงิ ความ

เพลิดเพลนิ การฆา

เวลา 

ระหวางกลุม 

6.96 2 3.48 3.750 0.024* 

 ภายในกลุม 368.24 397 0.93   

  รวม 375.20 399    

5. แรงจูงใจทางดาน

ธุรกิจ หรืองานที่ทาํ 

ระหวางกลุม 

3.92 2 1.96 2.424 0.090 

 ภายในกลุม 320.75 397 0.81   

  รวม 324.66 399       

 

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 54 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยว กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว โดยใชคาสถิติ F-test ใน

การทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.062ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระ

ศาสตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล

และจริยธรรม มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจ

ทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี 

Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 55 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดาน

สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-

Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 56 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การ

ฆาเวลา  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.024 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดาน

ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการทองเที่ยว ดาน

สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี 

Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 57 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.090 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา 

มีความสัมพันธกับ ตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  
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ตาราง 55 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

       ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม กับพฤติกรรมการทองเที่ยว   

       ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว   รีสอรท โฮมสเตย 

เกสตเฮาส/

บานเชา /บาน

ญาติ 

   3.21 3.81 3.68 

รีสอรท 3.21 -   

โฮมสเตย 3.81 0.000*  -  

เกสตเฮาส/บานเชา /บานญาติ 3.68 0.000* 0.338 - 

 

จากตาราง 55 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่  รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา /บานญาติ 

2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่  รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 56 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดาน    

      สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว   รีสอรท โฮมสเตย 

เกสตเฮาส/

บานเชา /บาน

ญาติ 

   3.151 3.76 3.27 

รีสอรท 3.15 -     

โฮมสเตย 3.76 0.000*  -  

เกสตเฮาส/บานเชา /บานญาติ 3.27 0.290 0.000* - 

 

จากตาราง 56 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่  รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย 

2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่  โฮมสเตย มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจ

ในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา /บานญาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตาราง 57 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว  

      ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา กับพฤติกรรมการทองเที่ยว   

      ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว   รีสอรท โฮมสเตย 

เกสตเฮาส/

บานเชา /บาน

ญาติ 

   3.50 3.84 3.60 

รีสอรท 3.50 -     

โฮมสเตย 3.84 0.006*  -  

เกสตเฮาส/บานเชา /บานญาติ 3.60 0.399 0.091 - 

 

จากตาราง 57 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา กับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยวพบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจใน

การทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลาแตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย 
 
            สมมติฐานที ่7.4 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการ

ทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเทีย่วแตกตางกนั 

               สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ปจจัยการจูงใจในการทองเทีย่ว มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่ว 

ดานพาหนะทีใ่ชเดินทางมาทองเที่ยวไมตางกนั 

  H1: ปจจัยการจูงใจในการทองเทีย่ว มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่ว 

ดานพาหนะทีใ่ชเดินทางมาทองเที่ยว แตกตางกัน 

   ซึง่ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 58 

 

 

X
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ตาราง 58 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว กับ     

      พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 

 

ปจจัยการจูงใจใน
การทองเที่ยว 

 
  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

พาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว F Sig. mean S,D t df 

Sig.  

(2-tailed) 

1. แรงจูงใจทาง

กายภาพและสรีระ

ศาสตร 

 

  0.076 0.784           

1) รถยนตสวนตัว    3.874 0.656    

     -2.75 398 0.006* 

2) รถโดยสารประจําทางฯ     4.062 0.684       

2. แรงจูงใจทางดาน

สังคม สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลและ

จริยธรรม  

  0.000 0.997           

1) รถยนตสวนตัว    3.215 0.940    

     -6.46 398 0.000* 

2) รถโดยสารประจําทางฯ     3.832 0.925     

3. แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา 

และการศึกษาของ

บุคคล 

 2.556 0.111      

1) รถยนตสวนตัว    3.250 0.978    

     -1.62 398 0.106 

2) รถโดยสารประจําทางฯ   3.408 0.918    

4. แรงจูงใจทางดาน

ความบันเทิง ความ

เพลิดเพลิน การฆา

เวลา  

  0.085 0.770           

1) รถยนตสวนตัว    3.514 0.971    

     -2.12 398 0.034* 

2) รถโดยสารประจําทางฯ     3.725 0.957       

5. แรงจูงใจทางดาน

ธุรกิจ หรืองานที่ทํา 

  33.876 0.000           

1) รถยนตสวนตัว    2.846 1.027    

     1.24 398 0.213 

2) รถโดยสารประจําทางฯ   2.731 0.665       

 

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 58 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยว กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว โดยใชคาสถิติ t-test ใน

การทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.006 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระ

ศาสตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล

และจริยธรรม มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจ

ทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.106 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทาง

วัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดาน

พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การ

ฆาเวลา  มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.034 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดาน

ความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะ

ที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบเทากับ 0.213 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  

 

 



 126

สมมติฐานที่ 8  ระดับการมอิีทธิพลของสือ่เกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสมัพันธ

กับพฤตกิรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนกัทองเทีย่วชาวไทย แตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 8.1 ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

แตกตางกัน 

            สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ระดับการมีอิทธพิลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว ไม

ตางกนั 

  H1: ระดับการมีอิทธพิลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

แตกตางกนั 

 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 59 
 

ตาราง 59 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ กับพฤติกรรม  

      การทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 
 

ปจจัยการจงูใจในการ
ทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดานสื่อบุคคล ระหวางกลุม 1.27 2 0.64 1.701 0.184 

 ภายในกลุม 147.15 393 0.37   

 รวม 148.42 395    

2. ดานสื่อมวลชน ระหวางกลุม 1.37 2 0.68 1.686 0.187 

 ภายในกลุม 161.29 397 0.41   

  รวม 162.66 399       

3. ดานสื่อเฉพาะกิจ ระหวางกลุม 0.45 2 0.22 0.314 0.731 

 ภายในกลุม 283.49 397 0.71   

 รวม 283.94 399    

4.ดานสื่ออินเตอรเน็ต ระหวางกลุม 6.91 2 3.46 4.004 0.019* 

 ภายในกลุม 342.84 397 0.86   

  รวม 349.75 399       

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 59 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ 

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว โดยใชคาสถิติ F-test ในการ

ทดสอบ พบวา  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือบุคคล มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ

เทากับ 0.184 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการมี

อิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือมวลชน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.187 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของส่ือ ประเภท ส่ือเฉพาะกิจ มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.731 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ืออินเตอรเน็ต มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.019 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง

จะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 60 

 

ตาราง 60 แสดงการการเปรียบเทยีบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน  

      ส่ืออินเตอรเน็ต กับพฤตกิรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเทีย่ว 

 

ระยะเวลาทีใ่ชสําหรับทองเที่ยว   1 วัน 2 วัน 

3 วันหรือ

มากกวา 

   3.93 4.20 3.94 

1 วัน 3.93 -     

2 วัน 4.20 0.024*  -  

3 วันหรือมากกวา 3.94 0.929 0.021* - 

X
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จากตาราง 60 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมี

อิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว

พบวา  

1. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต แตกตาง

กันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน 

2. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วันมีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต แตกตาง

กันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

 

สมมติฐานที่ 8.2  ระดับการมี อิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน  มี

ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานชวงเวลาในการมา

ทองเที่ยว แตกตางกัน 

             สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ระดับการมีอิทธพิลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย ดานชวงเวลาในการมาทองเทีย่ว ไม

ตางกนั 

  H1: ระดับการมีอิทธพิลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย ดานชวงเวลาในการมาทองเทีย่ว 

แตกตางกนั 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 61 
 

ตาราง 61 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ กับพฤติกรรม  

      การทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว 

 

ปจจัยการจงูใจในการ
ทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดานสื่อบุคคล ระหวางกลุม 2.19 3 0.73 1.960 0.120 

 ภายในกลุม 146.23 392 0.37   

  รวม 148.42 395       

2. ดานสื่อมวลชน ระหวางกลุม 1.26 3 0.42 1.027 0.380 

 ภายในกลุม 161.40 396 0.41   

  รวม 162.66 399       
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ตาราง 61 (ตอ) 

 

ปจจัยการจงูใจใน
การทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

3. ดานสื่อเฉพาะกิจ ระหวางกลุม 4.38 3 1.46 2.067 0.104 

 ภายในกลุม 279.56 396 0.71   

 รวม 283.94 399    

4.ดานสื่ออินเตอรเน็ต ระหวางกลุม 20.18 3 6.73 8.082 0.000* 

 ภายในกลุม 329.57 396 0.83   

  รวม 349.75 399       

 

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตาราง 61 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ 

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว โดยใชคาสถิติ F-test ในการทดสอบ 

พบวา  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือบุคคล มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ

เทากับ 0.120 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการมี

อิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทยดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือมวลชน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.380 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของส่ือ ประเภท ส่ือเฉพาะกิจ มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.104 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ืออินเตอรเน็ต มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
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ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะ

ทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 62 

 

ตาราง 62 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน  

      ส่ืออินเตอรเน็ต กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว 

 

ชวงเวลาที่มาทองเที่ยว   

วัน

ธรรมดา 

วันหยุด

สุด

สัปดาห 

วันหยุดตาม

เทศกาล 

วันลา

พักรอน

ประจําป 

   3.90 4.01 4.34 3.69 

วันธรรมดา 3.90 -       

วันหยุดสุดสัปดาห 4.01 0.791  -   

วันหยุดตามเทศกาล 4.34 0.155 0.027*  -  

วันลาพกัรอนประจําป 3.69 0.333 0.169 0.847 - 

 

จากตาราง 62 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมี

อิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว

พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อ

อินเตอรเน็ต แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดตามเทศกาล 

 

สมมติฐานที่ 8.3  ระดับการมี อิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน  มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานสถานที่พักแรมใน

การทองเที่ยวแตกตางกัน 

            สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ระดับการมีอิทธพิลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย ดานสถานที่พกัแรมในการทองเที่ยว ไม

ตางกนั 

X
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               H1: ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกีย่วกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสมัพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย ดานสถานที่พกัแรมในการทองเที่ยว 

แตกตางกนั 

 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 63 

 

ตาราง 63 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ กับพฤติกรรม  

      การทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

 

ปจจัยการจงูใจในการ
ทองเที่ยว 

แหลงความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดานสื่อบุคคล ระหวางกลุม 4.23 2 2.12 5.770 0.003* 

 ภายในกลุม 144.19 393 0.37   

  รวม 148.42 395       

2. ดานสื่อมวลชน ระหวางกลุม 1.50 2 0.75 1.842 0.160 

 ภายในกลุม 161.16 397 0.41   

  รวม 162.66 399       

3. ดานสื่อเฉพาะกิจ ระหวางกลุม 2.16 2 1.08 1.521 0.220 

 ภายในกลุม 281.78 397 0.71   

 รวม 283.94 399    

4.ดานสื่ออินเตอรเน็ต ระหวางกลุม 9.44 2 4.72 5.505 0.004* 

 ภายในกลุม 340.31 397 0.86   

  รวม 349.75 399       

 

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

  จากตาราง 63 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ 

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว โดยใชคาสถิติ F-test ในการ

ทดสอบ พบวา  

  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือบุคคล มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.003 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
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ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่งจะ

ทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 64 

  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือมวลชน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.160 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของส่ือดาน ส่ือมวลชน ที่ตางกัน มีผลตอ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว ไมตางกัน  

  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือเฉพาะกิจ มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.220 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  

  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ืออินเตอรเน็ต มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.004 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังตารางที่ 65 
 
ตาราง 64 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ 

      ดานสื่อบุคคล กับพฤติกรรมการทองเที่ยวดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

 

สถานทีพ่ักแรมในการ
ทองเที่ยว   รีสอรท โฮมสเตย 

วันลาพกัรอน

ประจําป 

   3.14 3.41 3.22 

รีสอรท 3.14 -   

โฮมสเตย 3.41 0.001*  -  

เกสตเฮาส/บานเชา/บาน

ญาติ 3.22 0.273 0.038* - 

 

 

X
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จากตาราง 64 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมี

อิทธิพลของสื่อดานบุคคล กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว พบวา  

1. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ รีสอรท  มีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อบุคคล

แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย 

2. นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย  มีระดับการมีอิทธิพลของส่ือดานสื่อบุคคล

แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาติ 
 
ตาราง 65 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน  

      ส่ืออินเตอรเน็ต กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

 

สถานทีพ่ักแรมในการทองเที่ยว   รีสอรท โฮมสเตย 

วันลาพกัรอน

ประจําป 

   4.21 4.02 3.84 

รีสอรท 4.21 -     

โฮมสเตย 4.02 0.12  -  

เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาติ 3.84 0.001* 0.185 - 

 

จากตาราง 65 แสดงการการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูระหวางระดับการมี

อิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว

พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที ่รีสอรท มีระดับการมีอิทธพิลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต 

แตกตางกนักบั นักทองเทีย่วที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาติ 

 

สมมติฐานที่ 8.4  ระดับการมี อิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน  มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานพาหนะที่ใช

เดินทางมาทองเที่ยวแตกตางกัน 

 

 

 

 

X
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             สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

  H0: ระดับการมีอิทธพิลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเทีย่วไม

ตางกนั 

  H1: ระดับการมีอิทธพิลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่วชาวไทย ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเทีย่ว

แตกตางกนั 

  ซึง่ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดดังตาราง 66 

 

ตาราง 66 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ กับพฤติกรรม  

      การทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 
 

ประเภทสื่อ 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

พาหนะที่ใชเดนิทางมา

ทองเที่ยว F Sig. mean S,D t df 

Sig.  

(2-tailed) 

1. ดานสื่อ

บุคคล 

  0.095 0.758           

1) รถยนตสวนตัว  
  3.204 0.614    

     -0.43 394 0.670 

2) รถโดยสารประจํา

ทางฯ     3.231 0.613       

2. ดาน

ส่ือมวลชน 

  0.171 0.679           

1) รถยนตสวนตัว  
  2.771 0.665    

     0.63 398 0.527 

2) รถโดยสารประจํา

ทางฯ     2.730 0.597       
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ตาราง 66 (ตอ) 

 

ประเภทสื่อ 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

พาหนะที่ใชเดนิทางมา

ทองเที่ยว F Sig. mean S,D t df 

Sig.  

(2-tailed) 

2. ดาน

ส่ือมวลชน 

  0.171 0.679           

1) รถยนตสวนตัว  
  2.771 0.665    

     0.63 398 0.527 

2) รถโดยสารประจํา

ทางฯ     2.730 0.597       

4.ดานสื่อ

อินเตอรเน็ต 

  2.901 0.089           

1) รถยนตสวนตัว    2.640 0.897    

     2.30 398 0.022* 

2) รถโดยสารประจํา

ทางฯ     2.443 0.742       

4.ดานสื่อ

อินเตอรเน็ต 

  9.914 0.002           

1) รถยนตสวนตัว    4.207 0.839    

     3.53 398 0.000* 

2) รถโดยสารประจํา

ทางฯ     3.873 1.039       

 

* หมายถึง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 66 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางระดับการมีอิทธิพลของสื่อ 

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวโดยใชคาสถิติ t-test ในการ

ทดสอบ พบวา  
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ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือบุคคล มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ

เทากับ 0.670 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการมี

อิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล ที่ตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวไมตางกัน  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ือมวลชน มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.527 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทยดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวไมตางกัน 

ระดับการมีอิทธิพลของส่ือ ประเภท ส่ือเฉพาะกิจ มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.022 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ประเภท ส่ืออินเตอรเน็ต มีคาระดับนัยสําคัญทางสถิติของการ

ทดสอบเทากับ 0.000 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 67 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 

พฤติกรรมการการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุร ี

ระยะเวลาที่

ทานใชสําหรับ

ทองเที่ยว 

ชวเวลาในการ

มาทองเที่ยว 

สถานทีพ่ักแรมที่

ใชในการ

ทองเที่ยว 

พาหนะที่ใช

เดินทางมา

ทองเที่ยว 

เพศ     

อาย ุ     

สถานภาพทางการสมรส     

ระดับการศึกษาสูงสุด     

อาชีพ     

รายไดตอเดือน     

แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระ

ศาสตร 

  X  

แรงจูงใจทางดานสังคม 

สัมพันธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม 

    

แรงจูงใจทางวฒันธรรมจิตวทิยา 

และการศึกษาของบุคคล 

 X  X 

แรงจูงใจทางดานความบนัเทิง 

ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา 

    

แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่

ทํา 

   X 

ดานสื่อบุคคล X X X X 

ดานสื่อมวลชน X X  X 

ดานสื่อเฉพาะกิจ X X X  

ดานสื่ออินเตอรเน็ต     

 
หมายเหต ุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลองกับสมมติฐานอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     เครื่องหมาย X หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมติฐานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเที่ยว

ชาวไทย  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.  เพื่อศึกษาถงึพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเทีย่วชาวไทย 

2.  เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

3.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

4.  เพื่อศึกษาถึงระดับการมีอิทธิพลของสื่อทีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว  

เกาะลาน จ.ชลบุรี 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

1. เพื่อศึกษาถงึพฤตกิรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของนกัทองเที่ยวชาวไทย 

2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร  ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  

ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความสัมพันธกับ  

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

5. เพื่อศึกษาถึงระดับการมีอิทธิพลของสื่อทีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว   

เกาะลาน จ.ชลบุรี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

1.  เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบการทางดานการทองเที่ยวทราบถึงพฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลาน  จ.ชลบุรี 

2.  เพื่อเปนขอมลูสําหรับผูสนใจเกี่ยวกับการทองเที่ยวไดนําผลการวิจยัไปใชในการศกึษา 

และอางอิงตอไป 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนกัทองเที่ยวชาวไทย 

2. อายุมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

3. สถานภาพทางการสมรสมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

4. ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาว

ไทย 

6.  อาชีพมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

7.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว
ชาวไทย 

8.  ปจจัยการจูงใจดานกายภาพและสรีระศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

9.  ปจจัยการจูงใจดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรมมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

10. ปจจัยการจูงใจดานวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคลมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

11. ปจจัยการจูงใจดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลามีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

12. ปจจัยการจูงใจดานธุรกิจ หรืองานที่ทํามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

13. ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานบุคคลที่ตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

14. ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานlส่ือมวลชนที่ตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

15. ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อเฉพาะกิจที่ตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทยระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเนตที่ตางกันมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 
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การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 

               ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ คือ นกัทองเทีย่วชาวไทยที่เคยไปทองเที่ยวเกาะลาน  

จ.ชลบุรี โดยไมทรายจํานวนประชากรที่แนนอน 

 
             กลุมตัวอยาง  
     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ คือ ที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใช

สูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยาง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2538 : 74) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ

ความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิด 5% หรือ 0.05 จากสูตรผูวิจัยจะไดกลุมตัวอยาง 385 ตัวอยาง เพื่อ

ปองกันการสูญเสียของแบบสอบถาม เนื่องจากอาจมีคุณสมบัติของแบบสอบถามไมครบถวนสมบูรณ

จึงทําการเก็บตัวอยางสํารองเพิ่มอีก 4% เทากับ 15 ตัวอยาง ดังนั้นขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยาง

สําหรับการวิจัยครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง 

           การเลอืกลุมตัวอยางสําหรับการวจิัยนี ้ ผูวจิัยไดเลือกใชวิธกีารเลือกกลุมตัวอยาง ดังนี ้

1. การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling)  โดยเลือกนักทองเที่ยว 

ที่เคยไปทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

2. การเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา ( Quota  Sampling ) โดยการคํานวณกลุม

ตัวอยางที่จะเก็บขอมูลแตละเขตที่ไดรับเลือก 

 
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยโดยการออก

แบบสอบถามเพื่อเปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีของ

นักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งผูวิจัยไดทําการคนควาและสรางขึ้นมา รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามดานลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Close –Ended Question) คําถามมีทั้งหมด 6 ขอ ในขอที่ 1 มี

ลักษณะคําถามเปนแบบคําถาม 2 ทางเลือก (Dichotomous Questions) และในขอที่ 2 ถึง 6 มี

ลักษณะคําถามเปนแบบมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) โดยใหเลือกตอบได

เพียงคําตอบเดียว 
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 ขอที่ 1 เพศไดแก เพศชายและเพศหญิง โดยระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ  

( Nominal Scale ) 

 ขอที่ 2 อายุ ระดับการวัดขอมูลประเภทการเรียงลําดับ ( Ordinal Scale)  

1. ตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป 

2. 21-30 ป 

3. 31-40 ป 

4. 41-50 ป 

5. 51 ปข้ึนไป 

ขอที่3 สถานภาพสมรส ระดับการวัดขอมลูนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

1. โสด 

2. สมรส / อยูดวยกนั 

3. มาย / หยาราง / แยกกนัอยู 

ขอที่ 4 ระดับการศึกษา ระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) 

1. ตํ่ากวาปริญญาตรี 

2. ปริญญาตรี 

3. สูงกวาปริญญาตรี 

ขอที่ 5 อาชีพ ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

1. นักเรียน / นักศึกษา 

2. ธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการ 

3. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

4. พนักงานบริษัทเอกชน 

5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………….) 

ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

1. ตํ่ากวา 10,000 บาท 

2. 10,001 - 20,000 บาท 

3. 20,001- 30,000 บาท 

4. 30,001 - 40,000 บาท 

5. 40,001 ข้ึนไป 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย เปนคําถาม ประกอบดวยคําถามแบบ Interval 

สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย  ลักษณะคําถามเปนคําถามแบบ Interval   

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
   แหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวน คือ 

1. ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data ) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากผลงานการวิจัยที่

เกี่ยวของที่ไดเคยวิจัยแลว เอกสาร ตําราทางวิชาการ วารสาร ส่ิงพิมพ และขอมูลที่เผยแพรทาง

อินเตอรเนต 

2. ขอมูลปฐมภูมิ ( Primary Data ) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล โดยที่ผูวิจัยใชแบบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  1. วิธีจัดกระทําขอมูล 

 1.1. การตรวจสอบขอมูล ( Editing ) ผูวิจัยตรวจดูความสมบูรณของแบบสอบถาม 

และทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

1.2. นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยมาลงรหัสเพื่อประมวลผลขอมูลดวย

คอมพิวเตอร 

 1.3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวบันทึกโดยใชเครื่องมือคอมพิวเตอรเพื่อทําการประมวลผล

ขอมูลโดยโปรแกรม SPSS For Window Version 11.5 ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

              2. การวิเคราะหขอมูล 

       - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และรอยละ 

(Percentage) 

       - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 2 แรงจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

       - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที่ 3 ระดับการมีอิทธิพลของสื่อที่เกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
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          - การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนที 4  พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และ รอยละ (Percentage) 

 
 สรุปผลการวิจัย 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของนกัทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมา
ทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 
   จากผลการวิเคราะห พบวา นักทองเที่ยวที่ทําการสํารวจสวนใหญ เปนเพศ หญิง คิดเปน 

รอยละ60.8 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 42.3 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 77.3  มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.3  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 59.0 

และมีรายไดสวนตัวตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.8 

    
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุร ี

    จากผลการวิเคราะห ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีโดยรวมอยูในระดับ 

มาก( X  = 3.42) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร อยูเปน

อันดับแรก ( X  = 3.95) แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา มีระดับแรงจงูใจ 

อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.46) และ แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีระดับแรงจูงใจ อยูใน

อันดับทายสุด ( X  = 2.80) 

   แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร 
     จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดานแรงจูงใจ

ทางกายภาพและสรีระศาสตร โดยรวมอยูในระดับ มาก( X  = 3.95) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

เพื่อเพื่อชื่นชมความสวยงามของน้ําทะเลและหาดทราย  มีระดับแรงจูงใจ อยู เปนอันดับแรก 

 ( X  = 4.43) เพื่อชื่นชมความสวยงามของสถานที่พัก มีระดับแรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา  

( X  = 4.41) และ เพื่อเลนอุปกรณทางน้ํา เชน เจ็ทสกี สกูตเตอร พารามอเตอร มีระดับแรงจูงใจ อยูใน

อันดับทายสุด ( X  = 3.40) 

   แรงจูงใจทางสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม 
     จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดาน

แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก 

( X  = 3.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อพบปะบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน เชน กลุมรัก
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การถายภาพ หรือกลุมเลนกีฬาทางน้ํา เปนตน มีระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 3.82) เพื่อ

รวมกิจกรรมและสังสรรคกับเพื่อน เชน กิจกรรมรับนอง มีระดับแรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา  

( X  = 3.10) 

   แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล 
     จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดาน

แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X  = 3.31) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ชื่นชอบวิถีความเปนอยูแบบชาวบาน เชน โฮมสเตย มี

ระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 3.59) เพื่อใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น มีระดับ

แรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 3.04) 

   แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลินกาฆาเวลา 
     จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดาน

แรงจูงใจทางดานแรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลินการฆาเวลา โดยรวมอยูในระดับ

มาก( X  = 3.60)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา เพื่อผอนคลายโดยการใหอาหารสัตว เชนฝูงลิง

หรือปลาบริเวณชายหาด มีระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก ( X  = 3.71) เพื่อเพื่อศึกษาเสนทาง

ธรรมชาติโดยการเดินปาหรือข่ีจักรยานเสือภูเขา มีระดับแรงจูงใจ อยูในอันดับรองลงมา  

( X  = 3.49) 

   แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา 
   จากผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรีดาน

แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.80) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา เพื่อเปนการคนหาชองทางทางการตลาดใหม มีระดับแรงจูงใจ อยูเปนอันดับแรก  

( X  = 2.89) เพื่อเปนการขยายชองทางในการประกอบธุรกิจ อยูในอันดับรองลงมา ( X  = 2.88) 

และ เพื่อศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจากพลังงานโซลาเซลลและพลังงานจากกังหันลม 

อยูเปนอันดับทายสุด ( X  = 2.71) 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน 
จ.ชลบุรี 
 จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน  

จ.ชลบุรีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 3.15)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานสื่ออินเตอรเน็ต 

มีอิทธิพลอยูเปนอันดับแรก ( X  = 4.08) ดานสื่อบุคคล มีอิทธิพล อยูในอันดับรองลงมา 

 ( X  = 3.21) และ ดานสื่อเฉพาะกิจ อยูในอันดับทายสุด ( X  = 2.56) 

ดานสื่อบุคคล 
 จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อบุคคลเกี่ยวกับการทองเที่ยว

เกาะลาน จ.ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = (3.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

เพื่อน มีอิทธิพล อยูเปนอันดับแรก ( X  = 4.01) แฟน / คนรัก มีอิทธิพล อยูในอันดับรองลงมา  

( X  = 3.52) และ ไกด มีอิทธิพล อยูในอันดับทายสุด ( X  = 1.94) 

 ดานสื่อมวลชน 
 จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อมวลชนเกี่ยวกับการทองเที่ยว

เกาะลาน จ.ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง( X  = 2.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

วารสาร/นิตยสาร มีอิทธิพล อยูเปนอันดับแรก ( X  = 3.35) โทรทัศน มีอิทธิพล อยูในอันดับ

รองลงมา ( X  = 2.58) และ วิทยุ  มีอิทธิพล อยูในอันดับทายสุด ( X  = 2.34) 

ดานสื่อเฉพาะกิจ 
 จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี โดยรวมอยูในระดับนอย( X  = 2.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ใบปลิว/แผนพับ มีอิทธิพล อยูเปนอันดับแรก ( X  = 2.58) โปสเตอร มีอิทธิพล อยูในอันดับ

รองลงมา ( X  = 2.55) 

ดานสื่ออินเตอรเน็ต 
จากผลการวิเคราะห พบวา ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานอินเตอรเน็ตกิจเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี เว็บไซด อยูในระดับมาก( X  = 4.08) 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอ

การทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

จากผลการวิเคราะห พบวาระยะเวลาที่ทานใชสําหรับทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี พบวา 

นักทองเที่ยวมาทองเที่ยว เกาะลาน 2 วัน อยูเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 52.50 และ 1 วัน อยูใน

อันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 21.50 สวน มากกวา 3 วันอยูในอันดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 9.00  

ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะ

ลานใชเวลาชวง วันหยุดสุดสัปดาห อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 36.75 และ วันหยุดตาม

เทศกาล อยูในอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 36.50 สวน วันลาพักรอนประจําป อยูในอันดับ

ทายสุด คิดเปนรอยละ 12.00  

สถานที่พักแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน พบวา นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะลานจะพัก

ที่ รีสอรท อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 53.00 และ โฮมสเตย อยูในอันดับรองลงมา 21.50 สวน 

บานญาติ/เพื่อน อยูในอันดับทายสุด คิดเปนรอยละ 2.00  

พาหนะที่ทานใชเดินทางมาทองเที่ยวที่เกาะลาน จ,ชลบุรี พบวา นักทองเที่ยวที่มาเกาะลาน

เดินทางโดย รถยนตสวนตัว อยูเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ 60.50 และรถโดยสารประจําทาง อยู

เปนอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 27.25 สวนรถไฟ อยูในอันดับทายสุด คิดเปนรอยละ 5.00 

 
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1 เพศมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี ของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  

 จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธระหวางเพศกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเรื่องของ ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

, ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว มี

คา Sig. เทากับ 0.004 , 0.001 ,  0.000 , 0.002 ตามลําดับ ซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา เพศมีความสัมพันธระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมา

ทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที ่2 อายุมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเทีย่ว

ชาวไทย  
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จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธระหวางอายุกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเรื่องของ ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

, ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว มี

คา Sig. เทากับ 0.000 , 0.000 ,  0.000 , 0.000 ตามลําดับซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา อายุมีความสัมพันธระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมา

ทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที ่3 สถานะภาพมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการทองเทีย่วเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย  

   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธระหวาง

สถานะภาพกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเรื่องของ ระยะเวลาที่ใช

สําหรับทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใช

เดินทางมาทองเที่ยว มีคา Sig. เทากับ 0.001 , 0.000 ,  0.000 , 0.000 ตามลําดับซึ่งนอยวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา สถานะภาพมีความสัมพันธระยะเวลาที่ใชสําหรับ

ทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

   สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของ

นักทองเที่ยวชาวไทย 

    จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธระหวางระดับ

การศึกษากับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเรื่องของ ระยะเวลาที่ใช

สําหรับทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใช

เดินทางมาทองเที่ยว มีคา Sig. เทากับ 0.004 , 0.000 ,  0.018 , 0.001 ตามลําดับซึ่งนอยวา 0.05 นั่น

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธระยะเวลาที่ใชสําหรับ

ทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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   สมมติฐานที่ 5 อาชีพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย  

   จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธระหวางอาชีพ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเรื่องของ ระยะเวลาที่ใชสําหรับ

ทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมา

ทองเที่ยว มีคา Sig. เทากับ 0.002 , 0.000 ,  0.002 , 0.035 ตามลําดับซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว , ชวงเวลา

ในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานที่ 6 รายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว

ชาวไทย 

จากการวิเคราะหโดยใชคาสถิติ Pearson Chi-Square พบวา ความสัมพันธระหวางรายไดกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเรื่องของ ระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว 

, ชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว มี

คา Sig. เทากับ 0.004, 0.000 ,  0.000 , 0.000 ตามลําดับซึ่งนอยวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) หมายความวา รายไดมีความสัมพันธระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว , ชวงเวลาในการมา

ทองเที่ยว ,  สถานที่พักแรมในการทองเที่ยว , พาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐานที่ 7  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 7.1 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว แตตางกัน 

จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และF-test ในการทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระศาสตร มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05ซึง่จะ

ทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร 

แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 
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ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 1.

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดาน

แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว 2 วัน  2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มรีะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจงูใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดาน

แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 

2 วัน  2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว

ดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การ

ฆาเวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 1.

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดาน

แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลาแตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา  2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย

การจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา แตกตาง

กันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 
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  ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05ซึง่จะ

ทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา 

แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน  2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 1 วัน มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกัน

กับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา  3.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วัน มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกัน

กับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

 สมมติฐานที ่7.2 ปจจัยการจงูใจในการทองเทีย่ว มีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเทีย่ว แตตางกนั 

 จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และF-test ในการทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระศาสตร มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะ

ทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว  

วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพ

และสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห  2.นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทาง

กายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป   

3.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 

วันหยุดตามเทศกาล  4.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา 1.

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว

ดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ นักทองเที่ยว

ที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห  2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป   3.นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดาน

แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว วันหยุดตามเทศกาล   4.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ไ 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆา

เวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 1.นักทองเที่ยว

ที่มาทองเที่ยว วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดาน

แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลาแตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะ

ทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุด

สุดสัปดาห มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ 

หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป 2.นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว วันธรรมดา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจ

ทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลาพักรอนประจําป   

3.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันหยุดตามเทศกาล มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ
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ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว วันลา

พักรอนประจําป 

สมมติฐานที่ 7.3 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว แตตางกัน 

จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และF-test ในการทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระศาสตร มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา 1.

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่  รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา /บานญาติ   2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพัก

แรมที่  รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางดาน

สังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ 

โฮมสเตย 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา  

1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่  รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล แตกตางกันกับ นักทองเที่ยว

ที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย   2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่  โฮมสเตย มีระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดานแรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษา

ของบุคคล แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา /บานญาติ 

 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆา

เวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา 1.นักทองเที่ยว
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ที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ รีสอรท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวดาน

แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลาแตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา ที่ตางกัน มีผล

ตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว ไมตางกัน  

สมมติฐานที่ 7.4 ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว 

ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวแตตางกัน 

จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และ T -test ในการทดสอบ พบวา  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางกายภาพและสระศาสตร ที่มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและ

จริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของ

บุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว  

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆา

เวลา มีความสัมพันธกับตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยว ดาน แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํามีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยว ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  

 

สมมติฐานที่ 8 ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย 

สมมติฐานที่ 8.1 ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มคีวามสมัพนัธกบั 

พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว  

จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และF-test ในการทดสอบ พบวา  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว  
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ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานระยะเวลาที่ใชสําหรับทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว 1 วัน มีระดับการมีอิทธิพลของส่ือดานสื่ออินเตอรเน็ต แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว 2 วัน    2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 2 วันมีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต 

แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 3 วันหรือมากกวา 

สมมติฐานที่ 8.2  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  

จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และF-test ในการทดสอบ พบวา  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลาน

ของนักทองเที่ยวชาวไทยดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ ที่ตางกัน มีผลตอ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว ไมตางกัน 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานชวงเวลาในการมาทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD) พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยว 

วันหยุดสุดสัปดาห มีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต แตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยว วันหยุดตามเทศกา 

สมมติฐานที่ 8.3  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว 

จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และF-test ในการทดสอบ พบวา  
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  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 ซึ่ง

จะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพัก

แรมที่ รีสอรท  มีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่อบุคคลแตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพัก

แรมที่ โฮมสเตย   2.นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ โฮมสเตย  มีระดับการมีอิทธิพลของส่ือดาน

ส่ือบุคคลแตกตางกันกับ นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาติ 

  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  

  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  

  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานสถานที่พักแรมในการทองเที่ยว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05 ซึ่งจะทดสอบรายคู โดยวิธี Least-Significant Different (LSD)พบวา 1.นักทองเที่ยวที่มา

ทองเที่ยวพักแรมที่ รีสอรท มีระดับการมีอิทธิพลของสื่อดานสื่ออินเตอรเน็ต แตกตางกันกับ 

นักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวพักแรมที่ เกสตเฮาส/บานเชา/บานญาติ 

สมมติฐานที่ 8.4  ระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน มีความสัมพันธ

กับ พฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 

จากผลการวิเคราะห โดยใชคาสถิติ  และT-test ในการทดสอบ พบวา  

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อ ดานสื่อบุคคล ที่ตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวไมตางกัน 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือมวลชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทยดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวไมตางกัน 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ือเฉพาะกิจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 

ระดับการมีอิทธิพลของสื่อดาน ส่ืออินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยว

เกาะลานของนักทองเที่ยวชาวไทย ดานพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 
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การอภิปรายผล 
    จากการศึกษาปจจัยที่ มีผลตอพฤติกรรมการการทอง เที่ ยว เกาะล าน  จ .ชลบุ รี  

ของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

  1. ผลจากการศึกษาปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จังหวัด ชลบุรี พบวา ปจจัย

การจูงในการทองเที่ยว โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดานแลวพบวา แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตรมีระดับแรงจูงใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 ,

แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคลและจริยธรรม มีระดับแรงจูงใจมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.46 , แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล มีระดับแรงจูงใจปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 , แรงจูงใจทางดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา มีระดับแรงจูงใจ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 , แรงจูงใจทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีระดับแรงจูงใจ ปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.80 ซึ่งมีความสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภาวิณี หมู ศิริเลิศ (2552) ที่ได

ทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาว

กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวมีแรงจูงใจในการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมใน

ดานธุรกิจ/ งานที่ทํา ดานกายภาพและสรีระศาสตร ดานวัฒนธรรม จิตวิทยา การศึกษาบุคคล ดาน

สังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรม ดานความบันเทิง ความเพลิดเพลิน การฆาเวลา และ

ดานศาสนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 

พบวา  แรงจูงใจในการทองเที่ยวในดานธุรกิจ/งานที่ทําและดานกายภาพและสรีระศาสตรมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมดานคาใชจายในการทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 และแรงจูงใจในการ

ทองเที่ยวดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล และจริยธรรม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวกรุงเทพมหานครดานระยะเวลาในการไปทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     2. ผลจากการศึกษาระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน จังหวัด

ชลบุรี พบวา ดานสื่ออินเตอรเน็ตมีระดับการมีอิทธิพลมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมา 

ดานสื่อบุคคล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 รองลงมาอีก ดานสื่อมวลชล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ2.76 แลว

ทายสุดคือ ดานสื่อเฉพาะกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.56 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากวา ปจจุบัน มียอดการใช

อินเตอรเน็ตเพิ่มข้ึนเรื่องๆ อีกทั่งสื่ออินเตอรเน็ตนี้สามารถเขาถึงไดงาย ไมวาจะเปน ตามราน

อินเตอรเน็ตคาเฟหรือตามบานเรือน หรือตามสถานที่ทํางาน ซึ่งมีอยูแพรหลาย และมีวิธีการใชที่งาย

ข้ึน ด้ังนั้นอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตในสังคมไทยเปนอยางมาก  และซึ่งการหา

ขอมูลตางๆ หรือขอมูลสถานที่ทองเที่ยวตามสื่ออินเตอรเน็ตก็จึงทําไดงาย และมีขอมูลในปริมาณมาก
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ดวย จึงทําใหส่ืออินเตอรเน็ต มีอิทธิพลตอนักทองเที่ยวมากที่สุด สวน ส่ือเฉพาะกิจ เชนใบปลวิ/แผนพบั 

หรือ โปสเตอร ที่มีอิทธิพลนอยที่สุดนั้น อาจมีสาเหตุมาจาก ใบปลิวแผนพับ หรือ โปสเตอร ตางๆ มีอยู

ตามที่สถานที่สาธารณะอยูเปนจํานวนมาก และอาจไมเปนจุดเดน ซึ่งนักทองเที่ยวจึงไมไดให

ความสําคัญมากนัก 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

   1. ผลจากการศึกษาปจจัยการจูงใจในการทองเที่ยวเกาะลาน จังหวัด ชลบุรี พบวา แรงจูงใจ

ทางดานธุรกิจ หรืองานที่ทํา มีแรงจูงใจนอยที่สุด ดังนั้นควรมีการรณรงคจัดกิจกรรมจัดดูงานตาม

โรงงานตางๆ ในชลบุรีควบคูไปกับการสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อเปนการ เพิ่มแรงจูงใจในการเดินทาง

มาทองเที่ยวที่จังหวัดชลบุรี และเพิ่มโอกาสไดเขามาทองเที่ยวที่เกาะลาน อีกทั้งยังเปนการใหความรู

กับนักทองเที่ยวพรอมกับ การไดทองเที่ยวไปในขณะเดียวกัน  

   2. ผลจากการศึกษาระดับการมีอิทธิพลของสื่อเกี่ยวกับการทองเที่ยวเกาะลาน จังหวัดชลบุรี 

พบวา สื่อเฉพาะกิจ เชนใบปลิว/แผนพับ หรือ โปสเตอร ที่มีอิทธิพลนอยที่สุดนั้น ดังนั้นควรให

ความสําคัญกับส่ือทางดานนี้ใหมากกวาที่เปนอยู เนื่องจากสื่อเฉพาะกิจนี้มีคาใชจายที่ไมมากนัก อีก

ทั้งยงัสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 
  1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อนําผลที่

ไดมาเปรียบเทียบหาความสัมพันธกัน เพราะจะไดทราบวา นักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางชาติมี

ความพึงพอใจ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพดานการใหบริการของพนักงาน เปนอยางไร 

  2. ควรที่จะมีการศึกษาในเชิงคุณภาพสําหรับเพื่อนําไปสูการวิเคราะหเชิงปริมาณในเชิงลึก

ตอไป 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปจจยัที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมการทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี ของนกัทองเที่ยว  ชาวไทย 
 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจะศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวเกาะ

ลาน จ.ชลบุรี ของนักทองเที่ยวชาวไทย 

 การวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามตามสภาพความ

เปนจริงจนครบถวน ซ่ึงผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานไวเปนความลับ และขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสงูที่

ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 

 แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 4 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร 

 สวนที่ 2 แรงจงูใจในการทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 

 สวนที่ 3 การเปดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

 สวนที่ 4 พฤตกิรรมการทองเที่ยวของนกัทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยวเกาะ 

  ลาน จ.ชลบุรี 
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สวนที ่1     ลักษณะทางประชากรศาตร 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน  

1.  เพศ   

    (   ) ชาย     (   ) หญิง 

2. อาย ุ   

    (   ) ตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป     (   ) 21-30 ป 

    (   ) 31 - 40 ป     (   ) 41-50 ป 

    (   ) 51 ปข้ึนไป   

     3. สถานภาพสมรส   

    (   ) โสด     (   ) สมรส / อยูดวยกนั 

    (   ) หยาราง / แยกกันอยู / หมาย     

4. ระดับการศึกษาสูงสุด   

    (   ) ตํ่ากวาปรญิญาตรี  

    (   ) ปริญญาตรี   

    (   ) สูงกวาปริญญาตรี  

5. อาชีพ    

 

   (   ) นักเรียน / นักศึกษา 

   (   ) รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

   (   ) ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 

   (   ) พนักงานบริษัทเอกชน 

    (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ..........................     

6. รายไดสวนตัวตอเดือน   

    (   ) ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท     

    (   ) 10,001 -  20,000 บาท  

    (   ) 20,001 -  30,000 บาท  

    (   ) 30,001 – 40,000 บาท     

 

   (   ) 40,001 บาทข้ึนไป 
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คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองใหตรงกบัระดับความคดิเห็นของทานมากที่สุดเพยีงชองเดียว  

ระดับแรงจูงใจ 

ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยว 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

1. แรงจูงใจทางกายภาพและสรีระศาสตร      

    1, เพื่อเลนอุปกรณทางน้ํา เชน เจ็ทสกี สกูตเตอร พารา

มอเตอร  

     

    2.เพื่อช่ืนชมความสวยงามของน้าํทะเลและหาดทราย      

    3.เพื่อช่ืนชมความสวยงามของแหลงธรรมชาติใตทอง

ทะเล 

     

    4. เพื่อช่ืนชมความสวยงามของสถานที่พัก      

2. แรงจูงใจทางดานสังคม สัมพันธภาพระหวางบุคคล
และจริยธรรม 

     

    1.เพื่อพบปะบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกัน เชน กลุมรัก

การถายภาพ หรือกลุมเลนกีฬาทางน้ํา เปนตน 

     

    2.เพื่อรวมกิจกรรมและสังสรรคกับเพื่อน เชน กิจกรรมรับ

นอง 

     

3.แรงจูงใจทางวัฒนธรรม จิตวิทยา และการศึกษา
ของบุคคล 

     

    1.ช่ืนชอบวถิีความเปนอยูแบบชาวบาน เชน โฮมสเตย      

    2.เพื่อใหเกดิความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น      

4.แรงจูงใจทางดานความบนัเทิง ความเพลิดเพลิน 
การฆาเวลา 

     

   1.เพื่อผอนคลายโดยการใหอาหารสัตว เชนฝูงลงิหรือปลา

บริเวณชายหาด 

     

   2.เพื่อศึกษาเสนทางธรรมชาติโดยการเดินปาหรือข่ี

จักรยานเสือภูเขา 

     

สวนที่ 2  ปจจัยตอไปนี้เปนแรงจูงใจในการไปทองเที่ยวเกาะลานมากนอยเพียงใด 
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ระดับแรงจูงใจ  

 
ปจจัยการจงูใจในการทองเที่ยว 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

5.แรงจูงใจทางดานธุรกจิ หรืองานทีท่าํ      

   1.เพื่อศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานโซลาเซลลและพลังงานจากกังหันลม 

     

   2.เพื่อคนหาทําเลที่ต้ังในการดําเนินธุรกิจ      

   3.เพื่อเปนการขยายชองทางในการประกอบธุรกิจ      

   4.เพื่อเปนการคนหาชองทางทางการตลาดใหม      
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สวนที ่3     ระดับการมีอทิธิพลของสือ่เกี่ยวกบัการทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองใหตรงกบัระดับความคดิเห็นของทานมากที่สุดเพยีงชองเดียว  

ระดับการมีอทิธิพลของส่ือ 

ประเภทส่ือ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
 
(3) 

นอย 
 
(2) 

ไมมีเลย 
(1) 

ดานส่ือบุคคล      

1. ไกด      

2. เพื่อน      

3. พอ / แม ญาติพี่นอง      

4. แฟน / คนรัก      

ดานส่ือมวลชน      

1. วทิย ุ      

2. โทรทัศน      

3. วารสาร/นิตยสาร      

ดานส่ือเฉพาะกิจ      

1. ใบปลิว/แผนพับ      

2. โปสเตอร      

ดานส่ืออนิเตอรเนต      

1. เว็บไซด      
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สวนที ่4 พฤติกรรมการทองเทีย่วของนกัทองเทีย่วชาวไทยที่มีตอการทองเทีย่วเกาะลาน  

            จ.ชลบุรี 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง (   ) ใหตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด  

1. ระยะเวลาที่ทานใชสําหรบัทองเที่ยวเกาะลาน จ.ชลบุรี 

 (       )  1 วนั     (       ) 2 วัน 

 (       ) 3 วัน     (       ) มากกวา 3 วัน 

2. ทานใชเวลาชวงใดในการมาทองเทีย่วเกาะลาน จ.ชลบุรี 

 (      )  วันธรรมดา    (      ) วนัหยุดสุดสัปดาห 

 (      )  วันหยดุตามเทศกาล   (      )  วันลาพักรอนประจําป 

3. สถานที่พกัแรมประเภทใดที่ทานใชพักคางคืน 

 (      ) รีสอรท     (      ) โฮมสเตย 

 (      ) บานเชา     (      )เกสตเฮาส 

 (      ) บานญาติ / เพื่อน 

4. พาหนะที่ทานใชเดนิทางมาทองเที่ยวทีเ่กาะลาน จ,ชลบุรี 

 (       ) รถยนตสวนตัว    (       ) รถโดยสารประจําทาง 

 (       ) รถไฟ     (       ) รถเชา / เหมานําเทีย่ว 

 (       ) อืน่ๆ โปรดระบุ ,,,,,, 

 

 

 

 

 

 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ภาคผนวก ข 
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