
บทท่ี  1 

 

บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนธุรกิจหน่ึงที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก

ทํารายไดใหกับประเทศไทยเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอด กลาวคือ ในป 2550 

ทํารายไดจํานวน 547,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 13.5%  นอกจากน้ัน  ธุรกิจทองเท่ียวยังชวย

กระตุนใหเกิดการผลิตและนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น ตลอดจนกอใหเกิดการจาง

งานและกระจายรายได รวมทั้งสงเสริมใหเกิดธุรกิจตอเน่ืองอีกหลายสาขา 

ในป 2550 มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามายังประเทศไทย 14.5 ลานคน เพิ่มขึ้น

จากปกอนรอยละ 4.6 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดประมาณการจํานวนนักทองเที่ยว

ในป 2551 ไวที่ 15.7 ลานคน คาดวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยรวมจะยังคงเติบโตอยาง

ตอเนื่อง โดยมีปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ ไดแก เสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกต้ัง และ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในภูมิภาค 

 

 
 

ภาพ 1กกแสดงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาในประเทศไทยและอัตราการเติบโตของ 

 รายไดจากการทองเท่ียวป 2538-2551 

 

ท่ีมา:  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2552 
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กระบ่ี เมืองชายทะเลในฝนงดงามดวยหาดทรายขาว นํ้าทะเลใส ปะการังสวย ถํ้าโตรก

ชะโงกผา และหมูเกาะนอยใหญกวา 100 เกาะ รวมกันเปนมนตเสนหที่สรางความประทับใจใหแก

นักทองเที่ยวที่มาเยือน  กระบ่ี เปนจังหวัดที่ต้ังอยูริมฝงทะเลอันดามัน อยูหางจากกรุงเทพฯ 814 

กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยภูเขา ท่ีดอน ท่ีราบ หมูเกาะนอยใหญกวา 

130 เกาะ อุดมไปดวยปาชายเลน ตัวเมือง กระบ่ี มีแมนํ้ายาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผานลงสู

ทะเลอันดามันที่ตําบลปากนํ้า  นอกจากนี้ ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบ่ีใหญ และคลองกระบ่ีนอย 

มีตนกําเนิดจากเทือกเขาท่ีสูงที่สุดในจังหวัดกระบ่ี คือ เทือกเขาพนมเบญจา 

 

ตาราง 1 แสดงสถิตินักทองเท่ียวของจังหวัดกระบี่ ของป 2007 

 

ผูท่ีเดินทางเขามาในจังหวัดกระบี่ 

ประเภท 
มกราคม-ธันวาคม 

2007 2006  

ผูมาเยือน 2,126,107 1,732,951 + 22.69 

       ชาวไทย 936,782 792,421 + 18.22 

        ชาวตางชาติ 1,189,325 940,530 + 26.45 

นักทองเท่ียว 1,896,326 1,524,775 + 24.37 

        ชาวไทย 790,120 663,346 + 19.11 

        ชาวตางชาติ 1,106,206 861,429 + 28.42 

ผูมาเยือนเพ่ือกิจอันใดอันหน่ึง 229,781 208,176 + 10.38 

        ชาวไทย 146,662 129,075 + 13.63 

        ชาวตางชาติ 83,119 79,101 + 5.08 

ระยะเวลาท่ีพักเฉลี่ย (วัน) 4.03 4.00 - 

       ชาวไทย 2.89 2.98 - 

        ชาวตางชาติ 4.84 4.78 - 

คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)    

   ผูมาเยือน 3,144.52 3,146.02 - 0.05 

        ชาวไทย 2,501.77 2,438.15 + 2.61 

        ชาวตางชาติ 3,432.00 3,501.83 - 1.99 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

ผูท่ีเดินทางเขามาในจังหวัดกระบี่ 

ประเภท 
มกราคม-ธันวาคม 

2007 2006  

   นักทองเท่ียว 3,184.28 3,194.84 - 0.33 

        ชาวไทย 2,557.21 2,491.23 + 2.65 

        ชาวตางชาติ 3,451.91 3,533.24 - 2.30 

   ผูมาเยือนเพ่ือกิจอันใดอันหน่ึง 1,823.81 1,717.49 + 6.19 

        ชาวไทย 1,638.67 1,624.48 + 0.87 

        ชาวตางชาติ 2,150.52 1,869.25 + 15.05 

รายได (ลานบาท)    

   ผูมาเยือน 24,728.93 19,819.30 + 24.77 

        ชาวไทย 6,079.98 5,137.95 + 18.33 

        ชาวตางชาติ 18,648.95 14,681.35 + 27.02 

สถานท่ีพักแรม    

   สถานประกอบการ 351 306 + 14.71 

   จํานวนหองพัก 12,442 10,962 + 13.50 

   อัตราการเขาพัก (%) 57.80 52.24 + 5.56 

   ระยะเวลาท่ีพักเฉลี่ย (วัน) 3.19 3.21 - 0.02 

  จํานวนแขกเขาพัก 1,604,385 1,254,071 + 27.93 

           ชาวไทย 584,800 480,456 + 21.72 

           ชาวตางชาติ 1,019,585 773,615 + 31.79 

 

ท่ีมา:  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย จ.ภูเก็ต, 2550 

 

จากตารางสถิตินักทองเที่ยวจังหวัดกระบ่ี ของป 2007 จะเห็นไดวา มีผูมาเย่ียมเยือน

จังหวัดกระบ่ีมากถึง 2,126,107 คน ซึ่งเพิ่มจากปที่แลวถึง 22.69% และสามารถแบงออกเปนสอง

กลุม คือ นักทองเท่ียวและผูที่มาเพื่อกิจอันใดอันหนึ่ง จากสถิตินักทองเที่ยวป 2007 ของจังหวัด
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กระบ่ี เพิ่มขึ้นจากปกอน  371,551 คน เพิ่มจากปกอน 24.37% และผูท่ีมาเพื่อกิจอันใดอันหนึ่ง 

เพิ่มขึ้นจากปกอน 21,605 คน เพิ่มจากปกอน 10.38%  

ธุรกิจอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวอยางมากประเภทหนึ่ง  คือ ธุรกิจสถานที่พักท่ี

ซึ่งอยูบริเวณ ต.ทาเลน อ.เมือง จังหวัดกระบ่ี   อาวทาเลน มีเกาะเล็กๆ มากมายอยูในเขตอําเภอ

เมืองกระบ่ี และเปนแหลงทองเท่ียวอีกแหงหน่ึงที่สําคัญไปจนจดเขตอําเภออาวลึก เชน เกาะเหลาบิ

เละ (เกาะหัก) เกาะเหลากา เกาะเหลาเหรียม เกาะเหลาลาดิง เกาะปากกะ เกาะสะยา(กายา) 

เกาะผักเบ้ีย เกาะลาด่ิง สถานที่พักที่เปนของเอกชน ซึ่งในปจจุบันที่พักของเอกชนนี้ไดมีการ

ขยายตัวที่สูง มีผูประกอบการท่ีสนใจเขามาประกอบธุรกิจประเภทน้ีจํานวนมาก  เพื่อใหเพียงพอตอ

ความตองการของผูที่มาใชบริการ นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการมีทัศนคติและพฤติกรรมในการใช

บริการตางกันไป โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในการตัดสินใจอาจเกิดจากสิ่งกระตุนทางการตลาด

และสิ่งกระตุนอ่ืนๆ เชน  สถานที่พัก  ซึ่งเปนผลิตภัณฑ ( Product) จะตองมีการพิจารณาออกแบบ

หรือพัฒนามากขึ้นใหตรงกับความตองการของลูกคามุงพัฒนาหาสิ่ง  ซึ่งตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได  การบริการ (Service) ของสถานประกอบการจะตองไดคุณภาพตามท่ีลูกคาตองการ

คือ มีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย มีความเปนมิตร ราคา ( Price) ที่พักในการใช จะตองมี

การกําหนดราคาใหถูกตองเหมาะสม บรรยากาศหรือสถานที่ต้ัง ( Place) การสงเสริมการขาย 

(Promotion) เชน การโฆษณาประชาสัมพันธ สิ่งกระตุนเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจในการใช

บริการท่ีพักแรมบริเวณอาวทาเลนท้ังสิ้น  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองทําการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ

สถานท่ีพักแรมบริเวณอาวทาเลน ซึ่งจะเปนประโยชนโดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชใน

การวางแผลกลยุทธในดานตางๆ ไมวาจะเปนการสรางหรือออกแบบท่ีพักใหม การปรับปรุงสถานท่ี

พัก การใหบริการ ราคา บรรยากาศภายใน รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดเพื่อดึงดูดแสวงหาลูกคา

รายใหมและรักษาหรือกระตุนการซื้อซ้ําของลูกคาเกา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.กกเพื่อทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการที่พักแรมบริเวณ

อาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ีของนักทองเที่ยวในประเด็น ดังตอไปนี้ 

1.กก-กกศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร ( Demographics) ไดแก เพศ อายุ ระดับ

รายได ระดับการศึกษา ที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณ

อาวทาเลน 
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1.กก-กกศึกษาสวนประสมทางการตลาด ( 4P’s) ที่มีผลตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน 

1.กก-กกศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต ( Lifestyle) ที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

ในการตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน 

1.กก-กกศึกษาความคิดเห็น ( Opinion) ที่มีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมบริเวณอาวทาเลน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

การทองเท่ียวในบริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี ตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ศึกษาความสัมพันธของรูปแบบการดําเนินชิวิต กับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี 

สมมติฐานที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ ของสวนผสมทางการตลาด  กับพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยว บริเวณอาวทาเลน  จ.กระบ่ี 

  

ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี มีขอบเขตการวิจัยที่ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการที่

พักแรมบริเวณอาวทาเลน  จังหวัดกระบ่ี โดยเนนเนื้อหาดานประชากรศาสตร รูปแบบการดําเนิน

ชีวิต สวนประสมทางการตลาด และทัศนคติของนักทองเท่ียวที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกที่

พักแรมบริเวณอาวทาเลน ในเชิงปริมาณ และไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในสวนท่ีเก่ียวกับกลยุทธทาง

การตลาดของผูประกอบการที่พักแรม เพื่อใหการทําวิจัยนี้ประสบผลสําเร็จมากย่ิงขึ้น  
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             ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 

      (Independent variables)                                            (Dependent variables) 

 

 
  

ภาพ 2กกแสดงกรอบแนวความคิด 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

นักทองเที่ยว หมายถึง คนท่ีตัดสินใจมาทองเที่ยวบริเวณอาวทาเลนและมีการคางแรม 

พฤติกรรมการทองเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมท่ีเคยและไมเคยเขาพักในบริเวณอาวทาเลน 

การกลับมาเขาพัก การตกลงใจ เพื่อการพักผอนหรือบันเทิง การประชุมสัมมนาหรือประกอบ

กิจกรรมตางๆ โดยไมทําใหธรรมชาติเสื่อมโทรม และมีสวนรวมในการพัฒนาและเพิ่มรายไดใหแก

คนในทองถ่ิน โดยการทองเที่ยวพักแรมนี้อาจแปรเปลี่ยนไปตามลําดับขั้น ไดแก ความถ่ีในการ

เดินทางวาเดินทางบอยแคไหน เดินทางกับใคร ดวยพาหนะใด วัตถุประสงคในการเดินทาง อํานาจ

ในการตัดสินใจในการเลือกท่ีพัก การหาขอมูล ระยะเวลาในการพัก 

ประชากรศาสตร (Demographic) 

• เพศ 

• อายุ 

• รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

• ระดับการศึกษา 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 

(Lifestyle) 

• กิจกรรม 

• ความสนใจ 

• ความคิดเห็น 

สวนประสมทางการตลาด (4P’s) 

• ผลิตภัณฑ 

• ราคา 

• ชองทางการจัดจําหนาย 

  

 

ทัศนคติ (Attitude) 

• องคประกอบดานความรู 

• องคประกอบดานความรูสึก 

• องคประกอบดานพฤติกรรม 

พฤติกรรม (Behavior) 

• ปจจัยดานวัฒนธรรม 

• ปจจัยดานสังคม 

• ปจจัยสวนบุคคล 

• ปจจัยดานจิตวิทยา 
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ผูมีงานทํา หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต  18 ป ขึ้นไป โดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร 

เงินปนผล คาตอบแทน ที่มีลักษณะอยางอ่ืนสําหรับผลงานที่เปนเงินสดหรือสิ่งของ 

รูปแบบการดําเนินชีวิต หมายถึง แบบแผนการใชชีวิต อันเปนผลมาจากหลายปจจัย

หลายๆ  อยางประกอบกัน แสดงออกมาในรูปของบุคลิกภาพ  ซึ่งแตละคนถูกหลอหลอมใหมี

ลักษณะแตกตางกันไป (สุปญญา  ไชยชาญ, 2540, หนา 128) 

ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็น อารมณและความรูสึกที่มาประกอบกัน  เปนแนวโนมที่

นักทองเที่ยวประเมินตอการเลือกเขาพักในสถานท่ีพักแรมบริเวณอาวทาเลน 

คาใชจาย หมายถึง จํานวนเงินท่ีนักทองเท่ียวใชจายท้ังหมด ในเรื่องของโรงแรมที่พัก

บริเวณอาวทาเลน 

ความถ่ีในการเขาพัก หมายถึง จํานวนครั้งในการทองเที่ยวพักแรมบริเวณอาวทาเลน 

ภายใน 5 ป 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.กกเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการและผูมีสวนเก่ียวของ ใชเปนแนวทางในการ

วางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหธุรกิจและสถานท่ีพักแรมประสบผลสําเร็จ 

2.กกเพื่อศึกษาใหทราบถึงความตองการของนักทองเท่ียว เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ใหบริการ 

3.กกเพื่อเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการทองเที่ยว นําไปใชในการ

วางแผนโปรแกรมการทองเที่ยวใหกับกลุมลูกคา 

 


