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ABSTRACT 
 

The objectives of the study are as follows; 1) To study the satisfaction of 
water sports tourism to know the way of tourism in KohSamui. 2) To study the 
tourism behavior of water sport tourists in order to know the tourist development of 
KohSamui to be suitable for sports tourism. The questionnaire was used as a 
research tool to collect data from sample tourists who visited KohSamui. 200 people 
in SuratThani 
 The study indicated that Personal factors of gender differences. Different age 
Different education levels Different career Specific monthly income is different. 
Tourism satisfaction in water sport in KohSamui, SuratThani province is not different. 
There are only different status. The satisfaction of water sports tourism in KohSamui, 
SuratThani. The difference was statistically significant. 
 A study on the relationship between satisfaction with sport tourism in 
KohSamui. Sport behavior in KohSamui, SuratThani province revealed that 
satisfaction was correlated with water sport tourism behavior in KohSamui, 
SuratThani province. The relationship was statistically significant at the 0.01 level. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงธุรกิจหลายประเภทในประเทศ โดยเฉพาะ
อาชีพบริการ การท่องเที่ยว อุปโภค บริโภค ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม การขนส่ง สปา
อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ อีกมากมาย  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่มี
บทบาทชัดเจนต่อกลไกเศรษฐกิจไทยอย่างมากมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2560 รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 2.76 ล้านล้านบาทและคิดเป็นสดัส่วน20% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพ)ี 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2555)  
 กระแสโลกที่ส าคัญก าลังเกิดขึ้นหลายสิ่งท าให้ธุรกิจท่องเทีย่วต้องปรับเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
คือ 1) กระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่สังคมผู้สูงอายโุดยนักท่องเที่ยวสูงอายุมี
แนวโน้มจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มวยัอื่นๆ 2) 
กระแสการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลายประเทศโดยการผ่อนปรนกฎระเบียบการออกวีซ่า
แก่นักท่องเที่ยวและการสนับสนุนการลงทุนได้ส่งผลใหส้ภาวะการแข่งขันระหว่างประเทศทวีความ
รุนแรงขึ้นนโยบาลการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ส่งเสริมให้คนออกมาทอ่งเที่ยวเพ่ือจับจ่ายใช้สอย ให้
เงินทองหมุนเวียว เช่น นโยบายให้น าค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายระหว่างการท่องเที่ยวน ามาลดหย่อนภาษีได้ 
เป็นต้นและ 3) กระแสการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้โซเชียลมีเดียและ
สมาร์ทโฟนมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคมากขึ้นและส่งผลให้พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปรวมถึงท าให้การด าเนินธุรกิจจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน สอดคล้องกับโลกดิจิทัล 
4) กระแสการใส่ใจในสุขภาพการขยายตัวของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ต่างหนั
มาให้ความส าคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภัยต่างๆซึ่งจะน าไปสู่
การเยียวยารักษาและเกิดค่าใช้จ่ายตามมาจ านวนมากดังนั้นบรรดาผู้ประกอบการด้านสุขภาพจึงขยาย
บริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมตั้งแต่การสง่เสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงเพื่อป้องกัน
โรคภัยต่างๆการบริการเสริมความงามเพื่อเสริมบุคลิกภาพที่เข้ามามีบทบาทรวมไปถึงอาหารการกินก็
กินเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวก็ต้องนึกถึงสิ่งที่จะได้ต้องมากกว่าการที่ได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆและสิ่งที่
ต้องได้เพ่ิมขึ้นมากกว่านั้นคือสุขภาพที่ดีนั่นเองแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่พ่วงกิจกรรมด้านสุขภาพไว้ด้วยการท่องเที่ยวในรูปแบบน้ีได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามกระแสการเอาใจใส่ดูแลด้านสุขภาพที่ก าลังมาแรงในปัจจุบันและหลาย
ประเทศในภูมภิาคเอเชียรวมทั้งประเทศไทยต่างให้การส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ส าหรับประเทศไทยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนับเป็นช่องทางส าคัญที่สามารถเพ่ิมพูนรายได้จ านวน
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มากเข้าประเทศและมีโอกาสที่จะขยายตลาดรวมทั้งการลงทุนได้อย่างกว้างขวาง 
 ส าหรับในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้เป็น“ปี
ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ“Amazing Thailand Tourism Year 2018” เริ่มตั้งแต่วันที่
1 พฤศจิกายน2560 ถึงวันที่1 มกราคม2562 วัตถุประสงค์คือเน้นการท่องเที่ยวให้เป็นอุตสาหกรรม
เรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและการต่างประเทศมีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับช้ันน าของโลกมีการเจรญิเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นไทยและ
กระจายรายได้สู่ชุมชนนอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มเีสน่ห์มีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นรัฐบาลจึงได้วางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุคไทยแลนด4์.0 ซึ่งการท่องเที่ยว
เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างรายได้และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบายการจัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทีส่ร้างคุณค่าและรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่) 
 การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ า เป็นอีกชนิดการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นจุดแข็งของประเทศไทยเน่ืองจากประเทศไทยมทีะเลที่สวยงาม จาก
สถิติการท่องเที่ยวในปี 2558 มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ท ากิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงกีฬา เช่น กิจกรรม
ด าน้ าตื้น คิดเป็นร้อยละ 16.43 กจิกรรมด าน้ าลึกคิดเป็นร้อยละ 7.49 กิจกรรมมวยไทยคิดเป็นร้อยละ 
2.51 และกิจกรรมตีกอล์ฟคิดเป็นร้อยละ 1.75 (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา) จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างมุ่งหน้ามาสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่ติดทะเล เช่นพัทยา 
เกาะสมุย ฯลฯ เพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าการด าน้ าเพื่อดูปะการัง ทั้งน้ าลึกและน้ าตื้น 
เพื่อชื่นชมธรรมชาติ 
 ในปีหนึ่งๆ เกาะสมุยได้ท าการต้องรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มากมาย 
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวนั้นแตกต่างกัน เช่นเดินทางมาเพื่อพักผ่อนชมธรรมชาติ ชมทะเล
ที่สวยงาม ด าน้ าดูปะการัง มาดูน้ า ดูปลา ดูผู้คน หรือมาสัมมนา มาศึกษาดูงาน มากับเจ้านาย หรือ
มาเพื่อเล่นเล่นกีฬาทางน้ าเพื่อสุขภาพ เพ่ือความตื่นเต้น สะใจในส่วนของผู้ประกอบการบนเกาะสมุย
มีมาก ทั้งบริการที่พัก ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านขายของต่างๆ แต่การบริการของผู้ประกอบการ 
ร่วมไปถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการสร้างความประทับใจ หรือนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ในด้านต่างๆ รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสรมิและ
สนับสนุน  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมคีวามต้องการทราบถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้ า เมื่อทราบผลการวิจัยแล้วสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไข และใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ให้ธุรกิจได ้
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 ประวัติเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ส าหรับเกาะสมุยนี้เมื่อ ประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้ว มีการค้นพบบริเวณนี้ตรงอ่าวบ้านดอน
เป็นพ้ืนที่มีลักษณะเป็นขวานหินขวนโบราณซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ของคนโบราณเพื่อเป็น
อาหารยังชีพ ต่อมาประมาณปี พุทธศักราช 2520 บริเวณพื้นที่วัดคีรีวงการาม ต.ตลิ่งงามได้มีการ
ค้นพบกล้องขนาดใหญ่ เรียกว่า กลองมโหระทึก จ านวน 2 ใบ โดยนักโบราณคดีและนกัวิชาการ เป็น
ผู้ค้นพบ กลองนี้ท าด้วยโลหะสัมฤทธิ์เช่ือว่าแหล่งผลิตโลหะนี้ผลิตที่ประเทศเวียดนามตอนเหนือ จึง 
สันนิฐานว่าเจ้าของกลองใบใหญ่คงจะเป็นคนที่เดินทางมาจากแหล่งที่อยูอ่ื่นมาพักพิงอยู่ชั่วคราว 
กลองที่ค้นพบนี้มีลักษณะแตกต่างกัน ใบที่หนึ่งด้านข้างกลองนั้นจะมีรูปวาดเป็นรูปเรือยาวหัวและ
ท้ายเรือมีลักษณะโค้งมักเรียกเรือนี้ว่าเรือส่งวิญญาณและในรูปเรือนั้นยังปรากฏรูปนกและรูปคนครึ่ง
นกอีกด้วยบนศีรษะของคนครึ่งนกน้ันประดับด้วยขนนก จึงมีความเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ทีม่าอาศัยชั่วคราว
บนเกาะนี้ต้องมีความเชียวชาญในด้านการเดินเรืออย่างแน่นอน การวาดภาพรูปเรือ การส่งดวง
วิญญาณเกินจากผู้ที่มีความรูค้วามช านาญในการเดินทะเล ผู้คนที่มาต้ังรกรากบนเกาะสมุยในสมัย
แรกๆ นั้น มาในลักษณะการแสวงหาถิ่นที่อยู่ หาแหล่งทีท่ ากินที่อุดมสมบูรณ์เพ่ือตั้งบ้านเรือน การหา
แหล่งน้ าจืด การเดินเรือมาตามท้องทะเล มาพักเรือ จึงบังเอิญให้ค้นพบเกาะสมุยนี้คนที่อาศัยอยู่เดิม
อยู่แล้ว ตามค าบอกเล่าของพระครูอินปัญญาจาร เชื่อได้ว่ากลุ่มชนแรกที่อยู่พบเกาะสมุยคือชาวมาลา
ยู ต่อมาเป็นชนชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาอยู่ก่อนชนชาวไทย จะสังเกตได้ว่าคนแถบนี้จะมีลักษณะ
ผสมระหว่าง มาลายู อินเดีย และไทย ตามบรรพบุรุษยุคก่อนเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่บนเกาะ ซึ่งในภายหลังสุดน้ัน มีชนชาวจีนได้อพยพมาอยู่อีกเชื้อสายหนึ่งด้วย 
 คนสมัยก่อนนัน้ตั้งชื่อสถานที่ต่างๆ โดยใช้เหตุผลที่สามารถจดจ าได้ง่าย เช่นชื่อคน ชื่อสิ่งของ 
เมื่อน ามาเทียบเคียงกับ ค าว่า สมุยมีความหมายว่าอย่างไรนั้น สามารถจ าแนกออกมาในหลาย
ความหมายซึ่งที่มาจากนักวิชาการหลายท่านได้สันนิฐานทีม่าของชื่อว่า สมุย ดังนี้  
 1. สมุย มทีี่มาจากภาษาสันสกฤตเป็นภาษาทมิฬของชาวอินเดียมาจากค าว่า สมวย มี
ความหมายว่า คลื่นลม หรืออาจมาจาก ค าว่า เซ่าหมวย หรือ ค าว่า สมอย และแผลงมาเป็นสมุย 
นั่นเอง  
 2. มาจากช่ือต้นไม้ ซึ่งขึ้นอยูม่ากในภาคใต้เป็นต้นไม้ต้นเล็กคนพื้นเพเรียกต้นไม้นี้ว่า ต้นหมุย 
มี 2 ลักษณะคอื หมุยขม และหมุยหอม 
 3. เป็นภาษาถิ่นของมาลายูพิจารณาจากช่ือสถานที่ต่างๆ ช่ือเกาะ ชื่อหมู่บ้าน ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันล้วนเป็นค ามาลายู ซึ่งส่วนมากจะมีความหมายเกี่ยวกับทะเล เช่น อ่าวลึก แหล่งน้ า อ่าว 
เป็นต้น  
 4. มีที่มาจากภาษาจีนไหหล า ค าเดิมคือ เซ่าบ่วย ซึ่งมีความหมายว่าสิ่งแรก เช่นเกาะแรก 
ประตูแรก ด่านแรก  
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 5. มาจากค าว่าคลื่นลม ของชาวโจฬะซึ่งเป็นชาวเรือนในสมัยโบราณ 
 6. มาจากภาษาจีน มาจากค าว่า สโบย แปลว่า หลบภัย 
 เมื่อสมัยรัชการ ที่ 5 อ าเภอเกาะสมุย ประกอบด้วย 2 เกาะคือ เกาะพงัน และเกาะสมยุ 
ต่อมา เกาะสมุยขึ้นตรงต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนเกาะพะงันนั้นขึ้นตรงต่ออ าเภอเมืองไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ พุทธศักราช 2440 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเขตพื้นที่ปกครอง เมือง
เกาะสมุยจึงถูกยุบเป็น อ าเภอสมุยรวมพื้นที่กับเกาะพะงันเข้าด้วยกัน และปัจจุบันเกาะพะง้ันก็ยก
ฐานะเป็นอ าเภอแล้ว นายอ าเภอเกาะสมุยคนแรกคือ นายสิงห์ สุวรรณรกัษ์ ซึ่งท่านไดส้ละที่ดิน
ส่วนตัว จ านวน 6 ไร่ ให้เป็นที่ตั้งของอ าเภอเกาะสมุย ด ารงต าแหน่งนานที่สุด คือ 30 ปี   
 พืน้ที่ของเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 248.7 ตร.ม. ใหญ่เปน็อันดับที่สอง รองจากเกาะภูเก็ต
และยังเป็นเกาะที่ติดอันดับเกาะที่น่าเที่ยว 10 อันดับ เกาะสมุยเป็นเกาะน่าเที่ยวอันดับที่ 5 เนื้อที่บท
เกาะจะมีหาดทรายที่ขาวละเอียดเหมือนน้ าตาลทราบขาว ล้อมรอบด้วยภูเขา นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. คมของทกุปี จะเป็นช่วงที่คลื่นลมสงบจึงเหมาะแก่
การด าน้ าดูปะการัง พื้นที่บนเกาะมีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร การเดินเล่นหรือการขี่ร าจักรยาน 
ขับรถจักรยานยนต์เที่ยวรอบเกาะได้ โดยใช้เวลาไม่นาน อ าเภอเกาะสมุยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพียงแห่งเดียวคือ เทศบาลนครเกาะสมุย ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอเกาะสมุยเกือบทั้งหมด
ยกเว้นเพียงหมู่เกาะบางส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเดิมเกาะสมุยมีชื่อเสียงในฐานะเป็น
แหล่งปลูกมะพร้าวปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว
มีร้านค้าโรงแรมและสถานบันเทิงต่างๆมากมายหาดที่สวยงานและนิยมของนักท่องเที่ยว คือ หาดเฉ
วง บริเวณชายหาดยาวประมาณ7 กิโลเมตรรองลงมาคือ หาดละไม หาดเชิงมนต์ แหลมโจรคร่ า หาด
ท้องยาง หาดหน้าทอน หาดพังกา และหาดตลิ่งงามเกาะสมุยมีสนามบิน 1 แห่ง 
 
ตารางที่ 1.1: รายช่ือหมู่บ้านภายในเกาะสมุย 
  

ล ำดับ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน 
1 อ่าวทอง 6 
2 ลิปะน้อย 5 
3 ตะลิ่งงาม 5 
4 หน้าเมือง 5 
5 มะเร็ต 6 

(ตารางมีต่อ) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ): รายช่ือหมู่บ้านภายในเกาะสมุย 
  

ล ำดับ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนหมู่บ้ำน 
6 บ่อผุด 6 
7 แม่น้ า 6 

 
 อ าเภอเกาะสมุย แบ่งเขตการปกครองออกเป็น7 ต าบล 39 หมู่บ้าน 
 สถานที่ท่องเทีย่วที่นิยมในเกาะสมุย ประกอบด้วย  
 1. หาดเฉวง เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมาก ความคึกคักของนักท่องเที่ยวเพราะจุดนี้จะเป็น
จุดที่หาดทรายขาวและสวยทีสุ่ด มีความยาวสามารถใช้เวลาในการเดินจนสุดเกาะประมาณ 2 ช่ัวโมง
น้ าทะเลสวยเหมาะแก่การเลน่น้ า ร้านอาหารที่พักมากรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ  
 2. หาดละไม เป็นอันดับ 2 ส าหรับความนิยม หาดนี้จะมีแนวของต้นมะพร้าวโดดเด่น มีจุดชม
วิวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูป เช็คอิน และอีกจุดดึงดูดหนึ่งคือหินตาหินยายนั่นเอง ถ้ามาแล้วห้าม
พลาดที่จะได้ไปสัมผัส  
 3. หาดแม่น้ า เป็นที่อยู่ของคนท้องถิ่นเก่าแก่ จุดที่น่าสนใจคือที่พักที่เป็นแบบโฮมเสตย ์
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิธีชีวิตของชาวเกาะ ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง เดินเล่นบนชายหาดที่ขาวสะอาด
ยามค่ าคืนมีถนนคนเดินที่มีทั้งคนขายและนักท่องเที่ยวมากมายเป็นเสน่ห์ยามค่ าคืน 
 4. อันดับ 4 หาดบางปอ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ วิถีชาวบ้าน การหาปลาชีวิตชาวประมง ได้ลิ้ม
รสอาหารทะเลยสดๆ  
 5. หินตาหินยายเรื่องเล่าจากต านานความรักของสองตายายที่กลายเป็นหินก้อนใหญ่อยู่ริม
ทะเลทุกวันนี้ทางเข้าหินตาหินยายยังเป็นแหล่งขายของฝากอย่างกาละแมที่มีให้เลือกอยู่หลายเจ้าที่
อร่อย น่าซื้อเป็นของฝาก กาละแมที่ท าสดใหม่  
 6. ถนนคนเดินบ่อผุดแหล่งเดินเที่ยวที่มีเสนห่์ลมเย็นของบรรยากาศทะเล บ้านไม้แบบดั่งเดิม 
เป็นร้านอาหารเป็นที่พัก ร้านเครื่องดื่ม ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก มีเสน่ห์ร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่
บนบ้านไม้แบบเก่าๆ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศชอบวิถีชีวิตแบบนี้มากๆ และในคืนวันศุกร์ที่จะปิด
ถนนเลียบหาดตลอดทั้งสายให้กลายเป็นถนนคนเดินสร้างความคึกคักและสร้างรายได้ในคนบนเกาะ 
ชาวบ้านที่น าของออกมาจ าหน่ายให้นักท่องเที่ยว เป็นเอกลักษณ ์
 7. บนเกาะสมุยยังมนี้ าตกและกิจกรรมการไหว้พระก็มีบนเกาะนี้เช่นกัน ครบวงจร ทั้งหาด
ทราย สายลม น้ าตกและการท าบุญไหว้พระ การขี่ช้างเที่ยวชมเมืองและชมป่าได้  มีวิวมุมสูงให้
ถ่ายภาพได้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ภาพที่ 1.1: แผนที่ภายในเกาะสมุย 
 

 
ที่มา:  แผนที่ภายในเกาะสมุย.  (2558).  สืบค้นจาก https://www.chillbainai.com/map/16/ 
 แผนที่เกาะสมยุ/. 
 
 กิจกรรมกีฬาทางน้ าเกาะสมุย 
 พักผ่อนที่ชายหาดเล่นกีฬาทางน้ าและปาร์ต้ีสิ่งเหล่านี้คือกิจกรรมยอดฮิตในเกาะสมุย
เช่นเดียวกับการส ารวจธรรมชาติที่งดงามชวนตะลึงของเกาะเกาะนี้มีชื่อในเรื่องจุดด าน้ าใกล้เคียงซึ่ง
จุดที่ดีที่สุดจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและนอกชายฝั่งเกาะเต่าน้ าทะเลรอบๆเกาะ สมยุ
นั้นค่อนข้างขุ่นเล็กน้อยจึงต้องนั่งเรือเดินทางออกนอกฝั่งถ้าต้องการชมปะการังและสัตว์ทะเลในน้ า
ใสๆเกาะเต่านั้นเป็นศูนย์รวมโรงเรียนสอนด าน้ าที่ยินดีต้อนรับผู้เริ่มหัดท ากิจกรรมนี้ 
  เวลาที่เหมาะจะด าน้ าอยู่ระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคมแต่ทีจ่ริงแล้วสามารถด าได้ทั้งปีคนที่จะ
หัดด าน้ าเป็นครั้งแรกสามารถหาผู้สอนด าน้ าได้ที่หาดเฉวงบนเกาะสมุยและที่เกาะเต่าจุดด าน้ าบาง
แห่งเช่นจุดด าน้ าลึกส าราญนัน้เหมาะส าหรับผู้มีประสบการณ์เนื่องจากกระแสน้ าค่อนขา้งแรงกิจกรรม
โปรดอีกอย่างของนักท่องเที่ยวคือฟูลมูนปาร์ตี้ที่จัดขึ้นเป็นประจ าในเกาะพะงันที่อยู่ใกล้ๆปาร์ตี้สุด
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วิเศษนี้คือความสนุกอิสระเหลือล้นแต่ชาวปาร์ตี้ควรสอบถามและดูให้มั่นใจว่าเรือจากท่าเรือพระใหญ่
ที่เดินทางมานั้นพร้อมให้บริการและไม่มีคนโดยสารแน่นจนเกินไป 
 บนเกาะนี้ไม่ได้มีแค่ด าน้ าเพียงอย่างเดียวสวนผีเสื้อฟาร์มจระเข้และสวนงูก็น่าเที่ยวเช่นกัน
พระพุทธรูปส าริดปิดทองที่วัดพระใหญ่นั้นสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลและพอเข้าใกล้ก็ยิ่ง
อลังการน่าต่ืนใจถ้าอยากไปส ารวจวัดสวยๆเพิ่มเติมลองไปที่วัดปลายแหลมซึ่งมีรูปพระโพธิสัตว์
กวนอิมพันมือขนาดใหญ่สระเลี้ยงปลาคาร์ปหรือจะไปเที่ยววัดคีรีวงการามซึ่งมีศพของเจ้าอาวาสที่
มรณภาพไปกว่า25 ปีแล้วแต่ร่างไม่เน่าเปื่อย (คู่มือแนะน ากิจกรรมท่องเที่ยวในเกาะสมุย) 
 เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ า ในเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ว่าเป็นอย่างไรบ้าง นักท่องเที่ยวที่เข้ามามีพฤติกรรมอย่างไร มีความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเกาะสมุยมากน้อยเพียงใด ความต้องการด้านกีฬาทางน้ ามีเพียงพอหรือไม่ ชนิดกีฬาที่
นักท่องเที่ยวต้องการอยากให้มีคืออะไรบ้าง เมื่อทราบข้อมูลต่างๆแล้ว นักธุรกิจ หรือผู้ที่ประกอบ
กิจการต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้น าไปปรับปรุงธุรกิจบริการของตนเองเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อความประทับใจและนักท่องเที่ยวจะบอกต่อให้คนอื่นมาท่องเที่ยวตาม หรือ
หน่วยงานของรัฐน าผลวิจัยนีม้าปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวหรือเพื่อวางแผน
ก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวเพื่อเป็นประโยชน์รักษาทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีและสวยงาม 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย  
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าเพ่ือทราบแนวทางการท่องเที่ยว
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี  
 1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าเพื่อทราบแนวทาง
พัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสมุยให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
 
1.3 ขอบเขตของงำนวิจัย  
 การก าหนดขอบเขตของการวิจัยนี้จะอธิบายในประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 1.3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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 1.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +-5% 
ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน และผู้วิจัยจะก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวจ านวน 200 คน  
 1.3.3 ตัวแปรอิสระและตัวแปรที่ใช้ในการวจิัย 
 การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก าหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังนี้ 
  1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
   1.3.3.1.1 ข้อมูลปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
  1.3.3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variables) 
   1.3.3.2.1 ตัวแปรด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวคือเคยมาเที่ยวเกาะสมุยก่อน
หน้านี้กี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี)้ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬาทางน้ าที่ชื่นชอบวิธีการ
เดินทางมาท่องเที่ยวจ านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทาง
และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว 
   1.3.3.2.2 ตัวแปรด้านความพึงพอใจได้แก่ด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านการ
ให้บริการของผู้ประกอบการ เช่นที่พัก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผู้ใช้บริการกิจกรรมกีฬาทางน้ า
หน่วยงานของรัฐ และปฏิสัมพันธ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 1.3.4 การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย(ที่มา: ทฤษฎีความพงพอใจของ มาสโลล)์ 
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ภาพที่ 1.2: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ค ำถำมงำนวิจัย  
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค าถามที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี้ 
 1.4.1 นักท่องเที่ยวมคีวามพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าหรือไม่อย่างไร 
 1.4.2 นักท่องเที่ยวมพีฤติกรรมต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าอย่างไร 
 1.4.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไร 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะไดร้ับ 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้เพ่ือ 
 1.5.1 ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้ าในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 1.5.2 ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็น

ตัวแปรด้านความพึงพอใจ 
1. ด้านความต้องการด้านสรีระ 
2. ด้านความปลอดภัย 
3. ด้านความรักความอบอุ่นการมีส่วนใน
กิจกรรม 
4. ด้านเกียรติยศชื่อเสียง 
5. ด้านความส าเร็จ 
6. ด้านกิจกรรมทางน้ า 

ตัวแปรด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
1. เคยมาท่องเที่ยวก่อนหน้าน้ีกี่ครั้ง(ไม่
รวมครั้งนี)้  
2. วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว 
3. งบประมาณในการท่องเที่ยว 
4. จ านวนสมาชิกและความสัมพันธ์ 
5. ลักษณะการเดินทาง/ช่วงเวลา
เดินทาง 
6. กีฬาทางน้ าที่ชอบ/ทราบข้อมูลจากที่
ใด 
7. วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวกีฬา
ทางน้ า 
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แนวทางในการวางแผนการตลาดปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 1.5.3 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดึงดูดใจลูกค้าให้เที่ยวประเทศไทยมากขึ้น 
 1.5.4 ผู้ประกอบการสามารถน าผลการวิจยัไปปรับกลยุทธในการบริหารกิจการได้ 
 
1.6 นิยำมค ำศัพท ์
 ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ าใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์ที่ใช้เฉพาะการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
 1.6.1 พฤติกรรมหมายถึงการกระท าหรือการแสดงออกของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางท่องเที่ยวโดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
 1.6.2 ความพึงพอใจหมายถึงการแสดงออกทางด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ตอบสนอง
ทางบวกต่อสิ่งหนึ่งๆครอบคลุมทั้งด้านแหลง่ท่องเที่ยวที่พักยานพาหนะกิจกรรมนันทนาการหรือ
บริการอ่ืนๆภายในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 1.6.3 การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวจากที่อยู่อาศัยไปยังเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพื่อความบันเทิงใจซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่พักยานพาหนะกิจกรรม
นันทนาการหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยว 
 1.6.4 นักท่องเที่ยวหมายถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแบบอิสระ (Free 
Independent Traveler: FIT) รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ (Package Tour)  
 1.6.5 ที่พักหมายถึงอาคารพักแรมหรือโฮมสเตย์ส าหรับนักท่องเที่ยวภายในเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธาน ี
 1.6.6 การบริการหมายถึงการให้การต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสารและอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวภายในเกาะสมุย จังสุราษฎร์ธานี 
 1.6.7 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินการโดยรัฐบาล ไม่ได้หวังก าไรใดๆ เช่น
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 1.6.8 กีฬาทางน้ า หมายถึง กจิกรรมการด าน้ าต้ืน การด าน้ าลึกการโต้คลื่นและเจ็ตสก ีฯลฯ 
 1.6.9 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือให้ได้ความสนุกสนานและมี
วัตถุประสงค์ด้านสุขภาพและพลานามัยด้วย 
 1.6.10 พฤติกรรมการท่องเทีย่วหมายถึงการแสดงออกของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวระยะเวลา
ความถี่ในการท่องเที่ยวตลอดจนบุคคลที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละ
บุคคลให้ได้รับความพึงพอใจในการไปท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ําใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผู้วิจัยได้นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ํา 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจดังนี้ 
 ทวีพงษ์หินคํา (2541, หน้า8) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึงสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ทําให้เกิด
ความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น 
 วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม (2541, หน้า 754) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึงความ
พอใจการทําให้พอใจความสาแก่ใจความหนําใจความจุใจความแน่ใจการชดเชยการไถ่บาปการแก้แค้น
สิ่งที่ชดเชย 
 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546, หน้า5) กล่าวว่าความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจ
หรอืไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความต้องการ
ของบุคคลจึงจะทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้
เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 Carnpbell (1976, pp. 117–124 อ้างใน วาณี ทองเสวต, 2548) กล่าวว่าความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกภายในที่แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือ
คาดหวังหรือรู้สึกว่าสมควรจะได้รับผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่
ละบุคคล 
 Morse (1958, p.19) กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงสภาวะจิตที่ปราศจากความเครียดทั้งนี้
เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการถ้าความต้องการได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน
ความเครียดก็จะน้อยลงความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลับกันถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการ
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ตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 จากนิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ ความพึงพอใจ คือความรู้สึกที่ดีความรู้สึกท่ีจะรักในสิ่ง
นั้น หรือชอบในสิ่งนั้น เป็นความต้องการของตนเอง เป็นความรู้สึกส่วนบุคคล  ความพึงพอใจอาจ
นํามาซึ่งความร่วมใจ ความร่วมมือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไป
ด้วยดีประสบความสําเร็จ มีความรักในงานนั้น ในสิ่งนั้นเกิดความภาคภูมิใจมีความเอาใจใสตั้งใจใน
งานนั้น จนบรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จ 
 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 Shelli (1995, p. 9 อ้างใน ปราการ กองแก้ว, 2546, หน้า 17) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจสรุปได้ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึก
ในทางลบความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วทําให้ความรู้สึกท่ีมีระบบย้อนกลับและ
ความสุขนี้สามารถทําให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได้อีกดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุข
เป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกในทางบวกอ่ืนๆ
ความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกท้ังสามนี้เรียกว่าระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบทฤษฎีความต้องการตามลําดับขั้น
ของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างใน รังสรรค์ ฤทธิ์ผาด, 2550, หน้า 23) 
 มาสโลว ์(Maslow) ได้เรียงลําดับสิ่งจูงใจหรือความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ 
 โดยเรียงลําดับขั้นของความต้องการไว้ตามความสําคัญดังนี้ 
 1. ความต้องการพ้ืนฐานทางสรีระ 
 2. ความต้องการความปลอดภัยรอดพ้นอันตรายและมั่นคง 
 3. ความต้องการความรักความเมตตาความอบอุ่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 4. ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงการยกย่องและความเคารพตัวเอง 
 5. ความต้องการความสําเร็จด้วยตนเอง 
 ความพอใจในขั้นต่างๆของความต้องการของมนุษย์นี้ความต้องการขั้นสูงกว่าบางครั้งได้
ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วก่อนที่ความต้องการขั้นแรกจะได้เห็นผลเป็นที่พอใจเสียด้วยซ้ําอย่างไรก็ตาม
บุคคลแต่ละคนส่วนมากแสดงให้เห็นว่าตนมีความพอใจอย่างสูงสุดในลําดับขั้นความต้องการขั้นต่ําๆ
มากกว่าขั้นสูงจากการสํารวจพบว่าคนธรรมดาทั่วไปจะมีความพอใจในลําดับขั้นตอนต่างๆดังนี้ 
 ความต้องการทางด้านกายภาพ 85% 
 ความต้องการความปลอดภัย 70% 
 ความต้องการทางด้านสังคม 50% 
 ความต้องการเด่นในสังคม 40% 
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 ความต้องการที่จะได้รับความสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา 10% 
 หลุย จําปาเทศ (2533, หน้า 8) อธิบายว่าความพึงพอใจหมายถึงความต้องการให้บรรลุ
เป้าหมายสังเกตได้จากสายตาคําพูดและการแสดงออก 
 Shelly (1985 อ้างใน กรรณิการ์ จันทร์แก้ว, 2538, หน้า 21) สรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวกเป็น
ความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล้วจะทําให้เกิดความสุขความสุขนี้เป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆกล่าวคือเป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและ
ความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆของบุคคลจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งเมื่อเกิดความต้องการบุคคลจะตั้งเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุความ
ต้องการความพึงพอใจของบุคคลจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลักษณะส่วน
บุคคล 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าท่ี
มีผลจากการเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรือการทํางานของผลิตภัณฑ์
กับการคาดหวังของลูกค้าหรือระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการกับการคาดหวังของ
ลูกค้าหรือบริการที่ลูกค้าคาดหวังระดับความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์จากการบริการกับความคาดหวังของบุคคลซึ่งความคาดหวังดังกล่าวนั้นเกิดจาก
ประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแต่ละบุคคลอาทิจากเพ่ือนจากนักการตลาดหรือจากข้อมูลคู่
แข่งขันเป็นต้นฉะนั้นสิ่งสําคัญที่ทําให้ผู้ให้บริการประสบความสําเร็จก็คือการเสนอบริการที่มี
ผลประโยชน์สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าผู้ใช้บริการโดยยึดหลักการสร้างความพึงพอใจรวม
สําหรับลูกค้าส่วนผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าส่วน
ผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการสร้างคุณค่าเพ่ิมเกิด
จากการทํางานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆของผู้ให้บริการโดยยึดหลักการสร้างคุณภาพรวมเกิดจากการสร้าง
ความแตกต่างทางการแข่งขันของการบริการโดยให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งขันและความแตกต่าง
ต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ซึ่งอาจเป็นความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์ด้านบริการด้านบุคลากรและด้านภาพลักษณ์ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้จะเป็นตัวกําหนด
คุณค่าเพ่ิมสําหรับลูกค้า 
 ธีรกิติ นวรัตนณอยุธยา (2547) ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวคิดความพึงพอใจของลูกค้าว่าความพึง
พอใจของลูกค้าจะเกิดจากประสบการณ์จากการให้บริการอย่างเต็มที่จนสุดความสามารถลูกค้าจะ
รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้มาใช้บริการความพึงพอใจสําหรับการบริการนั้นสร้างได้ยากกว่าสินค้าเนื่องจาก
คุณภาพของสินค้าท่ีเป็นสิ่งที่พัฒนามาแล้วอยู่นิ่งไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณภาพการบริการขึ้นกับพนักงาน
ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์และสถานการณ์ต่างๆ หรือลูกค้าที่มาใช้บริการบางรายอาจจะมีความ
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ต้องการเฉพาะที่มากเกินความต้องการที่ต้องการที่พนักงานจะให้บริการได้อย่างเต็มที่จึงทําให้เกิด
ความไม่พอใจดังนั้นปัจจัยหลักในการสร้างความพึงพอใจมี 3 ประการดังนี้ 
 1. ผู้รับบริการมีความต้องการและความคาดหวังสําหรับการบริการที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
คนรวมทั้งความต้องการนั้นยังเปลี่ยนไปสําหรับการบริการแต่ละครั้ง 
 2. ผู้ให้บริการความพึงพอใจของลูกค้ามีผลจากความรู้ความสามารถความพร้อมในด้านกาย
และอารมณ์ในขณะให้บริการรวมถึงความเต็มใจในการให้บริการให้บริการของพนักงาน 
 3. สภาพแวดล้อมอ่ืนๆตัวอย่างเช่นอากาศแสงแดดเก้าอ้ีโต๊ะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีมารับประทานอาหารหรือเข้ามาใช้บริการในสถานที่ที่มาใช้บริการยิ่งไปกว่านั้นความพึง
พอใจของลูกค้ายังมีผลจากจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยแถวที่ยาวเหยียดของธนาคารในวันศุกร์
ย่อมสร้างความไม่อยากใช้บริการหรือหากจําเป็นต้องใช้บริการธนาคารในวันนั้นลูกค้าจะมีแนวโน้ม
ของความไม่พอใจสูงกว่าปกติสิ่งที่ทําได้คือต้องจัดการแถวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรชัยพิศาลบุตร (2551, หน้า 98 - 99) ได้กล่าวถึงการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหรือ
ผู้ให้บริการว่าสามารถทําได้ 2 วิธีคือ 
 1. วัดจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นการวัดระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากการสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการโดยตรงทําได้โดย
กําหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
และกําหนดเกณฑ์ชี้วัดระดับความพึงพอใจจากผลการวัดระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
 2. วัดจากตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการที่กําหนดขึ้นโดยการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการจากเกณฑ์ชี้วัดระดับคุณภาพสินค้าหรือบริการที่กําหนดขึ้นนี้อาจใช้เกณฑ์คุณภาพ
ระดับต่างๆที่กําหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการผู้ประเมินผลการให้บริการและมาตรฐานกลาง หรือ
มาตรฐานสากลของการให้บริการนั้นสรุปความพึงพอใจคือการทําให้ความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับ
บริการในสิ่งที่ดีเป็นที่พอใจประทับใจตามที่ผู้รับบริการตั้งใจไว้หรือมากกว่าที่คิดไว้การจะทําให้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจได้หน่วยให้บริการต้องวางระบบโครงสร้างที่ดีสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกฝ่ายเช่นด้าน
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจในหน้าที่และต้องมีใจรักในการ
ให้บริการด้านสถานที่สะอาดพ้ืนที่เหมาะสมกับการให้บริการมีความเชื่อมั่นและมั่นใจเมื่อมารับบริการ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบอีกหลายๆด้านที่จะนําไปสู่จุดสูงสุดในเรื่อง
ความพึงพอใจ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร (2552) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
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พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว 
จํานวนผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมา
ท่องเที่ยว ความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยว ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายในการ
มาเท่ียวต่อครั้ง และแหล่งข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจใน
ด้านโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม ราคาสินค้าและบริการการคมนาคม ความปลอดภัย การบริการ 
ของที่ระลึกและบทบาทของภาครัฐแตกต่างกัน 
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนส แมเนจเม้นท์ จํากัด (2558) 
โครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับพอใจ 
(ค่าเฉลี่ย4.06) สูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย3.69) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติ
แสดงถึงความประทับใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยจาก14 ประเภทบริการด้าน
การท่องเที่ยวที่ประเมินพบว่าบริการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก
มี3 ประเภทได้แก่ด้านประชาชนจากความเป็นมิตรไมตรีให้การต้อนรับที่ดีและความสุภาพอ่อนโยน
ของคนไทย (ค่าเฉลี่ย4.63) ด้านความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย4.34) และด้านบริการเพ่ือสุขภาพจากการใช้
บริการนวดแผนไทยสปาฯลฯ (ค่าเฉลี่ย4.26) สําหรับบริการด้านการท่องเที่ยวที่ระดับความพึงพอใจ
ต่ําสุด3 ประเภทได้แก่ด้านห้องน้ําสาธารณะจากการที่ไม่สะดวกในการใช้และขาดการดูแลทําความ
สะอาด (ค่าเฉลี่ย3.75) ด้านรถโดยสารสาธารณะจากความไม่สะดวกในการใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย3.75) 
และด้านอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi จากการที่มีไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ (ค่าเฉลี่ย3.77) และใน14 ประเภท
บริการที่ประเมินโดยรวมพบว่ามี5 ประเภทที่มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติได้แก่ด้านประชาชนด้านความปลอดภัยด้านบริการเพื่อสุขภาพด้านการจับจ่ายซื้อสินค้าและ
ด้านรถโดยสารสาธารณะ 
 มาตุรา สวนศรี (2559) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
ในจังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีตามตัวแปรเพศอายุและระดับ
การศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็นเพศชาย 200 คนและเพศหญิง 200 คน
รวม 400 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ค่าร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที(t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบว่า1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านคือด้านองค์ความรู้ด้านการจัดการและดําเนินงานด้านบุคลากรและด้านสถานที่และสิ่งอํานวย
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ความสะดวก2) นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในจังหวัด
ปทุมธานีไม่แตกต่างแต่นักท่องเที่ยวที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว คือ การกระทําของนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะรู้ตัวหรือไมรู่้ตัวหรือไม่ก็
ตาม ซึ่งอาจจะไม่ทันสังเกตตนเอง การกระทํานั้นๆ  มุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใด
สภาพการณ์หนึ่ง  โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็น
พฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส  ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว 
(Tourist’s Covert Behaviour)  เป็นการทํางานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึก
คิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน  โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวกําหนด
พฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 
 องค์ประกอบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีองค์ประกอบ 7  ประการ  
 1. เป้าหมาย  หมายถึง  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวทุกๆพฤติกรรม  จะต้องมีเป้าหมายในการ
กระทํา  เช่น  นักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีความภาคภูมิใจในสถานที่ที่ตนเองเดินทาง
ท่องเที่ยวว่าได้มีการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ได้มีการเผยแพร่ความเป็นพ้ืนบ้าน เช่น อนุรักษ์ผ้า
พ้ืนเมือง อนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน ในถิ่นนั้น อนุรักษ์ประเพณีเฉพาะถิ่น เป็นต้น 
 2.  ความพร้อม  หมายถึง  ความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ความพร้อมในด้านเงินซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สําคัญที่ต้องมีในการเดินทางท่องเที่ยว ความพร้อมในด้านร่างกายต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงเพ่ือ
ความสนุกสนานในการเดินทางท่องเที่ยว ความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ท่องเที่ยวครานั้น เช่นการท่องเที่ยวแบบปั่นจักรยานต้องมีจักยานที่ดี การปีนเขาต้องมีอุปกณ์ที่ได้
มาตรฐาน การเดินดําน้ํามีอุปกรณ์คู่ใจที่ดีสร้างความม่ันใจให้กับเป็นต้น  
 3.  สถานการณ์หมายถึง  เหตุการณ์สถานการณ์ที่เหมาะสมในช่วงนั้น เช่นการท่องเที่ยวทุ่ง
ดอกกระเจียวในฤดูฝนการไปดูหมอกต้องเดินทางช่วงฤดูหนาวการเที่ยวทะเลต้องท่องเที่ยวฤดูร้อน  
 4.  การแปลความหมาย  หมายถึง  วิธีการคิดเพ่ือสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจ
ในความทีน่่าจะเป็นเช่น ไม่ขัดธรรมชาติ เช่น เช้า เที่ยง เยน็ ต้องรับประทานอาหาร เย็นต้องนอน
หลับพักผ่อน ร้อนต้องอาบน้ํา หิวกระหายความดื่มน้ําเย็นและสะอาด    
 5.  การตอบสนอง  คือ  การจัดการการท่องเที่ยวที่มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการมากท่ีสุด เช่น ต้องการเดินทางแบบใด เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วรถยนต์ 
การจองทัวร์ ความต้องการอยากเข้าพักในที่ท่ีสวยงามต้องจองล่วงหน้า ความต้องการความเป็น
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ส่วนตัวต้องมีการจองและระบุความต้องการ  
 6.  ผลลัพธ์ที่ตามมา  คือ  ผลจากการกระทําอาจเป็นไปตามที่คาดหวัง หรือเหนือความ
คาดหมาย หรืออาจไม่เป็นอย่างที่ใจต้องการเลย เช่นการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาคาดหวัง
อยากได้ความเป็นส่วนตัวไม่ต้องแย่งที่พัก ที่กินข้าว ที่นอน เป็นไปตามนั้น แต่สิ่งที่เหนือความ
คาดหมายคือ การไม่มีความคึกคัก ขาดสีสัน ขาดแรงกระตุ้น สถานที่ต่างๆก็ไม่มีโปรโมชั่นใดๆ จึงไม่มี
ความสนุกสนานไม่ตื่นเต้น เป็นต้น 
 7.  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง  เมื่อสิ่งที่ได้รับจากการเดินทางไปราชการทั้งเป็นไปตามท่ี
ต้องการ เหนือความคาดหมาย ทําให้กลับมาไตรตรองใหม่ เช่น การเดินทางในวันธรรมดาไม่สนุกเลย 
ก็จะต้องกลับไปเที่ยวใหม่ในวันหยุดยาว หรือการเดินทางในวันหยุดยาวที่ผู้คนมากมาย แย่งกันกิน 
แย่งที่พัก ทําให้เกิดความเครียดก็มาคิดวางแผนในการเดินทางใหม่โดยอาจเดินทางในวันธรรมดา หรือ
การเดินทางเที่ยวในช่วงเทศกาลที่การจราจรติดอย่างมากทําให้เดินทางล่าช้า อ่อนเพลีย จึงทําให้เกิด
การวางแผนว่าต้องเดินทางก่อน 1-2 วัน 
 นฤมล สมิตินันทน์. (2527, หน้า38-39) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์อาจแตกต่างกันไปตาม
สถานภาพทางสังคมของแต่ละคนซึ่งการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย่างประกอบกันกล่าวคือส่วน
หนึ่งมาจากความพอใจส่วนตัวและอีกส่วนหนึ่งเพ่ือต้องการแสดงสถานภาพของตนเพ่ือให้สังคม
ยอมรับและยกย่องสําหรับคนบางคนการเดินทางท่องเที่ยวมีเหตุผลมาจากความต้องการที่จะหลีกหนี
ภารกิจประจําวันที่ซ้ําซากนอกจากนี้ก็มีการเดินทางเพ่ือตอบสนองความอยากรู้อยากมีประสบการณ์
แปลกๆใหม่ๆ 
 รูปแบบของพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวได้กําหนดรูปแบบของนักท่องเที่ยว (Typology : a 
systematic classification or study of types) เพ่ืออธิบายพฤติกรรมนักท่องเที่ยวการพัฒนา
รูปแบบของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้มาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาจทําได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และวิธีการที่ใช้ 
 การกําหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรูปแบบพ้ืนฐานที่สุดคือ การแบ่งนักท่องเที่ยว
ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง คือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น  
 1) นักท่องเที่ยว (Tourists)คือ บุคคลซึ่งซื้อรายการนําเที่ยวเหมาจ่ายจากบริษัทนําเที่ยว  
 2) นักเดินทาง (travelers)คือบุคคลซึ่งจัดการการเดินทางด้วยตนเอง เช่น ซื้อตั๋วเครื่องบิน
เอง จองที่พักเอง กําหนดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
 มีนักวิชาการได้จัดรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวออกมาหลายรูปแบบดังนี้ 
 Perreault & Dorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออกเป็น  4  รูปแบบ
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ได้แก่ 
 1)  นักท่องเที่ยวแบบประหยัด (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวประเภทนี้ที
รายได้ปานกลางแต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ํา 
 2)  นักท่องเที่ยวชอบผจญภัย (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาดี
และมีรายได้ปานกลางถึงสูงมีความชื่นชอบในกิจกรรมระหว่างการหยุดพักผ่อนหรือการท่องเที่ยวแบบ
ผจญภัย 
 3)  นักท่องเที่ยวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆซึ่งมักใช้เวลาในการคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวหรือการเดินทางในครั้งต่อไปว่าจะ
ไปที่ไหนอย่างไรนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ค่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 
 4)  นักท่องเที่ยวแบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates 
Travelers) เป็นนักท่องเที่ยวที่มีใจรักการท่องเที่ยวเดินทางอย่างมากแต่ไม่สนใจการท่องเที่ยวใน
ระหว่างวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการใช้เวลากับการเล่นกีฬาแต่จะชอบการเดินทางที่ใช้ระยะเวลานาน
มากกว่า 
 Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 1) นักท่องเที่ยวแบบนันทนาการ (Recreational Tourists) เน้นการผักผ่อนทางร่างกาย เช่น
การนอนพักอาบแดด การเล่นกิจกรรมล่องแก่ง กิจกรรมขับรถชมวิว กิจกรรมแอ็ดเวนเจอร์ ส่วนมาจะ
มีแถวโคราช เขาใหญ่ กิจกรรมรัดนมวัว 
 2)  นักท่องเที่ยวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน (The Diversionary Tourists) เป็น
นักท่องเที่ยวที่พยายามทางแนวทางเพ่ือลืมความจําเจในชีวิตประจําวัน 
 3)  นักท่องเที่ยวมุ่งหาประสบการณ์ (The Experiential Tourists) เป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเพ่ือแสวงหาประสบการณ์ เช่นการสํารวจถ่ํา การตามรอยธรรมชาติป่าโกงกาง การบําบัดน้ํา
เสียของโครงการตามพระราชดําริ การท่องเที่ยววิถีไทย การหัดทําขนม 
 4)  นักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลักษณะที่เห็นเด่นชัด
คือชอบทดลองทํา เช่น การท่องเที่ยวชมสินค้าโอท็อป ใน 1 วัน พาชมและสามารถหัดทําได้ 1  
อย่างเช่น การทําขนม การท่องผ้า การมัดผ้าย้อมคราม การหาหอย หาปู หากุ้งตามชายเลน 
 5)  นักท่องเที่ยวที่ใช้ชีวิตแบบคนท้องถิ่น (The Existential Tourists) นักท่องเที่ยวประเภท
นี้ต้องการที่จะรู้วิถีชีวิตอยากใกล้ชิดกับคนในถิ่นนั้น การจัดการแบบแฝงตัวกับคนในถิ่นนั้น เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไทย การเรียนรู้ การอยู่ การกิน การนอน การใช้ชีวิต เช่น การเที่ยววิถีภูไท ชาว
ภูไท หรือผู้ไท เป็นชนเผาหนึ่งที่มีประเพณีมีภาษาเป็นของตนเอง นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเข้าพักใน
บ้านของชาวภูไท อาหารการกินที่เน้นธรรมชาติ ภาษาพูดที่ส่วนมากมีสระเออ เป็นหลัก เช่น มาจาก
ไหน = มาตะเลอ  วันนี้กินข้าวกับอะไร = มื้อนี้กินเข่ากับพิเลอ ตอนกลางคืนจะมีการแสดงเพ่ือ
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รับแขกบ้านแขกเมืองคือการรํามวยโบราณ การฟ้อนภูไท เป็นต้น 
 สํานักงานเศรษฐกิจศึกษา  Westvlaams (1986 อ้างใน Horner 1999) ได้เสนอรูปแบ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไว้ 7 รูปแบบ ดังนี้ 
 1) นักท่องเที่ยวประเภทหลงใหลในทะเล (Active sea Lovers) 
 2)  นักท่องเที่ยวประเภทชอบผูกมิตร (Contact-minded holiday Makers) มีจิตใจชอบ
ติดต่อพบปะกับผู้อ่ืนแสวงหามิตรใหม่โดนเฉพาะที่เป็นคนท้องถิ่น 
 3)  นักท่องเที่ยวประเภทชอบชมธรรมชาติ (Nature Viewers) ชอบความงดงามของภูมิทัศน์
ของแหล่งท่องเที่ยว 
 4)  นักท่องเที่ยวประเภทแสวงหาการพักผ่อน (Rest-seekers) ใช้เวลาไปกับการนอนพักผ่อน
หย่อนใจมากกว่าการทํากิจกรรมอ่ืนๆ 
 5)  นักค้นหา (Discovers) ชอบกิจกรรมประเภทผจญภัยและชอบแสวงหามิตรใหม่ 
 6)  นักท่องเที่ยวแบบเดินทางพร้อมครอบครัว (Family-orientated) เป็นนักท่องเที่ยวที่
หลงใหลในแสงแดดและทะเล และชอบเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเป็นครอบครัว 
 7)  นักท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม (Traditionalists) ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นความ
ปลอดภัยและไม่เสี่ยงภัย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีพฤติกรรมสัญชาตญาณท่ีคล้ายกันบ้างแตกต่าง
กันบ้างแต่เมื่อใดก็ตามที่มนุษย์เริ่มเดินทางย่อมมีเหตุผลอธิบายได้เสมอเหตุผลที่ใช้อธิบายพฤติกรรมใน
การท่องเที่ยวของมนุษย์สรุปได้ดังนี้ 
 ความต้องการท่องเที่ยวของมนุษย์เป็นลําดับขั้นโดยเริ่มตั้งแต่ความต้องการขั้นต่ําไปถึงความ
ต้องการขั้นสูงดังนี้ (Goeldner, 2003, pp. 253-254) 
 1. ความต้องการทางกายท่ีต้องการผ่อนคลายด้วยการพักผ่อนหรือหลีกหนีความจําเจและ
แสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจในชีวิต 
 2. ความต้องการความปลอดภัยในขณะเดินทางท่องเที่ยว 
 3. ความต้องการทางสังคมโดยการปฏิสัมพันธ์หรือพบปะเพ่ือนใหม่ในขณะเดินทางท่องเที่ยว 
 4. ความต้องการการพัฒนาคุณค่าของตนเองด้วยการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
หรือท้องถิ่นต่างๆ 
 5. ความต้องการความสําเร็จในชีวิตด้วยการเสริมสร้างประสบการณ์จากการเดินทาง
ท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 2.1: ตัวอย่างการตอบสนองความต้องการทางการท่องเที่ยว 
 

ความต้องการ การตอบสนองความต้องการ 

ทางร่างกาย 
-พักผ่อนและผ่อนคลาย 
-ผจญภัย 
-สุขภาพ 

 
-พักผ่อนชายทะเลทะเลสาบและภูเขา 
-เดินป่าขี่ม้าพายเรือแคนูล่องแก่งเล่นเรือใบเล่นสกีดําน้ํา 
-เดินเล่นสปาสวนสุขภาพ 

ทางวัฒนธรรม 
-การศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-การเมือง 
 
-วิทยาศาสตร์/เทคนิค 
-ศิลปะ 
-ศาสนา 
-การพาณิชย์ 

 
-ทัศนศึกษา 
-เที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดี 
-เที่ยวชมเมืองที่มีเหตุการณ์สําคัญทางการเมืองเช่นเบอร์ลินองค์การ
สําคัญเช่นอาคาร United Nations อาคารรัฐสภาอังกฤษ 
-เที่ยวชมองค์การ NASA โรงถ่ายภาพยนตร์ Hollywood  
-เที่ยวชมเทศกาลดนตรีการแสดงบนเวทีงานแสดงศิลปะ 
-แสวงบุญที่เมกกะอินเดียวาติกัน 
-เที่ยวห้างสรรพสินค้าศูนย์หัตถกรรมศูนย์ประชุม 

 
 อุษณีย์ศรีภูมิ (2544) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเป็นความต้องการอย่างหนึ่งทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างๆที่แตกต่างกันดังนี้ 
 1. ความอยากรู้อยากเห็นในด้านต่างๆเป็นการท่องเที่ยวเพื่อได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันออกไป 
 2. การพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจประจําวันเช่นการเล่นกีฬาการ
เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งบริการทางประวัติศาสตร์ 
 3. ความสนใจทางด้านศาสนาและประวิติศาสตร์ได้แก่การนมัสการศาสนสถานการท่องเที่ยว
ไปตามสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ 
 4. อาชีพและธุรกิจได้แก่การเดินทางเพ่ือสํารวจค้นคว้าการประชุมการสัมมนาการศึกษา
เปรียบเสมือนการทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 5. อ่ืนๆได้แก่การเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงซึ่งการเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์นี้มักจะ
เกิดข้ึนในช่วงวันหยุดวันเทศกาลต่างๆ 
 สรุปได้ว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของมนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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เดินทางเพ่ือพักผ่อนท่องเที่ยวพบสิ่งแปลกใหม่ศึกษาหาความรู้และเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง 
 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของมนุษย์ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
 1. ความสดชื่นของร่างการและจิตใจ 
 2. เพ่ือสุขภาพแสวงหาอากาศบริสุทธิ์แสงแดดความอบอุ่น เพ่ือรักษาร่างกายให้ได้รับอากาศ
บริสุทธิ์ 
 3. เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในด้านกีฬา เช่น การเดินสายเพ่ือแข่งขันกีฬา การติดตามการแข่งขัน
กีฬา การติดตามนักกีฬาในดวงใจเพ่ือเข้าชมเข้าเชียร์เมื่อมีการแข่งขันกีฬาชนิดนั้น 
 4. เพ่ือความตื่นเต้นบางครั้งเหนือสิ่งอื่นใดคนเดินทางท่องเที่ยวเพราะต้องการความ
สนุกสนานและมักกระทําไปเพราะมีแรงจูงใจและเพ่ือสนองความต้องการความสนุกสนานของตนเอง
อาทิเช่นการอาบแดดการไปทานอาหารการไปดื่มการไปฟังดนตรีการไปชายทะเลการไปต่างจังหวัดสิ่ง
เหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลครอบครัวและกาลเวลาความสนุกสนานนี้เป็นความสุขของแต่
ละคนจนมีคนกล่าวว่าความสุขนั้นมาจากความเพลิดเพลินสนุกสนานดังนั้นนักจัดรายการท่องเที่ยว
ต่างเล็งเห็นเรื่องนี้มักจะเน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินของการไปพักผ่อนและท่องเที่ยว 
 5. เพ่ือตอบสนองความสนใจด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนไปทองเที่ยว
เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งแปลกใหม่ดังที่ทราบกันว่ามนุษย์ปกติทั่วไปมีความอยากรู้อยาก
เห็นนี้ทําให้มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพ่ือเห็นสถานที่แปลกใหม่ผู้คนวัฒนธรรมประเพณีของแต่
ละชาติอาทิเช่นศิลปะสถาปัตยกรรมดนตรีวรรณคดีระบําพ้ืนเมืองโบราณสถานทางประวัติศาสตร์
อนุสาวรีย์หรือการไปร่วมในงานพิธีหรือเทศกาลประจําปีต่างๆของแต่ละท้องถิ่น 
 6. เพ่ือเสริมสร้างความสําคัญระหว่างบุคคลการเดินทางของแต่ละคนนั้นมีเหตุผลต่างกันไป
บางคนเดินทางเป็นร้อยกิโลเมตรเพื่อเยี่ยมญาติบางคนเดินทางเป็นพันๆ กิโลเมตรเพ่ือกลับไปถิ่นฐาน
เดิมหรือกลับไปเยี่ยมถิ่นที่เคยศึกษาบางคนเดินทางเพราะเบื่อความจําเจซ้ําซากของการดําเนิน
ชีวิตประจําวันบางคนนั้นเป็นนักเดินทางเพราะการเดินทางแต่ละครั้งมักจะได้เพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึนมา
เสมอ 
 7. เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาการเดินทางท่องเที่ยวในบางครั้งนั้นมีความมุ่งหวังที่จะไป
ยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและได้กุศลแรงอย่างเช่นผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนครั้ง 
 8. เพ่ือการติดต่อด้านธุรกิจและด้านอาชีพมีผู้คนเป็นจํานวนมากที่เดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการค้าประชุมการเมืองการศึกษาเป็นต้นแต่การเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ชนิดนี้
นั้นส่วนใหญ่จะแฝงไปด้วยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 
 ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
 ความสําคัญของการท่องเที่ยวนั้น ตามท่ีเราทราบดีว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภททั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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โดยตรงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อมหรือธุรกิจสนับสนุนต่างๆการซื้อบริการของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศถือได้ว่าเป็นการส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการ
ซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศการผลิตสินค้าคือบริการต่างๆที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการลงทุนซึ่ง
ผลประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนงเกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจนอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อน ผ่อนคลายความตึงเครียดพร้อมกับ
การได้รับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม  ความสําคัญของท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูป
เงินตราต่างประเทศซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชําระเงินได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้
การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านขายเป็นของที่ระลึกสําหรับ
นักท่องเที่ยวซึ่งสรุปได้ว่าบทบาทและความสําคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี้ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 
 ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ ทํารายได้ที่สําคัญให้ประเทศเป็นลําดับ
ต้น  โดยเฉพาะการนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรมปกติรูปแบบวิถีชีวิตของคนในสังคมในทุกๆ สังคม จะมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว จะช้าหรือเร็วก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยจากทั้งภายนอกละภายในมาเป็น
ตัวกระตุ้น  จะพัฒนาไปในทางที่ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งสองนั้นตลอดจนสภาพสังคมหากสังคม
ใดต้องการเปลี่ยนตัวเองจากสังคมเดิมตามปกติมาเป็นสังคมที่เปิดกว้างพร้อมรับการเข้ามาของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  สงัคมนั้นก็จะยิ่งมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็น
หลายเท่าตัว  เนื่องจากการท่องเที่ยวต้องเก่ียวข้องกับภาคธุรกิจหลายฝ่าย  ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลาย
คน ต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความต้องการของคนที่หลากหลายผลของการท่องเที่ยวอาจไม่ได้ส่งผล
ต่อการทําให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด  แต่อาจค่อยๆ ซึมซับอย่างช้าๆ 
ธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคต่างๆที่มีความล่อแหลมต่อความรับผิดชอบใน
วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ  
  จึงควรตระหนัก  หมั่นสังเกตติดตาม  พัฒนานําวัฒนธรรมในสิ่งที่ดี  และวัฒนธรรมภายนอก
ที่แตกต่างจากของตนมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ต้องไม่ลืมคุณค่าวัฒนธรรมเดิมของตนด้วย 
 ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ’การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 
กล่าวคือ เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดข้ึน ย่อมทําให้ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นเหตุให้มีการมีการช่วยกันรักษาสภาพภูมิทัศน์ของ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  เพ่ือสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากข้ึน  และสามารถอาศัยรายได้จาก
การท่องเที่ยวมาสนับสนุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  อันเป็นการนํา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 วันทิกา หิรัญเทศ (2552) ปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กรณีศึกษาตลาดน้ําไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ํา
ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรีจํานวน400 คนและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามจาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้นํามาวิเคราะห์ โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตวิเคราะห์เชิงอนุมานประกอบด้วยการทดสอบ และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่าความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกเดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ําไทรน้อยคือมีปัจจัยทางผลิตภัณฑ์ที่พร้อม
เหมาะสมของที่ตั้งคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มทัศนียภาพของตลาดน้ําไทรน้อยความพอเพียง
ของสถานที่จอดรถและปัจจัยทางด้านราคาในเรื่องของราคาอาหารและเครื่องดื่มของที่ระลึกที่
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจําหน่ายได้แก่ความสะดวกในการเข้าถึงถนนกว้างขวาง
สาธารณูปโภคพร้อมทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายด้านพฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวตลาดน้ําไทรน้อยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทาง
มาเนื่องจากอาหารอร่อยมาชมความสวยงามของทัศนียภาพนอกจากนั้นยังสิ่งดึงดูดอ่ืนๆได้แก่มาไหว้
พระใกล้บ้านสินค้าราคาถูกคุณภาพดีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาในวันเสาร์-อาทิตย์เนื่องจาก
ตลาดน้ําไทรน้อยเปิดเสาร์– อาทิตย์โดยรถยนต์ส่วนตัวและรู้จักตลาดน้ําไทรน้อยจากทางเพ่ือนหรือ
ญาติแนะนํามา 
 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยว การแสดงออกของนักท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้ํา ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นประเภทของการท่องเที่ยวที่ปัจจุบันกําลังได้รับ
ความนิยม เพราะสร้างความตื่นเต้น สร้างความแปลกใหม่ สร้างความแตกต่างกับการท่องเที่ยว
แบบเดิมๆ ได้ 
  
2.3แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า 
 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ํา หมายถึง การเล่นหรือกิจกรรมในลักษณะของ
การแข่งขันหรือเพ่ือความสนุกสนานในน้ําและเพ่ือแสดงออกถึงความสามารถตลอดจนความสวยงาม
ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นไปตามกฎกติกาและระเบียบที่วางไว้โดยมีจุดมุ่งหมายหลายประการ
เช่นการเล่นเพ่ือสุขภาพเพ่ือความเพลิดเพลินเพ่ือเข้าร่วมกับกลุ่มในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้กําหนดให้ประเทศไทยเน้นสร้างการท่องเที่ยวไทยให้เป็นศูนย์กลาง 
(Hubs) ใน 5 ด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Medical & Wellness) การจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) การท่องเที่ยวทางน้ํา 
(Maritime Tourism) และการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (ASEAN Connect) ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กล
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ยุทธ์ Local Experience การสร้างสรรค์ประสบการณ์สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิตคนไทยแบบ 
360 องศาโดยล่าสุดได้มีการชี้แจงสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและมาตรการความปลอดภัยสําหรับ
นักท่องเที่ยว 
 ประเภทและชนิดกีฬาทางน้ํา 1. กระดานโต้คลื่น 2. แข่งเรือยาว 3. โต้คลื่น 4. โปโลน้ํา      
5. เวกบอร์ด 6. วายน้ํา 7. เรือใบ 8. วายน้ํา แต่หากเป็นชนิดกีฬาที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยวนั้น จะ
มีชนิดกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ํา หลากหลาย เช่น การลองเรือใบวินด์เซิร์ฟเรือคายัคเรือกรรเชียง(ศูนย์
กีฬาทางน้ําหนองบอน ซอยเฉลิมพระเกียรติ 43) จักรยานน้ํา กระดานโต้คลื่นแจ๊ตสกี และยังมีชนิด
กีฬาทางน้ําท้าทายรูปแบบใหม่ คือฟลายบอร์ด เวคบอร์ด ไคท์เซิร์ฟโฟลว์ไรเดอร์ล่องแก่ง  
 สําหรับชนิดกีฬาทางน้ําที่นิยมเล่นเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ํา บริเวณสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ําหรือแถบท่องเที่ยวทางทะเล ที่นิยมกันมากคือ 
 1. เจ็ตสกี (Jet Ski) เป็นกีฬาทางน้ําที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเพราะเล่นง่ายปลอดภัย
และให้ความสนุกสนานเมื่อได้ทดลองเล่นแล้วจะเกิดความหลงรักการขับเจ็ตสกี และยังมีการส่งเสริม
ให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจและหันมาเล่นเจ็ตสกีด้วยการจัดให้มีการแข่งขันเจ็ตสกีข้ึน ในเมืองไทยนั้น
มีการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานมีหลายประเภทให้เลือกแข่งขันทั้งแบบนั่งแบบยืนและยังแบ่งผู้เล่น
เป็นหลายระดับให้เหมาะกับประเภทของการแข่งขันทั้งแบบเริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงแบบแอดวานซ์ 
   2. ฟลายบอร์ด (Flyboard) มีลักษณะการเล่นที่แปลกใหม่โดยการใช้แรงดันน้ําอันมหาศาล
ผลักตัวให้พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่การเล่นฟลายบอร์ดนั้น ยากพอสมควรเพราะจะต้องใช้เวลาในการ
ฝึกทรงตัวหากทรงตัวได้ก็สามารถเล่นท่าโชว์ลีลาตีลังกาได้ซึ่งการเล่นฟลายบอร์ดได้ถูกจัดให้เป็นกีฬา
ประเภทหนึ่งและมีการแข่งขันขึ้นครั้งแรกเม่ือปี2012 ที่เมืองโดฮาประเทศการ์ตาแต่ข้อจํากัดของการ
เล่นกีฬาชนิดนี้คือราคาค่าค่อนข้างแพงประมาณครั้งละ3,000-4,000 บาทต่อ30 นาทดีังนั้นกลุ่มผู้เล่น
กีฬาชนิดนี้จึงเป็นฐานผู้เล่นในระดับสูงกลุ่มผู้เล่นจึงยังคงน้อยอยู่ในปัจจุบัน 
 3. โฟลว์บอร์ด (Flow-board) หรือการโต้คลื่นรูปแบบของการจําลองคลื่นน้ําที่ช่วยให้การโต้
คลื่นได้ความสนุกยิ่งข้ึนเป็นรูปแบบของกีฬาที่ต้องใช้พลังขาและทักษะการทรงตัวขั้นสูงโฟลว์บอร์ด
เริ่มเป็นที่นิยมกันมากข้ึนในเมืองไทยจึงมีให้ลองเล่นกันหลายที่และยังจะมีการจัดการแข่งขันที่
น่าสนใจกีฬาชนิดนี้ส่วนมากจะมีให้เล่นในสวนน้ําเนื่องจากเป็นการจําลองคลื่นตามความต้องการได้  
 4. ไคท์เซิร์ฟ (Kite Surf) อีกหนึ่งกีฬาที่ท้าทายความกล้าและความแข็งแกร่งด้วยรูปแบบของ
กีฬาที่ผสมผสานระหว่างเวคบอร์ดสเกตบอร์ดสโนว์บอร์ดและยิมนาสติคเข้าไว้ด้วยกันยังมีอุปกรณ์
หลักๆคือว่าวหรือร่มเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนตัวเหนือผิวน้ํา 
 5. เวคบอร์ด (Wake Board) กีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมโชว์ท่วงท่าลีลาสุดผาดโผนที่กําลังได้รับความ
นิยมโดยเป็นรูปแบบของกีฬาที่ผสมผสานระหว่างสกีน้ําสโนว์บอร์ดและเซิร์ฟไว้ด้วยกันสําหรับมือใหม่
ช่วงแรกๆอาจจะต้องฝึกซ้อมการฝึกทรงตัวก่อนลงสนามจริงที่สําคัญทุกวันนี้ก็มีให้เล่นกันหลากลาย
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สถานที่ในเมืองไทย  
 6. การดําน้ําตื่น(underwater diving) เป็นการลดตัวใต้ผิวน้ําเพื่อทํากิจกรรมใต้น้ํามัก
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลักหรืออาจเป็นภารกิจทางทหารการแช่น้ําและการสัมผัสกับ
น้ําเย็นและความดันสูงมีผลทางสรีรวิทยาต่อนักดําน้ําซึ่งจะจํากัดความลึกและระยะเวลาในการดําน้ํา
โดยรวมการกลั้นหายใจเป็นข้อจํากัดสําคัญและการหายใจที่ความดันสูงยังทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
อ่ืนๆทั้งทางตรงและทางอ้อมการพัฒนาวิธีการทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ิมความลึกและระยะเวลา
ในการดําน้ําโดยรอบของมนุษย์และยังช่วยให้ทํางานใต้น้ําได้นานยิ่งขึ้น 
 7. การดําน้ําลึกแบบ Scuba (Self-contained Underwater Breathing Apparatus) คือ
การดําน้ําลึกโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจที่ติดกับตัวนักดําน้ําทําให้สามารถหายใจและเคลื่อนไหวได้อย่าง
อิสระโดยไม่ติดกับสายอากาศที่ต่อกับเครื่องอัดอากาศบนผิวน้ําเป็นกิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลินและ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามใต้ทะเลเช่นเดียวกับกิจกรรมดําน้ําตื้นบริเวณที่ควรจะดําน้ําเพ่ือ
นันทนาการควรมีความลึกประมาณไม่เกิน 30 เมตร (พิชิต เมืองนาโพธิ์,  2550) 
 การดําน้ําทั้งแบบน้ําตื้นและแบบน้ําลึกยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้ําเป็นอย่าง
มาก นักท่องเที่ยวกลุ่มดําน้ําไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนไทยหรือชาวต่างชาติ จะรู้จักและมีความสนใจที่จะ
ไปดําน้ําในจุดดําน้ําที่คล้ายคลึงกัน และนักท่องเที่ยวกลุ่มดําน้ําชาวต่างชาติและชาวไทยโดยส่วนใหญ่
รู้จักและเคยไปแหล่ง/จุด ดําน้ําฝั่งอันดามันมากกว่าฝั่งอ่าวไทย หากเป็นทางฝั่งอ่าวไทยจุดที่
นักท่องเที่ยวนิยมมากท่ีสุดคือ พัทยารองลงมาได้แก่ เกาะสมุยซ่ึงประเภทหรือรูปแบบของการดําน้ําที่
นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ คือ แบบ Day trip โดยส่วนมากจะดําน้ําประมาณ 2 จุดต่อ
วัน และมีค่าใช้จ่ายของ Day Trip อยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4,000 บาทต่อวันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายของ Live Aboard จะอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทต่อทริป (ช่วงที่อยู่บนเรือ) เป็น
ส่วนใหญ่ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดําน้ํามี 2 อย่าง ที่นักท่องเที่ยวสนใจก่อนที่จะตัดสินใจเลือก
แหล่งดําน้ํา คือ1. ประเด็นที่เกี่ยวกับการดําน้ําโดยตรง เช่น อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ํา กระแสน้ํา 
แหล่งดําน้ําใหม่ๆ แหล่งดําน้ําที่มีในประเทศ เป็นต้น และ2. ประเด็นที่เก่ียวกับการดําน้ําทางอ้อม เช่น 
อัตราแลกเปลี่ยน สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น 
  ความสําคัญในการดําน้ําที่นักท่องเที่ยวต้องการ  มีดังนี้ 
 1. ความงามของใต้ท้องทะเล  
     2. ความเชียวชาญของครูผู้ฝึกสอน หรือผู้เชียวชาญที่อยู่ดูใกล้ชิด   
      3. ความปลอดภัยของทะเลในแถบนั้น  
      4. สิงมีชีวิตที่สวยงามที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้และมากเพียงพอกับการดําน้ําเพ่ือชื่นชม  
      5. อุณหภูมิของน้ําทะเล 
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 โดยในสายตาของนักท่องเที่ยวกลุ่มดําน้ําประเทศไทยมีจุดเด่นใน5 ประเด็นหลักดังนี้ 
 1. อุณหภูมิของน้ําทะเล  
     2. ความสวยงามของภูมิทัศน์ใต้ทะเล  
      3. ความสวยงามของแนวปะการังและปะการังใต้ทะเล  
      4. ความปลอดภัยในการดําน้ํา  
      5. ความสะอาดใต้ทะเล 
 และมีจุดด้อยใน5 ประเด็นหลักดังนี้ 
 1. จํานวนนักดําน้ําที่มากเกินไปที่จุดดําน้ํา  
     2. ระยะเวลาในการนั่งเรือไปที่จุดดําน้ํา  
      3. การวางแผนในการลงและขึ้นจากการดําน้ํา  
      4. สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หาดูยาก  
      5. การบริการของเรือดําน้ํา 
      วัชระ เชียงกุล (2560) ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานของปัจจัยที่ควร
พิจารณาด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความสําเร็จและประเมินประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของปัจจัยที่ควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือเสนอเป็นแนวทางการจัดลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์โดยการศึกษาครั้งนี้อาศัยแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาชาวไทยที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์จํานวน 400 คนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่าจุดอ่อนสําคัญด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องให้ความสําคัญและ
หาวิธีในการแก้ไขปรับปรุงโดยเร่งด่วนคือด้านผลิตภัณฑ์ด้านพันธมิตรทางธุรกิจและด้านความคิดเห็น
สาธารณะทางการท่องเที่ยวนอกเหนือจากนั้นยังมีเป็นประเด็นที่ควรให้ความสําคัญรองลงมาซึ่งการ
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้คือด้านราคาด้านส่งเสริมการและด้านการขายรวม 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจของผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ํา การบอกต่อก็เป็นปัจจัยที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มาก หาก
นักท่องเที่ยวมีความประทับใจแล้วจะบอกต่อ คนต่อคน เป็นร้อยเป็นพัน เป็นการตลาดที่ไม่ต้องลงทุน
ใดๆเลย พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกันโดยปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กันก็ทําให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกันเช่นกัน  
 



 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 
 
3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย  
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วย ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว คือเคยมาเท่ียวเกาะสมุยก่อนหน้านี้กี่ครั้ง(ไม่รวมครั้งนี้) วัตถุประสงค์
ของการท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬาทางน้้าที่ชื่นชอบวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวจ้านวนสมาชิกที่ร่วม
เดินทางลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทางและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว
ข้อมูล ด้านความพึงพอใจได้แก่ด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านการให้บริการของผู้ประกอบการ เช่นที่พัก 
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผู้ใช้บริการกิจกรรมกีฬาทางน้้าหน่วยงานของรัฐ และปฏิสัมพันธ์ของประชาชน
ในท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้ 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับ
การศึกษาสถานภาพ อาชีพและรายได้ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าในเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจได้แก่ด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านการให้บริการของ
ผู้ประกอบการ เช่นที่พัก ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ผู้ใช้บริการกิจกรรมกีฬาทางน้้าหน่วยงานของรัฐ และ
ปฏิสัมพันธ์ของประชาชนในท้องถิ่น  ลักษณะค้าถามเป็นมาตรวัดแบบLikert Scale ครอบคลุมตัว
แปรเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแบ่งเป็น 
5 ระดับคือเห็นด้วยมากท่ีสุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลางเห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยมาก 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวคือเคยมาเท่ียวเกาะสมุยก่อนหน้านี้กี่
ครั้ง(ไม่รวมครั้งนี้) วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬาทางน้้าที่ชื่นชอบวิธีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจ้านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทางและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว   
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเป็นค้าถามแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็น 
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 ส้าหรับการวัดระดับความคิดเห็นจะมีระดับการวัดดังนี้ 
 1. ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 1 
 2. ระดับความคิดเห็นน้อย   มีค่าคะแนนเป็น 2 
 3. ระดับความคิดเห็นป่นกลาง  มีค่าคะแนนเป็น 3 
 4. ระดับความคิดเห็นมาก   มีค่าคะแนนเป็น 4 
 5. ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  มีค่าคะแนนเป็น 5 
 ส้าหรับการวัดระดับความคิดเห็นเป็นช่วงคะแนนมีระดับการวัดดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
 4.21 - 5.00   มากที่สุด 
 3.41 - 4.20   มาก 
 2.61 - 3.40   ปานกลาง 
 1.81 – 2.60   น้อย 
 1.00 – 1.80   น้อยที่สุด 
 3.1.2 การทดสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity Test)การทดสอบความ
น่าเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  3.1.2.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) 
  งานวิจัยนี้จะน้าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วมอบให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและท้าการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 
  3.1.2.2 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Test) 
  เมื่อผู้วิจัยได้แก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีระบุเรียบร้อยแล้ว จะต้องน้า
แบบสอบถามท้าการทดสอบความน่าเชื่อถือ โดยท้าการแจกกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพความเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน จ้านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า ครอนบาร์คแอลฟ่า (Crinbach’s Alpha Analysis Test) 
 
3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ้านวน 1,247,717 คน (สายโพยม สมสุข, 2559)  
 ทั้งนี้เนื่องจากประชากรมีจ้านวนมาก ผู้วิจัยจึงก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
การค้านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาด
เคลื่อน +-5% ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 200 คน และผู้วิจัยจะก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวจ้านวน 200 คน 



29 

3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส้าหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 
 ผู้วิจัยได้ท้าการแจกแบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวบริเวณหาดเฉวงเพราะหาดเฉ
วงเป็นหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นกีฬาทางน้้ามากท่ีสุด ในเดือนพฤษภาคม 2561จ้านวน 200 คน 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3.1 การศึกษา กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) นักท่องเที่ยวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในหาดเฉวง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องเคยเล่นกีฬาทางน้้า
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามหลังจากนักท่องเที่ยวเล่นกีฬาทางน้้า 
 3.3.2 ผู้วิจัยได้ท้าการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจในข้อค้าถาม และความต้องการของผู้วิจัย 
 3.3.3 ท้าการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้ผู้ตอบได้ท้าการตอบ
แบบสอบถามทันที ณ ขณะนั้น ผู้วิจัยรอรับแบบสอบถามคืนทันทีเมื่อผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบ
แบบสอบถามเรียบร้อย 
 3.3.4 น้าแบบสอบถามที่ได้มาท้าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และ
น้าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 
3.4 สมมุติฐานการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ปัจจัยด้านพฤติกรรม ของ
นักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการก้าหนดสมมุติฐานดังนี้ 
 สมมุติฐานที่ 1 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 สมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
3.5 วิธีการทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 3.5.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบเครื่องมือ 
 3.5.2 ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient ) ค่าความหน้าเชื่อถือ หรือ ความเชื่อมั่น 
ของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าท้ังฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม จากการ
พิจารณา ส่วนที่12 และ3  
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 3.1: ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

ด้าน ค่าความเชื่อม่ัน 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 0.977 
พฤติกรรมการท่องเที่ยว 0.935 

รวม 0.976 

 
 3.5.3 สถิติพ้ืนฐาน 
  3.5.3.1 ค่าร้อยละ ( Percentage ) เป็นสถิติท่ีนิยมใช้มากเป็นการเทียบความถ่ี หรือ 
จ้านวน ที่ต้องการกับความถี่หรือจ้านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น100 
  3.5.3.2 ค่าความถ่ี ( Frequency ) 

  3.5.3.3 ค่าเฉลี่ย ( ̅) หรือ เรียกได้อีกหลายอย่าง เช่น ตัวกลางเลขคณิตคะแนนเฉลี่ย
ฯลฯ 
 3.5.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ( Standard Deviation ) เป็นการวัดการกระจายที่
ได้รับการน้าไปใช้อย่างกว้างขวางส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากท่ีสองของค่าเฉลี่ยของก้าลังสองของ
ค่าเบี่ยงเบน ( เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย) 
 3.5.5 สถิติเชิงอนุมานสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)ประกอบด้วยการทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้กับ
เทศบาลต้าบลศรีส้าราญ จ้าแนก 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ด้วย t-test และจ้าแนกข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลซึ่งมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดย
การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อมีนัยส้าคัญทางสถิติจึงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ภายหลังด้วยวิธีของ 
เช่ฟเฟ่ (Sheffe) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลน้าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ในการวิจัยที่สามารถอธิบายได้ดังนี้  
 4.1 การรายงายผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมุติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการ
ใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
  4.2.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการ
เปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความแต่ต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท้าการทดสอบด้วยการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe)  
  4.2.2 สมมุติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) 
 
4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได้ ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที ่4.1: แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

เพศ    
ชาย 142 71.0 1 
หญิง 58 29.0 2 
รวม 200 100.00  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ): แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

อายุ    
ต่้ากว่า 30 ปี 81 40.5 1 
อายุ 30-40 ปี 47 23.5 2 
อายุ 40-50ปี 45 22.5 3 
อายุ 50ปีขึ้นไป 27 13.5 4 

รวม 200 100.00  
ระดับการศึกษา    
ต่้ากว่าปริญญาตรี 55 27.5 3 
ปริญญาตรี 85 42.5 1 
สูงกว่าปริญญาตรี 60 30.5 2 
อ่ืนๆ 0 0  

รวม 200 100.00  
สถานภาพ    
โสด 115 57.5 1 
สมรส 59 29.5 2 
หม้าย 17 8.5 3 
    หย่าร้าง 9 4.5 4 

รวม 200 100.00  
อาชีพ    
นักธุรกิจ 93 46.5 1 
พนักงานบริษัท 40 20.0 3 
ข้าราชการ 46 23.0 2 
นักเรียน/นักศึกษา 21 10.5 4 
อ่ืนๆ 10 5.0 5 
รวม 200 100.00  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ): แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ ล าดับ 

รายได้    
ต่้ากว่า20,000บาท 70 35.0 1 
20,000-30,000 บาท 68 34.0 2 
30,000–40,000บาท 53 26.5 3 
40,000 ขึ้นไป 9 4.5 4 

รวม 200 100.00  
วิธีการเดินทาง    
รถยนต์ส่วนตัว 135 67.5 1 
รถโดยสารสาธารณะ 28 14.0 2 
รถจักรยานยนต์ 21 10.5 3 
อ่ืนๆ 16 8.0 4 

รวม 200 100.00  
งบประมาณท่ีใช้ในการเดินทาง    
1,000-2,000 บาท - -  
3,000-4,000 บาท - -  
5,000-10,000 บาท 61 30.5 2 
10,000 บาทขึ้นไป 139 69.5 1 

รวม 200 100.00  
เดินทางมาเที่ยวกับใคร    
ครอบครัว 46 23.0 2 
เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 89 44.5 1 
คนรัก 45 22.5 3 
เดินทางคนเดียว 7 3.5 5 
ญาติ 13 6.5 4 
รวม 200 100.00  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ): แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ ล าดับ 
การจัดการการมาเที่ยว    
จัดการด้วยตนเอง 173 86.5 1 
ซื้อบริการจากทัวร์ 27 13.5 2 
ซื้อบริการจากทัวร์บางส่วน - -  
อ่ืนๆ - -  

รวม 200 100.00  
ทราบสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งใด    
ค้าบอกจากเพ่ือน/ญาติ 105 52.5 1 
เว็ปไซต์/เฟสบุ๊ค/ไลน์ 59 29.5 2 
โทรทัศน์/วิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/วรสาร 36 18.0 3 
นิตยสารท่องเที่ยว - -  
บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว - -  
อ่ืนๆ - -  

รวม 200 100.00  

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อันดับ 1เป็นเพศชาย จ้านวน 142คน
คิดเป็นร้อยละ71.0รองลงอันดับ 2 เพศหญิง  จ้านวน 58  คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ตามล้าดับ 
 เมื่อจ้าแนกตามอายุพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามอันดับ 1 มีช่วงอายุต่้ากว่า 30 ปี 
จ้านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาอันดับ 2 คืออายุ ระหว่าง 30-40 ปี จ้านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.5อันดับ 3 อายุระหว่าง 40-50 ปี จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และอันดับ 4
อายุ 50 ปีขึ้นไป จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล้าดับ 
 จ้าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อันดับ 1มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ้านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาอันดับ 2 ระดับการศึกษาปริญญาโท 
จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 อันดับ 3 ระดับต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 ตามล้าดับ 
 จ้าแนกตามสถานภาพพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อันดับ 1 สถานภาพโสด จ้านวน 
115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 รองลงมาอันดับ 2  สถานภาพสมรส จ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
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29.5อันดับ 3 สถานภาพหม้าย จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อันดับ 4 หย่าร้าง 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 ตามล้าดับ 
 จ้าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ 1 นักธุรกิจ จ้านวน 93 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาอันดับ 2 อาชีพข้าราชการ จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 
รองลงมาอันดับ 3 อาชีพพนักงานบริษัท จ้านวน 40 คน รองลงมาอันดับ 4 อาชีพนักเรียนนักศึกษา 
จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ตามล้าดับ 
 จ้าแนกตามรายได้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อันดับ 1 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่้ากว่า 
20,000 บาท จ้านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ35.0รองลงมาอันดับ 2 รายได้ 20,000- 30,000 บาท 
จ้านวน 68คนคิดเป็นร้อยละ 34.0อันดับ 3 รายได้ 30,000-40,000 บาท จ้านวน 53 คน คิดเป็นร้อย
ละ26.5อันดับ 4 รายได้ 40,001 บาท ขึ้นไป  จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล้าดับ 
 วิธีการเดินทาง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ 1 เดินทางมาเที่ยวด้วย รถยนต์
ส่วนตัว จ้านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 อันดับ 2 รถโดยสารสาธารณะ จ้านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 รถจักรยานยนต์ จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 อันดับ 3 วิธีอ่ืนๆ จ้านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.0 (รถตู้ จ้านวน 10 คน รถทัวร์เหมาของหน่วยงาน 6 คน) ตามล้าดับ 
 งบประมาณท่ีใช้ในการท่องเที่ยวพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ 1 ใช้เงินในการ
ท่องเที่ยว 10,000 บาทขึ้นไป จ้านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.5 อันดับ 2 ใช้เงินในการท่องเที่ยว 
5,000 -10,000 บาทจ้านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 
 การเดินทางมาท่องเที่ยวกับใคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ 1 มาเท่ียวกับ
เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน จ้านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาอันดับ 2 มาเที่ยวกับครอบครัว 
จ้านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 รองลงอันดับ 3 มาเที่ยวกับคนรัก จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 รองลงอันดับ 4 มาเที่ยวกับญาติ จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และอันดับ 5 เดินทางมา
เที่ยวคนเดียว จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  ตามล้าดับ 
 การจัดการการมาท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ 1 จัดการการมาเที่ยว
ด้วยตนเอง จ้านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5 อันดับ 2 รองลงมาซื้อทัวร์จากบริษัทการท่องเที่ยว 
จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 
 ช่วงเวลาการท่องเที่ยว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ 1 มาเที่ยวในวันหยุดยาว 
จ้านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาอันดับ 2  มาเที่ยววันเสาร์-อาทิตย์ จ้านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาอันดับ 3 แล้วแต่โอกาส จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอันดับ 
4 มาท่องเที่ยวในวันธรรมดา จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
 ทราบแหล่งท่องเที่ยวจากที่ใด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ 1 ทราบจากค้า
บอกกล่าวจากเพ่ือน/ญาติ/คนรัก จ้านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาอันดับ 2 ทราบจาก 
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เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค/ไลน์ จ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และอันดับ 3 ทราบจากโทรทัศน์/วิทยุ/สื่อ
สิ่งพิมพ์/วรสาร จ้านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล้าดับ 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานีการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยน้าค้าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์
ปรากฏดังนี้ 
 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนในการแปล
ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง  
  กีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวม 
 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า 
 ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

ด้านความพึงพอใจ 4.80 0.27 มากที่สุด 1 
ด้านพฤติกรรม 4.74 0.33 มากที่สุด 2 
โดยภาพรวม 4.77 0.30 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 4.80 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.74ตามล้าดับ 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและพฤติกรรมการ  
  ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายด้านและรายข้อ 
 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า  
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

1. หาดทราย น้้าทะเล มีความสะอาดและสวยงาม 
เหมาะส้าหรับการเล่นกีฬาทางน้้า  

4.68 0.61 มากที่สุด 20 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและพฤติกรรม 
   การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายด้านและรายข้อ 
 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า  
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

2.เครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่ในการเล่นกีฬาทางน้้าที่มี
ให้เช่าหรือจ้าหน่าย เป็นไปตามความต้องการในราคา
ที่เหมาะสม 

4.84 0.41 มากที่สุด 7 

3.เครื่องเล่นกีฬาทางน้้ามีเพียงพอกับจ้านวน
นักท่องเที่ยวไม่ต้องใช้เวลานานในการรอ 

4.82 0.46 มากที่สุด 8 

4.พ้ืนที่ใช้สอยมีความสะดวกสบาย สะอาด ส้าหรับ
การเล่นกีฬาทางน้้าเช่นริมชายหาด ห้องน้้าสาธารณะ 

4.81 0.50 มากที่สุด 12 

5.เมื่อมาเล่นกีฬาทางน้้ามีที่พักท่ีมีความสะดวกสบาย
เพียงพอกับความต้องการ 

4.81 0.43 มากที่สุด 11 

6.เมื่อมาเล่นกีฬาทางน้้ามีที่พักท่ีมีราคา หลากหลาย
ราคาให้เลือกตามความต้องการ 

4.79 0.55 มากที่สุด 15 

7.กีฬาทางน้้ามีกิจกรรมให้เล่นไม่ซ้้าซากจ้าเจ 4.85 0.43 มากที่สุด 5 
8.กีฬาทางน้้ามีให้เล่นหลากหลายชนิดกีฬา 4.82 0.46 มากที่สุด 9 
9.กีฬาทางน้้ามีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มให้
เล่น 

4.82 0.81 มากที่สุด 10 

10.สถานที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีหน่วย
รักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน 

4.89 0.47 มากที่สุด 1 

11. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาทางน้้ามี
ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล 

4.89 0.35 มากที่สุด 2 

12.วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการเล่นกีฬาทางน้้าเป็น
ของใหม่ที่มีความคงทน ปลอดภัย ไม่เก่าเก็บ 

4.89 0.36 มากที่สุด 6 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและพฤติกรรม 
   การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายด้านและรายข้อ 
 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า  
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

13.ผู้ให้บริการเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นกีฬา
ทางน้้าหรือเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ให้ทันทีที่มีการร้อง
ขอในกรณีท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย 

4.84 0.44 มากที่สุด 3 

14.มีผู้เชี่ยวชาญในการเล่นกีฬาทางน้้าค่อยแนะน้า
อย่างใกล้ชิด 

4.87 0.42 มากที่สุด 19 

15.การเล่นกีฬาทางน้้าได้ทั้งความสนุกสนานได้
ความตื่นเต้นเร้าใจได้สุขภาพและได้หุ่นที่ดี 

4.69 0.65 มากที่สุด 4 

16.การมาเล่นกีฬาทางน้้าได้มิตรภาพที่ดี ได้สังคม 
ได้เครือข่ายส้าหรับผู้รักกีฬาทางน้้าเช่นกัน 

4.86 0.43 มากที่สุด 18 

17.สถานที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีหน่วย
รักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิด
กรณีฉุกเฉิน 

4.72 0.57 มากที่สุด 17 

18.สถานที่ที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีมากเพียงพอ 
ชนิดกีฬาหลากหลาย ราคาเหมาะสม 

4.73 0.54 มากที่สุด 13 

19.สถานที่เล่นกีฬาทางน้้ามีความเป็นส่วนตัว 
สวยงาม พนักงานผู้ให้บริการในสถานที่เล่นกีฬาทาง
น้้าสามารถตอบสนองความต้องการให้กับท่านได้ 

4.80 0.41 มากที่สุด 14 

20.การเล่นกิจกรรมทางน้้า มีบริการเสริม เช่น 
อาหารฟรี เครื่องดื่มฟรี นวดสปาฟรี เป็นต้น 

4.75 0.47 มากที่สุด 16 

โดยภาพรวม 4.80 0.27 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในด้านสถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยปรากฏว่า 
สถานที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีหน่วยรักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
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ค่าเฉลี่ย 4.89 วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเล่นกีฬาทางน้้ามีครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ค่าเฉลี่ย 4.89 
ผู้ให้บริการเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับการเล่นกีฬาทางน้้าหรือเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ให้ทันทีที่มีการร้องขอ
ในกรณีที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.87 การเล่นกีฬาทางน้้าได้ทั้งความสนุกสนานได้ความ
ตื่นเต้นเร้าใจได้สุขภาพและได้หุ่นที่ดี ค่าเฉลี่ย 4.86  กีฬาทางน้้ามีกิจกรรมให้เล่นไม่ซ้้าซากจ้าเจ 
ค่าเฉลี่ย 4.85 วัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเล่นกีฬาทางน้้าเป็นของใหม่ที่มีความคงทน ปลอดภัย ไม่เก่า
เก็บ ค่าเฉลี่ย 4.84 เครื่องแต่งกายท่ีใช้สวมใส่ในการเล่นกีฬาทางน้้าท่ีมีให้เช่าหรือจ้าหน่าย เป็นไปตาม
ความต้องการในราคาท่ีเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.84 เครื่องเล่นกีฬาทางน้้ามีเพียงพอกับจ้านวน
นักท่องเที่ยวไม่ต้องใช้เวลานานในการรอ ค่าเฉลี่ย  4.82 กีฬาทางน้้ามีให้เล่นหลากหลายชนิดกีฬา 
ค่าเฉลี่ย 4.82 กีฬาทางน้้ามีทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มให้เล่น ค่าเฉลี่ย 4.82 เมื่อมาเล่นกีฬา
ทางน้้ามีที่พักท่ีมีความสะดวกสบายเพียงพอกับความต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.81 พ้ืนที่ใช้สอยมีความ
สะดวกสบาย สะอาด ส้าหรับการเล่นกีฬาทางน้้าเช่นริมชายหาด ห้องน้้าสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 4.81 
สถานที่ที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีมากเพียงพอ ชนิดกีฬาหลากหลาย ราคาเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.80 
สถานที่เล่นกีฬาทางน้้ามีความเป็นส่วนตัว สวยงาม พนักงานผู้ให้บริการในสถานที่เล่นกีฬาทางน้้า
สามารถตอบสนองความต้องการให้กับท่านได้ ค่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อมาเล่นกีฬาทางน้้ามีที่พักท่ีมีราคา 
หลากหลายราคาให้เลือกตามความต้องการ ค่าเฉลี่ย 4.79 การเล่นกิจกรรมทางน้้า มีบริการเสริม เช่น 
อาหารฟรี เครื่องดื่มฟรี นวดสปาฟรี เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.78 สถานที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีหน่วย
รักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ค่าเฉลี่ย 4.73 การมาเล่นกีฬาทางน้้าได้
มิตรภาพที่ดี ได้สังคม ได้เครือข่ายส้าหรับผู้รักกีฬาทางน้้าเช่นกัน ค่าเฉลี่ย 4.72 มีผู้เชี่ยวชาญในการ
เล่นกีฬาทางน้้าค่อยแนะน้าอย่างใกล้ชิด 4.69 และ หาดทราย น้้าทะเล มีความสะอาดและสวยงาม 
เหมาะส้าหรับการเล่นกีฬาทางน้้า ค่าเฉลี่ย 4.68 ตามล้าดับ 
 
ตารางที่ 4.4: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและพฤติกรรมการ  
  ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในรายด้านและรายข้อ 
 

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า 
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

1.เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการด้าน้้าดู
ปะการังมากที่สุด 4.84 0.41 มากที่สุด 3 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและพฤติกรรม 
   การ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในรายด้านและราย 
   ข้อ 
 

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า 
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

2.เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการเล่นเจ็ท
สกมีากที่สุด 4.88 0.33 มากที่สุด 1 
3. เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการเล่น
กระดานโต้คลื่นมากที่สุด 4.76 0.46 มากที่สุด 8 
4. เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการบานา
น่าโบ๊ทมากที่สุด 4.57 0.80 มากที่สุด 20 
5. การที่เดินทางมาเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือพักผ่อนหย่อน
ใจหลีกหนีความจ้าเจ 4.79 0.46 มากที่สุด 6 
6. การที่เดินทางมาเท่ียวเชิงกีฬาเพ่ือจะได้ความสด
ชื่นและได้สุขภาพที่ดีขึ้น 4.70 0.76 มากที่สุด 14 
7.การที่เดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าที่เกาะสมุย 
ท้าให้ท่านได้เติมพลังให้กับชีวิต มีก้าลังใจกลับไปสู้
กับงานได้ 4.66 0.75 มากที่สุด 18 
8.การที่เดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าท้าให้ท่านได้
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 4.68 0.75 มากที่สุด 17 
9.มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความภูมิใจ มีคน
ให้ความสนใจ เมื่อท่านได้เล่นกีฬาทางน้้า 4.79 0.54 มากที่สุด 7 
10. ได้มิตรภาพใหม่ ได้เพ่ือนใหม่ ที่ชื่นชอบกีฬาทาง
น้้าเช่นกัน และได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึน เช่นรู้จักครูฝึกที่ดี
ที่แนะน้าสถานที่เล่นกีฬาทางน้้าใหม่ๆ ให้ท่าน 4.80 0.56 มากที่สุด 5 
11.เล่นกิจกรรมการด้าน้้าเนื่องจากท่านอยากได้
ประสบการณ์ได้ชมธรรมชาติใต้ท้องทะเล 4.70 0.65 มากที่สุด 13 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและพฤติกรรม 
   การ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในรายด้านและราย 
   ข้อ 
 

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า 
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

12.กิจกรรมเจ็ทสกีเนื่องจากหาเล่นได้ง่ายราคาถูก 4.71 0.55 มากที่สุด 12 
13.กิจกรรมการเล่นกระดานโต้คลื่นเนื่องจากมีความ
เท่ห์เมื่อท่านเล่นมีผู้สนใจมองอย่างชื่นชม 4.85 0.41 มากที่สุด 2 
14. เล่นบานาน่าโบ๊ทเนื่องจากเล่นได้หลายคนสร้าง
ความสนุกสนามสร้างมิตรภาพได้ 4.70 0.63 มากที่สุด 15 
15.เครื่องแต่งกายในการเล่นกิจกรรมทางน้้า
ประเภทการด้าน้้ามีอุปกรณ์มากราคาในการเล่น
ค่อยข้างสูงจึงท้าให้นิยมเล่นกิจกรรมทางน้้าชนิดอ่ืน
มากกว่า 4.81 0.44 มากที่สุด 4 
16.การเล่นบานาน่าโบ๊ทเจ็ทสกี ไม่ต้องวายน้้าเป็นก็
สามารถเล่นได้ และไม่มีเครื่องแต่งกายที่ต้องจัดซื้อ
หรือเช่าเพิ่มเติม จึงมีความชื่นชอบที่จะเล่นมากกว่า
ชนิดกีฬาอ่ืนๆ 4.72 0.59 มากที่สุด 11 
17.เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้าที่แปลกใหม่ ท้าทาย
มากกว่าที่มีอยู่ เช่น ฟลายบอร์ด เวคบอร์ด ไคท์
เซิร์ฟโฟลว์ไรเดอร์ 4.76 0.53 มากที่สุด 9 
18.ชอบที่จะเล่นกีฬาทางน้้าหน้าหาดที่ใกล้กับท่ีพัก
เนื่องจากมีความสะดวกไม่ต้องใช้เวลาในการ
เดินทาง 4.60 0.70 มากที่สุด 19 
19.เล่นกีฬาทางน้้ากับสถานที่ ที่มีโปรโมชั่นพิเศษ
ให้กับท่าน เช่น มา 3 จ่ายแค่ 2 หรือ เล่นกีฬาครบ 
3 ชนิดเลือกเล่นฟรีอีก 1 ชนิด เป็นต้น 4.72 0.55 มากที่สุด 10 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและพฤติกรรม 
   การ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีในรายด้านและราย 
   ข้อ 
 

ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า 
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

X  SD ระดับ ล าดับ 

20. เล่นกีฬาทางน้้าในสถานที่ที่ครบวงจร เช่นมีที่
พัก มีอาหาร/เครื่องดื่ม นวดสปา สถานบันเทิง ของ
ที่ระลึก เครื่องแต่งกายวัสดุอุปกณ์ในการเล่นบริการ 4.69 0.64 มากที่สุด 16 

โดยภาพรวม 4.74 0.33 มากที่สุด  

 
 จากตารางที ่4.4 พบว่าระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.74เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ปรากฏว่า การเล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการเล่นเจ็ทสกีมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.88 กิจกรรม
การเล่นกระดานโต้คลื่นเนื่องจากมีความเท่ห์เมื่อท่านเล่นมีผู้สนใจมองอย่างชื่นชม ค่าเฉลี่ย 4.85 เล่น
กิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการด้าน้้าดูปะการังมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.84 เครื่องแต่งกายในการ
เล่นกิจกรรมทางน้้าประเภทการด้าน้้ามีอุปกรณ์มากราคาในการเล่นค่อยข้างสูงจึงท้าให้นิยมเล่น
กิจกรรมทางน้้าชนิดอื่นมากกว่า ค่าเฉลี่ย 4.81 ได้มิตรภาพใหม่ ได้เพ่ือนใหม่ ที่ชื่นชอบกีฬาทางน้้า
เช่นกัน และได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึน เช่นรู้จักครูฝึกท่ีดีที่แนะน้าสถานที่เล่นกีฬาทางน้้าใหม่ๆ ให้ท่าน 
ค่าเฉลี่ย 4.80 การที่เดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหลีกหนีความจ้าเจ ค่าเฉลี่ย 4.79 มี
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความภูมิใจ มีคนให้ความสนใจ เมื่อท่านได้เล่นกีฬาทางน้้า ค่าเฉลี่ย 
4.79 เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการเล่นกระดานโต้คลื่นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76 เล่น
กิจกรรมกีฬาทางน้้าที่แปลกใหม่ ท้าทายมากกว่าที่มีอยู่ เช่น ฟลายบอร์ด เวคบอร์ด ไคท์เซิร์ฟโฟลว์ไร
เดอร์ ค่าเฉลี่ย 4.76 เล่นกีฬาทางน้้ากับสถานที่ ที่มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่าน เช่น มา 3 จ่ายแค่ 2 
หรือ เล่นกีฬาครบ 3 ชนิดเลือกเล่นฟรีอีก 1 ชนิด เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.72 การเล่นบานาน่าโบ๊ทเจ็ทสกี 
ไม่ต้องวายน้้าเป็นก็สามารถเล่นได้ และไม่มีเครื่องแต่งกายท่ีต้องจัดซื้อหรือเช่าเพ่ิมเติม จึงมีความชื่น
ชอบที่จะเล่นมากกว่าชนิดกีฬาอ่ืนๆ  ค่าเฉลี่ย 4.72 กิจกรรมเจ็ทสกีเนื่องจากหาเล่นได้ง่ายราคาถูก 
ค่าเฉลี่ย 4.71 เล่นกิจกรรมการด้าน้้าเนื่องจากท่านอยากได้ประสบการณ์ได้ชมธรรมชาติใต้ท้องทะเล 
ค่าเฉลี่ย 4.70 การที่เดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือจะได้ความสดชื่นและได้สุขภาพที่ดีข้ึน ค่าเฉลี่ย 4.70  
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เล่นบานาน่าโบ๊ทเนื่องจากเล่นได้หลายคนสร้างความสนุกสนามสร้างมิตรภาพได้ ค่าเฉลี่ย 4.70 เล่น
กีฬาทางน้้าในสถานที่ที่ครบวงจร เช่นมีที่พัก มีอาหาร/เครื่องดื่ม นวดสปา สถานบันเทิง ของที่ระลึก 
เครื่องแต่งกายวัสดุอุปกณ์ในการเล่นบริการ ค่าเฉลี่ 4.69การที่เดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าท้าให้
ท่านได้ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.68 การที่เดินทางมาเท่ียวเชิงกีฬาทางน้้าที่เกาะสมุย ท้า
ให้ท่านได้เติมพลังให้กับชีวิต มีก้าลังใจกลับไปสู้กับงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.66 ชอบที่จะเล่นกีฬาทางน้้าหน้า
หาดที่ใกล้กับท่ีพักเนื่องจากมีความสะดวกไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง ค่าเฉลี่ย 4.60 และเล่น
กิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการบานาน่าโบ๊ทมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57ตามล้าดับ 
 ส่วนที่ 1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 สมมุติฐานที่ 1 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศใช้การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ปรากฏดังตาราง
ที่ 5-11 
 
ตารางที่ 4.5: วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน  า ในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จ าแนกตามเพศ t sig 

เพศชาย เพศหญิง 

 SD.  SD. 
ด้านความพึงพอใจ 4.81 0.27 4.80 0.28 0.01 0.94 
ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว 4.75 0.32 4.71 0.34 0.25 0.62 
โดยรวม 4.78 0.78 4.76 0.27 0.20 0.66 

 
 จากตาราง 4.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามตัวแปรด้านเพศ พบว่าโดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่าง 

X X
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ตารางที่ 4.6: วิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
 

ความพึงพอใจ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความพึงพอใจ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทางน้้า 

ระหว่างกลุ่ม .098 3 .033 .446 .720 
ภายในกลุ่ม 14.400 196 .073   
รวม 14.498 199    

ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า 

ระหว่างกลุ่ม .172 3 .057 .541 .655 
ภายในกลุ่ม 20.821 196 .106   
รวม 20.993 199    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .092 3 .031 .425 .735 
ภายในกลุ่ม 14.172 196 .072   
รวม 14.265 199    

 
 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.7: วิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย    
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 
 

ความพึงพอใจ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความพึงพอใจ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทางน้้า 

ระหว่างกลุ่ม .753 3 .251 3.577 .015* 
ภายในกลุ่ม 13.745 196 .070   
รวม 14.498 199    

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): วิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ใน 
   เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 
 

ความพึงพอใจ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า 

ระหว่างกลุ่ม .521 3 .174 1.663 .176 
ภายในกลุ่ม 20.472 196 .104   
รวม 20.993 199    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .609 3 .203 2.915 .035* 
ภายในกลุ่ม 13.655 196 .070   
รวม 14.265 199    

* มีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 
 
 จากตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความพึงพอใจ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.8: วิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 
 

ความพึงพอใจ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า 

ระหว่างกลุ่ม .050 2 .025 .342 .711 
ภายในกลุ่ม 14.448 197 .073   
รวม 14.498 199    

ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า 

ระหว่างกลุ่ม .015 2 .008 .070 .932 
ภายในกลุ่ม 20.978 197 .106   
รวม 20.993 199    

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ): วิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ใน 
    เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา 
 

ความพึงพอใจ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .028 2 .014 .194 .824 
ภายในกลุ่ม 14.237 197 .072   
รวม 14.265 199    

 
 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง  
 
ตารางที่ 4.9: วิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย  
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ 
 

ความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทางน  า 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า 

ระหว่างกลุ่ม .069 3 .023 .312 .817 
ภายในกลุ่ม 14.429 196 .074   
รวม 14.498 199    

ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า 

ระหว่างกลุ่ม .179 3 .060 .561 .641 
ภายในกลุ่ม 20.814 196 .106   
รวม 20.993 199    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .108 3 .036 .500 .683 
ภายในกลุ่ม 14.156 196 .072   
รวม 14.265 199    
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 จากตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 
 
ตารางที่ 4.10: วิเคราะห์ความแปรปรวนของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทางน  า 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ด้านความพึงพอใจ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทางน้้า 

ระหว่างกลุ่ม .152 3 .051 2.203 .089 
ภายในกลุ่ม 4.522 196 .023   
รวม 4.674 199    

ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า 

ระหว่างกลุ่ม .097 3 .032 .447 .720 
ภายในกลุ่ม 14.216 196 .073   
รวม 14.314 199    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม .097 3 .032 2.552 .057 
ภายในกลุ่ม 2.479 196 .013   
รวม 2.576 199    

 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า โดยภาพรวมเป็นรายคู่ไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่าง  
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 สมมุติฐานที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
ตารางที่ 4.11: ความสัมพันธ์ระหว่าความพึงพอใจกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน 
  เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ความพงึพอใจและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน  า ใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ทางน  า 

พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา

ทางน  า 

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
เชิงกีฬาทางน้้า 

Pearson 
Correlation 

1 .618** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 200 200 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ทางน้้า 

Pearson 
Correlation 

.618** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 200 200 

**มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
 
 จากตารางที่  4.11ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬทาง
น้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  พบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 



บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 บทสรุปการวิจัยเรื่องความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะ สมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบทสรุปที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สมมุติฐานข้อที่ 1 ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จ้าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ดังนี้ 
  5.1.1.1 จ้าแนกตามตัวแปรด้านเพศ พบว่า ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่าง 
  5.1.1.2 จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่า ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิง
กีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
  5.1.1.3 จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพพบว่า ความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 และรายด้านพบว่าด้านความพึงพอใจแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
  5.1.1.4 จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่าง 
  5.1.1.5 จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพพบว่า ระดับความพึงพอใจการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่
แตกต่าง 
  5.1.1.6 จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ระดับความพึง
พอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า
ไม่แตกต่าง  
 5.1.2 สมมุติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าเกาะสมุย 
กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ความพึงพอใจมี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ใน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้
เป็นเพราะปัจจุบันนั้นโลกสังคมออนไลน์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า มีการปรับปรุง เช่นจัดให้มี
หน่วยรักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน การพัฒนาอุปกรณ์การเล่นกีฬา
ทางน้้าให้ทันสมัยครบถ้วนตามมารถฐานสากลที่ควรมี  การบริการเปลี่ยนเครื่องเล่นได้หากผู้เล่นคิดว่า
ไม่มีความปลอดภัย เป็นต้น ทันในด้านชายหาด ที่พัก ร้านอาหารเครื่องดื่ม การจัดโปรโมชั่น ในทุกๆ
ด้าน มีการปรับปรุง เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว จึงท้าให้ความพึงพอใจใน
ภาพรวมนั้น อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาตุรา สวนศรี (2559) ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก และในทุกๆด้านมีระดับความพึงพอใจมากเช่นกัน อภิปรายผลเป็นรายด้านดังนี้ 
 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจและพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็น
เพราะการท่องเที่ยวเป็นนโยบายหลักของชาติที่ให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเกาะสมุยเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับต้นๆ ที่ทั้งนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือแม้นแต่นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศเลือกที่จะมาท่องเที่ยว จึงท้าให้ภาครัฐตื่นตัว ภาคเอกชนตื่นตัว ปรับปรุงบริการในด้าน
ต่างๆ หาดทราย ที่พัก  ร้านค้า ร้านอาหารเครื่องดื่ม สถานที่เล่นกีฬาทางน้้า เพ่ือให้รองรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ และบอกต่อ ส่งผลให้มีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวซ้้า สอดคล้องกับ งานวิจัยของ มาตุรา สวนศรี (2559) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ในจังหวัดปทุมธานี
ตามตัวแปร  ซ่ึงมีความเห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความพึงพอใจในทุกด้านคือด้านองค์ความรู้ด้านการ
จัดการและด้าเนินงานด้านบุคลากรและด้านสถานที่และสิ่งอ้านวยความสะดวก 
 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความ
พึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าในเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้งนี้เป็นเพราะนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่ชอบทะเลชอบความตื่นเต้นท่า
ทายชอบความแปลกใหม่รักในสุขภาพจึงท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในเรื่องกีฬาทางน้้าเป็น
อย่างมากขัดแย้งกับงานวิจัยของ วัชระ เชียงกูล (2559) ศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิผลการ
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ด้าเนินงานของปัจจัยที่ควรพิจารณาด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ผลการศึกษา
พบว่าจุดอ่อนส้าคัญด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องให้ความส้าคัญและหาวิธีในการแก้ไข
ปรับปรุงโดยเร่งด่วนคือด้านผลิตภัณฑ์ด้านพันธมิตรทางธุรกิจและด้านความคิดเห็นสาธารณะทางการ
ท่องเที่ยวนอกเหนือจากนั้นยังมีเป็นประเด็นที่ควรให้ความส้าคัญรองลงมาซึ่งการท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์สามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้คือด้านราคาด้านส่งเสริมการและด้านการขายรวม 
 5.2.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ้าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เมื่อพิจารณาโดยรวมรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อ
ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ไม่แตกต่างกันขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ อรุณี ลอมเศรษฐี ท้าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร ผลสรุป ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประสบการณ์พักโรงแรม และส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  
 5.2.3 ผลการศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทาง
น้้า กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า พบว่า ความพึงพอใจมีผลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01เนื่องจากความพึงพอใจมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยศึกษากรณีตลาดน้้าอัมพวาจังหวัด
สมุทรสงคราม ผลปรากฏว่า การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในด้านต่างๆกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่าความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวในตลาดน้้าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมเดินทางและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท่องเที่ยว (เฉลี่ยต่อ
ครั้งต่อ 1 คน) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสถานที่ท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติด้านการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐมีความสัมพันธ์กับเคยมาท่องเที่ยวตลาดน้้าอัมพวาก่อนหน้านี้กี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี้) 
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้้าอัมพวาและค่าใช้จ่ายอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติด้านประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับเคยมาท่องเที่ยวตลาดน้้าอัมพวาก่อน
หน้านี้กี่ครั้ง (ไม่รวมครั้งนี้) วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวครั้งนี้วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้้า
อัมพวาจ้านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวและลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วม
เดินทางอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติและด้านร้านค้าร้านอาหารและเครื่องดื่มมีความสัมพันธ์กับวิธีการ
เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้้าอัมพวาและจ้านวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้้าอัมพวาอ
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ย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
  
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
 5.3.1 ด้านความพึงพอใจ ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง ความสะอาดของหาดทรายในบริเวณที่
ตนเองจัดการได้ควรดูแลรักษาให้ดี เพื่อให้เหมาะสมกับการเล่นกีฬาทางน้้า  การจัดให้มีผู้เชียวชาญ
ค่อยให้ค้าแนะน้าอย่างใกล้ชิด หน่วยรักษาพยาบาลที่สามารถรักษาได้ทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีความอบอุ่นใจและมีความรู้สึกว่ามีความปลอดภัย 
 5.3.2 ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า กิจกรรมทางน้้าที่นักท่องเที่ยวเล่นมาก
ที่สุดคือกีฬาเจ็ทสกี เนื่องจากเล่นง่ายไม่ต้องมีเครื่องแต่งกายหรือไม่ต้องมีความรู้เฉพาะที่มากนัก และ
ราคาในการเล่นต่อครั้งเป็นราคาท่ีถูก จึงสามารถที่จะเล่นได้ตลอด ดังนั้นชนิดกีฬาประเภทอ่ืนๆ ควร
ปรับปรุงในเรื่องราคาให้มีความเหมาะสมรวมไปถึงจัดโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เล่นกีฬาชนิดอื่นมาก
ขึ้น กิจกรรมการด้าน้้าดูปะการัง นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและเลือกเล่นกิจกรรมนี้ เนื่องจากเป็น
หัวใจส้าคัญเมือ่มาท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะได้มีประสบการในส่วนนี้แต่
ค่าใช้จ่ายในการเล่นต่อครั้งค่อนข้างสูง หากมีการปรับปรุงในเรื่องอัตราค่าบริการ เชื่อว่าจะมี
นักท่องเที่ยวที่หันมาท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าที่มากข้ึนและผู้ประกอบการความหาเครื่องเล่นกิจกรรม
ทางน้้าที่ทันสมัยแปลกใหม่ ถูกใจคนรุ่นใหม่ เช่น ฟลายบอร์ด เวคบอร์ด ไคท์เซิร์ฟโฟลว์ไรเดอร์เพ่ือ
เป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยว 
 5.3.3 จากพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ท้าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมาย
ของผู้มาท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นั้นคือกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การศึกษาดูงาน 
หน่วยงานเอกชน บริษัท/ห้างร้าน ที่มีการจัดกิจกรรมอบรมนอกสถานที่ การศึกษาดูงาน ซึ่ง
ผู้ประกอบการอาจจัดโปรโมชั่น มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในด้านนี้ให้มากข้ึน และควรมีการส่งเสริม
ให้นิยมท่องเที่ยวในวันธรรมดาให้มากขึ้น เพ่ือผู้ประกอบการจะได้มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการตลอดใน
ทุกๆวัน  
 5.3.4 จากพฤติกรรมการท่องเที่ยว ท้าให้ทราบว่านักท่องเที่ยวนิยมเล่นกิจกรรมทางน้้าใน
รูปแบบการเล่นเจ็ทสกีมากกว่าการด้าน้้าดูปะการัง การเล่นกระดานโต้คลื่นและบานาน่าโบ๊ท 
ผู้ประกอบการอาจจะเน้นจัดโปรโมชั่นเจ็ทกสกีบ่อย ๆ และเมื่อมีการโปรโมทสื่อสารกับผู้บริโภคเจ็ท
สกีควรจะเป็นอันดับแรกๆเพราะเจ็ทสกีเป็นกีฬาทางน้้าที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด  
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5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ในเกาะสมุย 
จงัหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถน้ามาใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้อง และปรับปรุงกลยุทธ์
ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.4.1 การวิจัยในอนาคตนั้น ควรมีการศึกษาระดับความหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
บริการด้านการท่องเที่ยว ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 5.4.2 ควรท้าการวิจัยเชิงคุณภาพ ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงกีฬาทางน้้าในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 5.4.3 แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการท้าการวิจัย ดังนั้นในการท้าการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรตั้งค้าถามให้คลอบคลุมและตรงประเด็นกระชับอ่านแล้วเข้าใจง่าย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
ซึ่งจะมีผลต่อผลการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิจัย 
 

เรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน ้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ค้าชี แจง  แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง เพื่อจะได้น้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป โดยข้อมูลที่ท่านตอบใน
แบบสอบถามทั้งหมดถือเป็นความลับและผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบ สอบถามมา ณ โอกาสนี้
ด้วย 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค้าชี แจง: โปรดท้าเครื่องหมายถูกต้องในช่องค้าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 
สภาพความเป็นจริงของท่าน 
1.เพศ 
1.ชาย 2.หญิง 
2.อายุ 
1.ต่้ากว่า 30 ปี 2.อายุ 30-40 ปี 
3. อายุ 41-50ปี 4.อายุ มากกว่า50ปี 
3.สถานภาพ 
1 .โสด 2. สมรส 
3. หม้าย 4. หย่าร้าง 
4.ระดับการศึกษา 
1. มัธยมศึกษา  2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………… 

4. ปริญญาเอก 
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5.อาชีพ 
1 .นักธุรกิจ 2. พนักงานบริษัท 
3. ข้าราชการ 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………… 

4. นักเรียน/นักศึกษา 
 

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.ต่้ากว่า 20,000 บาท 
3. 30,001 – 40,000 บาท 

2. 20,001-30,000 บาท 
4. 40,001 บาทขึ้นไป 

7. ท่านเดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีใด 
1.รถยนต์ส่วนตัว 2.รถโดยสารสาธารณะ 
3.รถจักรยานยนต์ 4.วิธีอ่ืนๆ  โปรดระบุ.................... 
8. งบประมาณที่ท่านใช้ในการเดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยประมาณ/ครั้ง 
1.1,000-2,000 บาท 2.3,000-4,000 บาท 
3.5,000-10,000 บาท 4.10,000 บาทขึ้นไป 
9. โดนปกติท่านเดินทางมาเท่ียวเชิงกีฬาทางน้้าที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับใคร 
1.ครอบครัว  2.เพื่อน/เพ่ือนรวมงาน 
3.คนรัก   4.เดินทางคนเดียว 
5.ญาติ 
10. การเดินทางมาเท่ียวเชิงกีฬาทางน้้าที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแบบใด 
1.จัดการการเดินทางด้วยตนเอง 2.ซื้อบริการจากทัวร์ 
3.ซื้อทัวร์บางส่วน                                    4. อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 
11. ช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้า ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี บ่อยที่สุด 
1.วันหยุดยาว 2.เสาร์-อาทิตย์ 
3.วันธรรมดา  4.แล้วแต่โอกาส 
12. ท่านทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกีฬาทางน้้าเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากท่ีใด 
1.ค้าบอกกล่าวจากเพ่ือ/ญาติ/คนรู้จัก 2.เว็บไซต์/Facebook/Line 
3.โทรทัศน์/วิทยุ/สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร 4.นิตยสารการท่องเที่ยว 
5.บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 6.อื่นๆ โปรดระบุ......................... 
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน ้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ค้าชี แจง: กรุณาท้าเครื่องหมาย√ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน ้า ใน
เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ 

1. ท่านคิดว่าหาดทราย น้้าทะเล มีความสะอาดและ
สวยงาม เหมาะส้าหรับการเล่นกีฬาทางน้้า 

     

2. เครื่องแต่งกายท่ีใช้สวมใส่ในการเล่นกีฬาทางน้้าที่มี
ให้เช่าหรือมีจ้าหน่ายนั้น เป็นไปตามความต้องการใน
ราคาที่เหมาะสม 

     

3. เครื่องเล่นกีฬาทางน้้ามีเพียงพอกับจ้านวน
นักท่องเที่ยวไม่ต้องใช้เวลานานในการรอ  

     

4. พ้ืนที่ใช้สอยมีความสะดวกสบาย สะอาด ส้าหรับ
การเล่นกีฬาทางน้้าเช่นริมชายหาด ห้องน้้าสาธารณะ 

     

5.เมื่อมาเล่นกีฬาทางน้้ามีที่พักท่ีมีความสะดวกสบาย
เพียงพอกับความต้องการ 

     

6.เมื่อมาเล่นกีฬาทางน้้ามีที่พักท่ีมีราคา หลากหลาย
ราคาให้เลือกตามความต้องการ 

     

7. กีฬาทางน้้ามีกิจกรรมให้เล่นไม่ซ้้าซากจ้าเจ      

8. กีฬาทางน้้ามีให้เล่นหลากหลายชนิดกีฬา      
9. กีฬาทางน้้ามีท้ังกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มให้
เล่น 

     

10.สถานที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีหน่วย
รักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน 

     

ความพึงพอใจในคุณภาพและการให้บริการ      

11.วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการเล่นกีฬาทางน้้ามี
ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล 
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ความพึงพอใจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน ้า ใน
เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

12. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาทางน้้าเป็น
ของใหม่ที่มีความคงทน ปลอดภัย ไม่เก่าเกิน 

     

13. ผู้ให้บริการเปลี่ยนอุปกรณ์เก่ียวกับการเล่นกีฬา
ทางน้้าหรือเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ให้ทันทีที่มีการร้อง
ขอในกรณีท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย 

     

14. มีผู้เชี่ยวชาญในการเล่นกีฬาทางน้้าค่อยแนะน้า
อย่างใกล้ชิด 

     

15.การเล่นกีฬาทางน้้าได้ทั้งความสนุกสนานได้ความ
ตื่นเต้นเร้าใจได้สุขภาพและได้หุ่นที่ดี 

     

16. การมาเล่นกีฬาทางน้้าได้มิตรภาพที่ดี ได้สังคม ได้
เครือข่ายส้าหรับผู้รักกีฬาทางน้้าเช่นกัน 

     

17.สถานที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีหน่วย
รักษาพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดกรณี
ฉุกเฉิน 

     

18.สถานที่ ที่เล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้ามีมากเพียงพอ 
ชนิดกีฬาหลากหลาย ราคาเหมาะสม 

     

19.สถานที่เล่นกีฬาทางน้้ามีความเป็นส่วนตัว สวยงาม 
พนักงานผู้ให้บริการในสถานที่เล่นกีฬาทางน้้าสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้กับท่านได้ 

     

20.การเล่นกิจกรรมทางน้้า มีบริการเสริม เช่น อาหาร
ฟรี เครื่องดื่มฟรี นวดสปาฟรี เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน ้า ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ค้าชี แจง: โปรดท้าเครื่องหมายถูกต้องในช่องค้าตอบที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุดเพียง 1 ข้อ 
สภาพความเป็นจริงของท่าน 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน ้า 
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับพฤติกรรม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ท่านเลือกที่เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการ
ด้าน้้าดูประการังมากท่ีสุด 

     

2. ท่านเลือกที่เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการ
เล่นเจ็ทสกีมากที่สุด 

     

3.ท่านเลือกที่เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการ
เล่นกระดานโต้คลื่นมากท่ีสุด 

     

4. ท่านเลือกที่เล่นกิจกรรมเชิงกีฬาทางน้้าในรูปแบบการ
บานาน่าโบ๊ทมากที่สุด 

     

5. การที่ท่านเดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือพักผ่อนหย่อน
ใจหลีกหนีความจ้าเจ  

     

6.การที่ท่านเดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาเพ่ือจะได้ความสดชื่น
และได้สุขภาพท่ีดีขึ้น 

     

7. การที่ท่านเดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าที่เกาะสมุย 
ท้าให้ท่านได้เติมพลังให้กับชีวิต มีก้าลังใจกลับไปสู้กับงาน
ได้ 

     

8. การที่ท่านเดินทางมาเที่ยวเชิงกีฬาทางน้้าท้าให้ท่านได้
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ 

     

9. ท่านมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความภูมิใจ มีคน
ให้ความสนใจ เมื่อท่านได้เล่นกีฬาทางน้้า 

     

10. ท่านได้มิตรภาพใหม่ ได้เพ่ือนใหม่ ที่ชื่นชอบกีฬาทาง
น้้าเช่นกัน และได้เครือข่ายเพ่ิมข้ึน เช่นรู้จักครูฝึกที่ดีที่
แนะน้าสถานที่เล่นกีฬาทางน้้าใหม่ๆ ให้ท่าน  

     

11. ท่านเลือกเล่นกิจกรรมการด้าน้้าเนื่องจากท่านอยาก      
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พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทางน ้า 
ในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระดับพฤติกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ได้ประสบการณ์ได้ชมธรรมชาติใต้ท้องทะเล 
12. ท่านเลือกกิจกรรมเจ็ทสกีเนื่องจากหาเล่นได้ง่ายราคา
ถูก 

     

13.ท่านเลือกกิจกรรมการเล่นกระดานโต้คลื่นเนื่องจากมี
ความเท่ห์เมื่อท่านเล่นมีผู้สนใจมองอย่างชื่นชม 

     

14. ท่านเลือกเล่นบานาน่าโบ๊ทเนื่องจากเล่นได้หลายคน
สร้างความสนุกสนามสร้างมิตรภาพได้ 

     

15.เครื่องแต่งกายในการเล่นกิจกรรมทางน้้าประเภทการ
ด้าน้้ามีอุปกรณ์มากทั้งราคาในการเล่นกิจกรรมในแต่ละ
ครั้งราคาค่อยข้างสูงจึงท้าให้ท่านนิยมเล่นกิจกรรมทางน้้า
ชนิดอื่นมากกว่ากิจกรรมการด้าน้้า 

     

16.การเล่นบานาน่าโบ๊ทเจ็ทสกี ไม่ต้องวายน้้าเป็นก็
สามารถเล่นได้ และไม่มีเครื่องแต่งกายที่ต้องจัดซื้อหรือ
เช่าเพ่ิมเติม ท่านจึงชื่นชอบที่จะเล่นมากกว่าชนิดกีฬา
อ่ืนๆ 

     

17.ท่านอยากเล่นกิจกรรมกีฬาทางน้้าท่ีแปลกใหม่ ท้า
ทายมากกว่าที่มีอยู่ เช่น ฟลายบอร์ด เวคบอร์ด ไคท์เซิร์ฟ
โฟลว์ไรเดอร์ 

     

18.ท่านชอบที่จะเล่นกีฬาทางน้้าหน้าหาดที่ใกล้กับท่ีพัก
เนื่องจากมีความสะดวกไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง 

     

19.ท่านเลือกเล่นกีฬาทางน้้ากับสถานที่ ที่มีโปรโมชั่น
พิเศษให้กับท่าน เช่น มา 3 จ่ายแค่ 2 หรือ เล่นกีฬาครบ 
3 ชนิดเลือกเล่นฟรีอีก 1 ชนิด เป็นต้น 

     

20. ท่านเลือกที่จะเล่นกีฬาทางน้้าในสถานที่ที่ครบวงจร 
เช่นมีที่พัก มีอาหาร/เครื่องดื่ม นวดสปา สถานบันเทิง 
ของที่ระลึก เครื่องแต่งกายวัสดุอุปกณ์ในการเล่นบริการ 

     



64 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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