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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายตัวต่อเน่ือง 
ในทุก ๆ ด้าน ทําให้ประชาชนมีรายได้สูงข้ึน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยเหตุน้ีชาวจีน
จึงเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศมากข้ึน จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวขาออกของจีนในทศวรรษที ่
ผ่านมาต้ังแต่ปี 2556 ประเทศจีนยังคงรักษาสถานะประเทศต้นทางที่มนัีกท่องเที่ยวขาออกที่ใหญ ่
ที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายปี (China Outbound Tourism Data Report, 2017) ภายในสิ้นปี 2560 
นักท่องเที่ยวขาออกมีจํานวนทั้งหมด 13,051 ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ร้อยละ 7.0 มีค่าใช้จ่าย
ของการท่องเที่ยว 115,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5.0 ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคต่อคนประมาณ 880 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5,632 หยวน) (China Tourism Academy, 
2561ข) จากการสํารวจและสรุปของศูนย์ข้อมูลการบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ในปี พ.ศ. 
2561 พบว่า เมื่อเดินทางไปเท่ียวที่ต่างประเทศนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เลือกไปเที่ยวที่ประเทศ
อยู่ในเอเชีย รองลงมาคือ ประเทศอยู่ในยุโรป โดยเกือบคร่ึงของนักท่องเท่ียวชาวจีนมาเย่ียมชม 
แหล่งท่องเที่ยวอีกครั้งและเพ่ิมจํานวนวันเพราะความชอบของพวกเขา นักท่องเที่ยวขาออกมีจํานวน
ทั้งหมด 13,051 ล้านคน ในปี 2560 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59 เพศชาย รอ้ยละ 41 มีอายุระหว่าง 
31–40 ปี เป็นหลัก ร้อยละ 31 รองลงมาคือ อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 24 อายุ 41–50 ปี ร้อยละ 
17 อายุ 21–30 ปี ร้อยละ 16 และอายุตํ่ากว่า 20 ปี อยู่ที่ร้อยละ 12 โดยจะทําการท่องเที่ยว
ประมาณ 6–8 วัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ 3–5 วัน ร้อยละ 37 มากกว่า 8 วัน ร้อยละ 
18 และ 1–2 วัน เพียงร้อยละ 1 เท่าน้ัน ขณะที่การเดินทางของนักท่องเท่ียวจะชอบเดินทางพร้อม 
กับครอบครัวที่มีเด็กหรือลูกไปด้วยร้อยละ 30 เดินทางพรอ้มเพ่ือน ร้อยละ 23 เดินทางมากับคู่รัก  
(ไม่มีลูกหรือเด็ก) ร้อยละ 21 จะพบว่าคนจีนเดินทางกับคนในครอบครัวสูงมาก และรองลงมาคือ  
กลุ่มที่มากับเพ่ือน แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เดินทางพร้อมเพ่ือนหรือ
สมาชิกในครอบครัวมีความสมัพันธ์ต่อการเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ในการเดินทางไปเที่ยวอย่างมาก 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวขาออกของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วตามภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนขาออกได้กลายเป็นกําลังหลัก 
ในตลาดการท่องเที่ยวของโลก ยอดใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศของ
นักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นแหล่งรายได้สําคัญสําหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งหมดและมีแนวโน้ม 
ที่จะเติบโตอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย (China Outbound Tourism Data Report, 2017) ซึ่งผูจ้ัดการ 
การท่องเที่ยวให้ความสนใจกบัความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวจีน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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ชาวจีนเข้ามาเที่ยวเพ่ิมขึ้น ทาํให้อํานาจซื้อของผู้บริโภคชาวจีนสูงขึ้นและนําเงินเข้าประเทศต่าง ๆ  
ได้เป็นอย่างมาก      
 
ตารางที่ 1.1: จํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปท่องเท่ียวที่ต่างประเทศ ปี 2551–2560 
 

 
 
ที่มา: China Tourism Academy.  (2561ข).  สถิตินักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปเท่ียวที่ 
       ต่างประเทศ ปี 2551–2560.  สืบค้นจาก http://www.ctaweb.org/html/lysjzx/  
       index.html. 
 
 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน
ของประเทศจีน ประเทศไทยและประเทศจนีมีความสัมพันธ์ที่ดีในระบบเศรษฐกิจและการเมือง 
(สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในราชอาณาจักรไทย, 2561) การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นทกุปี โดยเฉพาะตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ต้ังแต่ปี 2543 เป็นต้นมารัฐบาลไทยได้เริ่มต้นแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย หลังจากน้ันการท่องเที่ยวของประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
เศรษฐกิจของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ทําให้รัฐบาลสามารถกําหนดและดําเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาอย่างย่ังยืนและส่งเสริมเสถียรภาพของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในประเทศไทย  
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) ในปี 2541 ประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศปลายทาง 
แห่งแรกสําหรบัการเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวจีน และจากสถิติการเดินทางขาออก 
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ของนักท่องเที่ยวชาวจีน พบว่า ในปี 2555 มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย
ทั้งสิ้น 2,700,000 คน (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2559ข) ทําให้ประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งมสีัดส่วนมากกว่าการเดินทาง 
ไปยังประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรก ซึ่งปัจจบัุนประเทศไทยกลายเป็นประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยว 
ชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวมากที่สุด นอกเหนือจากความสะดวกและง่ายในการย่ืนขอวีซ่า
สําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วในสว่นของภาพยนตร์และละครไทยก็เร่ิมมีกระแสเข้าสูป่ระเทศจีน
ส่งผลให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครจีนบางเร่ืองเร่ิมมีเน้ือหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทย 
เช่น สถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ อาหารไทย ภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึง่สิ่งเหล่าน้ีกลายเป็นการช่วย
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปในตัว ทั้งน้ียังได้รับความร่วมมือและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการนํานักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้น 
 จากการสํารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตลาดจีนที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใน ปี 2561 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 
ปี 2561 การซือ้สินค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนมีมูลค่าจํานวนทั้งสิ้น 80,271 ล้านบาท การทํากิจกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนมีมูลค่าจํานวนทั้งสิ้น 71,364 ล้านบาท และสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ที่ต้องการจะกลับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยอีกเป็นจํานวนร้อยละ 62% โดยตามสถิตินักท่องเที่ยว
ชาวจีนจํานวนร้อยละ 93.79 น้ันต้องการเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยว 
ชาวจีนจํานวนร้อยละ 33.96 เลือกจะไปเทีย่วกับเพ่ือน นักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยกัน และจํานวน 
ร้อยละ 65.02 เลือกใช้ช่องทางออนไลน์สําหรับสํารองต๋ัว ที่พัก หรือกิจกรรมระหว่างการเดินทาง 
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) ในขณะเดียวกันตามสถิติของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติของประเทศจีนในปี 2561 ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจไปเที่ยว ได้แก่ 
ประเทศไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลี และสิงคโปร์ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
น้ันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แล้วการเลือกมายังประเทศไทยน้ันมคี่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อ
เทียบกับญี่ปุ่น เวียดนาม เกาหลี และสิงคโปร์ และอีกหลายปัจจัยที่ไม่ยุ่งยากและซับซอ้น เช่น การขอ
วีซ่าหรือข้อจํากัดของเงินฝากในธนาคาร เป็นต้น ส่งผลใหป้ระเทศไทยกลายเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพ
สูงสําหรับนักทอ่งเที่ยวชาวจีน 
 จากตารางที่ 1.2 จะเห็นว่าจํานวนนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
ในปี 2559 มจีาํนวนทั้งสิ้น 8,821,148 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 จํานวนทัง้สิ้น 886,357 คน จากสถิติ
ข้างต้นน้ีสามารถยืนยันได้ว่า ประเทศจีนกลายเป็นประเทศสําคัญที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก 
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ตารางที่ 1.2: จํานวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 10 ประเทศแรกที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย  
  ปี 2554–2559 
 
อันดับ 

ท่ี 
ประเทศ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1 จีน 1,721,247 2,786,860 4,637,335 4,636,298 7,934,791 8,821,148 

2 มาเลเซีย 2,500,280 2,554,397 3,041,097 2,613,418 3,423,397 3,506,199 

3 เกาหลีใต้ 1,156,283 1,263,619 1,295,342 1,122,566 1,372,995 1,449,617 

4 ญี่ปุ่น 1,227,893 1,373,716 1,586,425 1,267,886 1,381,690 1,416,903 

5 ลาว 891,950 975,999 976,639 1,053,983 1,233,138 1,414,916 

6 สิงคโปร ์ 682,364 831,215 955,468 844,133 937,311 1,163,309 

7 รัสเซีย 1,054,187 1,316,564 1,746,565 1,606,430 884,085 1,085,890 

8 อินเดีย 914,971 1,013,308 1,050,889 932,603 1,069,149 1,076,970 

9 อังกฤษ 844,972 873,053 905,024 907,877 946,919 961,471 

10 อเมริกา 681,748 768,638 823,486 763,520 867,520 938,862 

 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2559ข).  สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทย ปี 2554– 
       2559.  สืบค้นจาก https://www.mots.go.th/more_news.php?cid=411. 
 
 จากตารางที่ 1.3 จะเห็นได้ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศ
ไทยในปี 2555–2561 เติบโตเพ่ิมขึ้นแบบมัน่คง ทั้ง 2 ตารางสามารถพิสูจน์ได้ว่าตลาดการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยยังคงมีการแข่งขันสูงและยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเท่ียวที่ประเทศ
ไทยในอนาคต  
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ตารางที่ 1.3: จํานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยในปี 2555–2561 
  (ช่วงเดือนกันยายน 2561) 
 

 
 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2561).  สถิตินักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาประเทศไทย 
       ปี 2555–2561.  สืบค้นจาก http://www.mots.go.th/download/Download/   
       TheSituationAndBehaviorOfChineseTouristsByMinsterOfMots.pdf.                
 
 ประเทศไทยมคีณะคาบาเร่ต์เกิดขึ้นมากมายตามเมืองท่องเที่ยว จากการสํารวจของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2558 ที่ผ่านมา กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ความนิยมเป็น
อย่างมาก น่ันคือ การชมการแสดงสาวประเภทสอง จึงก่อให้เกิดสถานที่ทอ่งเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ และสถานที่ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่
ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศคือ การแสดงคาบาร์เร่ต์ของสาวประเภทสองที่มีรูปแบบ 
การแสดงที่หลากหลาย ตามสถานที่ท่องเทีย่วหรือแหล่งบันเทิงต่าง ๆ มากมายหลายคณะ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันธุรกิจด้านการแสดงสาวประเภทสองใน
ประเทศไทยน้ันเป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางก็ถือได้ว่ามีบทบาทอันโดดเด่นในการช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจ เป็นตัวสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ และยังคงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้เดินทาง 
มาเที่ยวที่ประเทศไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558)     
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ภาพที่ 1.1: รปูภาพการแสดงสาวประเภทสองของอัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา (1) 
 

 
 
ที่มา: อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา.  (2561).  สืบค้นจาก http://www.alcazarthailand.com/en/  
       site/index. 
 
 การแสดงสาวประเภทสองกําลังได้รับความนิยมที่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติและสร้างรายได้
จากชาวต่างชาติเข้าประเทศไทยได้มากคือ การแสดงที่เรียกว่า คาบาร์เร่ต์ (Cabaret) ซึ่งเป็นการ
แสดงประเภทหน่ึงที่มีรูปแบบการแสดงหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การร้องเพลง การเต้น การเล่น
ละคร การแสดงตลก เป็นต้น ซึ่งนักแสดงมีทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง รวมไปถึงสาวประเภทสอง 
แต่ความเป็นเอกลักษณ์ของคาบาร์เร่ต์ไทยน้ันใช้นักแสดงที่เป็นสาวประเภทสองและผู้ชายแสดงโดย 
ไม่ใช้ผู้หญิงแสดง 
 สําหรับในประเทศไทยมีคณะคาบาร์เร่ต์ตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ได้แก่ 
เมืองพัทยา กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น เมืองที่มีคณะคาบาร์เร่ต์มากที่สุดและใหญ่ที่สุดคือ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีคณะคาบาร์เร่ต์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากมาย ได้แก่ ทิฟฟาน่ี อัลคาซ่า มิโมซ่า 
โคลอสเซียม เป็นต้น คาบาร์เร่ต์คณะเก่าแก่ที่สุดคือ คาบาร์เร่ต์ คณะทฟิฟาน่ี โชว์ พัทยา รองลงมาคือ 
อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา 
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ภาพที่ 1.2: รปูภาพการแสดงสาวประเภทสองของอัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา (2) 
 

 
 
ที่มา: อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา.  (2561).  สืบค้นจาก http://www.alcazarthailand.com/en/  
       site/index.  
 
 จากข้อมูลที่กลา่วมาในเบ้ืองต้นผู้วิจัยสามารถเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาเที่ยวที่ประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ประเทศจีนกลายเป็นประเทศสําคัญที่มีจํานวน
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญ
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันการแสดงสาวประเภทสองได้รับความนิยมจากคนในสังคมท่ัวไปมากขึ้น 
(Zhangdeqiang, 2000) ตลาดธุรกิจการแสดงสาวประเภทสองของประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จึงสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างมาก ในขณะเดียวกันการพัฒนาของ 
การแสดงสาวประเภทสองมีปัญหาเกิดขึ้นด้วย เช่น มีการศึกษาสําหรับการแสดงสาวประเภทสอง
ค่อนข้างน้อย วรรณกรรมที่เก่ียวข้องของการแสดงสาวประเภทสองค่อนข้างหายาก เหตุผลเหล่าน้ี 
ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งน้ี 
เพ่ือเข้าใจถึงพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ 
ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจการบริการการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมของ 
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โรงละครในการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่สามารถเสริมประสิทธิภาพในการเข้าถึงและดึงดูด 
กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวจีนได้อย่างดีย่ิงขึ้น ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อย่าง
เต็มที่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงสาวประเภทสอง และเพ่ือสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไป  สามารถช่วยผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยและ 
เร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น     
  
1.2 คําถามของงานวิจัย 
 1.2.1 แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
 1.2.2 ลักษณะทางปัจจัยส่วนบุคคลเมื่อเปรยีบเทียบกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นอย่างไร 
 1.2.3 ปัจจัยผลักส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างไร 
 1.2.4 ปัจจัยดึงดูดส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง
มาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 1.3.2 เพ่ือเปรยีบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจที่สง่ผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตของการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  โดยกําหนดขอบเขตในด้าน 
ต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 
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 1.4.1 ขอบเขตระยะเวลาที่ศึกษา 
 เร่ิมต้นดําเนินการในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา  
2 เดือน       
 1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 ทําการวิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวจีนในทิฟฟาน่ีโชว์ และอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ 
พัทยา เน่ืองจากทิฟฟาน่ีโชว์ และอัลคาซ่าร ์คาบาเร่ต์ โชว์ พัทยา มีประวัติอันยาวนาน ได้รับ 
ความนิยมมากด้วยคุณภาพการแสดงระดับสงูและมีการนําเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาปรับใช้ให้เข้ากับ
เร่ืองราวและเหตุการณ์อยู่เสมอ โดยแผนทีโ่รงละครท้ังสองแห่งได้แสดงไว้ในภาพที่ 1.3 และภาพที่ 
1.4 
 
ภาพที่ 1.3: แผนที่โรงละครทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา 
 

 
 
ที่มา: ทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา.  (2561).  สืบคน้จาก http://www.tiffany-show.co.th/contact.html. 
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ภาพที่ 1.4: แผนที่โรงละครอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โชว์ พัทยา 
 

 
 
ที่มา: อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โชว์ พัทยา.  (2561).  ประวัติอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โชว์ พัทยา.  สืบค้นจาก 
       http://www.alcazarthailand.com/th/site/index.       
 
 1.4.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล  
ปัจจัยผลัก (Push Factors) ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในการศึกษาคร้ังนี้ 
 1.4.4 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยผลัก (Push Factors) ปัจจัยดึงดูด  
(Pull Factors) และความพึงพอใจ 
   1.4.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน  
   1.4.4.2 ปัจจัยผลัก (Push Factors) ได้แก่ 
     1) ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน 
                               2) ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก 
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                               3) ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม ไปหาประสบการณ์ใหม ่
                               4) ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 
                               5) ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดัน
และปัญหาจากการศึกษาหรอืการทํางาน 
   1.4.4.3 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ได้แก่                     
                               1) ความปลอดภัย   
                               2) ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
                               3) เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก 
                               4) มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี 
                               5) ช่องทางที่ซื้อต๋ัวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
                               6) สิ่งอํานวยความสะดวก บริการท่ีดีและเพียงพอ 
                               7) นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม 
                               8) สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และเป็นระเบียบ 
                               9) เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติ 
   1.4.4.4 ความพึงพอใจ ได้แก่ 
                               1) การแสดง 
       1.1) เน้ือหาของการแสดง 
                                          1.2) ระยะเวลาของการแสดง 
                               2) การบริการ 
                                           2.1) กอ่นการแสดง       
                                           2.2) ระหว่างการแสดง 
                                           2.3) หลังจากการแสดง                       
 1.4.5 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.4.5.1 ประชากร คือ นักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาว 
ประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี    
   1.4.5.2 กลุม่ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาว
ประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 ตัวอย่าง เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจและ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ ดังนี้ 
 1.5.1 ทําให้ทราบถึงลักษณะทางปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 1.5.2 ทําให้ทราบถึงระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 1.5.3 ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 1.5.4 ทําให้ภาคเอกชนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทราบถึงฐานข้อมูลที่สําคญัของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน สามารถนําผลการศึกษาไปวางแผน จัดการสื่อโฆษณาเพ่ือทําการประชาสัมพันธ์การแสดง 
สาวประเภทสองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
 1.5.5 ฝ่ายการท่องเที่ยวต่าง ๆ สามารถนํางานวิจัยน้ีไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และโรงละครไทย 
ที่มีการแสดงสาวประเภทสองเป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีได้ พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
            
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อความหมายและขอบเขตของคําอย่างชัดเจนและตรงกัน ผู้วิจัย 
ได้กําหนดนิยามศัพท์ไว้ดังน้ี 
 1.6.1 การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพ่ือ 
ความสนุกสนาน บันเทิงเริงรมย์ หรือการเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาความรู้ เพ่ือ 
การกีฬาเพื่อการติดต่อธุรกิจตลอดจนการเย่ียมเยือนญาติมิตร 
 1.6.2 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผูท้ี่เดินทางมาเย่ียมเยือนเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
ทัศนะศึกษาเพ่ือความสนุกสนาน บันเทิงเริงรมย์ หรือการเดินทางเพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษา
หาความรู้ เพ่ือการกีฬา เพ่ือการติดต่อธุรกิจ ตลอดจนการเย่ียมเยือนญาติมิตร  
 1.6.3 ปัจจัยสว่นบุคคล หมายถึง ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 1.6.4 นักท่องเที่ยวชาวจีน (Chinese Tourists) หมายถึง บุคคลที่มสีัญชาติจีนและไม่ได้ 
มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม 
ที่มิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้ เป็นการเดินทางแบบไปอยู่ช่ัวคราวตั้งแต่ 24 ช่ัวโมงขึ้นไป  
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(มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วัน)           
 1.6.5 สาวประเภทสอง หมายถึง บุคคลที่เป็นเพศชายต้ังแต่กําเนิดแต่มีเพศภาพเป็นหญิง  
มีการแสดงออกทางเพศเหมือนผู้หญิงโดยการแปลงเพศหรือไม่แปลงเพศก็ตาม คนไทยเรียกว่า 
กะเทย ส่วนในประเทศจีนเรียกว่า Taijian หรือ Renyao  
 1.6.6 นักแสดงสาวประเภทสอง หมายถึง อาชีพการแสดงท่ีมีนักแสดงเป็นชายแต่มี 
สภาพจิตใจเป็นหญิง รูปแบบการแสดงเป็นผู้หญิง รวมทัง้การทําหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับเพ่ือ 
สร้างความประทับให้กับผู้มาชม 
 1.6.7 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิง่ที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมา
ท่องเที่ยวเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง ประกอบด้วย ปัจจัยผลัก (Push Factors) และ 
ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) 
 1.6.8 ปัจจัยผลัก (Push Factors) หมายถงึ สิ่งที่ผลักดันหรือสาเหตุที่ทาํให้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย  
 1.6.9 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) หมายถงึ สิ่งดึงดูดใจต่าง ๆ ที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีน 
ที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย  
 1.6.10 ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
 1.6.11 การแสดงสาวประเภทสอง หมายถงึ เป็นการแสดงอีกรูปแบบหน่ึง คือ การร้อง
เลียนแบบตามบทเพลงพร้อมลีลาท่าเต้น ให้ทั้งความสวยงาม ความหรูหรา และความขบขัน  
เป็นความสามารถของสาวประเภทสองโดยเฉพาะ 
 1.6.12 เน้ือหาการแสดงสาวประเภทสอง หมายถึง รูปแบบหลากหลายของการแสดง ได้แก่ 
การร้องเพลง การเต้น การเล่นละคร การแสดงตลก และการแสดงนานาชาติเสนอถึงวัฒนธรรมชาติ
ต่าง ๆ จึงทําให้มีผู้ทีส่นใจรับชมการแสดงหลากหลายเช้ือชาติ 



 
 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิดต่าง ๆ  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
 2.1 ประวัติและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   
 2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ  
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 2.8 สมมติฐานการศึกษา 
 
2.1 ประวัติและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   
 ในประเทศจีนให้ความสําคัญเก่ียวกับคุณค่าของการแสดงสาวประเภทสองที่ประเทศไทย 
โดยมีคําโฆษณาว่า "ถ้าคุณไมไ่ด้มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่ประเทศไทยก็หมายความว่าคุณ 
ไม่เคยมาประเทศไทยจริง ๆ” ซึ่งประโยคน้ีได้ทําให้มีนักทอ่งเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือ
ชมการแสดงสาวประเภทสอง จึงทําให้เกิดธุรกิจที่สําคัญคือ ปรากฏการณ์ของการท่องเที่ยวแบบชม
การแสดงสาวประเภทสองในประเทศไทย  
 แม้ว่าจํานวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแสดงสาวประเภทสองในประเทศไทยน้ันจะมจีํานวน
ค่อนข้างน้อยแต่เพ่ือศึกษาความรู้เก่ียวกับการแสดงสาวประเภทสองของประเทศไทยเพ่ิมเติม เข้าใจ
ถึงประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจยัจึงรวบรวมข้อมูลโดยการค้นหาเอกสาร ขา่ว ฐานข้อมูล สุดท้ายนําเสนอ
องค์ประกอบของการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  ได้แก่ 4 ด้าน ดังน้ี 
 2.1.1 ประวัติของสาวประเภทสองที่ประเทศไทย    
          สาวประเภทสอง หรือภาษาไทยเรียกว่า กะเทย และภาษาอังกฤษคือ Ladyboy 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ. 2554 ใหค้วามหมายว่า คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและ 
หญิง แจ็คสัน และซลัลแิวน (Jackson & Sullivan, 1999) กล่าวว่า สาวประเภทสอง หมายถึง  
ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิง หรือว่าผู้ชายที่ทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นผู้หญิง ในความคิดเหน็ของผู้วิจัย
สาวประเภทสองเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการแสดงสาวประเภทสองที่ประเทศไทย นอกจากน้ี 
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สาวประเภทสองยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมน้ี เพราะว่าอุตสาหกรรมน้ีเน้นความบันเทิง
เป็นหลักโดยไม่คํานึงถึงภาพลักษณ์ทางสังคม  
 มีหลักฐานการบันทึกเก่ียวกับสาวประเภทสองในประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยอาณาจักรล้านนา 
ซึ่งมีการบันทึกโดย นักสํารวจหลายคนจากตะวันตกท่ีมีการบันทึกไว้อย่างสอดคล้องกันเกี่ยวกับ 
สาวประเภทสอง (Peltier, 1991) เช่น นักสํารวจชาวนอร์เวย์ บ็อค (Bock, 1890) และนักเผยแผ่
ศาสนาชาวอังกฤษ แฮลเล็ต (Hallett, 1890) ได้กล่าวถึง กระเทยในบันทึกของพวกเขา รวมท้ัง  
วูด (Wood, 1965) ที่เป็นกงสุลอังกฤษประจําประเทศไทยในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ที่ได้อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยนาน (พ.ศ. 2439–2513) โดยพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่ ได้บันทึกในหนังสือ Consul in Paradise: Sixty-Nine Years  
in Siam โดยบันทึกประสบการณ์ชีวิตในประเทศไทยและปรากฏการณ์ Pumia คําว่า Pumia 
หมายถึง ผู้ชายที่แต่งกายเหมือนผู้หญิงในภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากน้ี วูด (Wood, 1965) 
ยังกล่าวถึงความอดทนของสังคมสยามกับพวกเขา ผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงในเวลานั้นเป็นเรื่องปกติ 
Pumia ไม่ขัดขวางคนอ่ืน ดังน้ันคนไทยในเวลาน้ันไม่เกลียดพวกเขา ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าต้นกําเนิด 
ทางประวัติศาสตร์ของสาวประเภทสองมีมานานแล้ว แต่ในเวลานั้นคนไทยไม่ได้เรียกคนดังกล่าว 
เป็นสาวประเภทสอง 
 เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา (2546) ได้แบ่งสาวประเภทสองเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
 1) สาวประเภทสองที่เคยทําการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ เปลี่ยนอวัยวะสืบพันธ์ุเพศชายเป็นอวัยวะ
สืบพันธ์ุเพศหญิง พวกเขาไม่จําเป็นต้องมีเพศสังคมของผูห้ญิง เพียงแค่มีความหลงใหลกับความงาม
ทางกายภาพของผู้หญิง 
 2) สาวประเภทสองที่ไม่เคยทําการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ อย่างไรก็ตามความรู้สึกของการเป็น
ผู้หญิงก็คือพวกเขาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ในการแสดงเอกลักษณ์หญิง เช่น การแต่งตัวเป็นผู้หญิง  
การแต่งหน้า ฯลฯ เมื่อมีโอกาสจะทําการผา่ตัดเปลี่ยนเพศ 
 3) สาวประเภทสองที่ไม่เคยทําการผ่าตัดเปลี่ยนเพศ พวกเขาปฏิเสธร่างกายของผู้หญิง                       
แต่ใช้วิธีอ่ืน ๆ ในการแสดงสถานะทางสังคมของสตรี และพฤติกรรมของพวกเขาคล้ายผู้หญิง 
 4) สาวประเภทสองที่มีจิตสํานึกของผู้ชายหรือจิตสํานึกของการไม่ได้เป็นชายหรือหญิง 
เพียงเพ่ือดึงดูดผู้ชาย พวกเขาช่ัวครั้งคราวใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงและส่วนมากอยู่ในตําแหน่งของชายใน
ความสัมพันธ์ทางเพศ 
 5) สาวประเภทสองที่มีพฤติกรรมเป็นลําเอียงต่อผู้หญิง แต่พวกเขายังมีลักษณะของผูช้าย 
 ชีวิตของสาวประเภทสองปัจจุบันน้ีต้องกินหรือฉีดยาคุมและยาเสริมฮอร์โมนเพศหญิง  
(เทคฮอร์โมน) และยาต้านฮอร์โมนเพศชาย เพ่ือทําให้ผิวพรรณดูสดใสชุ่มช่ืนขึ้น เรียบเนียน ยืดหยุ่น 
ไม่หยาบกร้าน และลดความเป็นผู้ชายให้น้อยลง และทําใหร้่างกายของพวกเขากลายเป็นผู้หญิง  
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ความเช่ือที่สําคัญก็คือยิ่งกินฮอร์โมนเพศหญิงมากเท่าใดจะช่วยให้ตนเองมีร่างกายที่เหมือนหญิง 
มากเท่าน้ัน (ธนวัตต์ จัตตุวัฒนา และสืบสกุล ปลอดโปร่ง, 2549) นอกจากการกินยาฮอร์โมน  
สาวประเภทสองต้องทําศัลยกรรมบนร่างกายของตนหลายอย่าง เช่น เสริมเต้านม เหลาลูกกระเดือก 
แก้ไขเสียงแหบแบบชาย เปลี่ยนเสียงให้คล้ายหญิง ทําหน้าเรียว ผ่าตัดเสริมสะโพกหรือเสริมก้น และ
บันไดขั้นสุดท้ายของความสวยคือ การแปลงเพศ ราคาสําหรับการผ่าตัดแปลงเพศเร่ิมต้ังแต่ระดับ
หลายหมื่นบาทจนถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับเทคนิคและรายละเอียดของการผ่าตัด และหลงัจากผ่าตัด 
สาวประเภทสองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตเพ่ือดูแลรักษาอวัยวะเพศที่ถูกสร้างใหม่อยู่เสมอ   
(นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2558)  
 ประเทศไทยดูเหมือนว่าจะมีจํานวนสาวประเภทสองเป็นจํานวนมาก มีสัดส่วนประมาณ  
1 : 3,000 (Ehrlich, 1996) ถึง 1 : 180 (Winter, 2002) ปัจจุบันประชากรไทยมีจํานวนอยู่ประมาณ 
68 ล้านคน ถ้าตามสัดส่วนของปี 2002 จะมจีํานวนสาวประเภทสองประมาณ 377,777 คน 
 ในสมัยโบราณของจีนก็มีสาวประเภทสองอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ในสมัยราชวงศ์ถัง มีคําว่า 
Taijian หมายถึง ผู้ชายที่ไม่มอีวัยวะเพศ เสียงคล้ายกับผู้หญิง แต่งตัวทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลรักษา 
ความปลอดภัยต่อจักรพรรดิ สิ่งที่น่าสนใจคอื แม้ว่า Taijian จะได้ทําหน้าที่สําคัญและใกล้ชิดกับ 
ราชสํานักแต่ในทัศนะของชาวจีนแล้ว Taijian ก็ยังคงถูกมองว่าตํ่ากว่าคนปกติทั่วไป ทั้งน้ีอาจเป็น 
ด้วยว่าในทัศนะทางสังคมของชาวจีนแล้วจะให้ความสําคญัต่อเพศชายมากกว่าเพศหญิง เห็นได้จาก
ภาษิตจีนที่ว่า ทุกคนมีเร่ืองเศร้า 3 เรื่อง แต่เรื่องใหญ่ทีสุ่ดก็คือไม่มีลูกชาย ต่อมาในช่วงการก่อต้ัง
ประเทศจีนใหม่ Taijian กล็ดจํานวนลงและหมดในสุด (Zhangdeqiang, 2000) ในเวลาน้ีคนจีน
ยอมรับสาวประเภทสองยังไม่มากนัก กฎหมายของจีนก็ยังไม่เปิดพ้ืนให้กับสาวประเภทสอง จึงเป็น
เหตุผลที่การแสดงสาวประเภทสองในเมืองไทยได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวชาวจีน  
ซึ่งทั้งรูปร่างลักษณะที่สวยงาม ความชํานาญในการแสดง รวมถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของการแสดง 
เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้เป็นจํานวนมาก ให้มีความต้องการเดินทางมาชมการแสดงสาว
ประเภทสองที่ประเทศไทยในแต่ละปีมีรายได้ที่เกิดจากการแสดงเหล่าน้ีเข้าประเทศจํานวนมหาศาล  
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 2.1.2 ประวัติของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
ภาพที่ 2.1: แผนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
ที่มา: เมืองพัทยา.  (2561).  ประวัติเมืองพัทยา.  สืบค้นจาก http://www.pattaya.go.th/. 
 
 จากการบันทึกในพระราชพงศาวดารพระราชหัตถเลขา เลม่ 2 ในปี 2310 เพ่ือเลี่ยงการ
ติดตามของทหารพม่าและมาพักทัพที่ตําบลแห่งหนึ่งในแขวงเมืองชลบุรี พระยาตากสินมาแวะพักทัพ
อยู่ตรงบริเวณท่ีมีทําเลดีและมีลมทะเลชนิดหน่ึงช่ือว่า ลมพัทธยา เป็นลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดผ่านเข้ามาที่น่ีเป็นประจําทุกปีในตอนต้นฤดูฝน ชาวบ้านจึงได้
เรียกสถานที่บริเวณน้ีว่า ทัพพระยา และต่อมาได้เรียกใหม่เป็น พัทยา ในที่สุด ในปี 2498 เร่ิมมีทัวร์
พาคนกรุงเทพฯ ไปเที่ยวที่พัทยาคราวละ 30 ถึง 40 คนบ้าง จนถึงปี 2515 ความสะดวกสบายของ
ถนนหนทางทําให้คนสามารถเดินทางไปเที่ยวโดยทางรถยนต์และการเดินทางด้วยรถโดยสารที่สถานี
ขนส่งสายใต้ ใช้เวลาเดินทางไปถึงพัทยาในเวลาไม่นาน  สว่นจุดเปลี่ยนอันโดยเกิดขึ้นในช่วงสงคราม
เวียดนามปี 2502 กองทัพสหรัฐมีนายทหารอเมริกันหลายพันนายได้บรรทุกทหารมุ่งสู่พัทยาและ 
ขอใช้สนามบินอู่ตะเภาเป็นฐานที่มั่นประจําการเพ่ือส่งกองกําลังทหารอเมริกันเข้าร่วมรบในสงคราม 
เวียดนามผลัดกันมาผักผ่อนที่บริเวณตอนใต้ของหาดเป็นรอบรอบละ 1 สัปดาห์เป็นประจํา ต่อมา 
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ก็ได้เปลี่ยนสภาพจากหมู่บ้านชาวทะเลท่ีเงียบสงบมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศและพัฒนา 
มาเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นช่ือในระดับนานาชาติ เป็นท่ีรู้จักไปทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นปัจจุบัน  
(เมืองพัทยา, 2561) 
 เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทรายและชายทะเลช่ือเสียงทั่วโลก อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 140 กิโลเมตร ต้ังอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออก
ของอ่าวไทย เมืองพัทยามีชายหาดเป็นรูปโค้งต้ังแต่หาดพัทยาเหนือจรดหาดพัทยาใต้ความยาว
ประมาณ 3 กิโลเมตร พ้ืนที่เมอืงพัทยายังครอบคลุมไปถึงเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก  
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ และลักษณะภูมิอากาศ 
ที่เหมาะสําหรบัการพักผ่อนตากอากาศ มีแสงแดดอบอุ่นเกือบตลอดทั้งปี รวมท้ังมีสิ่งอํานวย 
ความสะดวกครบครัน ทั้งสถานท่ีท่องเที่ยวและมีรูปแบบลักษณะการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป
หลายรูปแบบ ธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้พัฒนาเจริญเติบโตขึ้นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน 
ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับชาติและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกัน  
(วนิดา วิชยประเสริฐกุล, 2541, หน้า 2)  
 
ตารางที่ 2.1: จํานวนนักท่องเที่ยวของ 6 สญัชาติหลักที่เดินทางไปเที่ยวที่พัทยา ปี 2556–2559 
 

 
 
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2559ก).  สถิตินักท่องเที่ยวของ 6 สญัชาติหลักที่เดินทาง 
       ไปเที่ยวที่พัทยา ปี 2556–2559.  สบืค้นจาก https://www.mots.go.th/  
       ewt_news.php?nid=232&filename=index.              
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 จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสามในประเทศ
ไทย รองจากกรุงเทพฯ และภูเก็ต ซึ่งมีอัตราการเพ่ิมขึ้นสูงทุกปี โดยมีเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยว 
ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ปี 2559 เมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาถึง 16.2 
ล้านคน โดยเป็นชาวไทย 35% และชาวต่างชาติ 65% มรีายได้จากการท่องเที่ยวถึง 2.06 แสนล้าน
บาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 1.25 ลา้นบาท สิ่งที่น่าสนใจคือ  
เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเทีย่วอันดับหน่ึงที่ทํารายได้ถึง 1.98 แสนล้านบาท จากจํานวนนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามากว่า 13.6 ล้านคน หรือสัดส่วนประมาณ 84% ของนักท่องเทียวทั้งจังหวัด (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2559ข)  
 เมืองพัทยาได้ถูกจัดอันดับอยู่ในตําแหน่ง 20 อันดับแรกของโลกที่มีจํานวนนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างประเทศมาเยือนมากที่สุดในช่วงระหว่างปี 2553–2555 ตามข้อมูลจัดอันดับการท่องเที่ยวโลก
ของ Euromonitor International ซึ่งผลจากการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมือง
พัทยาที่เพ่ิมขึ้นจาก 4.43 ลา้นคน ในปี 2553 เป็น 6.56 ล้านคน ในปี 2555 หรือเพ่ิมข้ึนสูงถึงร้อยละ 
48.08 ทั้งน้ีเมือ่พิจารณาจากข้อมูลกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พบว่า จํานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเมืองพัทยามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74.71 โดยเฉพาะชาวรัสเซียและจนี
ที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวรวมกันเกือบร้อยละ 50 ของนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งหมดในเมือง
พัทยา ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 25.29 (รุ่งระวี วีระเวสส์, 2559) 
 ดังน้ัน โดยสืบเน่ืองมาจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมอืงพัทยาจึง 
ถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการให้บริการแบบครบวงจรสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค การทอ่งเที่ยว และทกุระดับฐานะทางเศรษฐกิจ
สังคม 
 2.1.3 ประวัติของการแสดงสาวประเภทสองและโรงละครที่อยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 ศิลปะการแสดงเป็นส่วนหน่ึงของคนในสังคมต่าง ๆ ทีม่ีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปตาม
สังคม สามารถบ่งบอกรสนิยมของคนกลุ่มน้ัน ซึ่งการแสดงในปัจจุบันเห็นได้ว่ามีทั้งแบบรักษาความ
เป็นแบบแผนตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่ได้มกีารสืบทอดกันมานาน และแบบประยุกต์
การแสดงให้มคีวามหลากหลายในแบบสมัยใหม่ หรือร่วมสมัย ทีม่ีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การเล่น
ละคร การร้องเพลง และการเต้น ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงแตกต่างกันออกไป ปัจจุบันการแสดง
ได้รับความนิยมของคนในสังคมทั่วไป เพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนคลายและสร้างความสนุกสนาน
บันเทิงแก่ผู้ชมที่สามารถหารบัชมได้ง่าย มีทั้งการแสดงสด และการแสดงโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งผู้ชม 
มีสิทธิเลือกชมสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
 สําหรับในประเทศไทยมีคณะคาบาร์เร่ต์ตามเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ได้แก่ 
เมืองพัทยา กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น เมืองที่มีคณะคาบาร์เร่ต์มากที่สุดและใหญ่ที่สุด คือ 
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เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีคณะคาบาร์เร่ต์ที่มีช่ือเสียงโด่งดังมากมาย ได้แก่ ทิฟฟาน่ี อัลคาซ่า มิโมซ่า 
โคลอสเซียม เป็นต้น คาบาร์เร่ต์คณะเก่าแก่ที่สุดคือ คาบาร์เร่ต์ คณะทฟิฟาน่ี โชว์ พัทยา ถัดไปคือ  
อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โชว์ พัทยา 
 
ภาพที่ 2.2: รปูภาพของโรงละครทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา 
 

 
 
ที่มา: ทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา.  (2561).  สืบคน้จาก http://www.tiffany-show.co.th/. 
 
 คาบาร์เร่ต์ คณะทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา เกิดขึ้นในปี 2517 จากบาร์เล็ก ๆ ทั่วไปในพ้ืนที่พัทยา
ใต้ มีนักแสดงสาวประเภทสองเพียง 3 คน แสดงเลียนแบบผู้ที่มีช่ือเสียงในการร้องเพลง ทําให้เป็นที่
ช่ืนชอบแก่นักท่องเที่ยวยามค่าคืนเป็นอย่างมาก และได้รบัความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ต่อมาคณะนักแสดง
จึงได้ย้ายมาอยู่ที่พัทยาเหนือ และได้ก่อต้ังโรงละครที่มีฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกายที่สวยงาม 
หลังจากน้ันทําให้มีคาบาร์เร่ต์คณะต่าง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย และแพร่หลายไปยังเมืองต่าง ๆ  
การแสดงของคาบาร์เร่ต์คณะทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา เป็นการแสดงหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  
การร้องเพลง การเต้น การเล่นละคร การแสดงตลก และการแสดงนานาชาติเสนอถึงวัฒนธรรมชาติ
ต่าง ๆ จึงทําให้มีผู้ทีส่นใจรับชมการแสดงหลากหลายเช้ือชาติ 
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ภาพที่ 2.3: รปูภาพของแผนผังที่น่ัง ทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา 
 

 
    
ที่มา: ทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา.  (2561).  สืบคน้จาก http://www.tiffany-show.co.th/. 
 
 โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา จัดการประกวดมิสทิฟฟาน่ียูนิเวิร์ส (อังกฤษ: Miss Tiffany’s 
Universe) การประกวดมิสทฟิฟาน่ียูนิเวิร์สเป็นการประกวดสาวประเภทสองโดย บริษัท ทิฟฟาน่ีโชว์ 
พัทยา จํากัด รว่มกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด
สาวประเภทสองระดับโลก Miss International Queen การประกวดครั้งแรกจัดเมือ่ปี 2541  
การประกวดมิสทิฟฟาน่ียูนิเวิร์สเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวที
ต่างประเทศ อย่างมิสควีนออฟเดอะยูนิเวิร์ส จนกระทั่งปี 2547 ประเทศไทยได้จัดการประกวด 
สาวประเภทสองระดับโลกอย่างมิสอินเตอร์เนช่ันแนลควีนจวบจนปัจจุบัน (ทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา,  
2561)                  
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ภาพที่ 2.4: รปูภาพของโรงละครอัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา 
 

 
 
ที่มา: อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา.  (2561).  สืบค้นจาก http://www.alcazarthailand.com/  
       en/site/index.   
            
 นับต้ังแต่อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ พัทยา เปิดดําเนินการต้ังแต่ปี 2524 จนกระทั่งวันน้ีช่ือ  
อัลคาซ่าร์ ได้ยืนหยัดคู่พัทยามานานถึง 37 ปีแล้ว ทั้งน้ี อัลคาซ่าร์เกิดมาจากแนวความคิดของ
ครอบครัวเพ็ชรตระกูล ซึ่งแต่เดิมประกอบธุรกิจหลักทางด้านรับเหมาก่อสร้างในนามห้างหุ้นส่วน
จํากัด สามประสิทธ์ิ เร่ิมแรกอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ เป็นเพียงการแสดงคาบาเรต์โดยทีมงานสาว 
ประเภทสอง ายในโรงละครขนาดเล็ก มีที่น่ังชมเพียง 350 ที่น่ัง ด้วยจํานวนนักแสดงและพนักงาน
เพียง 100 คน  
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ตารางที่ 2.2: ตารางการแสดงสาวประเภทสองอัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา 
 
1. The Wondrous World 10. Lola Want Love 
2. Aqua Playa 11. Dance With Me 
3. Ba Jang 12. Arirang Drums & Fans Dance 
4. Four Legendary Regions of Siam  
   Kingdom 

13. Oppa It Just My Style (Korean Pop  
     Dance) 

5. Le Jazz Hot 14. Boogie Wonderland 
6. Flowers of China 15. One Man Woman 
7. Melayu Dance 16. The World Is Not Enough 
8. Hello Vietnam 17. Fabulous Russia 
9. Persian Dance  

 
ที่มา: อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา.  (2561).  สืบค้นจาก http://www.alcazarthailand.com/en/  
       site/index. 
 
 ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคณะผู้บริหารที่จะรองรับความต้องการนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาจากทุกมุมโลก และจากช่ือเสียงของอัลคาซ่าร์ที่เร่ิมเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงทําให้คณะผูบ้ริหารตัดสินใจ
สร้างโรงละครขนาดใหญ่หลังใหม่ขึ้นภายใต้รูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งจากน้ันมีผู้ชม 
ได้กว่า 1200 คนต่อรอบการแสดง อัลคาซ่าร์เธียเตอร์ตกแต่งแล้วเสร็จและเปิดแสดงรอบปฐมฤกษ์
เมื่อปี 2533 ด้วยระบบแสง สี เสียง ฉาก และเวทีที่สมบูรณ์แบบ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อัลคาซ่าร์  
คาบาเร่ต์ ได้พัฒนาทางด้านคุณภาพการแสดงอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการลงทุนด้านฉาก แสง สี เสียง 
เคร่ืองแต่งกาย ฯลฯ จนกระทั่งอัลคาซ่าร์เป็นท่ีรู้จักโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการแสดง 
โดยสาวประเภทสองจนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ        
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ภาพที่ 2.5: รปูภาพของแผนผังที่น่ัง อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา 
 

 
 
ที่มา: อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา.  (2561).  สืบค้นจาก http://www.alcazarthailand.com/en/  
       site/index. 
 
 2.1.4 สถานการณ์ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี  
 ตามข้อมูลที่จดัพิมพ์โดยสถาบันการท่องเที่ยวประเทศจีนการจัดอันดับ “รายงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนในปี 2017” รายงานว่าประเทศที่เป็นนิยมที่สดุสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในการเดินทางไปต่างประเทศ ได้แก่ “ประเทศไทย” ตามมาด้วยญี่ปุ่นและเวียดนาม ดังจุดหมาย
ปลายทางในเอเชียยังคงเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 90 สัดส่วนประเทศ
ไทยคือ ประมาณร้อยละ 25 (China Tourism Academy, 2561) 
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ภาพที่ 2.6: จดุหมายปลายทางการท่องเที่ยวต่างประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในปี  
    พ.ศ. 2560 
 

 
 
ที่มา: China Tourism Academy.  (2561).  จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวต่างประเทศยอดนิยม 
       ของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนในปี 2017.  สืบค้นจาก http://www.ctaweb.org/html/2018- 
       2/2018-2-26-11-57-78366.html. 
 
 จากรายงานผลการวิจัยของสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558  
โดยการชมการแสดงโชว์สาวประเภทสองที่ประเทศไทยเป็นหน่ึงในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นิยมที่สุด
สําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ พัทยา และภูเก็ต ในเวลาเดียวกัน เว็บไซต์  
Sohu News (2558) ของประเทศจีนได้เผยแพร่องค์ประกอบสิบอันดับแรกที่นักท่องเทีย่วชาวจีน
สนใจมากที่สุดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
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จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวต่างประเทศยอดนิยมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในปี พ. ศ. 2560
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ตารางที่ 2.3: องค์ประกอบสิบอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจมากที่สุดของประเทศไทย 
 

องค์ประกอบสิบอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจมากที่สุดของประเทศไทย 
1. อาหารไทย 
2. การแสดงโชว์สาวประเภทสอง 
3. ช้าง 
4. วัด 
5. มวยไทย 
6. ละครโทรทัศน์/ ดารา 
7. การท่องเที่ยวไทย   
8. คนไทย   
9. สินค้าไทย   
10. ภาษาไทย 

 
ที่มา: Sohu News.  (2558).  องค์ประกอบสิบอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีนสนใจมากที่สุดของ 
       ประเทศไทย.  สืบค้นจาก http://www.sohu.com/a/15344564_176241. 
 
 ในงานวิจัยชินน้ีผู้วิจัยจะใช้โรงละคร 2 ที่ ทีอ่ยู่ในเมืองพัทยาเป็นแหล่งในเก็บสถิติข้อมลู 
ได้แก่ ทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา และอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โชว์ พัทยา ใช้สถิติข้อมูลน้ีวัดแรงจูงใจและ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่ประเทศไทย 
จึงทําให้การแสดงสาวประเภทสองสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจํานวนมาก 
 
2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
           เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อความหมายของการท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายไว้ดังนี้          
           คอลทแมน (Coltman, 1989) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นเหตุฉุกเฉินที่สง่ผลต่อ
ผลตอบแทนของนักท่องเที่ยวต่อหน่วยงานของรัฐในชุมชนท่องเที่ยวและผู้คนในพ้ืนทีท่่องเที่ยว 
           มิว (Mill, 1990) ให้ความหมายการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
เป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวในแง่ของการบริการการท่องเที่ยวความพึงพอใจ ฯลฯ 



27 
 

           สวอร์บรูค และฮอร์เนอร์ (Swarbrooke & Horner, 1999) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว
หมายถึง การเคลื่อนไหวระยะสั้นของผู้คนไปยังสถานที่ห่างไกลจากสถานท่ีปกติของพวกเขาของ
กิจกรรมที่น่ารืน่รมย์ มันอาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางเพ่ือธุรกิจ การเดินทางเพ่ือการศึกษา หรือ
ศาสนา ฯลฯ 
          เดวิดสัน (Davidson, 1993) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางช่ัวคราวหรือ 
ระยะสั้นจากที่บ้านไปเย่ียมเยียนญาติ เพ่ือน หรือเดินทางเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ๆ เช่น การเข้าร่วม 
การประชุม หรือการสัมมนา ฯลฯ 
          สมบัติ กาญจนกิจ (2544) กลา่วว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงในกิจกรรม 
สันทนาการ มนัถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาระหว่างกระบวนการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเดินทาง 
จากที่หน่ึง (ทีอ่ยู่อาศัย) ไปสถานที่ที่อ่ืน (สถานที่ท่องเที่ยว) เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
สําหรับความต้องการตัวเอง 
          รัชพร จันทร์สว่าง (2546) ให้ความหมายของการท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ
การเคลื่อนไหว การโยกย้ายของการเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว 
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไมใ่ช่เพ่ือการหารายได้ 
          นอกจากน้ี สมชาติ อู่อ้น (2552) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว 
เป็นกิจกรรมทีม่ีวิวัฒนาการมาจากการเดินทางของมนุษย์ หมายถึง การเดินทางเพ่ือความเพลิดเพลิน 
พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการเดินทางที่มีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 
     1) ต้องเดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว 
           2) ต้องมีสถานที่ปลายทางที่จะไปเย่ียมเยือน 
           3) ต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการเดินทางไม่ใช่การหางานหรือ
การใช้ชีวิตอย่างถาวร แต่เพ่ือการพักผ่อนการเย่ียมชมสถานที่มีวัฒนธรรม ความรู้ ทางประวัติศาสตร์
หรือศาสนาเพ่ือการวิจัยที่น่าสนใจ         
          จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง
เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและสิง่แวดล้อมเพ่ือความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแปลกใหม ่ขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของพวกเขา  
ปลดปล่อยความรู้สึกของตนเอง ตอบสนองความต้องการของตนเองและสร้างความสุขให้กับตัวเอง 
เป็นการเดินทางที่ไม่มีรายได้ระหว่างการเดินทางเข้ามาเก่ียวข้อง อาจไปประชุมหรือไปติดต่อทาง
ธุรกิจ ไปดูการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ไปเพ่ือด้านศาสนา ไปเย่ียมญาติ ก็นับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น 
 2.2.2 องศ์ประกอบของการท่องเที่ยว 
          การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจทีม่อีงค์ประกอบดังน้ี (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540) 
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           1) แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเท่ียวเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญจัดเป็นอุปทานการท่องเที่ยว  
ซึ่ง ปีเตอร์ (Peter, 1969 อ้างใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545) ได้จัดหมวดหมู่ของ 
แหล่งท่องเที่ยวเป็น 4 ประเภท ดังน้ีคือ 
            1.1) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Culture Attractions) เป็นแหล่งทอ่งเที่ยว 
ซึ่งแสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ (Traditional Attractions) 
                     1.2) แหล่งท่องเที่ยวตามสภาพธรรมชาติ (Scenic Attractions) ซึ่งแสดงถึง 
ความงดงามในรูปแบบต่าง ๆ ของภูมิประเทศ 
                    1.3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทที่ให้ความบันเทิง (Entertainment 
Attractions)                 
                    1.4) แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ทีม่ีลักษณะเฉพาะตัว (Specific 
Attractions)              
       ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2545) ได้จําแนกแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 
ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม ส่วนแหล่งทอ่งเที่ยวที่ให้ความบันเทิงน้ันจัดเป็นส่วนหน่ึงในสถานบริการนักท่องเที่ยว 
         ส่วนรูปแบบโรงละคร มีที่น่ังผู้ชมคล้ายกับโรงภาพยนตร์ มีเวทีขนาดใหญ่ เคร่ืองแต่งกาย 
ฉาก แสง สี เสยีง เต็มรูปแบบ ฉากสามารถเปลี่ยนได้ ใช้นักแสดงเป็นจํานวนมาก ท่าเต้นมีทั้งรวดเร็ว
แข็งแรง และสวยงาม อ่อนช้อยตามรูปแบบของการแสดง 
           2) บริการการท่องเที่ยว บริการที่รับรองการท่องเที่ยวเป็นอุปทานประเภทหน่ึง ซึ่งไม่ได้เป็น
จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่เป็นบริการที่รองรับความสะดวกสบายและความบันเทิงแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งในบางโอกาสอาจเป็นตัวดึงดูดใจได้เช่นกัน การบริการการท่องเที่ยวที่สําคัญ ได้แก่  
ที่พัก อาหาร แหล่งจําหน่ายสินค้า แหล่งบันเทิง แหล่งกิจกรรมและบริการอ่ืน ๆ ทั้งน้ี รวมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นอ่ืน ๆ ด้วย 
         3) ตลาดการทอ่งเที่ยว ตลาดการท่องเที่ยวเป็นการแสดงออกของอุปสงค์ (Tourism 
Demand) ซึ่งมีความปรารถนาในการท่องเที่ยวจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง เพ่ือเข้าร่วมในกิจกรรม 
การพักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ (ปกติตลาดการท่องเที่ยวจะเน้นที่นักท่องเที่ยว) ซึ่ง 
ในกระบวนการจัดการได้รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการขายและการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ด้วย           
         วรรณา วงษ์วานิช (2546) ได้เสนอองค์ประกอบการท่องเท่ียวไว้ 7 องคป์ระกอบ ได้แก่ 
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งดึงดูดใจด้านสินค้าท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยว  
การคมนาคมขนส่ง ข้อมูลข่าวสารและการบริการ ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก 
ในการท่องเที่ยวและการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
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       แมคอินทอช และโกลด์เนอร์ (McIntosh & Goeldner, 1986) กล่าวถึงองค์ประกอบ 
การท่องเที่ยวมี 4 ประการ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ธุรกิจที่จาํหน่วยสินค้าและให้บริการต่าง ๆ สําหรับ
นักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการในประเทศหรือท้องถิ่น ตัวชุมชน หรือประชาชนในประเทศน้ัน ๆ 
         วินิจ วีรยางกูร (2532) ได้เสนอองค์ประกอบการท่องเที่ยวไว้ว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ 
ได้แก่ สามารถสร้างความดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวก 
การเข้าถึงจุดท่องเที่ยว           
      ไพค์ (Pike, 2008) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการท่องเท่ียวที่สําคัญ ได้แก่ 
ความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่องเท่ียว (Available Package) ความสามารถในการเข้าถึง 
(Accessibility) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิง่อํานวยความสะดวก (Amenities) กิจกรรม (Activities) 
การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว (Ancillary Service)  
          สุรีย์ บุญญานพุงศ์ (2539) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยว หมายถึง ธุรกิจ 
และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ องค์ประกอบ  
8 ประการ คือ 
         1) ที่พัก 
            2) รา้นอาหารและภัตตาคาร 
            3) บริการนําเที่ยว 
            4) รา้นขายของที่ระลึก 
            5) ความปลอดภัย 
            6) การเผยแพร่และการโฆษณา 
            7) การคมนาคมขนส่ง 
            8) สิง่ดึงดูดใจให้เกิดการท่องเที่ยว 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเป็นที่สําคัญในประเทศไทย ระบบการจัดการ 
การท่องเที่ยวที่จะทําให้การท่องเที่ยวประสบผลสําเร็จอันเน่ืองมาจากระบบการจัดการที่ดีสําคัญมาก  
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่ครบถ้วนเป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือสร้างความประทับใจให้กบันักท่องเที่ยว 
ได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร การอํานวยความสะดวก ร้านขายของที่ระลึก การดูแลรักษาความปลอดภัย 
การเข้าถึง ไปยังสถานที่น้ัน ๆ รวมไปถึงบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนําเที่ยว 
มัคคุเทศก ์เป็นต้น การแสดงสาวประเภทสองเป็นกิจกรรมอย่างหน่ึงที่ได้รับความนิยมมากใน 
การท่องเที่ยว ซึ่งทําการวิจัยคร้ังนี้สามารถพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เกิดการทอ่งเที่ยวซ้ํา และทําให้การท่องเท่ียวเกิดการเจริญเติบโต  
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  2.2.3 ความสําคัญของการท่องเท่ียว  
           การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสูงในการนําเงินตราต่างประเทศเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้อันดับหน่ึงเมื่อเทียบกับสินค้า
ส่งออกอ่ืน ๆ การท่องเที่ยวย่อมมีบทบาทและความสําคญัต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
สังคม เกิดรายได้ในชุมชน เกิดอาชีพในท้องถิ่น 
          สมบัติ กาญจนกิจ (2544) กลา่วถึง ความสําคัญของการท่องเท่ียวไว้ดังน้ี 
          1) การท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจดังต่อไปน้ี  
            1.1) ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต  
                     1.2) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถ่ิน  
                     1.3) การจ้างงานและการสร้างอาชีพ กระจายโอกาสการจ้างงานไปสู่คนในท้องถ่ิน
มากย่ิงขึ้นทั้งทางตรง 
                     1.4) ช่วยเกิดการกระจายรายได้มากย่ิงขึ้น       
                     1.5) ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ ให้การชําระเงินสะดวก
อย่างรวดเร็ว 
                      1.6) เป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศช่วยลดการขาดดุล  
การชําระเงินระหว่างประเทศ 
          2) ความสําคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคมของประเทศ  
           2.1) ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา   
                     2.2) สร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ทอ้งถิ่น 
                     2.3) ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของชุมชนท้องถิ่น  
                     2.4) สร้างสันติภาพและความสามัคคีแห่งมวลมนุษย์   
                     2.5) ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของคนไทยในท้องถ่ิน 
                     2.6) กระตุ้นให้มีการคิดคน้นาทรัพยากรส่วนเกินที่ไร้คา่มาประดิษฐ์เป็นสินค้าที่
ระลึก และจําหน่าย 
                     2.7) ความสะดวกสบายจากกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่รัฐจัดทําขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยวคนในท้องถิ่นย่อมได้รับประโยชน์จากกิจการนํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอื่น ๆ 
                     2.8) ทําให้เกิดความต้องการท่ีจะค้นคว้าอนุรักษ์และฟืน้ฟูมรดกทางวัฒนธรรมและ 
ธรรมชาติเหล่าน้ีให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมย่อมส่งผลดีแก่สภาพความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายในท้องถิ่น
ได้ทั้งสิ้น รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้ได้  
    จากความสําคัญของการท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยภาพรวมผู้วิจัยสรูปได้ว่า ตลาดการท่องเที่ยว 
จะมีความต้องการของนักการแสดง สามารถสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถ่ิน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง 
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ครอบครัว และมีส่วนช่วยในการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของคนไทยในท้องถิ่น การพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน   
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
      สันทัด เสรมิศรี (2539) ได้กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาถึงขนาดหรือ
จํานวนของคนท่ีมีอยู่ในแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดับโลก รวมท้ังศึกษาถึงโครงสร้าง การกระจายตัว 
และการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปของประชากร 
          พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกันไปโดยความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์มีผลให้มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร   
          ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550) ได้เสนอว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ  
เพศ รายได้ 
           วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ถือเป็น 
ความหลากหลายและแตกต่างเก่ียวกับบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของ
ร่างกาย ความอาวุโสในการทํางาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึง
ปัจจุบัน ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลน้ีสามารถบ่งช้ีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออก 
ที่แตกต่างกัน การตัดสินใจทีแ่ตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือ
ความเป็นมาของบุคคลน่ันเอง 
         ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 
สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ที่นิยมนํามาใช้ในการแบ่ง
ส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งที่สําคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่จะสามารถ
ช่วยกําหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งทําให้ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรทางด้านอ่ืน ๆ ดังน้ี  
(ศิริวรรณ เสรรีัตน์, ศุภร เสรรีัตน์, ปณิศา มจีินดา, อรทัย เลิศวรรณวิทย์, ปริญ ลกัษิตานนท์, องอาจ  
ปทะวานิช และจิระวัฒน์ อนุชชานนท์, 2552)  
           1) อายุ (Age) เป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวัยของบุคคล เป็นปัจจัยที่ทําให้คนมคีวามแตกต่างกันในเร่ือง 
ของความคิดและพฤติกรรมคนที่อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณ์และมองโลกใน 
แง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะคนที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยมยึดถือการปฏิบัติ 
ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 
ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกัน คนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่า
ความบันเทิง 
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           2) เพศ (Sex) เป็นคุณลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่กําเนิดในประชากรกลุ่ม 
ใด ๆ ก็ตามความแตกต่างทางเพศทําให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกันคือ เพศหญิง 
มีแนวโน้มมีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความ
ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันแต่มีความต้องการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารน้ันด้วย (Will, Goldwater & Yates, 1980, p. 87 อ้างใน 
ปรมะ สตะเวทิน, 2533, หน้า 112) นอกจากน้ี เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
ในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาทและกิจกรรม
ของคนสองเพศไว้ต่างกัน 
          3) สถานภาพการสมรส (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับว่าเป็น
เป้าหมายที่สําคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญอย่างย่ิงในส่วนที่
เก่ียวกับหน่วยของผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครวัเรือนที่ใช้ 
สินค้าใดสินค้าหน่ึงรวมถึงยังใส่ใจในการพิจารณาลักษณะทางประชาการศาสตร์และโครงสร้างด้าน 
สื่อที่เก่ียวข้องกับผู้ที่เป็นคนตัดสินใจในครอบครัวเพ่ือที่จะช่วยทําให้พัฒนากลยุทธ์การตลาดได้อย่าง
เหมาะสม 
            4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นปัจจัย 
ที่ทําให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน ปัญหาสาํคัญของการแบ่งส่วน 
การตลาดโดยยึดถือเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวช้ีวัดความสามารถของผู้บริโภค 
ในการซื้อสินคา้หรือไม่มีความสามารถในการซื้อสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าแท้ที่จริง 
แล้วอาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ เป็นตัวกําหนดเป้าหมายได้ 
เช่นกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเดินทางมาเที่ยวอาจจะมาจากรูปแบบของการดารงชีวิต อาชีพ 
การศึกษา รสนิยมส่วนตัว เป็นต้น ผู้วิจัยสว่นใหญ่จึงมักใช้ตัวแปรด้านรายได้รวมกับตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ตัวอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถกําหนดเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มรายได้ 
อาจเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน เป็นต้น 
        ดังน้ัน ลักษณะของประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกันจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจของแต่ละคน ซึง่งานวิจัยคร้ังนี้ได้ทําการวิจัยค้นคว้าในคร้ังนี้โดยนําแนวคิดเก่ียวกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
มาใช้ในการวิเคราะห์หาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มผีลต่อแรงจูงใจและความ 
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ทําให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ  
      2.4.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
           ลาวดอน และบิททา (Loundon & Bitta, 1993) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที ่
แท้จริง ไมส่ามารถสังเกตได้ มีผลต่อทิศทางของพฤติกรรมของมนุษย์ และสามารถควบคุมพฤติกรรม
การตอบสนองของมนุษย์ 
          ชิฟแมน และคานัค (Schiffman & Kanuk, 1994) ช้ีให้เห็นว่า แรงจูงใจ หมายถึง  
แรงขับเคลื่อนที่มีมากและรุนแรง สามารถจะกระตุ้นพฤติกรรมแต่ละอย่างออกมาได้ และยังลด 
สภาวะความเครียดที่มีอยู่ภายในร่างกายมนุษย์ได้ 
        โมเวนส์ และไมเนอร์ (Mowen & Minor, 1998) ได้กําหนดว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งภายใน 
ของมนุษยชาติเมื่อมีแรงกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ มันจะผลกัดันพฤติกรรมของมนุษย์ไปสู่เป้าหมาย 
แรงจูงใจส่วนใหญ่ประกอบด้วย แรงขับ (Drives) แรงกระตุ้น (Urges) ความปรารถนา (Wishes)  
และความอยาก (Desires)  
 โซด์โรว และรคิเบาว์ (Sdorow & Rickabaugh, 2006) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการ 
เมื่อบุคคลอยู่ภายใต้การกระตุ้นต่าง ๆ แรงจงูใจและการกระทําจะถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของเขา 
          วอลเตอร์ (Walters, 1978) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายใน 
ตัวของบุคคลที่มีผลทําให้บุคคลต้องกระทําหรือเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะทีม่ีเป้าหมาย  
กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระทําน่ันเอง 
          เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 58) ให้ความหมายแรงจูงใจ หมายถึง พลังกระตุ้นภายใน 
ของแต่ละบุคคลซึ่งกระตุ้นใหบุ้คคลเกิดการปฏิบัติ 
         กล่าวโดยสรุป แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะบางอย่างภายในตัวบุคคลที่ได้รับการกระตุ้นจาก
ภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดการกระทําหรือพฤติกรรมบางอย่างในลักษณะที่มีเป้าหมาย หรือ
แรงจูงใจเป็นสิง่หนึ่งที่จะย่ัวยุให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีตนต้องการ คนที่มแีรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระทําไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ 
แต่คนที่มแีรงจูงใจตํ่าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรืออาจจะล้มเลิกการกระทําก่อนบรรลุเป้าหมาย 
       2.4.2 ลักษณะของแรงจูงใจ 
            แรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่าง ไวท์ (White, 1959) กล่าวว่า แรงจูงใจ
ประกอบด้วยลักษณะ 2 ด้าน คือ แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
            1) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) หมายถึง สิ่งผลักดันจากภายในตัวและเป็นแรงขับ
ที่ทําให้บุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรางวัลหรือแรงเสริมจากภายนอกบุคคลซึง่อาจจะเป็น 
เจตคติ ความคิด ความสนใจ ความต้ังใจ การมองเห็นคุณคา่ ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ  
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สิ่งต่าง ๆ 
          2) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) หมายถึง สิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มา
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศช่ือเสียง คําชม หรือยกย่อง แรงจูงใจน้ี
ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทน
เท่าน้ัน 
       2.4.3 ทฤษฎีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
            มาร์เทสัน และวอลล์ (Mathieson & Wall, 1982) กล่าวว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
หมายถึง การเดินทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ห่างจากชีวิตประจําวัน รวมไปถึง 
การเย่ียมญาติหรือเพ่ือน ๆ 
         ชูสิทธ์ิ ชูชาติ (2538) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นสิ่งดึงดูดใจที่เกิดจาก
การที่นักท่องเที่ยวมีประสาทสัมผสัที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ใน
แหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับในปัจจุบันมีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ได้พัฒนาให้เกิด
ความก้าวหน้าทางด้านการขนส่ง การสื่อสาร สื่อมวลชน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทาง  
สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยให้นักท่องเท่ียวเกิดการรับรู้และต้องการท่องเที่ยวมากขึ้น 
         ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow, 1943) เป็นหน่ึงในทฤษฎีแรงจูงใจที่สําคญั
ที่สุดในโลก มาสโลว์ (Maslow, 1943) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นพลังที่แทจ้ริงของการเจริญเติบโตและ 
การพัฒนาของมนุษย์ สญัชาตญาณของแรงจงูใจน้ันประกอบด้วยความต้องการหลากหลายประเภท 
ดังน้ันความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลําดับข้ัน ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow, 1943) มลีักษณะเป็นลาํดับข้ันตามสมมติฐาน 3 ด้าน และความต้องการของ
มนุษย์ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
          1) มนุษย์เป็นสิง่มีชีวิตที่มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุดและมากข้ึนเรื่อย ๆ  
สิ่งที่มนุษย์ต้องการข้ึนอยู่กับสิ่งที่เขาได้รับหรือมีอยู่แล้ว เมือ่ความต้องการอย่างใดอย่างหน่ึงได้รับ 
การตอบสนองแล้วก็ยังมีความต้องการน้ันต่อไป เช่น ความต้องการในปัจจัยที่จําเป็นในการดํารงชีวิต  
เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.7: ระดับของความต้องการตามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ 
 

 
 
ที่มา: ชีวานันท์ วุฒิพันธ์ุ.  (2550).  ความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการของนักท่องเที่ยว 
       ชาวไทยต่อการใช้บริการโรงแรมประเภทเต็นท์ กรณีศึกษาเขาเขียว เอส ตา เต้ รีสอร์ท จังหวัด 
       ชลบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, วิทยาลัยดุสิตธานี. 
 
      2) สามารถจัดลําดับความต้องการเหล่าน้ันตามความสําคัญได้เป็นขั้นๆ (Hierarchy of 
Needs) จากความต้องการข้ันพ้ืนฐาน (เช่น อาหารและทีอ่ยู่อาศัย) ไปจนถึงความต้องการที่มีระดับ
ซับซ้อน นั่นก็คอืการสํานึกในตนเอง  
            3) ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็นลําดับขั้นจากระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุด  
เมื่อความต้องการในระดับหน่ึงได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์ก็จะมีความต้องการอ่ืนในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป นี่เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ดําเนินการต่อไป 
        ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow, 1943) กล่าวว่า ระดับขั้นของความต้องการ 
ได้แบ่งและอธิบายตามระดับความสําคัญ ได้แก่ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs)  
ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการทางสังคม (Belonging/ Social  

5. ความ
ต้องการความ

สําเร็จในส่ิงท่ีตน
อยากจะทําและต้ัง

ปณิธานไว้

4. ความต้องการการยกย่อง เคารพ
นับถือ เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป

3. ความต้องการการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
ต้องการอยู่ร่วมกับสังคม เป็นส่วนหนึ่ง

ของกลุ่ม

2. ความต้องการความปลอดภัย และความมั่นคงของชีวิต 
เช่น การประกันชีวิต

1. ความต้องการทางด้านร่างกายเช่น ความอบอุ่น 
ความสบาย ความหิว ท่ีอยู่อาศัย ต่ํา 

สูง 
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Needs) ความต้องการการยกย่องและนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการได้รับความสําเร็จสูงสุด
ของชีวิต (Self–Actualization Needs) จากระดับตํ่าหรือระดับล่างไปถึงระดับสูง (ดูภาพที่ 2.7) 
ความหมายของข้อกําหนดในแต่ละระดับจะเป็นดังน้ี            
         1) ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการในสิ่งจําเป็นต่อ
ร่างกาย เพ่ือความอยู่รอด เช่น ต้องการนํ้าด่ืม อาหารให้อ่ิมท้อง เคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือป้องกันความอบอุ่น 
หนาวและอุจาดตา ที่อยู่อาศัยเพ่ือป้องกันแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตว์ร้าย ยารักษา
โรคภัยไข้เจ็บ การพักผ่อน หรือความต้องการทางเพศ เหล่าน้ีเป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐานของบุคคล 
และเป็นสิ่งที่จาํเป็นที่สุดของการดํารงชีวิต เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ ชีวิตก็จะดํารงอยู่
ไม่ได้ 
            2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุความต้องการ 
ทางร่างกาย ทําให้ชีวิตสามารถดํารงอยู่ในขั้นแรกแล้ว เมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการ 
ทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงข้ึนต่อไป ได้แก่ ความต้องการความ
ปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความม่ันคงในชีวิตและหน้าที่การงาน เช่น ได้รับ 
ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม รวมถึงอันตรายต่าง ๆ จากการบริโภคและการเดินทาง
ท่องเที่ยว ความมั่นคงต่อการทํางาน และสังคมเป็นระเบียบ 
            3) ความต้องการทางสังคม (Belonging/ Social Needs) เป็นความต้องการท่ีเกิดขึ้น
หลังจากการท่ีมีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว มนุษย์จะเริม่มองหา 
ความต้องการทางสังคม ความต้องการทางสังคมเป็นความต้องการส่วนหน่ึงของสังคม ซึ่งเป็น
ธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษย์ เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความเป็นมิตร ความช่ืนชม
จากเพ่ือนร่วมงานและ ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ เป็นต้น 
         4) ความต้องการการยกย่องและนับถือ (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
เป็นความต้องการอีกข้ันหน่ึงหลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ทางสังคม 
แล้วจะต้องการได้รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้องการได้มีช่ือเสียง  
ความเคารพนับถือ ความรู้ ความสําเร็จ ความสามารถ มฐีานะ อยู่กับความหรูหรามีความอิสระ 
และเสรีภาพ รวมถึงการยอมรับนับถือจากผู้คนในสังคม เป็นต้น 
           5) ความต้องการได้รับความสําเร็จสูงสุดของชีวิต (Self–Actualization Needs)  
เป็นความต้องขั้นสุดท้ายและความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ได้รับการปฏิบัติตามตนเองและ
ตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ 
ความต้องการทําทุกอย่างเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.8: ERG Needs Model 
 

 
ที่มา: Alderfer, C.  (1969).  ERG needs model.  Retrieved from http://www.tpa.or.th/  
       writer/read_this_book_topic.php?bookID=1179&pageid=4&read=true&count=  
       true. 
 
 แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969) ได้ศึกษาการวิจัยภาคปฏิบัติตามทฤษฎีความต้องการ 
ของ มาสโลว์ (Maslow, 1943) และได้เสนอโมเดลท่ีเรียกว่า ERG Needs Model ประกอบด้วย 
ความต้องการในการที่จะดํารงอยู่ (Existence Needs) ความต้องการในการที่จะมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อ่ืน 
(Relatedness Needs) ความต้องการที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้า (Growth Needs) ดังภาพที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence Needs

• เป็นความต้องการที่
จําเป็นในการอยู่รอด
ของชีวิต ได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร นํ้า   
ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า  

Relatedness Needs

• เป็นความต้องการท่ี
จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนในสังคม 
เช่น ความรัก และ
การยอมรับนับถือ
จากบุคคลอ่ืน

Growth Needs

• เป็นความต้องการ
ของบุคคลที่จะ
ก้าวหน้าและพัฒนา
เอง  
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ภาพที่ 2.9: เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันของ ERG Needs Model และ Maslow's Hierarchy of  
   Needs 
 

 
 โดย แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 1969) ยังคงมองว่าเมื่อแต่ละลําดับขั้นได้รับการเติมเต็มจน
พอใจแล้วก็จะมีการพัฒนาไปยังลําดับขั้นต่อไป นั่นก็คือ พัฒนาจาก Existence -> Relatedness -> 
Growth นั่นเอง แต่ความแตกต่างของแนวคิดของแอลเดอร์เฟอร์กับมาสโลว์ที่สําคญัคอื 
        1) มาสโลว์ (Maslow, 1943) เช่ือว่าระดับขั้นของความต้องการเป็นเหมือนโครงสร้างของ
ขั้นบันได หากความต้องการระดับตํ่าได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ก็จะเพ่ิมความต้องการระดับสูง
ต่อไปจนกว่าจะได้รับการตอบสนอง เมื่อระดับความต้องการของมนุษย์บางอย่างยังไม่เพียงพอ มนุษย์
ก็จะอยู่ในระดับความต้องการขั้นน้ันจนกว่าจะรับการตอบสนองครบ แต่ แอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer, 
1969) กล่าวว่า ความต้องการในแต่ละลําดับขั้นตาม ERG Theory นั้นสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้อง
เรียงลําดับและสามารถเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันได้มากกว่าหน่ึงขั้น เช่น บางคนแม้จะยังมีความต้องการ 
ในเรื่องของปัจจัย 4 ยังไมค่รบแต่กลับมีความต้องการด้านการเติบโตอยู่มากได้ 
              2) หากความต้องการไม่มีการตอบสนองอย่างเต็มที่ บางคนจะเกิดความสับสน 
(Frustration) แล้วก็จะหันกลบัไปมีความต้องการที่มีลําดับขั้นตํ่ากว่าแทน เช่น หากไม่ได้รับ 
การตอบสนองในส่วนของการเจริญเติบโต (Growth) อย่างเพียงพอ ก็จะหันไปมีความต้องการใน 
การได้รับการยอมรับนับถือจากคนอ่ืน การได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน (Relatedness) แทน 

Growth

Relatedness

Existence

• 5. Self-
actualization

• 4. Self-esteem
• 4. Self-esteem
• 3. Social Needs
• 2. Safety Needs
• 2. Safety Needs
• 1. Physiological 

Needs

ERG Theory Maslow's Hierarchy of Needs 
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         “ปัจจัยผลักดัน (Push Factor) และปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเทีย่ว” (Crompton, 1979 
และ Uysal & Hagen, 1993 อ้างใน Chan & Baum, 2007)  
          ทฤษฎีปัจจัยผลักดัน (Push Factor) และปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) เป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพในการศึกษาแรงจูงใจในการทอ่งเที่ยว ดังน้ันทฤษฎีปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดเป็น
หน่ึงในทฤษฎีแรงจูงใจการทอ่งเที่ยวที่สําคัญที่สุดในโลก แดนน์ (Dann, 1981) เสนอทฤษฎีปัจจัย
ผลกัดันและปัจจัยดึงดูดของแรงจูงใจด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า เหตุผลหลักสําหรับนักท่องเที่ยว 
ที่จะออกไปเที่ยวเป็นผลรวมของปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูด แดนน์ (Dann, 1981) นําแนวคิด 
เร่ืองแรงผลักดันและแรงดึงดูด แรงผลักดันที่เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาในร่างกายทําให้เกิด 
ความปรารถนาที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว แต่แรงดึงดูดจะเกิดขึ้นจากคุณลักษณะของสถานท่ีท่องเที่ยว  
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
         ทฤษฎีแรงผลกัดันของ แดนน์ (Dann, 1981) คือ การรวมแรงจูงใจในการเดินทางเข้ากับ
ลักษณะของสถานท่ีท่องเที่ยว สร้างสะพานเช่ือมระหว่างความต้องการสินค้าการท่องเที่ยวและ 
การจัดหาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และมีอิทธิพลต่อแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมุ่งเน้นความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวเมื่อจัดกิจกรรมทั้งหมด 
           ปัจจัยผลักดันเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลเดินทางไปเที่ยวเป็นความต้องการด้านจิตวิทยาและจิตใจ
ของบุคคล (Yoon & Uysal, 2005)             
           คอมป์ตัน (Crompton, 1979) เสนอในการทองเที่ยวเกิดจากปัจจัยผลกดัน (Push Factor) 
ในการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยทางด้านจิตวิทยาสังคมมี 7 ด้าน ประกอบด้วย  
            1) การพักผ่อนหย่อนใจ (Relaxation)   
            2) ความต้องการเกียรติภูมิ (Prestige)   
            3) ความต้องการท่ีจะถอยกลับไปสู่สภาพด้ังเดิม (Regression)  
            4) การสํารวจและการประเมินผลตัวเอง (Exploration and Evaluation of Self)   
            5) กระชับความสัมพันธ์ในเครือญาติ (Enhancement of Kinship Relationships)  
            6) การเสริมสร้างการปะทะสังสรรค์ทางสังคม (Facilitation of Social Interaction)   
            7) การหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่จําเจ (Escape from Mundane Environment)   
          ส่วนปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) หรือปัจจัยทางวัฒนธรรม ได้แก่  
            1) พบกับสิ่งแปลกใหม ่(Novelty)  
            2) การศึกษาความรู้ (Education) 
          เคนนอสกี (Klenosky, 2002) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการทองเที่ยวเกิดจากปัจจัยผลักดัน 
(Push Factors) คือ ความต้องการของนักท่องเที่ยวทางด้านสภาวะภายในเพ่ือกระตุ้นให้เกิด 
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การท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว เพราะฉะน้ัน ปัจจัยผลกัดันและปัจจยัดึงดูดที่มีผลต่อการเลือก
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางควรเป็นการตัดสินใจที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกันและไม่ควรมองว่าเป็น 
การตัดสินใจทีต้่องแยกออกจากกัน  
          จากวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผูวิ้จัยสามารถสรุปผลวรรณกรรมในอดีตที่เก่ียวกับแรงจูงใจ 
ในการท่องเที่ยวได้ตามนักวิจัย ดังน้ี                     
                                                                                                                                            
ตารางที่ 2.4: สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมในอดีตเก่ียวกับปัจจัยแรงผลักในการท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยแรงผลักในการท่องเที่ยว ลําดับนักวิจัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ความต้องการมีส่วนร่วมทางสังคม ×   × ×  × × ×  
ความต้องการออกไปสัมผัสธรรมชาติ        × ×  
ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ       ×  × × 
ต้องการตามหาบางอย่างที่หายไปในชีวิต  ×        × 
ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน       × ×  × 
ความต้องการแสวงหาความทรงจําในอดีต ×          
ความต้องการออกไปเรียนรู้วัฒนธรรมอ่ืน ๆ      ×     
ความต้องการประสบการณ์ที่ต่ืนเต้น 
ท้าทาย 

      × × × × 

ความต้องการแสวงหาสิ่งที่มอียู่ใน
จินตนาการ 

    ×  × ×   

ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว
เพ่ือน คนรัก 

    × ×  × × × 

ความต้องการความภาคภูมิใจและ 
การพัฒนาตนเอง 

×   ×    ×  × 

                                                                                    (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ): สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมในอดีตเกี่ยวกับปัจจัยแรงผลักในการท่องเที่ยว 
 

ปัจจัยแรงดึงดูดในการท่องเที่ยว ลําดับนักวิจัย 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมไป
หาประสบการณ์ใหม ่

× × ×  × × × × × × 

แหล่งความรู้ ×   ×       
ข้อมูลข่าวสาร           ×  
ความปลอดภัย         ×   × 
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม     × × ×   × 
สภาพภูมิอากาศอบอุ่น          ×  × 
ร้านอาหารรสชาติอร่อย            × 
สถานที่ตามจินตนาการ  ×   ×       
ความแปลกและแตกต่าง     ×      
สภาพแวดล้อมที่เป็นสากล      ×    ×  
ความสะดวกในการเดินทาง     ×    ×  
ความน่าสนใจของวัฒนธรรม     × × × ×  × 
สถานที่ท่องเทีย่วตามธรรมชาติ      × × × × × 
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว     ×  × ×   
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในประเทศ     ×    ×  
แหล่งบันเทิง กีฬา และกิจกรรม
สนุกสนาน 

  ×  × × × ×  × 

ช่ือเสียง ความสวยงาม สะดวกสบาย 
ของที่พัก 

     ×     
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ตารางที่ 2.5: รายช่ือผู้วิจัยที่ใช้ในการทบทวนวรรณกรรม 
 
ลําดับ นักวิจัย ปี ช่ือเรื่องงานวิจัย 

1 John L. Crompton 1979 Motivations of Pleasure Vacations 
2 Graham M. S. Dann 1981 Tourist Motivation–An Appraisal 
3 Seppo E. Iso–Ahola 1982 Toward a Social Psychological Theory of 

Tourism Motivation: A Rejoinder 
4 Philip L. Pearce 

& Caltabiano, M. L. 
1983 Inferring Travel Motivation from Traveler’s 

Experiences 
5 Yuan, S., & 

McDonald, C. 
1990 Motivational Determinants of International 

Pleasure Time 
6 Muzzo Uysal & 

Claudia Jurowski 
1994 Testing the Push and Pull Factors 

7 Heung Chul Oh, 
Muzaffer Uysal, & 
Pamela A. Weaver 

1995 Product Bundles and Market Segments Based 
on Travel Motivations: A Canonical 

8 David B. Klenosky 2002 The Pull of Tourism Destinations: A Means–
end Investigation 

9 Kim, S. S., Klenosky, 
D. B., & Lee, C. K.   

2003 The Influence of Push and Pull Factors at 
Korean National Parks 

10 Yooshik Yoona, & 
Muzaffer Uysalb 

2005 An Examination of the Effects of Motivation 
and Satisfaction on Destination 

 
       เพ่ือให้ทราบแรงจูงใจเก่ียวกับการมาชมการแสดงสาวประเภทสอง ผู้วิจัยได้ทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดไว้ในบทที่ 3 และแสดงผลการสัมภาษณ์ในบทที่ 4                      
                         
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
        2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
           มีนักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังน้ี 
           ฮันท์ (Hunt, 1977) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินของอารมณ์ที่มี
ประสบการณ์ 
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           สุวัฒนา ใบเจริญ (2540) กลา่วว่า ความพึงพอใจ หมายถงึ สภาพของความต้องการใน 
เร่ืองต่าง ๆ ที่ได้รับการตอบสนอง 
           ศรัทธา วุฒิพงศ์ (2542) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้การทํางาน
ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการทํางานด้านการให้บริการ 
           เบเกอร์ และครอมตัน (Baker & Crompton, 2000) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  
การแสดงออกทางอารมณ์ของนักท่องเที่ยวหลังจากผ่านประสบการณ์การเดินทาง 
          ทิฟฟิน และแมคคอร์มิค (Tiffing & McCormic, 1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
แรงจูงใจของมนุษย์ที่ต้ังอยู่บนความต้องการข้ันพ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวขอ้งกัน 
อย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธ์ิและสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ 
            มอส (Morse, 1958) ได้ให้ความหมายแนวคิดของความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะที่จิต
ปราศจากความเครียดทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการน้ันได้รับ 
การตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วนความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น และในทาง
กลับกันถ้าความต้องการน้ันไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
          วีรูม (Vroom, 1964) ให้นิยามว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นสามารถ 
ใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคําน้ีล้วนหมายถึงผลที่ได้รับจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งน้ัน 
ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพของความพึงพอใจ และทศันคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพ
ของความไม่พึงพอใจ 
          โวลแมน (Wolman, 1973) ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า คือ ความรู้สึกที่มีความสุข
เมื่อมีความสําเร็จตามความคาดหวังและความต้องการจากแรงบันดาลใจ เป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือ
ปฏิกิริยาตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคในระหว่างประสบการณ์ การบริการ 
ได้รับความพึงพอใจหรือไม่ ดังน้ันจึงสามารถกล่าวได้ว่าความพึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ 
ส่วนบุคคลได้รบัการตอบสนองตามความมุ่งหมาย โดยสามารถเป็นเคร่ืองกําหนดและตัดสินว่า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ มคีวามพึงพอใจในการบริโภคในระดับใด (Meng, Liang & Yang, 2011)       
            ความพึงพอใจ คือ การประเมินว่าลูกค้ามีคณุสมบัติตรงตามหรือเกินกว่าความคาดหวัง 
ของผลิตภัณฑ์ (Engel, Blackwell & Miniard, 1990) ในด้านการท่องเที่ยวลูกค้าก็คอื นักท่องเที่ยว  
เมื่อนักท่องเที่ยวสิ้นสุดกระบวนการทัวร์จะมีการสร้างความพึงพอใจ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากสถานทีท่่องเที่ยวกับผล 
การปฏิบัติงานจริง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะเป็นตัวกําหนดว่านักท่องเที่ยวจะกลับมา 
เยือนอีกครั้งหรือไม่ และจะสง่ผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวคนอ่ืน ๆ หรือไม ่
           มัลลินส์ (Mullins, 1985) กลา่วว่า ความพึงพอใจเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 
หลาย ๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน
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ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจาก      
การท่ีตนเองพยายามจะบรรลุเป้าหมายน้ันและจะเกิดความพอใจ เป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น  
เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีกแสดงดังภาพที่ 2.10   
 
ภาพที่ 2.10: แสดงการเกิดความพึงพอใจของบุคคล 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
             
ที่มา: Mullins, L. J.  (1985).  Management and organization behavior.  London: Pitman. 
 
         จากความหมายของความพึงพอใจต่าง ๆ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยา 
ด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้า เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ 
เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลที่ขึน้อยู่กับความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับการที่ได้รับ 
การตอบสนอง เมื่อได้รับการตอบสนองเป็นการแสดงออกบุคคลที่มผีลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติ 
ในกิจกรรมน้ัน ๆ 
        2.5.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
         ความพึงพอใจมีบทบาทสําคญัมาอย่างยาวนานในการกําหนดกลยุทธ์ของสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเท่ียวทางการตลาด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญอันดับสดุท้ายของ
การตลาดที่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากมีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการและการ
ตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ําอีก (Kozak & Rimmington, 2000) 
         สวอร์บรูก และฮอร์เนอร์ (Swarbrooke & Horner, 1999) กล่าวว่า ความพึงพอใจใน 
การท่องเที่ยวเป็นเรื่องสําคัญเน่ืองจากเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ 
           1) นําไปสู่การแนะนําผลิตภัณฑ์กับเพ่ือน ๆ และญาติ ซึง่จะนําลูกค้าใหม่/ นักท่องเที่ยว 
เข้ามาด้วย 

ความต้องการ 
หรือความคาดหวัง 

แรงผลักดัน 
(พฤติกรรม/ การกระทํา) 

เป้าหมาย 

ความพอใจ (ผลสะท้อนกลับ) 
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          2) การสร้างนักท่องเที่ยวที่กลับมาเพราะว่าพอใจกับการใช้ผลิตภัณฑ์ครัง้แรก ทําให้เป็น
แหล่งรายได้ทีม่ั่นคง โดยไม่จาํเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพ่ิม 
         3) การจัดการกับการร้องเรียนมีราคาแพง เสียเวลานาน และไม่ดีต่อช่ือเสียงขององค์กร 
นอกจากน้ียังสามารถนําค่าใช้จ่ายโดยตรงผ่านการจ่ายค่าชดเชย 
        2.5.3 ประโยชน์ของความพึงพอใจ 
      การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดมุ่งหมายและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจากมุมมองของนักท่องเที่ยว จะทําให้เข้าใจทัศนคติและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในเชิงลึกหลังจากเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทาง (Fornell, 1992) หากนักท่องเที่ยว
พอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้วก็จะมแีรงจูงใจในการกลับมาท่องเที่ยวสถานที่ดังกล่าวซ้ําอีก 
รวมถึงมีแรงจูงใจในการแนะนําหรือบอกต่อกับบุคคลอ่ืนให้เดินทางมาท่องเที่ยวสถานที่น้ัน ๆ อีกด้วย   
         2.5.4 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
           ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว  
การวางตําแหน่งทางการตลาด คุณภาพการบริการ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว และประสบการณ์
การท่องเที่ยว (Thonnam, 2006) ความพึงพอใจด้านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสําคัญย่ิงต่อนักท่องเที่ยว 
ที่ต้ังใจจะกลับมาใช้บริการซ้ําอีกครั้ง และการมีผลต่อการแนะนําและไม่แนะนําในการท่องเที่ยวน้ัน ๆ 
ด้วย 
          ในบริบทของการท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการต้อนรับ นักวิจัยได้ระบุชุดของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มผีลต่อความพึงพอใจ เช่น สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสันทนาการ จุดมุ่งหมาย
ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและอื่น ๆ ยุคเซล (Yuksel, 2001) แย้งว่า ปัจจัยที่ควบคุมได้และ 
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทัศนียภาพวัฒนธรรมสภาพภูมิอากาศและ
คุณสมบัติทั่วไปอ่ืน ๆ (เช่น ความสะอาดของชายหาดและทะเล ความพร้อมของกิจกรรม สิ่งอํานวย
ความสะดวก และความบันเทิง) อาจเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 
          ปัจจัยที่สําคัญในการทํานายความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว คือ ความงามเกี่ยวกับ
ทัศนียภาพ คุณลักษณะที่น่ารื่นรมย์ ที่พักท่ีเหมาะสม และการพักผ่อนและการผ่อนคลาย (Goodrich, 
1997) และเมอร์ฟี, ปริตรชาร์ด และสมิธ (Murphy, Pritchard & Smith, 2000) กลา่วว่า คุณภาพ
และคุณค่าตามด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสําคัญมาก ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็น 
ตัวแปรที่มีความสําคัญต่อการพักผ่อนอย่างมาก (Thomas & Butts, 1998) ปัจจัยด้านสขุภาพ 
มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการ (Baker, 1995) 
          ทฤษฎีความพึงพอใจของ เชลลีย์ (Shelley, 1975) คือ ทฤษฎีที่ว่าด้วยความรู้สึก 2 แบบ
ของมนุษย์ ได้แก่ ความรู้สกึทางบวกและความรู้สึกทางลบ เชลลีย์ (Shelley, 1975) ได้ศึกษาแนวคิด
เก่ียวกับความพึงพอใจ กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึก
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ทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึน้แล้วจะทําใหเ้กิดความสุข 
ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก ทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบ
ย้อนกลับ สามารถทําให้เกิดความสุขหรือความรู้สุขทางบวกเพ่ิมได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความสุข 
เป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสขุน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  
          ความรู้สึกทางบวก ความรู้สกึทางลบ และความสุข มคีวามสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซอ้น 
และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ีเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สกึทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ  
          สิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจคือ การศึกษาว่าทรัพยากร (Resource) หรือสิ่งเร้า 
(Stimulus) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็น 
สิ่งที่ต้องการที่จะทําให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ความพึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุด  
เมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วน 
        2.5.5 การวัดความพึงพอใจ 
 ภณิดา ชัยปัญญา (2541) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้นสามารถทําได้หลายวิธี 
ดังต่อไปนี้ 
           1) การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ออกแบบสอบถามต้องการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ
กระทําได้ในลกัษณะกําหนดคําตอบให้เลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกล่าวอาจถาม 
ความพอใจในด้านต่าง ๆ ที่ผูส้อบถามต้องการทราบเพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน  
มักใช้ในกรณทีีต้่องการข้อมูลกลุ่มตัวอย่างมาก ๆ วิธีน้ีนับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัด
ทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช้มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้มากในปัจจุบันวิธีหน่ึงคือ  
มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท ประกอบด้วย ข้อความคําถามที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มต่ีอสิ่งเร้า 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคําตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 คําตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง  
น้อย และน้อยที่สุด 
           2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจทางตรง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี 
จะได้ข้อมูลที่เป็นจริง 
           3) การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย  
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กริยาท่าทาง วิธีน้ีต้องอาศัยการกระทําอย่างจริงจังและสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน 
         เรซิงเจอร์ และเทอร์เนอร์ (Reisinger & Turner, 2002) กล่าวว่า ไม่มีเทคนิคที่มี
เสถียรภาพในการวัดความพึงพอใจ หลายเทคนิคได้รับการเน้นในการทบทวนวรรณกรรม มสีองวิธี 
ในการวัดความพึงพอใจ วิธีแรกคือ การวัดความพึงพอใจโดยรวมกับวัตถุ/ ผลิตภัณฑ์หรือบุคคล  
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วิธีที่สองคือ การวัดความพอใจกับมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวม (Maddox & Douglass, 
1973)           
         อัลมากอร์ (Almagor, 1985) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจสามารถประเมินโดยการวัด
องค์ประกอบของการบริการระหว่างบุคคล เช่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างนักท่องเท่ียวกับ 
ผู้ให้บริการ ปฏิสัมพันธ์น้ีสามารถวิเคราะห์โดยการวัดระดับความพึงพอใจที่มาจากผู้ใหบ้ริการ  
เช่น มัคคุเทศกห์รือผู้ช่วยร้านค้า เป็นต้น         
         2.5.6 มิติของความพึงพอใจ 
          เลิศพร ภาระสกุล (2555) การท่ีเราจะวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเราจําเป็นต้อง
วิเคราะห์มิติด้านต่าง ๆ ของความพึงพอใจ ซึ่งมี 2 ด้าน คอื  
            1) มิติด้านกายภาพ หมายถึง ความพึงพอใจต่อผลการกระทําทางด้านกายภาพ เช่น  
ความสะอาด ความหลากหลาย 
            2) มิติด้านความรู้สึก หมายถงึ ความพึงพอใจต่อผลการกระทําทางด้านจิตวิทยา เช่น  
ความสะดวก ความสบาย 
        2.5.7 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
          ศรัญยา วรากลุวิทย์ (2546) กล่าวว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ 
          1) การคมนาคมขนส่ง การทอ่งเที่ยวเกิดจากการที่คนต้องการเดินทางไปสู่สถานทีซ่ึ่งม ี
ความแตกต่างในด้านภูมิอากาศและภูมิประเทศ เพ่ือสัมผสัสิ่งแปลกและแตกต่างจากประสบการณ์เดิม 
ดังน้ัน การคมนาคมขนส่งจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการนํานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว 
สะดวกสบาย และปลอดภัย 
            2) การพักแรม สถานที่พักแรม หรือที่พักแรม หมายถึง โรงแรมหรือสถานประกอบการ 
ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นที่พักช่ัวคราวอย่างสะดวกสบาย หลังจากเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว 
         3) ร้านอาหาร อาหารเป็นสิ่งดึงดูดให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว 
           4) ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์คือ บุคคลหรือบริษัททีซ่ื้อบริการต่าง ๆ เพ่ือ
นําไปจําหน่ายให้นักท่องเที่ยว 
           5) แหล่งท่องเที่ยว หรือทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเทีย่ว กิจกรรม และ
วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเด่นในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 
           6) สินค้าของทีล่ึก หมายถึง สนิค้าที่นักท่องเที่ยวซื้อจากแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนและนํา
กลับไปยังภูมิลําเนาของตน เพ่ือระลึกถึงประสบการณ์ที่ดีงาม 
            7) ความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่มีความปลอดภัย 



48 
 

         8) การอํานวยความสะดวก เป็นปัจจัยที่สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวก่อให้เกิด
ความรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น 
          9) การจัดการบริการสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น การจัดบริการข่าวสาร กิจกรรมบันเทิง เช่น 
เดินป่า อาบนํ้าแร่ 
         จากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวกบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว สรุปได้ว่า  
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ มผีลอย่างมากต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  
น่ันคือ ถ้าสามารถบริหารจัดการให้แหล่งทอ่งเที่ยวสามารถตอบสนองกับแรงจูงใจภายในของ
นักท่องเที่ยวก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว ส่งผลใหนั้กท่องเที่ยวกลับมา
ท่องเที่ยวซ้ําอีกหรือบอกต่อถึงความพึงพอใจที่ได้รับ ส่งผลต่อซื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวและ 
การท่องเที่ยวน้ัน ๆ ซึ่งผู้วิจัยสามารถวัดความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
 1) การแสดง 
         1.1) เน้ือหาของการแสดง 
                      1.2) ระยะเวลาของการแสดง 
          2) การบริการ 
                     2.1) ก่อนการแสดง 
                    2.2) ระหว่างการแสดง  
                    2.3) หลังจากการแสดง 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันจะเกิดพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันและความต้องการที่แตกต่างกัน ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเสนอ
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แรงจูงใจ
เป็นพลังที่แท้จริงที่กระตุ้นนักท่องเที่ยวเลือกกิจกรรมต่าง ๆ แรงจูงใจได้แก่ปัจจัยแรงผลกั (Push 
Factors) และปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors) ปัจจัยแรงผลัก (Push Factors) เป็นความต้องการ
จากภายในของนักท่องเที่ยวที่เป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเทีย่วเกิดการตัดสินใจออกเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยข้ึนอยู่กบัจุดประสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน เป็นเหตุผลที่ทําให้
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเท่ียวยังสถานที่ต่าง ๆ  ปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors) เป็นสิ่งดึงดูด
นักท่องเที่ยว ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้สามารถตัดสนิใจออกเดินทางไปท่องเที่ยว 
โดยข้ึนอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดให้นักทอ่งเที่ยวเลือกเดินทางไปยังสถานที่น้ัน ๆ ในการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีผู้วิจัยจะทําการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) และแรงดึงดูด (Pull 
Factors) ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หรือไม่  
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เป็นอย่างไร ซึ่งได้เสนอสมมุติฐานดังน้ี   
       สมมติฐานที ่1 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน มีปัจจัยแรงจูงใจใน
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน  
         สมมติฐานที ่2 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 
       สมมติฐานที ่3 ปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัด
ชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
           สมมติฐานที ่4 ปัจจัยผลักในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี                        
 
2.6 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
         ชัพวิชญ์ ใจหาญ และณัฏฐนิช นักป่ี (2559) ศึกษาเรื่อง คาบาร์เร่ต์ไทย: คณะทิฟฟาน่ี โชว์ 
พัทยา การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบการแสดง และบทบาทหน้าที่
ของคาบาร์เร่ต์ไทย คณะทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา ที่มีต่อประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ รวมถึงการศึกษาข้อมูลเอกสารต่าง ๆ  
          ผลการวิจัยพบว่า คาบาร์เร่ต์ คณะทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา ก่อต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2517 โดย 
นายวิชัย เลิศฤทธ์ิเรืองศิลป์ ทีแ่หลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ซึ่งมีการแสดงของสาวประเภทสอง ต่อมา  
พ.ศ. 2523 ได้ย้ายมาเปิดเป็นโรงละครที่พัทยาเหนือ และได้มีการพัฒนารูปแบบการแสดงให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน พ.ศ. 2541 ได้มีการจัดประกวดสาวประเภทสองขึ้นที่โรงละครแห่งนี้ ทําให ้
คาบาร์เร่ต์เป็นที่รู้จักของนักทอ่งเที่ยวมากขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
อีกด้วย สาหรับรูปแบบการแสดงผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ เคร่ืองแต่งกาย ฉากกับแสงไฟ 
เทคนิคพิเศษเพลง นักแสดงและการออกแบบท่าเต้นและรูปแบบแถว สว่นบทบาทหน้าที่น้ันมีทั้งหมด 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่า ด้านการท่องเที่ยว และ ด้านเศรษฐกิจ 
          กัวเสียง ริ้น (2558) ศึกษาเรื่อง ทรรศนะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการแสดงโชว์สาว
ประเภทสองในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทรรศนะของชาวจีน 
ที่มีต่อสาวประเภทสองในอดีตจนถึงปัจจุบัน จากการเข้าชมการแสดงของการแสดงโชว์สาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา ซึ่งศึกษาผ่านระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ขอ้มูลจํานวน 19 คน ผลการวิจัยพบว่า ชาวจีนยังมีความคิดเช่ือมโยงกับ
ขันทีที่เป็นความผิดแปลกของสังคม ไมส่ามารถยอมรับได้และมองว่าหากลูกชายเป็นขันทีไม่สามารถ 
มีลูกได้ก็เป็นเรื่องที่น่าอับอาย ดังน้ันในอดีตขันทีจึงไม่ได้รับการยอมรับและเป็นที่น่ารังเกียจของ 
วงศ์ตระกูล ปัจจุบันมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อสาวประเภทสองมีแนวโน้มไปในทิศทาง 
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การยอมรับมากขึ้นเน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ การซื้อโปรแกรมทัวร์ ความสวยงาม เป็นต้น 
ก็มีอิทธิพลต่อทรรศนะของชาวจีน นอกจากน้ี ปัจจัยด้านภูมิหลังก็มีผลต่อผู้ให้ข้อมูลในการยอมรับ
หรือไม่ยอมรับสาวประเภทสอง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รวมถึงภูมิลําเนาก็มีผลเป็น 
อย่างมากต่อการแสดงทรรศนะ 
         นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนยังแสดงทรรศนะและการยอมรับที่
แตกต่างกันซึ่งแบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ  
        1) ให้การยอมรับและแสดงทรรศนะเชิงบวก 
           2) ให้ความสนใจเรื่องเพศน้อยกว่าความสามารถในการแสดงที่มีความสวยงามน่าประทับใจ  
           3) มองว่า ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือรักษา 
          ชมช่ือ นพรัก (2556) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
ต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม กลุม่ตัวอย่าง
คือ นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ค่าสถิติ 
ที่ใช้วิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์ความแปรปราม (ANOVA) 
และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  
        ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25–34 ปี มสีถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเจ้าของกิจการและผู้บริหาร มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
50,000 รูปี นักท่องเที่ยวส่วนมากเดินทางท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก ลกัษณะการเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ 
โดยเดินทางมากับเพ่ือน และพบว่ามีแรงจูงใจด้านการสร้างความสัมพันธ์และความความบันเทิง 
มากที่สุด รองลงมาคือ การพักผ่อน รองลงมาคือ ความปลอดภัยและความสะดวก โดยมีแรงจูงใจ 
ด้านความมีหน้ามีตาน้อยที่สุด และมคีวามพึงพอใจต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อความปลอดภัยและความสะดวก รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวและบันเทิง โดยมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวน้อยที่สุด 
          เจนจิรา บรรจงนึก (2554) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มีต่อการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน การศึกษานี้เลือกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัด
น่าน จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ค่าสถิติทีใ่ช้วิเคราะห์คือ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) คา่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
การวิเคราะห์ความแตกต่าง (t–test) และการวิเคราะห์ความแปรปวน (ANOVA) 
          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 25–34 ปี มรีะดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพของกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้ทักษะแรงงาน มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท  
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และมีภูมิลําเนาทางภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคญักับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ด้านปัจจัยผลักเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจมากที่สดุ รองลงมาคือ เพ่ือได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ ๆ และน้อยที่สุด
คือ เพ่ือเข้าร่วมประชุมหรือสมัมนา และให้ความสําคัญกับปัจจัยดึงในประเด็นความสวยงามทาง 
ธรรมชาติ รองลงมาคือ ความเงียบและสงบของเมืองน่าน น้อยที่สุดคือ ความเป็นเอกลักษณ์ของ 
สิ่งปลูกสร้างทรงล้านนาโบราณ ด้านความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดใจ (แหล่งท่องเที่ยว) มากทีส่ดุ รองลงมาคือ ด้านที่พัก ร้านอาหารและ
ร้านขายของที่ระลึก ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านคมนาคม   
          วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดตรัง กลุ่มประชากรของงานวิจัยน้ีคือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทาง 
มาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวจํานวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง 
แบบความสะดวก 
         ผลจากการศึกษาพบว่า การได้ลิ้มลองอาหารแปลกใหม่คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดของปัจจัย
ผลักดัน รองลงมาคือ การรู้สกึกระปร้ีกระเปร่า การได้พบเห็นสิ่งต่าง ๆ เท่าที่จะมากได้ ความรู้สึก
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว และการมีประสบการณ์แปลกใหม่และได้ใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิม  
ในขณะที่สภาพอากาศที่น่าเช่ือถือได้คือปัจจัยที่สําคัญที่สดุของปัจจัยดึงดูด รองลงมาคือ ทัศนียภาพ 
ที่สวยงามและโดดเด่น การเย่ียมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ การได้เห็นกิจกรรมที่หลากหลาย 
และร้านอาหารราคาย่อมเยา นอกจากน้ี ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวตามทางธรรมชาติคือ 
ปัจจัยที่น่าพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศที่สงบและสบาย ความปลอดภัย มิตรภาพของ
คนท้องถิ่น และคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความแตกต่างอย่างสําคัญระหว่างปัจจัยผลักดัน 
กับอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา เช้ือชาติ และอาชีพของนักท่องเที่ยว ในขณะที่มคีวามแตกต่าง
อย่างสําคัญระหว่างปัจจัยดึงดูดกับอายุ การศึกษา เช้ือชาติ และอาชีพของนักท่องเที่ยว ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะทีส่ัมพันธ์กับความพึงพอใจ มีความแตกต่างตามเช้ือชาติและการศึกษา 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม นอกจากน้ี ทัศนียภาพที่สวยงามและโดดเด่น การเย่ียมเยียนเพ่ือนหรือญาติ 
พ่ีน้อง การเย่ียมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ การเที่ยวซือ้ของ และการเย่ียมชมแหล่งท่องเที่ยว 
ตามธรรมชาติ เป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญของความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวผู้เดินทางมาจังหวัดตรัง 
นอกจากน้ันความง่ายในการสื่อสารในภาษาเดียวกัน ความเป็นมิตรของผู้คน ความคุ้มค่าของเงินใน
ภาพรวมและบรรยากาศที่สงบและสบาย เป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญของการท่ีนักท่องเที่ยวต้ังใจจะมาเที่ยว
จังหวัดตรังอีกครั้ง 
         ลลิตา สุขมาก (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ 
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การท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ครั้งน้ีคือ นักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในบริเวณเกาะเสม็ด จงัหวัดระยอง จํานวน 400 คน  
โดยคํานวณจากสูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ในระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เคร่ืองมือที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติทดสอบที (t–test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way Analysis 
of Variance) และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant 
Difference) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20–25 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 10,001–30,000 บาท และภูมลิําเนาอยู่ภาคตะวันออกมากที่สดุ  
         ข้อมูลการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เคยเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ดมาก่อน ระยะเวลาเฉลี่ยการเดินทางท่องเที่ยวเกาะเสม็ด 
จังหวัดระยอง แต่ละครั้ง 1–3 วัน เดินทางมาที่ท่าเรือบ้านเพโดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางมาที่ 
เกาะเสม็ดโดยเรือโดยสาร เลือกพักบังกะโล/ รีสอร์ท กิจกรรมที่ทําบนเกาะเสม็ดส่วนมาก ได้แก่ 
กิจกรรมทางน้าํ เช่น เล่นนํ้า ดําน้ํา ตกปลา พายเรือ เป็นต้น เหตุผลที่เลือกเดินทางท่องเท่ียวเกาะ
เสม็ดส่วนมากเพ่ือการพักผ่อน ไม่ใช้บริการธุรกิจนําเที่ยวบนเกาะเสม็ด ค่าใช้จ่ายสําหรับการท่องเที่ยว
เกาะเสม็ดต่อวันอยู่ระหว่าง 501–1,000 บาท แหล่งข้อมูลในการวางแผนการท่องเที่ยวคร้ังน้ี ได้แก่ 
เพ่ือน/ ญาติ และมีแนวโน้มว่าที่จะกลับมาเที่ยวเกาะเสม็ดอีก แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน  
อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน อันดับที่หน่ึง ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ 
และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ โดยด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับ
สุดท้าย 
         อิทธิพล นาควิเวก (2559) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ของผู้มาใช้บริการสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาแรงจูงใจของ 
ผู้มาใช้บริการสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือนําไปเป็นแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยคร้ังนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา กลุ่ม 
ผู้ที่มารับประทานอาหาร ใช้บริการที่พัก กลุม่ผู้มาออกกาลงักาย แอโรบิก กลุ่มลีลาศ และประชาชน
ทั่วไป โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการสํารวจ มีจาํนวนตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง สถิติ 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย กลุ่มที่เป็นอิสระ t–test  
        ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านบุคลากร  
จากการเปรียบเทียบแรงจูงใจของประชากรท้ัง 5 ด้าน จาํแนกตามเพศพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญ ทั้ง 5 ด้าน จําแนกตามอายุ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยแรงจูงใจ
ของประชากรด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ และจําแนกตามอาชีพพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ          
        เมลดา ธนิตนนท์ (2560) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวบ้านบางเขน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และเปรียบเทียบปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและความพึงพอใจในการมาเที่ยว โดยด้านแรงจูงใจน้ัน
แบ่งเป็นด้านปัจจัยผลัก (เหตุผล) และด้านปัจจัยดึงดูด และในด้านความพึงพอใจแบ่งตาม
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านสิง่ดึงดูดใจ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านการจัดการ
ด้านคมนาคม และด้านการต้อนรับ งานวิจัยน้ีเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ให้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 
เพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21–30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนมากเป็น
นักเรียน–นิสิต–นักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจและความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความพึงพอใจตามลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
ด้านเพศ อายุ และอาชีพ ให้ค่าเฉลี่ยระดับความสําคัญของแรงจูงใจในการมาเที่ยวบ้านบางเขน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สําหรับด้านความพึงพอใจพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันด้านอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ให้ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจในการมาเที่ยวบ้านบางเขนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
         จากตารางที่ 2.4 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แรงจูงใจเป็นพลังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเกิดกิจกรรมไปเที่ยว
ที่สถานที่ต่าง ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาของกลยุทธ์การตลาด และเป็นพ้ืนฐานที่ทําให้การท่องเที่ยวเติบโต
มากข้ึน จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถเสนอได้ว่า การศึกษา
ครั้งน้ีมีตัวแปรจํานวน 4 ตัว ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยผลัก (Push Factors) ปัจจัยดึงดูด (Pull 
Factors) และความพึงพอใจ 
        1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
       2) ปัจจัยผลัก (Push Factors) ได้แก่ 
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        2.1) ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน 
                     2.2) ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก 
                     2.3) ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม ไปหาประสบการณ์ใหม ่
                      2.4) ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 
                      2.5) ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและ
ปัญหาของการศึกษาหรือการทํางาน 
       3) ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ได้แก่                     
                     3.1) ความปลอดภัย   
                     3.2) ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
                     3.3) เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก 
                     3.4) มกีารประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี 
                     3.5) ช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว 
                     3.6) สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอ 
                     3.7) นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม 
                     3.8) สภาพแวดล้อมมีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
                     3.9) เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ 
           4) ความพึงพอใจ ได้แก่ 
                     4.1) การแสดง 
                        4.1.1) เน้ือหาของการแสดง 
                               4.1.2) ระยะเวลาของการแสดง 
                    4.2) การบริการ 
                               4.2.1) ก่อนการแสดง       
                               4.2.2) ระหว่างการแสดง 
                              4.2.3) หลังจากการแสดง 
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 2.11: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8 สมมติฐานการศึกษา  
       สมมติฐานที ่1 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจ 
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน                       
           สมมติฐานที ่2 ปัจจัยผลักในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี 
           สมมติฐานที ่3 ปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี 
 
 
 
 

ลักษณะทางปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยผลัก (Push Factors) 

ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) 
 

ความพึงพอใจ 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

H1

H2

H3



 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
           การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจและ 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี” โดยได้แบ่งวิธีการและดําเนินการวิจัยออกมาเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
          3.1 ประเภทของงานวิจัย 
            3.2 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
            3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
            3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
            3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
            3.6 วิธีการทางสถิติ 
 
3.1 ประเภทของงานวิจัย           
 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่ได้มาซึ่งข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 ชุด แล้วนําข้อมลูมาป้อนเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ           
 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–Depth Interview) ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเก็บข้อมูลทําได้
โดยการใช้การสัมภาษณ์นักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 12 คน ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (Face–to–Face Interview) และมีการ
นําเสนอข้อมูล เมื่อทําการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนคนที่ 9, 10, 11, 12 คน เรียบร้อย
แล้วได้พบว่ามีคําตอบที่ซ้ํากันและไม่เกิดขอ้มูลใหม่ เพราะฉะน้ันผู้วิจัยจึงหยุดสัมภาษณ์และใช้ข้อมลู
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนจํานวน 12 คน ที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมและตัวแปรมาใช้ในแบบสอบถาม 

 การเก็บข้อมูลภาคสนามดําเนินการเก็บโดยการสุ่มตัวอย่าง และใช้แบบสอบถามท่ีเป็น 2 
ภาษา ได้แก่ ภาษาจีนและภาษาไทย 
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3.2 ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี    

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาว

ประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จึงได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของประชากรโดยใช้สูตร 
ของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ดังน้ี   
 

n = P (1 – P) Z2 

      E² 
           
 กําหนดให้  
            n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           P  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากจํานวนประชากรท้ังหมด 50% 
          e  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการสุ่มตัวอย่าง 50% 
            Z  =  ระดับความเช่ือมั่นที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเช่ือมั่น 
ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05) 
          โดยแทนที่ระดับความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากับ 0.5 ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และมีค่าความคลาดเคลื่อนที ่0.05 จะได้จํานวนตัวอย่างที่ควรจะใช้ในการศึกษาวิจัยดังน้ี 

   
n = (0.5) (1 – 0.5) (1.96)2 

(0.05)2 

                                      n = 384.16 ≈ 400 
 
         ดังน้ัน จากค่าที่คํานวณได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการใช้ไม่ควรตํ่ากว่า 384.16 แต่เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือและเพ่ือลดความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้สํารอง
จํานวนประชากรประมาณ 16 คน สําหรับการทําวิจัยด้วยการวิจัยในครั้งน้ีจึงกําหนดขนาดตัวอย่างไว้ 
จํานวน 400 ชุด และสําหรับวิธีการการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา       
 3.3.1 การวิจัยจากเอกสาร  

 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ซึง่แนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการค้นคว้าคือ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับแรงจูงใจและความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับ 
การท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี และการศึกษากรณี ศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ีได้มาจาก 
การค้นคว้าจากเอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสารประชาสัมพันธ์์ของโรงละคร และสื่อ
ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ โดยมีห้องสมุดของสถาบันต่าง ๆ ที่ผู้้วิจัยได้ศึกษาและคน้คว้าดังน้ี  
            1) สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนํ้าไท  
            2) สาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ  
            3) สาํนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร  
 3.3.2 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ ์

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ตอน คือ  
         ตอนท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้รับสัมภาษณ์ ได้แก่ อายุ เพศ และที่อยู่ 
         ตอนท่ี 2 เหตุผลและแรงจูงใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาว
ประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีจาํนวน 3 ข้อ โดยแต่ละข้อสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่ได้ทบทวนในบทที่ 2 ได้แก่  
        1) ช่องทางที่รู้จักการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
            2) อะไรเป็นแรงจูงใจผลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
        3) อะไรเป็นแรงจูงใจดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
           ก่อนไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ถกูสัมภาษณ์ โดยตลอดการสัมภาษณ์จะมี 
การบันทึกเสียง (Voice Record) ของผู้สมัภาษณ์และผู้ถกูสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะกําหนดคําถามไว้ก่อน
ล่วงหน้าเพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
       3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ทีผู่้วิจัยสรา้งเองจากกลุ่มตัวอย่าง มีจํานวน 400 ชุด จาํนวนข้อคําถามมีทั้งหมด  
3 ส่วนทีผู่้ศึกษาได้ทําการค้นคว้ามาแล้วน้ันโดยประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี    
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 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลกัษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิดแบบ
ให้เลือกคําตอบและผู้ตอบต้องเลือกคําตอบเพียงข้อเดียวเท่าน้ัน โดยคําถามด้านเพศน้ันเป็นลักษณะ
คําถามมีคําตอบให้เลือก 2 ระดับ เป็นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ ส่วนคําถามด้านอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือนน้ัน เป็นลักษณะคําถามที่มคีําตอบให้เลือกหลายข้อ  
เป็นการวัดข้อมูลประเภทเรียงลําดับ 
          ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จากแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (แสดงในบทที่ 2) และผลการสมัภาษณ์ (แสดงใน
บทที่ 4) ผู้วิจัยสามารถสรุปและแบ่งแรงจูงใจเป็นปัจจัยผลกั (Push Factor) และปัจจัยดึงดูด (Pull 
Factor)  
           ปัจจัยผลัก (Push Factor) จํานวน 5 ข้อ ได้แก่ 
         1) ต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน 
            2) ต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก 
            3) ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมไปหาประสบการณ์ใหม ่
            4) ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 
            5) ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาของ 
การศึกษาหรือการทํางาน                                                           
          ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) จาํนวน 9 ข้อ ได้แก่ 
            1) ความปลอดภัย   
            2) คา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม 
            3) เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก 
            4) มกีารประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี  
            5) ช่องทางที่ซื้อต๋ัวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
            6) สิง่อํานวยความสะดวก บริการที่ดี และเพียงพอ 
            7) นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม 
            8) สภาพแวดล้อมมีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
            9) เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ                         
           กําหนดการตอบเป็น 5 ตัวเลอืก คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยใช้
หลักเกณฑ์การตอบตามมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1: เกณฑ์คะแนนระดับแรงจูงใจ 
 

คะแนน ความหมาย 
5 มีระดับแรงจูงใจมากที่สุด 
4 มีระดับแรงจูงใจมาก 
3 มีระดับแรงจูงใจปานกลาง 
2 มีระดับแรงจูงใจน้อย 
1 มีระดับแรงจูงใจน้อยที่สุด 

 
   การแปลผลใช้ค่าพิสัย โดยค่าสูงสุดลบค่าตํ่าสุดหารจํานวนช้ัน จะได้เกณฑ์การแปลดังน้ี 
 
                                                (5 – 1) / 5  =  0.8      
   
           ผู้วิจัยใช้เกณฑ์แปลความหมายสําหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.2: เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
 

คะแนน ความหมาย 
4.21–5.00 แรงจูงใจมากทีสุ่ด 
3.41–4.20 แรงจูงใจมาก 
2.61–3.40 แรงจูงใจปานกลาง 
1.81–2.60 แรงจูงใจน้อย 
1.00–1.80 แรงจูงใจน้อยที่สุด 

          
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
          1) การแสดง 
              1.1) เน้ือหาของการแสดง 
                   1.2) ระยะเวลาของการแสดง 
              2) การบริการ 
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               2.1) ก่อนการแสดง 
                          2.2) ระหว่างการแสดง  
                          2.3) หลังจากการแสดง 
          โดยได้แบ่งระดับของความพึงพอใจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ 
 
ตารางที่ 3.3: เกณฑ์คะแนนระดับความพึงพอใจ 
 

คะแนน ความหมาย 
5 มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ 
4 มีระดับความพึงพอใจมาก 
3 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 มีระดับความพึงพอใจน้อย 
1 มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
         การแปลผลใช้ค่าพิสัย โดยค่าสูงสุดลบค่าตํ่าสุดหารจํานวนช้ัน จะได้เกณฑ์การแปลดังน้ี 
 
                                                (5 – 1) / 5  =  0.8 
           
 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์แปลความหมายสําหรับการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.4: เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 
 

คะแนน ความหมาย 
4.21–5.00 ความพึงพอใจมากที่สุด 
3.41–4.20 ความพึงพอใจมาก 
2.61–3.40 ความพึงพอใจปานกลาง 
1.81–2.60 ความพึงพอใจน้อย 
1.00–1.80 ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.4.1 การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
           ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เลือกใช้เคร่ืองมือในการทดสอบ 
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเน้ือหาของ
แบบสอบถามที่ตรงกับเร่ืองที่จะศึกษาวิจัย  
           ตรวจสอบความครอบคลุมเน้ือหาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงโชว์สาวประเภทสองที่ประเทศไทยว่าแต่ละข้อม ี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านแรงจูงใจและความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร ซึ่งใช้เกณฑ์ดังน้ี 

ค่า ความหมาย 
+1 สอดคล้อง 
 0 ไม่แน่ใจ 
–1 ไม่สอดคล้อง 

         ผู้วิจัยจะปรับแก้เน้ือหาตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะนําแบบสอบถามไปทดสอบ
กับกลุ่มที่มลีักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรแต่ไม่ใช่ตัวอย่าง (Try Out) 
          3.4.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Test)  
           ก่อนที่จะนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นน้ีไปใช้จริงผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปทดสอบเพ่ือให้
แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจตรงกัน และตอบคําถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อ รวมท้ังข้อ
คําถามมีความน่าเช่ือถือทางสถิติ วิธีการทดสอบกระทําโดยการทดลองนําแบบสอบถามไปใช้ทดสอบ
กับกลุ่มที่มลีักษณะใกล้เคียงกับประชากร จํานวน 30 ชุด หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถามท่ีทดลอง 
ทําแล้วไปตรวจสอบคําตอบในแบบสอบถาม วิเคราะห์ความเช่ือมั่นโดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา 
ของครอนบาช (Cronbach's Alpha Coefficient) ของคําถามในแต่ละด้าน ซึ่งจะต้องได้ค่าความ
เช่ือมั่นมากกว่า 0.7 จึงจะนําแบบสอบไปใช้เพ่ือเก็บข้อมูลได้  
 
3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
        วิธีการเก็บข้อมูลเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่สาํคัญ 2 แหล่ง ดังต่อไปนี้           
          3.5.1 ข้อมูลทติุยภูมิ (Secondary Data)  
          เป็นข้อมูลที่ได้จากหนังสือเอกสารทางวิชาการ วารสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เว็บไซต์ 
ของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ห้องสมุดวารสาร กรมส่งเสริม 
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การท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และงานวิจัยจากต่างประเทศ  
           3.5.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
           เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่หน้าโรงละคร ทิฟฟาน่ี โชว์ และอัลคาซ่า คาบาเร่ต์ เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) ทําการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว จํานวน 12 คน และแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง ก่อนแจกแบบสอบถามและก่อนทาํแบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยจะถามว่า ท่านเคยชมการแสดงสาวประเภทสองที่น้ีหรือไม่ ถ้าเคยชมผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถาม
หรือทําการสัมภาษณ์ต่อไป จากน้ันนําไปวิเคราะห์และแปรผลข้อมลูทางสถิติ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการ
เก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป  
 
3.6 วิธีการทางสถิติ 
         ในการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ศกึษานําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้    
          3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) โดยนําข้อมูล 
ที่ได้จากการถอดเทปบทสัมภาษณ์มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพิจารณาประเด็นที่เหมือนกันหรือ
แตกต่างกันแล้วจึงดําเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์เช่ือมโยงข้อมูลให้มีลักษณะเป็นแนวคิดสรุปเชิง
นามธรรม โดยนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เรียงตาม 
ข้อคําถาม (สรินิภา กิจเก้ือกูล, 2561) ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยสามารถนําผลการสัมภาษณ์ไปพัฒนา
เครื่องมือวิจัยและหาตัวแปรมาใช้ในแบบสอบถามจึงทําให้ผลงานวิจัยช้ินน้ีน่าเช่ือถือและสมบูรณ ์
มากข้ึน 
          3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ศึกษานําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
          เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วก่อนจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทําการคัดกรองข้อมูล 
(Data Screening) โดยดูว่ามีข้อมูลไม่สมบูรณ์และข้อมลูทีแ่สดงว่าไม่มีความสนใจในการตอบ
แบบสอบถามหรือไม่  
           นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนทีจ่ะแปลงข้อมูล 
และมาลงรหัส (Coding) และจะวิเคราะห์ผลตามลําดับดังน้ี  
           ส่วนที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะทัว่ไปจํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้แจกแจงความถ่ี (Frequency)  
และค่าร้อยละ (Percentage)  
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           ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ แรงจูงใจด้านปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด นํามา
วิเคราะห์โดยใช้แจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย  
( x̄  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวัดระดับแรงจูงใจโดยเทียบเกณฑ์ทีก่ําหนดไว้ 
         ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แลว้นํามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x̄  )  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวัดระดับความพึงพอใจโดยเทียบเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้  
          ส่วนที่ 4 เป็นการทดสอบสมมติฐาน นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่าง
กัน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ข้อมูล
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน เช่น เพศ  
โดยใช้วิธีการทดสอบค่า t (Independent Sample t–test) ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
กรณีที่ตัวแปรที่มีระดับของตัวแปรมากกว่า 2 กลุม่ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) 
หากผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทําการทดสอบ Post Hoc 
Test เป็นรายคู่ต่อไป โดยใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือดูว่าคู่ใดบ้าง 
ที่แตกต่างกัน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
          ส่วนที่ 5 เป็นการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และปัจจัยผลักในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการทดสอบวิเคราะห์ค่าความคลาดเคล่ือน (Multiple Regression) 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
          การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
ชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอย่าง และนําผลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม
สําเร็จรูป ซึ่งผูวิ้จัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน ตามลําดับดังน้ี 
           4.1 การสรุปผลการสัมภาษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
           4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
           4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factor) ของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
          4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factor) ของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี           
 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
           4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
           4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  
 สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ในการวิเคราะห์และแปลผลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยคร้ังนี้เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายและเพ่ือความสะดวกต่อการนําเสนอ ผู้วิจัยได้กําหนด
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี  
 x̄        หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
            S.D.     หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
           *     หมายถึง    มนัียสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
            Sig      หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ 
           F        หมายถึง    ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F–test) 
           T       หมายถึง    ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบท ี(t–test)       
        ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
          ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทางสถิติเพ่ือ 
การวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากแจกแบบสอบถาม จาํนวน 410 ชุด (ทิฟฟาน่ีโชว์ 205 ชุด  
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อัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์ โชว์ 205 ชุด) ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อเก็บแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วผู้วิจยัได้ดึงออกแบบสอบถาม 
ที่ไม่สมบูรณ์จํานวน 10 ชุด เลือกออกมาแบบสอบถามท่ีมคีําตอบอย่างครบถ้วนจํานวน 400 ชุด   
และตรวจสอบแบบสอบถามที่จะใช้ให้ถูกต้องทั้งหมด ก่อนจะนํามาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
4.1 การสรุปผลการสัมภาษณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
   การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) เพ่ือศึกษาถึง
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างและทําการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมและหาตัวแปรมาใช้ 
ในแบบสอบถาม ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์นักทอ่งเที่ยวชาวจีนจํานวน 12 ท่าน ข้อมูล
ทั่วไปของผู้รับสัมภาษณ์ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1: ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้ในการสัมภาษณท์ี่เก่ียวกับแรงจูงใจของ 
  นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ท่าน
ที่ 

นามสมมุติ อายุ เพศ ที่อยู่ ช่องทางที่รู้จักการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี 
1 A 27 ผู้หญิง มณฑลกว่างซ ี เพ่ือนแนะนํามา 

2 B 36 ผู้ชาย มณฑลไหหลํา การแสดงมีช่ือเสียง 

3 C 43 ผู้ชาย มณฑลยูนนาน มากับทัวร์ 

4 D 50 ผู้ชาย มณฑลเสฉวน มากับทัวร์ 
5 E 29 ผู้หญิง เมืองเซี่ยงไฮ้ ความอยากรู้ของสาวประเภทสอง 
6 F 33 ผู้หญิง มณฑลกวางตุ้ง มากับทัวร์ 
7 G 42 ผู้หญิง มณฑลเหอหนาน ความน่าสนใจของการแสดง 
8 H 26 ผู้ชาย มณฑลเหอเป่ย์ มากับทัวร์ 
9 I 24 ผู้หญิง มณฑลยูนนาน มากับทัวร์ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ใช้ในการสัมภาษณ์ที่เก่ียวกับแรงจูงใจของ 
    นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัด 
    ชลบุรี 

 
ท่าน
ที่ 

นามสมมุติ อายุ เพศ ที่อยู่ ช่องทางที่รู้จักการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี 
10 J 30 ผู้ชาย มณฑลเจ้อเจียง การโฆษณาของโรงละคร 

11 K 52 ผู้หญิง มณฑลยูนนาน พนักงานโรงแรมแนะนํามา 

12 L 30 ผู้ชาย มณฑลเสฉวน มากับทัวร์ 

 
ตารางที่ 4.2: สรุปผลการสัมภาษณ์ที่เก่ียวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
  การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 
              ปัจจัยแรงผลักในการท่องเที่ยว นามสมมุติ 

A B C D E F G H I J K L 
ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน ×  ×   ×   ×   × 
ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน 
คนรัก 

 ×  ×   ×   × ×  

ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมไปหา
ประสบการณ์ใหม่ 

  ×  × ×  ×   ×  

ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรม
อ่ืน ๆ และวิถชีีวิตใหม่ ๆ 

×   ×  ×    × × × 

ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย 
ความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหา 
ของการศึกษาหรือการทํางาน 

× ×  ×  ×  × × ×  ×

ความปลอดภัย   ×    ×  ×   ×  × 
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม   ×  × ×  × ×  ×  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): สรุปผลการสัมภาษณ์ที่เก่ียวกับแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
     การแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 
              ปัจจัยแรงผลักในการท่องเที่ยว นามสมมุติ 

A B C D E F G H I J K L 
เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก  ×  ×   ×  ×   × 
มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี ×  × ×  ×   × ×   
ช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว   × ×    ×   × × 
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดี 
และเพียงพอ 

× ×   ×  ×  × ×   

นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและ 
ความสวยงาม  

× × × × × ×
  

×    ×   

สภาพแวดล้อมที่เป็นสากล มีความสะอาด  
และเป็นระเบียบ 

×   ×    ×   × × 

เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ 

× × ×   ×  ×  ×   

                                                       
 หลังจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยถอดเทปออกมาแบบคําต่อคํา แปลเป็นภาษาไทย จัดทําเป็น 
บทสัมภาษณ์ (Transcript) โดยมีหัวข้อในการสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  
            1) อะไรเป็นแรงจูงใจผลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 ผู้รับการสัมภาษณ์ C (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกสนุก
ดีกับการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง” คําตอบนี้ได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ F 
(การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สงิหาคม 2561) ที่ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “ดิฉันรูส้ึกว่ามีความสนุกสนานอย่าง
เต็มที่เมื่อชมการแสดงสาวประเภทสอง” ผูร้ับการสัมภาษณ์หลายคนให้เหตุผลหาความบันเทิงและ
สนุกสนานด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจงึได้สรุปว่า ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน เป็นปัจจัยหน่ึง 
ที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
           ผู้รับการสัมภาษณ์ D (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่มา
เที่ยวว่า “ผมรู้สึกดีที่ได้พาครอบครัวมาเที่ยวร่วมกัน” ซึ่งคําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ 
K (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ที่ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “ที่บ้านจัดทริปมาเทีย่วด้วยกันเป็น 
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ครอบครัวบ่อย ๆ ซึ่งคร้ังน้ีก็จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับครอบครัว” ผู้รบัการสัมภาษณ์หลายคนให้
เหตุผลต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรักด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า ความต้องการ 
ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทาํให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
            ผู้รับการสัมภาษณ์ E (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่มา
เที่ยวว่า “ชีวิตประจําของดิฉันน่าเบ่ือ ซึ่งอยากลงไปชมการแสดงสาวประเภทสอง” ซึ่งคําตอบน้ีได้
สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ H (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “การชมการแสดง
สาวประเภทสองเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยมี” ผู้รับการสัมภาษณ์หลายคนให้เหตุผลหนีจาก
สภาพแวดล้อมเดิมไปหาประสบการณ์ใหมด้่วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า ต้องการหนีจาก
สภาพแวดล้อมเดิมไปหาประสบการณ์ใหม ่เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   
          ผู้รับการสัมภาษณ์ L (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวว่า “ผมจะได้ 
เจอคนที่หลากหลายมากมายระหว่างทาง คุยกับพวกเขาและบันทึกเร่ืองราววิถีชีวิตใหม่ ๆ ของ 
พวกเขา” ซึ่งคาํตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ A (การสื่อสารสว่นบุคคล, 13 สิงหาคม 
2561) “วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ซึ่งมาเที่ยวที่เมืองไทยก็มีเพ่ือนแนะนํามาชมการแสดง 
สาวประเภทสอง” ผู้รับการสมัภาษณ์หลายคนให้เหตุผลศกึษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
และวิถีชีวิตใหม่ๆ ด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
และวิถีชีวิตใหม่ ๆ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
          ผู้รับการสัมภาษณ์ I (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่มา
เที่ยวว่า “การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองมันเป็นการสร้างโอกาสพักผ่อนร่างกายและ
จิตใจในวันหยุด ช่วยกําจัดความเหน่ือยล้าจากการศึกษา” ซึ่งคําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการ
สัมภาษณ์ J (การส่ือสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “ผมรูส้ึกเหน่ือยจากการทํางานประจํา  
ผมต้องการใช้โอกาสน้ีเพ่ือผ่อนคลายและเพ่ิมพลังชีวิตได้อย่างดีเย่ียม” ผู้รับการสัมภาษณ์หลายคน 
ให้เหตุผลพักผอ่นหย่อนใจ ผอ่นคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาของการศึกษาหรือ 
การทํางานด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียด
จากแรงกดดันและปัญหาของการศึกษาหรือการทํางาน เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวจีน
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
        2) อะไรเป็นแรงจูงใจดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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           ผู้รับการสัมภาษณ์ E (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่มา
เที่ยวว่า “กระบวนการชมการแสดงมีความปลอดภัย” ซึ่งคําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ 
G (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “เน้ือหาการแสดงเหมาะสมกับผู้ชมทีม่อีายุแตกต่าง 
กันไป” ผู้รับการสัมภาษณ์หลายคนให้เหตุผลความปลอดภัยด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า  
ความปลอดภัยเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
          ผู้รับการสัมภาษณ์ K (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวว่า “ค่าต๋ัว 
การแสดงมีความชัดเจนและเหมาะสม” ซึ่งคําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ C (การสื่อสาร
ส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “ค่าของที่ระลึกและค่าต๋ัวมีราคาที่เหมาะสม” ผู้รับการสัมภาษณ์
หลายคนให้เหตุผลค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเป็น 
ปัจจัยหน่ึงที่ทาํให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี 
       ผู้รับการสัมภาษณ์ L (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่มา
เที่ยวว่า “โรงละครอยู่ริมถนนใหญ ่เดินทางเข้าถึงง่าย” ซึ่งคําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ 
B (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “มีป้ายบอกทางในเมืองพัทยา ซึ่งเราเข้าถึงโรงละคร
ง่าย สะดวก ” ผู้รับการสมัภาษณ์หลายคนให้เหตุผลเดินทางเข้าถึงง่าย สะดวกด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้
สรุปว่า เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี        
            ผู้รับการสัมภาษณ์ F (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวว่า “ก่อนมาเที่ยว
ที่เมืองไทยดิฉันเห็นการโฆษณาของการแสดงสาวประเภทสองอยู่บนอินเทอร์เน็ต ดังน้ันฉันจึงสนใจใน
การแสดงนี้” คําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ J “ผมเห็นว่ามป้ีายโฆษณาแนะนําการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา ซึ่งผมก็ตามมาชมการแสดงที่โรงละครน้ี” ผู้รับการสมัภาษณ์หลายคน
ให้เหตุผลโรงละครมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า มีการประชาสัมพันธ์ 
โรงละครท่ีดีเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
           ผู้รับการสัมภาษณ์ H (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่มา
เที่ยวว่า “แต่ละโรงละครมี 2–3 ช่องทางที่ซื้อต๋ัว เราซื้อต๋ัวง่ายและใช้เวลาไม่นาน” ซึ่งคําตอบน้ีได้
สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ D (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “ผมซื้อต๋ัวผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตไม่ถึงครึ่งช่ัวโมงก็รับอีเมล ใช้อีเมลน้ีสามารถแลกเปลี่ยนต๋ัวที่โรงละครได้ ประหยัดเวลา
มาก” ผู้รับการสัมภาษณ์หลายคนให้เหตุผลช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็วด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัย 
จึงได้สรุปว่า ช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําใหนั้กท่องเที่ยวชาวจีนเดินทาง 
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มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
         ผู้รับการสัมภาษณ์ A (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวว่า “โรงละคร 
มีพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย นักท่องเที่ยวชมการแสดงมีนํ้าด่ืมฟรี บริการโรงละครดี” ซึ่ง
คําตอบนี้ได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ G (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “โรงละคร
มีลานจอดรถและร้านขายของที่ระลึก ขับรถมาเองก็สะดวก” ผู้รับการสมัภาษณ์หลายคนให้เหตุผล 
สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า สิ่งอํานวย 
ความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
         ผู้รับการสัมภาษณ์ E (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวว่า “เพ่ือน ๆ  
ที่เคยมาเมืองไทยได้ถ่ายรูปกับนักแสดงสาวประเภทสอง สวยมาก ๆ เมื่อได้มีโอกาสเราก็มาชม 
การแสดงเหมือนกัน” ซึ่งคําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ D (การสื่อสารส่วนบุคคล,  
13 สิงหาคม 2561) “นักสาวประเภทสองที่เมืองไทยมีช่ือเสียงมาก ผมมาเที่ยวก็อยากชม 
ความสวยงามของนักแสดงสาวประเภทสอง” ผู้รับการสัมภาษณ์หลายคนให้เหตุผลนักแสดง 
สาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงามด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า นักแสดงสาวประเภทสอง
มีช่ือเสียงและความสวยงาม เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
           ผู้รับการสัมภาษณ์ A (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ 
มาเที่ยวว่า “สภาพแวดล้อมของโรงละครสะอาดและไร้มลพิษ” ซึ่งคําตอบน้ีได้สอดคล้องกับผู้รับ 
การสัมภาษณ์ L (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “การจอดรถภายในโรงละครและ 
การรับส่งนักท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบ” ผู้รับการสัมภาษณ์หลายคนให้เหตุผลสภาพแวดล้อมที่
เป็นสากล มีความสะอาด และเป็นระเบียบด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมที่เป็นสากล 
มีความสะอาด และเป็นระเบียบ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
          ผู้รับการสัมภาษณ์ F (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) ได้กล่าวว่า “การแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยามีช่ือเสียงมากถ้าไม่ชมกลับเมืองจีนจะเสียใจแน่นอน” ซึ่งคําตอบน้ีได้
สอดคล้องกับผู้รับการสัมภาษณ์ B (การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 สิงหาคม 2561) “ใคร ๆ ที่มาเมืองไทย
ครั้งแรกจะได้รับคําแนะนําว่ามาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา ซึ่งเราก็สงสัยว่าการแสดง
น้ีเป็นอย่างไร” ผู้รับการสมัภาษณ์หลายคนให้เหตุผลเป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของชาติ ด้วย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปว่า เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของชาติ เป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้นักทอ่งเที่ยวชาวจีนเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
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         จากผลการสัมภาษณ์ แนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถจัดกลุม่ 
เป็นปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด โดยสรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่นําไปใช้ในเชิงปริมาณต่อไปดังน้ี 
            1) ปัจจัยผลัก (Push Factors) ได้แก่ 
             1.1) ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน 
                      1.2) ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก 
                      1.3) ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม ไปหาประสบการณ์ใหม ่
                      1.4) ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 
                      1.5) ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและ
ปัญหาของการศึกษาหรือการทํางาน 
          2) ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ได้แก่                     
           2.1) ความปลอดภัย   
                      2.2) ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
                      2.3) เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก 
                      2.4) มีการประชาสัมพันธ์โรงละครที่ดี 
                      2.5) ช่องทางทีซ่ื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว 
                      2.6) สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอ 
                      2.7) นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม 
                      2.8) สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และเป็นระเบียบ 
                      2.9) เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน  
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายได้ต่อเดือน โดยมีผลวิเคราะหต์ามตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3: จํานวนและค่าร้อยละเก่ียวกับข้อมูลลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
  

ข้อมูลลักษณะทั่วไป จํานวน (คน)       ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 212 53.0 

หญิง 188 47.0 

รวม        400         100 
2. อายุ 

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 41 10.3 

21–30 ปี 126 31.5 

31–40 ปี 148 37.0 

41–50 ปี 44 11.0 

มากกว่า 51 ปี 41 10.2 

รวม        400         100 

3. เพศ 
ชาย 212 53.0 

หญิง 188 47.0 

รวม 400 100 
4. อายุ 

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 41 10.3 

21–30 ปี 126 31.5 

31–40 ปี 148 37.0 

41–50 ปี 44 11.0 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): จํานวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลลกัษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
  

ข้อมูลลักษณะทั่วไป จํานวน (คน)       ร้อยละ 

มากกว่า 51 ปี 41 10.2 

รวม        400         100 

5. ระดับการศึกษา   

  มัธยมศึกษา/ ปวช. 50 12.5 

อนุปริญญา/ ปวส.    162 40.5 

ปริญญาตรี   120 30.0 

สูงกว่าปริญญาตรี    68 17.0 

รวม        400         100 

6. สถานภาพ   

โสด    70 17.5 

สมรส    241 60.2 

หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 89 22.3 
รวม 400 100 

7. อาชีพ 
 นักเรียน/ นักศึกษา 95 23.7 

 พนักงานบริษัท   61 15.3 
                       ข้าราชการ 62 15.5 

ธุรกิจส่วนตัว    74 18.5 
แม่บ้าน/ พ่อบ้าน  55 13.7 

อ่ืน ๆ  53 13.3 
รวม 400 100 

                                                                   (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): จํานวนและค่าร้อยละเกี่ยวกับข้อมูลลกัษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

ข้อมูลลักษณะทั่วไป จํานวน (คน)       ร้อยละ 
8. รายได้ต่อเดือน  

ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 95 23.7 
20,001–30,000 บาท 95 23.7 
30,001–40,000 บาท 103 25.8 
40,001–50,000 บาท 60 15.0 
มากกว่า 50,000 บาท 47 11.8 

รวม 400 100 
 
          จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
จํานวน 400 คน จําแนกตามตัวแปรได้ผลดังน้ี 
           กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.0 และเป็นเพศหญิง จํานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 
            กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง 31–40 ปี จํานวน 148 คน คดิเป็น
ร้อยละ 37.0 รองลงมามีอายุ 21–30 ปี จํานวน 126  คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีอายุ 41–50 ปี 
จํานวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 มีอายุ ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.3 มีอายุมากกว่า 51 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2  
          กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญม่ีการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส.  จํานวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  
สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และมีการศึกษามธัยมศึกษา/ ปวช. จํานวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
           กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญม่ีสถานภาพสมรส จํานวน 241 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 60.2 รองลงมาหม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 โสด จํานวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  
           กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญม่ีอาชีพนักศึกษา จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.7 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 มีข้าราชการ จํานวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5 มีอาชีพ พนักงานบริษัท จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 มีอาชีพแม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 และมีอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 
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           กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญม่ีรายได้ 30,001–40,000 บาท จํานวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมามีรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท และ 20,001–30,000 บาท 
จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 มีรายได้ 40,001–50,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.0 มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8  
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factor) ของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี 
         ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจด้านแรงผลกั (Push Factor) ของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4: ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเท่ียวชาวจีน 
  ที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี  
 

 
แรงจูงใจด้านแรงผลัก 

          ระดับความคิดเห็น  
ลําดับ   x̄          S.D.          แปลผล 

1. ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน 3.11 1.169 ปานกลาง 5 
2. ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน   
คนรัก 

3.15 1.141 
ปานกลาง 4 

3. ความต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมไปหา
ประสบการณ์ใหม่ 

3.40 1.026 
ปานกลาง 1 

4. ความต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ 
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 

3.31 .766 
ปานกลาง 3 

5.  ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาจาก
การศึกษาหรือการทํางาน 

3.31 .797 
 
ปานกลาง 

 
2 

เฉลี่ย 3.27 .567 ปานกลาง  
 
     จากตารางที่ 4.4 พบว่า ข้อมลูเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
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(x̄  = 3.27, SD = 0.567) เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับที่หน่ึง ด้านความต้องการหนีจาก
สภาพแวดล้อมเดิมไปหาประสบการณ์ใหม ่(x̄  = 3.40, SD = 1.026) อันดับที่สอง ด้านความต้องการ
พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาจากการศึกษา หรือการทํางาน 
(x̄  = 3.31, SD = 0.797) และความต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิต
ใหม่ ๆ (x̄  = 3.31, SD = 0.766) รองลงมา ด้านความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก 
(x̄  = 3.15, SD =1.141) และด้านความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน (x̄  = 3.11,  
SD = 1.169) ตามลําดับ 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factor) ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 
ตารางที่ 4.5: ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
  ที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี  
       

 
แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 

            ระดับความคิดเห็น  
 ลําดับ    x̄             S.D.        แปลผล 

1. ความปลอดภัย   3.10 1.096 ปานกลาง 7 

2. ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 3.07 1.100 ปานกลาง 9 

3. เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก 3.28 .995 ปานกลาง 4 

4. มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี 3.08 .937 ปานกลาง  8  

5. ช่องทางที่ซื้อต๋ัวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 3.38 .815 ปานกลาง 2 

6. สิ่งอํานวยความสะดวก บริการท่ีดี 
   และเพียงพอ 

3.27 .695 
ปานกลาง  5  

7. นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและ 
   ความสวยงาม 

3.54 .757 
มาก 1 

(ตารางมีต่อ) 
 
 



78 
 

ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยว 
    ชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
       

 
แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 

            ระดับความคิดเห็น  
 ลําดับ    x̄             S.D.        แปลผล 

8. สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และ 
   เป็นระเบียบ 

3.35 .648 
ปานกลาง 3 

9. เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่น 
   เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติ 

3.16 .767 
ปานกลาง 6 

เฉลี่ย 3.28 .475     ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.28 ,  
SD = 0.475) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักแสดง
สาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม (x̄  =3.54 , SD = 0.757) แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดที่อยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ช่องทางที่ซื้อต๋ัวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว (x̄  = 3.38, SD = 0.815) รองลงมา
คือ สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และเป็นระเบียบ (x̄  =3.35, SD = 0.648) รองลงมาคอื เดินทาง
เข้าถึงง่าย สะดวก (x̄  = 3.28, SD = 0.995) รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการที่ดี และ
เพียงพอ (x̄  =3.27, SD = 0.695) รองลงมาคือ เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะชาติ (x̄  =3.16, SD = 0.767) รองลงมาคือ ความปลอดภัย (x̄  = 3.10, SD =1.096) 
รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี (x̄  = 3.08, SD = 0.937) และรองลงมาคือ ค่าใช้จ่าย
ที่เหมาะสม (x̄  = 3.07, SD = 1.100) ตามลําดับ 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 
ตารางที่ 4.6: ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ 
  เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
        

 
 ความพึงพอใจ 

           ระดับความพึงพอใจ  
  ลําดับ  x̄                   S.D.           แปลผล 

1. การแสดง 3.25 .832  ปานกลาง 1 

2. การบริการ 3.25 .723  ปานกลาง 2 

เฉลี่ย 3.25 .600  ปานกลาง  
 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.25, 
SD = 0.600) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจ
ด้านการแสดงของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัด
ชลบุรี (x̄  = 3.25, SD = 0.832) รองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการบริการของนักท่องเท่ียวชาวจีน
ที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี  (x̄  = 3.25, SD = 0.723) 
ตามลําดับ 
 
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน 
              สมมติฐานที ่1.1 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.7: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances) 
  ของเพศกับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.880 1 398 .349 

                 
        จากตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity 
of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยมีความแปรปรานปกติหรือไม่ พบว่า ความพึงพอใจมีค่า 
Levene Statistic เท่ากับ .880 (P = .349 > .05) ดังน้ัน ความพึงพอใจมีมีตัวความแปรปราน 
เป็นปกติ สามารถวิเคราะห์ t–test ได้ ผลการทดสอบ t–test แสดงดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8: การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางมาชม 
  การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อจําแนกตามเพศ 
 

ความพึงพอใจ 

เพศ 
t.  Sig. ชาย หญิง 

x̄     S.D.  x̄     S.D.  

3.19 .571 3.3055 .62338 –1.881 .061 
 
           จากตารางที่ 4.8 พบว่า นักทอ่งเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกันน้ัน มีความพึงพอใจในการเดินทาง
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน (P = .061) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
          สมมติฐานที ่1.2 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.9: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
  ของอายุกับความพึงพอใจ 
 

 
         จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity 
of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยมีความแปรปรานปกติหรือไม่ พบว่า ความพึงพอใจมีค่า 
Levene Statistic เท่ากับ 1.112 (P = .350 > .05) ดังน้ัน ความพึงพอใจมีตัวความแปรปราน 
เป็นปกติ สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One–Way ANOVA) ได้  
ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.10–4.11 
 
ตารางที่ 4.10: การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางมาชม 
   การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อจําแนกตามอายุ 
 

ความพึงพอใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.551 4 .638 2.787 .019* 
ภายในกลุ่ม 140.968 395 .357   
รวม 143.520 399    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
       จากตารางที่ 4.10 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันน้ันมีความพึงพอใจในการเดินทาง
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (P = .019) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.11 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.112 4 395 .350 
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ตารางที่ 4.11: ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
   ชาวจีนที่มีอายุแตกต่างกัน 
 

อายุ 
 

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 20 ปี 

21–30 ปี  31–40 ปี  41–50 ปี  
มากกว่า 
51 ปี  

x̄   3.34 3.12 3.23 3.34 3.44 
ตํ่ากว่า
หรือ

เท่ากับ 
20 ปี 

3.34 - –.024 –.014 .326 –.021 

21–30 ปี  3.12 - - .009 .350* .002 
31–40 ปี  3.23 - - - .341 –.007 
41–50 ปี  3.34 - - - - –.347* 
มากกว่า 
51 ปี  

3.44 - - - - - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

    จากตารางที่ 4.11 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกต่างกันพบว่า มีคู่ทีแ่ตกต่างกัน 2 คู ่ได้แก่ 
           1) อายุ 21–30 ปี กับอายุ 41–50 ปี   
          2) อายุ 41–50 ปี กับอายุมากกว่า 51 ปี 
         นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ 21–30 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากกว่านักท่องเท่ียว
ชาวจีนที่มีอายุ 31–40 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
           นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ 41–50 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่ากว่านักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีอายุมากกว่า 51 ปี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 
              สมมติฐานที ่1.3 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.12: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
ของการศึกษากับความพึงพอใจ 

  

 
         จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยมคีวามแปรปรานปกติหรือไม่พบว่า  
ความพึงพอใจมีค่า Levene Statistic เท่ากับ 1.702 (P = .063 > .05) ดังน้ัน ความพึงพอใจ 
มีตัวความแปรปรานเป็นปกติ สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One–Way 
ANOVA) ได้ ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.13–4.14 
 
ตารางที่ 4.13: การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางมาชม 
   การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อจําแนกตามการศึกษา 

 

ความพึงพอใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.066 3 1.022 2.881 .036* 
ภายในกลุ่ม 140.454 396 .355   
รวม 143.520 399    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
         จากตารางที่ 4.13 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาแตกต่างกันน้ันมีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (P = .036) ทีร่ะดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.14 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.702 3 396 .063 
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ตารางที่ 4.14: ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจโดยรวมของ 
   นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการศึกษาแตกต่างกัน  

 

การศึกษา 
 

 
มัธยมศึกษา/ 

ปวช. 
อนุปริญญา/ 

ปวส. 
ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 

x̄   3.468 3.311 3.187 3.190 
มัธยมศึกษา/ ปวช. 3.468 - .163 .241* .306** 
อนุปริญญา/ ปวส.  3.311 - - .078 .144 

ปริญญาตรี   3.187 - - - .066 
สูงกว่าปริญญาตรี  3.190 - - - - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
        จากตารางที่ 4.14 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจโดยรวม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการศึกษาแตกต่างกันพบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน 2 คู ่ได้แก่ 
        1) กลุ่มทีม่ีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. กับกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
            2) กลุ่มทีม่ีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. กับกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตร ี
           นักท่องเที่ยวชาวจนีที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 
             สมมติฐานที ่1.4 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.15: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
ของสถานภาพกับความพึงพอใจ 

                    

             
 จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยมคีวามแปรปรานปกติหรือไม่ พบว่า  
ความพึงพอใจมีค่า Levene Statistic เท่ากับ 1.927 (P = .120 > .05) ดังน้ัน ความพึงพอใจ 
มีตัวความแปรปรานเป็นปกติ สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One–Way 
ANOVA) ได้ ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16: การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางมาชม 
   การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพ 
 

ความพึงพอใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .002 2 .001 .002 .998 
ภายในกลุ่ม 143.518 397 .362   
รวม 143.520 399    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพแตกต่างกันน้ัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน (P = .998) 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 
        สมมติฐานที ่1.5 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
 
 
 

ความพึงพอใจ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.927 2 397 .120 
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ตารางที่ 4.17: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
   ของอาชีพกับความพึงพอใจ 
                    

 
         จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยมคีวามแปรปรานปกติหรือไม่ พบว่า  
ความพึงพอใจมีค่า Levene Statistic เท่ากับ 1.321 (P = .254 > .05) ดังน้ัน ความพึงพอใจ 
มีตัวความแปรปรานเป็นปกติ สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One–Way 
ANOVA) ได้ ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.18–4.19 
 
ตารางที่ 4.18: การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางมาชม 
   การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามอาชีพ 

 

ความพึงพอใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig.  
ระหว่างกลุ่ม 1.294 5 .259 2.837 .024* 
ภายในกลุ่ม 142.226 394 .361   
รวม 143.520 399    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
        จากตารางที่ 4.18 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพแตกต่างกันน้ันมีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (P = .024) 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบรายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.19 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.321 5 394 .254 
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ตารางที่ 4.19: ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจโดยรวมของ 
   นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพแตกต่างกัน 

 
 
 
อาชีพ 

 
 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

พนักงาน
บริษัท  

ข้าราช
การ 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน  

อ่ืน ๆ  

x̄   3.22 3.28 3.23 3.33 3.38 3.21 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

3.22 - –.048 –.114* –.031 –.141* .037 

พนักงาน
บริษัท   

3.28 - - –.066 .018 –.093 .085 

ข้าราช 
การ 

3.23 - - - .084 -.027 .151 

ธุรกิจ
ส่วนตัว    

3.33 - - - - –.111 .067 

แม่บ้าน/ 
พ่อบ้าน  

3.38 - - - - - .178* 

อ่ืน ๆ  3.21 - - - - - - 
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
      จากตารางที่ 4.19 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพแตกต่างกันพบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ 
 1) กลุ่มที่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา กับกลุ่มที่เป็นข้าราชการ  
 2) กลุ่มที่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา กับกลุ่มที่เป็นแม่บ้าน/ พ่อบ้าน 
 3) กลุ่มที่เป็นแม่บ้าน/ พ่อบ้าน กับกลุ่มที่เป็นอ่ืน ๆ  
          นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา มีค่าเฉลีย่ระดับความพึงพอใจตํ่ากว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่เป็นแม่บ้าน/ พ่อบ้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
            นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา มีค่าเฉลีย่ระดับความพึงพอใจตํ่ากว่า 
นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่เป็นแมบ้่าน/ พ่อบ้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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           นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่เป็นแม่บ้าน/ พ่อบ้าน มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มที่เป็นอ่ืน ๆ อย่างมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
          สมมติฐานที ่1.6 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ 
พึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.20: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  

ของรายได้ต่อเดือนกับความพึงพอใจ 
 

 
      จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยมคีวามแปรปรานปกติหรือไม่ พบว่า  
ความพึงพอใจมีค่า Levene Statistic เท่ากับ .204 (P = .231 > .05) ดังน้ัน ความพึงพอใจ 
มีตัวความแปรปรานเป็นปกติ สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One–Way 
ANOVA) ได้ ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.21–4.22 
 
ตารางที่ 4.21: การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางมาชม 
   การแสดงสาวประเภทสอง จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

ความพึงพอใจ 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.199 4 .800 2.251 .043* 

ภายในกลุ่ม 140.320 395 .355   
รวม 143.520 399    

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันน้ัน มีความพึงพอใจ 
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี แตกต่างกัน (P = .043) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4.22 

ความพึงพอใจ Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.204 4 395 .231 
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ตารางที่ 4.22: ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจโดยรวมของ 
   นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  

 
 

รายได้ 
ต่อเดือน 

 
ตํ่ากว่า 

หรือเท่ากับ 
20,000 บาท 

20,001–
30,000 
บาท 

30,001–
40,000 
บาท 

40,001–
50,000 
บาท 

มากกว่า 
50,000 
บาท 

x̄   3.41 3.34 3.21 3.12 3.19 
ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 

20,000 บาท 
3.41 - .046 .080 –.078 –.092 

20,001–
30,000 บาท 

3.34 - - .038 –.124 –.138* 

30,001– 
40,000 บาท 

3.21 - - - –.157* –.172* 

40,001– 
50,000 บาท 

3.12 - - - - -.014 

มากกว่า 
50,000 บาท 

3.19 - - - - - 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
          จากตารางที่ 4.22 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจโดยรวม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันพบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน 3 คู่ ได้แก่ 
           1) 20,001–30,000 บาท กับมากกว่า 50,000 บาท 
 2) 30,001–40,000 บาท กับ 40,001–50,000 บาท 
 3) 30,001–40,000 บาท กับมากกว่า 50,000 บาท  
         นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ 20,001–30,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลีย่ระดับ 
ความพึงพอใจตํ่ากว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ 30,001–40,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลีย่ระดับ 
ความพึงพอใจตํ่ากว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ 40,001–50,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
            นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ 30,001–40,000 บาทต่อเดือน มีค่าเฉลีย่ระดับ 
ความพึงพอใจตํ่ากว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
        
 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยผลักในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
          สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบวิเคราะห์ค่า 
ความคลาดเคลื่อน (Multiple Regression) ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.23 
 
ตารางที่ 4.23: ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการเดินทางมาชมการแสดง 
   สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
 

Adjusted R2 = .524, F = 88.672, p = .000 
*p < .05 
 

ตัวแปรอิสระ B S.E. Beta t Sig. 
ค่าคงที่ 1.460 .112  12.993 .000 

1. ความต้องการความบันเทิงและ 
   สนุกสนาน 

.054 .018 .105 2.976 .003* 

2. ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว  
   เพ่ือน คนรัก 

–.055 .025 –.089 –2.180 .030* 

3. ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม  
   ไปหาประสบการณ์ใหม ่

.020 .021 .037 .913 .362 

4. ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้  
   วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 

.280 .028 .446 10.023 .000* 

5. ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ  
   ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดัน 
   และปัญหาของการศึกษาหรือ 
   การทํางาน 

.257 .026 .423 9.769 .000* 
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 จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างมีนัยสําคัญ (F = 88.672, p = .000 < 0.05) 
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ที่ปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ .524 คิดเป็นร้อยละ 52.4 
 ปัจจัยความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
ทําให้ปัจจัยน้ีสง่ผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัด
ชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.976, P = .003) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .105 
 ปัจจัยความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 
ที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีสง่ผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = –2.180, P = .030) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ –0.89 

 ปัจจัยต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ มีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 10.023, P = .000) โดยม ี
ขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .446 

 ปัจจัยความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหา
ของการศึกษาหรือการทํางาน มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีส่งผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (t = 9.769, P = .000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .423 

 ปัจจัยต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมไปหาประสบการณ์ใหม ่มีค่ามากกว่าระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีไม่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = .913, P = .362) โดยมีขนาด
อิทธิพล (Beta) เท่ากับ .037 

 ดังน้ัน ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ด้านต้องการหนีจากสภาพแวดล้อม
เดิมไปหาประสบการณ์ใหม ่ไม่ส่งผลต่อชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา 
จังหวัดชลบุรี ส่วนด้านความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน ด้านความต้องการใช้เวลาร่วมกับ
ครอบครัว เพ่ือน คนรัก ด้านต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 
ด้านความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาของการศึกษา
หรือการทํางานส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 
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 สมมติฐานที ่3 ปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัด
ชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี          
           สําหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบวิเคราะห์ค่าความ
คลาดเคลื่อน (Multiple Regression) ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.24: ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการเดินทางมาชมการแสดง 
                 สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี        
                     
 

ตัวแปรอิสระ 
 
B 

 
S.E. 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ 1.005 .168  5.997 .000 
1. ความปลอดภัย   .084 .025 .154 3.313 .001* 
2. ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม -.005 .022 -.009 -.241 .810 
3. เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก .069 .026 .115 2.638 .009* 
4. มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี .152 .032 .237 4.722 .000* 
5. ช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว .119 .030 .191 3.976 .000* 
6. สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 
   ที่ดีและเพียงพอ 

.078 .030 .122 2.627 .009* 

7. นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียง 
   และความสวยงาม 

.044 .022 .080 2.039 .042* 

8. สภาพแวดลอ้มมีความสะอาด และ 
   เป็นระเบียบ 

.049 .024 .083 2.057 .040* 

9. เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่น 
   เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ 

.110 .023 .208 4.863 .000* 

Adjusted R2 = .445, F = 36.545, p = .000 
*p < .05 
 
 จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญ (F = 36.545, p = .000<0.05) สัมประสทิธ์ิการพยากรณ์ 
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ที่ปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ .445 คดิเป็นร้อยละ 44.5 
 ปัจจัยความปลอดภัย มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีส่งผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (t = 3.313, P = .001) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .154 

 ปัจจัยเดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจยัน้ี
ส่งผลต่อนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.638, P = .009) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .115 

 ปัจจัยมีการประชาสัมพันธ์โรงละครที่ดี มีคา่น้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้
ปัจจัยน้ีส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 4.722, P = .000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .237 

 ปัจจัยช่องทางท่ีซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้
ปัจจัยน้ีส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.976, P = .000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .191 

 ปัจจัยสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 ทาํให้ปัจจัยน้ีส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.627, P = .009) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ .122 

 ปัจจัยนักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 
ที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีสง่ผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.039, P = .042) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ .080 

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีความสะอาดและเป็นระเบียบ มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา 
จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.057, P = .040) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 
.083 

 ปัจจัยเป็นการแสดงที่มีช่ือเสยีง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาว
ประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 4.863, P = .000) โดยมีขนาด
อิทธิพล (Beta) เท่ากับ .208 
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 ปัจจัยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ปัจจัยน้ีไม่ส่งผล
ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.009 

 ดังน้ัน ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ด้านค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไมส่่งผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนด้าน 
ความปลอดภัย ด้านเดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก ด้านมีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี ด้านช่องทาง 
ที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอ ด้านนักแสดง 
สาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม ด้านสภาพแวดล้อมมีความสะอาด และเป็นระเบียบ   
และด้านเป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ ส่งผลต่อนักทอ่งเที่ยว 
ชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
4.7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
        จากผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานที่ได้
ทําการศึกษาได้ดังตารางที่ 4.25 
 เคร่ืองหมาย √ หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐาน  
 เคร่ืองหมาย × หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.25: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีเพศแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 

 
ปฏิเสธ 

       สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีอายุแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
       สมมติฐานที่ 1.3 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 1.4 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 

 
ปฏิเสธ 

       สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีอาชีพแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน 

 
ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยผลักในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี  

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 2.1 ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 2.2  ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน 
คนรักส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 2.3 ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม ไปหา
ประสบการณ์ใหม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ปฏิเสธ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
       สมมติฐานที่ 2.4 ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรม
อ่ืน ๆ และวิถชีีวิตใหม่ ๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 2.5 ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาของการศึกษาหรือการทํางาน 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี          

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 3.1 ความปลอดภัย ส่งผลต่อความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 3.2 ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี 

ปฏิเสธ 

       สมมติฐานที่ 3.3 เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 3.4 มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี สง่ผลต่อ
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 3.5 ช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 3.6 สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและ
เพียงพอ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน 
       สมมติฐานที่ 3.7 นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและ 
ความสวยงาม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 3.8 สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และเป็น
ระเบียบ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

       สมมติฐานที่ 3.9 เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชาติ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี 

 
ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับ
แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจ 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี และ 3) เพ่ือศกึษาแรงจูงใจทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ 
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียดการดําเนิน 
การวิจัยดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
 5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการสมัภาษณ์ 
 จากผลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มเป็นปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด โดยสรุปปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่นําไปใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ต่อไป ดังน้ี 
             5.1.1.1 ปัจจัยผลัก (Push Factors) ได้แก่  
                       1) ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน 
                               2) ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรัก 
                               3) ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมไปหาประสบการณ์ใหม ่
                               4) ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ 
                               5) ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดัน
และปัญหาของการศึกษาหรือการทํางาน 
                     5.1.1.2 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) ได้แก่                     
                              1) ความปลอดภัย   
                               2) ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
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                               3) เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก 
                               4) มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี 
                               5) ช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว 
                               6) สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอ 
                               7) นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม 
                               8) สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และเป็นระเบียบ 
                               9) เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ 
 5.1.2 สรุปข้อมูลลักษณะทางปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีอายุระหว่าง 31–40 ปี จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 
มีการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส. จํานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีสถานภาพสมรส จํานวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 มีรายได้ 
30,001–40,000 บาท จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  
 5.1.3 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (x̄  = 3.27,  
SD = 0.567) เมื่อพิจารณารายด้าน อันดับที่หน่ึงคือ ด้านความต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม  
ไปหาประสบการณ์ใหม่ (x̄  = 3.40, SD = 1.026) อันดับที่สองคือ ด้านความต้องการพักผ่อน 
หย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาจากการศึกษาหรือการทํางาน  
(x̄  = 3.31, SD = 0.797) และความต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิต
ใหม่ ๆ (x̄  = 3.31, SD = 0.766) รองลงมาคอื ด้านความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน  
คนรัก (x̄  = 3.15, SD = 1.141) และด้านความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน (x̄  = 3.11,  
SD = 1.169) ตามลําดับ 
 5.1.4 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.28,  
SD = 0.475) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักแสดง 
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สาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม (x̄  = 3.54, SD = 0.757) แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 
ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ช่องทางที่ซื้อต๋ัวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว (x̄  = 3.38, SD = 0.815) 
สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และเป็นระเบียบ (x̄  = 3.35, SD = 0.648) เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก
(x̄  = 3.28, SD = 0.995) สิ่งอํานวยความสะดวก บริการที่ดี และเพียงพอ (x̄  = 3.27, SD = 0.695) 
เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติ (x̄  = 3.16, SD = 0.767)  
ความปลอดภัย (x̄  = 3.10, SD = 1.096) มีการประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี (x̄  = 3.08,  
SD = 0.937) และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (x̄  = 3.07, SD = 1.100) ตามลําดับ 
 5.1.5 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.25, SD = 0.600)   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนต่อเน้ือหาและระยะเวลาของการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี (x̄  = 3.25, 
SD = 0.832) รองลงมาคือ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการบริการของโรงละคร 
การแสดงสาวประเภทสอง (โรงละครทิฟฟาน่ี โชว์ พัทยา และโรงละครอัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา)  
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  (x̄  = 3.25, SD = 0.723) ตามลําดับ 
 5.1.6 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน จากผล 
การทดสอบจึงยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ สามารถสรุปสมมติฐานย่อยได้ดังน้ี 
             สมมติฐานที ่1.1 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า 
ปฏิเสธกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที ่1.2 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า 
ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที ่1.3 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทีแ่ตกต่าง
กัน สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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             สมมติฐานที ่1.4 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ 
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ไมแ่ตกต่างกัน สรุปได้ว่า 
ปฏิเสธกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 1.5 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า 
ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 1.6 นักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า 
ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานที ่2 ปัจจัยผลักในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
จากผลการทดสอบจึงยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ สามารถสรุปสมมติฐานย่อยได้ดังน้ี 
                     สมมติฐานที ่2.1 ความต้องการความบันเทิงและสนุกสนานส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 2.2 ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรักส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า  
ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 2.3 ต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม ไปหาประสบการณ์ใหม ่
ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
สรุปได้ว่า ปฏิเสธกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 2.4 ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิต
ใหม่ ๆ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 2.5 ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจาก 
แรงกดดันและปัญหาของการศึกษาหรือการทํางาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานที ่3 ปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัด
ชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 
จากผลการทดสอบจึงยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ สามารถสรุปสมมติฐานย่อยได้ดังน้ี 
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                      สมมติฐานที ่3.1 ความปลอดภัย ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 3.2 ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ปฏิเสธกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 3.3 เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 3.4 มีการประชาสัมพันธ์โรงละครที่ดี ส่งผลต่อความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 3.5 ช่องทางที่ซื้อต๋ัวง่าย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลต่อความพึงพอใจใน 
การเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 3.6 สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการทีดี่และเพียงพอ ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า  
ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 3.7 นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า  
ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                     สมมติฐานที่ 3.8 สภาพแวดล้อมมีความสะอาดและเป็นระเบียบ ส่งผลต่อ 
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า  
ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
                      สมมติฐานที่ 3.9 เป็นการแสดงที่มีช่ือเสยีง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จังหวัดชลบุรี  
สรุปได้ว่า ยอมรับกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 ปัจจัยสว่นบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
  จากผลการวิจยัด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเดินทางมาชมการแสดง
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งสอดคล้อง
กับปัจจุบันประชากรจีนที่เป็นเพศชายมีมากกว่าเพศหญิง โดยข้อมูลประชากรจีน 2560 มีประชากร 
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ที่เป็นเพศชาย 711,370,000 คน และมีประชากรจีนเพศหญิง 678,710,000 คน (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน, 2560) อาจเป็นเพราะว่า ศรีบัสดี (Sribusdi, 2015) ที่ระบุว่า 
นักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีเพศชาย
เดินทางไปชมการแสดงมากกว่าเพศหญิง จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเพศชาย
เดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยมีมากกว่าเพศหญิง    
 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
ส่วนใหญม่ีอายุระหว่าง 31–40 ปี ซึ่งสอดคลอ้งกับ เทิดชาย ช่วยบํารุง (2551) ที่ระบุว่า นักท่องเที่ยว
ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 21–40 ปี ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เร่ิมมีฐานะทางเศรษฐกิจดีจากการท่ีได้ทํางานมาระยะเวลาหน่ึงจึงมีความต้องการ 
พบเห็นสิ่งใหม ่ๆ และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน อีกทั้งการเป็นกลุ่มวัยทาํงาน  
การเลือกช่วงเวลาการท่องเที่ยวในต่างประเทศจึงต้องเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดยาวพอสมควร  
 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
ส่วนใหญม่ีการศึกษาอนุปริญญา/ ปวส. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิรา บรรจงนึก (2554)  
ทั้งน้ีอาจเป็นเหตุผลเดียวกับเจนจิรา กล่าวคือ เป็นผู้ที่ไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบปริญญาตรีและ 
อยู่ในวัยทํางานซึ่งมีความมั่นคงในอาชีพการงานแล้ว นอกจากน้ีอีกเหตุผลหน่ึงอาจเป็นเพราะว่าผู้ที่ 
ช่ืนชอบการเดินทางไปท่องเท่ียวยังต่างประเทศอาจต้องมีความรู้ในขั้นปริญญา เพราะอาจต้องการ
ความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารในการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษในระดับทีส่ามารถสื่อสาร
ได้อย่างเข้าใจ เพราะว่าการเดินทางไปยังต่างประเทศไม่ว่าประเทศใดก็ตามต่างมีขั้นตอนที่ต้องสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ต้ังแต่เร่ิมต้นการเดินทางไปสนามบิน การจัดเตรียมเอกสารสําคัญที่เป็น
ภาษาอังกฤษ การเช็คอินสายการบิน การสื่อสารบนเคร่ืองบิน และเมือ่ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว  
การติดต่อเช่าห้องพัก การสั่งอาหาร การสื่อสารกับผู้คนเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ การอ่านข้อมูล 
ที่ระบุไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือสามารถเข้าใจถึงเรื่องราวสถานที่ท่องเทีย่วน้ัน ๆ ได้ รวมถึงสามารถ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังจะเห็นได้จากมีการผลิตสื่อหลากหลายประเภทใน
รูปแบบต่าง ๆ มากมายเพ่ือสอนศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือช่วยให้ผู้ที่ต้องการเดินทาง
ไปยังต่างประเทศสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในสิ่งที่จาํเป็นก็เป็นได้ 
 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
ส่วนใหญม่ีสถานภาพสมรส ซึง่สอดคล้องกับ คอลลินส์ และทิสเดลล์ (Collins & Tisdell, 2002)  
ที่ระบุว่า สถานะของครอบครัว (Marital Status) เป็นตัวแปรที่สําคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวชาวจีนมีครอบครัวท่ีมั่นคงแล้วอาจเกิดความต้องการการเดินทางไปท่องเท่ียวหรือ
พักผ่อนยังต่างประเทศด้วยจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้นักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพสมรสเดินทาง
ไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่านักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีสถานภาพอ่ืน ๆ   
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 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
ส่วนใหญม่ีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา (ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา) แต่จํานวนคนที่มีอาชีพแตกต่างกัน 
ไม่ต่างกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ที่ระบุว่า ความแตกต่างทางด้านอาชีพ
ของบุคคลน่ันเองเป็นสาเหตุที่ทําให้นักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ
เพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2561 นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่มีวันหยุดยาวที่สามารถ
ออกไปเดินทางได้ นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะมาเที่ยวช่วงเสาร์อาทิตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา อาจมีโอกาสท่ีจะ
หาเวลาว่างได้มากกว่าผู้ที่ต้องทํางานประจํา จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพ
นักเรียน/ นักศึกษา เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพอ่ืนๆ  
 นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  
ส่วนใหญม่ีรายได้ระหว่าง 30,001–40,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  
ปริญ ลกัษิตานนท์, ศุภร เสรรีตัน์ และองอาจ ปทะวานิช (2538) ที่ระบุว่า รายได้เป็นปัจจัยที่ทําให้
คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด
น้ัน อาจเป็นเหตุผลที่สืบเน่ืองมาจากการท่ีนักท่องเที่ยวชาวจีนมีครอบครัว การเงิน การศึกษา และ
การงานที่มั่นคงแล้ว รายได้ในช่วงดังกล่าวน้ัน จึงอาจมีเงินส่วนหน่ึงที่กันไว้สําหรับใหร้างวัลกับชีวิต 
เช่น การซื้อของที่อยากได้ อ่ืน ๆ รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะการเดินทาง
ไปเที่ยวประเทศไทยไม่ต้องใช้เงินจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางไปเที่ยวประเทศในยุโรป
และประเทศอเมริกา (China Outbound Tourism Data Report, 2017) จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้ระหว่าง 30,001–40,000 บาทต่อเดือน เดินทางไปท่องเท่ียวประเทศ
ไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้อ่ืน ๆ 
 5.2.2 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรีแตกต่างกัน นักท่องเทีย่วชาวจีนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ทีแ่ตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เต๋อช่ืง (Desheng, 2015) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีปัจจัยสว่นบุคคลที่
แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีความพึงพอใจในการเดินทาง
เที่ยวที่ประเทศไทยแตกต่างกัน ส่วนนักท่องเท่ียวชาวจีนที่มีเพศ สถานภาพแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ไมแ่ตกต่างกัน  
สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยคร้ังนี้ มีเพศชายจํานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 และมีเพศหญิงจํานวน 188 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 47.0 จํานวนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน ส่วนนักทอ่งเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพ 
ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรีไม่แตกต่างกัน อาจจะเพระว่าไม่ว่าจะมีสถานภาพเป็นโสด สมรส หรือหม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกัน
อยู่ นักท่องเที่ยวชาวจีนจะมีความรู้สึกของพวกเขาเอง ดังน้ันนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีสถานภาพที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ไม่แตกต่างกัน นอกจากน้ี สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่ดีและเพียงพอ และเน้ือหา
ปรับปรุงอยู่เสมอ เหตุผลน้ีอาจทําให้ปัจจัยเพศและปัจจัยสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ 
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
 5.2.3 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยผลักในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี และจากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมมีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่เป็นปัจจัยที่มีความสําคญัเป็นลําดับที่สองได้แก่ ความต้องการพักผ่อนหย่อนใจ 
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาจากการศึกษาหรือการทํางาน (x̄  = 3.31) และ
ปัจจัยที่มีความสําคัญลําดับทีส่าม ได้แก่ ความต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ 
และวิถีชีวิตใหม่ ๆ (x̄  = 3.31) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี เหล่าน้ีจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจในการเดินทางมาชม
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับที่ คอมป์ตัน (Crompton, 1979) 
ได้กล่าวถึง ปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ในการท่องเทีย่วประกอบด้วย การพักผ่อนหย่อนใจ  
การหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่จําเจ กระชับความสัมพันธ์ในเครือญาติ การเสริมสร้างการปะทะ
สังสรรค์ทางสังคม ความต้องการความภาคภูมิใจและการพัฒนาตนเอง และสอดคล้องกับ คลีโนสคี 
(Klenosky, 2002) ที่ได้กล่าวถึง แรงจูงใจในการทองเที่ยวเกิดจากปัจจัยผลักดัน (Push Factors)  
คือ ความต้องการของนักท่องเที่ยวทางด้านสภาวะภายใน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และ 
ในขณะเดียวกันปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) คือ แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทาง 
มาท่องเที่ยว เพราะฉะน้ันปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดมีผลต่อการเลือกเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทาง แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวประกอบความต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน  
ความต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว เพ่ือน คนรักเป็นต้น 

 โดยปัจจัยความต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิมไปหาประสบการณ์ใหม่ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (x̄  = 3.40) ไมส่่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้ตอบ 
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แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ มีอายุตํ่ากว่า 40 ปี จํานวน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 มีอาชีพ 
เป็นนักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 (ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มรีายได้อยู่
ระหว่าง 30,001–40,000 บาท) และธุรกิจส่วนตัว 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 แสดงว่า  
กลุ่มตัวอย่างน้ีส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มและมีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีอาชีพเป็นนักเรียน/ 
นักศึกษา แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างน้ีส่วนใหญ่มแีรงกดดันไม่มาก อาจจะไม่ค่อยมีความจําเจใน
ชีวิตประจําวัน (เจ๋ีย ฮู้, 2559) ทําใหผ้ลการวิเคราะห์ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.2.4 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยดึงดูดในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี และจากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่เป็นปัจจัยที่มีความสําคญัเป็นลําดับที่หน่ึงคือ นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียง
และความสวยงาม (x̄  = 3.54) และปัจจัยทีม่คีวามสําคัญลําดับที่สองคือ ช่องทางที่ซื้อต๋ัวได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว (x̄  = 3.38) ปัจจัยที่มีความสําคัญลําดับสามคือ สภาพแวดล้อมมีความสะอาด และ
เป็นระเบียบ (x̄  = 3.35) ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่
พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งน้ีเน่ืองจากการแสดงสาวประเภทสองที่ประเทศไทยมีช่ือเสียง โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะชาติ อีกประเด็นคือ รัฐบาลไทยออกนโยบายยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจ
ลงตราของคนต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศพร ภาระสกุล (2555) ที่พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวตะวันออกมีปัจจัยแห่งความพึงพอใจ ได้แก่ ปัจจัยการท่องเที่ยวชมเมืองและวัดวาอาราม ปัจจัย
ด้านแหล่งท่องเที่ยวและคนไทย ปัจจัยด้านสินค้าที่หลากหลายและความสะดวกในการเดินทางเข้ามา 
ปัจจัยด้านความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและบันเทิง ปัจจัยด้านการคมนาคมและการเข้าถึง และ ศรัญยา 
วรากุลวิทย์ (2546) ทีก่ล่าวว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเท่ียว ได้แก่ การคมนาคม
ขนส่ง แหล่งทอ่งเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว สินค้าของที่ระลึก ความปลอดภัย การอํานวย
ความสะดวก การจัดการบริการ 
 ปัจจัยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง (x̄  = 3.07) ไมส่่งผลต่อความพึงพอใจ 
ในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ัง
ไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนอยากได้โอกาสชมการแสดงสาวประเภทสอง ทําให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่สนใจมีคา่ใช้จ่ายที่เหมาะสมหรือไม่ เหตุผลน้ีอาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จงัหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
 จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง
มาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยสรุปข้อเสนอแนะสาํหรับการนําผล
ไปใช้ดังน้ี 

 5.3.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลท่ัวไป จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31–40 ปี มีการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.   
มีสถานภาพสมรส มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา ส่วนใหญ่มรีายได้ 30,001–40,000 บาท ส่วนใหญ ่
มีอาชีพนักเรียน/ นักศึกษา (ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา) ซึ่งอายุจะอายุระหว่าง 31–40 ปี และส่วนใหญ ่
มีรายได้ 30,001–40,000 บาท ดังน้ันควรต้องปรับปรุงในเรื่องของการบริหารจัดการนักท่องเที่ยว 
ชาวจีน เน่ืองจากในแต่ละวันมีกลุ่มทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนมาค่อนข้างเยอะ ทําให้การบริการไม่ทั่วถึง 
           5.3.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท
สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมมีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักอยู่ในระดับปานกลาง โดย ต้องการ
พักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาจากการศึกษาหรอืการทํางาน 
ต้องการศึกษาหรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ ต้องการใช้เวลาร่วมกับ
ครอบครัว เพ่ือน คนรัก ต้องการความบันเทิงและสนุกสนาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จงัหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง
มาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เพราะต้องการพักผ่อนหย่อนใจ 
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงกดดันและปัญหาจากการศึกษาหรือการทํางาน และ ต้องการศึกษา
หรือแสวงหาความรู้ วัฒนธรรมอ่ืน ๆ และวิถีชีวิตใหม่ ๆ โดยเฉพาะการแสดงสาวประเภทสองที่ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติ ซึ่งผู้ประกอบโรงละครควร
พัฒนาการแสดงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานและดึงดูดนักท่องเที่ยวมากข้ึน นักท่องเที่ยว
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงสาวประเภทสองจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นควรจัด
สื่อโฆษณาให้ดึงดูดใจ และเผยแพร่ให้เป็นทีรู่้จักมากขึ้น 

 5.3.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาชมการแสดงสาวประเภทสองท่ีพัทยา จงัหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย แรงจูงใจ
ด้านแรงดึงดูดที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ นักแสดงสาวประเภทสองมีช่ือเสียงและความสวยงาม แรงจูงใจ
ด้านแรงดึงดูดที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ช่องทางที่ซื้อต๋ัวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สภาพแวดล้อม 
มีความสะอาด และเป็นระเบียบ เดินทางเข้าถึงง่าย สะดวก สิ่งอํานวยความสะดวก บริการที่ดีและ
เพียงพอ เป็นการแสดงที่มีช่ือเสียง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาติ ความปลอดภัย มีการ
ประชาสัมพันธ์โรงละครท่ีดี สง่ผลต่อความพึงพอใจในการเดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความสนใจในนักแสดงสาวประเภทสอง 
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มาก ซึ่งผู้ประกอบโรงละครควรรับสมัครนักแสดงที่มีช่ือเสียงและความสวยงามมากข้ึน จัดช่องทาง 
ที่ซื้อต๋ัวมากขึ้นช่วงฤดูท่องเที่ยวและให้บริการจัดส่งต๋ัว ให้ข้อมูลที่นักท่องเที่ยวต้องการให้ได้มากที่สุด 
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้และสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้ เป็นต้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.4.1 การวิจัยในครั้งน้ีได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชม 
การแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน 400 คน หากมีการพัฒนางานวิจัยน้ีควรใช้
กลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนมากข้ึนและสํารวจกลุ่มตัวอย่างจากหลาย ๆ แหล่ง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทย เพ่ือความหลากหลาย และความชัดเจนของ
ผลการวิจัย และสามารถเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแสดงสาวประเภทสอง 
เน่ืองจากนักท่องเที่ยวเร่ิมให้ความสนใจที่เดินทางมาเพ่ือศึกษาการแสดงสาวประเภทสองมากขึ้น 
สามารถนําข้อมูลน้ีไปต่อยอดธุรกิจทางด้านการแสดงสาวประเภทสอง และเป็นการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเก่ียวกับการแสดงสาวประเภทสอง 

 5.4.2 โรงละครท่ีมีการแสดงของสาวประเภทสองควรทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนทุกเดือน ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการในการให้บริการลูกค้านําผลการดําเนินงาน 
ด้านการให้คุณภาพการบริการในการแสดงสาวประเภทสองที่พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 5.4.3 ควรขยายกลุ่มตัวอย่าง โดยศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่ืน ๆ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ทําแบบสํารวจให้ครอบคลุมมากขึ้น วิเคราะห์รายละเอียดเพ่ิมเติมของนักท่องเที่ยว  
เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ดีย่ิงขึ้น 
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แบบสอบถาม 
การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 

สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
A Study of Motivation and Satisfaction of Chinese Tourists’ Watching 

Transgender Show in Pattaya Chonburi Province 
 
 

คําช้ีแจงการตอบแบบสอบถาม 
      แบบสอบถามนี้ใช้ประกอบการทําวิทยานิพนธ์เร่ือง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
เป็นส่วนหน่ึงของการทําวิทยานิพนธ์หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
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การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดง 
สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
คําช้ีแจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด 
1. เพศ 
 □ 1) ชาย                                    □ 2) หญิง 
2. อายุ 
 □ 1) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี            □ 2) 21–30 ปี              
 □ 3) 31–40 ปี                            □ 4) 41–50 ปี                   
 □ 5) มากกว่า 51 ปี  
3. สถานภาพ 
 □ 1) โสด                                    □ 2) สมรส           
 □ 3) หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษา 
 □ 1) มัธยมศึกษา/ ปวช.      □ 2) อนุปริญญา/ ปวส. 
 □ 3) ปริญญาตรี            □ 4) สูงกว่าปริญญาตรี         
5. อาชีพ 
 □ 1) นักเรียน/ นักศึกษา                    □ 2) พนักงานบริษัท       
 □ 3) ข้าราชการ         □ 4) ธุรกิจส่วนตัว          
 □ 5) แม่บ้าน/ พ่อบ้าน               □ 6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ____________ 
6. รายได้ส่วนบุคคล 
 □ 1) ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท 
 □ 2) 20001–30,000 บาท 
 □ 3) 30,001–40,000 บาท 
 □ 4) 40,001–50,000 บาท 
 □ 5) มากกว่า 50,000 บาท  
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ส่วนที่ 2 แรงจงูใจด้านแรงผลกัของนักท่องเท่ียวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
คําช้ีแจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในข้อทีต่รงกับระดับ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
เกณฑ์คะแนนระดับแรงจูงใจด้านแรงผลัก 

ระดับ คะแนน 
แรงผลักมากทีสุ่ด/ เห็นด้วยอย่างย่ิง 
แรงผลักมาก/ เห็นด้วย 
แรงผลักปานกลาง/ เห็นด้วยปานกลาง 
แรงผลักน้อย/ เห็นด้วยน้อย 
แรงผลักน้อยทีสุ่ด/ ไม่เห็นด้วย 

ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

 
ปัจจัยใดที่ผลักให้นักท่องเที่ยวชาวจีน

เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ระดับความคิดเห็น  
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

1. ฉันต้องการความบันเทิงและ 
   สนุกสนาน 

     

2. ฉันต้องการใช้เวลาร่วมกับครอบครัว/ 
   เพ่ือน หรือคนรัก  

     

3. ฉันต้องการหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม 
   ไปหาประสบการณ์ใหม ่

     

4. ฉันต้องการแสวงหาความรู้       
5. ฉันต้องการศึกษาวัฒนธรรมอ่ืน ๆ      
6. ฉันต้องแสวงหาวิถีชีวิตใหม่ ๆ      
7. ฉันต้องการพักผ่อนหย่อนใจ      
8. ฉันต้องการผ่อนคลายความตึงเครียด 
   จากแรงกดดันจากการศึกษาหรือ 
   การทํางาน 
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ส่วนที่ 3 แรงจงูใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสอง 
ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
คําช้ีแจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในข้อทีต่รงกับระดับ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 
เกณฑ์คะแนนระดับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 

ระดับ คะแนน 
แรงดึงดูดมากที่สุด /เห็นด้วยอย่างย่ิง 
แรงดึงดูดมาก /เห็นด้วย 
แรงดึงดูดปานกลาง /เห็นด้วยปานกลาง 
แรงดึงดูดน้อย /เห็นด้วยน้อย 
ดึงดูดน้อยที่สุด / ไม่เห็นด้วย 

ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

 
ปัจจัยใดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท

สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ระดับความความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย 
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

1. การแสดงมีความปลอดภัย        
2. การแสดงมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม      
3. สถานที่การแสดงเดินทางเข้าถึงง่าย 
   สะดวก  

     

4. โรงละครท่ีจัดการแสดงมีการ 
   ประชาสัมพันธ์ที่ดี 

     

5. โรงละครท่ีจัดการแสดงมีช่องทาง 
   ที่ซื้อต๋ัวได้ง่ายและสะดวก 

     

6. โรงละครท่ีจัดการแสดงมีช่องทาง 
   ที่ซื้อต๋ัวรวดเร็ว 

     

7. โรงละครท่ีจัดการแสดงมีสิ่งอํานวย 
   ความสะดวกที่ดี 

     

8. โรงละครท่ีจัดการแสดงมีบริการที่ดี      
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ปัจจัยใดที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภท

สองที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ระดับความความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย 
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

9. โรงละครท่ีจัดการแสดงมีบริการ  
   (เช่น การบริการด้านการให้ 
   เคร่ืองด่ืม, การบริการของสถานที ่
   จอดรถ, การบริการของพนักงาน 
   ต้อนรับ) ที่เพียงพอ 

     

10. โรงละครทีจ่ัดการแสดงมีนักแสดง 
     สาวประเภทสองที่ช่ือเสียง 

     

11. โรงละครทีจ่ัดการแสดงมีนักแสดง 
     สาวประเภทสองที่สวยงาม 

     

12. โรงละครทีจ่ัดการแสดงมี 
     สภาพแวดล้อมที่สะอาด 

     

13. โรงละครทีจ่ัดการแสดงมี 
     สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบ         

     

14. การแสดงมีช่ือเสียง            
15.การแสดงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ ์
     เฉพาะชาติ         
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ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาชมการแสดงสาวประเภทสองที่ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
คําช้ีแจง: กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในข้อทีต่รงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 
 
เกณฑ์คะแนนระดับความพึงพอใจ 

ระดับ คะแนน 
ความพึงพอใจมากที่สุด 
ความพึงพอใจมาก 
ความพึงพอใจปานกลาง 
ความพึงพอใจน้อย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการเดินทาง 
มาชมการแสดง 

สาวประเภทสองที่เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรี 

ระดับความพึงพอใจ 
ความพึง
พอใจ

มากที่สุด 
 

 (5) 

ความ 
พึงพอใจ
มาก 

 
 (4) 

ความ 
พึงพอใจ
ปาน
กลาง 
 (3) 

ความ 
พึงพอใจ
น้อย 

 
 (2) 

ความ 
พึงพอใจ
น้อยที่สุด

 
(1) 

1. ท่านมีความพึงพอใจในการแสดงของการแสดงสาวประเภทสองอยู่ในระดับใด 
   1.1) เน้ือหาของการแสดง      
   1.2) ระยะเวลาของการแสดง      
2. ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของโรงละครสาวประเภทสองอยู่ในระดับใด 
   2.1) ก่อนการแสดง (การบริการ 
ของสถานที่จอดรถ, การบริการของ
พนักงานต้อนรับ)      

     

   2.2) ระหว่างการแสดง (การบริการ
ด้านการให้เครื่องด่ืม) 

     

   2.3) หลังจากการแสดง (การให้ 
บริการด้านถ่ายรูปกับนักแสดง, 
การบริการการนําทางออก)                 
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编号 [  ] [  ] [  ] 
 

问卷调查 
中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人妖表演的动机和满

意度研究 
_________________________________________________________________________ 

 
说明 

 
          本调查问卷用于撰写论文"中国游客前往春武里府芭堤

雅市观看人妖表演的动机和满意度研究",作为曼谷大学旅游

和酒店管理专业研究生论文的一部分,此调查问卷由以下四

部分组成： 
 
          第一部分 对于前往春武里府芭堤雅市观看人妖表演的

中国游客基本情况的调查 
          第二部分 对于中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人

妖表演的推力因子的调查 
          第三部分 对于中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人

妖表演的拉力因子的调查 
          第四部分 中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人妖表

演的满意度的调查     
 
          希望您认真如实填写信息。此份调查问卷仅限于学习

研究使用，将为您填写的信息完全保密。  
 
 

感谢您的配合 
张韦 

文学硕士 
旅游与酒店管理 
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曼谷大学 
 
 

中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人妖表演的动机和满

意度研究 
 

第一部分 中国游客基本情况 
说明：请在符合您的个人信息选项的空格□内勾划符号√ 
 
1.性别 
 □ 1)男                                    □ 2)女 
2.年龄 
 □ 1) 20及20岁以下            □ 2) 21–30岁             
 □ 3) 31–40岁                  □ 4) 41–50岁                        
 □ 5) 51岁及以上 
3. 婚姻状况 
 □ 1) 未婚                                 □ 2) 已婚         
 □ 3) 离异/丧偶/分居 
4. 受教育程度 
 □ 1) 高中/中专学历   □ 2) 大专/高职学历 
 □ 3) 本科                  □ 4) 本科以上 
5. 职业 
 □ 1) 在校学生            □ 2) 公司员工 
 □ 3) 政府机构   □ 4) 个体私营 
 □ 5) 家庭主妇/主夫  □ 6) 其他(请说明) ____________  
6.月收入 
 □ 1) 4000元及4000元以下 □ 2) 4001–6000元 
 □ 3) 6001–8000元   □ 4) 8001–10000元 
 □ 5) 10000元以上 
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第二部分 对于中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人妖表

演的推力因子的调查 
说明：请对以下项目在您认为最符合的选项处勾划符号√ 
推力的评级标准 
          

等级 分数 
推力最大/非常认同 
推力大/很认同 
推力中等/一般认同 
推力小/不太认同 
推力最小/非常不认同 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 

影响中国游客前往春武里

府芭堤雅市观看人妖表演

的推力因子 

您的看法  
非常

认同 
 

(5) 

很认

同 
 

(4) 

一般 
认同 

 
(3) 

不太

认同 
 

(2) 

非常

不认 
同 
(1) 

1.我需要通过好玩的事情

来愉悦自己 

     

2.我喜欢和我的家人/朋友/
爱人一起度过美好时光

     

3.我想要逃离现在的生活

环境，去寻找新的体验

     

4.我需要充实知识      

5.我喜欢探索不同的文化      

6.我有兴趣体验不同的生

活方式 

     

7.我需要松弛身心      
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8.我需要摆脱学习或工作

带来的压力 

     

 
第三部分 对于中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人妖表

演的拉力因子的调查 
说明：请对以下项目在您认为最符合的选项处勾划符号√ 
拉力的评级标准 
 

等级 分数 
拉力最大/非常认同 
拉力大/很认同 
拉力中等/一般认同 
拉力小/不太认同 
拉力最小/非常不认同 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 
 

影响中国游客前往春武里

府芭堤雅市观看人妖表演

的拉力因子 

您的看法 
非常

认同 
 

(5) 

很认

同 
 

(4) 

一般 
认同 

 
(3) 

不太

认同 
 

(2) 

非常

不认 
同 
(1)  

1.表演内容非常安全       

2.表演票价适中      

3.剧院容易到达        

4.剧院的宣传工作做得好      

5.购票简便      

6.购票快捷      

7.剧院设备设施好      

8.剧院服务好      
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9.剧院服务充足(例如:提供

免费的饮料,提供停车服

务,提供热情的欢迎服务) 

     

10.表演的演员有名      

11.表演的演员美丽      

12.剧院环境干净卫生      

13.剧院环境整洁有序                 

14.表演非常著名       

15.表演非常有特色                 
 
第四部分 中国游客前往春武里府芭堤雅市观看人妖表演的

满意度的调查     
说明：请对以下项目注明您的满意程度，在您认为最符合

的选项处勾划符号√ 
 

等级 分数 
非常满意 
满意 
一般满意 
不太满意 
非常不满意 

5 
4 
3 
2 
1 
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中国游客前往春武里府芭

堤雅市观看人妖表演的满

意度 

满意度 
非常 
满意 

 
(5) 

满意 
 
 

(4) 

一般 
满意 

 
(3) 

不太 
满意 

 
(2) 

非常 
不满

意 
(1) 

1.您对表演的满意度 
   1.1)表演内容      

   1.2)表演时长      

2.您对服务的满意度 
   2.1)表演前(提供停车服务,
提供热情的欢迎服务)    

     

   2.2)表演过程中(提供免费

的饮料) 

     

   2.3)表演结束后(提供和演

员合影的服务,提供指引方

向、分散客流的服务)           
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