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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ( ) ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริโภคการท่องเที่ยวเรือสาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน (2)
ศึกษาการให้บริการของผูป้ ระกอบการธุรกิจเรือสาราญในกลุม่ ท่องเทีย่ วอันดามัน
การวิจยั ใช้วธิ กี ารวิจยั 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือการวิจยั เชิงปริมาณ ใช้เทคนิคการสารวจด้วยแบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560
จานวน 400 คน โดยวิธกี ารสุม่ แบบโควตา รูปแบบที่ 2 คือการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบุคคล
และการสนทนากลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้างกับผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยวเรือสาราญในกลุ่มท่องเทีย่ วอัน
ดามันทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการสังเกตการณ์ แบบมีสว่ นร่วมในเส้นทางท่องเที่ยวเรือสาราญสิงคโปร์ -มาเลเ ยี ไทย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการวิจยั พบว่า (1) นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันส่วนใหญ่มาจาก
ภูมภิ าคเอเชีย โดยมาท่องเที่ยวกับครอบครัว บุคคลที่ตดั สินใจในการท่องเที่ยวคือสมาชิกในครอบครัว และวัตถุประสงค์
หลักในการท่องเทีย่ วคือพักผ่อนกับครอบครัว ส่วนรูปแบบข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ อ้ื คือเว็บไ ต์ แหล่งข้อมูลหลัก
ในการตัดสินใจ ้ือคือคาแนะนาของเพื่อน สมาชิกในครอบครัว ใช้วธิ จี องการท่องเที่ยวโดยตรงกับบริษัทเรือสาราญ มี
ค่าใช้จ่ายในการ ้อื แพ็คเกจเรือสาราญมากกว่า 60,000 บาท มีจานวนคืนในการท่องเทีย่ ว 4-7 คืน และเหตุผลอันดับแรกที่
นักท่องเที่ยวเลือกมาท่องเทีย่ วทะเลอันดามันคือเที่ยวธรรมชาติ (2) ผูป้ ระกอบการธุรกิจเรือสาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดา
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มันมีการวางแผนก่อนการเดินทางของเรือสาราญแต่ละลา ง่ึ ประกอบด้วย การวางแผนเส้นทางการท่องเทีย่ ว การวางแผน
การให้บริการในเรือสาราญ และการดาเนินการทางการตลาด หลังจากนัน้ จึงเป็ นการเดินทางตามแผนทีว่ างไว้
คาสาคัญ : พฤติกรรมผูบ้ ริโภค, การท่องเทีย่ วเรือสาราญ, การให้บริการของผูป้ ระกอบการธุรกิจเรือสาราญ, กลุม่ ท่องเทีย่ วอันดามัน
ABSTRACT
The research aims to (1) study the consumer behavior of cruise tourism in Andaman Tourism
Cluster and (2) study the service providing of cruise operators in Andaman Tourism Cluster
This research uses 2 methods; the first method is quantitative research using exploratory
technique with questionnaire toward cruise tourists who traveled in Andaman Tourism Cluster of
Thailand from December 2016 to March 2017 covering; 400 people. The second method is qualitative
research using in-depth-interview and focus group; Semi-structure questionnaire was given out to
stakeholders in cruise tourism including government and private sectors as well as participatory
observation in Singapore-Malaysia-Thailand-Singapore travel program from 3-8 February, 2017.
Research findings are (1) cruise tourists who traveled in Andaman cluster mostly are from Asia,
travel with family; the person who decided the travel program is the family member and the main reason
of choosing cruise is for family leisure. In addition, the information type that influence their decision is
website and the information source for decision making is friend/family recommendation. The reservation
is done by contacting the cruise company. The cruise package is more than 60,000 Baht with the duration
of 4-7 nights. Top reasons to travel Andaman is the natural tourism. The second finding (2) is that cruise
operators in Andaman plan in advance for each cruise program including tour program planning, service
planning and marketing planning and follow their plan.
Keywords : Consumer Behavior, Cruise Tourism, Service Providing of Cruise Operators,
Andaman Tourism Cluster.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีศ กั ยภาพด้า นการท่ อ งเที่ย วใน
ระดับ ชัน้ น าของโลก มีจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วจ านวนมาก
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง แม้ในบางปี จะมีปัจจัยที่สง่ ผลต่อการ
ท่องเที่ยวแต่กเ็ ป็ นเพียงระยะสัน้ ๆ เป็ นจุดหมายปลายทาง
ที่ มี ค ว าม คุ้ ม ค่ าใน ก ารเดิ น ท างม าท่ อ งเที่ ย ว จ าก
นั ก ท่ อ งเที่ย วทัว่ โลก กรุง เทพมหานครเป็ นเมือ งที่ม ีค น
เดินทางมาท่องเทีย่ วอันดับที่ 1-2 ของโลกร่วมกับมหานคร

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (World Tourism Organization,
2015a; 2016, p.3) สถิติ ใ นปี ค .ศ . 2015 ประเทศไทยมี
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจานวน 29.881 ล้านคน คิด
เป็ นอันดับที่ 11 ของโลก โดยประเทศฝรังเศสเป็
่
นประเทศ
ที่ได้รบั ความนิยมสูงที่สุดในโลกตลอดมา ในปี ค .ศ. 2015
มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว 84.5 ล้ า นคน รองลงมาได้ แ ก่
สหรัฐอเมริกา สเปน จีน และอิตาลี ตามลาดับ

ตารางที่ 1 จานวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2009-2016 (ล้านคน)
ปี ค.ศ.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
จานวนนักท่องเทีย่ วระหว่าง
14.150 15.936 19.230 22.354 26.547 24.810 29.881
ประเทศ
ทีม่ า : กลุม่ สถิตแิ ละเศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว กรมการท่องเทีย่ ว, 2560
แม้ป ระเทศไทยจะมีจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วอยู่ใน
อันดับที่ 11 ของโลกในปี ค.ศ. 2015 ที่ผ่านมา แต่ในด้าน
รายได้จากการท่องเที่ยวนัน้ พบว่า ไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวค่อนข้างสูงจัดเป็ นอันดับที่ 6 ของโลก โดยในปี
ค.ศ. 2013 มีมลู ค่า 41.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2014

2016
30.014

มีมูลค่า 38.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในปี ค.ศ. 2015 มี
มู ล ค่ า 44.6 พั น ล้ า นเหรีย ญสหรัฐ อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่
สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ จีน สเปน ฝรังเศส
่
(จานวน
นั ก ท่ อ งเที่ย วอัน ดับ ที่ 1 แต่ ร ายได้เป็ นอัน ดับ ที่ 4) และ

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
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สหราชอาณาจักร ตามลาดับ (World Tourism Organization,
2016,p.6)
สาหรับการท่องเทีย่ วเรือสาราญมีการเจริญเติบโต
สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ องตามทิ ศ ทางการเติ บ โตของการ
ท่องเที่ยวของโลก สถิตติ งั ้ แต่ปี ค.ศ. 2009 ถึง ค.ศ. 2015
พบว่ามีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ทุกปี และมีแนวโน้ มเพิม่ สูงต่อเนื่อง
ตารางที่ 2 สถิตนิ กั ท่องเทีย่ วเรือสาราญของโลก (ล้านคน)
ปี ค.ศ.
2009 2010 2011
จานวนนักท่องเทีย่ ว
17.8
19.1 20.5
* ประมาณการ
ทีม่ า: Cruise Lines International Association, 2016, p.7
กล่ า วได้ ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญ จัด เป็ น
นักท่องเทีย่ วตลาดรายได้สงู (High class, Hi-end Market)
เพราะมีคา่ ใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วค่อนข้างสูง ผลการสารวจ
ข อ ง Cruise Lines International Association (2015, p.19)
พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอายุเฉลี่ย 49 ปี ส่วนใหญ่
แต่งงานแล้ว ทางานประจาเต็มเวลามีรายได้เฉลีย่ 114,000
เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.8 ล้านบาทต่อปี
สาหรับสถานการณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วทางทะเลใน
กลุ่มประเทศเอเชียและแป ิ ิ กนัน้ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน โดยในปี ค.ศ. 2014 มีจานวนนักท่องเที่ยว 2.71
ล้านคน จากเรือโดยสาร 62 ลา และคาดว่าจะเพิ่ม ขึ้นอีก
มากในอีกสองปี ขา้ งหน้า เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากนักท่องเทีย่ ว
จีนเป็ นสาคัญ
ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ และเล็ ง เห็ น
ศักยภาพของการท่องเที่ยวทางทะเลที่จะเป็ นช่องทางใน
การดึงดูดนักท่องเทีย่ วตลาดรายได้ระดับสูง คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เห็นชอบให้มกี าร
พัฒนาท่าเทียบเรือทัง้ ฝั ง่ อ่าวไทยและฝั ง่ อันดามัน เพือ่ เพิม่
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการพัฒนาและการ
เตรีย มความพร้อ มรองรับ แผนงานและยุ ท ธศาสตร์ข อง
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่จะพัฒนาไปสู่อาเ ยี น และพัฒนา
จังหวัดภูเก็ตและพืน้ ทีภ่ าคใต้ฝัง่ อันดามันให้เป็ นศูนย์กลาง
การท่ อ งเที่ย วทางทะเล (Ministry of interior,2015) โดย
ก าหนดให้ ม ีก ารพัฒ นาประเทศไทยเพื่อ เป็ น Cruise &
Yacht Destination เพื่อเป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อประเทศ
เพื่อนบ้าน รวมทัง้ การอานวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่ ว
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ (Kunkaew ,2015)
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ต่อไปโดยในปี ค.ศ. 2015 พบว่ามีจานวนนักท่องเทีย่ วเรือ
สาราญสูงถึง 23.2 ล้านคน ่ึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
สถิตกิ ารต่อเรือสาราญขนาดใหญ่ของโลกในปี ค.ศ. 20152020 เพิ่ ม ขึ้ น รวม 55 ล า (Cruise Lines International
Association, 2015, p.25)

2012
20.9

2013
21.3

2014
22.3

2015 2016* 2017*
23.2 24.2 25.3

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและพืน้ ทีภ่ าคใต้ฝัง่ อันดา
มัน หรือ กลุ่ ม จัง หวัด ภาคใต้ ฝั ่ง อัน ดามัน ประกอบด้ ว ย
จังหวัดทีต่ งั ้ อยูช่ ายฝั ง่ ทะเลอันดามัน ด้านมหาสมุทรอินเดีย
คือ ระนอง พัง งา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง มีศ กั ยภาพโดดเด่น
ในการเป็ น แหล่ง ท่อ งเที่ย วทางทะเลระดับ นานาชาติ ที่
รวมถึง การท่อ งเที ่ย วเรือ ส าราญ ม จี ุด ขายทางการ
ท่องเที่ย วที่สาคัญ ของประเทศ คือ หาดทราย ชายทะเล
หมู่เกาะ และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เช่น ดาน้ า ปี นผา อีก
ทัง้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ ห์
ของความเป็ น “Andaman Paradise หรือมรกตเมืองใต้ ”
โดยจังหวัดภูเก็ตเป็ นศูนย์กลางที่เปรียบเสมือน “ไข่มุกอัน
ดามั น ” และมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ ที่ ม ี ช่ื อ เสีย งระดับ
นานาชาติ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิม ิลนั หมู่เกาะสุรนิ ทร์
เป็ นต้น อีกทัง้ ยังมีแหล่งท่องเทีย่ วอื่นๆ ทีม่ ศี กั ยภาพในการ
พัฒนาเพื่อเพิม่ ความหลากหลายของการท่องเที่ยว ได้แก่
แหล่งนิเวศป่ าชายเลนและนิเวศธรรมชาติป่าเขาในจังหวัด
พังงา-กระบี-่ ตรัง และแหล่งน้ าแร่ธรรมชาติในจังหวัดระนอง
ที่เป็ นการท่ องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา มีบริการพื้นฐาน
สนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลชัน้ นา
ของโลก (World Class) ที่สาคัญ คือ สนามบินนานาชาติ 2
แห่ง ที่ก ระบี่แ ละภูเ ก็ต และสนามบิน ในประเทศอีก 2
แห่ง ที่ร ะนองและตรัง มีท ่า เทีย บเรือ ระหว่า งประเทศ
และท่า จอดเรือ ยอร์ช ที ่ม คี วามสะดวกและทัน สมัย ที่
ภูเ ก็ต ่ึงหากสามารถพัฒ นาการท่ องเที่ยวทางทะเลให้
สามารถรองรับ นัก ท่ อ งเที่ย วเพิ่ม จากเดิม เฉลี่ย ปี ล ะ 100
เที่ยวเป็ น 400 เที่ยวต่อจุด ภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล และ)
(ระนอง จะสามารถเพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพได้
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จานวนประมาณ 3 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศเพิม่ ขึน้
ประมาณ 9 พันล้านบาท (Ministry of interior,2015)
การท่องเที่ยวเรือสาราญจึงเป็ นโอกาสที่ไม่ค วร
มองข้ามเพราะแนวโน้มการเติบโตดังสถิตทิ ก่ี ล่าวมาแล้ว ง่ึ
เป็ นแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในระดับโลกและระดับภูมภิ าค
ประกอบกับ จานวนชนชัน้ กลางขึ้นไปในภู ม ิภ าคเอเชียมี
จานวนเพิม่ สูงขึน้ มากในรอบทศวรรษที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจ
จีน เติบ โตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนั น้ ประเทศไทยยัง ได้
บรรจุแผนพัฒนาการท่องเทีย่ ว ให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ี
คุ ณ ภาพ มี ข ี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้ า นการ
ท่องเที่ย วในระดับ โลก สามารถสร้างรายได้แ ละกระจาย
รายได้ โ ดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ นธรรม สมดุ ล และยัง่ ยื น
(Keeratipongpaiboon, 2015) การท่องเทีย่ วเรือสาราญเป็ น
ตลาดของนั ก ท่ อ งเที่ ย วระดับ บนเนื่ องจากมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่อนข้างสูง ลูกค้าให้ความสาคัญกับความสะดวกสบายใน
การเดินทาง มีความพึงพอใจในระดับสูง ให้คุณค่ากับความ
ประทับใจจากการเดินทางทีม่ จี ุดท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลายและ
อิสระที่มคี วามคุ้มค่า มีคู่แข่งขันไม่มากเพราะต้องใช้เงินใน
การลงทุนสูง ตัวแทนมีผลตอบแทนสูง (Chadawat, 2015)
แต่การท่องเที่ยวทางทะเลของไทยก็ยงั มีปัญหา
อุ ป สรรคและข้อ จ ากัด อีก มากมาย ทัง้ ที่ ป ระเทศไทยมี
ศักยภาพการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใน
ระดับโลก แต่ยงั มีจานวนเรือสาราญและการท่องเที่ยวทาง
ทะเลอยู่ ไ ม่ ม ากอย่ า งที่ ค วรจะเป็ น และยัง ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
เป้ าหมายหลักของการเดินทาง ่งึ ในแถบเอเชียยังคงเป็ น
สิงคโปร์และจีน ปั ญ หาและอุป สรรคไม่ว่าจะเป็ นท่าเรือที่
ไม่ได้มาตรฐาน กฎระเบียบพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองยังไม่
เป็ นสากลและรองรับ นั ก ท่ อ งเที่ย วจ านวนมากได้ ไม่ ม ี
หน่ วยงานรับผิดชอบโดยตรง ทาให้ขาดการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพ ขาดบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพ ในระยะเร่งด่วน
รัฐบาลควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การจัดการระบบโล
จิสติก ส์ของท่าเรือ รวมทัง้ การอานวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยวและพัฒนาท่าเรือขนาดเล็ก ในระยะกลางควร
พัฒนาประสิทธิภาพ ปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพ และ
ในระยะยาวควรพัฒ นาเพื่อ เป็ นศูน ย์ก ลางเรือ ส าราญใน
ภูมภิ าคนี้ (Chuaksuvanit, 2015)
จากสถานการณ์ ด้านการท่ องเที่ย ว การเติบ โต
ของการท่ อ งเที่ ย วในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย และแป ิ ิ ก การ
ท่องเที่ยวทางทะเลและเรือสาราญทัวโลกนั
่
บเป็ นโอกาสที่
ประเทศไทยจะพัฒ นาการท่อ งเที่ย วให้ได้ม าตรฐานเพื่อ

ยกระดับ และดึง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม ีศ ัก ยภาพสู ง ให้ ม า
ท่ อ งเที่ย วและใช้จ่ า ยเงิน ในประเทศไทย แต่ ก ารพัฒ นา
ศัก ยภาพในตลาดการท่ อ งเที่ย วเรือ ส าราญ ่ึง เป็ นการ
ลงทุ น ขนาดใหญ่ จ าเป็ นต้ อ งมีข้อ มู ล ที่ค รอบคลุ ม ปั จจัย
สาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญ ลั ก ษณ ะการให้ บ ริก ารของ
ผู้ประกอบการเรือสาราญ เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการเรือ
สาราญนาเรือสาราญและนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเทีย่ วโดย
มีป ระเทศไทยเป็ นเป้ า หมายหลัก ของการเดิน ทาง และ
เนื่องจากกลุ่มจังหวัดอันดามันของไทยมีศกั ยภาพสูงในการ
เชื่ อ มโยงกับ เมื อ งท่ า อื่ น ในทะเลอัน ดามัน โดยเฉพาะ
สิง คโปร์ มาเลเ ี ย และเมี ย นมาร์ จึ ง เอื้ อ ต่ อ การเป็ น
เป้ าหมายหลักของการเดินทาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื
การมีท่ า เรือ ส าราญในกลุ่ ม ท่ อ งเที่ย วอัน ดามัน ของไทย
นัน่ เอง นอกจากนัน้ ยังเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือ
สาราญของประเทศไทยให้เป็ นไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
คณะผู้วิจ ัย จึง เห็น ความจ าเป็ นที่จ ะต้ อ งศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคการท่องเที่ยวเรือสาราญ และศึกษาการให้บริการของ
ผู้ประกอบการธุรกิจเรือสาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อ
เป็ นข้อ มู ล ส าหรับ หน่ ว ยงานภาครัฐ ผู้ป ระกอบการเรือ
ส าราญ ผู้ ป ระกอบการด้ า นธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวทางทะเลและเรือ
ส าราญ ในการร่ ว มกั น พั ฒ นาท่ า เรื อ ส าราญ ในกลุ่ ม
ท่ อ งเที่ย วอัน ดามัน ของไทยให้ เป็ นท่ า เรือ หลัก (Home
Port) เพื่อ สร้า งรายได้แ ละผลประโยชน์ ท ัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมแก่ประเทศไทยต่อไป

วัต ปุ ระสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยว
เรือสาราญในกลุม่ ท่องเทีย่ วอันดามัน
2.2 เพื่อศึก ษาการให้บ ริก ารของผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจเรือสาราญในกลุม่ ท่องเทีย่ วอันดามัน

ขอบเขตการวิ จยั
3.1 ขอบ เขตด้ า น เนื้ อห า เนื้ อห าการวิ จ ั ย
ครอบคลุ ม ขอบเขตด้า นพฤติก รรมของนัก ท่ อ งเที่ย วเรือ
ส าราญในกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น และลัก ษณ ะการ
ให้ บ ริก ารของผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เรือ ส าราญในกลุ่ ม
ท่องเทีย่ วอันดามันของไทย
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3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก
ในการวิจยั การวิจยั ใช้วธิ กี ารวิจยั ที่ผสมผสานในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพือ่ ให้ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders)
และข้อมูลมีทงั ้ มิตใิ นเชิงกว้างและข้อมูลเจาะลึกเฉพาะเจาะจง
โดยใช้ ท ัง้ เทคนิ ค การวิจ ัย เชิง ปริม าณและการวิจ ัย เชิ ง
คุ ณ ภาพรวมถึ ง การวิจ ัย เอกสาร กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล กลุ่ ม
ตัวอย่างของการวิจยั ประกอบด้วย
1) การวิจ ยั เชิงปริม าณ ใช้เทคนิ ค การ
สารวจ (Survey) ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่ม
ท่องเที่ยวอันดามัน โดยวิธกี ารสุ่มแบบโควตา ประกอบด้วย
นักท่องเทีย่ วจากทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ล และ
นักท่องเทีย่ วจากเอเชีย ได้แก่ นักท่องเทีย่ วจากประเทศจีน
สิงคโปร์ เกาหลี ไทย ล
2) การวิจยั เชิงคุณ ภาพ ใช้เทคนิ คการ
สนทนากลุ่ ม (Focus Groups) การสัม ภาษณ์ เชิง ลึก กับ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) ในการท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญ
เส้นทางสิงคโปร์- มาเลเ ยี -ไทย-สิงคโปร์
3.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษา13
เดือน ตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม
2560 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึง
เดือนมีนาคม 2560

นิ ยามศัพท์ที่ใช้ในการวิ จยั
4.1 พฤติกรรมผู้บริโภคการท่องเที่ยวเรือสาราญ
หมายถึง ลักษณะการใช้บริการของนักท่องเทีย่ วเรือสาราญ
ในกลุ่ม ท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตน
4.2 การให้ บ ริก ารของผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ เรือ
สาราญ หมายถึง กิจกรรมการให้บริการของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจเรือสาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามันทัง้ ในด้านที่พกั
การเดิน ทางท่ องเที่ยว และบริก ารอื่น ที่เกี่ย วข้องกับ การ
ท่องเทีย่ วเรือสาราญ
4.3 กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น หมายถึ ง กลุ่ ม
จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่มพี ้นื ที่ตดิ ทะเลอัน ดามัน
มหาสมุ ท รอิน เดีย ประกอบด้ ว ย 5 จัง หวัด คือ ระนอง
พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
5.1 ห น่ วยงาน ภ าครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ข้ อ มู ล
เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการบริโ ภคและความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเรือสาราญในกลุ่มท่องเที่ยว
อันดามัน เพือ่ นาไปใช้วางแผนการทางานต่อไป
5.2 หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้ขอ้ มูลลักษณะ
การให้บ ริก ารของผู้ป ระกอบการ และความคิด เห็น ของ
ผูป้ ระกอบการต่อการให้บริการการท่องเทีย่ วเรือสาราญใน
กลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อนาไปใช้วางแผนการทางาน
ต่อไป

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
Waratip Thammasungkeeti (2003) วิจ ัย เรื่อ ง
ทัศ นคติแ ละพฤติก รรมการท่อ งเที่ย วของผู้ใช้บ ริก ารเรือ
สาราญอัน ดามัน ปริ้น เ ส โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษา
ลัก ษ ะทางประชากร ทัศ นคติ และพ ติ ก รรมการ
ท่องเที่ ยวของผูใ้ ช้บริการเรือสาราญอันดามันปริน้ เ ส ใช้
แบบสอบ ามเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ผูใ้ ช้บริการจานวน 400 คน ่งึ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้บริการ
ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 35-44 ปี การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี เป็ นนักเรียน นักศึกษา รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 28,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผูใ้ ช้บริการ
มีท ัศ นคติท่ีดีม ากต่ อ ความเอาใจใส่ดู แ ลของมัค คุ เทศก์
ตลอดการเดิน ทาง รองลงมาคือ ด้า นการให้ บ ริก ารของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ ความปลอดภัยในการเดินทาง การ
ให้ บ ริก ารของพนั ก งานในห้ อ งอาหารตามล าดับ และมี
ทัศ นคติ ท่ี ดี ใ นด้ า นรสชาติ อ าหารบนเรือ รองลงมาคื อ
จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริก ารของฝ่ ายต่ า งๆ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของอาหาร ความรูค้ วามสามารถในการประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก์ตามลาดับ และพบว่าผู้ใช้บริการไม่แน่ ใจ
ในด้านความหลากหลายของเส้นทางทีม่ ใี ห้เลือก รองลงมา
คือสิง่ อานวยความสะดวกภายในห้องพัก ความหลากหลาย
ของกิจกรรมภายในเรือทีม่ ใี ห้เลือก ความสะดวกในการจอง
ตัวตามลาดับ ส่วนพฤติก รรมพบว่าผู้ใช้บ ริก ารส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็ นครัง้ แรก รองลงมาคือเดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็ นครัง้ ที่ 2 และครัง้ ที่ 3 ตามลาดับ ส่วนใหญ่
เดิน ทางมากับ ครอบครัว รองลงมาคือ เดิน ทางมากับ ทัง้
ครอบครัวและเพื่อน ่ึงส่วนมากจะเดินทางมาท่องเที่ยว
ด้ว ยกัน 2 คน รองลงมาคือ 3 คนและ 4 คนตามล าดับ
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ในการจาหน่ายตัวเท่านัน้ ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การท่องเทีย่ วเรือสาราญอันดามันปริน้ เ ส
De Cantis et al. (2016) วิจยั เรื่อง Cruise Passengers'
Behavior at the Destination: Investigation Using GPS
Technology โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พ่ อ แบ่ ง ส่ ว นตลาด
โ้ ู ดยสารเรือสาราญด้วยการจาแนกลักษณะของผูโ้ ดยสาร
ตามพ ติ กรรมที่ จุดหมายปลายทาง เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบ ามและการติ ดตามด้วย GPS เพื่อวิเคราะห์
การเคลื่อ นที่ ข องผู้ โ ดยสารที่ จุ ด หมายปลายทาง เก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ท่ า เรือ Palermo ของอิ ต าลี จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้โดยสารที่ ้ือทัวร์ผ่านบริษทั เรือ
สาราญ และกลุ่มผูโ้ ดยสารทีท่ ่องเทีย่ วเอง วิเคราะห์ขอ้ มูล
เฉพาะกลุ่มผูโ้ ดยสารทีท่ ่องเทีย่ วเองจานวน 278 คนโดยใช้
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรจากท่าเรือเป็ น เกณฑ์และใช้ก าร
วิเคราะห์ Monothetic ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผู้โดยสารที่
ท่องเทีย่ วเองจาแนกได้เป็ น 7 กลุ่มย่อยและแต่ละกลุ่มย่อย
มีพฤติกรรมเชิงพื้นที่หรือพฤติกรรมที่จุดหมายปลายทาง
ดังแสดงใน ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กลุ่มผูโ้ ดยสาร 7 กลุม่ ย่อยและพฤติกรรมเชิงพืน้ ทีข่ องแต่ละกลุ่ม
ส่วนเดือนที่ต้องการเดินทางส่วนใหญ่ ต้องการเดินทางมา
ท่องเทีย่ วในเดือนเมษายน รองลงมาคือเดือนตุลาคม เดือน
มีนาคม และเดือนธันวาคมตามลาดับ วัตถุประสงค์หลักใน
การเดินทางส่วนใหญ่คอื เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ รองลงมาคือ
เพื่อสัมผัสธรรมชาติ ปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการเดินทางส่วน
ใหญ่ ม าจากความต้อ งการของตนเอง รองลงมาคือ จาก
คาแนะนาหรือบอกต่อของญาติพน่ี ้องหรือคนรูจ้ กั กิจกรรม
หรือบริการที่ใช้บริการบ่อยที่สุดและประทับใจมากที่สุดคือ
การด าน้ า ชมปะการัง รองลงมาคือ ห้อ งอาหาร และห้อ ง
ปอมปาดัวร์ตามลาดับ ่งึ ผู้ใช้บริการมีแนวโน้ มอาจมาใช้
บริก าร ้ า นอกจากนี้ ย งั พบว่าผู้ใช้บ ริการที่ม ีอายุ อาชีพ
และสถานภาพแตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการใช้บริการเรือ
สาราญอันดามันปริน้ เ สแตกต่างกัน ขณะทีผ่ ใู้ ช้บริการทีม่ ี
อาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเทีย่ วเรือสาราญอัน
ดามันปริน้ เ สแตกต่างกัน โดยทัศนคติต่อการใช้บริการมี
ความสัม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ พฤติ ก รรมการ
ท่องเทีย่ วเรือสาราญอันดามันปริน้ เ ส ยกเว้นด้านสถานที่

กลุม่ ผูโ้ ดยสาร
A ผูโ้ ดยสารทีท่ อ่ งเทีย่ วในระยะทางมากกว่า 3.5 กิโลเมตร
จากท่าเรือ Palermo

พฤติกรรมเชิงพืน้ ที่
ใช้เวลาในการท่องเทีย่ วนาน4.97 ชัวโมง
่ ขณะทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ เพียง 3.90 ชัวโมง
่
ระยะทางท่องเทีย่ วเฉลีย่ 3.71 กิโลเมตรจากท่าเรือ
Palermo ขณะทีค่ า่ เฉลีย่ อยูท่ ่ี 1.39 กิโลเมตร
B1 ผูโ้ ดยสารทีท่ อ่ งเทีย่ วในระยะทางไม่เกิน 3.5 กิโลเมตร ระยะทางท่องเทีย่ วสัน้ ๆ แต่ใช้เวลานาน และส่วน
จากท่าเรือ Palermo โดยมีระยะทางท่องเทีย่ วสถานทีต่ ่างๆ ใหญ่เข้าถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วด้วยการเดิน
รวมกันไม่เกิน 11 กิโลเมตรแต่ใช้ระยะเวลาท่องเทีย่ ว
นานกว่า 3.5 ชัวโมง
่
B2 ผูโ้ ดยสารทีท่ อ่ งเทีย่ วในระยะทางไม่เกิน 3.5 กิโลเมตร ระยะทางท่องเทีย่ วรวม 14.28 กิโลเมตร แต่ใช้เวลา
จากท่าเรือ Palermo โดยมีระยะทางท่องเทีย่ วสถานทีต่ ่างๆ ไม่นาน และใช้พาหนะในการเดินทางทีม่ คี วามเร็ว
รวมกันมากกว่า 11 กิโลเมตรแต่ใช้ระยะเวลาท่องเทีย่ วไม่ มากกว่าค่าเฉลีย่
เกิน 3.5 ชัวโมง
่
B3 ผูโ้ ดยสารทีท่ อ่ งเทีย่ วในระยะทางไม่เกิน 3.5 กิโลเมตร ระยะทางท่องเทีย่ วสัน้ ๆ ใช้เวลาไม่นาน ท่องเทีย่ ว
จากท่าเรือ Palermo โดยมีระยะทางท่องเทีย่ วสถานทีต่ ่างๆ ในสถานทีไ่ ม่กแ่ี ห่ง และส่วนใหญ่เข้าถึงสถานที่
รวมกันไม่เกิน 11 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาท่องเทีย่ วไม่เกิน
ท่องเทีย่ วด้วยการเดิน
3.5 ชัวโมงและไม่
่
ได้ใช้พาหนะใดๆ ในการเดินทาง
B4 ผูโ้ ดยสารทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับ B3 แต่ใช้พาหนะใน
เช่นเดียวกับ B3 แต่ใช้พาหนะในการเดินทางทีม่ ี
การเดินทาง
ความเร็วมากกว่าค่าเฉลีย่
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

กลุม่ ผูโ้ ดยสาร
B5 ผูโ้ ดยสารทีท่ อ่ งเทีย่ วในระยะทางไม่เกิน 3.5 กิโลเมตร
จากท่าเรือ Palermo โดยมีระยะทางท่องเทีย่ วสถานทีต่ ่างๆ
รวมกันมากกว่า 11 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาท่องเทีย่ วนาน
กว่า 3.5 ชัวโมงและไม่
่
ได้ใช้พาหนะใดๆ ในการเดินทาง
B6 ผูโ้ ดยสารทีม่ ลี กั ษณะเช่นเดียวกับ B5 แต่ใช้พาหนะใน
การเดินทาง
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบผูโ้ ดยสารจาแนกตาม
ข้อมูลด้านประชากรโดยใช้ก ารทดสอบไคสแควร์ พบว่า
ผู้โดยสารอายุ 18-35 ปี และ 66 ปี ข้นึ ไปส่วนมากจะอยู่ใน
กลุ่ ม B3 ผู้ โ ดยสารชาวอิ ต าลีส่ ว นมากจะอยู่ ใ นกลุ่ ม A
ผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปและมีรายได้
ของครอบครัว ต่ อ ปี 30,001 ยูโรขึ้น ไปส่ว นมากจะอยู่ใน
กลุ่ม B6 ผูโ้ ดยสารกลุ่ม A และ B6 ส่วนมากมีค่าใช้จ่ายต่อ
คน 35 ยู โ รขึ้ น ไป ขณ ะที่ ผู้ โ ดยสารกลุ่ ม B1 และ B3
ส่วนมากมีค่าใช้จ่ายต่อคนเพียง 0-5 ยูโร ผู้โดยสารกลุ่ม
B4 และ B6 ให้ ค วามส าคัญ กับ ช่ อ งทางการรับ ข่ า วสาร
สาคัญๆ จากมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ มากที่สุด ทัง้ นี้ไม่พบความ
แตกต่ า งของผู้ โ ดยสารในด้ า นเพศ จ านวนคนที่ ม า
ท่องเทีย่ วด้วยกัน และจานวนครัง้ ทีม่ าท่องเทีย่ ว
Aytun and Hakan (2015) วิจ ัย เรื่อง Destination
Attributes, Satisfaction, and the Cruise Visitor's Intent to
Revisit and Recommend โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ลั ก ษ ะของจุ ด ห ม าย
ปลายทางกับ ความพึ งพอใจของผู้ใช้บริการเรือสาราญ
การตัด สิน ใจกลับ มาใช้บ ริก าร ้ า และการบอกต่ อ โดย
การศึกษาครัง้ นี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบ ามกับ
นั ก ท่ อ งเที่ย ว ที่เกาะโอวา ู ในโ โนลู ลู รัฐ าวาย ในปี
2013 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิ
สติก (Logistic Regression Analysis) ผลการวิจ ัย พบว่ า
ระยะทางเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การกลับ มาใช้ บ ริก าร ้ า ของ
ผู้ใ ช้บ ริก ารเรือ ส าราญ ในขณะที่ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
คุณลักษณะของจุดหมายปลายทางกับความพึงพอใจและ
การบอกต่อของผู้ใช้บริการเรือสาราญเป็ นไปในทางบวก
โดยคุ ณ ลัก ษณะของจุ ด หมายปลายทาง ได้ แ ก่ ความ
สะดวกของการขนส่งสาธารณะ ความปลอดภัย และราคา
มีผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก ในขณะทีค่ ุณลักษณะอื่นๆ

พฤติกรรมเชิงพืน้ ที่
ใช้เวลาในการท่องเทีย่ วนาน 5.50 ชัวโมง
่ ขณะที่
ค่าเฉลีย่ เพียง 3.90 ชัวโมง
่
ท่องเทีย่ วในสถานทีห่ ลายแห่ง และเข้าถึงสถานที่
ท่องเทีย่ วด้วยการเดิน
เช่นเดียวกับ B5 แต่ใช้พาหนะในการเดินทาง
ของจุดหมายปลายทาง เช่น กิจกรรมบนฝั ง่ หรือการน า
เที่ย ว ไม่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริก ารเรือ
สาราญ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ระกอบการควร
มุ่งเน้ นในการพยายามเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริการ
ด้วยคุ ณ ลัก ษณะของจุ ด หมายปลายทาง ่ึงจะช่ ว ยเพิ่ม
โอกาสในการกลับมาใช้บริการ ้าและการบอกต่อด้วย
Chua et al. (2015) วิ จ ัย เรื่อ ง Cruise Passengers’
Perception of Key Quality Attributes of Cruise Lines in
North America โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ถงึ
ความสาคัญ และประสิทธิภาพของสายเรือสาราญในทวีป
อเมริก าเหนื อ การศึก ษาครัง้ นี้ เก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบ าม กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผลการวิ จ ั ย พ บว่ า
1) อุณหภูมภิ ายในห้อง พฤติกรรมของผู้โดยสารคนอื่นๆ
อาหารและเครื่อ งดื่ม และความสะดวกสบาย เป็ นสิ่ง ที่
ผู้ป ระกอบการต้อ งให้ค วามสนใจเป็ น อัน ดับ แรก 2) การ
รักษาความสะอาดโดยรวมของเรือที่ดเี ยี่ยม จะทาให้สาย
เรือประสบความสาเร็จ และ 3) กลยุทธ์ทางการตลาดของ
สายเรือ ส าราญ เช่ น กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจต่ า งๆ บนเรือ
รวมทัง้ ความบันเทิงและสันทนาการ และสิง่ อานวยความ
สะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านกีฬา ิ ตเนส สุขภาพ และ
สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับเด็ก โดยรวมแล้วผลจากการ
วิจยั นี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสายเรือสาราญให้ความสนใจ
กับคุณลักษณะที่สาคัญๆ บนเรือมากขึน้ รวมทัง้ พิจารณา
พัฒนาพืน้ ทีบ่ นเรือเพือ่ เพิม่ จานวนลูกค้าให้มากขึน้
Yingzhi et al. (2014) วิ จ ั ย เรื่ อ ง An Empirical
Study on the Correlation between Cruising Motivation
and Cruising Intention โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ การระบุ
ปั จจัยแรงจูงใจของ ้ใู ช้ บริ การเรือสาราญในประเทศจีน
และอิทธิพลต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการเรือสาราญ โดย
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ปั จจัยแรงจูงใจภายใน ได้แก่ การพักผ่อนหย่อนใจ รสนิยม
ทางสังคม ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการยอมรับทาง
สัง คม ในขณะที่ ปั จ จัย แรงจู ง ใจภายนอก ได้ แ ก่ ความ
บัน เทิง และแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วบนฝั ง่ การศึก ษาครัง้ นี้ เก็บ
รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบ ามกับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจด้านการพักผ่อนหย่อนใจ
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้านความบันเทิง และด้าน
แหล่งท่องเทีย่ วบนฝั ง่ มีอทิ ธิพลในเชิงบวกต่อความตัง้ ใจใน
การใช้บริการเรือสาราญ โดยปั จจัยด้านการพักผ่อนหย่อน
ใจมีอทิ ธิพลมากที่สุด ในขณะที่ปัจจัยแรงจูงใจด้านรสนิยม
ทางสังคม และด้านการยอมรับทางสังคม ไม่มอี ิทธิพลใน
เชิงบวกต่อความตัง้ ใจในการใช้บริการเรือสาราญ
Jones (2011) วิจยั เรื่อง Motivations to Cruise: An
Itinerary and Cruise Experience Study โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์
เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการใช้บริการเรือสาราญ ่งึ มีผลต่อ
การตัด สิน ใจของนั ก ท่ อ งเที่ย วที่จ ะใช้บ ริก ารเรือ ส าราญ
ข้ อ มู ล จ า ก ง า น วิ จ ั ย จ ะ น า ไ ป สู่ ก า ร ว า ง แ ผ น ข อ ง
ผู้ ป ระกอบการเรือ ส าราญในอนาคต เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบ ามกับนักท่องเทีย่ วชาวอเมริกนั จานวน 306 คน
ด้ว ยแบบสอบถามโดยใช้ม าตรวัด ของลิเคิร์ท ระดับ 7
ดาเนินการเก็บข้อมูลบนเรือสาราญของบริษัทเรือสาราญ
รายใหญ่ท่ใี ห้บริการในท่าเรือบริเวณทะเลแอตแลนติกและ
ทะเลแคริบเบียน เก็บข้อมูลจากเรือสาราญจานวน 6 เส้นทาง
ของการล่องเรือ เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 31
พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2008 ปั จจัยด้านแรงจูงใจของ
นัก ท่ อ งเที่ย วประกอบด้วย แหล่ งข้อ มูล จานวนวัน หยุ ด
และแนวคิ ด Leisure Motivation Scale น ามาวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์กบั เส้นทางการล่องเรือ และประสบการณ์การ
ใช้บริการเรือสาราญของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจยั
พบว่า แรงจูงใจมีอทิ ธิพลต่อการใช้บริการเรือสาราญ โดย
ระดับแรงจูงใจจะมีมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์การ
ใช้บริการเรือสาราญ ในขณะที่เส้นทางการล่องเรือไม่มผี ล
ต่ อ ระดับ แรงจู ง ใจในการใช้ บ ริก ารเรือ ส าราญ ส าหรับ
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถือว่ามีอทิ ธิพลสูง ดังนัน้ การ
พัฒนาเครือข่ายข้อมูลการล่องเรือทางเว็บไ ต์ อาจจะเป็ น
ช่ อ งทางส าคัญ ในการสร้า งแรงจู ง ใจให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วใน
อนาคต

Sangchoul Yi et al. (2011) วิ จ ั ย เรื่ อ ง Exploring
Asian Cruise Travelers’ Travel Experience and Perception
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจประสบการณ์ในการใช้บริการ
เรือสาราญและมิตติ ่างๆ ของการรับรู้ในการใช้บริการเรือ
สาราญที่มอี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจและพ ติ กรรมของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ในการวัดมิติต่างๆ ของการรับรู้ในการใช้
บริการเรือสาราญของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียดัดแปลงมา
จาก ตั ว แ บ บ SERVQUAL แ ล ะ SERV-PERVAL เก็ บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบ ามกับนัก ท่องเที่ยว และใช้ก าร
วิ เคราะห์ก าร ด อยพหุคู ในการหาอิทธิพลของการ
รับรูใ้ นการใช้บริการเรือสาราญต่อความพึงพอใจและความ
ตัง้ ใจพฤติก รรมของนัก ท่องเที่ย วชาวเอเชีย ผลการวิจยั
แสดงให้ เห็ น ว่ า การรับ รู้ใ นการใช้ บ ริก ารเรือ ส าราญมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวเอเชีย โดยการรับ รู้ในการใช้บ ริก ารเรือ ส าราญของ
นักท่องเทีย่ วชาวเอเชียมี 2 มิติ คือ และ การรับรูค้ ุณภาพ"
โดยการรับ รู้คุ ณ ภาพประกอบด้ ว ย การรับ รู้คุ ณ ค่ า "4
องค์ ป ระกอบคื อ สิ่ง อ านวยความสะดวก อาหารและ
เครื่องดื่ม ความบันเทิง และพนักงาน โดยสิง่ อานวยความ
สะดวกเป็ นปั จ จัย ที่ ม ีอิท ธิพ ลโดยตรงต่ อ ระดับ ความพึง
พอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย ส่วนการ
รับรูค้ ุณค่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ การตอบสนอง
ทางอารมณ์ การรับรูร้ าคา และราคาและชื่อเสียง โดยการ
ตอบสนองทางอารมณ์ เป็ นปั จจัยที่ม ีอิทธิพ ลมากที่สุดต่อ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วชาวเอเชีย

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่องนี้ใช้วธิ ใี นการวิจยั 2 รูปแบบ ได้แก่
การวิจยั เชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ กล่าวคือ
7.1 การวิจ ัย เชิ ง ปริม าณ ใช้ เ ทคนิ ค การ
สารวจโดยประชากรคือ นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เดินทาง
มาท่องเทีย่ วในกลุ่มท่องเทีย่ วอันดามันของประเทศไทย ง่ึ
ไม่ทราบจานวนประชากร จึงกาหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่าง
ด้วยการคานวณได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน และเลือก
ตัว อย่ า งโดยวิธีการสุ่ มแบบโควตา ตามปริม าณสัด ส่ ว น
ภูมภิ าคและสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
กลุ่มท่องเทีย่ วอันดามันของประเทศไทย ส่วนเครื่องมือทีใ่ ช้
คือแบบสอบถาม ง่ึ เก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือนธันวาคม
2559 – มีนาคม 2560 ได้แบบสอบถามทัง้ สิน้ 400 ฉบับ
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และนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตบิ รรยาย ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
7.2 การวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ เทคนิ ค การ
สัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบุคคล/ การสนทนากลุ่มโดยประชากร
คือ ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจท่องเที่ยวเรือสาราญในกลุ่ม
ท่ อ งเที่ย วอัน ดามัน ของไทย ่ึงเลือ กกลุ่ ม ตัวอย่า งอย่า ง
เจาะจง ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจเรือสาราญหรือ
สายการเดินเรือ ตัวแทนสายการเดิน เรือ ตัวแทนจัดการ
ท่องเที่ยวบนฝั ง่ ตัวแทนจาหน่ ายการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ผูแ้ ทนกรมการท่องเทีย่ ว ผูแ้ ทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย นั ก วิช าการด้า นการตลาดหรือ การท่ อ งเที่ย ว และ
ผูแ้ ทนสมาคม/หน่ วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น ที่เกี่ย วข้อ งกับ การท่ อ งเที่ย วเรือ ส าราญในกลุ่ ม
ท่องเทีย่ วอันดามัน โดยเครื่องมือทีใ่ ช้คอื แบบสัมภาษณ์กง่ึ
โครงสร้าง ่ึงเก็บ รวบรวมข้อมูล การสัม ภาษณ์เชิง ลึก ที่
เมือ ง พู าน สาธารณรัฐ เกาหลี กรุงเทพมหานคร และ
ภูเก็ต ตัง้ แต่เดือ นพฤษภาคม – พฤศจิก ายน 2559 ส่ว น
การสนทนากลุ ่ม เก็บ รวบรวมข้อ มูล ที่ภ ูเ ก็ต เมื่อ วัน ที่ 4
เมษายน 2560 และที ่น นทบุร เี มื่อ วัน ที ่ 2 พฤษภาคม
2560 นอกจากนี้ยงั ใช้เทคนิคการสังเกตการณ์ แบบมีส่วน
ร่ว มในการร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของผู้ เข้า ร่ว มประชุ ม การ
ท่องเที่ยวเรือสาราญที่เมืองพู าน สาธารณรัฐเกาหลีเมื่อ
เดือ นพฤษภาคม 2559 และการร่ว มเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของ
นั ก ท่ อ งเที่ย วเรือ ส าราญในเส้น ทางท่ อ งเที่ย วสิง คโปร์ มาเลเ ีย -ไทย-สิงคโปร์ โดยเรือ Diamond Princess ของ
Princess Cruises ระหว่า งวัน ที่ 3 – 8 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560
ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การสกัดสาระสาคัญของข้อมูล
แปลความหมาย จัดโครงสร้างเนื้อหา และวิเคราะห์ใจความ
สาคัญ

สรุป ลการวิ จยั
8.1 พ ติ กรรม ู้ บ ริ โ คการท่ อ งเที่ ย วเรอ
สาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน
8.1.1 พ ติ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเรอ
สาราญของนักท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน
นั ก ท่ อ งเที่ย วเรือ ส าราญที่เดิน ทางมาท่ อ งเที่ย วในกลุ่ ม
ท่ อ งเที่ ย วอัน ดามัน ของประเทศไทยส่ ว นใหญ่ ม าจาก
ภู ม ิภ าคเอเชีย โดยมาท่ อ งเที่ย วกับ ครอบครัว บุ ค คลที่
ตัดสินใจในการท่องเทีย่ วเรือสาราญคือสมาชิกในครอบครัว
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และวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญคื อ
พักผ่อนกับครอบครัว ส่วนรูปแบบข้อมูลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจ ้อื คือเว็บไ ต์ แหล่งข้อมูลหลักในการตัดสินใจ ้อื
คือคาแนะนาของเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว ใช้วธิ จี องการ
ท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญโดยตรงกั บ บริษั ท เรือ ส าราญ มี
ค่าใช้จ่ายในการ ้ือแพ็ค เกจเรือ สาราญมากกว่า 60,000
บาท มีจานวนคืนในการท่องเทีย่ วเรือสาราญ 4-7 คืน และ
เหตุผลอันดับแรกทีน่ กั ท่องเทีย่ วเลือกมาท่องเทีย่ วทะเลอัน
ดามันคือเทีย่ วธรรมชาติ
8.1.2 พ ติ ก รรม เกี่ ย วกั บ ท่ าเรอ
สาราญของนักท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน
นั ก ท่ องเที่ย วเรือ ส าราญที่เดิน ทางมาท่ อ งเที่ย วในกลุ่ ม
ท่ อ งเที่ย วอัน ดามัน ของประเทศไทยมีจ านวนวัน ที่ใช้ใน
เมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ท่าเรือสาราญ 1-5 วัน และมีค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ท่ี
ท่าเรือสาราญต่อวันโดยไม่รวมค่ าที่พกั เฉลี่ย 3,898 บาท
ส่ ว นเมือ งที่ ดึง ดู ด ให้ เป็ นจุ ด จอดเรือ ส าราญหรือ ท่ า เรือ
สาราญในทะเลอันดามันคือสิงคโปร์ ่ึงดึงดูดอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเหตุ ผ ลที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเลือ กจุ ด จอดเรือ
สาราญเพือ่ การขึน้ เรือสาราญคือจุดดึงดูดทางการท่องเทีย่ ว
8.2 การให้บริ การของ ้ปู ระกอบการธุรกิ จเรอ
สาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน
8.2.1 การวางแ นก่ อ นการเดิ น ทาง
ประกอบด้วยงานที่สาคัญ 3 ส่วน ส่วนแรกคือการวางแผน
เส้นทางการท่องเที่ยวเรือสาราญของเรือแต่ละลา ส่วนที่ 2
คือการวางแผนเกี่ยวกับการให้บริการในเรือสาราญ ได้แก่
ด้านการเดินเรือและดูแลเทคนิค และด้านการให้บริการที่
พัก และความบัน เทิ ง ส่ ว นที่ 3 คือ การด าเนิ น การทาง
การตลาด ได้แก่ การโ ษณาการท่องเทีย่ วเรือสาราญ การ
จาหน่ า ยบัต รโดยสารการท่ อ งเที่ย วเรือ สาราญ และการ
จัดทาข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจาวันในเรือสาราญ โดยผู้
ทีม่ บี ทบาทหลักคือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจเรือสาราญหรือสาย
การเดิน เรือ ที่เป็ นเจ้า ของเรือ ส าราญ ส่ว นผู้เกี่ย วข้อ งที่
สาคัญอีก 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือตัวแทนจัดการท่องเที่ยวบน
ฝั ง่ เป็ นผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วและน าเสนอ
โปรแกรมการท่ อ งเที่ย ว ณ ท่ า เรือ แวะพัก กลุ่ ม ที่ 2 คือ
ตัว แทนสายการเดิน เรือ เป็ นผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล สภาวการณ์ ท่ี
เกี่ยวข้องกับท่าเรือและนาเสนอการให้บริการเมื่อเรือเทียบ
ท่า ณ ท่าเรือสาราญและ หรือท่าเรือแวะพัก
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8.2.2 การเดิ น ทางตามแ นที่ ว างไว้
เมื่อ ถึงก าหนดการเดิน ทางตามเส้น ทางการท่ อ งเที่ย วที่
กาหนดไว้ สายการเดินเรือจะนาเรือสาราญเข้าเทียบท่า ณ
ท่ า เรือ ส าราญต้ น ทางเพื่อ รับ นั ก ท่ อ งเที่ย วเรือ ส าราญที่
เช็คอินแล้วขึน้ เรือ และเมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารขึ้น
เรือ เรีย บร้อ ยแล้ว บุ ค ลากรของสายการเดิน เรือ บนเรือ
สาราญจะเป็ นผูใ้ ห้บริการทัง้ หมด โดยบริการทีส่ าคัญได้แก่
บริการที่พกั พร้อมสิ่งอานวยความสะดวกในที่พกั บริการ
อาหารและเครื่องดื่ม บริการความบันเทิง บริการด้านกีฬา
และสปา บริก ารจ าหน่ า ยสิน ค้า และของที่ร ะลึก บริก าร
ท่ อ งเที่ย วบนฝั ง่ และบริก ารอื่น ๆ ส่ว นตัว แทนจัด การ
ท่องเทีย่ วบนฝั ง่ จะประสานงานกับผูจ้ ดั การท่องเทีย่ วบนฝั ง่
ของเรือสาราญและจัดการให้บริการท่องเที่ยวบนฝั ง่ ตาม
โปรแกรมที่กาหนดไว้ ขณะที่ตวั แทนสายการเดินเรือจะ
จัดการเรื่องการเทียบท่าของเรือสาราญ พิธีการศุลกากร
การตรวจคนเข้ า เมื อ ง และอื่ น ๆ รวมถึ ง การขนถ่ า ย
นักท่องเที่ยวขึ้น -ลงระหว่างเรือสาราญกับท่าเรือ ภายใต้
การก ากับ ดูแ ลการให้บ ริก ารการท่องเที่ ยวเรือสาราญใน
ทุกๆ ส่วนจากสายการเดินเรือ

อ ิ ปราย ล
9.1 พ ติ กรรม บู้ ริ โ คการท่องเที่ยวเรอ
สาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน
ผลการวิจยั พบว่า นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเรือ
ส าราญกั บ ครอบครัว มากที่ สุ ด โดยมี ก ารพั ก ผ่ อ นกั บ
ครอบครัว เป็ นวัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ในการท่ อ งเที่ย ว ส่ ว น
บุคคลที่ตดั สินใจในการท่องเที่ยวคือสมาชิกในครอบครัว
แหล่งข้อมูลหลักในการตัดสินใจ ้อื คือคาแนะนาของเพื่อน/
สมาชิก ในครอบครัว รูป แบบข้อ มู ล ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การ
ตัดสินใจ ้ือคือเว็บไ ต์ และมีจานวนคืนในการท่องเที่ยว
4-7 คืน เพราะครอบครัวในภูมภิ าคเอเชียมักประกอบด้วย
สมาชิก หลายคน ท าให้ม ีข้อ จ ากัด ของจานวนคืน ในการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ยาวนานเหมือนกับนักท่องเที่ยวจากยุโรป
ออสเตรเลีย และอเมริกาที่นิยมท่องเที่ยวกับคู่สมรสหรือ
คูร่ กั และมีจานวนคืนยาวนานกว่า นอกจากนี้ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ Internet of Things อาจเป็ น
แนวโน้ มที่ทาให้เว็บไ ต์เป็ นรูปแบบข้อมูลที่มอี ิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ ้อื ของนักท่องเทีย่ ว โดยผลการวิจยั ดังกล่าว
ค่ อ นข้า งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ Thammasungkeeti

(2003) วิจยั เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเทีย่ วของ
ผูใ้ ช้บริการเรือสาราญอันดามันปริน้ เ ส พบว่าผู้ใช้บริการ
ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว วัตถุประสงค์หลักในการ
เดินทางส่วนใหญ่คอื เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการเดินทางส่วนใหญ่ มาจากความต้องการของตนเอง
รองลงมาคือจากคาแนะนาหรือบอกต่อของญาติพน่ี ้องหรือ
คนรูจ้ กั และงานวิจยั ของ Yingzhi et al. (2014) วิจยั เรื่อง
An Empirical Study on the Correlation between Cruising
Motivation and Cruising Intention พบว่า ปั จจัยแรงจูงใจ
ภายในด้า นการพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ด้า นความสัม พัน ธ์ใน
ครอบครัว ด้านความบันเทิง และด้านแหล่งท่องเทีย่ วบนฝั ง่
มีอิท ธิพ ลในเชิง บวกต่ อ ความตัง้ ใจในการใช้บ ริก ารเรือ
สาราญของผูใ้ ช้บริการเรือสาราญในประเทศจีน โดยปั จจัย
ด้ า นการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจมี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด รวมถึ ง
งาน วิ จ ั ย ข อ ง Jones (2011) วิ จ ั ย เรื่ อ ง Motivations to
Cruise: An Itinerary and Cruise Experience Study พ บ ว่ า
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ ตมีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะใช้บริการเรือสาราญ
ในด้านเหตุผลอันดับแรกๆ ที่นักท่องเที่ยวเลือก
มาท่องเที่ยวทะเลอันดามันคือ เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวทะเล
ชายหาด และเที่ย วจับ จ่ า ย ้ื อ ของตามล าดับ อาจเป็ น
เพราะทะเลอันดามันมีธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลชายหาดที/่
สวยงามจนมีช่อื เสียงระดับโลกและเป็ นทัศนียภาพในการ
ถ่ายทาภาพยนตร์ระหว่างประเทศ เช่น เรื่องเจมส์บอนด์
007 เป็ นต้น อีกทัง้ สินค้าที่ระลึกและสินค้าประเภทอาหาร
ส าเร็จ รูป ต่ า งๆ ก็ม ีเอกลัก ษณ์ เฉพาะพื้น ที่ร วมถึง การมี
แหล่งจาหน่ ายสินค้าปลอดภาษีหรือขอคืนภาษีได้ จึงจูงใจ
ให้นกั ท่องเทีย่ วเลือกมาท่องเทีย่ วทะเลอันดามัน
ส่ ว นพ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ ท่ า เรื อ ส าราญ ของ
นักท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน ่งึ พบว่า นักท่องเที่ยวเรือ
สาราญที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน
ของประเทศไทยมีจานวนวันที่ใช้ในเมืองที่เป็ นที่ตงั ้ ท่าเรือ
สาราญ 1-5 วัน มีค่าใช้จ่ายที่ใช้ท่ที ่าเรือสาราญต่อวันโดย
ไม่รวมค่าที่พกั เฉลี่ย 3,898 บาท และเมืองที่ดงึ ดูดให้เป็ น
จุดจอดเรือสาราญหรือท่ าเรือสาราญในทะเลอันดามันคือ
สิง คโปร์นั ้น อาจเป็ นเพราะนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญมี
เป้ าหมายท่องเทีย่ วด้วยเรือสาราญเป็ นหลักและหากเมืองที่
เป็ นที่ตงั ้ ท่าเรือสาราญไม่มแี หล่งท่องเที่ยวที่ดงึ ดูดใจมาก
นักก็ย่อมส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่ใช้เวลาในเมืองดังกล่าว
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มากนัก เช่น เดีย วกัน จานวนวัน จึงมีต งั ้ แต่ 1-5 วัน ส่วน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 3,898 บาทต่อคน ่ึงไม่รวมค่าที่พกั
เป็ น ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการใช้จ่ายเฉลี่ย ของนัก ท่องเที่ย ว
ชาวต่ า งชาติโดยจากข้อ มูล การใช้จ่ายของนัก ท่ อ งเที่ย ว
ชาวต่ า งชาติ เ มื่อ เดื อ นมกราคม- มิ ถุ น ายน 2558 ของ
กรมการท่ อ งเที่ ย ว (2558) นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากเอเชี ย
ตะวัน ออก ยุ โรป และอเมริก า มีก ารใช้จ่ า ยจ าแนกตาม
หมวดรายจ่าย ่ึงเมื่อ หักค่าที่พกั (Accommodation)แล้ว
คิ ด เป็ นการใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย วัน ละ 3,877.26 ; 2,730.01 ;
3,140.09 บาทต่อคน ตามลาดับ จึงนับได้ว่าการท่องเที่ยว
เรือสาราญเป็ นการท่องเทีย่ วทีน่ ารายได้เข้าสูป่ ระเทศทีเ่ ป็ น
ทีต่ งั ้ ท่าเรือสาราญได้อย่างน่ าสนใจในระดับหนึ่ง และการที่
สิงคโปร์เป็ นเมืองที่ดึงดูด จนทาให้เป็ นท่าเรือสาราญหลัก
(Home Port) อาจเป็ นเพราะในพืน้ ที่ทะเลอันดามันยังไม่ม ี
ท่ าเรือ ใดที่ม ีค วามพร้อ มด้า นกายภาพเพีย งพอที่จ ะเป็ น
ท่าเรือสาราญได้เทียบเท่าสิงคโปร์ อย่างไรก็ตามด้วยจุด
ดึงดูดทางการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามันของไทย อาจเป็ น
เหตุ ผ ลให้ภ าครัฐพัฒ นาจังหวัด ในพื้น ที่ทะเลอันดามันให้
เป็ นท่าเรือสาราญหลักในอนาคตต่อไปได้
9.2 การให้บริ การของ ้ปู ระกอบการธุรกิ จเรอ
สาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจเรือสาราญ
หรือสายการเดินเรือ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องคือตัวแทนจัดการ
ท่ อ งเที่ย วบนฝั ง่ และตัว แทนสายการเดิน เรือ จะจัด การ
ให้บริการการท่องเทีย่ วเรือสาราญโดยเริม่ ด้วยการวางแผน
ก่อนการเดินทาง ได้แก่ การวางแผนเส้นทางการท่องเทีย่ ว
เรือ ส าราญ การวางแผนเกี่ ย วกับ การให้ บ ริก ารในเรือ
สาราญ และการดาเนินการทางการตลาด หลังจากนัน้ จึง
เป็ นการเดินทางตามแผนทีว่ างไว้ ได้แก่ การนาเรือสาราญ
เข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือสาราญต้นทาง การให้บริการในเรือ
ส าราญทั ง้ การเดิ น เรือ และดู แ ลด้ า นเทคนิ ค และการ
ให้บริการที่พกั และความบันเทิง รวมถึงการกากับดูแลการ
ให้บริการการท่องเทีย่ วเรือสาราญโดยผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เรือสาราญเอง ่งึ เป็ นไปตามแนวทางของการจัดการทาง
ธุรกิจที่กระบวนการจัดการประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดองค์ก าร การอานวยการ และการควบคุ ม เพื่อให้ก าร
ดาเนินงานประสบความสาเร็จตามแผนทีว่ างไว้ โดยเฉพาะ
ลักษณะของธุรกิจเรือสาราญทีต่ อ้ งลงทุนสูงในการสร้างเรือ
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แต่ละลา และการลงทุนจะยิง่ คุ้มค่าถ้ามีผู้โดยสารเต็มตาม
จานวนผูโ้ ดยสารสูงสุดที่เรือสามารถรองรับได้ การจูงใจให้
ผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเรือสาราญจึงเป็ น
เรื่ อ งที่ ผู้ ป ระกอบ การธุ ร กิ จ เรื อ ส า ราญ ใส่ ใ จและให้
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ โดยสิง่ หนึ่งทีจ่ ูงใจผูโ้ ดยสารให้มา
ท่องเที่ยวเรือสาราญก็คอื เส้นทางการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตัง้ แต่ท่าเรือสาราญต้นทางจนถึงปลายทาง ยิง่ มีเส้นทางที่
ผ่านและหรือแวะพักแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงก็ยงิ่ จูงใจ /
นักท่องเทีย่ วได้งา่ ยขึน้ ประกอบกับการให้บริการเพื่อสร้าง
ความประทับใจแก่นกั ท่องเทีย่ วต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและทุ กฝ่ ายต้องประสานงานกัน
เป็ นอย่างดี ผูป้ ระกอบการธุรกิจเรือสาราญจึงต้องวางแผน
ก่อนการเดินทางล่วงหน้าเป็ นเวลา 1-3 ปี และเมื่อเดินทาง
ตามแผนทีว่ างไว้กต็ อ้ งให้บริการให้นกั ท่องเทีย่ วมีความพึง
พอใจจนเกิดเป็ น ความประทับ ใจที่น าไปสู่ก ารกลับ มาใช้
บริการท่องเที่ยวเรือสาราญอีกรวมถึงการบอกต่อแก่ญาติ
สนิทมิตรสหายที่จะเป็ นลูกค้าใหม่ของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เรือ ส าราญต่ อ ไปอี ก ด้ ว ย ลัก ษณะการให้ บ ริก ารของ
ผู้ประกอบการธุรกิจเรือ สาราญดังกล่าวจึงเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชดิ กับนักท่องเที่ยวที่เป็ นลูกค้าของเรือสาราญ ่งึ อาจ
สนับสนุ นด้วยงานวิจยั ของ Aytun and Hakan (2015) วิจยั
เรื่อง Destination Attributes, Satisfaction, and the Cruise Visitor's
Intent to Revisit and Recommend พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของจุดหมายปลายทางกับความพึงพอใจและ
การบอกต่อของผู้ใช้บริการเรือสาราญเป็ นไปในทางบวก
โดยคุ ณ ลัก ษณะของจุ ด หมายปลายทาง ได้ แ ก่ ความ
สะดวกของการขนส่งสาธารณะ ความปลอดภัย และราคา
มีผลต่อความพึงพอใจอย่างมาก ผูป้ ระกอบการควรมุ่งเน้น
ในการพยายามเพิ่ม ความพึง พอใจของผู้ใช้บ ริก ารด้ว ย
คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง ่งึ จะช่วยเพิม่ โอกาส
ในการกลับ มาใช้ บ ริก าร ้ า และการบอกต่ อ ด้ ว ย และ
งานวิจ ัยของ Yingzhi et al. (2014) วิจ ัยเรื่อง An Empirical
Study on the Correlation between Cruising Motivation
and Cruising Intention พบว่า ปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลเชิงบวก
ต่อความตัง้ ใจในการใช้บริก ารเรือสาราญของผู้ใช้บริการ
เรือสาราญในประเทศจีน ได้แ ก่ ปั จ จัย แรงจูงใจด้านการ
พัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ด้า นความสัม พัน ธ์ในครอบครัว ด้า น
ความบัน เทิ ง และด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วบนฝั ่ง รวมถึ ง
งาน วิ จ ั ย ข อ ง Jones (2011) วิ จ ั ย เรื่ อ ง Motivations to
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Cruise: An Itinerary and Cruise Experience Study พบว่า
แรงจูงใจของนัก ท่องเที่ยวเรือสาราญมีอิทธิพ ลต่อการใช้
บริก ารเรือ ส าราญ โดยระดับ แรงจูงใจจะมีม ากหรือ น้ อ ย
ขึ้น อยู่ ก ับ ประสบการณ์ การใช้ บ ริก ารเรือ ส าราญ และ
งานวิจยั ของ Sangchoul Yi et al. (2011) วิจยั เรื่อง Exploring
Asian Cruise Travelers’ Travel Experience and Perception
พบว่า การรับ รู้ในการใช้บ ริก ารเรือ ส าราญมีอิท ธิพ ลต่ อ
ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชี ย
โดยการรับรูใ้ นการใช้บริการเรือสาราญของนักท่องเที่ยว
ช าว เอ เชี ย ใน มิ ติ ก ารรั บ รู้ คุ ณ ภ า พ ป ระก อ บ ด้ ว ย
4 องค์ ป ระกอบคือ สิ่ง อ านวยความสะดวก อาหารและ
เครื่องดื่ม ความบันเทิง และพนักงาน ่ึงสิง่ อานวยความ
สะดวกเป็ นปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลโดยตรงต่ อ ระดับ ความพึง
พอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเอเชี ย ส่วนมิติ
การรับ รู้คุ ณ ค่ า ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบคื อ การ
ตอบสนองทางอารมณ์ การรับรูร้ าคา และราคาและชื่อเสียง
่ึงการตอบสนองทางอารมณ์ เป็ น ปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลมาก
ทีส่ ุดต่อความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว
เอเชีย

ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะในการนา ลการวิ จยั ไปใช้
ประโยชน์
10.1.1 กรมการท่องเทีย่ ว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวาง
แผนการทางาน ทัง้ ในส่วนของการพัฒนาบริการท่องเทีย่ ว
และพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
ดึ ง ดู ด ใจและหลากหลาย รวมถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรมในจั ง หวัด ฝั ่ง อั น ดามั น ขอ งไทย เพื่ อ ให้ ม ี
โป รแกรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ม ากขึ้ น สามารถรองรั บ
นักท่องเทีย่ วจากเรือสาราญทีม่ าจานวนมากในแต่ละครัง้ ได้
่ึงจะท าให้สามารถกระจายนัก ท่ อ งเที่ย วออกไปจังหวัด
ใกล้เคียง ไม่กระจุกเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต
10.1.2 การท่ อ งเที่ย วแห่ งประเทศไทย
สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วโดยเรือสาราญให้มากขึน้ ทัง้ นี้เพราะ
ผลการวิจยั นี้ทาให้ทราบถึงกลุ่มเป้ าหมาย และพฤติกรรม
การบริโ ภคของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญ ่ึ ง หากการ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น

กลุ่ ม เป้ าหมายของเรือ ส าราญต้ อ งการมาท่ อ งเที่ย วใน
ประเทศไทย ผูป้ ระกอบการเรือสาราญก็จะจัดเส้นทางการ
เดินเรือเข้าประเทศไทยมากขึน้ ด้วย
10.1.3 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอัน
ดามัน ของไทย สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผน
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์การท่องเที่ยวร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐ
เพื่อ รองรับ นั ก ท่ อ งเที่ย วเรือ ส าราญให้ เข้า มาท่ อ งเที่ย ว
ตลอดจนวางแผนการเชื่อมโยงด้านการขนส่งเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยคานึงถึงประโยชน์ ท่จี ะ
ได้รบั แก่ชุมชนและสังคม
10.1.4 สมาคมหน่ วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญในกลุ่มท่องเที่ยวอัน
ดามันของไทย เช่น สมาคมโรงแรม สมาคมธุรกิจนาเที่ยว
สมาคมผู้ ป ระกอบการร้า นอาหาร เป็ นต้ น สามารถน า
ผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการให้บริการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือ สาราญที่จะเข้ามา
ใช้บริการเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
10.1.5 ผู้ป ระกอบการธุ รกิจ เรือ สาราญ
หรือสายการเดินเรือ / ตัวแทนสายการเดินเรือ / ตัวแทน
จัดการท่องเทีย่ วบนฝั ง่ / ตัวแทนจาหน่ายการท่องเทีย่ วเรือ
ส าราญ สามารถน าผลการวิ จ ัย ไปใช้ ใ นการวางแผน
พัฒ นาการให้บ ริก าร เพื่อ ส่งเสริม การท่ อ งเที่ย วโดยเรือ
สาราญในฝั ง่ ทะเลอันดามันได้มากขึน้
10.1.6 นั ก วิช าการด้ า นการตลาดหรือ
การท่องเที่ยว สามารถน าผลการวิจยั ไปสอนในชัน้ เรียน
หรือให้ค วามรู้แก่ ห น่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
เข้า ใจที่ถู ก ต้ อ งแก่ ห น่ ว ยงานนั น้ ๆ ่ึง จะเป็ นผลให้ ก าร
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ยวเรือ สาราญในประเทศ
ไทยสามารถพัฒ นาขึ้นได้อย่างถูกทิศทาง และลดปั ญ หา
ความไม่ เ ข้ า ใจต่ า งๆ ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคแก่ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเรือสาราญในประเทศไทย
10.2 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
ควรมีการศึกษาและพยากรณ์ ค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการมีท่าเรือสาราญหลัก (Home
Port) โดยผลการศึกษาจะท าให้ทราบว่าในกรณี ท่ีม ีท่ าเรือ
สาราญหลัก จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้เกิดการใช้จ่ายของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เพิ่ ม มากขึ้ น รวมทั ง้ ความต้ อ งการของ
นั กท่ องเที่ยวกลุ่ มนี้ ท่ี จะชื่นชอบในกิจกรรมการท่ องเที่ยว
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ประเภทใดบ้าง ตลอดจนความต้องการท่องเทีย่ วในจุดแวะพัก
ที่ ม ี ศ ั ก ยภาพในอนาคตของประเทศไทยจุ ด ใด เพื่ อ ให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้รองรับการตัดสินในการสร้าง
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ท่ า เรือ ส าราญหลัก (Home Port) รวมถึ ง ท่ า เรือ แวะพั ก
(Transit Port) ของประเทศไทย ทัง้ ทางด้านทะเลอันดามันและ
อ่าวไทย
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