
 

 
 

111 

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
The 2nd National Liberal Arts Conference on Wisdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (WISH2020) 

 

พฤติกรรมการท*องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท*องเที่ยวเรือสำราญ 

ที่มีต*อการจัดการการท*องเที่ยวเรือสำราญ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรGธาน ี

CRUISE PASSENGER’S TRAVEL BEHAVIOR AND SATISFACTION TOWARD CRUISE 

TOURISM MANAGEMENT IN KOH SAMUI DESTRICT, SURAT THANI PROVINCE 
 

ภาณุมาศ เกตุแก,ว1*, รัศมี อัจฉริยไพศาลกุล2, และ มณฑาทิพย= หงุ@ยตระกูล3 

Panumart Kedkaew1*, Ratsamee Ajchariyapaisankul2, and Monthatip Nguitragool3 
 

1, 2, 3 คณะการท)องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ, มหาวิทยาลัยหอการค;าไทย, กรุงเทพฯ 
1, 2, 3 School of Tourism and Services, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

 

บทคัดย(อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป5นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค>เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่

เดินทางทFองเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี และ 2) ประเมินระดับความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่มีตFอ

การจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี โดยใชUแบบสอบถามเป5นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขUอมูลจากนักทFองเที่ยวชาวตFางชาติที่เดินทางทFองเที่ยวโดยเรือสำราญ มายังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี จำนวน 400 คน 

ผลการวิจัย พบวFา 1) พฤติกรรมการทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยวเรือสำราญ สFวนใหญFมีประสบการณ>ในเดินทางทFองเที่ยวเรือสำราญ 

2-3 ครั้ง มีวัตถุประสงค> เพื่อพักผFอนและการเดินทางทFองเที่ยว ทFาเรือแวะพัก หรือจุดปลายหมายทางเป5นแรงจูงใจสำคัญของ

นักทFองเที่ยวเรือสำราญ การรับรูUขUอมูลการเดินทางทFองเที่ยวเรือสำราญจากเว็บไซต>สายการเดินเรือ สFวนมากเป5นกลุFมนักทFองเที่ยว

คูFรัก มีรูปแบบการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aงจากการจองโปรแกรมการทFองเที่ยวบนเรือสำราญ แหลFงทFองเที่ยวบนฝ`aงที่สนใจ คือ     

วัดพระใหญF รวมทั้งสนใจในกิจกรรมการทFองเที่ยวชมเมือง หากพิจารณาคFาใชUจFายในการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aงเฉลี่ย 4,216 บาท 

ตFอวัน ประเภทคFาใชUจ FายในการเดินทางทFองเที ่ยวบนฝ` aงสFวนใหญFเป5นการคFาใชUจ FายดUานโปรแกรมการทFองเที ่ยว และ                       

2) ระดับความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญตFอการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี 

พบวFา ดUานคุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง มีความพึงพอใจอยูFในระดับมาก ในขณะที ่ดUานการบริหารจัดการทFาเรือ                

ดUานป`จจัยพื้นฐานและสภาพแวดลUอม ดUานสินคUา และดUานบริการทางการทFองเที่ยว มีความพึงพอใจอยูFในระดับปานกลาง 
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการทFองเที่ยว  ความพึงพอใจ  นักทFองเที่ยวเรือสำราญ  การจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญ  
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Abstract 
This research is a quantitative research with the objectives are 1) to study cruise passengers’ travel behavior 

in Koh Samui district, Surat Thani Province and 2) to evaluate cruise passengers’ satisfaction level toward 

cruise tourism management in Koh Samui district, Surat Thani Province. The data collecting was 

questionnaires from 400 international cruise passengers. The findings found that 1) most of cruise 

passengers’ behavior had ever travelled by cruise a few times while the motivation of cruising was port of 

call or destination and getting information from cruise line websites. Most of passengers were spouses and 

preferred to travel in Big Buddha Temple with city sightseeing. The pattern of shore excursion was booking 

a trip on board. The amount of expenditure average was in 4,216 Thai baht/day on shore excursion. And 2) 

Cruise passengers’ satisfaction level toward cruise tourism management in Koh Samui district, Surat Thani 

Province revealed that destination characteristic was in a high satisfaction level while Port Management, 

Fundamental Factor and Tourism Product and Service were in a moderate satisfaction level. 

 

Keyword: Travel Behavior, Satisfaction, Cruise Passenger, Cruise Tourism Management 

 

บทนำ 

 การทFองเที่ยวเรือสำราญ เป5นอีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางทFองเที่ยวที่ไดUรับความนิยมอยFางมากในป`จจุบันและ         

เป5นอุตสาหกรรมที่ผลักดันใหUการทFองเที่ยวเติบโตอยFางตFอเนื่อง ทั้งนี้ จากการรายงานของสมาคมเรือสำราญระหวFางประเทศ 

(Cruise Line International Association: CLIA) พบวFา จำนวนนักทFองเที่ยวเรือสำราญตั้งแตFป� ค.ศ. 2010 ถึง 2019 มีอัตรา

การเติบโตเพิ ่มขึ ้นทุกป�และมีแนวโนUมเพิ ่มสูงขึ ้นอยFางตFอเนื ่อง โดยในป� ค.ศ. 2010 มีจำนวนนักทFองเที ่ยวเรือสำราญ          

19.1 ลUานคน และเพิ่มขึ้นถึง 30.2 ลUานคน ในป� ค.ศ. 2019 ดังภาพที่ 1   

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 1 สถิติจำนวนนักทFองเที่ยวเรือสำราญของโลก (ลUานคน) 

 

นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมเรือสำราญยังมีบทบาทสำคัญตFอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยใน              

ป� ค.ศ. 2019 สามารถสรUางงานใหUกับประชากรกวFา 1,177,000 ตำแหนFง และสรUางรายไดUโดยตรงกวFา 150 ลUานเหรียญสหรัฐ 

ทำใหUเกิดเม็ดเงินสะพัดอยFางตFอเนื่อง (CLIA, 2019a) ดUวยเหตุนี้ จึงทำใหUหลายประเทศทั่วโลกใหUความสำคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมเรือสำราญอยFางเป5นรูปธรรม เป5นการกระตุUนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบสนองตามการเติบโตของอุตสาหกรรม

เรือสำราญ โดยเฉพาะอยFางยิ่งประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ไดUใหUความสำคัญในการพัฒนาโครงสรUางพื้นฐานและสิ่งอำนวย

ความสะดวกของทFาเรือใหUมาตรฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเรือสำราญ ในป`จจุบันมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง

รUอยละ 9.1 ตFอป� เนื ่องจากสายการเดินเรือเป5นจำนวนมากไดUใชUภูมิภาคเอเชียเป5นจุดหมายปลายทางสำหรับเสUนทาง             

19.1 20.5 20.9 21.3 22.3 23.1 24.7 25.8 27.2
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การทFองเที่ยวเรือสำราญเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภูมิภาคเอเชียมีความหลากหลายของทFาเรือครอบคลุมในหลายพื้นที่ รวมทั้ง

สินคUาทางการทFองเที่ยวมีความเป5นเอกลักษณ> ความคุUมคFาเงินและความนFาสนใจของเสUนทางการลFองเรือสำราญ เป5นตUน 

(Chen, 2016) 

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมเรือสำราญในภูมิภาคเอเชียสFงผลทำใหUประเทศไทยเป5นจุดหมายปลายทางสำหรับ         

การทFองเที่ยวเรือสำราญที่ไดUรับความนิยมอยFางมาก ประเทศไทยมีทFาเรือหลักที่ใหUบริการเรือสำราญทั้งเสUนทางฝ`aงทะเล       

อันดามันและอFาวไทย มีทFาเรือหลัก ไดUแกF ทFาเรือภูเก็ต ทFาเรือแหลมฉบังและทFาเรือเกาะสมุย ทFาเรือดังกลFาวแสดงบทบาทเป5น

ทFาเรือแวะพักเป5นหลัก เนื่องจากมีขUอจำกัดบางประการ เชFน โครงสรUางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทFาเรือ     

เป5นตUน (ไพฑูรย> มนต>พานทอง, 2559) ทั้งนี้ จากการรายงานของ CLIA (2019) พบวFา จำนวนการเขUาเทียบทFาของเรือสำราญ

ในประเทศไทย ชFวง 5 ป�ที่ผFานมา มีการเติบโตของการแวะพักเรือสำราญอยFางตFอเนื่อง โดยทFาเรือภูเก็ตและทFาเรือแหลมฉบัง 

ถือเป5นทFาเรือแวะพักที่มีความนิยมอยFางมากในประเทศไทย สFวนทFาเรือเกาะสมุย จะเห็นไดUวFาการเติบโตของจำนวนการแวะ

ของเรือสำราญยังมีการเติบโตคFอนขUางนUอยในแตFละป� (CLIA, 2019b) ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 จำนวนแวะพักของเรือสำราญในทFาเรือของประเทศไทย ป� ค.ศ. 2014-2018 

 

 อยFางไรก็ตาม การเติบโตของจำนวนการแวะพักเรือสำราญของทFาเรือเกาะสมุยมีการเติบโตคFอนขUางนUอยในแตFละป� 

เนื่องดUวยทFาเรือเกาะสมุยยังมีขUอจำกัดอยูFหลายประการที่จะตUองไดUรับการปรับปรุงแกUไข ไดUแกF โครงสรUางพื้นฐาน สิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับทFาเรือที่ยังไมFไดUมาตรฐาน แหลFงทFองเที่ยวขาดความหลากหลาย ระบบคมนาคมขนสFงและการจราจร

แออัด และป`ญหาการขาดแคลนผูUใหUบริการการทFองเที่ยว เป5นตUน  

 จากสถานการณ>และบริบทของการทFองเที ่ยวเรือสำราญในป`จจุบัน สFงผลทำใหUสายการเดินเรือไดUขยายฐาน

กลุFมเป�าหมายจากกลุFมผูUสูงอายุเป5นกลุFมที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชFน กลุFมคนหนุFมสาว กลุFมครอบครัวและกลุFมคนวัยทำงาน 

การขยายฐานกลุFมเป�าหมายใหUมีขนาดใหญF สFงผลใหUสายการเดินเรือปรับขนาดของเรือสำราญใหUใหญFขึ ้น สามารถรองรับ

นักทFองเที่ยวเรือสำราญไดUมากขึ้น เมื่อขนาดของเรือสำราญมีขนาดใหญFมากขึ้น ทำใหUราคาของเรือสำราญถูกลง จึงเป5นกลยุทธ>ใน

การสรUางแรงจูงใจใหUกับกลุFมเป�าหมาย รวมถึงมีเสUนทางการทFองเที่ยวเรือสำราญที่หลากหลาย ขยายฤดูกาลการลFองเรือสำราญใหU

นานมากขึ้น ปรับลดจำนวนวันในการลFองเรือสำราญสั้นลง เป5นการดึงดูดกลุFมนักทFองเที่ยวรุFนใหมFที่มีอายุนUอย (Gibson & 

Parkman, 2018; Cruise Industry News, 2019) แสดงใหUเห็นวFาพฤติกรรมการทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยวเรือสำราญในป`จจุบัน

เปลี่ยนแปลงไป เสUนทางการทFองเที่ยวเรือสำราญและจุดหมายปลายทางจะตUองมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับกลุFมเป�าหมาย เชFน                

ความหลากหลายของสินคUาและบริการทางการทFองเที่ยวที่มีเอกลักษณ>สามารถดึงดูดนักทFองเที่ยวเรือสำราญไดUอยFางดี มีความ

คุUมคFากับประสบการณ>การทFองเที่ยว รวมทั้งนำเสนอการบริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับกลุFมเป�าหมาย 
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 ดังนั้น ผูUวิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการทFองเที่ยวและความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่มีตFอการจัดการ     

การทFองเที่ยวเรือสำราญ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี จะเป5นประโยชน>แกFผูUที่เกี่ยวขUองในการนำผลการศึกษาไปใชUใน

การพัฒนาสินคUาและบริการทางการทFองเที่ยวใหUสอดคลUองกับพฤติกรรมการทFองเที่ยวเรือสำราญ อีกทั้งสามารถกำหนด         

แนวทางการพัฒนาการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญ โดยสFงเสริมใหUเกาะสมุยเป5นจุดหมายปลายทางสำหรับการทFองเที่ยว

เรือสำราญที่มีศักยภาพของประเทศ ใหUสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการทFองเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทยสูF

การเป5นศูนย>กลางการทFองเที่ยวเรือสาราญในภูมิภาคอาเซียนตFอไป 
 

วัตถุประสงค<ของการวิจัย 

 1.  เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการทFองเที ่ยวของนักทFองเที ่ยวเรือสำราญที่เดินทางทFองเที ่ยวในอำเภอเกาะสมุย        

จังหวัดสุราษฎร>ธานี  

 2.  เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่มีตFอการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญใน      

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญ คือ กระบวนการบริหารจัดการองค>ประกอบตFาง ๆ ที่เกี่ยวขUองกับเรือสำราญ 

รวมไปถึงจุดหมายปลายทาง เชื่อมโยงระหวFางภูมิประเทศ ทำเลที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพและแหลFงทFองเที่ยวเขUาดUวยกัน 

(Rodrigue & Notteboom, 2012) อีกทั้งความพรUอมของจุดหมายปลายทางของการทFองเที่ยวเรือสำราญมีความสำคัญตFอ

การพัฒนา การปรับปรุง หรือการทำใหUเกิดความเปลี่ยนแปลง โดยพื้นที่ทFองเที่ยวจะตUองมีความหลากหลายของทรัพยากร       

มีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามความตUองการ หรือความคาดหวังของ

นักทFองเที่ยวเรือสำราญ รวมทั้งทFาเรือ หรือจุดหมายปลายทางควรนำเสนอประสบการณ>การทFองเที่ยวที่แตกตFางใหUแกF

นักทFองเที่ยวเรือสำราญ (Gibson, 2012) ทั้งนี ้ ผู UวิจัยไดUทำการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวขUองกับการจัดการ         

การทFองเที ่ยวเร ือสำราญ ไดUสร ุปองค>ประกอบสำคัญที ่ม ีอ ิทธ ิพลตFอการจัดการการทFองเที ่ยวเร ือสำราญ จำนวน                    

27 องค>ประกอบ สามารถแบFงออกเป5น 4 กลุFมป`จจัยหลัก ไดUแกF 1)  คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง 2)  การบริหารจัดการ

ทFาเรือ 3)  ป`จจัยพื้นฐานและสภาพแวดลUอม และ 4)  สินคUาและบริการทางการทFองเที่ยว ดังรายละเอียดตFอไปนี ้

 1.  คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง หมายถึง สิ่งที่บFงบอก หรือลักษณะทางกายภาพของจุดหมายปลายทางนั้น ๆ 

มิติของการทFองเที่ยวเรือสำราญจะรวมถึง ทFาเรือ เป5นป`จจัยสำคัญในการอำนวยความสะดวกสำหรับเรือสำราญและนักทFองเที่ยว

เรือสำราญ อีกทั้งคุณลักษณะของจุดหมายปลายทางถือเป5นป`จจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินคUาและบริการของนักทFองเที่ยวเรือ

สำราญอีกดUวย (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010) สำหรับคุณลักษณะของจุดหมายปลายทางมีองค>ประกอบสำคัญ ไดUแกF 

ความคุUมคFาเงิน เสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคง ความสะอาด สุขอนามัยและทัศนียภาพของทFาเรือ  

 2.  การบริหารจัดการท@าเรือ หลายองค>กรและหนFวยงานไดUมีการนำเสนอการบริการที่มีประสิทธิภาพตFอสาย    

การเดินเรือและนักทFองเที่ยวเรือสำราญ ดUวยการบริหารจัดการทFาเรือ คือ การกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการทFาเรือ     

เพื่อสรUางความพึงพอใจใหUกับสายเดินเรือและนักทFองเที่ยวเรือสำราญอยFางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยFางยิ่งการบูรณาการ

จากหลายภาคีที่เกี่ยวขUองกับการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญในการวางแผน การจัดระเบียบ การชี้นำและการควบคุม 

ทั้งหมดลUวนมีความจำเป5นในการบริหารจัดการทFาเรือใหUประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค>ที่กำหนดไวU (Chang et al., 

2016) ดUวยองค>ประกอบของการบริหารจัดการทFาเรือ ประกอบดUวย พิธีการตรวจคนเขUาเมือง กระบวนการขนถFาย

นักทFองเที่ยว เรือขนถFายผูUโดยสาร ใหUบริการของเจUาหนUาที่ทFาเรือ การรักษาความปลอดภัยและระบบการจัดการทFาเรือ  

 



 

 
 

115 

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
The 2nd National Liberal Arts Conference on Wisdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (WISH2020) 

 

 3.  ปlจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล,อม ในการพิจารณาเลือกเสUนทางการทFองเที่ยวเรือสำราญ สายการเดินเรือ

จะตUองพิจารณาถึงป`จจัยพื้นฐานและสภาพแวดลUอมของจุดหมายปลายทาง รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเป5น

มาตรฐานสากล (Satta et al., 2015) ทั้งนี้ ป`จจัยพื้นฐานและสภาพแวดลUอมที่มีความสำคัญ ประกอบไปดUวย ลักษณะของ

ทFาเรือ ความสามารถในการรองรับของทFาเรือ โครงสรUางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐาน พื้นที่

รองรับผูUโดยสาร เสUนทางการคมนาคมการเขUาถึง สภาพภูมิอากาศ สภาพทะเล และการเชื่อมโยงกับทFาเรือ 

 4.  สินค,าและบริการทางการท@องเที่ยว ถือเป5นองค>ประกอบที่สำคัญในการดึงดูดความสนใจใหUนักทFองเที่ยว

เดินทางทFองเที่ยวยังจุดหมายปลายทาง สินคUาและบริการทางการทFองเที่ยวจะตUองมีความหลากหลายมีเอกลักษณ>เฉพาะตัว 

สามารถตอบสนองตามความตUองการของนักทFองเที่ยว รวมไปถึงการใหUบริการอยFางมืออาชีพของผูUใหUบริการ เพื่อสรUาง          

ความประทับใจและความพึงพอใจแกFนักทFองเที่ยวเรือสำราญ (Weeden & Dowling, 2017) โดยองค>ประกอบของสินคUาและ

บรกิารทางการทFองเทีย่ว ไดUแกF การบริการขUอมลูทางการทFองเทีย่ว ผูUใหUบรกิารและมคัคเุทศก> การใหUบรกิารขนสFง ยานพาหนะ 

การจัดรายการนำเที่ยวบนฝ`aง แหลFงทFองเที่ยว กิจกรรมทางการทFองเที่ยวบนฝ`aง ภัตตาคาร รUานอาหาร แหลFงชUอปป� ง และ        

รUานขายของที่ระลึก 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ@มตวัอย@าง คือ นักทFองเที่ยวชาวตFางชาติที่เดินทางทFองเที่ยว โดยเรือสำราญมายังอำเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร>ธานี จำนวนทั้งหมด 90,625 คน (สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร>ธาน,ี 2562) ผูUวิจัยไดUกำหนดกลุFมตัวอยFางจาก

การคำนวณขนาดกลุFมตัวอยFางตามหลักสถิติของ Krejcie and Morgan (1970) ดังนั้น ขนาดกลุFมตัวอยFางเทFากับ 385 คน    

แตFเพื ่อลดความคลาดเคลื ่อนในการวิเคราะห>ขUอมูล ผู Uว ิจ ัยเก็บแบบสอบถามจากกลุ FมตัวอยFาง เป5นจำนวน 400 คน                 

โดยใชUวิธีการสุFมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดคุณลักษณะของกลุFมตัวอยFางเพื่อคัดกรองผูUที่เหมาะสมใน

การวิจัย ซึ่งกลุFมตัวอยFางจะตUองเป5นนักทFองเที่ยวชาวตFางชาติที่เดินทางทFองเที่ยวโดยเรือสำราญและเป5นนักทFองเที่ยวที่มี     

การแวะพัก รวมทั้งมีการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aง ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี  

 เครื่องมือในการเก็บข,อมูล คือ แบบสอบถาม เป5นลักษณะแบบสอบถามปลายป�ด (Close-Ended Question)        

สามารถแบFงออกเป5น 3 สFวน คือ 1)  ขUอมูลทั่วไปของนักทFองเที่ยวเรือสำราญ 2)  พฤติกรรมการทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยว    

เรือสำราญ และ 3)  ความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่มีตFอการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญ อำเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร>ธานี ในแตFละดUานไดUใชUมาตรวัดแบบลิเคอร>ท (Likert Scale) ดUวยระดับมาตรการวัดเป5น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 

มาก ปานกลาง นUอย นUอยที่สุด  

 การวิเคราะห=ข,อมูล เป5นการวิเคราะห>คFาสถิติขั้นพื้นฐานของตัวแปรดUวยสถิติเชิงพรรณนาสำหรับขUอมูลทั่วไปของ

นักทFองเที ่ยวเรือสำราญ พฤติกรรมการทFองเที ่ยวของนักทFองเที ่ยวเรือสำราญและความพึงพอใจที ่ม ีต Fอการจัดการ                 

การทFองเที่ยวเรือสำราญ ไดUแกF ความถี ่(Frequency) คFารUอยละ (Percentage) และคFาเฉลี่ย (Mean)  
 

ผลการวิจัย 

 1.  พฤติกรรมการท@องเที่ยวของนักท@องเที่ยวเรือสำราญ 

จากการเก็บรวมรวบขUอมูลทั ่วไปของนักทFองเที ่ยวชาวตFางชาติที ่เด ินทางทFองเที ่ยวโดยเรือสำราญมายัง              

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี สFวนใหญFเป5นเพศหญิง จำนวน 199 คน คิดเป5นรUอยละ 53.50 มีอายุระหวFาง            

51-65 ป� จัดอยูFในกลุFม Baby Boomer Generation จำนวน 164 คน คิดเป5นรUอยละ 41.00 สFวนมากเป5นกลุFมนักทFองเที่ยว

ที่มาจากภูมิภาคยุโรป จำนวน 146 คน คิดเป5นรUอยละ 36.50 พบวFา เป5นนักทFองเที่ยวเรือสำราญสัญชาติอเมริกัน เป5นกลุFม

นักทFองเที่ยวที่เดินทางมายังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานีมากที่สุด จำนวน 70 คน คิดเป5นรUอยละ 17.50 สFวนใหญFมี

สถานภาพสมรส จำนวน 272 คน คิดเป5นรUอยละ 22.75 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 246 คน คิดเป5นรUอยละ 
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61.50 ประกอบอาชีพเป5นพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 166 คน คิดเป5นรUอยละ 41.50 และมีรายไดUเฉลี่ยตFอเดือน 50,000– 

100,000 บาท จำนวน 121 คน คิดเป5นรUอยละ 21.00  

 ผลการวิเคราะห>ขUอมูลพฤติกรรมการทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยวเรือสำราญ พบวFา นักทFองเที่ยวชาวตFางชาติที่เดินทาง

ทFองเที่ยวโดยเรือสำราญมายังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานีสFวนใหญFมีความถี่ในการทFองเที่ยวเรือสำราญ 2–3 ครั้ง จำนวน 

114 คน คิดเป5นรUอยละ 28.50 มีวัตถุประสงค>ในการทFองเที่ยวเรือสำราญเพื่อการพักผFอนและการเดินทางทFองเที่ยว จำนวน          

394 คน คิดเป5นรUอยละ 98.50 แรงจูงใจในการทFองเที่ยวเรือสำราญสFวนใหญF คือ ทFาเรือแวะพัก หรือจุดหมายปลายทาง จำนวน 

243 คน คิดเป5นรUอยละ 60.75 ไดUรับรูUขUอมูลการเดินทางทFองเที่ยวเรือสำราญมาจากเว็บไซต>สายการเดินเรือ จำนวน 228 คน คิด

เป5นรUอยละ 57.00 มีคูFรัก หรือสามีภรรยาเป5นผูUรFวมเดินทางในการทFองเที่ยวเรือสำราญ จำนวน 210 คน คิดเป5นรUอยละ 52.50 เมื่อ

พิจารณาจำนวนของผูUรFวมเดินทางสFวนใหญF จำนวน 2 คน คิดเป5นรUอยละ 69.50 ซึ่งแหลFงทFองเที่ยวบนฝ`aงที่นักทFองเที่ยวเรือสำราญ

ใหUความสนใจ คือ วัดพระใหญF (เกาะฟาน) เป5นแหลFงทFองเที่ยวทางประวัตศาสตร>และวัฒนธรรม จำนวน 263 คน คิดเป5นรUอยละ 

65.75 รวมทั้งกิจกรรมการทFองเที่ยวบนฝ`aงที่นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUความสนใจ คือ การทFองเที่ยวชมเมือง จำนวน 244 คน         

คิดเป5นรUอยละ 61.00 มีรูปแบบการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aงจากการจองโปรแกรมการทFองเที่ยวบนเรือสำราญ จำนวน 228 คน     

คิดเป5นรUอยละ 57.00 ทั้งนี้ หากพิจารณาคFาใชUจFายเฉลี่ยในการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aง พบวFา มีคFาใชUจFายเฉลี่ย 4,216 บาท 

ประเภทคFาใชUจFายในการเดินทFองเที่ยวบนฝ`aงสFวนใหญFเป5นคFาใชUจFายดUานโปรแกรมการทFองเที่ยว  

 

2.  ความพึงพอใจต@อการจัดการการท@องเที่ยวเรือสำราญ 

 ผลการวิเคราะห>ขUอมูลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่มีตFอการจัดการการทFองเที่ยว

เรือสำราญของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร>ธานี พบวFา  

 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจดUานคุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง 

คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง X SD ระดับ อันดับ 

1. ทัศนียภาพของจุดหมายปลายทาง 3.54 1.035 มาก 2 

2. ความสะอาดและสุขอนามัย 2.77 1.062 ปานกลาง 4 

3. ความคุ;มค)าเงิน 4.06 0.883 มาก 1 

4. เสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคง 3.43 1.166 มาก 3 

รวม 3.45 1.037 มาก  

 

 จากตารางที่ 1 พบวFา การประเมินระดับความพึงพอใจดUานคุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง ผลการประเมิน ใน

ภาพรวมอยูFในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคFาเฉลี่ย 3.45 เมื่อพิจารณาเป5นรายป`จจัยพบวFา ความคุUมคFาเงิน เป5นป`จจัยที่

นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยมากที่สุด มีคFาเฉลี่ย 4.06 อยูFในระดับความพึงพอใจมาก ในขณะที่ความสะอาดและ

สุขอนามัยเป5นป`จจัยที่นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยนUอยที่สุด มีคFาเฉลี่ย 2.77 อยูFในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจดUานการบริหารจัดการทFาเรือ 

การบริหารจัดการทIาเรือ X SD ระดับ อันดับ 

1. พิธีการตรวจคนเข;าเมือง 3.70 1.089 มาก 1 

2. กระบวนการขนถ)ายนักท)องเที่ยว 2.87 1.308 ปานกลาง 5 

3. เรือขนถ)ายผู;โดยสาร 2.95 1.280 ปานกลาง 3 

4. การให;บริการของเจ;าหน;าที่ท)าเรือ 3.10 1.107 ปานกลาง 2 

5. การรักษาความปลอดภัย 2.68 1.516 ปานกลาง 6 

6. ระบบการจัดการท)าเรือ 2.90 1.179 ปานกลาง 4 

รวม 3.03 1.247 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 2 พบวFา การประเมินระดับความพึงพอใจดUานการบริหารจัดการทFาเรือ ผลการประเมินในภาพรวมอยูFในระดับ

ความพึงพอใจปานกลาง มีคFาเฉลี่ย 3.03 เมื่อพิจารณาเป5นรายป`จจัยพบวFา พิธีการตรวจคนเขUาเมืองเป5นป`จจัยที่นักทFองเที่ยวเรือ

สำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยมากที่สุด มีคFาเฉลี่ย 3.70 อยูFในระดับความพึงพอใจมาก ในขณะที่การรักษาความปลอดภัยเป5นป`จจัยที่

นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยนUอยที่สุด มีคFาเฉลี่ย 2.68 อยูFในระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจดUานป`จจัยพื้นฐานและสภาพแวดลUอม 

ปLจจัยพื้นฐานและสภาพแวดลSอม X SD ระดับ อันดับ 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตรsของท)าเรือ 3.95 1.037 มาก 2 

2. ความสามารถในการรองรับของท)าเรือ 2.25 1.085 น;อย 8 

3. โครงสร;างพื้นฐานสำหรับท)าเรือ 2.16 1.159 น;อย 9 

4. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับท)าเรือ 2.39 1.030 น;อย 6 

5. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2.35 1.003 น;อย 7 

6. พื้นที่รองรับผู;โดยสารเรือสำราญ 2.74 1.085 ปานกลาง 5 

7. เส;นทางการคมนาคมและการเข;าถึง 3.68 0.925 มาก 4 

8. สภาพภูมิอากาศและสภาพทางทะเล 4.03 0.845 มาก 1 

9. การเชื่อมโยงกับท)าเรืออื่นๆ 3.93 0.902 มาก 3 

รวม 3.05 1.008 ปานกลาง  

 

 จากตารางที่ 3 พบวFา การประเมินระดับความพึงพอใจดUานป`จจัยพื้นฐานและสภาพแวดลUอม ผลการประเมินในภาพ

รวมอยูFในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคFาเฉลี่ย 3.05 เมื่อพิจารณาเป5นรายป`จจัยพบวFา สภาพภูมิอากาศและสภาพทาง

ทะเล เป5นป`จจัยที่นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยมากที่สุด มีคFาเฉลี่ย 4.03 อยูFในระดับความพึงพอใจมาก ในขณะที่ 

โครงสรUางพื้นฐานสำหรับทFาเรือ เป5นป`จจัยที่นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยนUอยที่สุด มีคFาเฉลี่ย 2.68 อยูFในระดับ

ความพึงพอใจนUอย 
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ตารางที่ 4  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจดUานสินคUาและบริการทางการทFองเที่ยว 

สินคSาและบริการทางการทIองเที่ยว X SD ระดับ อันดับ 

1. การบริการข;อมูลทางการท)องเที่ยว 2.29 1.084 น;อย 8 

2. ผู;ให;บริการและมัคคุเทศกs 4.08 0.903 มาก 1 

3. การให;บริการขนส)งและยานพาหนะ 3.30 1.124 ปานกลาง 7 

4. การจัดรายการนำเที่ยวบนฝ|}ง 3.59 1.077 มาก 2 

5. แหล)งท)องเที่ยว 3.52 1.092 มาก 3 

6. กิจกรรมทางการท)องเที่ยวบนฝ|}ง 3.31 1.124 ปานกลาง 6 

7. ภัตตาคารและร;านอาหาร 3.40 1.045 ปานกลาง 4 

8. แหล)งช;อปป~�งและร;านขายของที่ระลึก 3.34 1.786 ปานกลาง 5 

รวม 3.35 1.154 ปานกลาง  

 

 จากตารางที่ 4 พบวFา การประเมินระดับความพึงพอใจดUานสินคUาและบริการทางการทFองเที่ยว ผลการประเมินใน

ภาพรวมอยูFในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคFาเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป5นรายป`จจัยพบวFา ผูUใหUบริการและมัคคุเทศก>     

เป5นป`จจัยที่นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยมากที่สุดมีคFาเฉลี่ย 4.08 อยูFในระดับความพึงพอใจมาก ในขณะที่               

การบริการขUอมูลทางการทFองเที่ยว เป5นป`จจัยที่นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUคะแนนคFาเฉลี่ยนUอยที่สุด มีคFาเฉลี่ย 2.29 อยูFใน

ระดับความพึงพอใจนUอย 

 

ตารางที่ 5  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตFอการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญ 

การจัดการการทIองเที่ยวเรือสำราญ X SD ระดับ อันดับ 

1. คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง 3.45 1.037 มาก 1 

2. การบริหารจัดการท)าเรือ 3.03 1.247 ปานกลาง 4 

3. ป|จจัยพื้นฐานและสภาพแวดล;อม 3.05 1.008 ปานกลาง 3 

4. สินค;าและบริการทางการท)องเที่ยว 3.35 1.154 ปานกลาง 2 

รวม 3.22 1.112 ปานกลาง  

 

 จากตารางที่ 5 พบวFา การประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตFอการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญ ผลการประเมินใน

ภาพรวมอยูFในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีคFาเฉลี่ย 3.22 เมื่อพิจารณาผลรวมเป5นรายดUานพบวFา คุณลักษณะของจุดหมาย

ปลายทาง นักทFองเที่ยวเรือสำราญประเมินระดับความพึงพอใจอยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ย 3.45 รองลงมาคือ สินคUาและบริการ

ทางการทFองเที่ยว นักทFองเที่ยวเรือสำราญประเมินระดับความพึงพอใจอยูFในระดับปานกลาง มีคFาเฉลี่ย 3.35 ป`จจัยพื้นฐานและ

สภาพแวดลUอม นักทFองเที่ยวเรือสำราญประเมินระดับความพึงพอใจอยูFในระดับปานกลาง มีคFาเฉลี่ย 3.05 และการบริหารจัดการ

ทFาเรือ นักทFองเที่ยวเรือสำราญประเมินระดับความพึงพอใจอยูFในระดับปานกลาง มีคFาเฉลี่ย 3.03 ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 
1.  พฤติกรรมการท@องเที่ยวของนักท@องเที่ยวเรือสำราญ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางทFองเที่ยวมายังอำเภอเกาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร>ธานี ในประเด็นดังตFอไปนี้ 

1.1 ความถี่ในการทFองเที่ยวเรือสำราญ  

นักทFองเที่ยวเรือสำราญสFวนใหญFมีความถี่ในการทFองเที่ยวเรือสำราญ 2-3 ครั้ง สอดคลUองกับการศึกษาของ 

De Cantis et al. (2016) พบวFา นักทFองเที่ยวเรือสำราญมีประสบการณ>ในการเดินทางทFองเที่ยวโดยเรือสำราญประมาณ 2-3 ครั้ง

และ Jones (2011) ไดUทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทFองเที่ยวเรือสำราญสFวนใหญFเป5นนักทFองเที่ยวที่เดินทาง

ทFองเที่ยวสำราญซ้ำ แตกตFางไปจากผลการศึกษาของ Mc Carthy (2017) ที่ไดUศึกษาพฤติกรรมของนักทFองเที่ยวเรือสำราญ 

ชาวไตUหวัน พบวFา สFวนใหญFเป5นนักทFองเที่ยวที่มีประสบการณ>ในการทFองเที่ยวเรือสำราญเป5นครั้งแรก  

1.2 วัตถุประสงค>ในการทFองเที่ยวเรือสำราญ 

นักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางมายังทFาเรือเกาะสมุยสFวนใหญFมีวัตถุประสงค> เพื่อการพักผFอนและ         

การเดินทางทFองเที่ยว สอดคลUองกับ Satta et al. (2015) ที่กลFาววFา การทFองเที่ยวเรือสำราญเป5นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับ    

การพักผFอนและการเดินทางทFองเที่ยวที่ไดUรับความนิยมอยFางมากในป`จจุบัน นอกจากจะไดUชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามแลUว 

ยังสนุกกับการเดินทางแวะพักตามเมืองทFาตFาง ๆ แตกตFางจากผลการศึกษาของ Maher (2012) กลFาววFา ผูUโดยสารเรือสำราญ

ที่ลFองเรือสำราญไปยังหมูFเกาะแอตแลนติก สFวนใหญFมีวัตถุประสงค> เพื่อเรียนรูUและหาประสบการณ>ใหมF ๆ 

1.3 แรงจูงใจในการทFองเที่ยวเรือสำราญ    

แรงจูงใจในการทFองเที่ยวเรือสำราญสFวนใหญF คือ ทFาเรือแวะพัก หรือจุดหมายปลายทาง สอดคลUองกับ    

ผลการศึกษาของ Andriotis and Agiomirgianakis (2010) พบวFา ทFาเรือเป5นป`จจัยสำคัญในการดึงดูดนักทFองเที่ยวเรือสำราญ  

ใหUเลือกเดินทางทFองเที่ยว โดยทFาเรือจะตUองมีความเป5นเอกลักษณ>ในเรื่องของแหลFงทFองเที่ยวและกิจกรรมการทFองเที่ยว 

ในขณะที่ Arja et al. (2016) กลFาววFา ระยะเวลาในการลFองเรือ เป5นแรงจูงใจใหUนักทFองเที่ยวเรือสำราญเกิดการตัดสินใจ

เดินทางทFองเที่ยว รูปแบบการเดินทางทFองเที่ยวเรือสำราญเปลี่ยนแปลงไป มีการลดระยะเวลาเดินทางใหUนUอยลง เป5น           

การดึงดูดกลุFมนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เป5นกลุFมคนรุFนใหมF เนื่องจากกลุFมนี้อยูFในวัยทำงานจึงมีระยะเวลาคFอนขUางจำกัด ดังนั้น 

แรงจูงใจในการเดินทางทFองเที่ยวเรือสำราญขึ้นอยูFกับป`จจัยสFวนบุคคล เชFน กลุFมนักทFองเที่ยวที่มีรายไดUสูงจะใหUความสำคัญ

เรื ่องความปลอดภัยและคุณภาพการบริการเป5นสำคัญ ในขณะที่กลุFมนักทFองเที่ยวมวลชนจะใหUความสนใจกับจุดหมาย

ปลายทางและราคาของโปรแกรมการทFองเที่ยวเรือสำราญ 

1.4 การรับรูUขUอมูลการทFองเที่ยวเรือสำราญ 

โดยสFวนใหญFนักทFองเที ่ยวเรือสำราญไดUรับรู UขUอมูลการเดินทางทFองเที ่ยวเรือสำราญมาจากเว็บไซต>            

สายการเดินเรือ แตกตFางจากการศึกษาของ De Cantis et al. (2016) พบวFา ในป`จจุบันนักทFองเที่ยวเรือสำราญรับรูUขUอมูล   

การเดินทางทFองเที่ยวเรือสำราญจากสื่อสังคมออนไลน>ที่นำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมการทFองเที่ยวเรือสำราญ สอดคลUองกับ   

CLIA (2019a) ไดUกลFาววFา แนวโนUมการเดินทางทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยวเรือสำราญในป`จจุบัน นักทFองเที่ยวเรือสำราญมี

แนวโนUมเดินทางทFองเที่ยวดUวยตนเองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการหาขUอมูล การเขUาถึงขUอมูล มีความสะดวกสบายและการสื่อสารที่

งFายมากขึ้น ดังนั้น จุดหมายปลายทาง หรือทFาเรือแวะพักควรใหUความสำคัญกับการใหUบริการขUอมูลทางการทFองเที่ยว เป5น       

การอำนวยความสะดวกแกFนักทFองเที่ยวเรือสำราญ เชFน แหลFงทFองเที่ยว โรงแรม รUานอาหารและเสUนทางการทFองเที่ยว  
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1.5 ผูUรFวมเดินทางในการทFองเที่ยวเรือสำราญ 

นักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางทFองเที่ยวมายังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี สFวนใหญFมีคูFรัก  

หรือสามีภรรยา เป5นผูUรFวมเดินทางในการทFองเที่ยวเรือสำราญ สอดคลUองกับผลการศึกษาของ ไพฑูรย> มนต>พานทอง (2559) 

พบวFา นักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางมายังทFาเรือแวะพักภูเก็ตเกือบทั้งหมดมีผูUรFวมเดินทางเป5นคูFสมรส หรือคนรัก พบเห็น

ไดUบFอย คือ การเดินทางทFองเที่ยวสองคน ในขณะที่ Chen (2016) กลFาววFา ในป`จจุบันกลุFมครอบครัวไดUความสำคัญใน          

การเดินทางทFองเที่ยวโดยเรือสำราญเพิ่มขึ้น สายการเดินเรือไดUออกแบบการเดินทางแบบครอบครัวที่สนุกสนาน ปลอดภัย 

สะดวกและเป5นการพักผFอนแบบไรUความกังวล เชFน ดิสนีย> ครูซส> ไดUนำเสนอกิจกรรมการทFองเที่ยวใหมF ๆ บนเรือสำราญเพื่อ

ดึงดูดกลุFมครอบครัวและเด็ก ๆ มากขึ้น 

1.6 แหลFงทFองเที่ยวและกิจกรรมการทFองเที่ยวบนฝ`aงที่ใหUความสนใจ 

สFวนใหญFนักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUความสนใจกับ วัดพระใหญF (เกาะฟาน) มากที่สุด เป5นแหลFงทFองเที่ยว

ประเภทประวัติศาสตร>และวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมการทFองเที่ยวบนฝ`aงที ่นักทFองเที่ยวเรือสำราญใหUความสนใจ คือ         

การทFองเที ่ยวชมเมือง สอดคลUองกับการศึกษาของ ธนาวิทย> บัวฝ�าย (2557) ไดUทำการศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมและ            

ความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวตFางชาติที่เดินทางทFองเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี พบวFา นักทFองเที่ยวสFวนใหญF

ใหUความสำคัญกับแหลFงทFองเที่ยวทางประวัติศาสตร>และวัฒนธรรมทUองถิ่น รวมทั้งกิจกรรมที่ไดUมีสFวนรFวมกับชุมชนทUองถิ่น 

นอกจากนี้ การศึกษาของ Gargano and Grasso (2016) ที่กลFาววFา นักทFองเที่ยวเรือสำราญตUองการประสบการณ>ทFองเที่ยวที่

แปลกใหมF มีโอกาสที่จะไดUสัมผัสและเรียนรูUสิ่งใหมF ๆ จากแหลFงทFองเที่ยวและกิจกรรมการทFองเที่ยว เชFน การแสดง การฟ�อนรำ 

การปรุงอาหาร หรือการทFองเที่ยวเพื่อชมวิถีชีวิตทUองถิ่น แตกตFางจากผลการศึกษาของ Lam and Notteboom (2014) 

พบวFา กิจกรรมทางการทFองเที่ยวที่ผูUโดยสารเรือสำราญตUองการมากที่สุดเมื่อเดินทางลFองเรือ คือ การลิ้มลองอาหารทUองถิ่น 

ในขณะที่การเที่ยวชมเมืองและแหลFงทFองเที่ยวตFาง ๆ เป5นกิจกรรมที่ตUองการลำดับที่สองและสาม นอกจากนี้ การบริการสปา

และนวด การชUอปป� งและความบันเทิงตFางเป5นกิจกรรมที่นักทFองเที่ยวใหUความสนใจ ดังนั้น ทFาเรือเกาะสมุยควรตUองนำเสนอ

สินคUาและบริการทางการทFองเที่ยวที่มีความเป5นเอกลักษณ>และแปลกใหมF รวมทั้งกิจกรรมการทFองเที่ยวที่มีความนFาสนใจ    

เพื่อตอบสนองตามพฤติกรรมและความตUองการของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

1.7 รูปแบบการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aง 

สFวนใหญFนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางทFองเที่ยวอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี มีการจอง

โปรแกรมการทFองเที่ยวบนเรือสำราญ สอดคลUองกับการศึกษา Ozturk and Gogtas (2016) ที่กลFาววFา การซื้อโปรแกรม       

การทFองเที่ยวบนฝ`aงประมาณรUอยละ 80 จะเกิดขึ้นระหวFางการลFองเรือ โดยป`จจัยที่สFงผลตFอการตัดสินใจซื้อโปรแกรม            

การทFองเที ่ยวบนฝ` aงขึ ้นอยู Fก ับความนFาสนใจของแหลFงทFองเที ่ยว ในขณะที ่การศึกษาของ McCarthy (2017) พบวFา 

นักทFองเที่ยวเรือสำราญสFวนใหญFเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aงดUวยตนเอง อีกทั้งจากการรายงานของ UNWTO (2016) ที่ยืนยันวFา 

นักทFองเที ่ยวเรือสำราญมีแนวโนUมเดินทางทFองเที ่ยวดUวยตนเองมากขึ้น เนื ่องจากการหาขUอมูลแหลFงทFองเที ่ยว แผนที่             

การเดินทาง หรือการเขUาถึงขUอมูลตFาง ๆ ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น 

1.8 คFาใชUจFายเฉลี่ยในการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aง 

คFาใชUจFายเฉลี่ยในการเดินทางทFองเที่ยวบนฝ`aงของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานี พบวFา มีคFาใชUจFายเฉลี่ย 

4,216 บาท มีสัดสFวนคFาใชUจFายเฉลี่ยที่แตกตFางจากการรายงานของ CLIA (2019) พบวFา นักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทาง

ทFองเที่ยวมายังทFาเรือของประเทศไทยมีคFาใชUจFายเฉลี่ย 6,174.11 บาท ทั้งนี้หากพิจารณาประเภทของคFาใชUจFายในการเดินทาง

ทFองเที่ยวบนฝ`aงสFวนใหญF เป5นคFาใชUจFายดUานโปรแกรมการทFองเที่ยว ซึ่งแตกตFางจากผลการศึกษาของ สุรพร มุลกุณี และไพฑูรย> 

มนต>พานทอง (2562) พบวFา นักทFองเที ่ยวเรือสำราญที่เดินทางทFองเที ่ยวมายังทFาเรือแหลมฉบัง สFวนใหญFมีคFาใชUจFายใน                

การทFองเที่ยวดUานการชUอปป� งมากกวFารUอยละ 50 ขณะที่การศึกษาของ Brida et al. (2015) ไดUทำการศึกษาเกี่ยวกับคFาใชUจFายใน

การทFองเที่ยวเรือสำราญของทFาเรือแวะพักประเทศอุรุกวัย พบวFา นักทFองเที่ยวเรือสำราญสFวนใหญFมีคFาใชUจFายดUานอาหารและ
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เครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมา คือ คFาใชUจFายดUานโปรแกรมการทFองเที่ยว กิจกรรมความบันเทิงและยานพาหนะเดินทางตามลำดับ 

ดังนั้น ผูUที่มีสFวนเกี่ยวขUองกับการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญควรใหUสำคัญในการพัฒนาสินคUาและบริการทางการทFองเที่ยว   

เพื่อสามารถตอบสนองตามความตUองการและกระตุUนการใชUจFายของนักทFองเที่ยวเรือสำราญมากยิ่งขึ้น 

2.  ความพึงพอใจของนักท@องเที่ยวเรือสำราญที่มีต@อการจัดการการท@องเที่ยวเรือสำราญ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญตFอป`จจัยการจัดการการทFองเที่ยวเรือสำราญของ

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร>ธานี ทั้ง 4 ดUาน พบวFา นักทFองเที่ยวเรือสำราญมีความพึงพอใจดUานคุณลักษณะของจุดหมาย

ปลายทาง มีคFาเฉลี่ย 3.45 อยูFในระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ดUานสินคUาและบริการทFองเที่ยว มีคFาเฉลี่ย 3.35     

ดUานป`จจัยพื้นฐานและสิ่งแวดลUอม มีคFาเฉลี่ย 3.05 และดUานการบริหารจัดการทFาเรือ มีคFาเฉลี่ย 3.03 โดยทั้ง 3 ดUานอยูFใน

ระดับความพึงพอใจปานกลาง สอดคลUองกับการศึกษาของ Lam and Notteboom (2014) กลFาววFา คุณลักษณะของ

จุดหมายปลายทาง เป5นป`จจัยสำคัญในการอำนวยความสะดวกสำหรับเรือสำราญและผูUโดยสารเรือสำราญ อีกทั้งคุณลักษณะ

ของจุดหมายปลายทางถือเป5นป`จจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินคUาและบริการของนักทFองเที่ยวดUวย สอดคลUองกับผลการวิจัย

ของ Cheng et al. (2016) ไดUทำการศึกษาเรื ่องความพึงพอใจของนักทFองเที่ยวเรือสำราญสำหรับทFาเรือแวะพัก พบวFา 

นักทFองเที่ยวเรือสำราญมีความพึงพอใจอยูFในระดับมาก ในเรื่องของความหลากหลายของจุดหมายปลายทาง หรือทFาเรือแวะ

พัก และกิจกรรมทางการทFองเที ่ยว อีกทั ้งยังสอดคลUองกับผลการวิจัยของ Satta et al. (2015) พบวFา ป`จจัยที ่ทำใหU

นักทFองเที่ยวเรือสำราญเกิดความพึงพอใจและอยากเดินทางกลับมาทFองเที่ยวซ้ำ คือ ความสวยงามของจุดหมายปลายทาง    

แตกตFางจากผลการศึกษาของ Jones (2011) พบวFา ความปลอดภัยเป5นป`จจัยที่นักทFองเที่ยวตัดสินใจเดินทางทFองเที่ยวมายัง

จุดหมายปลายทาง โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยเป5นอันดับแรก ๆ การรักษาความปลอดภัยจึงเป5นที่มีความสำคัญอยFางยิ่งตFอ

จุดหมายปลายทาง เพื่อใหUอำนวยความสะดวกและความเชื่อมั่นใหUแกFนักทFองเที่ยวเรือสำราญ  
 

ขJอเสนอแนะ 
 ข,อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 นักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางทFองเที่ยวมายังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร>ธานีใหUความสำคัญกับการจัดการ

การทFองเที่ยวเรือสำราญ โดยเฉพาะอยFางยิ่ง คุณลักษณะของจุดหมายปลายทาง จึงควรใหUความสำคัญในการสรUางภาพลักษณ>

และความเชื่อมั่นใหUกับจุดหมายปลายทาง โดยกำหนดใหUเกาะสมุยเป5น “Luxury Cruise Destination” เป5นการสื่อสาร

ภาพลักษณ>ของจุดหมายปลายทาง ดUวยการสFงมอบสินคUาและบริการทางการทFองเที่ยวที่เนUนความหรูหราดUวยมาตรฐานของ

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผูUใหUบริการทางการทFองเที่ยวที่มีประสบการณ>และไดUรับ          

การอบรมเป5นอยFางดี นอกจากนี้ ควรสรUางการรับรูUแกFนักทFองเที่ยวเรือสำราญในดUานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย           

ชFวยสFงเสริมภาพลักษณ>ของจุดหมายปลายทางที่มีความปลอดภัยและสรUางความเชื่อมั่นใหUกับนักทFองเที่ยวเรือสำราญใน           

การเดินทางทFองเที่ยวมายังจุดหมายปลายทาง การกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย เชFน การติดตั้งกลUองวงจรป�ดตาม

แหลFงทFองเที่ยว จัดใหUมีเจUาหนUาที่ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย>สินของนักทFองเที่ยวเรือสำราญ รวมทั้ง

การกำหนดมาตรการป�องกันอุบัติเหตุและการใหUความชFวยเหลือนักทFองเที่ยวบนฝ`aง ทำใหUนักทFองเที่ยวเรือสำราญและ            

สายการเดินเรือเกิดความมั่นใจในมาตรการดUานความปลอดภัยทางการทFองเที่ยวอยFางสูงสุด 

ข,อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต@อไป 

1.  ควรศึกษาการจำแนกกลุFมของนักทFองเที่ยวเรือสำราญที่เดินทางทFองเที่ยวโดยเรือสำราญมายังจุดหมายปลายทาง 

มุFงเนUนศึกษาป`จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร>และพฤติกรรมการทFองเที่ยวของนักทFองเที่ยวเรือสำราญ ดUวยการใชUเทคนิค        

การวิเคราะห>จำแนกกลุFม (K-Means Cluster Analysis) ใหUทราบถึงพฤติกรรมการทFองเที่ยวเรือสำราญในแตFละกลุFมนักทFองเที่ยว 

จะเป5นประโยชน>ทางดUานการตลาดในการพัฒนาสินคUาและบริการทางการทFองเที่ยว ตอบสนองตามความตUองการของนักทFองเที่ยว

ในแตFละกลุFมไดUอยFางเหมาะสม 



 

 
 

122 

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
The 2nd National Liberal Arts Conference on Wisdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (WISH2020) 

 

2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชUจFายของนักทFองเที่ยวเรือสำราญและศึกษาป`จจัยสFวนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลตFอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคUาและบริการของนักทFองเที่ยวเรือสำราญ เป5นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ>ทาง

การตลาดสำหรับการทFองเที่ยวเรือสำราญ 
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