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บทคัดย่อ
การศึึกษาเรื่่อ� งแรงจููงใจในการท่่องเที่่�ยวเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั เพื่่อ� การวางแผนด้้าน
การท่่องเที่่�ยวทั้้�งในระดัับจัังหวััดและระดัับประเทศ  แต่่ว่่างานวิิจััยเรื่่�อง แรงจููงใจ
ในการท่่องเที่่�ยวทางเรืือสำำ�ราญยัังมีไี ม่่มากนัักและอาจทำำ�ให้้ขาดโอกาสส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวประเภทนี้้�ในอนาคต ดัังนั้้�น  งานวิิจััยนี้้ จึ
� ึงมีีวััตถุุประสงค์์ 1) เพื่่�อศึึกษา
ปััจจััยดึึงดููดของประเทศไทยจากมุุมมองของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ และ 2) เพื่่�อ
ศึึกษาความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่่อกระบวนการตรวจคนเข้้าเมืืองของ
เจ้้าหน้้าที่่�ตรวจคนเข้้าเมืืองในท่่าเรืือของประเทศไทยโดยดำำ�เนิินการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลด้้วยแบบสอบถามจากนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิ จำำ�นวน  400 คน ด้้วยวิิธีี
เลืือกตััวอย่่างแบบตามสะดวก การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณ ใช้้สถิิติิพรรณนา
ได้้แก่่ ค่่าร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย และค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึึกษาพบว่่า 1) แรงจููงใจผลัักดัันที่่�สำำ�คััญของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
คืือ ความต้้องการความสมบููรณ์์ในชีีวิิตและเกีียรติิภูมิู แิ ละความต้้องการเรีียนรู้้�และ
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เห็็นวััฒนธรรมใหม่่ ๆ  2) แรงจููงใจด้้านปััจจััยดึึงดููดที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ ความเป็็นมิิตร
ของคนไทย แหล่่งท่่องเที่่�ยวมีีให้้เลืือกหลากหลายบนท่่าเรืือแวะพัักและมีีสถานที่่�
สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์/และวััฒนธรรม 3) ความพึึงพอใจต่่อกระบวนการตรวจ
คนเข้้าเมืืองในท่่าเรืือของประเทศไทย พบว่่า โดยรวมนัักท่่องเที่่�ยวค่่อนข้้างพึึงพอใจ
กัับกระบวนการเหล่่านี้้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง 3 อัันดัับแรก คืือ ด้้านกายภาพและสิ่่�ง
แวดล้้อมของสถานที่่� รองลงมา ด้้านกระบวนการให้้บริิการและด้้านบุุคลากร ตาม
ลำำ�ดับั งานวิิจัยั นี้้ไ� ด้้ให้้ข้อ้ เสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ การวางแผนเพื่่อ� ส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวทางด้้านเรืือสำำ�ราญของประเทศไทยในอนาคต
คำำ�สำำ�คััญ : แรงจููงใจผลัักดัันและดึึงดููด; นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ; ท่่าเรืือแวะพััก
Abstract
Studies about travel motivations are important to tourism
planning both at city and country levels. However, this topic in relation
to cruise tourism is still limited. This research, therefore, aims to 1)
to study the attraction factors of Thailand from the perspective of
cruise tourists and 2) to investigate tourist satisfactions on the
immigration process of Thailand’s ports. The study used a questionnaire
survey to collect data from 400 tourists through a convenience
sampling. Data analysis was undertaken by using descriptive statistics
such as percentage, mean and standard deviation.
The study found that 1) major push motivations were motives
related to perfection in life and dignity, and learning new things and
cultures 2) major push motivations were related to Thai friendliness,
a wide range of tourist attractions, and historical/cultural landmarks  
3) satisfactions with the immigration process in Thai ports were found
to be relatively high with these processes. In particular, the first three
satisfied attributes were physical and environmental aspects of the
facility, service processes, and personnel respectively.This research
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provides useful recommendations for planning to promote Thailand’s
cruise tourism in the future.
Keywords : Motivation Drive and Attract; Cruise Ship Tourists; Port
Stopover  
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บทนำ�
การท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญมีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องจากสถิิติิจำำ�นวนนัักท่่อง
เรืือสำำ�ราญตั้้ง� แต่่ปีี ค.ศ. 1990 จนถึึงปััจจุบัุ น พ
ั บว่่า จำำ�นวนนักั ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
มีีอััตราการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� งในทุุกภููมิภิ าคโดยเกิินครึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวจาก
อเมริิกา รองลงมา เป็็นกลุ่่�มยุุโรปและมีกี ารคาดการณ์์แนวโน้้มที่่จ� ะเติิบโตต่่อไปใน
อนาคต แม้้ว่่าจะเผชิิญกัับวิิกฤติิเศรษฐกิิจ ภััยธรรมชาติิ โรคระบาด หรืือแม้้แต่่
อุุบััติิเหตุุจากเรืือสำำ�ราญ   แม้้ว่่าจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญในทวีีปเอเชีียมีี
จำำ�นวนไม่่มากนัักหากเปรีียบเทีียบกัับภููมิิภาคหลัักอื่่�น  ๆ หากพิิจารณาอััตราการ
เติิบโต พบว่่า มีีการเติิบโตอย่่างรวดเร็็วจากข้้อมููลของ PATA (2010) และ CLIA
(2014) พบว่่า ในปีี ค.ศ. 2010 สััดส่่วนจำำ�นวนผู้้�โดยสารที่่�เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวโดย
เรืือสำำ�ราญมีีเพีียงแค่่ร้อ้ ยละ 2.4 และเพิ่่�มขึ้้นม
� าเป็็นร้อ้ ยละ 3.3 และ 4.4 ในปีี ค.ศ.
2013 และ 2014 ตามลำำ�ดัั บ แสดงให้้ เ ห็็ นศัั ก ยภาพของภูู มิิ ภ าคเอเชีียต่่ อ
อุุตสาหกรรมเรืือสำำ�ราญ ความน่่าสนใจของเส้้นทางการล่่องเรืือระยะทางระหว่่าง
ท่่าเรืือที่่�เข้้าถึึงได้้ง่า่ ยตลอดปีีสามารถล่่องเรืือในเส้้นทางเอเชีียได้้ทุกุ ฤดููกาล สะท้้อน
ให้้เห็็นภาพว่่าภููมิิภาคนี้้�จะมีีบทบาทสำำ�คััญในธุุรกิิจเรืือสำำ�ราญในอนาคตอัันใกล้้นี้้�
และเป็็นโอกาสของเอเชีียในการพััฒนาเมืืองท่่าต่่าง ๆ เพื่่อ� การรองรัับการขยายตััว
ของตลาดและเป็็นการสร้้างและกระจายรายได้้ให้้กัับท่่าเรืือและจุุดแวะพัักท่่าเรืือ
ต่่าง ๆ ในภููมิิภาคเอเชีีย (การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย, 2561)
ประเทศไทยถืือได้้ว่า่ เป็็นประเทศยอดนิิยมอัันดับั ต้้น ๆ ที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวทั่่�วโลก
ให้้ความสนใจในแหล่่งท่่องเที่่�ยว ผู้้�คนเป็็นมิิตร อาหารที่่�อร่่อยมีีความหลากหลาย
แหล่่งทรััพยากรทางธรรมชาติิที่่ส� วยงาม ค่่าครองชีีพที่่�ไม่่แพง จึึงทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยว
ให้้ความสนใจที่่�จะเลืือกเส้้นทางท่่องเที่่�ยวประเทศไทยเป็็นจุุดแวะพัักในการท่่อง
เที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ เนื่่�องจากประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�ติิดกัับทะเลจึึงทำำ�ให้้มีีศัักยภาพด้้าน
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การท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ มีีจุุดแวะพััก (Port of Call) ที่่�ได้้รัับความนิิยมอย่่างมาก  
โดยเรืือที่่�ให้้บริิการในเอเชีียและแปซิิฟิกิ จำำ�นวน 62 ลำำ� ซึ่ง่� มีเี ส้้นทางของเรืือสำำ�ราญ
ที่่�เข้้ามาแวะเยืือนประเทศไทยมีีวััตถุุประสงค์์ในการแวะเยืือน 2 ลัักษณะ คืือ เป็็น
เมืืองท่่าแวะผ่่าน (Transit Port หรืือ Port of Call) โดยแวะเทีียบท่่าประมาณ
8-48 ชั่่�วโมง และเป็็นท่่าเรืือหลััก (Turnaround Port หรืือ Home Port) คืือ เป็็น
ท่่าเรืือศููนย์ก์ ลางในการเปลี่่ย� นถ่่ายผู้้�โดยสาร (ไพฑููรย์์ มนต์พ์ านทอง และ เทิิดชาย
ช่่วยบำำ�รุุง, 2558) ซึ่่�งแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�นัักท่่องเที่่�ยวให้้ความสนใจ ได้้แก่่ วััดพระ
แก้้ว วััดโพธิ์์� หาดป่่าตอง วััดฉลอง อ่่าวพัังงา และการล่่องเรืือที่่�แม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา
นอกจากนี้้ยั� งั มีเี รืือสำำ�ราญที่่�เข้้ามาในลัักษณะเป็็นแบบจุุดเริ่่มต้
� น้ และจุุดสุุดท้้ายของ           
ทริิประยะสั้้น 
� (Turn-Around Port) ซึ่ง่� เส้้นทางแวะพัักของเรืือ คืือ 1) ท่่าเรืือแหลม
ฉบัังและเกาะสมุุย มีีปริิมาณเรืือเทีียบท่่ากว่่า 8,118 ลำำ� มีีเส้้นทางเรืือที่่�มาแวะพััก
และเป็็นเส้้นทางเรืือไปยัังประเทศอื่่�น  เช่่น จากท่่าเรืือแหลมฉบัังไปยัังประเทศ
กััมพููชา แวะเกาะฟู้้�ก๊๊วกในเวีียดนาม แวะเกาะสมุุย แล้้วมาจบที่่�ท่่าเรืือแหลมฉบััง
หรืือจากท่่าเรืือแหลมฉบัังไปแวะเกาะสมุุย ไปจบที่่�ประเทศสิิงคโปร์์ (ท่่าเรืือ
แหลมฉบััง, 2562) 2) ท่่าเรืือภููเก็็ตอยู่่�ในทะเลอัันดามััน  เป็็นท่่าเรืือสิินค้้าทั่่�วไปที่่�
ใหญ่่ที่่�สุุดในชายแดนฝั่่�งอัันดามััน  โดยเรืือสำำ�ราญจะจอดที่่�ท่่าหาดป่่าตอง ท่่าเรืือ
น้ำำ��ลึึก อ่่าวมะขาม ซึ่่�งบริิษััทเรืือสำำ�ราญที่่�พานัักท่่องเที่่�ยวมาแวะพัักและท่่องเที่่�ยว
ยัังท่่าเรืือภููเก็็ต เช่่น  บริิษััทเรืือ Royal Caribbian Cruises, Princess Cruises,
Dream Cruise เป็็นต้้น (สุุมาลีี สุุขดานนท์์, 2561) 3) ท่่าเรืือกรุุงเทพ หรืือที่่�เรีียก
ว่่า ท่่าเรืือคลองเตย เป็็นท่า่ เรืือหลัักของประเทศไทยที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั และมีสี ายเดิิน
เรืือมาแวะพััก บริิษััทเรืือที่่�มาใช้้บริิการ คืือ Princes Cruise, Carnival, Costa
Victoria จะเดิินเรืือเป็็นเวลา 4 คืืน ในการเดิินทางเพื่่�อไปยัังจุุดหมายปลายทาง
เช่่น สีีหนุุวิิลประเทศกััมพููชา ฟููก๊๊วกในเวีียดนาม  และเกาะสมุุยประเทศไทย ซึ่่�ง
บทบาทการเป็็นท่่าเรืือหลััก (Homeport) ของไทยยัังมีีน้้อย เพราะยัังติิดปััญหา
ด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานการตลาดประชาสััมพันธ์
ั ์ การตรวจคนเข้้าเมืือง ด้้านศุุลกากร
และด้้านกฎหมาย จึึงเป็็นที่่ม� าทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั ต้้องการศึึกษาความพึึงพอใจของนัักท่่อง
เที่่�ยวในกระบวนการตรวจคนเข้้าเมืืองในท่่าเรืือไทย
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ถึึงแม้้ว่า่ ประเทศไทยจะยัังไม่่มีีท่่าเรืือหลัักหรืือเส้้นทางท่่องเที่่�ยวทางด้้านเรืือ
สำำ�ราญขนาดใหญ่่ที่่�เป็็นของตนเอง มีีเพีียงจุุดแวะพัักระหว่่างทาง หรืือเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของรายการท่่องเที่่�ยวของเรืือที่่�มาแวะพััก ทำำ�ให้้การศึึกษาเรื่่�องการท่่องเที่่�ยว
เรืือสำำ�ราญในประเทศไทยอาจศึึกษาไม่่ได้้ลุ่่�มลึึกเท่่าที่่�ควรเพีียงแต่่งานวิิจััยนี้้�เห็็น
ว่่า เมื่่�อประเทศไทยเป็็นจุุดแวะพัักระหว่่างทาง และเป็็นหนึ่่�งในเส้้นทางการท่่อง
เที่่�ยวของเรืือสำำ�ราญระดัับโลกควรมีีงานวิิจััยที่่�ศึึกษาในขอบเขตที่่�จำำ�กััดนี้้� เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการพััฒนาประเทศไทยให้้เป็็นหนึ่่�งในสถานที่่� หรืือจุุดแวะพัักของเรืือ
สำำ�ราญระดัับโลกที่่�ควรหยุุดแวะพัักท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมการท่่อง
เที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ พ.ศ. 2561-2570 โดยการเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการท่่องเที่่�ยว
เรืือสำำ�ราญของรััฐบาลไทย (กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา, 2561)
อย่่างไรก็็ตาม  การศึึกษาเรื่่�องแรงจููงใจในการท่่องเที่่�ยวเป็็นเรื่่�องสำำ�คััญเพื่่�อ
การวางแผนด้้านการท่่องเที่่�ยวทั้้�งในระดัับจัังหวััดและระดัับประเทศได้้ แต่่ทว่า่ งาน
วิิจััยเรื่่�อง แรงจููงใจในการท่่องเที่่�ยวทางเรืือสำำ�ราญ ยัังมีีไม่่มากนัักและอาจทำำ�ให้้
ขาดโอกาสส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวประเภทนี้้�ในอนาคต ด้้วยเหตุุนี้้�ผู้้�วิิจััยจึึงเล็็งเห็็น
ความสำำ�คััญของการศึึกษางานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับแรงจููงใจผลัักดัันและดึึงดููดของนััก
ท่่องเที่่�ยวด้้านเรืือสำำ�ราญในเขตประเทศไทย ผู้้�วิิจััยทำำ�การศึึกษาเพื่่�อจะได้้นำำ�ผล
งานไปใช้้เป็็นประโยชน์์ต่่อทั้้�งภาครััฐและภาคธุุรกิิจ ผู้้�ประกอบการทางการท่่อง
เที่่�ยว อัันจะเป็็นแนวทางในการวางแผนพััฒนาและการส่่งเสริิมทางการตลาดของ
การท่่องเที่่�ยวจุุดแวะพัักเรืือสำำ�ราญในประเทศไทยเพื่่อ� ให้้สามารถตอบสนองความ
ต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า ชาวต่่ า งชาติิ ที่่� เ ดิิ นท างมาแวะพัั ก ในแหล่่ ง ท่่ อ งเที่่� ย วของ
ประเทศไทย หากงานวิิจััยเรื่่�องนี้้�จะมีีประโยชน์์ต่่อประเทศชาติิและการตลาด
ทางการท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญไม่่มากก็็น้้อย  
วัตถุประสงค์
1)   ศึึกษาแรงจููงใจผลัักดัันและดึึงดููดของนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิในการ
ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญในเขตประเทศไทย
2)   เพื่่�อศึึกษาความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่่อกระบวนการตรวจคน
เข้้าเมืืองของเจ้้าหน้้าที่่�ตรวจคนเข้้าเมืืองในท่่าเรืือของประเทศไทย
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แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม
1) แรงจููงใจ
เกรย์์ (Gray, 1970) กล่่าวถึึง แรงจููงใจ  2 ชนิิด ของนัักเดิินทาง ได้้แก่่
แรงจููงใจประเภทโหยหาแสงแดด (sunlust) และแรงจููงใจประเภทโหยหาความ
แปลกใหม่่ (wanderlust) เกรย์์ อธิิบายแรงจููงใจประเภท sunlust หมายถึึง ความ
ต้้องการที่่�จะไปในที่่�ที่่มี� คี วามแตกต่่างจากถิ่่นที่่
� อ� ยู่่�ประจำำ�ของตััวเอง แดนน์์ (Dann,
1977) ศึึกษาแรงจููงใจของนัักท่่องเที่่�ยวด้้วยการวิิเคราะห์์ทัศน
ั คติิของกลุ่่�มตััวอย่่าง
นัักท่่องเที่่�ยวที่่�ไปท่่องเที่่�ยวที่่�เกาะบาร์์เบโดส และได้้จำำ�แนกแรงจููงใจออกเป็็น 
2 ชนิิด คืือ แรงจููงใจในสภาวะไร้้บัันทััดฐาน (anomie) และแรงจููงใจการเพิ่่�มพููน
ความภาคภููมิิใจในตััวเอง (ego-enhancement) แรงจููงใจประเภท anomie เกิิด
จากการที่่�คนเราต้้องการความรัักความเอ็็นดูจู ากผู้้�อื่น่� และเกิิดจากความต้้องการที่่�
จะติิดต่่อสื่่อ� สารกัับผู้้�อื่น ปั
่� จั จััยดึึง จึึงเป็็นแรงจููงใจที่่�เกิิดจากการชัักนำำ�หรืือกระตุ้้�น
จากตััวแหล่่งท่่องเที่่�ยวไม่่ใช่่เกิิดจากความต้้องการภายในตััวของนัักท่่องเที่่�ยวเอง
และ Crompton (1979) เขาค้้นพบแรงจููงใจ 9 ชนิิดจากกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 39
คน ที่่�อาศััยอยู่่�ในเมืือง College Station ในรััฐเท็็กซััส และย่่าน Greater Boston
ในรััฐแมสซาจููเซ็็ต การวิิจััยดัังกล่่าว  เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพโดยผู้้�วิิจััยทำำ�การ
วิิเคราะห์์แรงจููงใจของกลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยการวิิเคราะห์์ตอบของกลุ่่�มตััวอย่่าง และ
พบว่่า มีีแรงจููงใจประเภทปััจจััยผลััก 7 ปััจจััย ได้้แก่่ 1) การสำำ�รวจตััวเอง  2) การ
ประเมิินตััวเอง 3) การผ่่อนคลาย 4) ความต้้องการความีีหน้้ามีีตา 5) การถดถอย
6) การกระชััยความสััมพันธ์
ั ใ์ นกลุ่่�มครอบครััวหรืือญาติิมิติ ร 7) ความต้้องการสร้้าง
เสริิมสััมพัันธภาพทางสัังคม  ส่่วนแรงจููงใจประเภทปััจจััยดึึงซึ่่�งเป็็นแรงจููงใจด้้าน
ปััจจััยดึึงทางวััฒนธรรม ได้้แก่่ 1) ความแปลกใหม่่ (novelty) และ 2) ความต้้องการ
ความรู้้� 
Heesub han (2017) ศึึกษาเรื่่�อง บทบาทของแรงจููงใจในการเดิินทางล่่อง
เรืือที่่�หรููหราความพึึงพอใจและการมีีส่่วนร่่วมในการสร้้างความภัักดีีของนัักเดิิน
ทาง พบว่่า พฤติิกรรมหลัังการซื้้อ� ทััวร์เ์ รืือสำำ�ราญของนัักเดิินทางหรููหราการศึึกษา
ในปััจจุุบัันได้้พยายามทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างแรงจููงใจในการเดิินทางด้้วย
เรืือสำำ�ราญและความพึึงพอใจ  ความพึึงพอใจของนัักเดิินทางมีีความสำำ�คััญสููงสุุด
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ในการสร้้างความภัักดีี ความสััมพัันธ์์นี้้�แข็็งแกร่่งขึ้้�นเมื่่�อระดัับการมีีส่่วนร่่วมของ
นัักล่่องเรืือหรููอยู่่�ในระดัับสููง
Yingchao Zhang (2018) ศึึกษาเกี่่�ยวกัับแรงจููงใจของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือ
สำำ�ราญในเมืืองซานย่่า แรงผลัักดัันอัันยิ่่�งใหญ่่เกี่่�ยวกัับการท่่องเที่่�ยวอุุตสาหกรรม
เรืือสำำ�ราญได้้ก่่อตััวเป็็นเศรษฐกิิจการท่่องเที่่�ยวใหม่่พร้้อมโอกาสที่่�น่่าสนใจ เพื่่�อ
วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล ค้้ นห าแรงจูู ง ใจเจ็็ ด ประการสำำ�หรัั บ นัั ก ท่่ อ งเที่่� ย วล่่ อ งเรืือใน
ปััจจุบัุ นั ผลการวิิจัยั พบว่่า ตลาดการล่่องเรืือในซานย่่า การกระจายพอร์์ตการล่่อง
เรืือที่่�หลากหลาย เพิ่่�มคุุณค่่าผลิิตภััณฑ์์การท่่องเที่่�ยวล่่องเรืือ และเพิ่่�มแคมเปญ
การตลาดการท่่ อ งเที่่� ย วล่่ อ งเรืือ การกระจายพอร์์ ต การล่่ อ งเรืือ เพิ่่� มคุุ ณ ค่่ า
ผลิิตภััณฑ์์การท่่องเที่่�ยวล่่องเรืือ และเพิ่่�มแคมเปญการตลาดการท่่องเที่่�ยวล่่อง
เรืือ การกระจายพอร์์ตการล่่องเรืือ เพิ่่�มคุณ
ุ ค่่าผลิิตภััณฑ์์การท่่องเที่่�ยวล่่องเรืือ และ
เพิ่่�มแคมเปญการตลาดการท่่องเที่่�ยวล่่องเรืือ
2) ความพึึงพอใจ
Shelly อ้้างโดย ประกายดาว (2536) ได้้เสนอแนวคิิดเกี่่ย� วกัับความพึึงพอใจ 
ว่่าความพึึงพอใจเป็็นความรู้้�สึึกสองแบบของมนุุษย์์ คืือ ความรู้้�สึึกทางบวกและ
ความรู้้�สึึกทางลบ ความรู้้�สึึกทางบวกเป็็นความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้น� แล้้วจะทำำ�ให้้เกิิดความ
สุุข ความสุุขนี้้�เป็็นความรู้้�สึึกที่่�แตกต่่างจากความรู้้�สึึกทางบวกอื่่�น ๆ กล่่าวคืือ เป็็น
ความรู้้�สึึกที่่�มีรี ะบบย้้อนกลัับความสุุขสามารถทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกทางบวกเพิ่่�มขึ้้น�
ได้้อีีก
อััศวิิน  แสงพิิกุุล (2560) ศึึกษาเรื่่�อง “การศึึกษาผลของความพึึงพอใจของ
นัักท่่องเที่่�ยวชาวยุุโรปที่่�มีีต่่อความภัักดีีต่่อจุุดหมายปลายทางการท่่องเที่่�ยวใน
จัังหวััดภููเก็็ต”  ตลาดนัักท่่องเที่่�ยวชาวยุุโรปเป็็นตลาดนัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศที่่�
สำำ�คััญตลาดหนึ่่�งของจัังหวััดภููเก็็ต พบว่่า ความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวในด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมทางธรรมชาติิ วััฒนธรรมท้้องถิ่่�น  และ ความปลอดภััย มีีอิิทธิิพลต่่อ
ความภัักดีีต่่อจุุดหมายปลายทางการท่่องเที่่�ยวของจัังหวััดภููเก็็ตอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั (Conceptual Framework) เรื่่อ� ง แรงจููงใจผลัักดััน
และดึึงดููดของนัักท่่องเที่่�ยวในการท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญในเขตประเทศไทยนั้้�น มา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่่�ยวกัับทฤษฎีีแรงจููงใจการท่่องเที่่�ยว และงานวิิจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้้�วิิจััยนำำ�มาประยุุกต์์เพื่่�อใช้้เป็็นกรอบแนวคิิด
สำำ�หรัับการวิิจััยในครั้้�งนี้้� ตามแนวคิิดการวิิจััย ดัังรููปภาพที่่� 1
ลักษณะประชากร
• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• สัญชาติ
• รายได้

ฃ

แรงจูงใจผลักดันและดึงดูด
ปัจจัยผลักดัน
- ความต้องการเติมเต็มในชีวิตและเกียรติภูมิ
- ความต้องการเรียนรู้และเห็นวัฒนธรรมใหม่
- ความต้องการทางด้านอารมณ์มากระตุ้น
- ความต้องการหลีกหนีความจำ�เจ
ปัจจัยดึงดูด
- สิ่งอำ�นวยความสะดวกพื้นฐานและคนไทยเป็นมิตร
- ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวยังท่าเรือแวะพัก
- ราคาสินค้าราคาถูก
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
- ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
- ด้านบุคคล

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
วิธีการวิจัย
ประชากร คืือ นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิอายุุ 20 ปีีขึ้้น� ไป ที่่�เดิินทางมากัับเรืือ
สำำ�ราญและแวะพััก ณ ท่่าเรืือในประเทศไทย ใช้้วิิธีีการสุ่่�มเลืือกตััวอย่่างแบบไม่่
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ทราบความน่่าจะเป็็น เนื่่อ� งจากไม่่ทราบจำำ�นวนประชากรนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
อย่่างแน่่ชััด ผู้้�วิิจััยได้้กำำ�หนดกลุ่่�มตััวอย่่างในการศึึกษาครั้้�งนี้้� คืือ นัักท่่องเที่่�ยวเรืือ
สำำ�ราญที่่�เดิินทางมายัังท่่าเรืือแวะพัักของประเทศไทย 4 แห่่ง ได้้แก่่ ท่่าแวะพััก
แหลมฉบััง จัังหวััดชลบุุรีี ท่่าเรืือแวะพัักคลองเตย กรุุงเทพมหานคร ท่่าเรืือแวะพััก
ภููเก็็ต จัังหวััดภููเก็็ต และท่่าเรืือแวะพัักเกาะสมุุย จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี โดยเลืือกวิิธีี
การสุ่่�มตััวอย่่างแบบบัังเอิิญ (Accidental Sampling) กำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
โดยคำำ�นวณจากสููตรของ Conhran (1953) จากการคำำ�นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
เท่่ากัับ 384.16 เพื่่�อความสะดวกของผู้้�วิิจััยจากจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างสามารถเก็็บ
ได้้ 400 คน เนื่่�องจากข้้อมููลจากบทสััมภาษณ์์ของ อธิิบดีีกรมเจ้้าท่่า มีีเรืือ 393 ลำำ� 
มีีจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวราว ๆ 441,600 คน  (จิิรุุตม์์ วิิศาลจิิตร, อธิิบดีีกรมเจ้้าท่่า,
2562) ผู้้�วิจัิ ยั จึึงเลืือกการสุ่่�มเก็็บข้้อมููล โดยการแบ่่งโควต้้าในการแจกแบบสอบถาม
ให้้กลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ ท่่าเรืือละ 100 ชุุด มีีขั้้�นตอนการแจกโดยวิิธีีการ
แบบบัังเอิิญแก่่นักั ท่่องเที่่�ยวของแต่่ละท่่าเรืือเพื่่อ� ให้้ได้้ 100 ชุุดตามกำำ�หนด ในช่่วง
เดืือนพฤศจิิกายน-เมษายน 2562
การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือ ข้้อความในแบบสอบถามสร้้างขึ้้น� ภายหลััง
จากที่่�ผู้้�วิิจััยทบทวนวรรณกรรมทั้้�งทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องแล้้ว
จึึงสร้้างข้้อคำำ�ถามที่่�สะท้้อนถึึงตััวแปรทุุกตััวในการวิิจัยั เรื่่อ� งนี้้� แบบสอบถามถููกร่่าง
ขึ้้�นเป็็นภาษาไทยก่่อนแล้้วจึึงให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านภาษาอัังกฤษแปลแบบสอบถาม
ออกเป็็นภาษาอัังกฤษแล้้วให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิติ รวจสอบความถููกต้้องอีีกครั้้ง� หนึ่่�งหลััง
จากนั้้�นนำำ�แบบสอบถามไปทดสอบเบื้้�องต้้นกัับกลุ่่�มตััวอย่่างนัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่าง
ชาติิจำำ�นวน 30 คน เพื่่อ� ทดสอบความเหมาะสมของข้้อความในแบบสอบถาม หลััง
จากนั้้�นนำำ�แบบสอบถามที่่�ได้้กลัับคืืนมาลงรหััสและวิิเคราะห์์ข้้อมููลโปรแกรม
สำำ�เร็็จรูปู ทางสถิิติิ เพื่่อ� หาค่่าความน่่าเชื่่อ� มั่่น� ของสเกลที่่�ใช้้วัดั ซึ่ง่� ได้้ค่า่ ความเชื่่อ� มั่่น�
ที่่� .866 ซึ่่ง� เป็็นค่า่ คะแนน ความเชื่่อ� มั่่น� ในระดัับที่่�ค่อ่ นข้้างสููง จึึงถืือได้้ว่า่ เป็็นเครื่่อ� ง
มืือวิิจััยที่่�ได้้มาตรฐานสามารถนำำ�ไปใช้้เก็็บข้้อมููลจริิง แบบสอบถามแบ่่งออกเป็็น 
4 ตอน ดัังต่่อไปนี้้� 1) คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับข้้อมููลทั่่�วไป 2) คำำ�ถามที่่�วััดแรงจููงใจด้้าน
ปััจจััยผลััก 3) คำำ�ถามที่่�วััดแรงจููงใจด้้านปััจจััยดึึง 4) คำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความพึึงพอใจ 
โดยกำำ�หนดค่่าคะแนนแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า (Rating scale) 5 ระดัับ ที่่�วััด
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ระดัับแรงจููงใจ ได้้แก่่ เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง เห็็นด้้วย ไม่่แน่่ใจ ไม่่เห็็นด้้วย และไม่่เห็็น
ด้้วยอย่่างยิ่่ง� และการวััดความพึึงพอใจ 5 ระดัับ คืือ มากที่่�สุดุ  มาก ปานกลาง น้้อย
และน้้อยที่่�สุุด
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ผู้้�วิิจััยนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้รัับกลัับคืืนจากกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ได้้รัับ
การตรวจสอบเรีียบร้้อยแล้้วมาบัันทึึกข้้อมููลและวิิเคราะห์์ผลโดยใช้้โปรแกรม
วิิเคราะห์์ทางสถิิติิ โดยสถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ สถิิติิเชิิงพรรณนา
(Descriptive statistic) ใช้้ วิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล เกี่่� ย วกัั บ สถานภาพของผู้้�ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้้ค่่าสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย
ผลการวิิเคราะห์์แรงจููงใจปััจจััยผลัักดัันของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญที่่�มีีต่่อ
การเดิินทางมาแวะพัักยัังท่่าเรืือแวะพัักในเขตประเทศไทย มีีดัังนี้้�
ตารางที่่� 1 แสดงค่่าเฉลี่่ย� แรงจููงใจด้้านปััจจััยผลัักดัันของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
ในเขตประเทศไทย
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปััจจััยผลัักดัันที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือก
เดิินทางท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
ทดลองอาหารไทยยัังสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวยัังท่่าเรืือแวะพััก
พัักผ่่อนหย่่อนใจยัังสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวยัังท่่าเรืือแวะพััก
เห็็นวััฒนธรรมที่่�แตกต่่าง
แสวงหาความแปลกใหม่่
เรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์วััฒนธรรมไทย
ไปเยืือนสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�เพื่่�อน ๆ ไม่่เคยไป
หลีีกหนีีความจำำ�เจ
เล่่าประสบการณ์์ให้้คนทางบ้้านฟััง
พบปะและทำำ�ความรู้้�จัักกัับคนไทย
ทำำ�ตามความฝัันที่่�จะได้้มาท่่องเที่่�ยวประเทศไทย
ให้้รางวััลกัับตััวเอง
ฟื้้�นฟููสุุขภาพ

X

S.D.

การแปลผล

4.45
4.40
4.32
4.30
4.29
4.27
4.25
4.24
4.21
4.19
4.17
4.13

.5990
.8165
.5860
.7915
.7261
.5799
.7915
.7600
.8361
7582
.6340
.8927

เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง
เห็็นด้้วย
เห็็นด้้วย
เห็็นด้้วย
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ตารางที่่� 1 แสดงค่่าเฉลี่่ย� แรงจููงใจด้้านปััจจััยผลัักดัันของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
ในเขตประเทศไทย (ต่่อ)
ลำำ�ดัับ

ปััจจััยผลัักดัันที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือก
เดิินทางท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ

13 หาความบัันเทิิงยามราตรีี
14 สร้้างความภาคภููมิิใจให้้กัับตััวเอง
15 มองหาโอกาสทางธุุรกิิจในสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวยัังท่่าเรืือแวะ
พััก
16 เสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ภายในครอบครััว
17 ท่่องเที่่�ยวในประเทศที่่�ปลอดภััย
18 เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมวััฒนธรรม
19 แสวงหาความตื่่�นเต้้นด้้วยการทำำ�กิิจกรรมผจญภััย ยััง
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวของท่่าเรืือแวะพััก
ค่่าเฉลี่่�ยรวม

7

X

S.D.

การแปลผล

4.05 1.1304
4.00 1.0186

เห็็นด้้วย
เห็็นด้้วย

3.96
3.95
3.86
3.85

.8959
.992
.9795
.9650

เห็็นด้้วย
เห็็นด้้วย
เห็็นด้้วย
เห็็นด้้วย

3.82 .8609
4.14

เห็็นด้้วย
เห็็นด้้วย

จากตารางที่่� 1 แรงจููงใจปััจจััยผลัักที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเดิินทางการวััดแรงจููงใจ
ปััจจััยผลััก วััดด้้วยข้้อความ  19 ข้้อความ  ซึ่่�งได้้มีีการพััฒนาขึ้้�นจากการทบทวน
วรรณกรรมและจากทฤษฎีีแรงจููงใจทางการท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ จากผลการวิิเคราะห์์
ด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนาเพื่่อ� หาค่่าเฉลี่่ย� แสดงระดัับความสำำ�คัญ
ั ของแรงจููงใจ ประเภท
ปััจจััยผลัักที่่�ผลัักดัันให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวและแวะพัักใน
เขตประเทศไทย มีีแรงจููงใจ 9 อย่่าง ที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด (ตั้้�งแต่่ 4.20
ขึ้้�นไป) พบว่่า หลัังจากที่่�นัักท่่องเที่่�ยวได้้แวะพัักที่่�ท่่าเรืือและมาท่่องเที่่�ยวตามจุุด
แวะพัักที่่�มีีชื่อ่� เสีียงของประเทศไทย ปััจจััยผลัักดัันที่่มี� ผี ลต่่อการตััดสิินใจเลืือกเดิิน
ทางมาท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญในเขตประเทศไทยมากที่่�สุุด คืือ ทดลองอาหารไทย มีี
ค่่าเฉลี่่�ย 4.45 รองลงมา คืือ พัักผ่่อนหย่่อนใจ มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.40 เห็็นวััฒนธรรมที่่�
แตกต่่าง มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.32 แสวงหาความแปลกใหม่่ มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.30 เรีียนรู้้�
ประวััติิศาสตร์์วััฒนธรรมไทย มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.29  และด้้านอื่่�น ๆ ตามลำำ�ดัับ

แรงจูงใจผลักดันและดึงดูดของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ ในเขตประเทศไทย
Foreign Tourists’ Push and Pull Motivations in Cruise Tourism with in Thailand

163

ตารางที่่� 2 แสดงค่่าเฉลี่่ย� แรงจููงใจด้้านปััจจััยดึึงดููดของประเทศไทย จากมุุมมอง
ของนัักนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
ลำำ�ดัับ

ปััจจััยดึึงดููดที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือก
เดิินทางท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ

X

S.D. การแปลผล

1

ความเป็็นมิิตรของคนไทย

4.19

.8940

เห็็นด้้วย

2

แหล่่งท่่องเที่่�ยวมีีให้้เลืือกมากมาย ยัังท่่าเรืือแวะพััก

4.17

.7250

เห็็นด้้วย

3

สถานที่่�สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์/และวััฒนธรรม

4.01

.7657

เห็็นด้้วย

4

พนัักงานบริิการให้้บริิการอย่่างมีีคุุณภาพ

3.99

.8102

เห็็นด้้วย

5

มีีวััดและวัังที่่�มีีชื่่�อเสีียง

3.98

.7911

เห็็นด้้วย

6

โอกาสที่่�จะได้้ซื้้�อของ

3.96

.8617

เห็็นด้้วย

7

อาหารสะอาดและน่่าลิ้้�มลอง

3.93

.7648

เห็็นด้้วย

8

ตลาดน้ำำ��และตลาดที่่�มีีความเป็็นเอกลัักษณ์์ของไทย

3.93

.8381

เห็็นด้้วย

9

หาดทราย ชายทะเลสถานที่่�ตากอากาศ เช่่น ภููเก็็ต พััทยา
และเกาะสมุุย

3.88

1.0155 เห็็นด้้วย

10

ไกด์์ท้้องถิ่่�นให้้การต้้อนรัับและช่่วยเหลืือเป็็นอย่่างดีี

3.82

.7510

11

ราคาสิินค้้าต่่าง ๆ มีีราคาถููก

3.79

1.0375 เห็็นด้้วย

12

ประเทศไทยมีีทััศนีียภาพที่่�สวยงามและสะอาด

3.79

.8037

เห็็นด้้วย

13

สถานที่่�ที่่�เคยเห็็นมาในภาพยนตร์์

3.78

.8433

เห็็นด้้วย

14

สิินค้้าหััตถกรรมท้้องถิ่่�นและของที่่�ระลึึก

3.72

.8212

เห็็นด้้วย

15

การคมนาคมมีีความสะดวก

3.63

.8373

เห็็นด้้วย

16

สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกพื้้�นฐานที่่�ครบครััน

3.57

.8377

เห็็นด้้วย

17

ความบัันเทิิงยามราตรีี การแสดงสาวประเภทสอง

3.27

1.0348

ไม่่แน่่ใจ

ค่่าเฉลี่่�ยรวม

4.14

เห็็นด้้วย

เห็็นด้้วย

จากตารางที่่� 2 ปััจจััยดึึงดููดให้้นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญเดิินทางมาท่่องเที่่�ยว
ยัังประเทศไทยเรีียงลำำ�ดับั ของค่่าเฉลี่่ย� จากสำำ�คัญ
ั มาก (ค่่าเฉลี่่ย� 3.40-4.19) จนถึึง
สำำ�คััญปานกลาง (ค่่าเฉลี่่�ย 2.60-3.39) มีีดัังต่่อไปนี้้�  ความเป็็นมิิตรของคนไทย มีี
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ค่่าเฉลี่่�ย 4.19 รองลงมา ได้้แก่่ แหล่่งท่่องเที่่�ยวมีีให้้เลืือกมากมาย มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.17
และเรีียงลำำ�ดัับลงมา ได้้แก่่ สถานที่่�สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์/และวััฒนธรรม มีีค่่า
เฉลี่่�ย 4.01 พนัักงานบริิการให้้บริิการอย่่างมีีคุุณภาพ  มีีวััดและวัังที่่�มีีเชื่่�อเสีียง
โอกาสที่่�จะได้้ซื้้�อของอาหารสะอาดและน่่าลิ้้�มลอง ตลาดน้ำำ��และตลาดที่่�มีีความ
เป็็นเอกลัักษณ์์ของไทย หาดทราย ชายทะเลสถานที่่�ตากอากาศ เช่่น ภููเก็็ต พััทยา
และเกาะสมุุย ไกด์์ท้อ้ งถิ่่น� ให้้การต้้อนรัับและช่่วยเหลืือเป็็นอย่่างดีี ราคาสิินค้า้ ต่่าง
ๆ มีีราคาถููก ประเทศไทยมีีทััศนีียภาพที่่�สวยงามและสะอาด สถานที่่�ที่่�เคยเห็็นมา
ในภาพยนตร์์ สินค้
ิ า้ หััตถกรรมท้้องถิ่่น� และของที่่�ระลึึก การคมนาคมมีคี วามสะดวก
และปััจจััยที่่�มีีความสำำ�คััญมากลำำ�ดัับสุุดท้้าย คืือ สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกพื้้�นฐานที่่�
ครบครััน 
ตารางที่่� 3 แสดงค่่าเฉลี่่�ยรวมระดัับความคิิดเห็็นต่่อความพึึงพอใจในการใช้้
บริิการด่่านตรวจคนเข้้าเมืืองในส่่วนของท่่าเรืือสำำ�ราญ

7

ลำ�ดับ

ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการด่านตรวจคนเข้าเมือง

1

ปัจจัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารสถานที่ ความ
สะอาด และสิ่งอำ�นวยความสะดวก

3.74

มาก

2

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ เช่น แบบฟอร์มเอกสาร ขั้น
ตอน และการเตรียมเอกสาร

3.68

มาก

3

ปัจจัยด้านบุคลากร เช่น บุคลิกภาพ ความสุภาพ และความ
ซื่อสัตย์

3.72

ปานกลาง

3.71

มาก

รวม

การแปลผล

จากตารางที่่� 3 พบว่่า ปััจจััยความพึึงพอใจหลัังจากที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวในเขตประเทศไทยและได้้ใช้้บริิการด่่านตรวจคนเข้้าเมืืองที่่�
ท่่าเรืือของประเทศไทย มีีความพึึงพอใจต่่อกระบวนการตรวจคนเข้้าเมืืองใน
ภาพรวม ทั้้�ง 3 ด้้าน มีีค่่าเฉลี่่�ยรวม 3.71 มีีความพึึงพอใจในระดัับมาก เมื่่�อแยก
เป็็นรายได้้ พบว่่า สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวพึึงพอใจมากที่่�สุุด คืือ ด้้านกายภาพและ

แรงจูงใจผลักดันและดึงดูดของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ ในเขตประเทศไทย
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สิ่่�งแวดล้้อม ค่่าเฉลี่่�ย 3.74 มีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมาก รองลงมา ด้้าน
กระบวนการให้้บริิการ ค่่าเฉลี่่�ย 3.68 มีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมาก และลำำ�ดัับ
สุุดท้้าย คืือ ด้้านบุุคลากร 3.72 มีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับปานกลาง ตามลำำ�ดัับ
บทสรุป
1) การวััดแรงจููงใจปััจจััยผลัักวััดด้้วยข้้อความ 19 ข้้อความ ซึ่่�งจากผลการ
วิิเคราะห์์ด้ว้ ยสถิิติเิ ชิิงพรรณนาเพื่่อ� หาค่่าเฉลี่่ย� แสดงระดัับความสำำ�คัญ
ั ของแรงจููงใจ 
ประเภทปััจจััยผลััก ที่่�ผลัักดัันให้้นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวและ
แวะพัักในเขตประเทศไทย มีีแรงจููงใจ  9 อย่่างที่่�มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
(ตั้้�งแต่่ 4.20 ขึ้้�นไป) คืือ 1) ทดลองอาหารไทยยัังสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวยัังท่่าเรืือแวะ
พััก 2) พัักผ่่อนหย่่อนใจยัังสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวยัังท่่าเรืือแวะพััก 3) เห็็นวััฒนธรรมที่่�
แตกต่่าง 4) แสวงหาความแปลกใหม่่ 5) เรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์วััฒนธรรมไทย 6)
ไปเยืือนสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว ที่่�เพื่่�อน  ๆ ไม่่เคยไป 7) หลีีกหนีีความจำำ�เจ  8) เล่่า
ประสบการณ์์ให้้คนทางบ้้านฟััง 9) พบปะและทำำ�ความรู้้�จัักกัับคนไทย  ซึ่่�งพบว่่า
หลัังจากที่่�นัักท่่องเที่่�ยวได้้แวะพัักที่่�ท่่าเรืือและมาท่่องเที่่�ยวตามจุุดแวะพัักที่่�มีีชื่่�อ
เสีียงของประเทศไทย ปััจจััยผลัักดัันที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเลืือกเดิินทางมา
ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญในเขตประเทศไทยมากที่่�สุดุ  คืือ ทดลองอาหารไทย มีีค่่าเฉลี่่ย�
4.45 รองลงมา คืือ พัักผ่่อนหย่่อนใจ มีีค่่าเฉลี่่ย� 4.40 และเห็็นวัฒ
ั นธรรมที่่�แตกต่่าง
มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.32 และด้้านอื่่�น ๆ ตามลำำ�ดัับ
2) ปััจจััยดึึงดููด ในประเทศไทยที่่�ดึงึ ดููดให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญกลุ่่�มตััวอย่่าง
เดิินทางมาท่่องเที่่�ยวยัังประเทศไทยเรีียงลำำ�ดัับของค่่าเฉลี่่�ยจากสำำ�คััญ คืือ ความ
เป็็นมิิตรของคนไทย มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.19 รองลงมา ได้้แก่่ แหล่่งท่่องเที่่�ยวมีีให้้เลืือก
มากมาย มีีค่่าเฉลี่่�ย 4.17 และสถานที่่�สำำ�คััญทางประวััติิศาสตร์์/และวััฒนธรรม มีี
ค่่าเฉลี่่�ย 4.01 ตามลำำ�ดัับ
3) ปััจจััยความพึึงพอใจ หลัังจากที่่�นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญเดิินทางมาท่่อง
เที่่�ยวในเขตประเทศไทยและได้้ใช้้บริิการด่่านตรวจคนเข้้าเมืืองที่่�ท่่าเรืือของ
ประเทศไทย มีีความพึึงพอใจต่่อกระบวนการตรวจคนเข้้ าเมืืองในภาพรวม 
ทั้้�ง 3 ด้้าน มีีค่่าเฉลี่่�ยรวม 3.56 มีีความพึึงพอใจในระดัับมาก เมื่่�อแยกเป็็นรายได้้
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พบว่่า สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวพึึงพอใจมากที่่�สุดุ  คืือ ด้้านกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อม 
ค่่าเฉลี่่�ย 3.74 มีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมาก รองลงมา คืือ ด้้านบุุคลากร 3.72  
มีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับมาก และลำำ�ดับั สุุดท้้าย คืือ ด้้านกระบวนการให้้บริิการ
ค่่าเฉลี่่�ย 3.68 มีีความพึึงพอใจอยู่่�ในระดัับปานกลาง ตามลำำ�ดัับ

7

อภิปรายผล
1) แรงจููงใจที่่�สำำ�คััญสููงสุุดของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญเกิิดจากการรวมกััน
ระหว่่างความต้้องการความสมบููรณ์์ของชีีวิิต/ความสำำ�เร็็จแห่่งตน ร่่วมกัับความ
ต้้องการความภููมิใิ จที่่�เกิิดจากความมีีหน้้ามีีตาจากการได้้ออกมาเที่่�ยวต่่างประเทศ
ไว้้ด้้วยกััน ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ เลิิศพร ภาระสกุุล (2558) ในเรื่่�อง
แรงจููงใจปััจจััยผลัักที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ลำำ�ดับั สููงสุุด คืือ ต้้องการความสมบููรณ์์ของชีีวิิต
และเกีียรติิภููมิิของชาวจีีนที่่�มาท่่องเที่่�ยวประเทศไทย ซึ่่�งกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีน
มีีความสนใจและมีีแรงผลัักดัันในเรื่่�องการท่่องเที่่�ยวทางด้้านเรืือสำำ�ราญค่่อนข้้าง
มากขึ้้�นตามลำำ�ดัับในปััจจุุบััน นอกจากการมาท่่องเที่่�ยวประเทศไทยเป็็นการเติิม
เต็็มความใฝ่่ฝัันและนำำ�ความภาคภููมิิใจในความสำำ�เร็็จที่่�ได้้เดิินทางท่่องเที่่�ยวทาง
ด้้านเรืือสำำ�ราญแล้้ว แรงจููงใจที่่�สำำ�คัญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่�งสำำ�หรับั นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
คืือ ความต้้องการเรีียนรู้้�และเห็็นวัฒ
ั นธรรมใหม่่ประกอบไปด้้วย แรงจููงใจต้้องการ
เรีียนรู้้�และเห็็นวัฒ
ั นธรรมใหม่่ที่่แ� ตกต่่างจากวััฒนธรรมขอตััวเอง เนื่่อ� งจากข้้อความ
ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นแรงจููงใจนี้้� ได้้แก่่ ความต้้องการที่่�จะเห็็นวัฒ
ั นธรรมที่่�แตกต่่างเรีียน
รู้้�ประวััติิศาสตร์์วััฒนธรรมไทย และเล่่าประสบการณ์์ให้้คนทางบ้้านฟััง ดัังนั้้�นแรง
จููงใจทางด้้านทฤษฎีีจึึงเป็็นไปตามทฤษฎีีขั้้�นบัันไดแห่่งการเดิินทางของ เพีียซ 
(Pearce & Caltabiano,  1983) ที่่�เรีียกว่่า แรงจููงใจในด้้านการพััฒนาตนเอง ซึ่่�ง
เป็็นแรงจููงใจในชั้้�นที่่� 4 คืือ แรงจููงใจที่่�จะพััฒนาตนเองจากการเรีียนรู้้�วััฒนธรรมที่่�
แตกต่่างไปจากวััฒนธรรมของนัักท่่องเที่่�ยว ผลการวิิจัยั เรื่่อ� งนี้้ส� อดคล้้องกัับผลการ
วิิจััยของ เลิิศพร ภาระสกุุล (2558) ที่่�พบว่่า แรงจููงใจอย่่างหนึ่่�งในการไปต่่าง
ประเทศของนัักท่่องเที่่�ยว คืือ การพััฒนาตนเอง
2) แรงจููงใจด้้านปััจจััยดึึงดููด ประเทศไทยจากมุุมมองของนัักนัักท่่องเที่่�ยว
เรืือสำำ�ราญที่่�ทำำ�ให้้นักั ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญที่่�เลืือกเดิินทางมาแวะพัักในประเทศไทย
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จากผลการวิิเคราะห์์ปััจจััยแรงจููงใจในด้้านปััจจััยดึึงดููดที่่�มีีความสำำ�คััญสำำ�หรัับนััก
ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ สามารถจััดแบ่่งเป็็นปััจจััยใหญ่่ 4 ปััจจััยได้้แก่่ 1) ปััจจััยด้้าน
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกพื้้�นฐานครบ/คนไทยเป็็นมิิตร 2) ปััจจััยด้้านความหลาก
หลายของแหล่่งท่่องเที่่�ยวยัังท่่าเรืือแวะพััก 3) ปััจจััยด้้านราคาที่่�ถููกกว่่า 4) ปััจจััย
ด้้านแหล่่งบัันเทิิงยามราตรีีและสถานที่่�เคยเห็็นในภาพยนตร์์ นัักท่่องเที่่�ยวเรืือ
สำำ�ราญให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความเป็็นมิติ รของคนไทย ที่่�เป็็นเสน่่ห์ดึ์ งึ ดููดใจให้้นักั ท่่อง
เที่่�ยวเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวทางด้้านเรืือสำำ�ราญมากที่่�สุุด และประเทศไทยมีีแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวให้้เลืือกหลากหลาย ทางด้้านธรรมชาติิ ชายทะเล และสถานที่่�สำำ�คัญ
ั ทาง
ประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ ที่่�จะดึึงดููดใจให้้นัักท่่องเที่่�ยวเดิิน
ทางมาท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญในเขตประเทศไทย สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ รุ่่�งกานต์์
แก้้วเจริิญ และคณะ (2562) นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างชาติิให้้ความสำำ�คััญกัับปััจจััย
ดึึงดููดในด้้านเทศกาล และความมีีเอกลัักษณ์์ บรรยากาศสวยงาม ผู้้�คนเป็็นมิิตร
และมีีอััธยาศััยดีี  และปััจจััยดึึงดููดนี้้� จึึงเป็็นเสน่่ห์์อีีกอย่่างหนึ่่�งของประเทศไทยที่่�
จะดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวให้้เข้้ามาท่่องเที่่�ยวทางด้้านเรืือสำำ�ราญเพิ่่�มมากขึ้้น� เรื่่อ� ย ๆ ใน
ตลาดกลุ่่�มลููกค้้าเรืือสำำ�ราญ และยัังสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ นคริินทร์์ ทั่่�งทอง
(2561) เกี่่�ยวกัับนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญที่่�ได้้มาท่่องเที่่�ยวในประเทศไทยแล้้วมีี
ความเพลิิ ด เพลิิ นท างอารมณ์์ การเติิ มพลัั ง ชีีวิิ ต การเรีียนรู้้�ประสบการณ์์ ที่่�
หลากหลาย และการได้้รัับการยกย่่องและประสบการณ์์ที่่�สามารถโอ้้อวดได้้
3) ความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญต่่อกระบวนการตรวจคนเข้้า
เมืือง จากผลการวิิเคราะห์์ทางด้้านปััจจััยของความพึึงพอใจหลัังจากที่่�นักั ท่่องเที่่�ยว
เรืือสำำ�ราญเดิินทางมาท่่องเที่่�ยวเที่่�ยวในเขตประเทศไทยและใช้้บริิการด่่านตรวจ
คนเข้้าเมืืองยัังท่่าเรืือแวะพัักของประเทศไทย ด้้านที่่�นักั ท่่องเที่่�ยวพึึงพอใจมากที่่�สุดุ
คืือ ด้้านกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อม  แต่่ก็็ยัังมีีลููกค้้าบางส่่วนที่่�ให้้ข้้อเสนอแนะเกี่่�ยว
กัับท่่าเรืือแวะพัักของไทยยัังไม่่สะดวกสบายเท่่าที่่�ควร และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก
เรื่่�องอื่่�น  ๆ ที่่�ยัังไม่่เพีียงพอสำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยวเวลาที่่�มาแวะพัักยัังท่่าเรืือใน
ประเทศไทย แต่่ในด้้านกระบวนการให้้บริิการต่่อนัักท่่องเที่่�ยวถืือว่่ามีีความ
พึึงพอใจในระดัับมากถืือว่่าค่่อนข้้างดีี  ในส่่วนของพนัักงานก็็จะมีีในเรื่่�องของการ
สื่่อ� สารที่่�ไม่่เข้้าใจหรืือล่่าช้้าในกระบวนการตรวจเช็็คเอกสารเข้้าเมืือง ซึ่ง่� สอดคล้้อง
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วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

กัับงานวิิจััยของ กนกวรรณ วรรณวิิเศษ จัันทิิมา แสงรุ่่�ง มััลลิิกา อิินพรหม และ
บุุปผาชาติิ แต่่งเกลี้้�ยง (2562) ระดัับความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวชาวไทยและ
ต่่างชาติิที่่�มีีต่่อการใช้้บริิการเรืือเฟอร์์รี่่�ข้้ามฟาก ดอนสััก-เกาะสมุุย โดยภาพรวมมีี
ความพึึงพอใจในระดัับมาก พบว่่า นัักท่่องเที่่�ยวพึึงพอใจมากที่่�สุดุ ในด้้านผลิิตภััณฑ์์
และด้้านกระบวนการ แต่่ยังั มีีความพึึงพอใจน้้อยที่่�สุดุ ในด้้านการส่่งเสริิมการตลาด
ของท่่าเรืือเกาะสมุุย ทั้้�งนี้้ยั� ังสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Andriotis and Agiomirgianakis (2010) ซึ่่�งได้้ศึึกษากิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวบนฝั่่�งของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือ
สำำ�ราญที่่�ได้้ศึกึ ษาที่่�ท่า่ เรืือ Heraklion สามารถยืืนยัันได้้ว่า่  นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
ส่่วนใหญ่่สนใจกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยวบนฝั่่�ง เมื่่�อเรืือสำำ�ราญเทีียบท่่า และกิิจกรรม
การท่่องเที่่�ยวต่่าง ๆ จะต้้องสร้้างความพึึงพอใจให้้กับั นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญเพราะ
การท่่องเที่่�ยวสมััยใหม่่นี้นั้� กั ท่่องเที่่�ยวนิิยมการท่่องเที่่�ยวเพื่่อ� ต้้องการประสบการณ์์
ที่่�ดีีในการมาแต่่ละครั้้�ง ซึ่่�งปััจจััยที่่�ดึึงดููดความสนใจของนัักท่่องเที่่�ยวส่่งผลในการ
สายการเดิินเรืือเลืือกท่่าเรืือเพื่่�อแวะพัักที่่�มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและความ
ปลอดภััยรวมถึึงการบริิการที่่�ดีี

7

ข้อเสนอแนะ
1) แรงจููงใจปััจจััยผลัักจากผลการวิิจััยของนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญมีีความ
ต้้องการความสมบููรณ์์ของชีีวิิตและเกีียรติิภูมิู  ดั
ิ งั นั้้�นสิ่่ง� ที่่�สำำ�คัญ
ั ไม่่ว่า่ จะเป็็นในเรื่่อ� ง
ของเรืือที่่�มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก ความหรููหรา และเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวเรืือ
สำำ�ราญที่่�นำำ�เสนอประเทศไทยเป็็นจุดุ แวะพัักหลัักที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรับั การท่่องเที่่�ยวทาง
ด้้านเรืือสำำ�ราญ ไม่่ว่่าจะเป็็นการนำำ�เสนอทางด้้านรููปภาพ สื่่�อการตลาดการท่่อง
เที่่�ยว วิิดีีโอ ที่่�เป็็นตััวล่่อใจให้้เกิิดแรงผลัักดััน ทำำ�ให้้นัักท่่องเที่่�ยวอยากที่่�จะมาท่่อง
เที่่�ยวยัังประเทศไทยในเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
2) จากผลการวิิจัยั ทางด้้านแรงจููงใจปััจจััยดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวนั้้�น คืือ มีีปััจจััย
ด้้านความเป็็นมิิตรของคนไทย ที่่�เป็็นเสน่่ห์์ดึึงดููดใจให้้นัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางมา
ท่่องเที่่�ยวทางด้้านเรืือสำำ�ราญมากที่่�สุดุ  ดัังนั้้�น ผู้้�ที่่ใ� ห้้บริิการนัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ
ควรตระหนัักถึึงความต้้องการหรืือแรงจููงใจที่่�จะดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว โดยการทำำ�การ
ตลาดทางสื่่อ� ออนไลน์์ โซเซีียล ในเรื่่อ� งการส่่งเสริิมทางการตลาดที่่�ควรนำำ�เอาแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีคี วามสวยงาม เกาะ แก่่ง หาดทราย และวััฒนธรรมของไทยไปทำำ�การ
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ตลาดประชาสััมพัันธ์์และสร้้างตราสิินค้้าการท่่องเที่่�ยวทางการตลาดที่่�เป็็นตััว
กระตุ้้�นให้้นัักท่่องเที่่�ยวอยากมาแวะพัักยัังประเทศไทย
3) สำำ�หรับั ผลการวิิจัยั ด้้านความพึึงพอใจต่่อกระบวนการตรวจคนเข้้าเมืืองนั้้�น 
นัักท่่องเที่่�ยวให้้ความสำำ�คััญปััจจััยด้้านกายภาพและสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น อาคารสถานที่่�
ความสะอาด และสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก ซึ่ง่� ท่่าเรืือแวะพัักของประเทศไทยยัังขาด
ท่่าเรืือหลัักที่่�จะเป็็นตััวดึึงดููดใจนัักท่่องเที่่�ยวให้้พัักนานๆ และสร้้างรายได้้ให้้กัับ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญได้้ ดัังนั้้�น  ควรจะมีีการพััฒนาในท่่าเรืือแวะพััก
และท่่าเรืือหลัักต่่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
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แต่่งเกลี้้ย� ง. (2562). การเปรีียบเทีียบความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวชาว
ไทยและต่่างชาติิที่่�มีีต่่อการใช้้บริิการเรืือเฟอร์์รี่่� ข้้ามฟาก ดอนสัักเกาะสมุุย ของบริิษัทั ซีีทรานเฟอร์์รี่่� จํํากััด. การประชุุมวิิชาการระดัับชาติิ
“วลััยลัักษณ์์วิิจััย” ครั้้�งที่่� 11 วัันที่่� 27-28 มีีนาคม 2562 ณ มหาวิิทยาลััย
วลััยลัักษณ์์ นครศรีีธรรมราช, 1-7  
กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา. (2561). แผนยุุทธศาสตร์์การส่่งเสริิมการ
ท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ. (25 พฤศจิิกายน   2561) สืืบค้้นจาก   https://
www.mots.go.th/ewt_dl_link.php.
การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย. (2561). แนวโน้้มอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวเรืือ
สำำ�ราญ. กรุุงเทพฯ : การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย.
จิิรุุตม์์ วิิศาลจิิตร, อธิิบดีีกรมเจ้้าท่่า. สััมภาษณ์์, 25 ตุุลาคม 2562.
ท่่าเรืือแหลมฉบััง. (2562). เส้้นทางท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ. (25 พฤศจิิกายน 2562)
สืืบค้้นจาก https://www.yingpook.com/blogs/cruises/thailandcruise-port-terminal.
นคริินทร์์ ทั่่�งทอง. (2561). การเสริิมสร้้างประสบการณ์์ความทรงจำำ�ที่่�พิิเศษของ
นัักท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญในท่่าเรืือแวะพัักเพื่่�อพััฒนาการท่่องเที่่�ยวทาง
ทะเลของประเทศไทย. คณะศิิลปศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยนเรศวร, พิิษณุุโลก.

7

170

7

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

ประกายดาว ดํํารงพัันธ์.์ (2536). ความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�มีต่ี อ่ การให้้บริิการด้้าน
สิินเชื่่�อ : กรณีีศึึกษาศููนย์์ธุุรกิิจสะพานขาว ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด
(มหาชน). วิิ ท ยาศาสตร์์ มห าบัั ณ ฑิิ ต  มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ ,
กรุุงเทพฯ.
รุ่่�งกานต์์ แก้้วเจริิญ และคณะ. (2562). แรงจููงใจและพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวต่่างประเทศที่่�มีีต่่อการร่่วมงานฟููลมููนปาร์์ตี้้� เกาะพะงััน  จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี. วารสารวิิทยาลััยดุุสิิตธานีี, 13(3), 144-163.
สุุมาลีี สุุขดานนท์์. (2561). เส้้นทางท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ. (25 พฤศจิิกายน 2563)
สืืบค้้นจาก https://www.yingpook.com/blogs/cruises/thailandcruise-port-terminal.
อััศวิิน  แสงพิิกุุล. (2560). การศึึกษาผลของความพึึงพอใจของนัักท่่องเที่่�ยวชาว
ยุุโรปที่่�มีีต่่อความภัักดีีต่่อจุุดหมายปลายทางการท่่องเที่่�ยวในจัังหวััดภููเก็็ต.
วารสารวิิชาการ ม.วลััยลัักษณ์์, 6(1), 73 – 81.
เลิิศพร ภาระสกุุล. (2558). แรงจููงใจและทััศนคติิต่่อที่่�ส่่งผลต่่อความพึึงพอใจของ
นัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนต่่อการท่่องเที่่�ยวและเทศไทย. กรุุงเทพฯ : รายงาน
ทุุนวิิจััยสนัับสนุุนจากมหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์.
ไพฑููรย์์ มนต์์พานทอง และ เทิิดชาย ช่่วยบำำ�รุุง. (2558). การวิิเคราะห์์การจััดการ
ท่่าเรืือแวะพัักจัังหวััดภููเก็็ตสำำ�หรัับการท่่องเที่่�ยวเรืือสำำ�ราญ. วารสาร
วิิชาการมหาวิิทยาลััยราชภััฏภููเก็็ต, 11(2), 165-188.
Andriotis, K., & Agiomirgianakis, G. (2010). Cruise visitors’ experience
in a Mediterranean port of call. International Journal of
Tourism Research, 12(4), 390-404.
CLIA. (2014). The Economic Contribution of Cruise Tourism to the
Southeast Asia Region in 2014. (November 25, 2020) Retrieved
from https://cruising.org/en/cruise-lines.
Cochran, W. G. (1953). Sampling Techiques. New York : John Wiley &
Sons Inc.

แรงจูงใจผลักดันและดึงดูดของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ ในเขตประเทศไทย
Foreign Tourists’ Push and Pull Motivations in Cruise Tourism with in Thailand

Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of
Tourism Research, 6(4), 408-424.
Dann, G. (1977). Ego-enhancement, and tourism.  Annals of Tourism
Research, 4(4), 184-194.
Gray, H. P. (1970). International travel-international trade. Lexington
: Heath Lexington.
Heesub han. (2017). Role of motivations for luxury cruise traveling,
satisfaction, and involvement in building traveler loyalty.
International Journal of Hospitality Management, 99(70), 7584.
PATA. (2010). The Cruise Industry in Asia and Pacific : Issues and
Trends. (November 25, 2020). Retrieved from http://www.
etatjournal.com/web/menu.
Pearce, P. L., & Caltabiano, M. L. (1983). Inferring travel motivation
from travellers’ experiences. Journal of Travel Research, 22(2),
16–20.
Yingchao Zhang. (2018). Study on the Motivation of Cruise Tourists
in Sanya. Proceedings of the 2018 6th International Education,
Economics, Social Science, Arts, Sports and Management
Engineering Conference. October 16, 2018. University of
Sanya China, 62-65.

171

7

