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งานวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เรือสาราญ 2) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาท่าเรือการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ของประเทศไทย ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Research Methodology) ร่ ว มกั น ระหว่ า งการวิ จั ยแบบปริ ม าณ ใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสาราญที่
ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังจานวน 400 คน และระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
จานวน 36 คน โดยศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีวัดระดับความสาคัญผ่านความคาดหวัง (Expectation)
และประสิทธิพลการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจ (Satisfaction) ประกอบด้วยองค์ประกอบการจัดการ
ท่าเรือสาราญจานวน 32 ตัวแปรจาก 8 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คุณลักษณะของท่าเรือ (Port
characteristic) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ (Port infrastructure and
Port facilities) การให้บริการ (Services) นโยบายและกฎระเบียบ (Cruise Tourism Policy and
regulations) แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Attraction) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism activities)
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ (Accessibility and connection) และสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
(Amenity on shore) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์สถิติทาง
สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination) ใช้สถิติ T-test
เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มและหาความแตกต่างระหว่างความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง ใช้
สถิติ F-test (One-way ANOVA) ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่มขึ้นไป และใช้การวัดประสิทธิภาพและประเมินศักยภาพจัดการท่าเรือด้วยเทคนิค ImportantPerformance Analysis (IPA) และเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis)

ข
ผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า 11 ตัวแปรอยู่ในระดับความสาคัญต่าและมีผลการปฏิบัติงานดีได้แก่
ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ สภาพอากาศและทะเล การบริการของ
มัคคุเทศก์ ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่ง ท่ องเที่ยว ความ
หลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว ความคุ้มค่าของ
กิจกรรม ภัตตาคารและแหล่งช้อปปิ้ง มีจานวน 6 ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสาคัญต่าแต่มีผล
การปฏิบัติงานต่า ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว การบริการกระเป๋ าสัมภาระ การบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา ร้านขายของที่ระลึกและที่พักบนฝั่ง ขณะที่ 6 ตัวแปรอยู่ในกลุ่มที่มีระดับความสาคัญ
สูงแต่มีผลการปฏิบัติงานดี ได้แก่ การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
การจัดการความปลอดภัย ความสะอาดและสุขอนามัย ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และความ
น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว และมี 10 ตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มระดับความสาคัญสูงแต่มีผลการปฏิบัติงานต่า
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน การเข้าถึงและ
เชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง การเข้าถึงและเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมต่อระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว และแท็กซี่ /รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ จากผลการศึกษาข้ างต้นนาข้อมูลไป
ประยุกต์เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ ได้แก่ 1)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก 2) ปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
3) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 4) เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว 5)
พัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ 6) บูรณาการบริหารจัดการท่าเรือ 7) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เรือสาราญของประเทศ
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The Objectives of this research are 1) To study cruise passenger’s behavior 2) To
evaluate performance of Laem Chanbang’s port of call management for cruise tourism
3) To guidelines for Developing Cruise Port Management of Cruise Tourism in Thailand.
The study using mixed research methodology. The quantitative data were collected by
using the questionnaire from 400 cruise passenger. In term of qualitative data were
collected by semi-structure interview from 36 relevant cruise stakeholders. This
research applies Importance-Performance analysis (IPA) through cruise passenger’s
expectation and satisfaction by 32 variables from 8 factors are 1) Port characteristic:
port infrastructure and port facilities, services, cruise tourism policy and regulations,
tourism attraction, tourism activities, accessibility and connection, amenity on shore.
The statistical and data were analyzed by using descriptive statistics included
frequency, percentage, mean and standard deviation (SD), t-test, ANOVA and measuring
IPA of cruise port management by using GAP analysis and using thematic analysis for
qualitative data.
The result of this study founded data on the IPA grid presentation and plotted
into four quadrants according to the mean scores. 11 variables in “Possible overkill”
are port geographic, connectivity with other major ports, weather and sea condition,
tourist guide, communication skills of other service providers, unique of tourist
attractions, variety of tourism activities, attractiveness of tourism activities, value for
money of tourism activities, restaurants and shopping. 6 variables into “Low Priority”
tourist information, baggage services, currency exchange service, souvenir shop and

ง
accommodation. 6 variables in “Keep up the good work” shore excursion management,
immigration formality and customs regulation process, safety and security management,
hygiene and sanitation, attractive of tourism attractions, unique of tourist attractions
and 10 variables in “Concentrate here” port infrastructure, public utility, port facilities,
capacity for handing a number of cruise passenger and large cruise ships, emergency
plan, accessibility from port to town, accessibility from port to major attraction,
connection between tourist attraction and taxi/bus/public transportation services.
According to the study lead to recommendations to improve guideline for developing
cruise port management for cruise tourism in Thailand as follow 1) Develop
infrastructure and facilities 2) Improve and develop accessibility and connectivity 3)
Enhance services efficiency 4) Empower tourism attraction and tourism activities 5)
Develop skills and capabilities of service provider 6) integrated port management 7)
Promoting cruise tourism in Thailand.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น มี ส่ ว นส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ด้วยการสร้างรายได้ให้กับประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิดการจ้างงานและ
การกระจายรายได้สู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ และยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง
กั น ด้ ว ย โดยองค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations World Tourism
Organization) ได้กล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของโลกในปี ค.ศ. 2015 ว่ามีจานวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นถึง 4.4% ประมาณ 1,184 ล้านคน และได้คาดการณ์การเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวในปี
ค.ศ. 2020 จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.8 พันล้านคน ทั้งนี้ในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป มีอัตราการเจริญเติบโตจาก
การท่องเที่ยวร้อยละ 5 ส่วนภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริการ้อยละ 3 และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เติบโตร้อยละ 5 ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตร้อยละ 6 และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
(UNWTO, 2016b) ส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นาด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก พบว่ามีจานวนนัก ท่องเที่ยวและรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 2
รองจากประเทศจีน ซึ่งในปีค.ศ. 2015 ประเทศไทยมีจานวนนักท่องเที่ยวมากถึง 29.8 ล้านคน
ก่อให้เกิดรายได้ ถึง 44.5 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่ง ทางการตลาดร้อยละ10.7 ของภูมิภาคนี้
(UNWTO, 2016c) ทั้งนี้รูปแบบของการท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ UNWTO (1997) จึง ได้
กาหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิง ดาราศาสตร์ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่ง วัฒนธรรม
ประกอบด้ ว ย การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ การท่ อ งเที่ ย วงานชมวั ฒ นธรรมและประเพณี
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท และรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ได้แก่ การท่องเที่ยว
เชิง สุข ภาพ การท่ องเที่ ยวเชิ งทัศ นศึ กษาและศาสนา การท่ องเที่ย วกลุ่ม ชาติพั นธุ์ การท่อ งเที่ย ว
เชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เป็นต้น
ปัจ จุบั น การท่ องเที่ ย วเรือ สาราญเป็ นการท่ องเที่ย วรู ปแบบหนึ่ง ของโลกที่ มีค วามสาคั ญ
(จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2545) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010) และ
มีนัยสาคัญอย่างต่อเนื่อง (UNWTO, 2016a) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ถึง ค.ศ. 2010 จานวนนักท่องเที่ยว
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เรือสาราญเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6% (Wang et al., 2014) ซึ่งโดยเฉพาะในช่วงปี ค.ศ. 2005 ถึง ปี
ค.ศ. 2009 การท่องเที่ยวเรือสาราญได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22 (Duman & Mattila, 2005) ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีป
อเมริกา และรองมาเป็นทวีปยุโรป (Perucic, 2007) ทั้งนี้การท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นการท่องเที่ยวที่
รู ป แบบเฉพาะที่ ไ ด้ ร วบรวมองค์ ป ระกอบที่ ห ลากหลายไว้ ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ ภ าคการขนส่ ง
(Transportation) แหล่งท่องเที่ยว (Destination) กิจกรรมทั้ง บนเรือและบนฝั่ง การบริการที่พั ก
(Accommodation) และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ ภัตตาคาร สปา ฟิตเนส (T. Pallis,
2015) จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “Marine Resort” หรือ “รีสอร์ทกลางทะเล” (UNWTO, 2012)
การท่องเที่ยวเรือสาราญนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1801 เริ่มต้นด้วยการสร้างเรือจากเครื่องจักรไอน้า
จากนั้นในปี ค.ศ. 1837 บริษัท Peninsular and Oriental Steam and Navigation (P&O Cruise)
ได้เปิดให้บริการเรือสาราญบริษัทแรก และในปี ค.ศ.1840 สายการเดินเรือสาราญ Cunard ได้เริ่ม
เส้ น ทางการเดิ น เรื อ ข้ า มมหาสมุ ท รเป็ น ครั้ ง แรก หลั ง จากนั้ น การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญจึ ง ได้ รั บ
ความนิยมมากขึ้น มีสายการเดินเรือสาราญต่างๆ ได้แก่ Carnival Cruises ให้บริการการท่องเที่ยวใน
เส้นทางต่างๆ มากขึ้น (Gibson, 2012) โดยการท่องเที่ยวเรือสาราญในปี ค.ศ. 2014 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเรือสาราญก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 119.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยั ง
ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจานวนเกือบล้านตาแหน่ง (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2558)
ตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 – 2004 เติบโต
ขึ้นร้อยละ 90% ซึ่งเป็นจานวนนักท่องเที่ยวประมาณ 800,000 คน (UNWTO, 2012) จากข้อมูลของ
Pacific Asia Travel Association (PATA, 2011) และ Cruise Lines International Association
(CLIA, 2015) ยังกล่าวว่า จานวนผู้โดยสารที่เดินทางมาท่องเที่ยวเรือสาราญเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.4
ในปี ค.ศ. 2010 เป็นร้อยละ 4.4 ในปี ค.ศ. 2014 นอกจากนั้น CLIA ได้คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020
ภูมิ ภาคเอเชี ย และแปซิฟิ ก จะมีก ารเติ บโตจากการท่ องเที่ย วเรื อส าราญเพิ่ มขึ้ นสู ง ถึง ร้อ ยละ 4.8
(Chang et al., 2016) ในขณะที่ UNWTO (2016a) ได้คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2030 จะมีการเติบโต
จากการท่องเที่ยวเรือสาราญเพิ่มขึ้นสูง ถึงร้อยละ 30 จากอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและ
การคาดการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรือ สาราญในด้ านของแหล่ง ท่อ งเที่ ยว ภู มิทัศน์ ที่มีค วามสวยงามและ
วัฒนธรรมที่มีความแปลกใหม่ซึ่ง มีความแตกต่างจากเส้นทางเดินเรือสาราญของภูมิภาคอเมริกาและ
ยุโรป (Wang et al., 2014) โดยสายการเดินเรือสาราญรายใหญ่ของโลกทั้ง Royal Caribbean
Cruise International (RCCL), Princess Cruises และ Costa Cruises ได้เข้ามาในตลาดเรือ
สาราญของตลาดเอเชียมากขึ้น (Sun et al., 2014) องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNWTO, 2012) จึงได้แบ่งตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาคเอเชีย เป็น 4 กลุ่มตลาด ได้แก่
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1) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ปาปัว นิวกินี
และหมู่ เกาะโซโลมอน 2) ภู มิภ าคเอเชีย ตะวั นออกเฉี ยงใต้ป ระกอบด้ว ย ประเทศไทย มาเลเซี ย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า และกัมพูชา 3) ภูมิภาคตะวันออกไกลหรือพื้นที่ทางด้านตะวันออก
ของทวีปเอเชีย ประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ จีน และ 4) คาบสมุทรแปซิฟิก
ประกอบด้วย ฟิจิ หมู่เกาะฮาวาย หมู่เกาะกวม และหมู่เกาะเฟรนซ์โปลินีเซีย
สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทยนั้นได้รับ ความนิยมจากสายการเดินเรือ
สาราญหลายสายในการเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยว (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2558) การให้บริการ
การท่องเที่ยวเรือสาราญนั้น ในระยะเริ่มต้นจากการเข้ามาของสายการเดินเรือสาราญ Star Cruises
ได้เข้าแวะพักยังท่าเรือภูเก็ตเป็นหลักก่อน หลังจากนั้นจึงมีสายการเดินเรือสาราญอื่นๆ เริ่มเข้ามาแวะ
พักมากขึ้นยังท่าเรือภูเก็ตและท่าเรืออื่นๆ มากขึ้น (Monpanthong, 2015) โดยประเทศไทยได้มี
การจัดบริการท่าเรือสาหรับเรือสาราญในท่าเรือต่างๆ ได้แก่ ท่าเรือภูเก็ต ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
เกาะสมุย ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือกระบี่ และท่าเรือเกาะยาวน้อย (CLIA, 2015) ซึ่งท่าเรือเหล่านี้มี
บทบาทเป็นท่าเรือแวะพัก (Port of Call) จากการจัดอันดับการแวะพักของเรือสาราญ ณ ท่าเรื อใน
แต่ละประเทศของ CLIA (2015) ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศไทยมีเรือสาราญแวะพักจานวน 293 ครั้ง
เป็นลาดับที่ 7 จาก 10 ลาดับโดยมีประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน
ฮ่องกง และอินโดนีเซียตามลาดับ และท่าเรือที่มีเรือสาราญแวะพักมากที่สุดของประเทศไทยคื อ
ท่าเรือป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในขณะที่ปี 2015 เรือสาราญได้แวะพักที่ท่าเรือของประเทศเพิ่มมากขึ้น
เป็น 374 ครั้งและยังคงแวะพักที่ท่าเรือป่าตองมากที่สุด ส่วนท่าเรือสาราญแหลมฉบังมีเรือสาราญ
แวะพักเพียง 88 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้ในปัจจุบันภาครัฐได้ผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญ
โดยการสนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือและสิ่งอานวยความสะดวก (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2558)
นอกจากนั้นแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) ได้กาหนดให้การท่องเที่ยวเรือสาราญเป็น
ประเด็นหนึ่งของยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม
การลงทุ น ในการสร้ า งท่ า เที ย บเรื อ พั ฒ นาเส้ น ทางการเดิ น เรื อเพื่ อ การท่ อ งเที่ย วทางทะเลให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยเรือสาราญ ความปลอดภัย รวมถึง การผลักดัน สู่
การเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมต่อเส้นทางเรือสาราญไปยังประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียนด้วย
นอกจากนั้นสถานการณ์การตลาดและความต้องการการท่องเที่ยวเรือสาราญรวมถึงจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น สายการเดินเรือสาราญจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ
บนเรือให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น จากเพียงบริการขนส่งและที่พักสู่
การบริการที่มีสิ่งอานวยความสะดวกสบาย มีกิจกรรมบนเรือ (Onboard Activities) และมีการสร้าง
เรื่อ งราว (Thematic) (UNWTO, 2012) เพื่อ เป็ นเอกลั กษณ์ข องเรือ สาราญแต่ละลาเพื่ อดึ ง ดู ด
กลุ่มเป้าหมายของตลาดนักท่องเที่ยวเรือสาราญ และขยายฐานตลาดให้มีฐานตลาดที่ใหญ่ขึ้น ส่งผลให้
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สายการเรื อสาราญต่า งปรั บเรื อส าราญให้ มีข นาดใหญ่ขึ้น สามารถรองรับ นัก ท่องเที่ย วได้มากขึ้ น
เมื่อขนาดของเรือสาราญมีขนาดใหญ่มากขึ้นสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นส่งผลให้ราคาของเรือ
สาราญถูกลง (Lekakou et al., 2009) และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดจากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่ม
นัก ท่ องเที่ย วสู งวั ย ที่ เ น้ นความหรูห รา เป็ นตลาดกลุ่ มวั ย ท างานและกลุ่ ม ครอบครั ว เพิ่ ม มากขึ้ น
(Perucic, 2007) ประกอบกับการเติบโตของตลาดเรือสาราญในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เป็น
จุดหมายปลายทางใหม่ที่กาลังได้รับความสนใจ จึง จาเป็นอย่างยิ่งที่ท่าเรือประเทศต่างๆ ต้องเพิ่ม
ศั ก ยภาพทางการแข่ ง ขั น ด้ ว ยการพั ฒ นาท่ า เรื อ ส าราญ (Cruise Port) โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) อาคารผู้โดยสาร (Cruise Passenger Terminal) (Sun et al., 2014) เพื่อรองรับ
เรือสาราญที่มีขนาดใหญ่และมีจานวนมากขึ้น เนื่องจากท่าเรือเป็นปัจจัยหลัก (McCalla, 1998) ซึ่ง
บริษัทเรือสาราญใช้ในการพิจารณาท่าเรือเพื่อเป็นท่าเรือหลักหรือท่าเรือแวะพัก (Sanz Blas &
Carvajal-Trujillo, 2014) สาหรับการพัฒนาท่าเรือสาราญเพื่อการท่องเที่ยวนั้น จาเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐบาลในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของท่าเรือเพื่อให้มคี วามสามารถในการรองรับเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จานวนของเรือสาราญที่จะ
เข้าเทียบท่าที่มากขึ้น ระบบสาธารณูปโภคเพื่อบริการนักท่องเที่ยว รวมถึง พัฒนาการจัดการความ
ปลอดภัยสาหรับเรือสาราญและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพดังกล่าวเพื่อเป็น
การสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยในการดึงดูดเรือสาราญให้เข้ามาแวะพักยังท่าเรือของประเทศไทย
มากขึ้น (Monpanthong, 2015) ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เรือสาราญมากขึ้น โดยการท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง การสร้าง
รายได้ให้กับสถานที่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเป็นจานวนมาก (UNWTO, 2016a) ซึ่งรายได้ที่เกิดจาก
การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญนั้ น มี ทั้ ง รายได้ ท างตรง ที่ เ กิ ด จากการขายสิ น ค้ า และบริ ก าร เช่ น
การท่องเที่ยวบนฝั่ง ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ย ว อาหารและเครื่องดื่ม การชื้อสินค้า
หรือช้อปปิ้ง รวมถึงค่าธรรมเนียมการในการเทียบท่า ค่าธรรมเนียมในการจอดเรือ น้ามันเชื้อเพลิง
น้าประปาและการบารุงรักษา เป็นต้น ในขณะที่รายได้ทางอ้อมเกิดขึ้นจากความต้องการของสินค้า
และบริการหลัก เช่น วัตถุดิบในผลิตของที่ ระลึก วัตถุดิบในการปรุงอาหาร และรายได้ทวีคูณซึ่งเป็น
ผลกระทบที่ถูกทาให้เกิดขึ้นด้วย (Wang et al., 2014)
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญในการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาและการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ ท่าเรือ แหลมฉบัง ประเทศไทย เพื่อนา
ผลของการวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท่าเรือ สาราญและสร้างศักยภาพการแข่ง ขัน
ผู้วิจัยจึงศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการกับศึกษาการท่องเที่ยวเรือสาราญโดย
แบ่งประเภทของการศึกษาเป็นต่างๆ ดังนี้ 1) การศึกษาการท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญในมิติด้านสังคม
(Sociology) เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ได้แก่ De Cantis, Ferrante, Kahani, and Shoval (2016),
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Santiago et al. (2014), Meng et al. (2011), Wood (2000) 2) การศึกษาการท่องเที่ยวด้วยเรือ
สาราญด้านจิตวิทยา (Psychology) ซึ่งเกี่ยวความคาดหวัง การรับรู้ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อเรือสาราญ ได้แก่ Chang et al. (2016), Ozturk and Gogtas (2016), S. Lee, Chua, and
Han (2016), Satta et al. (2015), Bowen et al. (2014), Sanz Blas and Carvajal-Trujillo
(2014), Brida et al. (2014), Fan and Hsu (2014), Ming-Yuan, Wei-Chin, Mei-Ju, and
Chien-Jung (2014), Yi et al. (2014), Hung and Petrick (2011), Meng et al. (2011),
Ramkissoon and Nunkoo (2011), Andriotis and Agiomirgianakis (2010), Chul-Ho et al.
(2010), Duman and Mattila (2005), Qu and Ping (1999) 3) ด้านเศรษฐกิจ (Economics) ทั้ง
ด้านอุปสงค์ อุปทานและด้านการตลาดเกี่ยวเรือสาราญ ได้แก่ Chen (2016), Park, Ok, and Chae
(2016), Larsen and Wolff (2016), Thurau et al. (2015), Pavlic (2013), Perucic (2007),
Weaver (2005) 4) ด้านการจัดการการท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญ (Management) ได้แก่ Dawson,
Stewart, Johnston, and Lemieux (2016), de Grosbois (2016), Monpanthong and
Choibamroong (2015), Carić and Mackelworth (2014), Lam and Notteboom (2014),
(2014), Sun et al. (2014), Wang et al. (2014), Denktas-Sakar and Karatas-Cetin (2012),
McCarthy and Romein (2012), Hull and Losekoot (2011), Gui and Russo (2011), Klein
(2011), A. A. Pallis et al. (2011), Jugović, Kovačić, and Hadžić (2011), Chul-Ho et al.
(2010), Eijgelaar, Thaper, and Peeters (2010), Lekakou et al. (2009), Butt (2007), Lester
and Weeden (2004), Lois et al. (2004), Douglas and Douglas (2004), Johnson (2002),
McCalla (1998), Baird (1997) และ 5) ด้านอื่นๆ ซึ่ง Demirel and Yücenur (2011) ได้ศึกษา
เรื่องการเลือกใช้เครื่องมือวิจัยในการศึกษาเรือสาราญ
จากการรวบรวมงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้นนั้นปรากฏเนื้อหาแต่ละด้านที่
ทาการศึกษาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญ โดยจัดลาดับเรื่องที่มีผู้ทาการวิจัยมากที่สุดคือ
ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเรือสาราญ รองลงมาคือการศึกษาด้านจิตวิทยา การศึกษาด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม และอื่นๆ ตามลาดับ ทั้งนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวเรื อสาราญมีความจาเป็นและสาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้ องใช้ ก ารจั ดการเข้ า มาเป็ น ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ ง ผู้ วิ จัย จึ ง ได้ แ บ่ ง การศึ ก ษาการจั ด การการ
ท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญเป็นประเด็นต่างๆ และจัดลาดับการให้ความสาคัญในการศึกษาการจัดการ
การท่องเที่ยวเรื อสาราญ ดังนี้ 1) การศึกษาท่าเรือ (Port) 2) การศึกษาผลิตภัณฑ์และการบริการ
(Product and Service) 3) การจัดการท่องเที่ยวเรือสาราญอย่างยั่งยืน (Sustainable) 4) การศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 5) การจัดการเรื่องผลกระทบ (Impact) และ 6)
การจัดการความปลอดภัย (Security and Safety) ทั้งนี้การศึกษาการท่องเที่ยวภายหลังจากบริบท
ของเรือสาราญเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเรื่องท่าเรือมากขึ้นซึ่ง
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เป็นท่าเรือที่มีศักยภาพของประเทศนั้นๆ แต่สาหรับประเทศไทยการศึกษาในเรื่องของเรือสาราญและ
การจัดการท่าเรือเพื่อ รองรับเรือสาราญยัง ปรากฏน้อยมาก โดยมีการศึกษาเรื่องการจัดการท่าเรือ
สาราญคือ Monpanthong and Choibamroong (2015) เป็นการศึกษาที่ท่าเรือแวะพักที่ภูเก็ต
และจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2545) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบการพัฒนาเรือสาราญด้านการรองรับ
นักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ท่าเรือสาราญแหลมฉบังเรือเป็นท่าเรือ หนึ่งที่มีศักยภาพของประเทศไทย โดยจากสถิติ
ของ (CLIA, 2015, 2016) การเข้าเทียบท่าของเรือสาราญเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังมากที่สุดในปี
2016 ถึงจานวนทั้งหมด 116 ครั้ง ประกอบด้วยเรือที่เข้ามาจอดแวะพัก (Transit) จานวน 60 ครั้ง
และเป็ น ท่ า เรื อ ส าหรั บ หมุ น กลั บ ไปยั ง ปลายทาง (Turn Around) จ านวน 9 ครั้ ง และค้ า งคื น
(Overnight) จานวน 47 ครั้ง แต่เมื่อเทียบกับปี 2015 ที่มีเรือสาราญเข้ามาทั้งหมดเพียง 88 ครั้ง
ขณะที่ท่าเรืออื่นๆ ของประเทศไทยมี จานวนเรือที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือต่างๆ ลดลง ส่วนท่าเรือของ
เกาะสมุยในปี ค.ศ. 2016 มีจานวนการเข้า เทียบท่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ปัจจัยด้าน
ภูมิศาสตร์โดยที่ตั้งของท่าเรือ สาราญใกล้กับกรุง เทพมหานครเพียง 130 กิโลเมตร ใกล้ท่าอากาศ
สุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลัก ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวจานวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ และทางประวัติศาสตร์ และท่าเรือ
สาราญแห่งนี้ตั้งอยู่ชายฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีความได้เปรียบสาหรับเส้นทางเดินเรือสาราญที่ใกล้กับท่าเรือ
ของประเทศเวียดนาม นอกจากนั้นยังเคยมีบทบาทเป็นท่าเรือหลักในอดีต ปัจจุบันมีเรือสาราญจาก
หลายบริษัทเข้าเทียบท่ามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออื่นๆ ของประเทศไทย
ยังคงประสบปัญหาและข้อจากัดในเรื่องการให้บริการท่าเรือ (Monpanthong, 2015; จักรกฤษณ์
ดวงพัส ตรา, 2545; ชมั ยพร วิเศษมงคล, 2558) ได้แก่ โครงสร้ างพื้น ฐาน ท่ าเทีย บเรื อ อาคาร
ผู้โดยสาร ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกและการให้บริการ รวมถึงปัญหาความขัดแย้ง
ทางด้านการเมืองที่นามาซึ่งความไม่มั่นคงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมีศักยภาพของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ มี ค วามหลากหลายทั้ ง แหล่ ง ท่อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมทางธรรมชาติ และทาง
ประวัติศาสตร์ แต่สาหรับประเทศไทยนั้นท่าเรือส่วนใหญ่เป็นท่าเรือพาณิชย์และยังไม่มีท่าเทียบเรือ
สาราญเพื่อรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ ยังเป็นท่าเรือขนาดกลางและขนาดเล็ก ความยาวของท่าเรือ
ยัง มี ขนาดสั้น เกิ นไป ร่อ งน้ าและพื้ น ที่ กลั บ เรือ ยั ง มี ความตื้ น สิ่ ง อานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคยังไม่ดีพอ ยังไม่ได้มาตรฐานตามสากล เมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นๆในประเทศกลุ่มอาเซียน
สายการเดินเรือจึงจาเป็นต้องเลือกท่าเรือเพื่อแวะพักยังท่าเรือที่มีความพร้อมเพียงพอต่อการบริการ
เรือสาราญที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดัง นั้นประเทศไทยจึง ควร
พัฒนาโครงสร้า งพื้นฐาน อาคารผู้โ ดยสาร และสิ่ง อานวยความสะดวกพื้นฐานต่า งๆ เพื่อรองรั บ
ผู้โดยสารให้มีความสะดวกมากขึ้น
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ด้วยเหตุผลจากการศึกษางานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มการเติบโตของ
การท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสายการเดินเรือได้ปรับกลยุทธในการขยายฐาน
กลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมทั้ง ได้ขยายขนาดของเรือสาราญให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อให้สามารถรองรับ ผู้โดยสารได้มากขึ้น ประกอบกับ สายการเดินเรือได้ข ยายช่วงเวลาล่องเรื อ
ออกไปเที่ยวนอกฤดูกาล เส้นทางเดินเรือที่มีความหลากหลายสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีในจานวนวัน
เดินและระยะทางในการล่องเรือให้สั้นลง ผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความสาคัญในการศึกษาการจัดการท่าเรือ
สาราญในบริบทของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อการท่องเที่ยวสะท้อนให้เห็นถึง ความสาคัญและนามาซึ่ง
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือส าหรับ การท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย
โดยทาการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ ประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ
ด้วยการวิเคราะห์ความสาคัญ ผ่านความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการท่าเรือของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ ซึ่งผลของการศึกษานี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาการจัดการท่าเรือ เพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญให้ก้าวเป็นท่าเรือหลัก (Home
Port) เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
เรือสาราญที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

1.2 คาถามวิจัย
1.2.1 พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นอย่างไร
1.2.2 ศักยภาพของการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังในปัจจุบันเป็นอย่างไร
1.2.3 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาราญสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ประเทศไทยควรเป็นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
1.3.2 เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน
1.3.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือ สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
1.4.2 เพื่อทราบถึงศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน
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1.4.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือ สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ
ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือ สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญโดย
ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ และประเมินศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
ในปัจจุบันจากการเปรียบเทียบระดับความสาคัญจากความคาดหวังที่มีต่อจัดการท่าเรือ และระดับผล
การปฏิบัติงานจากความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ด้วย
Important-Performance Analysis (IPA) ทั้งนี้แบบจาลองดังกล่าวสามารถอธิบายและแปลผลให้
เห็นถึงปัจจัยที่มคี วามสาคัญและแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางโดยเรือสาราญที่
ใช้บริการท่าเรือสาราญแหลมฉบังและมีการท่องเที่ยวบนฝั่ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวเรือสาราญ
1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ทาการศึกษาที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และบริบทที่เกี่ยวข้อง
1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึ ก ษาและวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 ถึ ง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาราญสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย ผู้วิจัยคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับในหลากหลายด้าน ดังนี้
1.6.1 ด้านวิชาการ
ด้า นวิ ช าการเพื่ อเป็น องค์ ค วามรู้ใ หม่ และเพิ่ ม ฐานข้อ มูล ความรู้ ด้ านการจัด การท่ าเรื อ
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการใช้ก ารบริการท่าเรือสาหรั บ
ท่าเรือสาราญในประเทศไทย
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1.6.2 ด้านการจัดการ
ในมิติของด้านการจัดการ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวด้านเรือสาราญ ธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวบนฝั่งสามารถนาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
สถานที่ ในการให้ บริ ก ารนัก ท่ องเที่ ย ว สาหรับ หน่ว ยงานภาครั ฐที่ เกี่ ย วข้ องกั บการจั ดการท่ าเรื อ
สามารถทราบถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของการจัดการท่าเรื อสาหรับเรือสาราญ ปัจจัยที่สาคัญ
ส่งผลต่อการจัดการท่าเรือเพื่อให้ตรงกับพฤติกรรม ความสาคัญจากความคาดหวังที่มีต่อจัดการท่าเรือ
และระดับผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการท่าเรือ แหลมฉบัง ของนักท่องเที่ยว
ตลอดจนสามารถนาผลวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในกาหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาท่าเรือ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวทางเรือสาราญที่ กาลังเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ และ
เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาท่าเรือการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย
ให้มีความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพด้านแข่งขันด้านการจัดการท่าเรือให้สูงขึ้น

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
การท่องเที่ยวเรือสาราญ (Cruise Tourism) หมายถึง การเดินทางผักผ่อนด้วยเรือที่
ผสมผสานและการรวบรวมการบริการด้านการขนส่ง การเดินทาง การท่องเที่ยว บริการอานวยความ
สะดวก และกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองการพักผ่อนของนักเดินทาง (T. Pallis, 2015)
การจัดการท่าเรือ (Port Management) หมายถึง กระบวนการดาเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ในการให้บริการท่าเรือสาราญเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวบนภาคพื้นดิน
ด้วย (Gibson, 2012)
ท่าเรือ ท่าเรือสาราญ (Cruise Port) หมายถึง อาณาบริเวณพื้นที่สาหรับให้เรือ สาราญเข้า
จอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการดาเนินกิจ กรรม
ระหว่างเรือกับชายฝั่ง อาทิ การขนถ่ายสินค้าจากเรื อขึ้นสู่ฝั่ง หรือจากเรือลงเรือ หรืออาจกล่าวว่า
ท่าเรือ คือ อาณาบริเวณพื้นที่ที่มีการติดต่อกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ,
2552)
ท่าเรือหลัก (Home Port) หมายถึง ท่าเรือที่ผู้โดยสารเริ่มและสิ้นสุดการเดินทางด้วยเรือ
สาราญ (Brida, Pulina, Riaño, & Zapata-Aguirre, 2012)
ท่าเรือแวะพัก (Port of Call) หมายถึง ท่าเรือซึ่งเป็นจุดแวะพักที่เป็นจุดหมายตามเส้นทาง
การเดินเรือสาราญซึ่งผู้โดยสารสามารถแวะท่องเที่ยวบนฝั่งได้ (Monpanthong, 2015)
ท่าเรือไฮบริด (Hybrid Port) หมายถึง ท่าเรือแบบผสมที่สามารถเป็นได้ทั้งท่าเรือหลักและ
ท่าเรือแวะพัก ซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ผู้โดยสารลงเรือ และเป็นจุดสิ้นสุดการเดินทางที่
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ผู้โดยสารขึ้นฝั่ง ในขณะเดียวกันยังคงเป็นท่าเรือแวะพักสาหรับให้ผู้โดยสารแวะเที่ยวบนฝั่งด้วย (Sun
et al., 2014)
ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ความเชื่อของนักท่องเที่ยวหรือบุคคลเกี่ยวกับ
บริการที่จะได้รับ ซึ่งจะถูกใช้เป็นมาตรฐานหรือตัววัดคุณภาพบริการ(วิทยา ด่านธารงกูล, 2547)
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง สภาพความรู้สึกของนักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่มี
ความสุข เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองจนบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับใดระดับหนึ่ง (ศิวารัตน์
ณ ปทุม, 2550)

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับเรือสาราญของประเทศไทย
กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ” นั้นมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีความรู้พื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษา และอธิบายข้อเท็จจริงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่ง
ประเด็น การนาเสนอ แนวคิด ทฤษฎีต่ างๆ และงานวิ จัยที่ เกี่ย วข้อ งในประเด็น ต่างๆ 7 ประเด็ น
(ตารางที่ 2.1) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2. 1 โครงสร้างเนื้อหาการทบทวนวรรณกรรม
ส่วนที่
หัวข้อรอง
2.1 ภาพรวมและสถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญ 1) สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญของโลก
2) สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญของเอเชีย
3) สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญของไทย
4) แนวโน้มการท่องเที่ยวเรือสาราญ
2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเรือสาราญ

1) ความหมายของการท่องเที่ยวเรือสาราญ
2) ประเภทเรือสาราญ
3) เส้นทางการเดินเรือสาราญ
4) สายการเดินเรือสาราญ

2.3 องค์ประกอบการจัดการท่าเรือสาราญ

1) ประเภทของท่าเรือสาราญ
2) องค์ประกอบการจัดการท่าเรือสาราญ
3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือ
4) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

1) ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
3) กระบวนการตัดสินใจซื้อ
4) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 2.1 โครงสร้างเนื้อหาการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ)
ส่วนที่
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง

หัวข้อรอง
1) ความหมายของความคาดหวัง
2) ทฤษฎีความคาดหวัง
3) องค์ประกอบความคาดหวัง
4) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

1) ความหมายของความพึงพอใจ
2) ทฤษฎีความพึงพอใจ
3) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
4) การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
5) คุณภาพการบริการ
6) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.7 แนวคิดการประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือ
สาราญ

1) แนวคิดการประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือ
สาราญด้วย IPA: Importance-Performance
Analysis

2.8 ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือสาราญใน
ประเทศไทย

1) ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
2) ข้อมูลท่าเรือสาราญในประเทศไทย
3) นโยบายการจัดการท่าเรืออื่นที่ประสบความสาเร็จ

2.1 ภาพรวมและสถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญ
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเรือสาราญเป็ นการเดินทางท่องเที่ยวและการพักผ่อนรูปแบบใหม่ ที่
ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว (Perucic, 2007) โดยเรือสาราญเป็นการท่องเที่ยว
ที่เติบโตมาอย่างยาวนาน มีกลุ่มตลาดเป้าหมายที่สาคัญอยู่ในทวีปยุโรปตอนเหนือ ทะเลแคริบเบี้ยน
และเมดิเตอร์เรเนียน ในอดีตเรือถูกนามาใช้เพื่อการขนส่งสินค้า ใช้เพื่อการทหารและต่อมาจึงใช้เพื่อ
การเดินทางของมิชชันนารีและนักวิทยาศาสตร์รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย (Sener et al., 2015) แต่
สาหรับ การล่ อ งเรื อ เพื่ อ การท่อ งเที่ ย วเรื อ สาราญนั้ น เริ่ ม ขึ้ นในปี ค.ศ. 1801 ด้ ว ยการสร้ า งเรื อ ที่
ขับเคลื่อนด้วยแรงดันไอน้าโดย Charlotte Dundas หลังจากนั้นจึงเกิดสายการเดินเรือสาราญ Black
Ball Line เปิดตัวเรือสาราญชื่อ Savannah มีขนาดเพียง 424 ตันกรอสซึ่งขณะนั้นสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารบนเรือได้เพียง 8 คนเท่านั้นและใช้เวลาเดินเรือทั้งสิ้น 28 วันในเส้นทาง
เดินเรือที่เริ่มต้นจากนิวยอร์กสู่เมืองลิเวอร์พูลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก จากนั้นในปี ค.ศ. 1837
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บริษัท Peninsular and Oriental Steam and Navigation (P&O Cruise) ได้เปิดให้บริการเรือ
สาราญอย่างเต็มรูปแบบเป็น บริษัทแรกและในปี ค.ศ.1840 สายการเดินเรือสาราญ Cunard ได้เริ่ม
เส้นทางการเดินเรือข้ามมหาสมุทรเป็นครั้งแรก (Gibson, 2012) ต่อมาภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่
2 การท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้น (Lois et al., 2004) สายการเดินเรือต่างๆ
จึง พัฒนาตัวเรือสาราญ รูปแบบของเรือและเส้นทางการเดินเรือมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ตั้ง แต่ช่วง
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (Johnson, 2002) มีสายการเดินเรือสาราญเพิ่มมากขึ้น เช่น Carnival
Corporation (CCL), Royal Caribbean International (RCL) และ Norwegian Cruise Lines
(NCL) เป็นต้น
จากอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัย สาคัญ
นั้น ส่งผลให้สายการเดินเรือแต่ละสายมีการแข่งขันมากขึ้น สร้างเส้นทางล่องเรือไปยังเมืองต่างๆ ที่มี
ความแปลกใหม่ และหลากหลาย ก่อให้เ กิดการสร้า งรายได้ที่ส าคั ญ ที่ทั้ ง ทางตรงและทางอ้อ มใน
รู ป แบบของเงิ น ตราต่ า งประเทศ การจ้ า งงานและการกระจายรายได้ สู่ ภู มิ ภ าคต่ า งๆและ
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ (Pavlic, 2013; Satta et al., 2015) ที่เกี่ยวข้องในการเป็นจุดเริ่มต้นการ
เดินเรือสาราญ ประเทศทั้งที่เป็นจุดแวะพักและปลายทางที่เรือสาราญได้เข้าเทียบท่าด้วย
2.1.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญของโลก
จากข้อมูลของ Cruise Line International Association (CLIA) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ
จานวนนักท่องเที่ยวเรือสาราญในทุกๆ ปีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 ถึง 2013 นั้นเพิ่มจาก 12.02 ล้านคน
เป็น 21.31 ล้านคน ซึ่งในระยะดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 77.3 (ตารางที่ 2.2) แสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตในการเดินทางล่องเรือสาราญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีอัตราการ
เติบโตต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ซึ่งจานวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาเหนือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปและจากส่วนอื่นๆ ของโลกซึ่งรวมถึงภูมิภาคเอเชีย
ด้วย
ตารางที่ 2. 2 การเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญ ปี ค.ศ. 2003 - 2013 (จานวนล้านคน)
ภูมิภาค

2003

2008

2009

2010

2011

2012

2013

การเติบโตในช่วง 10 ปี

ทวีปอเมริกาเหนือ

8.23

10.29

10.40

11.00

11.44

11.64

11.82

43.6%

ทวีปยุโรป

2.71

4.47

5.04

5.67

6.15

6.25

6.40

136.2%

รวมทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

10.94

14.76

15.44

16.67

17.59

17.87

18.22

66.5%

ส่วนอื่นๆ ของโลก

1.08

1.54

2.15

2.40

2.91

3.03

3.09

186.1%

รวม

12.02

16.30

17.59

19.07

20.50

20.90

21.31

77.3%

ที่มา : CLIA (2015)
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นอกจากนั้นยังมีการศึกษาตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญพร้อมทั้งมีการคาดการณ์ว่าในปี
ค.ศ. 2019 จานวนนักท่องเที่ยวเรือสาราญทั่วโลกจะมีจานวนเพิ่มสูงขึ้นถึง 25.3 ล้านคน ส่วนในแต่ละ
ภูมิภาคพบว่าการเติบโตของทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีจานวน
ไม่ไ ด้สูงมากเมื่อเปรีย บเทียบในแต่ละปี แต่ส่วนอื่นๆ ของโลกนั้นมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด
(ตารางที่ 2.3)
ตารางที่ 2. 3 การเติบโตและการคาดการณ์ของการท่องเที่ยวเรือสาราญ ปี ค.ศ. 2015 – 2019
(จานวนล้านคน)
ภูมิภาค
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปยุโรป
ส่วนอื่นๆ ของโลก
รวม

2015
13
5.7
3.4
22.2

2016
13.2
5.8
3.8
22.9

2017
13.6
6.1
4.1
33.9

2018
13.8
6.2
4.5
24.6

2019
14
6.3
4.8
25.3

ที่มา : http://www.cruisemarketwatch.com/growth/ retrieved 2 May, 2016
เมื่อจาแนกอัตราการเติบโตตามกลุ่มตลาดในแต่ละภูมิภาคอย่างละเอียดจากจานวนวันเข้าพัก
บนเรือตามตารางที่ 2.4 พบว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญในช่วงระยะเวลา 10 ปีเพิ่มขึ้น
จาก 73 ล้านเตียงต่อวัน เป็น 134.5 ล้านเตียงต่อวัน สูงขึ้นถึงร้อยละ 84.2
ตารางที่ 2. 4 อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญ ปี ค.ศ. 2003 - 2013 (จานวนล้านเตียง/
วัน)
ภูมิภาค
ทวีปอเมริกาเหนือ
- ทะเลแคริบเบียน
- ส่วนอื่นของทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปตอนเหนือ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ส่วนอื่นๆ ของโลก
รวม

2003
49.5
35.1
14.4
18.2
4.5
13.7
5.3
73

2008
56.9
36.9
20
35.8
8
27.8
11.3
104

2009
56.8
39.1
17.7
39.6
10.2
29.4
13.2
109.6

2010
62.7
46.2
16.5
41.4
9.7
31.7
13.8
117.9

2011
62.1
45.5
16.6
49.5
11.4
38.1
15.1
126.7

2012
64
48
16
48.7
13.2
35.5
20.7
133.4

2013
63.1
48.1
15
49.6
13.9
35.7
21.8
134.5

การเติบโตในช่วง 10 ปี
27.4%
37%
-4.4%
172.5%
209%
160.6%
296.4%
84.2%

ที่มา : T. Pallis (2015)

จากข้อมูลการเติบโตและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวเรือสาราญดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า
การเดินทางท่องเที่ยวทางเรือสาราญอยู่ในความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว คือมีการ
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ขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีเส้นทางการเดินเรือ และจุดหมายปลายทาง
ตามแต่ละภูมิภาคเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว
2.1.2 การเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
การท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเริ่มขึ้นตั้งแต่ในปีค.ศ.1980 ในระยะนี้
เส้นทางเดินทางเรือในภูมิภาคเอเชียละแปซิฟิกยังไม่ได้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้ จักมากนัก จึงมีสายการ
เดินเรือจานวนน้อยที่เข้ามาในเส้นทางนี้ หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1993 สายการเดินเรือ Star Cruises
ได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การเรื อ ข้ า มฟาก Scandinavian และให้ บ ริ ก ารเรื อ ส าราญในรู ป แบบของคาสิ โ น
(Gambling vessel) ในเส้นทางเดินเรือระยะสั้นๆ และภายหลังสายการเดินเรือแห่งนี้ได้พัฒนาตัวเรือ
สาราญและเส้นทางการเดินเรือท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน มีกิจกรรมบนเรือตอบสนองนักท่องเที่ยวที่
เป็นกลุ่มครอบครัวมากขึ้น จนกลายเป็นสายการเดินเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของโลก
(Douglas & Douglas, 2004) ต่อมาในปีค.ศ. 1999 มีสายการเรือมากกว่า 20 สายเริ่มเดินทางเข้า
มายังน่านน้าของภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ซึ่งช่วงเวลาระยะเริ่มต้นที่เรือสาราญเข้ามายังภูมิภาคเอเชียนั้น
ไพฑูรย์ มนต์พานทอง (2015) ได้แบ่ง กลุ่มของสายการเดินเรือที่เข้ามายังภูมิภาคเอเชียออกเป็น 2
กลุ่ม หลั กได้แ ก่ กลุ่ มที่ เดิ นทางมาท่อ งเที่ย วระยะสั้น หมายถึ ง นั กท่ องเที่ ยวในภูมิ ภาคเอเชีย และ
ดาเนินการโดยสายการเดินเรือในเอเชีย และกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวระยะเวลายาวนานกว่า คือกลุ่ม
นักท่ องเที่ย วจากทวี ปยุ โรป อเมริ กา ออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์ดาเนิ นการโดยสายการเดิน เรื อ
สัญชาติตะวันตก
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
(UNWTO, 2012) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี ค.ศ. 2001 – 2004 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
90 คิด เป็น จานวนนั กท่ องเที่ยวถึงประมาณ 800,00 คน และมีการคาดการณ์ ว่าในปี ค.ศ. 2020
นอกจากนั้นยังมีก ารคาดการณ์ว่าตลาดนักท่ องตลาดที่มีศักยภาพต่อการท่องเที่ ยวเรือส าราญใน
ภูมิภาคเอเชีย คือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งจะมีจานวนมากถึง 3-4 ล้านคนจากจานวนนักท่องเที่ยว
ทั้งหมดที่คาดการณ์ไว้จานวน 8 ล้านคน โดยกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนมีเส้นทางเดินเรือจากเมือง
เซี่ยงไฮ้ เทียนจินของประเทศจีน เกาหลี ไต้หวัน และญี่ปุ่น (UNWTO, 2016a)
จากข้อมูลของ CLIA (2015) จานวนนักท่องเที่ยวเรือสาราญในปี ค.ศ. 2012 มี 774,536 คน
ในขณะที่ปี ค.ศ. 2001 มีจานวนนักท่องเที่ยวเพียง 1,398.037 คนซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ถึง 34%
อัตราการเติบโตดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สาคัญ และในปี ค.ศ. 2016 มีเรือสาราญเข้ามายังภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จานวน 5,570 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ. 2015 ถึงร้อยละ 43 ที่มีเรือสาราญเข้า
มาจานวน 3,896 ครั้ง ซึ่งถือเป็นสองเท่าของปี ค.ศ. 2013 ที่เติบโตเพียงร้อยละ 29.3 เมื่อแยกตาม
จุดหมายปลายทางที่เรือสาราญเข้าเทียบท่าในปี ค.ศ. 2016 และจัดลาดับ 10 ลาดับ เปรียบเทียบกับ
ปี ค.ศ. 2015 (ตารางที่ 2.1) พบว่าเรือสาราญเข้าเทียบท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นลาดับที่ 1 และมีจานวน
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เข้าเทียบท่าสูงขึ้นอย่างมี นัยสาคัญ รองลงมาคือประเทศจีน เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเชีย สิงคโปร์
ไทย ไต้หวัน ฮ่องกง และอินโดนีเชีย ตามลาดับ สาหรับประเทศไทยในปี ค.ศ. 2015 เรือสาราญเข้า
เทียบท่า 374 ครั้งอยู่ในลาดับที่ 5 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2016 เรือสาราญได้เข้าเทียบท่า
ลดลงเหลือ 291 ครั้งและลงลดอยู่ในลาดับที่ 7

1526

646

580
422

Japan

850

745

Malaysia

377

South
Korea

374 391

374

466
291

316

Singapore Thailand Vietnam
2015

300

200 185

196 172

175

234

China Hong Kong Indonesia Taiwan

2016

ภาพที่ 2. 1 10 อันดับประเทศที่ท่าเรือสาราญเทียบท่ามากที่สุด ปี ค.ศ. 2015 และ ค.ศ. 2016
ที่มา : CLIA (2016)
สาหรับท่าเรือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ในปี ค.ศ. 2016 นั้นท่าเรือที่ไ ด้รับ
ความนิยมจากสายการเดินเรือมากที่สุดคือ ท่าเรือเจจู ประเทศเกาหลีใต้มีเรือสาราญเทียบท่าถึง 460
ครั้งรองมาคือ ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ในประเทศจีน ท่าเรือสิงคโปร์ ท่าเรือฟูกูโอกะ ไทเป โอกินาว่า ฮ่องกง
พูซ าน ดานั ง และท่า เรื อ แกลง ตามล าดั บ ทั้ง นี้ ไพฑู ร ย์ มนต์ พ านทอง (2015) ได้ ก ล่ า วถึ ง การ
ท่องเที่ยวเรือสาราญในแต่ละภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่า ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเรือ
สาราญในภูมิภาคนี้ เนื่องด้วยฮ่องกงมีความพร้อ มในเรื่องของท่าเรือ รวมถึง แหล่ง ท่ องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลาย สาหรับภู มิภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต้มีท่ าเทีย บเรื อ
สิงคโปร์ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและเป็นทาหน้าที่เป็นท่าเรือแบบไฮบริด (Hybrid
port) คือเป็นทั้งท่าเรือหลักและเป็นท่าเรือแวะพัก
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ นั้ น ในอดี ต ได้ รั บ ความสนใจในการเลื อ กเป็ น จุ ด หมาย
ปลายทางของการล่องเรือสาราญเพียงเล็กน้อยจากนักท่องเที่ยว แต่ในปัจจุบันแนวโน้มการท่องเที่ยว

17
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลก
ใหม่มากขึ้น มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Wang et al., 2014)
ซึ่ง ภูมิภาคเอเชียนั้น เป็น ภูมิภาคที่มีความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยวแห่ง หนึ่ง ของโลก แหล่ ง
ท่องเที่ยวทีม่ ีความแปลกใหม่ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติใหญ่
ที่สุดในโลก มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) มากถึงจานวน 34 แห่ง
(UNWTO, 2016a) รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย น่าสนใจพร้อมทั้ง มีเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือที่ใกล้กัน จึงทาให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นจุดหมายใหม่ที่เป็นปลายทางใน
การท่องเที่ยวเรือสาราญที่กาลัง เติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แต่สาหรับภูมิภาคเอเชียใต้ยังคงมี
เพียงเรือสาราญขนาดเล็กและขนาดกลางแวะเข้าเทียบท่า เนื่องด้วยข้อจากัดด้าน ความพร้อมของ
ท่าเรือสาราญ เมื่อผู้ประกอบธุรกิจสายการเดินเรือ สร้างเรือลาใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมทั้ง พัฒนา
เส้นทางการเดินเรือมายังภูมิภาคเอเชียและเอเชียใต้มากขึ้น ท่าเทียบเรือต่างๆ จึงมีความจาเป็นต้อง
พัฒนาท่าเรือสาราญให้มีมาตรฐานเพื่อรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ พร้อมทั้งต้องพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการบริการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
2.1.3 การเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย
เมื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญในภู มิ ภ าคเอเชี ย แปซิ ฟิ ก ได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ
สถานการณ์การเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญในประเทศไทยด้วย สาหรับประเทศไทยนั้นได้
ให้บริการการท่องเที่ยวเรือสาราญมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ในระยะเริ่มต้นมีสายการเดินนาเรื อ
สาราญที่มีเส้นทางล่องเรือรอบโลกมาแวะพักยังท่าเรือเอเชียตะวันออกรวมถึงท่าเรือภูเก็ตในประเทศ
ไทย ในช่ ว งฤดู ก าลท่อ งเที่ ย ว (High Season) ซึ่ ง มี เ พีย งเรื อ ส าราญแวะพัก เพี ย ง 2-3 ล าเท่ า นั้ น
จากนั้นในช่วงปี ค.ศ. 1990 มีสายการเดินเรือ Star Cruises นาเรือสาราญเข้าเทียบท่ายังท่าเรือของ
ประเทศต่างๆ โดยบริการในเส้นทางเอเชียตะวันออก สาหรับประเทศไทยได้เทียบท่าที่ท่าเรือภูเก็ต
เป็นหลักโดยมีตารางเดินเรือที่มีกาหนดเทียบท่าที่ภูเก็ตในทุกๆ สัปดาห์ (Weekly Call) หลังจากนั้น
เป็นต้นมาจึงมีสายการเดินเรือต่างๆ กาหนดเส้นทางการเดินเรือเข้ามายังประเทศไทยและเทียบท่าใน
ท่าเรืออื่นๆ เพิ่มมากขึ้นได้แก่ ท่าเรือเกาะสมุย ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือคลองเตย โดยให้บริการ
ทั้ ง สายก ารเดิ น เรื อ ในภู มิ ภ าค (Regional Cruise Line) และสายการเดิ น เรื อ น านาชาติ
(International Cruise Line) (Monpanthong, 2015) ส าหรั บ เรื อ ส าราญที่ เ ข้ า มาเที ย บท่ า ที่
ประเทศไทยส่วนใหญ่นั้นสามารถแบ่งได้ 2 ช่วง คือ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนเมษายน และในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวจะเป็นสายการเดินเรือในภูมิภาค
จากการรายงานของ CLIA (2016) ตามภาพที่ 2.3 พบว่าเรือสาราญที่เข้ามาแวะพักยังท่าเรือ
ต่างๆ ในประเทศไทยเปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ. 2014–2016 พบว่าการเติบโตของเรือสาราญที่เข้า
มาเทียบท่ าในประเทศไทยในปี 2015 เพิ่ มขึ้นจากปี 2014 ร้อยละ 27.6 แต่เมื่ อเปรียบเทียบในปี
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ค.ศ. 2015 กับปี 2016 การเติบโตของเรือสาราญที่เข้ามาเทียบท่าในประเทศไทยลดลงร้อยละ 22.5
ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของเรือสาราญและจานวนผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาแวะพักยังท่าเรือต่างๆ ในประเทศไทยกับการแวะพักของท่าเรือสาราญของประเทศอื่นใน
ภูมิภ าคเอเชี ยตะวั น ออกในระยะ 3 ปี (ภาพที่ 2.2) พบว่า ภู มิภาคเอเชีย ตะวั นออกเฉียงใต้ และ
ภูมิภาคของเอเชียใหญ่ทั้งหมดอยู่ในทิศทางที่เติบโตขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยพบว่าทั้งใน
มิติของจานวนผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแวะพักยังท่าเรือต่างๆ ในประเทศไทยการ
เติบโตที่ลดลงร้อยละ 4 ส่งผลให้การเติบโตโดยรวมของประเทศไทยลดลง 11.6% เช่นกัน
Growth Rate : Port of Call
2014

2015

2016

27.6

-10.9
-22.2

ภาพที่ 2. 2 อัตราการเติบโตของท่าเรือสาราญ ประเทศไทย ปี ค.ศ. 2014 - 2016
ที่มา : CLIA (2016)
จากจานวนเรือสาราญที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือต่างๆ ของประเทศไทยที่ลดลง และยัง คงมีที่จะ
แนวโน้มลดลงอีกในช่วงระยะยาวนั้นเป็นผลจากปัญหา อุปสรรคและข้อจากัดของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ รวมถึงส่งผลต่อ การเติบโตและขยายตัวของการ
ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญด้ ว ย ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ปั ญ หา และอุ ป สรรค (Monpanthong
&
Choibamroong, 2015; จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2545; ชมัยพร วิเศษมงคล, 2558) ได้แก่ การไม่มี
ท่าเทียบเรือสาราญเพื่อรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ มากได้ ท่าเรือในประเทศไทยทั้ง หมดยัง เป็น
ท่าเรือที่สามารถรองรับเรือสาราญขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ไ ด้เท่านั้น ความยาวของ
ท่าเรือยั งมี ขนาดสั้ นเกิ นไป รวมถึ ง ร่ องน้ าและพื้ นที่ก ลับ เรือ ยัง มีความตื้น ส่ง ผลให้เรื อส าราญไม่
สามารถเข้าเทียบท่าได้ทุกขนาด นอกจากนั้นปัจจุบันท่าเรือบางท่าในประเทศไทยต้องจอดเรือกลาง
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ทะเลและใช้เรือลาเล็กในการขนส่งผู้โดยสารขึ้นฝั่งซึ่งสร้างความไม่สะดวกให้กับสายการเดินเรือและ
ผู้โดยสาร นอกจากนั้น สิ่งอานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยัง มีไ ม่เพียงพอ ไม่
ทันสมัย เมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียน ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการเลือกท่าเพื่อ
แวะพักของสายการเดินเรือ ซี่งสายการเดินเรือจาเป็นต้องเลือกท่าเรือเพื่อแวะพักยังท่าเรือที่มีความ
พร้อมในการบริการให้กับเรือสาราญและจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นประเทศไทยจึง
ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารผู้โดยสาร ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อให้มีศักยภาพในการอานวยความสะดวกแก่สายการเดินเรือและนักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ได้รับ
ความประทับใจ และมีสะดวกสบายมากขึ้น
Growth Rate : Port of Call 2013 - 2016
3 years cagr

3 years growth
96

19.5
-4

-11.6
Thailand

25.1

6.1
South East Asia

All Asia

ภาพที่ 2. 3 เปรีย บเทีย บอัต ราการเติ บโตของท่ าเรือ สาราญของประเทศไทยกั บภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกและภูมิภาคเอเชีย ค.ศ. 2014 - 2016
ที่มา : CLIA (2016)
ปัจจุบันท่าเรือที่สาคัญที่ใช้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทยได้แก่ ท่าเรือ
สาราญแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ท่าเรือป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และท่าเรือเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มีบทบาทเป็นท่าเรือแวะพัก (Port of Call) เป็นส่วนใหญ่ เดิมในอดีตนั้น สายการเดินเรือ Princess
Cruises เคยใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลัก แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
สายการเดินเรือจึง เกิดความไม่มั่นใจและย้ายท่าเรือจากท่าเรือ แหลมฉบังไปใช้ท่าเรือสิง คโปร์เป็น
ท่าเรือหลักแทน จากภาพที่ 2.4 แสดงถึง จานวนเรือสาราญที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ ในประเทศไทย
เปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ. 2015 และ 2016
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Port of Call in Thailand 2015 - 2016
Transit

Turnaround

Overnight

4

56

52

17
1
13

6
Koh Yao Noi 2015

52

Klong Toey 2015

2

Krabi 2015

60

Patong 2016

79

Koh Samui 2016

136

Patong 2015

Laem Chabang 2015

41

9

Laem Chabang 2016

36
11

5
6

Koh Samui 2015

47

ภาพที่ 2. 4 จานวนการเข้าเทียบท่าของเรือสาราญในประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2015 - 2016
ที่มา : (CLIA (2015), 2016))
จากแผนภาพแสดงให้เห็นจานวนการเข้าเทียบท่าของเรือสาราญในท่าเรือต่างๆ ของประเทศ
ไทย โดยท่าเรือที่มีเรือสาราญเทียบท่ามากที่สุดในปี 2016 คือ ท่าเรือแหลมฉบั ง มีเรือสาราญเข้า
เทียบท่าจานวนทั้งหมด 116 ครั้ง ประกอบด้วยเรือที่เข้ามาจอดแวะพัก (Transit) จานวน 60 ครั้ง
และเป็ น ท่ า เรื อ ส าหรั บ หมุ น กลั บ ไปยั ง ปลายทาง (Turn Around) จ านวน 9 ครั้ ง และค้ า งคื น
(Overnight) จานวน 47 ครั้ง แต่เมื่อเทียบกับปี 2015 ที่มีเรือสาราญเข้ามาทั้งหมดเพียง 88 ครั้ง
ส่วนของท่าเรือป่าตองเมื่อ เปรียบเทียบ 2 ปี ในปี ค.ศ. 2016 จานวนเรือที่เข้าเทียบท่าที่ป่าตองนั้น
ลดลง ส่วนท่าเรือของเกาะสมุยในปี ค.ศ. 2016 มีจานวนการเข้าเทียบท่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงท่าเรือ ต่างๆ ในประเทศไทย พบว่า ท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเติบโต
ของจานวนการเข้าเทียบท่าของเรือสาราญที่เพิ่มขึ้นกว่าท่าเรืออื่น ๆ แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของ
ท่าเรือในการพัฒนาให้ท่าเรื อแห่งนี้ มีศั กยภาพและประสิท ธิภาพที่สูง ขึ้น เพื่อ สร้างความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสาราญที่กาลังเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
อนาคตต่อไป
2.1.4 แนวโน้มการท่องเที่ยวเรือสาราญ
สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญในบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับแนวโน้มการท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่เติบโตขึ้น
ตามสถานการณ์ด้วยนั้น พบว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวเรือสาราญได้เกิดขึ้นและถูกกาหนดขึ้นตาม
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ความต้ อ งการและพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคหรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามสถานการณ์
(Perucic, 2007) โดยตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลต่อการจัดการ และการ
พัฒนาท่าเรือสาราญ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ตามมิติอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ทั้งนี้เมื่ออุปสงค์ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญเปลี่ยนแปลงไป ด้านของอุปทานซึ่ง
ประกอบด้วยสายการเดินเรือ ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่มีส่วนเกี่ยวของกับเรือสาราญต้องปรับตัวไป
ตามสถานการณ์ เพื่อให้การท่องเที่ยวเรือสาราญขับเคลื่อนไปได้ ด้วยดี สามารถสรุปแนวโน้มและ
สถานการณ์ของการท่องเที่ยวเรือสาราญ เป็นประเด็นต่างๆ โดยมีรายละเอียด (ตารางที่ 2.5) ดังนี้
2.1.4.1 การปรับขนาดใหญ่ขึ้นของเรือสาราญ
ปัจจุบันสายการเรือเดินเรื อได้ ปรับขยายขนาดของเรือสาราญให้มีขนาดใหญ่ขึ้ น
เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น (Lois et al., 2004) ในขณะที่เรือสาราญขนาดเล็กยังคง
ให้บริการกับกลุ่มเฉพาะกลุ่มซึ่งจะเน้นการตกแต่งที่หรูหรา ความสะดวกสบายและการบริการโดย
ปัจจุบัน เรื อสาราญที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกให้บริก ารในปี ค.ศ. 2016 คือ เรือ Harmony of the
Seas ภายใต้การบริหารงานของ Royal Caribbean International มีขนาด 226,000 ตันกรอส
ความยาวเรือ 1,187 ฟุต สามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวนสูงถึง 5,400 คน ขนาดของเรือสาราญที่
ใหญ่ขึ้นมีผลต่อความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ราคา และท่าเรือที่ต้องพัฒนาเพื่ออานวยความ
สะดวกในการรองรับผู้โดยสารที่มากขึ้นตามขนาดของเรือสาราญที่ไ ด้ปรับขนาดใหญ่ขึ้น (Perucic,
2007)
2.1.4.2 การกาหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายของเรือสาราญที่มีความหลากหลายมากขึ้น
การท่องเที่ย วเรือส าราญที่ เติบ โตขึ้ นอย่ างรวดเร็ว ส่ ง ผลให้ส ายการเดิน เรือ ต้อ ง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขยายฐานกลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ในอดีตกลุ่มตลาดเป้าหมาย
ของเรือสาราญมีเพียงกลุ่มชนชั้นสูง ผู้มีชื่อ เสียงทางสังคมและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหลักซึ่งเป็นกลุ่ม
ตลาดที่มีขนาดเล็ก ปัจจุบันสายการเดินเรือปรับเป็นเน้นกลุ่มการตลาดไปยังกลุ่มที่มีศักยภาพ ได้แก่
กลุ่มคนวัยทางาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มชนชั้นกลางมากขึ้น (Douglas & Douglas, 2004) โดยใช้
ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ พร้อมทั้งต้องปรับรูปแบบของเรือ
สาราญให้สอดคล้องกับความต้องการกับกลุ่มตลาดใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัวและกลุ่มผู้โดยสารที่เป็น
เด็ก ขณะเดียวกันการจัดการท่าเรือและผู้ให้บริการบนฝั่งต้องนาเสนอการท่องเที่ ยวที่สอดคล้องกับ
กลุ่มตลาดใหม่ ที่มีความสะดวกและคานึงถึงความปลอดภัยด้วย (UNWTO, 2012)
2.1.4.3 การขยายฤดูกาลการท่องเที่ยวและเส้นทางเรือที่มีความหลากหลายมากขึ้น
เมื่อนักท่องเที่ยวมีความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญเพิ่มมากขึ้น
สายการเดินเรือต่างๆ ได้ขยายช่วงเวลาล่องเรือในเส้นทางไปเที่ยวนอกฤดูกาลหรือขยายไปยัง เส้นทาง
ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งปรับรูปแบบของการล่องเรือด้วยการลดจานวนวันเดินทางให้
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น้อยลงและระยะทางให้สั้นลง รวมทั้งสายการเดินเรือยังนาเสนอเส้นทางการเดินทางที่มีความแปลก
ใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มี ความหลากหลาย (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010;
Santiago et al., 2014) เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่มากยิ่งขึ้น
2.1.4.3 ความปลอดภัยของเรือสาราญ
ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ และการตั ด สิ น ใจเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคือ ความปลอดภัย สายการเดินเรือจึงให้ความสาคัญกับความปลอดภัยกับ
ผู้โดยสารและลูกเรือเป็นอันดับแรกโดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการดาเนินการด้านธุรกิ จเรือสาราญ
ตามองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO : The International Maritime Organization)
ที่ได้กาหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ส่วนของการจัดการท่าเรือได้จัดทาระเบียบข้อบังคับ ISPS Code: International Ship
and Port Facility Security Code เป็นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยตามหลักกฎเกณฑ์
ของสากลที่เป็นข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (Bowen
et al., 2014; A. A. Pallis et al., 2011) ซึ่งการจัดการท่าเรือจาเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้
สร้างความมั่นใจต่อสายการเดินที่เข้ามาเทียบท่าด้วย
2.1.4.5 ท่าเรือสาราญมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ ไ ด้ ป รั บ กลยุ ท ธ์เ ส้ น ทางการเดิ น เรื อ ให้ มี
ความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารนั้น (Wang et al., 2014)
ส่งผลต่อสายการเดินเรือในการเลือกท่าเรือแวะพัก ปัจจุบันท่าเรือสาราญมีในบริการมากกว่า 2,000
แห่งทั่วโลก อีกทั้งเรือสาราญยังปรับกลยุทธ์ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ในจานวนที่มากขึ้นด้วยการ
ปรับขนาดของเรือสาราญให้ มีขนาดใหญ่ขึ้ น สายการเดิ นเรือสาราญจึง มีความต้องการท่าเรือที่ มี
ลักษณะใหญ่และมีความลึกเพียงพอเพื่อให้เรือสามารถเทียบท่าได้ ทั้งนี้ความพร้อมของท่าเรือจึงเป็น
ปัจจัยสาคัญ จึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อสร้างความพึงพอใจ
และประสบการณ์ที่ดีให้สายการเดินเรือและนักท่องเที่ยว
2.1.4.6 ราคาเรือสาราญถูกลง
การปรับขนาดของเรือสาราญตั้งแต่ในระยะช่วงปี ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบันสายการ
เดินเรือได้ปรับเปลี่ยนด้วยการสร้างเรือสาราญที่ มีขนาดใหญ่และใหญ่มากขึ้นเป็นลาดับ ก่อให้เกิด
การประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) ต้นทุนของการจัดการทาให้ราคาของการล่องเรือ
สาราญลดลงและมีความหลากหลายของราคามากขึ้น (Sener et al., 2015) ส่งผลต่อท่าเทียบเรือที่
ต้องสามารถรองรับเรือสาราญและจานวนผู้โดยสาร และการจั ดการท่าเรื อที่ต้องมีป ระสิทธิภาพ
มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
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ดังนั้นเมื่อเรือสาราญเติบโตมากขึ้น ท่าเรือในแต่ละประเทศต้องพัฒนาท่าเรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ต่างๆ ของสายการเดินเรือ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่ง ขั น ซึ่ งตั ว ท่ า เรือ มี ค วามส าคั ญ มากขึ้ น เนื่อ งจากต้อ งมี โ ครงสร้ า งพื้น ฐานที่ เหมาะสม
มีศั กยภาพในการรองรั บผู้ โดยสารและเรื อส าราญขนาดใหญ่ มีสิ่ ง อานวยความสะดวกครบครั น
มีแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สาหรับประเทศไทยซึ่งมีโอกาสในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือ
สาราญเพื่อ ดึงดูดสายการเดินเรื อ ซึ่ง จะเป็นปัจจัยสาคัญ ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง ทางตรงและ
สนับสนุนต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย (Brida et al.,
2014)

6) เรือสาราญพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อกลุ่มตลาดที่มีความเฉพาะ
7) ท่าเรือสาราญมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
8) ความปลอดภัยของเรือสาราญ

3) ระยะทางระหว่างท่าเรือแต่ละท่าใกล้มากขึ้น
4) กิจกรรมบนเรือสาราญมีความหลากหลาย
5) ราคาแพ็คเกจของเรือสาราญลดลงและหลากหลายมากขึ้น

2) เส้นทางเดินเรือสาราญหลากหลายมากขึ้น

มิติของเรือสาราญ
1) การปรับขนาดใหญ่ขึ้นของเรือสาราญ

4) นักท่องเที่ยวมีเวลาเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
5) นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่

2) กลุ่มผู้โดยสารมีช่วงอายุน้อยลง
3) กลุม่ ตลาดเป้าหมายของเรือสาราญมีความหลากหลายมากขึ้น

มิติของนักท่องเที่ยว
1) ความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญเพิ่มขึ้น

แนวโน้ม

(Douglas & Douglas, 2004), (Sun et al., 2014), (Lois et al., 2004), (Gui & Russo,
2011), (Johnson, 2002)
(Lekakou et al., 2009), (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010), (Sanz Blas & CarvajalTrujillo, 2014), (Perucic, 2007), (Santiago, Ramon, Javier, & Eva María, 2014),
(UNWTO, 2012)
(Lekakou et al., 2009), (Perucic, 2007), (Sener et al., 2015)
(Lekakou et al., 2009), (Perucic, 2007), (UNWTO, 2012)
(Lekakou et al., 2009), (Sener et al., 2015), (Sener et al., 2015), (Chang et al.,
2016)
(Douglas & Douglas, 2004), (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010)
(Monpanthong & Choibamroong, 2015), (Wang et al., 2014)
(Monpanthong & Choibamroong, 2015), A. A. Pallis et al. (2011), (Bowen et al.,
2014), (Lois et al., 2004),

(Pavlic, 2013), (Brida, Chiappa, Meleddu, & Pulina, 2014), (Sanz Blas & CarvajalTrujillo, 2014), (Perucic, 2007), (Jones, 2011), (Yi et al., 2014), (Brida & Zapata,
2009)
(Douglas & Douglas, 2004), (Perucic, 2007), (Johnson, 2002)
(Sun et al., 2014), (Douglas & Douglas, 2004), (Lekakou et al., 2009), (Lekakou
et al., 2009)
(Perucic, 2007), (Meng et al., 2011), (Monpanthong, 2015)
(Sun et al., 2014), (Perucic, 2007), (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010), (Sener,
Sarıdogan, Staub, & Polat, 2015)

ผู้แต่ง
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ตารางที่ 2. 5 สรุปแนวโน้มการท่องเที่ยวเรือสาราญ
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญเป็ น รู ป แบบการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ร วบรวมการบริ ก ารของ
ภาคการขนส่งและการบริการที่พักเข้าไว้ด้วยกัน (UNWTO, 2012) บนเรือสาราญมีการบริการ
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนอย่างครบครัน ทั้งรูปแบบการบริการพื้นฐาน เช่น ห้องอาหาร
สปา คาสิโน การแสดงโชว์ สระว่ายน้า และมีบริการเสริมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่ม เป้าหมายและ
มีรูปแบบของเรือสาราญแต่ละลาแตกต่างกัน พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความบันเทิงระหว่าง
การเดินเรือ นอกจากนั้นการท่องเที่ยวทางเรือสาราญยังเป็นการนานักท่องเที่ยวเดิ นทางจากท่าเรือ
หลักไปท่องเที่ยวยังท่าเรือแวะพัก (Port of call) ตามเส้นทางเรือที่ได้กาหนดไว้
2.2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเรือสาราญ
Gibson (2012) ได้ให้คาจัดความของการท่องเที่ยวเรือสาราญว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยเรือสาราญ
T. Pallis (2015) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเรือสาราญไว้ว่า เป็นการผสมผสานของ
การขนส่งทางทะเล การท่องเที่ยว การบริการ สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมเพื่ อการพักผ่อนทั้งบน
เรือไว้ด้วยกัน
Research Center for Coastal (2012) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวที่มีความ
หรูหราที่รวมรวบแพ็คเกจการท่องเที่ยวไว้ด้วย โดยมีการพักอยู่บนเรืออย่างน้อย 48 ชั่วโมงและแวะ
ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ
ขณะที่ M.-K. Lee and Yoo (2015) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเรือสาราญว่าเป็นความสุขของ
การเดินทางท่องเที่ยวบนเรือที่มีการจัดบริการอย่างมีคุณภาพ มีสิ่ง อานวยความสะดวกได้แก่ที่พัก
ภัตตาคาร บาร์ ร้านค้า สระว่ายน้า รวมถึงมีการแวะเทียบท่าหลากหลายสาหรับการท่องเที่ยว
โดย Monpanthong (2015) กล่าวว่าการท่องเที่ย วเรือ สาราญ หมายถึ ง การผสมผสาน
ระหว่างที่พักและการเดินทางท่องเที่ยวโดยนานักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามท่าเรือแวะพักที่
ก าหนดไว้ ในระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 ปี โดยมี กิ จ กรรมบนเรื อ และบนฝั่ ง เพื่ อ สร้ า งประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ให้ ค วามหมายของการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญส าหรั บ งานวิ จั ย นี้ หมายถึ ง
การท่องเที่ยวทางเรือสาราญเป็นการท่องเที่ยวที่รวบรวมที่พัก การขนส่ง และการบริการไว้ด้วยกัน
มี กิ จ กรรมบนเรื อ เพื่ อ ความบั น เทิ ง พร้ อ มทั้ ง มี ก ารแวะท่ อ งเที่ ย วไปตามท่ า เรื อ หรื อเมื อ งต่ า งๆ
ตามเส้นทางของเรือสาราญลานั้นๆ
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังสามารถสรุปลักษณะเฉพาะและความแตกต่างของการท่องเที่ยวเรือ
สาราญกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ เป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
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1) การท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นานักท่องเที่ยวครั้งละจานวนมากไป
ยังจุดหมายปลายทาง (UNWTO, 2016a)
2) การท่อ งเที่ย วเรือ ส าราญสามารถท่ อ งเที่ ย วได้ ทั้ ง ปีเ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ธุ รกิ จ โรงแรม
กล่าวคือ เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลการท่องเที่ยวของจุดหมายปลายทางแรก เรือสาราญจะเปลี่ยนเส้นทาง
สายการเดินเรือไปทวีปอื่น และแวะยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ (Perucic, 2007)
3) การท่องเที่ยวเรือสาราญเป็น การท่องเที่ยวที่ผสมผสานระหว่างธุรกิจที่พักและธุรกิ จ
การคมนาคมไว้ ใ นรูป แบบการบริก ารเดี ย ว พร้ อ มทั้ง บริ การอาหารและกิ จ กรรมต่ างๆ ระหว่ า ง
การเดินทางล่องเรือ (UNWTO, 2012)
2.2.2 ประเภทของเรือสาราญ
ประเภทของเรือสาราญสามารถแบ่ง ประเภทตามรูปแบบ และลักษณะเด่นต่างๆ ทั้ง ตาม
ขนาดของเรือ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร รูปแบบการบริการ โดยปัจจุบันเรือสาราญได้ปรับ
ตลาดกลุ่มเป้าหมายให้มีฐานลูกค้ากว้างมากขึ้น ตัวเรือสาราญจึง ต้องปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ซึ่ง ขนาดของเรือสาราญจะส่งผลต่อการจัดการท่าเรือมากที่สุด (Gibson, 2012) สาหรับการแบ่ง
ประเภทของเรือสาราญสามารถแบ่งประเภทต่างๆ ดังนี้
2.2.2.1 แบ่งตามขนาดหรือปริมาตรของเรือ
การแบ่งประเภทของเรือตามขนาดหรือปริมาตรของเรือ โดยการใช้น้าหนักของเรือ
หรือขนาดตันกรอส (Tonnage or Gross Registered Tonnage - GRT) การแบ่งตามแบบดังกล่าว
เป็ น การวัด การแบ่ง ประเภทที่ มีค วามแม่น ย าสู ง ที่สุ ด ซึ่ ง กรมเจ้ า ท่า และเจ้า หน้า ที่ ท่า เรือ นิ ยมใช้
การวัดแบบดังกล่าวในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเทียบท่าของเรือสาราญ การจาแนกประเภทของเรือ
ตามโดยใช้ขนาดตันกรอส ตามตารางที่ 2.6 ดังนี้
ตารางที่ 2. 6 การแบ่งขนาดของเรือสาราญตามขนาดตันกรอส
ประเภทเรือสาราญ
1. เรือสาราญขนาดใหญ่มาก (Mega Ship)
2. เรือสาราญขนาดใหญ่ (Large Ship)
3. เรือสาราญขนาดกลาง (Medium-sized Ship)
4. เรือสาราญขนาดเล็ก (Small Ship)

ที่มา : (Monpanthong, 2015)

น้าหนัก (ขนาดตันกรอส)
90,000 ตันกรอสขึ้นไป
60,000 – 90,000 ตันกรอส
30,000 – 60,000 ตันกรอส
3,000 – 30,000 ตันกรอส
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2.2.2.2 แบ่งตามความจุ (Capacity)
การแบ่ง ประเภทของเรือ ตามความความจุ ของเรือ โดยวัด จากจานวนผู้ โดยสาร
ลูกเรือและเจ้าหน้าที่บนเรือ หรือบางครั้งใช้การวัดจากจานวนของเตียงนอนชั้นล่าง เรือสาราญบางลา
นับจากจานวนเตียงนอนชั้นบน การแบ่งประเภทของเรือสาราญด้วยวิธีนี้มีความไม่แน่นอนสูงจึงไม่
ค่อยได้รับความนิยม (ตารางที่ 2.7)
ตารางที่ 2. 7 การแบ่งขนาดของเรือสาราญตามความจุของผู้โดยสาร
ประเภทเรือสาราญ
เรือสาราญขนาดใหญ่มาก (Mega Ship)
เรือสาราญขนาดใหญ่ (Large Ship)
เรือสาราญขนาดกลาง (Medium-sized Ship)
เรือสาราญขนาดเล็ก (Small Ship)

ความจุของผู้โดยสาร (คน)
4,000 คนขึ้นไป
2,000 – 4,000 คน
800 – 2,500 คน
น้อยกว่า 1,000 คน

ที่มา : UNWTO (2016a)
ในขณะที่ Gibson (2012) ได้แบ่งขนาดของเรือสาราญตามประเภทและความจุของ
ผู้โดยสารไว้ ดังนี้ (ตารางที่ 2.8)
ตารางที่ 2. 8 การแบ่งขนาดของเรือตามความจุของผู้โดยสารแบบ Gibson
ประเภทเรือสาราญ
เรือสาราญขนาดใหญ่มาก (Mega-liner)
เรือสาราญขนาดใหญ่ (Superliner)
เรือสาราญขนาดกลาง (Midsize)
เรือสาราญขนาดเล็ก (Small)
เรือสาราญแบบบูติค (Boutique)
เรือใบ (Sailing Vessel)
เรือล่องแม่น้า (River Barge)

คาจัดความและความจุของผู้โดยสาร (คน)
2,000 คนขึ้นไป
1,000 – 2,000 คน
400 – 1,000 คน
น้อยกว่า 400 คน
น้อยกว่า 300 คนและมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังลม
เรือที่ล่องแม่น้าหลักภายในประเทศ

ที่มา : Gibson (2012)
2.2.2.3 แบ่งตามมิติ (Dimensions)
มิติของเรือสาราญสามารถวัดความยาวจากหัวเรือ (Bow) ไปยัง ท้ายเรือ (Stem)
วัดความกว้างของตัวเรือจากระยะกว้างสุดของเรือ (Beam) และความลึกของเรือจากระยะที่เรือกินน้า
ลึก (Draft)

28
2.2.2.4 แบ่งตามความเร็ว (Speed)
ประเภทของเรือสาราญยังสามารถแบ่งได้จากความเร็วของเรือโดยใช้หน่วยการวัด
คือ นอต (Knot) ซึ่งความเร็ว 1 นอตหมายถึง 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง (1 ไมล์ทะเลประมาณ 1,852
กิโลเมตร)
2.2.2.5 แบ่งตามส่วนแบ่งการตลาด (Segmentation)
รูปแบบเรือสาราญในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการไปตามขนาดของเรือ
สาราญ เรือสาราญที่ถูกสร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เรือสาราญที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงให้บริการนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม
ลักษณะเฉพาะมากขึ้น ทั้งนี้สามารถจาแนกรูปแบบเรือสาราญตามการบริการ ได้ดังนี้ 1) ประเภท
หรูหรา (Luxury) 2) ประเภทพิเศษเฉพาะ (Niche) 3) ประเภทพรีเมียม (Premium) 4) ประเภทร่วม
สมัย (Contemporary) และ 5) ประเภทประหยัด (Budget)
การแบ่งประเภทของเรือสาราญที่ได้รับ การยอมรับ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและ
เป็นมาตรฐานคือ การแบ่งโดยใช้ปริมาตรของเรือ หรือน้าหนักของเรือ มีหน่วยการวัดเป็นตันกรอสซึ่ง
มีความแม่นยาและเชื่อถือได้ ทั้งนี้การแบ่งด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ท่าเรือใช้ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ท่าเรือและค่าธรรมเนียมการนาร่องเรือด้วย
2.2.3 เส้นทางการเดินเรือสาราญ
2.2.3.1 การแบ่งเส้นทางการเดินเรือสาราญ
การแบ่งเส้นทางการเดินเรือสาราญ สามารถแบ่งได้หลายประเภท ทั้งการแบ่งโดยใช้
ภูมิภาคเป็นเกณฑ์ในการกาหนดเส้นทางการเดินเรือ หรืออาจใช้ระยะเวลาในการล่องเรือ กาหนด
เส้นทางการเดินเรือ
การแบ่ ง เส้ น ทางการเดิ น เรื อ โดยใช้ ร ะยะเวลาในการล่ อ งเรื อ ที่ นิ ย มแบ่ ง เป็ น 3
ประเภทหลัก (ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, 2015) ดังนี้
1) เส้นทางการเดินเรือสาราญตลอดทั้งปี (Perennial Itinerary) เป็นเส้นทางการ
เดินเรือที่สามารถล่องเรือสาราญและท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเส้นทางการเดินเรือในลักษณะนี้ต้องมี
สภาพภู มิ อ ากาศที่ ค งตั ว และสามารถคาดการณ์ ไ ด้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เขตพื้ น ที่ กึ่ ง ร้ อ น เส้ น ทางของ
สายการเดิ น เรื อ ลั ก ษณะนี้ ได้ แ ก่ แถบทะเลแคริ บ เบี ย นแม้ ว่ า ช่ ว งฤดู ร้ อ นจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น ฤดู ก าล
การท่องเที่ยว ส่วนแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้ง ปีแม้ฤดูหนาวจะไม่ใช่
ฤดูท่องเที่ยว รวมถึงภูมิภาคเอเชียทางตอนเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
2) เส้นทางการเดินเรือสาราญท่องเที่ยวตามฤดูกาล (Seasonal Itinerary) เป็นการ
จัดเส้นทางเพื่อล่องเรือสาราญตามฤดูกาลที่สามารถท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาค กล่าวคือ เส้นทาง
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การเดินเรื อแถบทะเลบอลติก นอร์วีเจีย อลาสก้าและนิวอิง แลนด์ สามารถล่องได้ในช่วงฤดูร้อ น
ส่วนช่วงของฤดูหนาวนั้นเส้นทางล่องเรือจะล่องไปยังตอนใต้ของอเมริกาและออสเตรเลีย
3) เส้นทางการเดินเรือสาราญข้ามภูมิภาค (Repositioning Itinerary) คือการจัด
เส้นทางการเดินเรือตามฤดูกาลที่สามารถล่องได้ของแต่ละภูมิภาค เมื่อเส้นทางเดินเรือเดิมไม่สามารถ
ล่องได้ สายการเดินเรื อจึงปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรื อโดยการโยกย้า ยเส้น ทางล่ องเรื อไปยั ง
ภูมิภาคอื่น ซึ่งเส้นทางการเดินประเภทนี้มักเป็นการเดินทางข้ามมหาสมุท ร เช่น เรือสาราญที่ล่องใน
แถบมหาสมุทรแอตแลนติกในฤดูหนาว เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะโยกย้ายเรือสาราญปรับเปลี่ยนเส้นทาง
เข้ามาล่องยังแถบทะเลแคริบเบียน เป็นต้น
ส่วนการแบ่งเส้นทางการเดินเรือสาราญยังสามารถแบ่งโดยใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์
คือแบ่งเป็น 5 ภูมิภาคได้แก่ 1) เส้นทางเดินเรือทะเลแคริบเบียน 2) ภูมิภาคอเมริกาเหนือ 3) ภูมิภาค
ยุโรปและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 4) หมู่เกาะแปซิฟิกและทะเลใต้ 5) ภูมิภาคอื่นๆ
ขณะที่ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2545) ได้กล่าวถึงเส้นทางเดินเรือสาราญที่สาคัญ
ของโลก โดยแบ่งเส้นตามทางการท่องเที่ยวเป็น 23 กลุ่ม คือ 1) ทวีปแอฟริกา 2) มลรัฐอลาสก้ า
สหรัฐอเมริกา 3) ทวีปแอนตาร์กติกา 4) เอเชียตะวันออก 5) ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 6) บาฮามาส
7) เบอร์มิวดา 8) ฝั่งตะวันออกของแคนาดาและเขตนิวอิงค์แลนด์ 9) ทะเลแคริบเบียน 10) ดิสนีย์
เวิ ล ด์ แ ละบาฮามาส 11) ฮาวายและแปซิ ฟิ ก ใต้ 12) อิ น โดนี เ ชี ย 13) ทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น
14) เม็กซิโก/อเมริกากลาง 15) ตะวันออกกลาง 16) ยุโรปเหนือ 17) แปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ
18) คลองปานามา 19) แม่ น้ าภายในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า 20) แม่ น้ าระหว่ า งประเทศ
21) อเมริกาใต้ 22) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก และ 23) รอบโลก
เมื่อกล่าวถึงเส้นทางการเดินเรือสาหรับภูมิภาคเอเชีย CLIA (2015) ได้แบ่งเส้นทาง
การเดินเรือของภูมิภาคนี้เป็น 3 ภูมิภาค ได้แก่
1) เอเชียตะวันออก (East Asia) ประกอบด้วย ประเทศจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้
2) เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (South East Asia) ประกอบด้ ว ย ไทย สิ ง คโปร์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า
3) เอเชียใต้ (South Asia) ประกอบด้วยอินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ
จากภาพที่ 2.5 แสดงเส้นทางล่องเรือสาราญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีจุดเริ่มต้นจากสิงคโปร์ล่องเรือและแวะพักยัง ท่าเรือของประเทศต่างๆ ได้แก่ ฮานอย โฮจิมินห์
ดานังของประเทศเวียดนาม สาหรับประเทศไทยแวะพักที่กรุงเทพ จากนั้นล่องไปยังสีหนุวิลซึ่งเป็น
ท่าเรือน้าลึกเพียงท่าเดียวของประเทศกัมพูชา มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กัวลาลัมเปอร์ ลังกาวี ปีนัง
ของประเทศมาเลเชีย นอกจากนั้นเส้นทางเรือสาราญยังไปท่องเที่ยวยังประเทศพม่า และประเทศจีน
เป็นต้น
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สาหรับ งานวิ จั ยนี้ ผู้วิ จั ยได้ แ บ่ง เส้น ทางของเรื อส าราญโดยใช้ลั ก ษณะทางภู มิศ าสตร์ ใ น
การแบ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาคได้แก่ 1) เส้นทางเดินเรือทะเลแคริบเบียน 2) ภูมิภาคอเมริกา
เหนือ 3) ภูมิภาคยุโรปและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 4) ภูมิภาคเอเชีย 5) หมู่เกาะแปซิฟิกและทะเลใต้
ในส่ว นของภูมิ ภ าคเอเชี ยใช้ การแบ่ง เป็ นตามลั กษณะของภูมิ ศ าสตร์เ ช่น เดีย วกั นคื อ 1) เอเชี ย
ตะวันออก 2) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 3) เอเชียใต้

ภาพที่ 2. 5 ตัวอย่างเส้นทางล่องเรือสาราญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา : http://www.cruisespecialists.com/blogs/index.php/2016/01/asia-cruises-2/
retrieved 20 May, 2016
2.2.3.2 เส้นทางการเดินเรือสาราญของประเทศไทย
เส้นทางการท่องเที่ยวโดยเรือสาราญในปัจจุบันของประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินเรือ
ที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย มีเส้นทางท่องเที่ยวทั้งชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
โดยเส้นเดินเรือของเรือสาราญสามารถแวะเทียบท่ายังท่าเรือทั้งสองฝั่งได้ คือ
1) ฝั่งทะเลอันดามันเรือสาราญเข้าเทียบท่าและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา
กระบี่
2) ฝั่งอ่าวไทยเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือเกาะสมุย
ตัวอย่างเส้นทางเดินเรือสาราญในประเทศไทย
6 วัน 5 คืน
สิงคโปร์ กรุงเทพ (แหลมฉบัง) สิงคโปร์ สิงคโปร์ (Royal
Caribbean International: Ovation of the Seas)
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6 วัน 5 คืน

สิงคโปร์ กรุงเทพ (แหลมฉบัง) เกาะสมุย สิงคโปร์ (Princess
Cruise: Diamond Princes)
8 วัน 7 คืน
สิงคโปร์ เกาะสมุย กรุงเทพ (แหลมฉบัง) โฮจิมินห์ สิงคโปร์
(Princess Cruise: Diamond Princess)
8 วัน 7 คืน
สิงคโปร์ กรุงเทพ (แหลมฉบัง – ค้างคืน) โฮจิมินห์ (Mariner of
the Seas: RCL)
8 วัน 7 คืน
สิงคโปร์ กรุงเทพ (แหลมฉบัง – ค้างคืน) โฮจิมินห์ สิงคโปร์
(Princess Cruise: Mariner of the Seas)
11 วัน 12 คืน
สิงคโปร์ เกาะสมุย กรุงเทพ (แหลมฉบัง – ค้างคืน) ภูมาย
สิงคโปร์ (Celebrity Cruise: Celebrity Constellation)
12 วัน 11 คืน
ฮ่องกง ดานัง นาตรัง โฮจิมินห์ กรุงเทพ (แหลมฉบัง-ค้างคืน)
เกาะสมุย (Silversea Cruises: Silver Shadow)
15 วัน 14 คืน
สิงคโปร์ กรุงเทพ (แหลมฉบัง) เกาะกูด สีหนุวิลล์โฮจิมินห์ ดานัง
ฮานอย ฮ่องกง (Seabourn: Seabourn Sojourn)
15 วัน 14 คืน
สิ ง คโปร์ เกาะสมุ ย กรุ ง เทพ (แหลมฉบั ง -ค้ า งคื น ) สี ห นุ วิ ล ล์
ภูมาย นาตรัง ดานัง ฮานอย ฮ่องกง (Holland America Line:
Volendam)
17 วัน 16 คืน
เบลจิง เซี่ยงไฮ้ เซียะเมิน ฮ่องกง ฮานอย โฮจิมินห์ กรุงเทพ
(แหลมฉบัง -ค้างคืน) (Regent Seven Seas Cruises: Seven
Voyager)
18 วัน 17 คืน
โตเกียว โอซากา พูซาน เชียงไฮ้ ฮ่องกง โฮจิมินห์ กรุงเทพ
(แหลมฉบัง) สิงคโปร์ (Princess Cruise: Diamond Princess)
21 วัน 20 คืน
เซี่ยงไฮ้ ฮิโรชิมา โกเบ เซียะเมิน ฮ่องกง ฮานอย ดานัง โฮจิมินห์
สีหนุวิล กรุงเทพ (แหลมฉบัง-ค้างคืน) (Nautica: Oceania
Cruises)
39 วัน 38 คืน
เซี่ยงไฮ้ ฮิโรชิมา โกเบ เซียะเมิน ฮ่องกง ฮานอย ดานัง โฮจิมินห์
สีหนุวิล กรุงเทพ (แหลมฉบัง-ค้าง 2 คืน) เกาะสมุย สิงคโปร์
ภูเก็ต ย่างกุ้ง โคลัมเบีย มุมไบ (Nautica: Oceania Cruises)
จากตัวอย่างเส้นทางการเดินเรือสาราญที่เข้าเทียบท่ายังท่าเรือของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่
เมื่อเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังจะเทียบท่าในลักษณะแวะพักค้างคืน (Overnight)
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2.2.4 สายการเดินเรือสาราญ
สายการเดิ น เรื อ ส าราญหรื อ ธุ ร กิ จ เรื อ ส าราญ เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ โ ดยสารหรื อ
นักท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญโดยการไปท่องเที่ยวทางทะเล มีการแวะพักและท่องเที่ยวตามเมืองท่า
และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2545)
การเริ่มต้นของสายการเดินเรือสาราญนั้นเริ่มต้นขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1837 สายการเดินสาราญ
P&O สายการเดิ น เรื อ ส าราญเพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ห่ ง แรกได้ เ ริ่ ม ต้ น การบริ ก ารเรื อ ส าราญเพื่ อ
การท่องเที่ยวในเส้นทางทวีปยุโรปและอเมริกา และในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา การท่องเที่ยวเรือ
สาราญได้รับความนิยมในกลุ่มผู้มีฐานะสูงของชาวอเมริกันและยุโรปเป็นอย่างมาก (Gibson, 2012)
ภายหลังจากนั้นมาสายการเดินเรือต่างๆ ได้เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญ จึงทาให้อุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญเติ บ โตขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และมี ก ารแข่ ง ขั น กั น สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ มี ปั จ จุ บั น มี
สายการเดินเรือสาราญหลัก 3 สาย ที่ให้บริการและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดการท่องเที่ยว
เรือสาราญมากถึงร้อยละ 81.6 หรือประมาณ 10.5 ล้านคน (ตารางที่ 2.9)
ตารางที่ 2. 9 ส่วนแบ่งการตลาดของสายการเดินเรือสาราญ
สายเดินการเดินทาง
Carnival Cruise Lines
Royal Caribbean Cruises
Norwegian Cruise Lines
All Others

จานวนผู้โดยสาร (ร้อยละ)
48.1
23.1
10.4
18.4

รายได้ (ร้อยละ)
42.2
22.1
12.4
23.3

ที่มา : http://www.cruisemarketwatch.com/capacity/retrieved 7 June, 2016
2.2.4.1 บริษัทคาร์นิวัล คอร์เปอร์เรชั่น มหาชน (Carnival Corporation & PLC)
สายการเดินเรือ Carnival Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดยเท็ด อริสัน
(Ted Arison) โดยในปี ค.ศ. 1989 Carnival ได้เข้าซื้อกิจการสายการเดินเรือ Holland America
Line และ ปี ค .ศ.1992 ซื้ อ กิ จ การ Seabourn Cruise Line และภายหลั ง ได้ เ ข้ า ควบกิ จ การกั บ
สายการเดินเรือ Costa Cruises ในปี ค.ศ. 1997 Cunard Line และ P&O Princess Cruise
ปี ค.ศ. 1998 และปี ค.ศ. 2003 ตามลาดับ จึงทาให้สายการเดินเรือ Carnival Cruise Lines เป็น
สายการเดินเรือสาราญระดับโลกและขนาดใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นแล้วในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.2015
Carnival ได้นาเสนอการท่องเที่ยวเรือสาราญด้วยในรูปแบบใหม่ภายใต้สายการเดินเรือ Fathom
ที่มีวิสัยทัศน์และให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวในการเรียนรู้ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนท้องถิ่น
และเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและนาการท่องเที่ยวทางเรือไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
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อย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีเรือสายการเดินเรือที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Carnival ทั้ง หมดจานวน
107 ลา รองรับผู้โดยสารได้จานวน 235,653 คน โดยแต่ละสายการเดินเรือมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2. 10 สายการเดินเรือของ Carnival Corporation & PLC
สายการเดินเรือ
Carnival
Princess
Costa Cruise
Holland America
AIDA
P&O Cruise
P&O Cruise Australia
Ibero Cruises
Cunard
Seabourn
Fathom
รวม

จานวนเรือ (ลา)
24
18
15
15
11
8
4
3
3
5
1
107

รองรับผู้โดยสาร (ห้อง)
62,368
40,996
37,220
23,126
21,886
18,577
13,810
9,210
6,694
1,766
704
236,357

ที่มา : http://www.cruisemarketwatch.com/capacity/retrieved 7 June, 2016
1) Carnival Cruise Line
สายการเดินเรือ Carnival Cruise Line เป็นสายการเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวที่
ใหญ่ที่สุดในเครือ Carnival Corporation & PLC ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1972 สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เมื องไมอามี่ ประเทศสหรัฐ อเมริ กา มีเ รือ ให้ บ ริก ารจานวน 25 ลา ให้บ ริ การในเส้น ทางเดิ นเรื อ
1,500 ครั้งต่อปี มีจานวนผู้โดยสารประมาณ 4.5 ล้านคนต่อปี (ข้อมูลปี 2015) โดยมีเรือ Carnival
Vista เป็นเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีน้าหนัก 133,500 ตันกรอส สามารถรองรับผู้โดยสารได้
1,965 ห้อง ให้บริการเมื่อปีค.ศ. 2016 สายการเดินเรือนี้ได้รับความนิยมในทวีปอเมริกาเหนือโดยจัด
ให้ บ ริ ก ารในเส้ น ทางทะเลแคริ บ เบี ย นทั้ ง ปี และล่ อ งบางช่ ว งฤดู ก าลในเส้ น ทางยุ โ รป อลาสก้ า
นิวอิงแลนด์ แคนาดา เบอร์มิวดา ฮาวาย เม็กซิกัน ริเวียร่า และคลองปานามา ผู้โดยสารส่วนใหญ่มัก
เป็นครอบครัว คู่รัก คนโสดและผู้สูงอายุนาเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ให้ความสนุกสนาน
2) Princess Cruises
สายการเดินเรือสาราญ Princess Cruises เป็นสายการเดินเรือที่เป็นที่รู้จักใน
ระดับโลกอีกสายหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1965 ในระยะแรกมีเรือสาราญเพียงหนึ่งลาให้บริการใน
เส้นทางเม็กซิโก ปัจจุบันเป็นสายการเดินที่มีขนาดใหญ่เป็นลาดับที่ 3 ของโลก มีเรือสาราญให้บริการ
ทั้งหมดจานวน 18 ลา โดยเรือสาราญแต่ละลาได้รับการออกแบบด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย มีรูปแบบ
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การบริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่มีความหลากหลายรวมถึงให้ความบันเทิงด้วย สายการเดินเรือ
สาราญนี้มีเส้นทางเรือทั่วโลกมากกว่า 150 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเดินเรือแคริบเบียน อลาสก้า
คลองปานามา ยุโรป เม็กซิโก อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แปซิฟิกใต้ ฮาวาย ตาฮิติ เอเชีย
อินเดีย แอฟริกา แคนาดา นิวอิงค์แลนด์ เฟรนซ์โพลินีเซีย เป็นต้น
3) Costa Cruises
สายการเดินเรือ Costa Cruises เป็นสายการเดินเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ยุโรป มีความสามารในการรองรับผู้โดยสารก่ อตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ. 1948 มีเรือสาราญจานวน 15 ลา
ให้บริการในรูปแบบของอิ ตาเลียน มีเส้นทางเดินเรือถึง 150 เส้นทางและมีจุดหมายปลายที่แวะพัก
มากถึ ง 250 แห่ ง โดยให้ บ ริ ก ารในเส้ น ทางเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ยุ โ รปตอนเหนื อ ทะเลบอลติ ก
ทะเลแคริบเบี้ยน อเมริกากลาง อเมริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตะวันออกไกล ทะเลแดงและ
เส้นทางอื่นๆ รอบโลกอีกด้วย
4) Holland America
สายการเดินเรือ Holland America เป็นสายการเดินเรือที่อยู่ในระดับหรูหรา
(Premium) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1873 ให้บริการด้วยเรือสาราญขนาดกลาง มีเรือสาราญให้บริการ
จานวนทั้งหมด 14 ลา มีเส้นทางเดินเรือสู่ท่าเรือต่างๆ มากกว่า 500 เส้นทางใน 98 ประเทศรวมถึง
เขตปกครองพิเศษ ได้แก่ แอนตาร์กติกา อเมริก าใต้ ออสเตรเลี ย นิวซีแ ลนด์ เอเชีย แคริบเบี้ย น
อลาสก้า เม็กซิโก แคนาดา นิวอิงค์แลนด์ ยุโรปและคลองปานามา นอกจากนั้นแล้วสายการเรือนี้ยังมี
เส้นทางเดินเรือรูปแบบ Grand Voyage เป็นเส้นทางเดินเรือรอบโลกใช้เวลาเดินเรือมากกว่า 100 วัน
5) AIDA
สายการเดินเรือ AIDA เป็นสายการเดินเรือที่ได้รับความนิยมในประเทศเยอรมนี
มีเรือสาราญให้บริการจานวน 11 ลา กลุ่มตลาดเป้าหมายของ AIDA ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ที่สื่อสารด้วยภาษาเยอรมัน และอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนื่องด้วยเรือสาราญนี้ได้นาเสนอรูปแบบการบริการ
ที่ไ ม่เป็นทางการ และรู้จักกันในชื่อของรีสอร์ทคลับบนเรือสาราญ (Club resort) โดยมีเส้นทาง
เดิ น เรื อ ในแถบทะเลเมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ยุ โ รปตอนเหนื อ ทะเลแคริ บ เบี้ ย น อ่ าวเปอร์ เ ซี ย และ
เกาะคาร์นารี
6) P&O Cruises
สายการเดินเรือ P&O Cruises เป็นสายการเดินเรือที่เก่าแก่ที่สุดในอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ยวเรือ สาราญ ก่อ ตั้งขึ้ นในปีค.ศ.1837 มีเ รือส าราญทั้ง หมด 7 ลา โดยให้บ ริการ
นักท่องเที่ยวสัญชาติอังกฤษเป็นส่วนใหญ่
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7) P&O Cruises Australia
สายการเดินเรือ P&O Cruises Australia เป็นสายการเดินเรือชั้นนาของประเทศ
ออสเตรเลียที่ให้บริการล่องเรือสาราญมากว่า 80 ปี ให้บริการนักท่องเที่ยวหลักเป็นกลุ่มสัญชาติ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สายการเดินเรือสาราญนี้มีเรือให้บริการจานวน 6 ลา มีเส้นทางเดินเรือไป
ยังแปซิฟิกใต้ นิวซีแลนด์ เอเชีย และพอร์ตภายในประเทศออสเตรเลีย
8) Cunard
เป็นสายการเดินเรือแรกที่บุกเบิกการท่องเที่ยวเรือสาราญด้วยการนานวัตกรรมเรือ
กลไฟมาใช้เดินเรือเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในปี ค.ศ. 1840 ปัจจุบันมีเรือสาราญจานวน 3 ลา
ได้แก่ Queen Mary, Queen Victory, Queen Elizabeth ให้บริการในรูปแบบของประสบการณ์ที่
เน้ น ความหรู ห รา มี เ ส้ น ทางเดิ น เรื อ ที่ ส าคั ญ และเป็ น เส้ น ทางดั้ ง เดิ ม คื อ ล่ อ งเรื อ ข้ า มมหาสมุ ท ร
แอตแลนติก และยังมีบริการล่อ งเรือในเส้นทางอื่นๆ ได้แก่ ยุโรปตอนเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทะเลแคริบเบี้ยน และคลองปานามา
9) Seabourn
สายการเดินเรือ นี้เ ป็นสายการเดิ นเรือ ที่นาเสนอการท่อ งเที่ยวเรื อส าราญที่ เน้ น
ความหรูหรา (Luxury cruising) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 เรือสาราญที่ให้บริการจานวน 4 ลา ได้แก่
Seabourn Odyssey, Seabourn Sojourn, Seabourn Quest, Seabourn Encore ซึ่งเป็นเรือ
สาราญขนาดเล็ก และบริการห้องพักบนเรือด้วยห้องสูททั้งหมด ให้บริการในเส้นทางต่างทั่วโลก ได้แก่
ยุโรป เอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และแอนตาร์ติกกา
10) Fathom
สายการเดินเรือ Fathom เป็นสายการเดินเรือที่แตกต่างไปจากเรือสาราญประเภท
อื่นๆ โดยให้บริการการท่องเที่ยวในมิติใหม่เน้นนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารที่ต้องการสร้างผลกระทบ
ด้ า นบวกต่ อ ผู้ อื่ น ซึ่ ง สายการเดิ น เรื อ นี้ จ ะน านั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางด้ ว ยเรื อ ส าราญเพื่ อ ไปสร้ า ง
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีร่วมกับคนท้องถิ่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีเรือสาราญให้บริการเพียง 1 ลาเท่านั้น คือเรือ Fathom
มีน้าหนัก 30,277 ตันกรอส รองรับผู้โดยสารได้จานวน 356 ห้อง ให้บริการในปี ค.ศ. 2001 มีเส้นทาง
เดินเรือไปยังประเทศคิวบา และสาธารณรัฐโดมินิกัน
2.2.4.2 บริษัทรอยัล แคริบเบี้ยน ครูซ จากัด (Royal Caribbean Cruise Ltd.)
รอยั ล แคริบ เบี้ ยน ครู ซ เป็ นสายการเดิ นเรือ สาราญที่ ก่อตั้ ง ขึ้ นในปี ค.ศ. 1968
จากบริษัทเรือสัญชาตินอร์เวย์ 3 บริษัทได้แก่ Anders Wilhelmse & Company, I.M. Skaugen &
Company และ Gotaas Larsen ได้สร้างเรือสาราญลาแรกที่มีชื่อว่า “Song of Norway” ภายใต้
การควบคุ ม ของ RCCL และปล่ อ ยลงสู่ ท ะเลเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร เป็ น ครั้ ง แรกในปี ค.ศ.1970
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ในช่ ว งปี ค.ศ. 1978 การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญเติ บ โดอย่ า งรวดเร็ ว RCCL จึ ง สร้ า งเรื อ ส าราญ
“Enchantment of the Seas” ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้น หลังจากนั้นในปี ค.ศ.
1989 RCCL ได้ ซื้ อ กิ จ การสายการเดิ น เรื อ Celebrity Cruises จึ ง กลายเป็ น สายการเดิ น เรื อ ที่ มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองที่จัดให้บริ การในเส้นทางแคริบเบียนเป็นหลัก ยุโรปและรวมถึง ภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกด้วย
ในปีค.ศ. 2016 RCCL ได้เปิดตัวเรือสาราญใหม่และเป็นเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในโลกด้วยขนาด 227,000 ตันกรอส สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเรือสาราญได้มากถึง 7,016 คน
โดยนาเสนอการบริก ารและสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ มีค วามทั นสมัย มี กิจ กรรมบนเรื อส าราญที่
หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้ง นี้
สายการเดินเรือ RCCL มีบริษัทสายการเดินเรือที่อยู่ในการควบคุมดูแลจานวน 5 กิจการ (ตารางที่
2.11) ดังนี้
ตารางที่ 2. 11 สายการเดินเรือของ Royal Caribbean International
สายการเดินเรือ
Royal Caribbean International
Celebrity Cruises
Pullmantur
Croisieres de France (CDF)
Azamara
รวม

จานวนเรือ (ลา)
23
11
4
2
2
42

รองรับผู้โดยสาร (ห้อง)
68,478
24,320
7,818
2,862
1,420
104,898

ที่มา : http://www.cruisemarketwatch.com/capacity/ retrieved 7 June, 2016
1) Royal Caribbean International
สายการเดินเรือ Royal Caribbean International ก่อตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ. 1969
เป็นสายการเดินเรือที่เป็นที่รู้จักในฐานะที่นานวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
กิจกรรมบนเรือได้แก่ ปีนหน้าผา เล่นสเก็ ตน้าแข็งขณะล่องเรือ กลุ่มเป้าหมายของสายการเดินเรือนี้
เน้นกลุ่มครอบครัว นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย มีเรือสาราญให้บริการจานวน 25 ลา รวมถึงเรือ
สาราญที่ใหญ่ที่สุดโลกให้บริการในปี ค.ศ. 2016 คือ Harmony of the Seas มีขนาดน้าหนัก
227,700 ตัน สามารถรองรับผู้โดยสารมากถึง 2,745 ห้อง
2) Celebrity Cruises
Celebrity Cruises ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1997 เป็นสายการเดินเรือที่นาเสนอ
การบริการที่เน้นความหรูหรา ความทันสมัยและการบริการอย่างดีกับผู้โดยสาร มีเรือสาราญให้บริการ
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จานวน 12 ลา มีเ ส้นทางการเดินเรือไปยั ง อลาสก้ า แคนาดา ยุโ รป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์ และเอเชีย
3) Azamara Club Cruises
Azamara เป็นสายการเดินเรือที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2007 ให้บริการกลุ่มตลาด
นักท่องเที่ยวเรือสาราญในระดับสูง มีเรือสาราญให้บริการเพียง 2 ลา คือ Azamara Quest และ
Azamara Journey ทั้งสองลาให้บริการในปี ค.ศ. 2000 มีน้าหนัก 30,277 ตันกรอส สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ลาละ 700 คน (355 ห้อง) และมีเส้นทางเดินเรือไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปตอน
เหนือและตะวันตก เอเชีย อินเดียตะวันตก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คลองปานามา รวมถึงอเมริกา
เหนือและใต้ด้วย
4) Pullmantur
Pullmantur เป็ น สายการเดิ น เรื อ สั ญ ชาติ ส เปนและมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวสเปน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1984 มีเรือให้บริการทั้งหมด 4 ลา
5) Croisieres de France (CDF)
Croisieres de France (CDF) เป็ น สายการเดิ น เรื อ ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี ค.ศ. 2007
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่ง เศส มีเส้นทางล่ องเรือในช่วงฤดูร้อนไปยังแถบชายฝั่ง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลเหนือ
6) TUI Cruises
เป็ น สายการเดิ น เรื อ ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี ค .ศ. 2009 เน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมและบริการอาหารเยอรมันเป็นหลัก
2.2.4.3 บริษัท นอร์วีเจียนครูซไลน์ จากัด (Norwegian Cruise Lines)
สายการเดินเรือ Norwegian Cruise Lines ก่อตั้งขึ้นในค.ศ.1966 และได้เข้าซื้อ
กิจการสายการเดินเรือ Oceania Cruises และ Regent Seven Seas ในปี ค.ศ.2014 ให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหรูหราและกลุ่มผู้สูงวัย และมี
เส้นการเดินทางเรือไปยังหลากหลายภูมิภาค นอกจากนั้นแล้วยังมี สายการเดินเรือ Star Cruises ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Genting Hong Kong Limited (ถือหุ้นอยู่ในสายการเดินเรือ NCL
28%) จึงทาให้ NCL เป็นสายการเดินเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นลาดับที่สามรองจากบริษัทคาร์นิวัล คอร์
เปอร์เรชั่น มหาชน และบริษัทรอยัล แคริบเบี้ยน ครูซ จากัด
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ตารางที่ 2. 12 สายการเดินเรือที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Norwegian Cruise Lines
สายการเดินเรือ
Norwegian Cruise
Oceania Cruises
Regent Seven Seas
รวม

จานวนเรือ (ลา)
14
5
3
22

รองรับผู้โดยสาร (ห้อง)
38,546
4,554
1,890
44,990

ที่มา : http://www.cruisemarketwatch.com/capacity/ retrieved 10 June, 2016
1) Norwegian Cruise Line
สายการเดินเรือ Norwegian Cruise ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1966 ให้บริการการท่องเที่ยว
เรือสาราญเป็นระยะเวลากว่า 49 ปี มีเรือสาราญจานวน 15 ลาและมีเส้นทางเดินเรือที่หลากหลาย
ได้ แ ก่ ทะเลแคริ บ เบี ย น บาฮามาส เบอร์ มิ ว ด้ า เม็ ก ซิ กั น ริ เ วี ย ร่ า ยุ โ รป อเมิ ก าใต้ แคนาดา
นิวอิงค์แลนด์ คลองปานามา อลาสก้า เอเชีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
2) Oceania Cruises
สายการเดินเรือ Oceania Cruises ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2002 เป็นสายการเดินเรือที่
มีระดับความหรูหราที่สุดในโลก นาเสนอผลิตภัณฑ์ห้าดาวสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัส
ประสบการณ์ที่หรูหรา มีเรือสาราญจานวน 6 ลา โดยมีการแวะพักและเทียบท่ามากกว่า 330 ท่าเรือ
ในเส้นทางเดินเรือได้แก่ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แปซิฟิกตอนใต้ และอเมริกา
3) Regent Seven Seas Cruises
สายการเดินเรือ Regent Seven Seas Cruises เป็นสายการเดินเรือที่มีกลุ่มลูกค้า
เป็นลูกค้าระดับสูง เรือสาราญของ RSSC มีห้องพักให้บริการในรูปแบบของห้องสูทและมีระเบียง
เท่านั้น โดยมีเรือสาราญทั้งหมด 4 ลา ได้แก่ Seven Seas Navigator, Seven Seas Mariner,
Seven Seas Voyager, Seven Seas Explorer เส้นทางเดินเรือไปยังท่าเรือต่างๆ ทั่วโลก
4) Star Cruises
สายการเดินเรือ Star Cruises ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1993 มีสานักงาน
ใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง ปัจจุบันมีเรือสาราญให้บริการจานวนทั้งหมด 6 ลา ให้บริการให้เส้นทางเอเชียและ
แปซิฟิกเป็นหลัก และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวเอเชียที่ท่องเที่ยวเรือสาราญเพื่อเล่นคาสิโน
2.2.4.4 สายการเดินเรือสาราญอื่นๆ
นอกจากสายการเดินเรือหลักทั้ง 3 สายนั้นยังมีสายการเดินเรือสาราญอื่นๆ ที่มีส่วน
แบ่ง ทางการตลาด บางสายการเดิน เรือ นาเสนอผลิ ต ภัณฑ์ ที่มีลั กษณะเฉพาะกลุ่ม ขนาดของเรื อ
สาราญรายย่อยอื่นๆ ให้บริการด้วยเรือสาราญขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น MSC Cruises, Disney
Cruises, Thomson Cruises, Hurtigruten, American Cruise Lines เป็นต้น
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการท่าเรือ
การท่องเที่ยวเรือสาราญมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีท่าเรือเรือเพื่อให้เรือสาราญเทียบท่า
เพื่อนานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญตามแต่ละเมืองที่แวะพัก ซึ่ง กมลชนก สุทธิวาทนฤ
พุฒิ (2552) กล่าวถึงหน้าที่ของท่าเรือไว้ว่า หน้าที่ของท่าเรือ คือการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
พื้นฐาน ได้แก่ สะพานเทียบเรือ (Pier) เขื่อนเทียบเรือ (Quay) ประตูกั้นน้า (Lock) และมีหน้าที่หลัก
ในการควบคุม และให้ความช่ วยเหลือในการเดิ นเรือ (Conservancy and Navigation Aids)
การนาร่อง (Pilotage) การลากจูง (Towage) การปฏิบัติงานบรรทุกขนถ่ายสินค้า (Cargo Handling
Operation)
สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ Monpanthong (2015) ได้ให้คาจากัดความของท่าเรือไว้
ดัง นี้ “การจัดการท่าเรือคือทุกองค์ประกอบที่รวมเป็นจุดหมายปลายทางในการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันท่าเรือเป็นปัจจัยหลัก
สาหรับการเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อแวะพักของเรือสาราญ” (Andriotis & Agiomirgianakis,
2010) และ McCalla (1998) กล่าวว่า ท่าเรือเป็นลักษณะทางกายภาพที่มีความสาคัญในการเลือก
ท่าเรือเพื่อแวะพัก ซึ่งสอดคล้องกับ Lekakou et al. (2009) ที่ระบุว่าเรือสาราญจะเข้าเทียบท่ายัง
ท่าเรือที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการจัดการบริการ สิ่งอานวยความสะดวกให้ทั้งเรือและ
ผู้โดยสาร
2.3.1 ประเภทของท่าเรือสาราญ
ประเภทของท่าเรือสาราญสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.3.1.1 ท่าเรือหลัก (Home Port)
ท่าเรือหลัก เป็นท่าเรือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเส้นทางการเดินเรือสาราญ
หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็นท่าเรือเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารหรือ Turn-around Port บางครั้งอาจเรียกว่า
Port of Embarkation/ Disembarkation (Sener et al., 2015) ขณะที่ McCalla (1998) กล่าวว่า
เป็นพื้นที่หรือจุดหลักสาหรับให้บริการเรือสาราญในการลงและขึ้นเรือสาราญ ทั้งนี้ท่าเรือที่เป็นท่าเรือ
หลักต้องมีความทันสมัย อาคารโดยสารที่มีขนาดใหญ่ ท่าเรือที่เป็นท่าเรือหลัก เช่น ท่าเรือไมอามี
(Miami Port) ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่าเรือแวนคูเวอร์ (Vancouver Port) ประเทศแคนาดา
ท่าเรือสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น
2.3.1.2 ท่าเรือแวะพัก (Port of call)
ท่าเรือแวะพักเป็นท่าเพื่อเทียบเรือระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นจุดแวะพักชั่วคราวที่
ผู้โดยสารสามารถลงจากเรือเพื่อท่องเที่ยวบนฝั่ง (Shore Excursion) และใช้เวลาไม่เกิน 10 ชั่วโมง
(Monpanthong, 2015) ลักษณะท่าเรือแวะพักจะตั้งอยู่พื้นที่และเส้นทางเดินเรือโดยท่าเรือแวะพัก
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ต้องมี ระดับ น้าที่ลึ กเพีย งพอต่ อเรือ สาราญที่จะเข้า เทียบท่า มี บริการสิ่ง อ านวยความสะดวกและ
อาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (McCalla, 1998)
2.3.1.3 ท่าเรือแบบผสม (Hybrid port)
ท่าเรือแบบผสม หรือแบบไฮบริด เป็นท่าเรือที่ผสมผสานทั้งท่าเรือหลักและท่าเรือ
แวะพักเข้าด้วยกัน คือทาหน้าที่เป็นทั้ง ท่าเรือซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางซึ่ง เป็นจุดที่
ผู้โดยสารลงเรือขึ้นเรือ และยังทาหน้าที่เป็นทั้งท่าเรือแวะพัก ซึ่งท่าเรือแบบผสมต้องอาคารผู้โดยสาร
สิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้โดยสาร รวมถึงการขนถ่ายกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร
ทั้ง นี้ท่าเรือแบบผสมต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเส้นทางการเดินเรือ และมีความสะดวกในการเชื่อมโยง
ระหว่างท่าเรือกับสนามบิน (McCalla, 1998)
2.3.2 องค์ประกอบการจัดการท่าเรือสาราญ
การเดินทางด้วยทางเรือบริษัทที่จัดเส้นทางการเดินเรือจัดทาการเลือกท่าเรือหลัก (Home
Port) ท่าเรือแวะพั ก (Port of Call) ที่มี เอกลั กษณ์ และสามารถดึง ดูดนัก ท่องเที่ย วเพื่ อมาจัดท า
เส้นทางการท่องเที่ยว ดัง นั้นท่า เรือจึ ง มีความส าคัญ ในการสร้างความได้เ ปรียบในการแข่ง ขันใน
การเลือกท่าเรือแวะพักของเรือสาราญ
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ศึ ก ษา ทบทวนวรรณกรรม และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งพบว่ า มี อ งค์ ป ระกอบที่
หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือที่สาคัญ จึงได้การรวบรวมตัวแปรต่างๆ ตามตารางที่ 2.13
ดังนี้
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จากตารางรวบรวมตัวแปรองค์ประกอบการจัดการท่าเรือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัย
ทั้ง 19 งานมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจานวนทั้งหมด 35 องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงทาการสรุปและจัดหมวดหมู่
ออกเป็น 8 กลุ่มซึ่งเป็นตัวแปรหลัก และตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. คุณลักษณะของท่าเรือ (Port Characteristic)
คุณลักษณะของท่าเรือ คือลักษณทางกายภาพของท่าเรือที่มีผลต่อการเลือกท่าเรือของสาย
การเดินเรือสาราญ (Monpanthong & Choibamroong, 2015) ประกอบด้วยตัวแปรย่อยดังนี้
1) ที่ตั้งของท่าเรือ (Port Location)
ที่ตั้ง หรือทาเลของท่าเรือมีความแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เป็นสิ่ งสาคัญ ที่สายการเดิน เรือใช้ ในการพิ จารณาเพื่อเลื อกท่าเรือเพื่อ เทียบท่ าแวะพั ก
(Lekakou et al., 2009; Sun et al., 2014)
2) การเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ (Port Connectivity)
การเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ มีความเกี่ยวข้องกับที่ตั้งของท่าเรือด้วย นอกจากท่าเรือ
ตั้งอยู่ในที่ตั้งหรือทาเลที่ดีแล้ว การเชื่อมต่อและเชื่อมโยงเส้นทางการเดินเรือระหว่างท่าเรือยัง เป็น
คุณลักษณะที่ดีของท่าเรือลและยังช่วยสายการเดินเรือประหยัดค่าเชื้อเพลิงและประหยัดระยะเวลา
ในการล่องเรือ (Denktas-Sakar & Karatas-Cetin, 2012; Wang et al., 2014)
3) สภาพอากาศและทะเล (Weather and Sea Condition)
ในการกาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเรือสาราญ สายการเดินเรือต้องคานึงถึงฤดูกาล
ที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและสภาพอากาศ สภาพทางทะเลซึ่งได้รับอิทธิพลจากทั้งกระแสลม
และกระแสน้า ซึ่งสภาพอากาศและสภาพทางทะเลเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่ง ผลต่อความปลอดภั ย
และเป็นปัจจัยที่ นักท่องเที่ยวตัดสินใจในการเดินทางด้วยเรือสาราญ ซึ่งมีความสาคัญต่อการสร้าง
ความพึงพอใจ โดยที่ดัชนีภูมิอากาศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Climate Index: TCI) ถูกสร้างขึ้น
และน ามาใช้ ใ นการประเมิ น องค์ ป ระกอบสภาพภู มิ อ ากาศที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพของ
ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Chang et al., 2016; Hull & Losekoot, 2011)
2. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ (Port Infrastructure and
Port Facilities)
การท่องเที่ยวเรือสาราญในการเลือกท่าเรือเพื่อเทียบท่าของสายการเดินเรือนั้น ต้องพิจารณา
ถึง โครงสร้า งพื้ นฐานของท่า เรื อซึ่ ง เป็น องค์ป ระกอบที่มี ความสาคัญ มาก รวมทั้ง การมี สิ่ง อานวย
ความสะดวกที่มีความเป็นมาตรฐานสากลซึ่งเป็นส่วนที่ส่งผลต่อความสาเร็จของท่าเรือ (Baird, 1997)
มีตัวแปรย่อย 5 ด้าน คือ
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1) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (Port Infrastructure)
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของท่ า เรื อ ประกอบด้ ว ย ท่ า เที ย บเรื อ (Berthing for
Embarkation and Disembarkation) ซึ่งท่าเทียบเรือเป็นโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างบริเวณท่าเรือ
เพื่อให้เรือสาราญเข้าเทียบท่า และขนถ่ายผู้โดยสารจากเรือสาราญขึ้นฝั่ง ทั้ง นี้ท่าเทียบเรือควรมี
ขนาดใหญ่และมีความลึกที่เพียงพอต่อการรองรับเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความต้องการของ
ตลาด และท่ า เที ย บเรื อ ที่ เ รื อ ส าราญเข้ า เที ย บท่ า อาจมี จ านวนหนึ่ ง แห่ ง หรื อ มากกว่ า ก็ ไ ด้ เ พื่ อ
อานวยความสะดวกในการรองรับเรือสาราญหลายลาในเวลาเดียวกันได้ อาคารผู้โดยสาร (Passenger
Terminal) โดยส่วนของอาคารผู้โดยสารคือ อาคารที่ใช้ในการรองรับผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้า
โดยในอาคารผู้ โ ดยสารจะมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการรองรั บ ผู้ โ ดยสาร (Chen, 2016;
Monpanthong & Choibamroong, 2015)
2) ระบบสาธารณูปโภค (Public Utility at Port)
ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือสาหรับให้บริการทั้งนักท่องเที่ยวและสายการเดินเรือ
ได้ แ ก่ ระบบไฟฟ้ า เป็ นการให้ บ ริก ารด้ า นกระแสไฟฟ้ า แก่ นั กท่ อ งเที่ ย วเพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ในด้ า น
แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ น้าประปาเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นในการให้บริการ
โดยการบริ ก ารน้ าเพื่ อ อุ ป โภคและบริ โ ภคซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามสะอาดและเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
การกาจัดของเสียและระบบบาบัดน้า เป็นการดูแลด้านสุขาภิบาลเพื่อให้เกิดความสะอาด มีสุขอนามัย
และมีความเรียบร้อยตลอดเวลา และระบบจราจร ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรของประชาชนและ
เป็นเส้นทางของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้การจัดการจราจร ถนนหนทาง
ควรมีความสะดวก สามารถเข้าถึง และเดินทางได้ง่ายความทั้ง ต้องมีความปลอดภัยด้วย เป็ นต้ น
(Chen, 2016; Chul-Ho et al., 2010)
3) สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ (Port Facilities)
สิ่ง อานวยความสะดวกเป็น สิ่ง ที่ จัด ขึ้ นเพื่ อเอื้ อประโยชน์ และเพื่ ออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือนั้นมีไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ายัง
ท่ า เรื อ หรื อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ ได้ รั บ ความสะดวกสบาย และเกิ ด ความประทั บ ใจ โ ดยปกติ
สิ่งอานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวนั้นรัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาและพัฒนา ซึ่ง บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
( 2548) ได้แบ่งประเภทของสิ่งอานวยความสะดวกสามารถเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สิ่งอานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวด้านการเข้าและออกเมือง 2) สิ่งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3) สิ่งอานวยความสะดวกด้านความปลอดภัย ทั้งนี้สิ่ง อานวยความสะดวกที่ควรจัดให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวได้แก่ ที่จอดรถ (Coach/Car Parking) ท่าเรือควรมีการจัดพื้นที่สาหรับเพื่อจอดรถทั้งรถ
บัส รถโดยสาร และรถแท็กซี่เพื่อรอให้บริการกับนักท่องเที่ยวเรือสาราญ เครื่องปรับอากาศในห้องโถง
ผู้ โ ดยสาร (Air-conditioning in Passenger Hall) ห้ อ งสุ ข าบริ เ วณท่ า เรื อ ส าราญที่ ส ะอาดและ
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ถูกสุขอนามัย มีจานวนมากเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว (T. Pallis, 2015; Satta et
al., 2015)
4) ความสามารถของท่าเรือในการรองรับผู้โดยสาร (Capacity for Handling
Cruise Passenger) แนวโน้มสถานการณ์การเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญที่เติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อท่าเรือที่จะต้องสามารรองรับจานวนผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือในจานวนที่เพิ่ม
มากขึ้น (Lekakou et al., 2009; Satta et al., 2015)
3. การให้การบริการ (Services)
การจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวต้องมีการจัดการบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ (Hull & Losekoot, 2011; Sanz Blas & CarvajalTrujillo, 2014) เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและนามาซึ่งความพึงพอใจ โดยการให้บริการของ
ท่าเรือ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยจานวน 8 ด้าน ได้แก่
1) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (Tourist Information)
2) การบริการกระเป๋าสัมภาระ (Luggage Handling)
3) การจัดการการท่องเที่ยวบนฝั่ง (Shore Excursion Management)
4) บริการแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Exchange)
5) บริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ (Internet/Wifi/Phone)
6) ร้านขายของที่ระลึก (Souvenir Shop)
7) มัคคุเทศก์ (Tourist Guide)
8) การสื่อสารของผู้ให้บริการ (Communication Skills of Other Service
Providers)
4. นโยบายและจัดการของท่าเรือสาราญ (Port Policy and Management)
นโยบายและการจั ด การของท่ า เรื อ ส าราญ โดยนโยบายการท่ อ งเที่ ย วและข้ อ ก าหนด
ในการท่องเที่ยว และการจัดการท่าเรือมีผลต่อการสายการเดินเรือในการกาหนดเส้นทางการเดินเรือ
ซึ่ง สายการเดินเรือจะต้องดาเนินการภายใต้กรอบนโยบายและข้อกาหนดของประเทศนั้นๆ ทั้ง นี้
นโยบายการท่องเที่ย วของภาครัฐและระดั บท้องถิ่นมี ส่วนสาคัญ ในการเจรจาข้อตกลงต่อรองกั บ
เรือสาราญการส่วนของจัดการของท่าเรือหมายถึง การดาเนินการ การกาหนดทิศทางการจัด การ
การท่องเที่ยวเรือสาราญซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายภาคส่วน และการนาเสนอบริการกั บ
สายการเดินเรืออย่างมีประสิทธิภาพ และนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ โดยองค์ประกอบ
การจัดการท่าเรือประกอบด้วยตัวแปรย่อย (A. A. Pallis et al., 2011; ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, 2015)
ดังนี้

46
1) พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (Immigration Formality)
เรือสาราญที่เข้าเทียบท่ายังท่าเรือแวะพักของประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งระเบียบพิธีศุลกากร มีการตรวจสอบและกักกันโรค
ระบาด โดยก่อนที่เรือสาราญจะเข้าเทียบท่ายัง ท่าเรือแวะพัก สายการเดินเรือต้องส่ง บัญ ชีรายชื่อ
ผู้โดยสารและลูกเรือให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองก่อน เมื่อเรือสาราญเทียบท่ากรมเจ้าท่าจะทาหน้าที่
ตรวจตราบนเรือ ตามระเบียบควบคุมการข้ามแดน (Boder Control) ขณะที่สายการเดินเรือน า
เอกสารการเดินทางเพื่อตรวจสอบการเข้าเมือง สาหรับท่าเรือควรเตรียมเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจสอบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยาและมีความรวดเร็วเพื่ออานวยความสะดวกและสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ครั้งแรก (Chang et al., 2016)
2) การจัดการความปลอดภัย (Safety and Security)
การเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญ ปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
(Lekakou et al., 2009) ในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันเรือสาราญได้
นาเทคโนโลยีและระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือมากขึ้น (Lois et al.,
2004) ส่วนของการจัดการความปลอดภัยฝั่งนั้นสายการเดินเรือพิจารณาเลือกท่าเรือที่มีการจัดการ
และการควบคุมความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ
3) แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)
แผนฉุกเฉิน และแผนการจัดการฉุกเฉินเป็นแผนที่จัดทาขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง
และเหตุฉุกเฉินทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นและนาไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยการท่องเที่ยว
เรื อ ส าราญจ าเป็ น ต้ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ ทั้ ง นี้ แ ผนฉุ ก เฉิ น และการปฏิ บั ติ ก าร
มีความเกี่ยวเนื่องกัน 4 ขั้นตอนคือ การป้องกัน การเตรียมความพร้อม การโต้ตอบและการฟื้น ฟู
(Monpanthong, 2015) ซึ่งการท่องเที่ยวเรือสาราญต้องเผชิญ กับความเสี่ยง วิกฤต ภัยคุกคาม
สภาพอากาศ รวมถึงเหตุการก่อการร้ายได้ตลอดเวลา จึงต้องมีการกาหนดแผนฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยง
และลดความเสียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Lois et al., 2004)
4) ความสะอาดและสุขอนามัย (Hygiene and Sanitation)
ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นปัจ จัยหนึ่ง ที่สายการเดินเรือคัดเลือกท่าเรือเพื่ อ
ออกแบบเส้นทางการเดินเรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญ กับการรักษาความสะอาด
ตั้งแต่ท่าเรือ อาคารผู้โดยสาร ห้องน้า ถนน ชายหาด และแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถ้าหากมีความสกปรก
เกิ ด ขึ้ น จะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ สภาพอากาศและลั ก ษณะทางกายภาพ และสายการเดิ น เรื อ ส าราญได้
ความสาคัญ กับการสุ ขอนามั ยโดยการสร้ างมาตรฐานด้านสุขอนามัยเพื่อใช้กั บท่า เรือ ภั ตตาคาร
ร้านอาหาร ให้ปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจ ควบคุม และดูแลความสะอาดและสุขอนามัยให้มี
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มาตรฐานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นกับสายการเดินเรือ (Andriotis
& Agiomirgianakis, 2010)
5. แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Attraction)
แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบหลักในการดึง ดูดสายการเดิน เรือ
สาราญให้เข้าเทียบท่ายังท่าเรือของประเทศนั้นๆ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวก็เป็นส่วนดึงดูดผู้โดยสาร
ในการเดินทางท่องเที่ยวด้วย (Chul-Ho et al., 2010) แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นทางของล่องเรือ
และเป็นจุดหมายปลายทางของเรือสาราญควรมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (Variety of
Tourism Attractions) มี ค วามน่ า สนใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ( Attractiveness of Tourism
Attractions) มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Unique of Tourist Attractions)
(Ramkissoon & Nunkoo, 2011) ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้หลากหลาย
ประเภท (วรรณา วงษ์วานิช, 2546) ดังนี้
1) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural Attractions) ได้แก่ ทิวทัศน์ ชายหาด
ทะเล หมู่เกาะ ปะการัง น้าตก น้าพุร้อน ถ้า อุทยานแห่งชาติ แหล่งอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เป็นต้น
2) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manufactured Attractions) ได้แก่ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น วัด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์
พระราชวัง กาแพงเมือง อนุสาวรีย์ แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม เช่น ศูนย์วัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง สินค้าพื้นเมือง หมู่บ้านชาวเขา รวมถึง สวนสาธารณะ สถานบันเทิง สวนสนุก
ศูนย์การค้าและร้านของที่ระลึก เป็นต้น
6. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Activities)
กิจ กรรมการท่อ งเที่ ย วเป็ น องค์ ประกอบที่ สาคั ญ อี ก หนึ่ ง ปัจ จั ย ซึ่ ง ในปั จจุ บั นกลุ่ มตลาด
เป้าหมายของเรือสาราญมีความหลากหลายมากขึ้น สายการเดินเรือปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้น
ไปยังกลุ่มคนวัยทางาน กลุ่มครอบครัว และกลุ่มที่มีฐานะชนชั้นกลางมากขึ้น ผู้โดยสารเรือที่เดินทาง
กับเรือสาราญในกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงวัยให้ความสนใจในกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกิจกรรม
ที่สร้างประสบการณ์ที่ดี (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010) ทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
นาเสนอยังจุดหมายปลายทางควรมีความหลากหลาย (Variety of Tourism Activities) ความ
น่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว (Attractiveness of Tourism Activities) ความคุ้มค่าของเงินต่อ
กิจกรรม การท่องเที่ยว (Value for Money) รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังก่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นด้วย จากการศึกษาของ
Monpanthong (2015) พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจกิจกรรมบนฝั่ง ดังนี้
1) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรม เช่น พายเรือคาพัค ปั่นจักรยาน ล่องแพ
ขี่ช้าง ดาน้าลึก
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2) กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เช่น เดินป่า ส่องสัตว์
3) กิจกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
4) กิจกรรมการท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น
5) กิจกรรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางวัฒนธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์
6) กิจกรรมการท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มเฉพาะ ได้แก่ เรียนทาอาหาร
7) กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมเมือง
7. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ (Accessibility and Connection)
การเข้ า ถึ ง หรื อ การเข้ า สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ อี ก ประการของ
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวบนฝั่งต้องมีระบบคมนาคม มีถนน และเส้นทางที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ มีความสะดวกในการเดินทางจากท่าเรือเข้าสู่เมือง หรือมีความสะดวก
ในการเดิน ทางจากท่า เรื อสู่แ หล่ งท่อ งเที่ยว รวมถึ ง ความสะดวกในการเดิ นทางเชื่อมต่อ ระหว่า ง
แหล่งท่องเที่ยวหนึ่งกับอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเรือสาราญสามารถเดินทางได้อย่าง
สะดวก (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2555) จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดการเข้าถึงเปรียบเสมื อนการจัดการ
ห่วงโซ่ในการท่องเที่ยวที่ซึ่งรวบรวมบริการและกิจกรรมต่างๆ ที่มีความซับซ้อนเข้าด้วยกัน (Douglas
& Douglas, 2004)
8. สิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง (Amenity)
การท่องเที่ยวบนฝั่งไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง
ต้ อ งมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง มี ทั้ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เ ป็ น
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า น้าประปา ระบบโทรคมนาคม การคมนาคมขนส่ง
รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ ที่พัก ร้านอาหาร ภัตตาคาร แหล่ง ช้อปปิ้ง ศูนย์บริการ
ข้อมูลท่องเที่ยว การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบนฝั่ง ห้องสุขา ที่ทาการไปรษณีย์ รวมทั้ง
การบริการขนส่งสาธารณะ รถแท็กซี่และรถประจาทาง เป็นต้น (Lekakou et al., 2009; Thurau et
al., 2015)
2.3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือ
การจัดการท่าเรือมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยสามารถแบ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือ (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2545)
ได้ดังนี้
2.3.3.1 องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรและหน่ว ยงานจากภาครั ฐที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการท่าเรือถือเป็ น
องค์กรที่มีความสาคัญ เนื่องจากท่าเรือเป็นเสมือนประตูการค้าของประเทศ เป็นแหล่งซึ่งที่ก่อให้ เกิด
รายได้ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการบริหารงานและควบคุมดูแลอย่าง
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มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประเทศไทยมีหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือโดยตรง
ประกอบด้วย 2 หน่วยงานหลักคือ กระทรวงคมนาคมและกรมศุลกากร (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ,
2552) แต่ในบริบทของการท่องเที่ยวเรือสาราญยังมีหน่วยงานทางภาครัฐอื่นๆ ที่คอยกากับดูแล ดังนี้
1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงคมนาคม ทาหน้าที่หลักในการรับเรือและสินค้า ขนถ่า ย เคลื่อนย้าย และบรรทุกสินค้า
ขุดลอก บารุงรักษาร่องน้าซึ่งเป็นทางเดินเรือ พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการและท่าเรือ
ต่างประเทศ โดยมีท่าเรือในความรับผิดชอบ 2 แห่งคือ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง
2) กรมขนส่ ง ทางน้ าและพาณิ ช ยนาวี เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด ของ
กระทรวงคมนาคม โดยกรมขนส่ ง ทางน้ าท าหน้ า ที่ ด้ า นการพั ฒ นาระบบการขนส่ ง ทางน้ า
และมีพาณิชย์นาวีทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งภาคส่วนอื่นซึ่งเป็นการขนส่งทั้งสินค้า
และผู้โดยสาร หน่วยงานดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวโดยมี
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คือ หน้าที่ในการควบคุมการเดินเรือระหว่างประเทศเช่น ท่าเทียบเรือเพื่อให้มี
ความปลอดภัยในการเดินเรือ ดาเนินการขุดร่องน้าและติดตั้งเครื่องหมายการเดินเรือ ดาเนินกิจการ
ในการน าร่ อ งเพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ เรื อ ที่ มี ค วามยาว 105 ฟุ ต ขึ้ น ไป โดยเฉพาะที่
ท่ า เรื อ กรุ ง เทพ ท่ า เรื อ แหลมบั ง ท่ า เรื อ มาบตาพุ ต ท่ า เรื อ พาณิ ช ย์ สั ต หี บ ท่ า เรื อ น้ าลึ ก ภู เ ก็ ต
และท่ า เรื อ น้ าลึ ก สงขลา รวมทั้ ง ยั ง ท าหน้ า ที่ ใ นการส ารวจ และเก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ า งๆ ด้ ว ย
ทั้งนี้กรมขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวีได้ทาการก่อสร้างท่ าเทียบเรือซึ่ง เป็นท่าเทียบเรือสินค้าและ
รับส่งผู้โดยสารที่มีขนาดเล็กจังหวัดชายทะเล ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพงัน กระบี่ หาดเจ้าไหม เกาะลอย
และเกาะสีชัง แต่เมื่อทาการสร้างเสร็จเรียบร้ อยจึงมอบให้กรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา
ผู้ประกอบการต่อไป
3) กรมธนารักษ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ทาหน้าที่ในการ
จัดการที่ร าชพัส ดุน าท่ าเรือ เพื่ อหาประโยชน์ใ ห้กั บทางราชการโดยอาจจั ดให้เ ช่า โดยรั ฐวิ ส าหกิ จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบริษัทเอกชนเพื่อมาบริหารงาน และแบ่งรายได้จากการบริหารให้กับ
กรมธนารักษ์และการขายที่ราชพัสดุ
4) กรมศุลกากร คือ หน่วยงานที่ทาหน้าที่จัดเก็บศุลกากรสินค้านาเข้าและ
ส่งออก ป้องกันการลักลอบการหลีกหนีภาษีและอากรในสังกัดของกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร
ยั ง มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วทาลทะเลระหว่ า งประเทศซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบ
นักท่องเที่ยว และลูกเรือเพื่อป้องกันการลักลอบหนีภาษีศุลกากร เมื่อเรือสาราญเข้ามายังน่านน้าของ
ประเทศไทย สายการเดินเรือและเรือสาราญนั้นจะต้องเตรียมปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากร และ
เตรียมเอกสารได้แก่ หนังสือเดินทาง ทะเบียนเรือ บัญชีลูกเรือ บัญ ชีผู้โดยสารที่เดินทางมากับเรือ
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บัญ ชี สิ น ค้า และอาหารประจ าเรื อ เอกสารชาระค่ าธรรมเนี ย มเรือ ออก ยื่ น ต่ อ กรมศุ ล กากรเพื่ อ
ตรวจสอบด้วย
5) กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีความเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวเรือสาราญคือ เป็นหน่วยงานที่ปกป้อง และรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มี
ความปลอดภัยจากผู้รุกรานและกลุ่มโจรสลัด โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กรมขนส่ง
ทางน้าและพาณิชยนาวี กรมขนส่งทางอากาศ ตารวจน้า กองทัพเรือแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 4 พื้นที่
คือ กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการรับผิดชอบพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน บริ เวณจัง หวัดชุมพร
กองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการรับผิดชอบพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง บริเวณหมู่เกาะอ่างทอง เกาะว่าว
ใหญ่ เกาะมันใน กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ด้านอันดามันบริเวณหาดนาง
นาค และกองเรือภาคที่ 4 กองเรือยุทธการรับผิดชอบพื้นที่สั ตหีบและบริเวณใกล้เคียง นอกจากนั้น
กองทัพเรือยังมีมาตราการในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยการวางทุ่นสาหรับจองเรือ กาหนดเขต
จอดเรือในบริเวณแนวปะการังจึงทาให้สายการเดินเรือบางสายต้องใช้เ รือขนาดเล็กในการขนส่ ง
นักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนฝั่ง
6) กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานในสังกัดของภาครัฐ มีหน้าที่หลักในการดูแล
ความปลอดภัย ความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งทางน้าให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางทะเล นอกจากนั้นกรมเจ้าท่ายังมีหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริม และสนับสนุนการขนส่งทางน้า
และการขยายเครือข่ายการขนส่งทางด้านการค้าด้วย
7) ด่า นกักกั นโรค คือ หน่วยงานที่ ทาหน้าที่ดู แล และเฝ้าระวัง โรคเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขึ้น เช่นโรคซาส์ (SARS) โรคไข้เหลือง กาฬโรค อหิวาตกโรค
8) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้
การดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทาหน้าที่หลักในการส่งเสริมการตลาด การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา อานวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรผ่านการท่องเที่ยว
9) เทศบาลนครแหลมฉบั ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีอานาจหน้ าที่ในการดูแล จัดให้มี และควบคุมท่า เทียบเรือ รัก ษาความ
สะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ การกาจัดสิ่งมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จัดให้มีระบบประปา
และระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวด้วย
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2.3.3.2 องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชน
1) สายการเดิ น เรื อ และตั ว แทนเรื อ ส าราญ (Shipping Agent) เป็ น ธุ ร กิ จ ที่
ดาเนินการให้บริการด้วยเรือสาราญเพื่อการท่องเที่ยว โดยสายการเดินเรือสาราญมักจะแต่งตั้งตัวแทน
ของสายการเดินเรือนั้นๆ ในแต่ละเมืองท่าที่เรือสาราญแวะพัก
2) ตัวแทนด้านการท่องเที่ยว บริษัทนาเที่ยว หรือตัวแทนจัดการท่องเที่ยวบนฝั่ง
(Shore Excursion) เป็นธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้บริการในการเตรียมข้อมูลการเดินทาง
วางแผนการท่องเที่ยว การขนส่ง จัดการและรวบรวมเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและนาเสนอขาย
บริการนั้นให้กับนักท่องเที่ยว หรือขายบริการนั้นผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว
3) ท่าเรือ ในประเทศไทยท่าเรือสาราญเพื่อการท่องเที่ยวมีทั้ง ที่ท่าเรือที่เป็นของ
เอกชนและบริหารงานโดยเอกชนคือ ท่าเรือของบริษัทราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ท่าเรือของ
รัฐบาลแต่เอกชนเป็นผู้ดาเนินการได้แก่ ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต ท่าเรือนาลึกสงขลา และท่าเรือรัษฎา
นอกจากนั้นท่าเรือของรั ฐและบริหารงานโดยรัฐได้แก่ ท่าเรือกรุง เทพและท่าเรือแหลมฉบัง ที่อยู่ใน
ความดู แลของการท่ า เรื อแห่ งประเทศไทย ท่ าเรื อเกาะสมุ ย ท่ าเรือ แหลมงอบ ท่า เรือ อ่า วฉลอง
บริหารงานโดยองค์การบริหารท้องถิ่น เป็นต้น
4) อู่ต่อเรือและอู่ซ่อมเรือ ให้บริการในการต่อเรือ ติดตั้งเครื่องเรือ รวมถึงซ่อมบารุง
อุปกรณ์การเดินเรือของเรือ ทั้งนี้สายการเดินเรือไม่นิยมนาเรือสาราญเข้ามาซ่อมในอู่ซ่อมเรือของไทย
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่สูงและด้วยข้อจากัดด้านเทคโนโลยี จึงทาให้สายการเดินเรือนาเรือสาราญเข้าอู่
ซ่อมที่สิงคโปร์ มาเลเซียแทน
นอกจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว
เรือสาราญแล้ว ยังมีชุมชนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นคือผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบโดยตรงจึงต้องมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
จัดการท่าเรือเพื่อนาไปสู่ทิศทางที่มีความยั่งยืน
2.3.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือ
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือสาราญ (ตารางทื่ 2.14)
พบว่า การศึ กษาในเรื่อ งของจัดการท่าเรือสาหรับ การท่องเที่ยวเรือสาราญปรากฎในมิติของการ
จัดการท่าเรือที่หลากหลายประเทศ ทั้งท่าเรือหลัก (Home Port) และท่าเรือแวะพัก (Port of Call)
มีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวทางเรือส าราญ ได้แก่ การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกท่าเรื อ
การศึ ก ษาการจั ด การท่ า เรื อ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น และการบริ ห ารจั ด การท่ า เรื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาส และความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นต้น

หัวข้อ
Performance of Phuket’s Port of
Call Management for Cruise
Tourism: an Assement of IPA
Application
and
Lam
The Greening of port: A
Notteboom (2014) comparison management tools
used by leading port in Asia and
Europe

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ประเมินผลการจัดการท่าเรือแวะพักของจังหวัดภูเก็ต

เพื่อระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ
อุปสงค์ที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยพิจารณา
จากการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความไม่สมดุลของอานาจและ
กลยุทธ์การพึ่งพาทรัพยากร

Pallis, Port economics, policy, and วิเ คราะห์ เนื้ อหาของงานวิ จัยที่ได้รั บ การตี พิม พ์ ด้านของ
A. A.
Content เศรษฐกิจ นโบยาย และการจัดการท่าเรือ
De management:
Vitsounis,
and Classification and survey
Langen,
Notteboom (2011)

and
sustainability
Denktas-Sakar and Port
Karatas-Cetin
stakeholder management in
(2012)
supply chains: A framework on
resource dependence theory

ศึก ษาเครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการบริ หารจั ด การท่ าเรื อส าราญ
สาหรับท่าเรื อการพัฒนาท่าเรือ กิจกรรมการปฎิบัติงาน
ของท่าเรือเพื่อให้เป็นท่าเรื อสีเขียวหรือท่าที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบระหว่างท่าเรือของภูมิภาคเอเชีย
และยุโรป
Sun, Feng, and The cruise industry in China: รายงานการและสรุปพัฒนาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Gauri (2014)
Efforts, progress and challenges เรือสาราญของประเทศจีน
Wang, Jung, Yeo, Selecting a cruise port of call ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลและแรงจูงใจในการเลือกท่าเรือแวะ
and Chou (2014)
location using the fuzzy-AHP พักในเส้นทางเอเชียตะวันออกของสายการเดินเรือ
method: A case study in East
Asia

ผู้แต่ง (ปี)
Monpanthong and
Choibamroong
(2015)

Comprehensive review
Factor Analysis,
Fuzzy-AHP Method

ประเทศจีน
ท่าเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 4ท่า ท่าเรือ
ซานย่าประเทศจีน ท่าเรือฮ่องกง ท่าเรือภูเก็ต
ประเทศไทย ท่ า เรื อ สิ ง คโปร์ ท่ า เรื อ แกลง
ประเทศมาเลเชีย

กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเ สี ย ไ ด้ แ ก่ Internal Conceptual context
Stakeholder, External Stakeholder,
Legislation and public policy
stakeholder
แ ล ะ Community
Stakeholder
งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ช่ ว งปี ค.ศ. 1997-2008 Content survey
จานวน 395 งานวิจัย

Exploratory
and
comparative review: on
the one hand, the
rang of tools

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
Importance-Performance
Analysis (IPA)

ท่าเรือที่ได้ความนิยมของทั้งภูมิภาคเอเชีย คือ
ท่าเรือสิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้ และยุโรป ได้แก่ ท่าเรือ
อันท์เวิร์ปกับท่าเรือรอตเทอดัม

หน่วยในการวิเคราะห์
เรื อส าราญที่ เ ข้ าเที ย บท่ าเรื อแวะพั กจั ง หวั ด
ภูเก็ต
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ตารางที่ 2. 14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือสาราญ

Lois et al. (2004)

Formal Safety Assessment
Method (FSA)

Formal Safety Assessment
Method (FSA)
Content Analysis

งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาความ
ปลอดภัย

งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาความ
ปลอดภัย
ท่ า เรื อ เพื่ อ เที ย บท่ า เรื อ ส าราญจ านวน 58
ท่าเรือ

เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การประเมินความปลอดภัยอย่าง
เป็นทางการกับอุตสาหกรรมดเรือสาราญ
แสดงให้เห็นถึงบริบทและสถานการณ์ของท่าเรือที่มีผลต่อ
ลั ก ษณะทางกายภาพของท่ าเรื อส าราญที่ ส่ ง ผลต่ อการ
จัดการท่าเรือที่ประสบความสาเร็จ

Method of transportation
for goods worldwide

Subsequent Analysis

สายการเดินเรือ Cunard และ P&O ที่แวะพัก
ท่าเรือเซาแฑมป์ตัน (Southampton)

ศึกษาการจัดการของเสียและการกาจัดของเสียที่เกิดจาก
เรือสาราญ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ลดของเสียสาหรับท่าเรือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
Factor Analysis,

ท่าเรือ Leith ประเทศ

หน่วยในการวิเคราะห์
ท่าเรือสาราญแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อ จัดล าดับ ปัจจั ยในการเลือกท่าเรือซึ่งเป็นท่ าเรื อหลั ก
(Homeport) ของสายการเดินเรือสาราญ

เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างพื้นฐาน ข้อจากัด
ของลักษณะทางกายภาพต่อขนาดของเรือสาราญในทะเล
ปิด
Formal safety assessment of เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้การประเมินความปลอดภัยอย่าง
cruise ships
เป็นทางการกับอุตสาหกรรมดเรือสาราญ

หัวข้อ
Which homeport in Europe: The
cruise industry’s selection
criteria
The impact of cruise ship waste
on home ports and port of call:
A study of Southampton
Lois, Wang, Wall, Formal safety assessment of
and Ruxton (2004) cruise ships
Baird (1997)
An Investigation into the
suitability of an enclosed
seaport for cruise ships the case
of Leith
McCalla (1998)
An investigation into site and
situation: Cruise ship ports

ผู้แต่ง (ปี)
Lekakou, Pallis,
Vaggelas
and
(2009)
Butt (2007)
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ตารางที่ 2.14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือสาราญ (ต่อ)
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
การศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคนั้ น เป็ น การศึ ก ษาบทบาทของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญในฐานะเป็นผู้บริโภคที่ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของในการท่องเที่ยว เช่น กระบวนการซื้อ ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือก การตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการของสายการเดินเรือใดๆ ที่เดินทางไป
ยัง เส้นทางท่องเที่ยวต่า งๆ ทั้งนี้มี ผู้ให้ความหมายและแนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคไว้อย่า ง
หลากหลายและมีความคล้ายคลึงกัน โดยการศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนั้นเป็นไม่เพียงแต่ศึกษา
ถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ แต่ยังศึกษาถึงการกระบวนการและ
พฤติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวเรือสาราญทั้งหมด โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.4.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
Solomon (2015: 28) กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ว่าเป็นกระบวนการ
ศึกษาบุคคลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ซื้อ ใช้ และการกาจัดของสินค้าผลิตภัณฑ์ บริการ
แนวคิดหรือประสบการณ์เพื่อตอบสนองความปรารถนาและความต้องการ
Schiffman and Kanuk (2004: 8) ให้คาจัดความของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า พฤติกรรม
ของบุคคลที่เริ่มต้นตั้งแต่การหาสินค้าและบริการ การซื้อ การใช้ การประเมินและการกาจัดสินค้าหรือ
บริการที่ซึ่งบุคคลคาดหวังที่จะตอบสนองความต้องการ
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546: 4) กล่าวถึง ความหมายของพฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง กิจกรรมของบุคคลเมื่อรับการบริโภคทั้งสินค้าหรือบริการรวมถึงการขจัดสินค้าหรือ
บริการภายหลังการบริโภคด้วย หรือกล่าวอย่างง่ายได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
“ทาไมบุคคลจึงทาการซื้อ”
ขณะที่ Wells และ Prensky (1996) กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็นการศึกษาผู้บริโภค
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีค่าเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อความต้องการและความพึงพอใจ
แต่เมื่อกล่าวถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวนั้น บุญ เลิศ จิตตั้ง วัฒนา
(2548: 142) กล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วว่ า หมายถึ ง พฤติ ก รรมหรื อ ปฏิ กิ ริ ย าของ
นักท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับได้รับหรือการใช้บริการทางการท่องเที่ยว รวมถึงกระบวนการใน
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวที่มีขั้นตอนสาคัญ 9 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Promotion)
ขั้นตอนที่ 2 ความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need)
ขั้นตอนที่ 3 สิ่งจูงใจสาหรับนักท่องเที่ยว (Motivation)
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ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making)
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่าย (Planning for Expenditure)
ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation)
ขั้นตอนที่ 7 การเดินทางท่องเที่ยว (Travel)
ขั้นตอนที่ 8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience)
ขั้นตอนที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Attitudes)
2.4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาถึงสาเหตุหรือเหตุจูงใจที่ทา
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น โดย Webb Karen (2005: 4) กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ
2.4.2.1 ปัจจัยภายใน (Internal Influences)
ปั จ จั ย ภายใน เป็ น ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากตั ว ของบุ ค คล ทั้ ง ในด้ า นความความคิ ด
การแสดงออกโดยมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่
1) ความจาเป็น แรงจูงใจและอารมณ์ (Needs, Motives and Emotions)
ความจาเป็น (Needs) เป็นความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในที่มีสาเหตุทางด้านอารมณ์หรือลักษณะทางกายภาพ (Webb Karen, 2005: 59) ทั้งนี้มีการจัด
ประเภทความต้องการไว้หลากหลายเกณฑ์ ดังนี้
Schiffman and Kanuk (2004: 87) กล่าวว่า บุคคลทุกคนมีความจาเป็นอยู่ 2
ประเภท คื อความต้องการโดยธรรมชาติ (Innate Needs) หรือความต้ องการทางกายภาพเพื่ อ
ความจ าเป็ น ของมนุ ษ ย์ ใ นการด ารงชี วิ ต (Biogenic Needs) เช่ น อาหาร น้ า อากาศ เสื้ อ ผ้ า
ที่ พั ก อาศั ย ความต้ อ งการทางเพศ และความต้ อ งการที่ เ กิ ด ขึ้ นใหม่ (Acquired Needs)
เป็นความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ และแสดงถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ความต้องการประเภท
นี้มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างกันซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ความต้องการทาง
จิตใจของแต่ละบุคคล ความต้องการนี้ เช่น ความต้องการการยอมรับของสังคม การมีชื่อเสียง ความ
มั่งคั่งและอานาจ เป็นต้น
แรงจูงใจ (Motives) เป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นภายในและก่อให้เกิดการกระทาขึ้นโดยอยู่
บนพื้นฐานความต้องการโดย Abrahum Maslow (อ้างถึงใน Kardes et al, 2011: 182-183)
ได้พัฒนาทฤษฎีลาดั บขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) ทฤษฎี นี้กล่าวว่ า
มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการและปรารถนาที่ จ ะได้ รั บ ความพึ ง พอใจ และเมื่ อ มนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ
การตอบสนองความต้องการในระดับหนึ่งแล้ว มนุษย์ยังมีความต้องการอื่นๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปเป็น
ลาดับขั้น ซึ่ง Maslow ได้เรียงลาดับขั้นไว้ดังนี้
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1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs)
2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety Needs)
3) ความต้ อ งการความรั ก และการยอมรั บ ของสั ง คม (Love and
Belonging Needs)
4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem Needs)
5) ความต้องการประสบความสาเร็จ (Self-actualization Needs)
อารมณ์ (Emotion) เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสื่ อ สารและการเรี ย นรู้
โดยอารมณ์ของบุคคลมีแรงจูงใจอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (Webb Karen, 2005:
242)
2) การรับรู้และความทรงจา (Perceptions and Memory)
การรับรู้ เป็นกระบวนการของบุคคลในการรับ เลือกสรร และแปลความหมายจาก
การการสัมผัสทั้ง 5 คือ การรู้ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับสัมผัส ผสมผสานกับสิ่งที่เกิดจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วจึงตีความเพื่อแปลความหมาย โดยการรับรู้เป็นกระบวน
การสร้างประสบการณ์ที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (Kardes et al, 2011: 141-143)
ความทรงจา (Memory) เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความสาคัญในการประมวลผลของข้อมูล
ที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งความจายัง มีความสามารถในการรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ บันทึก
เรื่องราวต่างๆ ไว้ในสมอง สามารถระลึกและถ่ายทอดสิ่งที่จดจาได้
3) บุคลิกภาพและรูปแบบการดารงชีวิต (Personality and Lifestyle)
บุ ค ลิ ก ภาพ (Personality) เป็ น ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาภายในของบุ ค คลที่ เ ป็ น
ตั ว ก าหนดและสะท้ อ นวิ ธี ก ารตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง ทฤษฎี จิ ต วิ เ คราะห์ ข องฟรอยด์
(Freud’s Psychoanalytic Theory of Personality) เป็นทฤษฎีที่ใช้หลักจิตใต้สานึกเกี่ยวข้องกับ
ความต้องการที่ซ้อนเร้น (Unconscious Needs) สิ่งเร้าหรือแรงขับ (Drives) โดยเฉพาะแรงขับทาง
เพศและความต้องการทางด้านร่างกายซึ่งเป็นสิ่ งสาคัญในการจูงใจของมนุษย์ บุคลิกภาพของมนุษย์
ถูกควบคุมด้วยความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ (Schiffman and Kanuk, 2004:120-123) คือ
1) อิด (Id) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเป็นลักษณะภายในที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมและเป็นจิตใต้สานึกที่ขับเคลื่อนตามสัญชาตญาณที่แท้จริง
2) อีโก้ (Ego) คือ บุคลิกภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตสานึกของ
แต่ละบุคคล เป็นความคิดที่บอกถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแต่ละบุคคลซึ่งอีโก้จะควบคุมอิดเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายและได้รับการยอมรับของสังคม
3) ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นความคิด ส่วนที่เ กี่ยวข้ องกับศี ลธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ควรปฏิบัติของบุคคลในสังคม
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รูปแบบการดารงชีวิต (Lifestyle) คือ ลักษณะการดาเนินชีวิตที่สะท้อน ความสนใจ
และความคิดเห็นของบุคคล โดย ปณิศา มีจินดา (2553, 219) ระบุว่าตัวแปรที่นามาในการศึกษา
รู ป แบบการด ารงชี วิ ต ได้ แ ก่ กิ จ กรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิ ด เห็ น
(Opinions)
4) ทัศนคติ (Attitudes)
ทัศนคติ คือ การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคลนั้นตามความรู้สึก
ด้านอารมณ์และแนวโน้ มการปฏิบั ติที่ มีผลต่อ ความคิด โดยมี พื้น ฐานของความรู้ และความเชื่ อ
ซึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของบุคคลต้องสิ่ง ต่างๆ ทัศนคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบด้านความคิด องค์ประกอบด้านความรู้สึก และองค์ประกอบด้านความตั้งใจซื้อ
2.4.2.2 ปัจจัยภายนอก (External Influences)
เป็นปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่
1) วัฒนธรรมและค่านิยม (Culture and Value)
วัฒนธรรม (Culture) เป็นผลจากกระบวนการเรียนรู้ระหว่างความเชื่อ ค่านิยม และ
ประเพณี โ ดยช่ ว ยให้ บุ ค คลสื่ อ สาร แปลความหมายและประเมิ น ในฐานะสมาชิ ก ของสั ง คมและ
ช่วยควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคของสมาชิกในสังคมด้วย
ค่านิยม (Value) คือ ความเชื่อของสมาชิกในสังคมที่มีร่วมกัน เป็นความรู้สึ กนิยม
ชอบหรือเห็นคุณค่าในบุคคล สิ่งของหรือความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยค่านิยมมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี
2) ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ รายได้ แ ละชั้ น ของสั ง คม (Demographics,
Income and Social Class)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographics) เป็นคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบ
ด้านประชากรที่สาคัญ ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ ภาษา เชื้อชาติและ
ศาสนา โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์นิยมใช้ในการแบ่งกลุ่มตลาด (Webb, 2005: 42, บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา, 2555) มีรายละเอียดแต่ละปัจจัยดังนี้
อายุ เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยอายุเป็น
ตัวเลขที่เป็นพื้นฐานที่ ซึ่งสัดส่วนประชากรในกลุ่มอายุที่มีความแตกต่างกันมีผลต่ออัตราการเกิ ด
การตาย การสมรสรวมถึงการย้ายถิ่นที่อยู่ ในแต่ละช่วงอายุจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
เพศ แบ่งตามลักษณะเพศชาย และเพศหญิง ซึ่งจะส่งผลให้มีความแตกต่าง
กันทั้งด้านการศึกษา อาชีพ รายได้
การศึกษา คือองค์ประกอบด้านระดับการศึกษา พื้นหลังการศึกษาซึ่งแสดง
ถึงความต้องการของบุคคล
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อาชีพ คือกิจกรรมที่บุคคลประกอบเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว แสดงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคมและส่งผลต่อการซื้อของบุคคล
รายได้ เป็น การแสดงถึ ง คุ ณลั กษณะในเชิ ง เศรษฐกิจ ของประชากรจาก
การศึกษา
ชนชั้ น ของสั ง คม (Social Class) หมายถึ ง การแบ่ ง สมาชิ ก ของบุ ค คลในสั ง คม
ตามลาดับชั้นที่แตกต่างกัน โดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นของสังคมจะมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับเดียวกัน
และระดับชั้นสังคมอื่นๆ (Schiffman and Kanuk, 2004: 372) โดยมีการแบ่งลาดับชั้นของฐานะ
ทางสังคม เป็น 3 ระดับ คือ
1.ระดับสูง (Upper Class) ประกอบด้วย ระดับสูงอย่างสูง (Upper-upper
Class) ระดับสูงอย่างต่า (Lower-upper class)
2. ระดั บ กลาง (Middle Class) ประกอบด้ ว ย ระดั บ กลางอย่ า งสู ง
(Upper-middle Class) ระดับกลางอย่างต่า (Lower-middle class)
3. ระดับต่า (Lower Class) ประกอบด้วย ระดับต่าอย่างสูง (Upperlower Class) ระดับต่าอย่างต่า (Lower-lower Class)
3) ครอบครัวและกลุ่มอ้างอิง (Households and Reference Groups)
ครอบครัว (Household) คือ กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานในสังคม
กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ความเชื่อ ค่า นิยม จนถึงพฤติก รรมของบุ คคลอื่ น ซึ่ง กลุ่มอ้างอิง เหล่ านี้จะมีผลต่อ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคด้วย โดย Schiffman and Kanuk (2004: 87) แบ่งกลุ่มอ้างอิงเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
อ้างอิงเชิงบรรทัดฐาน (Normative Reference Groups) คือกลุ่มบุคคลที่ใช้บรรทัดฐาน ค่านิยม
แนวคิดของกลุ่มนั้นๆ ต่อการกาหนดสถานการณ์ต่างๆ ทางสังคม และกลุ่มอ้างอิงเชิง เปรียบเทียบ
(Comparative Reference Groups) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
หรือประเมินลักษณะบางอย่างของบุคคล ขณะที่ Peter and Olson (2006: 523 อ้างถึงใน ปณิศา
มีจินดา, 2553: 357) แบ่งประเภทของกลุ่มอ้างอิง ออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคื อ
กลุ่มอ้างอิงที่มีผู้บริโภคเป็นสมาชิก (Membership Group) ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นสมาชิก
โดยกาเนิด เช่น ครอบครัว กลุ่มที่ผู้บริโภคเป็นสมาชิก เช่ น กลุ่มเพื่อนรวมถึงกลุ่มที่ผู้บริโภคแสวงหา
การเป็นสมาชิกด้วย และประเภทที่สองคือ กลุ่มอ้างอิงที่ผู้บริโภคไม่ได้เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มอย่างแท้จริง แต่ผู้บริโภคใฝ่ฝันอยากเป็นสมาชิกและอาจไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันก็ได้
4) กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Activities)
กิจกรรมทางการตลาด เป็นกิจกรรมจากซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องและส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อของแต่ละบุคคล (ปณิศา มีจินดา, 2553) ซึ่งการตัดสินของผู้บริโภคได้รับอิทธิพล
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อย่ างยิ่ งต่ อ การใช้ ส่ว นประสมทางการตลาดได้ แก่ ผลิ ตภั ณ ฑ์ การกาหนดราคา ช่ องทางการจั ด
จาหน่าย รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดด้วย (อดุลย์ จาตุรงคกุล & ดลยา จาตุรงคกุล, 2546)
ดังนี้จึงอาจสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่ง ในงานวิจัยนี้ คือนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
หมายถึง การแสดงออกของนั กท่ องเที่ ยวที่เ กี่ย วข้อ งกั บการตัด สิน ใจเลื อ กซื้ อสิ นค้ า และบริก าร
ทางการท่องเที่ยว โดยบุคคลแต่ละคนมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน นั้น เป็นผลมาจากความ
แตกต่างของปัจจัยภายนอกหรือลักษณะทางกายภาพและปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล
2.4.3 กระบวนการตัดสินใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค Kotler and Armstrong (2552) อธิบายพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเพื่อให้เข้าใจความรู้สึก เหตุจูงใจและขั้นตอนที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผ่าน
แบบจาลองพฤติกรรมการซื้อ (A Model of Consumer Behavior) ดังนี้
จากแผนภาพที่ 2.6 แสดงให้เห็นถึง กระบวนของทฤษฎีพฤติกรรมการซื้ อ โดยมีขั้นตอน
เริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้นจากภายใน (Stimulus) ที่ก่อให้เกิดความต้องการ เมื่อสิ่งกระตุ้นนี้ผ่าน
ไปยังความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่เปรียบเสมือนกล่องดา (Buyer’s Black Box) โดยที่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย
ไม่สามารถคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ หลังจากนั้นมีการ
ตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Purchase) มีรายละเอียด
ของแบบจาลอง ดังนี้
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สิ่งกระตุ้นภายนอก

การตอบสนอง

(Stimulus = s)
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด

สิ่งกระตุ้นอื่น

(Marketing Stimulus)

(Other Stimulus )

ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี

กฎหมายและ

กล่องดาหรือ
ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซื้อ
(Buyer Black
Box)

(Response = R)
การเลือกผลิตภัณฑ์
การเลือกตรา
การเลือกผู้ขาย
เวลาในการซื้อ
ปริมาณในการซื้อ

การเมือง

ลักษณะของผู้ซื้อ/ผู้ใช้บริการ

ขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้ซื้อ

(Buyer’s Characteristics)

(Buyer’s Decision Process)

ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ปัจจัยทางสังคม
ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านจิตวิทยา

การรับรู้ปัญหา
การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสินใจใช้บริการ
พฤติกรรมหลักการใช้บริการ

ภาพที่ 2. 6 แบบจาลองพฤติกรรมการซื้อ
ทีม่ า: Kotler and Armstrong (2552)
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและสิ่งกระตุ้นจาก
ภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ ซึ่งสิ่งกระตุ้นเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่ง
อาจใช้เหตุจูงใจด้านเหตุผลหรือเหตุ จูงใจด้านจิตวิทยา ทั้งนี้สิ่งกระตุ้นจากภายนอกประกอบด้วย 2
ปัจจัยคือ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งที่นักการตลากสามารถควบคุมได้
คือ ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด
และสิ่ง กระตุ้ น อื่ นๆที่ อยู่ ภ ายนอกองค์ การและไม่ สามารถควบคุ ม ได้ ได้ แ ก่ เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
2. กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer’s Black Box) คือ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคหรือผู้ชื้อที่เปรียบเสมือนกล่องดา (Black Box) โดยที่ผู้ผลิตไม่ทราบจึง
ต้องศึกษาค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคประกอบด้วย

61
1) ลั กษณะของผู้ซื้ อ (Buyer’s Characteristic) ลัก ษณะของผู้ ซื้ อ มี
อิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factors) เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดที่
มีผลต่อการกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็น
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันและมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่ม
อ้างอิง และบทบาทสถานะ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพล
จากคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ อาชีพ วั ฏจักรชีวิตครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา
รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต บุ ค ลิ ก ภาพ และแนวความคิ ด ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยา
(Psychological Factors) คือ ปัจจัย ภายในของผู้บ ริโภค ได้แ ก่ การจูง ใจ การรั บรู้ การเรียนรู้
ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม และการเลือกซื้อ
2) ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจของผู้ ซื้ อ (Buyer’s Decision Process)
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผู้บริโภคมีการตัดสินใจตามประเด็นต่างๆ คือ การรับรู้ ปัญ หา
(Problem Recognition) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ถึง ความต้องการภายในตัวบุคคล จนถึงเมื่อ
ระดับ หนึ่งบุ คคลจะเรี ยนรู้วิ ธีการจัดการกั บสิ่ง กระตุ้น นั้น จากนั้ นจึง เป็นขั้ นของการค้นหาข้อมู ล
(Information Search) โดยแหล่งของการหาข้อมูลมาจากแหล่ง ต่างๆ 5 แหล่ง คือ แหล่งบุคคล
แหล่งการค้า แหล่งสาธารณะ แหล่งประสบการณ์ และแหล่งทดลอง จากนั้น จึงประเมินผลทางเลือก
(Evaluation of Alternatives) เมื่อนาข้อมูลที่หาได้มาประเมินทางเลือก พร้อมกับเมื่อผู้บริโภค
ก าหนดความความพึ ง พอใจระหว่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ แล้ ว จึ ง เกิ ด การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Purchasing
Decision) จากนั้นภายหลังเกิดการซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วจึงเกิดความรู้สึกภายหลังการซื้อ
(Post Purchase Behavior) โดยเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจ
หรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์นั้น
3) การตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s Response) ผู้บริโภคจะมีการตอบสนอง
ต่อประเด็น ต่า งๆ ได้ แก่ การเลือกผลิ ตภัณ ฑ์ (Product Choice) การเลือ กตราสิ นค้ า (Brand
Choice) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) และการ
เลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount)
2.4.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา ทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางล่องเรือสาราญ
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ ต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ การศึ ก ษาถึ ง ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ ตามตารางที่ 2.15

Andriotis and
Agiomirgianakis (2010)

Cruise visitors’ experience in a
Mediterranean port of call

เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ความพึงพอใจและการกลับมาเที่ยวซ้าของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ

หัวข้อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
Should cruise ports market
เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการใช้ จ่ า ยของผู้ โ ดยสารเรื อ ส าราญเมื่ อ
ecotourism? A comparative analysis of ผู้โดยสารลงจากเรือที่ท่าเรือปานามาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
passenger spending expectations
เชิงนิเวศ เพิ่ม ผลประโยชน์ระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
within the Panama Canal Watershed
บริเวณท่าเรือและธุรกิจท้องถิ่น
Santiago, Ramon,
The role of trust in cruise passenger เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับ รู้คุณค่า ความพึงพอใจ
Javier, and Eva María
behavioral intentions:
ความเชื่ อ และพฤติ ก รรมความตั้ ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ การรั บ รู้ ข อง
(2014)
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ
Sanz Blas and
Cruise passengers’ experience in a
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรม ความพึ ง พอใจของ
Carvajal-Trujillo (2014) Mediterranea port of call. The case นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ โดยเฉพาะต่ อ ท่ า เรื อ แวะพั ก และ
study of Valencia
ประสบการณ์การขณะอยู่บนพื้นดิน
Bowen, Fidgeon, and
Maritime tourism and terrorism:
เพื่ อวิ เคราะห์ก ารรับ รู้ข องนั กท่ องเที่ ยวต่ อการก่อร้ ายของเรื อ
Page (2014)
customer perceptions of the
สาราญสัญชาติอเมริกา
potential terrorist threat to cruise
shipping
Brida et al. (2014)
Comparison of residents’
ศึ ก ษาการรั บ รู้ ข องชุ ม ชนต่ อ ผลกระทบภายนอกจากการ
perceptions in two cruise ports in
พัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ
the Mediterranean Sea
Jones (2011)
Motivation to cruise: An itinerary
ศึกษาแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางล่องเรือสาราญ
and cruise experience study
ของนักท่องเที่ยว

ผู้แต่ง (ปี)
Thurau, Seekamp,
Carver, and Lee
(2015)

Exploratory factor
analysis

ท่าเรื อแวะพัก วาเลนเชีย ประเทศเทศ
อิตาลี มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 492 ชุด

ท่าเรือ Messina และ Olbia

Analysis of Variance (ANOVA)
Multivariate analysis of
variance (MANOVA)
นักท่องเที่ยวเรือสาราญชาวอเมริกา
Frequency analysis,
เหนือจานวน 306 คนซึ่งแวะพักยัง
Two-stage analysis
ท่าเรือแถบมหาสมุทรแอตแลนติกทาง
(Descriptive statistic,
ตะวันออกและทะเลแคริบเบี้ยน
T-test)
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ แ ว ะ พั ก ที่ ท่ า เ รื อ Principal component analysis,
Heraklion ประเทศกรี ซ ช่ ว งเดื อ น Kaiser Meyer-Olkin test
สิ ง หาคมและพฤศจิ ก ายน ค.ศ.2005
แบบสอบถามที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 164
จากจานวนทั้งหมด 200 ชุด

นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ม า ง า น London Subsequent data
Olympia Exhibition Centre ด้วยเรือ analysis
สาราญจานวน 144 คน

Structural equaltion
model (Multi-group analysis)

กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
จานวน 729 คน

หน่วยในการวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ แวะพั ก ที่ General Expenditure Analysis,
ท่ า เรื อปานามาช่ วงฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ใ นปี Marketing Segment Analysis
ค.ศ. 2002
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ตารางที่ 2. 15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ

หัวข้อ
The role of affective factors on
perceived cruise vacation value

Cruise ship passenger spending
patterns in Pacific Island ports

ผู้แต่ง (ปี)
Duman and Mattila (2005)

Douglas and Douglas (2004)

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
หน่วยในการวิเคราะห์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ศึกษาบทบาทของความพึ งพอใจซึ่ง เป็ น นักท่องเที่ยวชาวอเมริกาที่เดินทางด้วย
Preliminary analysis
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่า
เรือสาราญช่วงปีค.ศ. 2000-2001
จานวน 1,500 คน จากเรือสาราญ 26 ลา
เพื่ อศึ กษาและวั ด รู ปแบบของการใช้ จ่ าย ท่าเรือสาราญแถบหมู่เกาะแปซิฟิก 7 ท่า
Questionnaire survey
ของนั ก ท่ องเที่ ยวเรื อส าราญที่ แวะพั ก ยั ง คือ Sdyney, Port Vila, Lifou, Isle of
ท่าเรือสาราญแถบหมู่เกาะแปซิฟิก
Pine, Noumea, Yasawa, Champanne
Bay แบบสอบถามที่มีประสิทธิภาพ 867
จากจานวนทั้งหมด 2,538 ชุด
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ตารางที่ 2.15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (ต่อ)
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Tourist Expectation)
ความคาดหวังของลูกค้า และผู้รับ บริการ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เดิมในการใช้สินค้าหรือ
บริการเดิม รวมถึงข้อมูลที่ได้รับรู้ผ่านสื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ในบริบทของการศึกษา
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเรือสาราญก่อนการใช้บริการที่ท่าเรือสาราญ
แหลมฉบัง โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ของความคาดหวัง และนามาวิ เ คราะห์ เพื่ อ หาค่า ความสาคั ญ
(Important) ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ มี ต่ อ การจั ด การท่ า เรื อ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษา แนวคิ ด และทฤษฎี
เกี่ยวกับความคาดหวัง มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
2.5.1 ความหมายของความคาดหวัง
วิทยา ด่านธารงกูล (2547) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า หมายถึง ความเชื่อของ
ลูกค้าเกี่ยวกับการบริการที่จะได้รับ ซึ่งลูกค้าจะใช้ความคาดหวังเป็นมาตรฐานหรือตัววัดคุณภาพของ
กิจการใดกิจการหนึ่ง
Hawkins และ Mothersbaught (2013) กล่าวถึงความหมายของความคาดหวังว่า เป็นการ
ตีความหมายของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า
Mondy (1990) ให้ความหมายของความคาดหวัง ว่ า เป็นการคาดการณ์ของบุคคลต่อสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งบุคคลจะนาประสบการณ์ในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยในการกาหนดความคาดหวัง
จากความหมายของความคาดหวังข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความคาดหวัง หมายถึง ความคิด
ความเชื่อ ความต้องการ รวมถึง ความรู้สึกของบุคคลที่คาดคะเนหรือคาดการณ์ต่อสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง
ทั้งนี้ความคาดหวังเป็นระดับพฤติกรรมที่บุคคลได้คาดคะเนไว้นั้นอาจเป็นไปตามที่คิดหรือไม่เป็นไป
ตามที่คิดไว้ก็ได้ โดยมีอิทธิพลจากประสบการณ์เดิมในการตัดสินใจสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เ ป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด ดังนั้น ความคาดหวัง จึง ส่ง ผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทางทัศนคติของ
บุคคล
2.5.2 ทฤษฎีความคาดหวัง
ทฤษฎีความความหวังได้นาเสนอโดย Zeith, Bitner and Gremler (2006) อธิบาย
ความคาดหวังของลูกค้าว่า ความคาดหวังของผู้รับบริการแต่ละคนแตกต่างกัน โดยจะประกอบด้วย
ความคาดหวังและระยะห่างที่ยอมรับได้ 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ความคาดหวัง ที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับ (Desired Service) คือสิ่ง ที่
ผู้บริการมีความต้องการและเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการบริการ
2) ระดับขั้นต่าของบริการที่ผู้รับบริการยอมรับได้ (Adequate Service) การบริการ
ในแต่ละครั้งผู้รับบริการอาจได้รับการบริการที่มีอุปสรรคส่งผลให้ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ก่อให้เกิด
ระยะห่างระหว่างความความคาดหวังที่ผู้บริการหวังว่าจะได้รับ
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3) ระยะห่างความคาดหวังของผู้รับบริการ (Zone of Tolerance) เป็นผลที่เกิด
จากการบริการขององค์กรหรือธุรกิจกับการยอมรับผลลัพธ์ขั้นต่าที่ผู้รับบริการสามารถยอมรับได้
ปณิ ศ า มี จิ น ดา (2553) อธิ บ ายถึ ง การสร้ า งความคาดหวั ง ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค (Setting
Consumers’ Expectation) ว่า การสร้างความคาดหวังเป็นสิ่งจาเป็นที่นักการตลาดจะต้องสร้าง
ให้กับผู้บริโภค โดยที่ ผู้บริโภคจะกาหนดความคาดหวังจากประเด็นต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลที่ไ ด้รับจาก
ผู้ขายสินค้า เพื่อนหรือคนใกล้ชิด และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
ขณะที่ Plunkett, Attner และ Allen (2008) ได้อธิบายถึง ทฤษฎีความคาดหวัง ไว้ว่า
วิคเตอร์ เฮช วรูม (Victor H. Vroom) เป็นผู้พั ฒนาทฤษฎีนี้ขึ้น โดยวรูมได้นาแนวคิดทฤษฎี
ความคาดหวังเพื่อ อธิบายถึงการจูง ใจในการทางานโดยตรง ซึ่ง Victor Vroom ได้นาเสนอผ่า น
รูปแบบความคาดหวังในการทางานที่เรียกว่า ทฤษฎีวีไออี (VIE Theory) มีรายละเอียด ดังนี้
1) การรับรู้คุณค่า (V: Valance) คือระดับความรุนแรงของความต้องการของแต่ละบุคคลต่อ
เป้าหมายรางวัล หรือการที่บุคคลให้คุณค่าความสาคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้นซึ่งจะทาให้
เกิดแรงจูงใจในการกระทาหรือปฏิบัติ
2) ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทากับผลการกระทา (I: Instrumentality) คือ ความเชื่อ
หรือความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อโอกาสความเป็นไปได้ต่อผลตอบแทน ผลสาเร็จของงานหรือรางวัล
ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะนาไปสู่ความทุ่มเทในการทางานและการพิจารณาเป็นพิเศษ
3) ความคาดหวัง (E: Expectation) คือ ความคาดหวังต่อความเป็นไปได้ของบุคคลที่จะ
ได้รับผลลัพธ์หรือรางวัลที่ต้องการในความพยายามในการปฏิบัติงานซึ่ง จะส่งผลต่อความสาเร็จของ
งานของบุคคลนั้น
ทั้งนี้วิคเตอร์ เฮช วรูม (อ้างถึงในมัลลิกา เกื้อปัญญา, 2542) ยังกล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวัง
ว่า การที่บุคคลจะกระทาการใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ คือ 1) ผลตอบแทนที่เขาได้รับนั้น
เหมาะสมกับบทบาทที่เ ขาครอบครองเพีย งใด 2) การคาดหวัง เมื่อทางานนั้นแล้วท าได้ ดีเพี ยงใด
3) เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่ นแล้ว เขาเชื่อว่าเขาต้องเป็น ผู้ที่ได้รับผลอันนั้น 4) เขาย่อมมีโอกาสที่จะ
ได้รับผลตอบแทนคามความคาดหวัง
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าความคาดหวังของบุคคล เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลนั้นพยายามทาหรือ
ปฏิบัติในสิ่งที่จะทาให้บุคคลได้รับความสมหวังตามที่คาดหวังไว้
2.5.3 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ค ว า ม ค า ด ห วั ง (The Component of Customer
Expectation)
ความคาดหวังของผู้รับบริการสามารถจาแนกองค์ประกอบของความหวัง (กรรวี กันเงิน ,
2550 อ้างถึงใน รัตนา สุขะนินทร์, 2547) ดังนี้
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1) บริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) เป็นสิ่งลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับหรือปรารถนาที่
จะได้รับ โดยระดับของความปรารถนาขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล
2) บริการที่เพียงพอ (Adequate Service) คือระดับของความพึงพอใจในระดับต่าที่สุดของ
การบริการที่ลูกค้ายอมรับโดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ
3) บริการที่คาดการณ์ (Predict Service) เป็นระดับการให้บริการที่ลูกค้าคาดว่าจะได้รับ
จากผู้ให้บริการ ซึ่งการบริการที่คาดการณ์มีผลโดยตรงต่อการกาหนดระดับการบริการที่พึงประสงค์
2.5.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวัง
ธุรกิจการบริการ โดยปกติผู้รับบริการมักสร้างจินตนาการในด้านของความคาดหวังในการรับ
การบริการ ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร้างความคาดหวัง ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ (รวีวรรณ โปรย
รุ่งโรจน์, 2551) ดังนี้
1) ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ คือ ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นฐานด้านชีวภาพ ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา และปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคมวิทยา
2) ประสบการณ์เดิม (Past Experience) ลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เคยรับบริการใดๆ มาแล้ ว
ย่อมมีความคาดหวังในการรับบริการครั้งใหม่ที่ดีเหมือนเดิมหรือดีมากกว่าเดิมในการบริการประเภท
เดียวกัน
3) ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาในระหว่างกระบวนการการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่ง อาจมาจาก
ข้อมูลที่ได้รับคาบอกเล่า (Word of Mouth) จากญาติพี่น้อง หรือเพื่อนที่เคยใช้บริ การมาก่อน
หรือได้รับข้อมูลจากการสื่อสารทางการตลาด การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Tourist Satisfaction)
ธุรกิ จการท่อ งเที่ ยวเป็ นธุ รกิจ การบริก าร (Service) มี ลัก ษณะแตกต่ างไปจากสิน ค้า และ
ผลิตภัณฑ์ (Goods) ทั่วไป ซึ่งการบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้า งความพึง พอใจอย่างสูงสุดให้กับ
ผู้บริโภค (รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์, 2551) ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจของบริโภคจึงเป็นเป้าหมายที่
สาคัญที่สุดสาหรับธุรกิจบริการ โดยมีคุณภาพและการบริการเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความรู้สึก
พึงพอใจ (Gerson, 2546) สาหรับศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรือ
สาราญหลังจากการใช้บริการที่ท่าเรือสาราญแหลมฉบัง โดยพิจารณาจากระดับของความพึงพอใจ
และนามาวิเคราะห์เพื่อหาผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่นักท่องเที่ยวสาคัญมีต่อการจัดการ
ท่าเรือ
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2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและคาจากัด
ความของ “ความพึงพอใจ” ไว้ อาทิ ศิวารัตน์ ณ ปทุม (อ้างถึงในวราพรรณ สันทัสนะโชค, 2550)
กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข เมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองจนบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับใดระหนึ่ง ซึ่ง สอดคล้องกับการให้ความหมายของ ธธีร์ธร
ธีรขวัญ โรจน์ (2546) ว่ า ความพึง พอใจเป็น อารมณ์แ ห่ง ความสุ ขและรู้สึ กถึง ความคุ้ม ค่า ที่ไ ด้รั บ
การบริการจนนาไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้า
ขณะที่ทวีลาภ รัตนราช (อ้างถึงในจิรพร จันลา, 2556) กล่าถึงความหมายของความพึงพอใจ
ในการบริการว่า คือระดับของความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากความเข้าใจหรือความต้องการ
ตามเป้ า หมายที่ ค าดหวั ง ไว้ โดยเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่ ไ ด้ รับ จริ ง กั บ ความคาดหวั ง และบุ ค คลจะเกิ ด
ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้รับจริงมากกว่าหรือเท่ากับความคาดหวัง แต่เมื่อได้รับจริง น้อยกว่าสิ่ง ที่
คาดหวังไว้บุคคลจะรู้สึกไม่พอใจ ทั้งนี้ความพึง พอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายระดับตามปัจจัย
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของการบริการในแต่ละครั้งด้วย
จึง สามารถกล่ า วได้ ว่ า ความพึ ง พอใจเป็ นทั ศ นคติ รู ป แบบหนึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรม
ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่าง ทั้งนี้ความพึงพอใจนั้นจะสามารถสังเกตได้จากการแสดงออกที่มีความ
ซับซ้อนหรืออาจวัดได้จากการแสดงความคิดเห็นซึ่งความคิดเห็นนั้นตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง
2.6.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ
คอตเลอร์ (2000) ได้กล่าวถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ว่า
ระดับความพึงพอใจจะเป็นระดับความรู้สึกของผู้บริโภคโดยจะมีระดับความสัมพันธ์กับความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งทาได้รับกับความคาดหวัง ซึ่ง ผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงระดับความพึงพอใจได้ใน 3 ระดับ
ระดับแรก คือ เมื่อสิ่งที่ได้รับต่ากว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ระดับ ที่สอง คือ
เมื่อสิ่งที่ได้รับเท่ากับความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกพอใจและเมื่อสิ่งที่ไ ด้รับ สูงกว่าความ
คาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกประทับใจ
ขณะที่ นิวแมน (อ้างถึงในกรรวี กันเงิน, 2550) ได้เสนอแนวคิดการเกิดขึ้นของความพึงพอใจ
ในสภาพแวดล้ อมทางกายภาพไว้ ว่า เมื่อ จาแนกความสั มพั นธ์ร ะหว่างมนุ ษย์ กับสิ่ ง แวดล้ อมทาง
กายภาพออกเป็ น การตอบรั บ และปฎิ กิ ริ ย าของมนุ ษ ย์ ที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพหรือสรีระที่เกิดจากสภาพแวดล้อมโดยสามารถวัดจากอัตราการเต้นของ
หัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย และมีการตอบรับซึ่งหมายถึงการรับรู้ ทัศนคติรวมถึงพฤติกรรม และเมื่อมี
การแสดงออกทางพฤติก รรมจึงเรี ยกว่ า การตอบรับ ทางสัง คม จิต วิทยาและพฤติ กรรม ( SocialPsychological and Behavioral Response) โดยมีปัจจัยที่ทาให้ยอมรับในสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ 1) ลักษณะของบุคคลที่ตอบรับสภาพแวดล้อม 2) ลักษณะของสภาพแวดล้อมทาง
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กายภาพที่ทาให้เกิดการยอมรับ 3) การรับรู้ของบุคคล 4) การประเมินสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น
5) ความพอใจในสภาพแวดล้อม 6) พฤติกรรมของบุคคล ทั้งนี้ลักษณะของสภาพแวดล้อมประกอบไป
ด้ ว ย ปั จ จั ย ที่ ป้ อ นเข้ า สู่ ร ะบบ คื อ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ ต อบรั บ สภาพแวดล้ อ ม ลั ก ษณะของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ทาให้เกิดการยอมรับรวมถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พื้นฐานทาง
สัง คม เศรษฐกิจส่วนการรับรู้ของบุคคล การประเมินสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้น ความพอใจใน
สภาพแวดล้อมพฤติกรรมของบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผลออกมาจากระบบ ซึ่งการที่บุคคลสามารถรับ
สภาพแวดล้อมใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและมาตรฐานของบุคคลนั้น การประเมินความ
พึงพอใจในกายภาพของบุคคลนั้นเกิดจากการรับรู้ โดยพฤติกรรมจะแสดงออกว่าบุคคลนั้นพอใจต่อ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้นหรือไม่ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ แอบเพิล ไวท์ ทีไ่ ด้ระบุว่าความพึงพอใจ
เป็นความสุขสบายที่เกิดจากการได้รับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และเป็นความสุขสบายที่เกิดจาก
การได้เข้าร่วมได้รู้ ได้เห็นในกิจกรรมนั้นๆ
2.6.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
สาหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อความพึง พอใจของผู้บริโภค ในประเทศสหรัฐอเมริกามี
การศึกษาดัชนีในการวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยตีพิมพ์ในรายงานประจาปีของ American
Customer Satisfaction Index (ACSI) ปี 1996 พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
(กุณฑลี รื่นรมย์, 2547) ได้แก่ การเรียนรู้และเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค (Need, Want)
การทาการตลาดภายใน และการควบคุมคุณภาพทั่วทั้ง องค์กร (Total Quality Management :
TQM)
ซึ่ง ศิวารัตน์ ณ ปทุม (2550) กล่าวว่าปัจจัยที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ มี 4 ด้านหลัก
ดังนี้ ด้านพนักงานต้อนรับ พนักงานต้อนรับในธุรกิจบริการจะต้องมีทักษะในการบริการด้านต่างๆ
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ พนักงานต้องมีความรอบรู้ทั้งในด้านของสินค้าและบริการ รวมถึง
ผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร นโยบายขององค์กร มีบุคลิกภาพที่ดี กระตือรือร้น มีร่างกายที่แข็ง แรง
รั ก ษาสุ ข ภาพอนามั ย มี จิ ต ส านึ ก ในการต้ อ นรั บ และบริ ก ารที่ ดี มี ลั ก ษณะชอบช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น
มีไ มตรีจิต มีใ จเมตตากรุณ า และต้ องมี ปฏิภ าณดี ช่า งสัง เกต แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะได้ ด้ านสถานที่
ประกอบการ ลักษณะของสถานที่ประกอบการมีผลต่อความพึงพอใจ คือ ทาเลที่ตั้งสามารถเดินทาง
ได้สะดวก ไม่แออัดในการเดินทาง มีความสะอาด เป็นระเบียบร้อย มีการจัดป้ายบอกหน่วยงานที่
สามารถเลือกใช้บริการในขณะรอรับบริการและสถานที่จอดรถมีความสะดวก ด้านความสะอาด และ
ด้ายสุดท้าย คือ ข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ทั้งข้อมูลที่ให้บ ริการมีความทันสมัย และควรมีการให้
คาแนะนา ตอบปัญหามีความถูกต้องและชัดเจน
นอกจากนั้น ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ (2546) กล่าวว่าปัจจัยหลักในสร้างความพอใจมี 3 ประการ
คือ ผู้รับบริการ ที่มีความต้องการความคาดหวังที่แตกต่างกัน รวมถึงอารมณ์และลักษณะเฉพาะที่
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ส่งผลต่อความพอใจของแต่ละบุคคล ผู้ให้บริการ ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมของผู้ให้บริการทั้ง
ในด้ านกายและอารมณ์ รวมทั้ง ความเต็ม ใจในการให้บ ริก ารของพนั กงาน ส่ง ผลความพึง ใจของ
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อากาศ แสงแดด เก้าอี้ โต๊ะ ล็อบบี้ เป็นต้น
ขณะที่ จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) ระบุว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึง พอใจของผู้บริโภคมี
ปัจจัยที่สาคัญ 7 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์บริการ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ ผู้บริโภค
ได้รั บการบริการที่มี คุณ ภาพและได้ รับการบริก ารที่ สอดคล้ องกั บระดับ ความต้ องการ 2) ราคา
ค่าบริการ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อยอมรับและเห็นถึงความเหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
บริการตามความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay) 3) สถานที่บริการ ทาเล ที่ตั้ง การกระจาย
สถานที่บริการและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกมี ผลต่อความพึงพอใจ 4) การส่ง เสริมแนะนา
บริการ ข้อ มูลข่า วสาร การบอกต่อเกี่ ยวกั บคุณภาพของการบริก ารในชิง บวก ส่ ง ผลให้เกิด ความ
ต้องการบริการ 5) ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินงาน แสดงพฤติกรรมการบริการด้วย
ความสนใจ ใส่ใจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ 6) สภาพแวดล้อมของการบริการ รูปแบบ การตกแต่ง
พื้ น ที่ รวมถึ ง การออกแบบวั ส ดุ ล้ ว นมี อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ 7) กระบวนการบริ ก าร
การน าเสนอบริ ก าร ประสิ ท ธิ ภาพของการจั ด การระบบการบริก ารเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการสร้ า ง
ความพึงพอใจด้วย
2.6.4 การวัดความพึงพอใจของลูกค้า
การวัดและการประเมินความพึงพอใจการบริการของผู้บริโภค สามารถวัดได้หลากหลายวิธี
(ศิวารัตน์ ณ ปทุม, 2550) ได้แก่
1) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยม โดยการขอความร่วมมือจาก
จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด หรือต้องการความคิดเห็นให้กรอกแบบสอบถามตามรูปแบบที่ได้กาหนด
ไว้ แบบสอบถามอาจมีทั้งแบบเลือกตอบและเป็นคาตอบอิสระ
2) การสัมภาษณ์ การวัดความพึงพอใจด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญ
พิเศษของผู้สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง
3) การสังเกต คือการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการ
และหลังจากการรับบริการ จากการสังเกตกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการขอรับ
บริการ ทั้งนี้วิธีการนี้ผู้วัดจะต้องมีแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอนจึงจะสามารถประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง
สาหรับการประเมินความพึงพอใจของ กุณฑลี รื่นรมย์ (2547) มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ
1) การวัดความพึงพอใจโดยการพิจารณาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ กล่องรับแบบฟอร์ม เป็นต้น
2) สารวจความพึงพอใจ ด้วยแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
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3) การปลอมตัว เพื่ อซื้ อ สิ นค้ า วิธี ก ารนี้ อ าจท าได้โ ดยการจ้ างผู้ เ ชี่ย วชาญจาก
ภายนอกไปเยี่ยมเยียน พร้อมทั้งทาการประเมินคุณภาพการให้บริการด้วย
4) การวิเคราะห์อัตราการเสียผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า เป็นการพิจารณาตัวเลขของ
ลูกค้าเก่าที่เสียไป โดยศึกษาสาเหตุการจากไปของลูกค้า เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5) ข้อมูลจากพนักงานขายหรือพนั กงานบริการ เนื่องจากพนักงานบริการเป็ น
ผู้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคซึ่งจะทราบข้อมูลต่างๆได้ดี
ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการเป็นส่วนสาคัญ ในการดาเนินการและพัฒนาคุณภาพงาน
บริการ โดยความพึงพอใจสามารถแบ่งเป็นลักษณะทั่วไป (จิตตินันท์ นันทไพบูลย์, 2551) ได้ดังนี้
1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่ง
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง ที่
ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง
3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น
2.6.5 การประเมินคุณภาพการบริการ
แนวความคิ ด ของคุ ณ ภาพการบริ ก าร ได้ มี ผู้ ใ ห้ ค านิ ย ามของคุ ณ ภาพบริ ก ารไว้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ได้แก่
Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) ได้กล่าวว่า คุณภาพของการบริการขึ้นอยู่
กับช่องว่างระหว่าความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการที่ไ ด้รับจริง จากการบริการ โดยการ
บริการที่ได้รับจริงนั้นดีกว่าหรือเท่ากับความความคาดหวังแสดงว่าการบริการนั้นมีคุณภาพ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2553) กล่าวถึงคุณภาพของการบริการว่า การบริการที่ดีเลิศที่ซึ่ง
ตรงกั บ ความต้ อ งการหรื อ มากกว่ า ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และก่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจและ
ความจงรักภักดี
ทั้งนี้แนวความคิดของ A. Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) จากการศึกษา
คุณภาพในการบริการนั้นพบว่า ปัจจัยที่กาหนดคุณภาพการบริการหรือ SERVQUAL ประกอบด้วย
5 ปัจจัยหลัก คือ
1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibility)
เป็นลัก ษณะทางกายภาพที่ปรากฎให้ เห็นถึง สิ่ง อานวยความสะดวกต่างๆ ได้แ ก่
สถานที่ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ บุ ค ลากร เอกสารที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร สั ญ ลั ก ษณ์ รวมถึ ง
สภาพแวดล้อมที่ทาให้ผู้บริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ความตั้งใจจากผู้ให้บริการที่นาเสนอออกมาอย่าง
เป็นรูปธรรม
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2) ความไว้วางใจ (Reliability)
เป็นความสามารถของผู้ให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยา ให้บริการตรงกับสัญญาที่ให้
ไว้ มี ค วามสม่ าเสมอ ท าให้ ผู้ รั บ บริ ก ารรู้ สึ ก ถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในการ ให้ บ ริ ก าร สามารถให้
ความไว้วางใจได้
3) การตอบสนองของผู้รับบริการ (Responsiveness)
คือความพร้อม ความเต็มใจในการบริการและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดย
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ทันที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการได้ง่ายและ
ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ
4) การสร้างความเชื่อมั่น (Assurance)
คือความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการต้องมี
ทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการต่อผู้รับบริการอย่างสุภาพ
และมีความเป็นมิตร
5) การเข้าถึงจิตใจ (Empathy)
คื อ การให้ ค วามเอาใจใส่ แ ละดู แ ลผู้ รั บ บริ ก ารแต่ มี ค วามต้ อ งการที่ แ ตกต่ า งกั น
ในแต่ละคน รวมถึงมีความตั้งใจที่จัดหาสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการมาตอบสนองได้เป็นรายบุคคล ซึ่งเป็น
ความรู้สึกเป็นกันเองและเป็นความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการของผู้อื่น
นอกจากนั้นการศึกษาของ Anantharanthan Parasuraman, Zeithaml, and
Berry (1985) ในการสร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริการยังมีช่องว่าง 5 ประการที่เป็นสาเหตุ
ให้การบริการไม่ประสบความสาเร็จ ได้แก่
1) ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการกับการรับรู้ของความต้องการของ
ผู้บริหารเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารไม่ทราบหรือรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการได้ทั้งหมด
หรือเกิดจากการรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการไม่ถูกต้องทาให้เกิดการบริการที่คาดเคลื่อนไปจาก
ความต้องการของผู้รับบริการที่แท้จริง
2) ช่ อ งว่ า งระหว่า งการรั บรู้ ข องผู้ บริ ห ารกั บ การกาหนดลั ก ษณะของคุณ ภาพ
การบริการ เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้บริการที่รับรู้ความต้องการของผู้รับบริการ แต่ไม่ได้นามากาหนด
เป็นเป้าหมายหรือมาตรฐานการบริการ
3) ช่องว่างระหว่างลักษณะของคุณภาพการบริการกับการส่งมอบการบริการ เกิดขึ้น
จากหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการบริการที่ไ ม่มีคุณภาพ โดยอาจเกิดจาก บุคลากรได้รับการ
ฝึ ก อบรมไม่ เ พี ย งพอ ไม่ มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ถู ก ยึ ด ติ ด ด้ ว ยมาตราฐานที่ ขั ด แย้ ง กั น
เครื่องมือไม่ทันสมัย ขาดความร่วมมือกันในองค์กร เป็นต้น
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4) ช่ อ งว่ า งระหว่ า งการบริ ก ารกั บ การสื่ อ สารภายนอก การสื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับผู้รับบริการให้รับรู้ถึงการบริการมีผลต่อบริการที่ผู้รับบริการคาดหวัง ซึ่งหาก
การสื่อสารภายนอกทาให้ความคาดหวังของผู้รับบริการคาดเคลื่อนไปจากบริการที่ได้รับจริงทาให้เกิด
ความผิดหวังและประเมินคุณภาพการบริการนั้นไม่มีคุณภาพ
5) ช่องว่างระหว่างการบริการที่ได้รับกับการบริการที่คาดหวัง เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้น
จากความแตกต่างระหว่างการรับรู้ภายในของผู้ใช้บริการและความคาดหวังของบริการกับบริการที่
ผู้ใช้บริการได้รับจริง
2.6.6 งานวิ จัย ที่เ กี่ ยวข้อ งกับ ความคาดหวัง และความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ
สาราญ
ผู้วิจัยได้ศึกษา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ โดยพบว่า งานวิจัยที่ศึกษาการวัดความคาดหวั งและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญก่อนและหลังในการท่องเที่ยว ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ รวมทั้ ง ยั ง มี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคาดหวั ง และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ ตามตารางที่ 2.16 ดังนี้

Chul-Ho et al. (2010)

Meng, Liang, and
Yang (2011)

Yi et al. (2014)

Satta, Parola, Penco,
and Persico (2015)

ผู้แต่ง (ปี)
Chang, Liu, Park, and
Roh (2016)

เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ คุ ณ ค่ าประสบการณ์ ก ารท่ องเที่ ย ว
ความพึงพอใจและความตั้งใจของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ชาวเอเชีย
เพื่อวัดความสัมพันธ์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ชาวไต้หวันด้านภาพลักษณ์ของเรือสาราญ การรับรู้คุณค่า
ความพึงพอใจทั้งก่อนและหลังการท่องเที่ยวเรือสาราญ

เพื่ อศึ ก ษาและเปรี ยบเที ยบตั วแปรที่ มี ผลต่ อคุ ณภาพการ
บริ ก ารของท่ า เรื อเพื่ อความพึ ง พอใจของลู ก ค้ าและเพื่ อ
พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ การบริ ก ารและ กลยุ ท ธ์ ก าร
จัดการภายนอก

Exploring tourist perceived value:
An investigation of Asian cruise
tourists’ travel experience
The relationships of cruise image,
perceived value, satisfaction, and
post-purchase behavioral
intention on Taiwanese tourist

A comparative analysis of the
ports of Incheon and Shanghai:
The Cognitive service quality of
ports, customer satisfaction, and
post-behaviour

หัวข้อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
Cruise traveler satisfaction at a 1) เพื่อ พัฒ นามาตรวัด ความคาดหวัง ของนั กท่ องเที่ ยวต่ อ
port of call
ท่าเรือแวะพัก
2) เพื่ อ ส ารวจความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวก่อนและหลังท่องเที่ยว
Word of mouth and satisfaction in เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของท่าเรือ
cruise port destinations
และภาพรวมของจุดหมายปลายทาง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
Confirmation factor analysis
(CFA)

ท่ า เรื อ ของประเทศอิ ต าลี จ านวน 3 Ordered least-squared (OLS)
ท่าเรือ เจนัว, บารี, เมสซิน่า
Ordered logistic regression
analysis
กลุ่มตัวอย่างจานวน 200 คน จากเรื อ Exploratory factor
Penstar Honey เป็นเรือสาราญขนาด analysis
กลางของเอเชีย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางกั บ สายการ Structural Equation Model
เดินเรือ Star Cruise ในเส้นทางจีหลง (SEM)
ถึงญี่ปุ่นที่แวะพักไต้หวันมีแบบสอบถาม
ที่ส ามารถที่มี ป ระสิท ธิ ภาพ 906 จาก
จานวนผู้ตอบทั้งหมด 1,600 คน
ท่าเรื ออิ นซอนและท่าเรื อเซี่ ยงไฮ้ เก็ บ Demographic Analysis,
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจานวน 300 ชุด Factor Analysis,
ช่วงเดือนมกราคมปีค.ศ. 2006
Reliable Analysis

หน่วยในการวิเคราะห์
ท่าเรือแวะพักประเทศเกาหลี
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ตารางที่ 2. 16 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ

74

2.7 แนวคิดการประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ
2.7.1 แนวคิ ดการประเมิ น ศัก ยภาพการจั ดการท่ าเรือ ส าราญด้ วย ImportancePerformance Analysis (IPA)
การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญด้วยการวิเคราะห์ ความสาคัญ (Important)
จากการวั ด ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ จั ด การท่ า เรื อ และผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance) จาก
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการท่าเรือด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ IPA
แนวคิด IPA ถูกคิดขึ้นโดย Martilla and James (1977) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวิเคราะห์
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ผ่านมุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อความสาคัญและสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับเพื่อวัดผล
หรือประเมินการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและนาผลที่ได้ใช้เพื่อพัฒนาด้านการตลาดเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
การวิเคราะห์ IPA สามารถนาผลลัพธ์ของคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้จากวิเคราะห์จากมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) โดยแสดงในรูปแบบของกราฟสองมิติ ซึ่งโครงสร้างกราฟแบ่งออกเป็น
4 ลักษณะดังภาพที่ 2.7 (Martilla & James, 1977) ดังนี้
สาคัญมาก
A
Concentrate Here

ผลการปฏิบัติน้อย

B
Keep up With Good Work

ผลการปฏิบัติดีมาก
C
Low Priority

D
Possible Overkill

สาคัญน้อย

ภาพที่ 2. 7 ผลลัพธ์การวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ด้วย IPA
ที่มา : Martilla and James (1977)
เมื่อนาผลลัพธ์ของวิเคราะห์คุณลัก ษณะของผลิตภัณฑ์ ต่างๆ มาเปรียบเทียบกันในแต่ล ะ
ลักษณะทั้ง 4 ลักษณะ (Quadrants) สามารถแปลความหมายแต่ละลักษณะได้ดังนี้
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Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึง คุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญแต่ไม่ได้
รับการตอบสนองจากผู้บริการได้อย่างเพียงพอ
Quadrants B (Keep up Good Work) หมายถึง คุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมาก
และผู้ให้บริการสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดี
Quadrants C (Low Priority) หมายถึง คุณลักษณะที่ไม่ได้สาคัญต่อผู้บริโภคและผู้บริโภคก็
ไม่พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ แต่ผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือปรับปรุงการบริการ
เพื่อให้ทัศนคติของผู้รับบริการดีขึ้นได้
Quadrants D (Possible Overkill) หมายถึง คุณลักษณะที่ผู้บริโภคไม่ไ ด้ให้ความสาคัญต่อ
การบริการแต่พึงพอใจที่ได้รับการบริการอย่างดี เนื่องจากผู้ให้บริการได้ให้ความสาคัญในเรื่องดังกล่าว
มากเกินความจาเป็น
ทั้งนี้การประเมินคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ผ่าน IPA มีข้อได้เปรียบและเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์ต่างๆ เนื่องจากเป็นการประเมินที่ใช้เทคนิคการประเมินที่
เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลสาคัญในเชิงลึก มีต้นทุนการประเมินที่ต่า นอกจากนั้นการนาเสนอ และแสดงผล
ของการประเมินในรูปของกราฟ ทาให้การแปลผลและนาข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวก เข้าใจง่ายมากขึ้น
ดั้ง นั้น ผู้วิ จัย จึ งได้ศึ กษา ทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข้ องพบว่า งานวิจั ยที่ ไ ด้ ใ ช้
แนวคิ ด การประเมิ น ศั ก ยภาพด้ ว ยเทคนิ ค IPA ได้ แ ก่ งานวิ จั ย ของ Monpanthong and
Choibamroong (2015) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ผลการปฏิบัติงานการจัดการท่าเรือแวะพักของจังหวัด
ภูเก็ตสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ: การประเมินผลโดยใช้การวิเคราะห์ความสาคัญและ ผลการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามสาหรับ การวิจัยเชิง ปริมาณจากผู้โดยสารเรือสาราญ
จานวน 562 คนที่เดินทางมากับเรือสาราญในจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่าเรือแวะพักของภูเก็ต และใช้การวิเคราะห์ความสาคัญและผลการ
ปฏิบัติงานของการจัดการท่าเรือแวะพักภู เก็ตเพื่อนามาจัดลาดับในการพัฒนาการจัดการท่าเรือแวะ
พักจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้นยังมีการศึกษาของ ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา (2550) ศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการโฮมสเตย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโฮมสเตย์ จานวน
260 คน และใช้เทคนิค IPA เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจ เพื่อให้
ทราบถึ ง ระดั บ ความส าคั ญ ของความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การบริ ก ารและระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ
การบริการ
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2.8 ข้อมูลท่าเรือ
2.8.1 ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง (Laem Chabang Port)

ภาพที่ 2. 8 ที่ตั้งท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/Laem+Chabang+port4/retrieved 29 June,
2016
ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือพาณิชย์หรือท่าเรืออเนกประสงค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลทุ่งสุขลา
อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดดาเนินการในปี พ.ศ. 2534 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,340 ไร่
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร ท่าเรือแห่งนี้ถูกสร้า งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรองรับตู้สินค้า เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่ท่าเรื อกรุงเทพ
(ท่าเรือคลองเตย) ได้ โดยอยูใ่ นความดูแล และรับผิดชอบของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
ท่าเทียบเรือทั้งหมดของท่าเรือแหลมฉบังสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ การดาเนินงาน
โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และการดาเนินงานโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 11 ท่า โดยมีท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ ทั้งอยู่ทางด้านท่าเรือทิศเหนือ
เป็นท่าเทียบเรือชายฝั่งและเรือบริการ A1 ปัจจุบันดาเนินงานโดยบริษัทเอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์
(ประเทศไทยจากัด) มีการลงนามในสัญ ญาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 มีผลเดือนมีนาคม พ.ศ.
2543 สัญญามีอายุในการเช่าเป็นเวลา 30 ปี ซึ่งก่อนหน้าได้ดาเนินงานภายใต้บริษัทแหลมฉบังครูซ
เซ็นเตอร์จากัด (Laem Chabang Star Cruise Center Co., Ltd.) (ธวัชชัย สาครินทร์, 1998) ได้เช่า
ลงทุน ก่อสร้าง บริหารและบริการท่าเทียบเรือโดยสาร (Laem Chabang Port : the main
gateway of Thailand ท่าเรือแหลมฉบัง :ประตูการค้าสาคัญของไทย, ม.ป.ป)
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ท่าเรือแหลมฉบังมีจานวนตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือมากขึ้นกว่า 1.036 ล้าน
ทีอียู (TEU.) รัฐบาลจึงมีนโยบายให้การท่าเรือ แห่งประเทศไทยเร่งรัดพัฒนาก่อสร้างท่าแหลมฉบัง
ขั้นที่ 2 เป็นโครงงานเร่งด่วน ในโครงการนี้มีท่าเทียบเรือโดยสารจานวน 1 ท่า คือท่าเรือ C0 โดยมี
ความยาวท่าเทียบเรือ 250 เมตร ความลึก 16 เมตร ซึ่งท่าเรือแห่งนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้จัดหาบริษัทเอกชนมาลงทุนบริการ โดยกาหนดเงื่อนไขให้บริษัทเอกชนลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของ
อาคารที่พักผู้โดยสาร และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล การให้บริการท่าเทียบเรือ
แหลมฉบังเพื่อการท่องเที่ยว ได้มีบริษัท แหลมฉบังครูซเซ็นเตอร์ จากัดเข้ามาเช่าพื้ นที่เพื่อประกอบ
กิจการท่าเทียบเรือโดยสารเป็นเวลา 30 ปี โดยสายการเดินเรือ สาราญที่เข้าเทียบท่า ได้แก่ Star
Cruises, Cunard, Holland America Lines, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruise,
Royal Caribbean และ Silversea
ทั้งนี้ท่าเทียบเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีสิ่งอานวยความสะดวก มีศักยภาพในการรองรับเรือ
สาราญได้ดีกว่าท่าเรืออื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรายละเอียดสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
แหลมฉบังมีรายละเอียดดังนี้ (ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, 2015)
1) ท่าเทียบเรือ
- ความยาวท่าเทียบเรือ (Berth) 365 เมตร
- ความลึกโดยวัดจากระดับน้าทะเลปานกลาง 14 เมตร
- ความจุ ข องท่ า เที ย บเรื อ สามารถเที ย บได้ ส าหรั บ เรื อ ขนาดไม่ เ กิ น 70,000
เดทเวทตัน (DWT)
- ยางกันชน 31 ชุด ระยะห่าง 12.5 เมตร
- เสากั้นจานวน 14 เสา ระยะห่าง 25 เมตร (รับแรงอย่างปลอดภัยได้ 50 ตันและมี
เสา 2 ต้นรับแรงอย่างปลอดภัยได้ 100 ตัน)
2) สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
- เครนยกตู้สินค้าหน้าท่าเรือชนิดเดินบนรางขนาด 40 ตัน จานวน 14 คัน
- เครนยกตู้สินค้าหน้าท่าเรือชนิดเดินบนรางขนาด 35 ตัน จานวน 2 คัน
- เครนเคลื่อนที่ยกตู้สินค้าขนาด 30.5 - 41 ตัน จานวน 34 คัน
- รถยกตู้สินค้าขนาด 8 – 30.5 ตัน จานวน 10 คัน
- รถยกตู้สินค้าขนาด 8 – 45 ตัน จานวน 12 คัน
- เครนเคลื่อนที่ขนาด 50 ตัน จานวน 1 คัน
- เครนเคลื่อนที่ขนาด 40 ตัน จานวน 1 คัน
- รถหัวลากสาหรับรถพ่วงขนาด 36 ตัน จานวน 110 คัน
- แซสซีรับตู้สินค้า 134 ตัน
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- รถโฟล์คลิฟท์ขนาด 2.5 ตัน จานวน 38 คัน
- รถบรรทุกขนาด 6 ตัน จานวน 10 คัน
- เรือลากจูงขนาด 800 – 3,200 แรงม้า จานวน 8 ลา
- เรือรับขยะขนาด 180 แรงม้า จานวน 1 ลา
- เรือรับเชือกขนาด 123.5 - 250 แรงม้า จานวน 4 ลา
- เรือวางทุ่นขนาด 1,000 แรงม้า จานวน 1 ลา
- เรือรับบริการขนาด 445 แรงม้า จานวน 1 ลา
3) สิ่งอานวยความสะดวกของอาคารผู้โดยสาร
- อาคารผู้โดยสารมีทั้งหมด 3 ชั้น
- ลานจอดรถสาหรับรถยนต์ และรถโค้ชจานวน 154 คัน
- ห้องโถงปรับอากาศสาหรับรองรับผู้โดยสารจานวน 1,500 คน
- ห้องโถงปรับอากาศสาหรับรับกระเป๋าสาหรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
- เคาเตอร์บริการเช็คอิน
- เคาเตอร์ให้บริการข้อมูล
- โทรศัพท์สาธารณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- ร้านค้าปลอดภาษี
- ร้านขายของที่ระลึก
- ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม
- ระบบรักษาความปลอดภัยสาหรับผู้โดยสาร ลูกเรือ และนักท่องเที่ยว
- สานักงานศุลกากร
- จุดบริการแท็กซี่และรถโดยสาร
- รถสาหรับเข็นกระเป๋า
4) ระบบรักษาความปลอดภัย
- ตามข้อบังคับด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ
(ISPS Code)
2.8.2 ท่าเรือสาราญอื่นๆ เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Monpanthong (2015) ได้กล่าวว่า ท่าเรือสาราญของประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเรือ
สาราญนั้นมีให้บริการจานวน 4 แห่ง คือ 1) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 2) ท่าเรือกรุงเทพหรือ
ท่าเรือคลองเตย 3) ท่าเรือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 4) ท่าเรือเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขณะที่การศึกษาของ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2545) กล่าวว่าท่าเรือหลักเพื่อรองรับเรือ
ส าราญของประเทศไทยมี เ พี ย ง 4 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) ท่ า เรื อ กรุ ง เทพหรื อ ท่ า เรื อ คลองเตย
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2) ท่าเรือแหลมฉบัง 3) ท่าเรือน้าลึกภูเก็ต และ 4) ท่าเรือน้าลึกสงขลา ทั้ง นี้ในปัจจุบันท่าเรือที่
สามารถรองรับเรือสาราญได้ มีรายละเอียด ดังนี้
2.8.2.1. ท่าเรือคลองเตย
ท่าเรือคลองเตยเป็นท่าเรือพาณิชย์ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้าเจ้าพระยาระหว่างหลัก
กิโลเมตรที่ 26.5 ถึง 28.5 มีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณทางน้าเริ่มต้นที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าไปจนถึง
ปากแม่น้า ท่าเรืออยู่ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เปิดดาเนินการเมื่อปีพ.ศ. 2494 มีลักษณะเป็น
ท่าเรือแม่น้า ให้บริการหลักกับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อยู่ภายใต้การบริหารของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
สาหรับการให้บริ การเที ยบท่ าของเรื อส าราญ ท่ าเรื อคลองเตยได้จั ดให้ มีบริ การ
บริเวณท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ OB ท่า 22A รองรับเรือสาราญได้เฉพาะเรือที่มี
ขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น เนื่องจากท่าเรือมีความลึกเพียง 8.5 เมตรที่ระดับน้าทะเลปานกลาง
แต่ ท่ า เรื อ แห่ ง นี้ ยั ง มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บคื อ ที่ ตั้ ง ซึ่ ง อยู่ ใ นเมื อ งหลวง ไม่ ไ กลจากสนามบิ น ใกล้ ส ถานที่
ท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามท่าเรือแห่งนี้ยังมีข้อจากัดด้านปัญหาการจรที่แออัด และไม่สามารถรองรับ
เรือสาราญที่มีขนาดใหญ่ได้ รายละเอียดสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือคลองเตย ได้แก่
- ท่าเทียบเรือจานวนทั้งหมด 18 ท่า
- ความยาวท่าเทียบเรือ (Berth) 172.3 เมตร
- ความลึกโดยวัดจากระดับน้าทะเลปานกลาง 8.2 เมตร
- เสาผูกเรือกลางน้าจานวน 61 หลัก
- ทุ่นผูกเรือจานวน 5 ทุ่น
- เรือลากจูงขนาด 1,125 – 2,400 แรงม้า จานวน 11 ลา
- เรือรับขยะขนาด 160 และ 200 แรงม้า จานวน 2 ลา
- เรือบรรทุกน้าจานวน 1 ลา
- เครื่องมือและอุปกรณ์ทุ่นแรงในการขนถ่านสินค้า ได้แก่ ปั่นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า
รถยกตู้สินค้า รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ รถหัวลากพ่วงตู้สินค้า ฯลฯ
ทั้งนี้สายการเดินเรือที่นาเรือ สาราญเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือคลองเตยเป็นประจา คือ
สายการเดินเรือ สาราญ Star Cruises ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง เดือนตุลาคม นอกจากนั้นยัง มี
สายการเดินเรือสาราญอื่นๆ ได้แก่ Seabourn Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Silversea
เป็นต้น
2.8.2.2 ท่าเรือภูเก็ต
ท่า เรื อภู เ ก็ต เป็ น ท่า เรื อ น้าลึก ตั้ ง อยู่ บริ เ วณอ่า วมะขาม ต าบลวิ ชิ ต อาเภอเมื อ ง
จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ประมาณ 106 ไร่ เดิมท่าเรือแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
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ภาคใต้ของไทยกับภู มิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และทวีปยุ โรป ในระยะเริ่ม ต้นท่า เรือ ภู เก็ ต
สร้างขึ้น โดยอยู่ในการดูแลของกรมขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2531 จากนั้น
จึงโอนให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล ภายหลังจึงมีบริษัท เจ้าพระยาสากล จากัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่
ประมูลได้เข้าดูแลต่อ จนถึงเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2546 สัญ ญาได้หมดลง จึ ง มีบริษัท เจ้าพระยา
เทอมินัล อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ได้เข้ารับสัมปทานต่อจนถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ท่าเรือภูเก็ตเป็นท่าเรือที่สาคัญ กับการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย
เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะ “ไข่มุกอันดามัน” มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งชายหาดที่สวยงาม
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่ยาวนาน จึงทาให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่าที่สาคัญ
และเริ่ ม มี เ รื อ ส าราญเข้ า เที ย บท่ า มากที่ สุ ด ในประเทศไทย จากสถานการณ์ ก ารเติ บ โตของการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นทาให้ท่าเรือภูเก็ตต้องสร้างท่ าเรือชั่วคราวเพื่อรองรับ
เรือสาราญที่จะเข้าเทียบท่า โดยสร้างขึ้นใหม่ 2 แห่งที่หาดป่าตอง และหาดกะหลิมเพื่อใช้งานชั่วคราว
ในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ลักษณะของท่าเทียบเรือเป็นเพียงทุ่น
ลอยน้าเท่านั้น (ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, 2015) สายการเรือสาราญที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือภูเก็ต ได้แก่
สายการเดินเรือ Star Cruises, Celebrity Cruises, Royal Caribbean, Princess Cruises,
Seabourn, Regent Seven Seas, Costa Cruises เป็นต้น รายละเอียดสิ่งอานวยความสะดวกของ
ท่าเรือภูเก็ต ได้แก่
- ท่าเทียบเรือจานวนทั้งหมด 2 ท่า
- ความยาวท่าเทียบเรือ (Berth) 360 เมตร (2 ท่ารวมกัน)
- ความลึกโดยวัดจากระดับน้าทะเลปานกลาง 8.5 เมตร
- พื้นที่กลับลาเรือมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 360 เมตร
- รถโฟล์คลิฟท์ขนาด 3 – 3.5 ตัน จานวน 8 คัน
- รถโฟล์คลิฟท์ขนาด 25 ตัน จานวน 1 คัน
- รถลากจูงขนาด 10 ตัน จานวน 1 คัน
- รถลากจูงขนาด 5 ตัน จานวน 2 คัน
- รถลากพ่วงขนาด 40 ตัน จานวน 4 คัน
- รถลากพ่วงขนาด 10 ตัน จานวน 3 คัน
- รถลากพ่วงขนาด 5 ตัน จานวน 6 คัน
- เรือโยงขนาด 1,600 แรงม้า จานวน 1 ลา
- เรือข้ามฟาก จานวน 1 ลา
- เรือนาร่อง จานวน 1 ลา
- รถตักเทหน้า จานวน 1 คัน
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2.8.2.3 ท่าเรือเกาะสมุย
ท่าเรือเกาะสมุยเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ และเป็น
ท่าเรือหลักในการให้บริการเรือเชื่อมโยงระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ และเป็นท่าเรือเพื่อการประมง
ด้วย สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญนั้น เรือสาราญไม่สามารถเข้าเทียบท่ายังท่าเรือได้ต้องใช้วิธีการ
ทอดสมอที่บริเวณหาดหน้าทอน และต้องใช้เรือเล็กในการรับผู้โดยสารไปยังฝั่งและส่งผู้โดยสารกลับ
ขึ้นเรือ
จากการศึกษาศักยภาพของท่าเรือเพื่อการพัฒนาท่าเทียบเรือสาราญพบว่าปัจจุบัน
ประเทศไม่มีท่าเทียบเพื่อรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่หรือท่าเทียบเรือเพื่อบริบทการท่องเที่ยวเป็น
หลัก ท่าเรือส่วนใหญ่ในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อเทียบเรือสินค้าเป็นหลัก เมื่อเรือสาราญที่มีขนาด
ใหญ่ ต้อ งเข้า มาต้ อ งเที ย บท่ า ผ่ านท่ าเรื อ สิน ค้ า คื อ ท่ า เที ย บเรื อ แหลมฉบั ง ท่ า เทีย บเรื อ กรุง เทพ
จึง ท าให้ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ง อานวยความสะดวกต่า งๆ ไม่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของ
เรื อ ส าราญ ทั้ ง ด้ า นทั ศ นี ย ภาพ พิ ธี ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง และบริ ก ารอื่ น ๆ เหล่ า นี้ จึ ง มี ผ ลต่ อ
ความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยว และสายการเดิ นเรือในการพิจารณาเข้ าเทียบท่าในประเทศไทย
ดังนั้นสาหรับประเทศไทยซึ่งมีโอกาสเป็นสถานที่ในเส้นทางของสายการเดินเรื อทั้งในภูมิภาคเอเชีย
และระดั บ โลกจึ ง ควรพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน เช่ น
ท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ อาคารผู้โดยสาร สิ่ง อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
รวมถึงระบบความปลอดภัยด้วย
2.8.3 นโยบายการจัดการท่าเรืออื่นที่ประสบความสาเร็จ
การพัฒนาท่าเรือสาราญเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสาราญนั้น แต่ละประเทศที่มีท่าเรือ
สาราญก็จะมีนโยบายการพัฒนาและการจัดการท่าเรือที่แตกต่างกันออกไปเพื่อรองรับความต้องการ
ของสายการเดิ น เรื อ และนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ เ ติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง
ทาการศึกษานโยบายของท่าเรือสาราญที่ประสบความสาเร็จ จากประเทศต่างๆ ดังนี้
2.8.3.1 ท่าเรือไค ตั๊ก ครูซ (Kai Tak Cruise Terminal)
ท่าเรื อไค ตั๊ก ครูซ เป็น ท่าเรื อสาราญของฮ่อ งกง สร้า งขึ้น จากการที่ รัฐบาลของ
ฮ่องกงได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาท่าเรือในระยะยาวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสาราญด้วย
การสร้างท่าเรือที่มีความทันสมัย และเป็นศูนย์กลางท่าเรือสาราญในภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งยังพัฒนา
เมืองฮ่องกงในเป็นที่รู้จักในชื่อ “Pearl of the Orient” ท่าเรือสาราญแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมซึ่ง
เป็น ท่า อากาศยานเก่ าของสนามบิน ไค ตั๊ ก เปิ ดให้ บริ การในบทบาทของเรือ สาราญเมื่อ วัน ที่ 12
มิถุนายน ค.ศ. 2013
ด้านนโยบายการพัฒนาและการจัดการท่าเรือของท่าเรือไค ตั๊ก ครูซ เริ่มต้นจาก
รั ฐ บาลได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญและท่ า เรื อ แห่ ง ใหม่ จ ากจ านวน
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นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญที่เพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.1990 ที่มีจานวน 4.4 ล้านคน
เพิ่มขึ้นเป็น 13.9 ล้านคนในปี ค.ศ. 2005 และรัฐบาลเห็นว่าการสร้างท่าเรือสาราญแห่งใหม่จะ
ก่อให้เกิ ดการสร้างงาน 11,000 ต าแหน่ง นอกจากนั้น คณะกรรมธิ การการท่อ งเที่ ยวฮ่ องกงได้
คาดการณ์ว่าท่าเรือแห่งนี้จะสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มากถึง 1,500 – 2,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี ("Going hand in hand Hong Kong, Singapore and Shanghai help Asia's cruise
industry take off," 2012)
ทั้งนี้ท่ าเทีย บเรื อไค ตั๊ก ครูซเป็นท่ าเทีย บเรือ น้าลึ ก ตั้ง อยู่ที่ วิคตอเรีย ฮาร์ เบอร์
(Victoria Harbour) มีข นาดกว้า งและไม่ มีอุป สรรคด้า นร่อ งลม ที่ตั้ ง ของท่า เรือ มีข้อ ได้เ ปรีย บ
ทางยุทธศาสตร์ในด้านภูมิศาสตร์ โครงสร้างสร้างพื้นฐานของท่าเรือและสิ่งอานวยความสะดวก (Lau
et al., 2014) ดังนี้
1) ท่าเรือมีความยาว 850 เมตร และกว้าง 350 เมตร สามารถรองรับเรือ
สาราญขนาดใหญ่ในการเข้าเทียบท่าพร้อมกันได้จานวน 2 ลา โดยท่าเทียบเรือสาราญแรกมีความยาว
455 เมตร กว้าง 35 เมตร ส่วนท่าเทียบเรือที่สองมีความยาว 395 เมตร กว้าง 35 เมตร
2) อาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ชั่วโมงละมากกว่า 3,000
คน อาคารผู้โดยสารได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในอาคาร
3) สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานของท่าเรือที่บริการให้กับผู้โดยสาร เช่น
ที่พักผู้โดยสาร ร้านอาหาร ร้านค้า ที่จอดรถ ด่ านศุลกากร พื้นที่บริการรับฝากกระเป๋า ทั้ง นี้ยัง มี
การบริการ Cruise-fly กับผู้โดยสารที่ต้องการต่อเครื่องบิน
4) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นสามารถ
เดินทางไปยังเมืองต่างๆ ด้วยการใช้รถไฟฟ้าใต้ดินโดยมีระยะทางห่างกับท่าเรือเพียง 10 กิโลเมตร
ด้วยลักษณะของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือไค ตั๊ก ครูซ โครงสร้างพื้นฐานของ
ท่าเรือ ความสามารถในการรองรับเรือจานวนและขนาดของเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่มากได้ พร้อมทั้ง
อาคารผู้โดยสารที่มีความทันสมัย สิ่งอานวยความสะดวกและการบริการที่เพียงพอตามความต้องการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมถึ ง ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง และเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งท่ า เรื อ กั บ สนามบิ น
แหล่ง ท่อ งเที่ย วต่ างๆ จึง ทาให้ ท่า เรื อไค ตั๊ก ครู ซ ประสบความส าเร็จ และได้รั บการยอมรั บจาก
สายการเดินเรือในการใช้ท่าเรือดังกล่าวเป็นท่าเรือหลัก
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2.8.3.2 ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูซ (Marina Bay Cruise Terminal)
ท่าเทียบเรือมารีน่า เบย์ ครูซ เป็นท่าเทียบเรือของประเทศสิงคโปร์ ท่าเรือแห่งนี้เป็น
ท่าเทียบเรือน้าลึก เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2012 ก่อสร้างโดยการร่วม
ทุนระหว่างการท่าอากาศยานสิงคโปร์ (SATS) กับบริษัทเกรวเออรส์ เดล ปอร์ด เดอ บาเซโลน่า
(Creuer del Port de Barcelona)
ด้านนโยบายในการจัดการของท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูซ ซึ่งปัจจุบันเป็นท่าเทียบเรือที่
เป็นศูนย์กลางของการเดินเรือในภูมิภาคอาเซียน และเป็นท่าเรือหลักในเส้นทางการเดินเรือสาราญใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญของสิ ง คโปร์ ไ ด้ รั บ
การสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ จากสายการบิ น สิ ง ค์ โ ปร์ แอร์ ไ ลน์ รวมถึ ง สนามบิ น ซางงี
ในการท่องเที่ยวเรือสาราญในรูปแบบ Fly-cruise และ Cruise-fly ด้วย โดยโครงสร้างสร้างพื้นฐาน
ของท่าเรือและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูซ ดังนี้
1) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเทียบเรือ สามารถรองรับเรือสาราญที่เข้ า
เทียบท่าได้พร้อมกันในจานวน 3 ลา โดยท่าเทียบเรือสาราญแรกมีความยาว 360 เมตร กว้าง
18 เมตร และลาที่สองมีความยาว 330 เมตร กว้าง 18 เมตร สามารถรองรับเรือสาราญที่มีน้าหนัก
ระวางถึง 220,000 ตัน มีจุดกลับเรือที่กว้างขวาง ไม่มีข้อจากัดด้านความสูง
2) อาคารผู้โดยสารมีขนาด 28,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสาร
ได้จานวน 6,800 คนต่อชั่วโมง
3) ท่ า เรื อ มารี น่ า เบย์ ครู ซ มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ
นักท่องเที่ยว ได้แก่ เคาน์เตอร์สาหรับลงทะเบียนจานวน 80 เคาน์เตอร์ มีเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง
40 คาน์เตอร์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ บริการ Cruise-fly กับผู้โดยสารที่ต้องการต่อเครื่องบิน และยังมีบริการ Drive-cruise
เพื่อ บริ การส าหรั บ นัก ท่องเที่ ยวที่ต้ องการเดิน ทางด้ว ยเรือ สาราญและต้องนารถมาจอดที่ ท่า เรื อ
โดยสามารถรองรับรถยนต์จานวน 327 คัน รถบัส 25 คัน และรถจักรยานยนต์ 46 คัน รวมถึงยังมี
ห้องจัดประชุมที่สามารถรองรับได้ถึง 7,000 คน
4) การเข้ า ถึ ง และเชื่ อ มต่ อ ท่ า เรื อ แห่ ง นี้ อ ยู่ ไ ม่ ไ กลกั บ สนามบิ น ซางงี
มีระยะทางห่างกัน 19.2 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที การเดินทางสู่แหล่ง ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยการใช้บริการขนส่งสาธารณะ รถไฟใต้ดินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ
ด้ ว ยปั จ จั ย ของท่ า เรื อ มารี น่ า เบย์ ค รู ซ ด้ า น โครงสร้ า งของท่ า เที ย บเรื อ
สิ่งอานวยความสะดวก การเข้าถึงและเชื่อมต่อที่ทาให้ท่าเรือนี้ประสบความสาเร็จแล้ว ท่าเรือแห่งนี้ยัง
ได้รับการสนับสนุนการบริการจากภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ หน่วยงานดู
และซ่ อ มบ ารุ ง เรื อ ส าราญ หน่ ว ยงานจั ด การภาคพื้ น ดิ น และบริ ษั ท ตั ว แทนสายการเดิ น เรื อ
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นอกจากนั้นตาแหน่งที่ตั้งที่ดึงดูดสายการเดินเรือจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ สภาพอากาศและ
ทะเลยังเอื้อต่อการเดินเรือตลอดทั้งปีด้วย ประกอบมีการกาหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาท่าเรือสิงคโปร์ให้
เป็นท่าเรือหลักเพื่อสร้างการเจริญเติบโตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และมีการกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ ได้แก่ 1) อานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการล่องเรือ
ในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค 2) การรักษาความปลอดภัยของเรือสาราญที่เดินทางจากท่า
ของประเทศสิงคโปร์ 4) สร้างการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวเรือสาราญทั้ง ในประเทศและใน
ภูมิภาค 5) สร้างความแข็งแกร่งให้กับการท่องเที่ยวเรือสาราญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6) ทบทวนนโยบายและกฎระเบี ย บต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ 7) สร้ า ง
ความสามารถของภาคี และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และประโยชน์จากการท่องเที่ยวเรือ
สาราญ
2.8.3.3 ท่าเรือบาร์เซโลน่า (Barcelona Cruise Terminal)
ท่าเรือบาร์เซโลน่า เป็นท่าเทียบเรือที่ตั้งอยู่ในประเทศสเปน โดยท่าเรือแห่ง นี้เป็น
ผู้นาในการให้บริการด้านท่าเทียบเรือของภูมิภาคยุโรป และยังเป็นฐานท่าเรือเพื่อเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร
ของเส้นทางการล่องเรือในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากนั้นยังเป็นผู้นาในด้านความปลอดภัย
และการจัดการด้านการจราจรของเส้นทางเรือสาราญ ทั้ง นี้โครงสร้างสร้างพื้นฐานของท่าเรือและ
สิ่งอานวยความสะดวก การเข้าถึงและการเชื่อมต่อของท่าเรือบาร์เซโลน่า (MEDCRUISE, 2017) ดังนี้
1) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่ามีท่าเรือ
ทั้งหมด 9 ท่า โดยมีท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญจานวน 7 ท่า อยู่ในพื้นที่หลัก 2 แห่ง ได้แก่
Adossat Quay Terminals ภายในท่าเรือแห่งนี้มีท่าเทียบเรือ 4 แห่งและมีอาคารผู้โดยสาร A, B, C
และ D ท่าเรือแห่งที่สองคือ World Trade Centre Terminals (WTC) ประกอบด้วยท่าเรือจานวน
3 แห่งและมีอาคารผู้โดยสารเหนือ อาคารใต้ และอาคารตะวันออก เป็นท่าเทียบเรือที่อยู่กึ่ง กลาง
ระหว่างท่าเทียบเรือทั้งหมด และยังมีท่า Maremagnum Port Vell เป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่แต่
ไม่ได้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือสาราญเนื่องจากมีอาคารผู้โดยสารขนาดเล็กเพียงอาคารเดียว
ท่าเทียบเรือ A มีความยาวของท่าเทียบเรือ 700 เมตร อาคารผู้โดยมีพื้นที่
3,450 ตารางเมตรและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3,000 คน ท่าเทียบเรือ B มีความยาวของ
ท่าเทียบเรือ 700 เมตร อาคารผู้โดยสารมีขนาด 6,500 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้จานวน 3,600
คน ท่าเทียบเรือ C มีความยาวของท่าเทียบเรือ 580 เมตร รองรับผู้โดยสารได้จานวน 3,200 คน ส่วน
ของท่าเทียบเรือ D มีความยาวของท่าเทียบเรือ 580 เมตร อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 10,000 ตาราง
เมตร รองรั บ ผู้ โ ดยสารได้ จ านวน 3,500 คน ด้ า นท่ า เที ย บเรื อ อาคารเหนื อ ท่ า เที ย บเรื อ
มีความยาว 230 เมตร อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวน
800 คน และอาคารด้านใต้มีความยาวของท่าเทียบเรือ 434 เมตร อาคารผู้โดยสารมีพื้นที่ 5,000
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ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวน 1,100 คน และส่วนของท่าเรือ Maremagnum Port
Vell มีอาคารผู้โดยสารซึ่งมีความยาวของท่าเทียบเรือเพียง 220 เมตรและ 255 เมตร อาคาร
ผู้โดยสารมีพื้นที่ 480 ตารางเมตรและ 2,200 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียง 200 คน
และ 250 คนเท่านั้น
2) สิ่ ง อ านวยความสะดวกของท่ า เรื อ บาร์ เ ซโลน่ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ ได้แก่ อาคารผู้โดยสารที่มีเครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ บริการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ร้านขายสินค้าปลอดภาษี ร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมทั้งยังมีการบริการ
รถรับ-ส่ง จากท่าเรือไปยังเมืองบาร์เซโลน่า หรือที่เรียกว่า “Hop on Hop off”
3) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือบาร์เซโลน่าข้าสู่เมืองและไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะดวกกับนักท่องเที่ยว เนื่องจากท่าเรือ WTC เป็นท่าเทียบเรือที่นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ รถประจาทาง รถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใช้บริการรถรับ-ส่ง
ด้านนโยบายในการพัฒนาและการจัดการการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ของท่ าเรื อบาร์เซโลน่า นั้น ได้รั บการสนับ สนุน จากภาครัฐ ดั ง นี้ 1) การส่ง เสริม พื้นที่ แถบทะเล
เมดิเตอร์ เรเนียนให้เป็นจุ ดหมายปลายทางในการล่อ งเรือสาราญ สร้ างประสิ ทธิภาพของสมาชิ ก
สายการเดินเรือโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการจราจรและการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ
และส่งเสริมการพัฒนาแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ เช่น การจัดตั้งเครื่องมือเตือนเพื่อ
นาเสนอข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่ท่าเรือและเรือสาราญ 2) หาการอุดหนุนโดยสหภาพยุโรป
(Cohesion Fund) ภายใต้การดูแลของคณะกรรมธิการยุโรปเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุนของท่าเรือ
บาร์เซโลน่า 3) จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท่าเรือบาร์เซโลน่า
2.8.3.4 ท่าเรือไมอามี่ (Miami Cruise Terminal)
ท่าเรือไมอามี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นท่าเทียบเรือซึ่งเป็นผู้นาในเรื่องท่าเทียบเรือสาราญระดับโลก โดยการท่าเรือ ไมอามี่ได้กาหนดให้
ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือซึ่งเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเรือสาราญของโลก หรือ “The Cruise
Capital of the World” ทั้ง นี้โครงสร้างสร้างพื้นฐานของท่าเรือและสิ่ง อานวยความสะดวก
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อของท่าเรือไมอามี่ ดังนี้
1) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือไมอามี่มีท่าเรือทั้งหมด 7
ท่า ได้แก่ ท่าเรือ B, C, D, D, E, F, G มีความยาวของท่าเทียบเรือทั้ งหมด 2,215 เมตร โดยท่าเทียบ
เรือไมอามี่มีอาคารผู้โดยสารทั้งหมด 6 อาคาร มีพื้นที่รวมทั้งหมด 724,684 ตารางฟุต โดยอาคาร
ผู้โดยสารท่าเทียบเรือ B และ C เป็นท่าเทียบเรือที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2010 โดยใช้มาตราฐาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ 8,527 ตารางเมตร รองรับเรือที่มีขนาดสูงสุดได้ 145,408 ตันกรอส
และสามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวน 5,000 คน มีสายการเดินเรือ NCL ใช้ท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็น
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ท่าเทียบเรือหลัก อาคารผู้โดยสารท่าเทียบเรือ D และ F มีพื้นที่อาคารโดยสารประมาณ 10,684
ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวนมากกว่า 4,000 คน ส่วนของท่าเทียบเรือ F และ G
มีพื้นที่ 11,845 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวนมากกว่า 4,000 คน และท่าเทียบเรือ J
อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของท่าเรือมีพื้นที่ 5,214 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จานวน
1,500 คน ทั้งนี้อาคารท่าเทียบเรือ F และ G สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1999 สามารถรองรับเรือสาราญที่มี
ขนาด 187,526 ตันกรอสโดยมีสายการเดินเรือ RCCL ใช้เป็นท่าเทียบเรือหลักและอาคารท่าเทียบเรือ
D และ E สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2007 และปรั บปรุง ขึ้นใหม่ ในปี ค.ศ. 2012 เพื่ อให้ตอบสนอง
ความต้องการของสายการเดินเรือที่มากขึ้น สามารถรองรับเรือสาราญที่มีขนาด 115,000 ตันกรอสซึ่ง
ท่าเรือทั้ง 2 แห่งนี้มีส ายการเดิ นเรือ Carnival Corporation ใช้เป็นหลั ก และส่วนของอาคาร
ท่าเทียบเรือ J ใช้สาหรับสายการเดินเรือที่มี ความหรูหราและรองรับเรือสาราญที่มีได้ขนาดเล็กที่มี
ขนาดไม่เกิน 64,921 ตันกรอสเท่านั้น
2) สิ่งอานวยความสะดวก ท่าเทียบเรือไมอามี่มีสิ่งอานวยความสะดวกที่
ทันสมัยให้กับนักท่องเที่ยวเรือสาราญ มีอาคารจอดรถจานวนมากเพื่อรองรับเรือสาราญ และมีบริการ
ซ่อมบารุงให้กับเรือสาราญ
3) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ สามารถเดินทางเข้าถึงท่าเรือได้อย่างสะดวก
โดยสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถแท็กซี่ ท่าเทียบเรือตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินทั้ง 2 แห่งซึ่ง
เป็นสนามบินนานาชาติของไมอามี่ คือ สนามบิน Miami International Airport ที่อยู่ห่างเพียง 16
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีและสนามบิน Fort Lauderdale-Hollywood International
Airport อยู่ห่างจากท่าเรือ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ทั้งนี้สายการเรือยัง มี
บริการรถบัสเพื่อรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากสนามบินมายังท่าเรือด้วย
จากข้อมูลของ Port Miami 2035 Master Plan ด้านการพัฒนาและการจัดการ
ท่าเรือสาราญของท่าเรือไมอามี่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของ
ท่าเรือ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทาโครงการระยะยาวเพื่อส่งเสริมและประสานงานร่วมกับหน่วยงานของ
รัฐบาลและท้องถิ่นในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการเป็นท่าเรือชั้นนาของโลก และเป็น
ท่าเรือที่พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนด้วย ทั้ง นี้มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
เพื่อรักษาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกแก่สายการเดินเรือและนักท่องเที่ยวเรือสาราญในปี
ค.ศ. 2025 โดย 1) การสร้างท่าเรือและอาคารผู้โดยสารใหม่เพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวเรือ
สาราญที่เติบโตขึ้น 2) สร้างถนน ที่จอดรถและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกที่มีความจาเป็นในการ
เดินทางลงเรือและขึ้นฝั่ง 3) ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารผู้โดยสาร 4) ดาเนินนโยบายโดย
คานึงถึงความยืดหยุ่นในการก่อสร้างสิ่ง อานวยความสะดวกเพื่อรองรับเรือสาราญทั้ง ที่มีขนาดใหญ่
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และขนาดเล็ ก 5) ศึกษาและก่อสร้างสิ่ง อานวยความสะดวกเพื่อการขยายตลาดนักท่ องเที่ยวเรื อ
สาราญและผู้โดยสารที่ข้ามฝากโดยรถยนต์ เป็นต้น
ทั้งนี้ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกของท่าเรือ อาคารผู้โดยสารที่ทันสมัย การขนส่ง
ทางอากาศและสนามบินที่มี ประสิทธิภาพ การรักษความปลอดภัย การสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเรือสาราญจนทาให้ท่าเรือสาราญไมอามี่
ประสบความสาเร็จทั้งการจัดการท่าเรือสาราญและการเป็นท่าเรือหลัก
จากการศึกษานโยบายท่าเรือที่ประสบความสาเร็จทั้ง 4 ท่าเรือ ได้แก่ท่าเรือไค ตั๊ก
ครูซ ท่าเรือมารีน่า เบย์ ครูซ ท่าเรือบาเซโลน่า และท่าเรือไมอามี่สามารถสรุปได้ว่า ท่าเรือเหล่านี้มี
ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการท่าเรือและการท่องเที่ยวเรือสาราญประสบความสาเร็จได้นั้น เกิดจากการ
ภาครัฐได้เห็นความสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ ได้รับการสนับสนุนในการกาหนด
นโยบายเพื่อเป็นแผนแม่บท หรือเป็นแผนงานเพื่อเป็น กรอบในการพั ฒนาตั้ง แต่ระบบโครงสร้า ง
พื้นฐาน การมีท่าเทียบเรือ มีอาคารผู้โดยสาร มีสิ่ง อานวยความสะดวกที่ทั นสมัย และเพียงพอต่อ
ความต้องการของสายการเดินเรือและนักท่องเที่ยว มีการสนับสนุนแหล่งทุนเพื่อการพัฒนา รวมทั้ง
ยังให้ความสนใจในการพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนั้นการเข้าถึงและ
เชื่อมต่อทั้งจากท่าเรือไปยังท่าอากาศยาน จากท่าเรือไปยังแหล่งท่องเที่ ยวก็เป็นปัจจัยที่ทาให้ท่าเรือ
ต่างๆ เหล่านี้ประสบความสาเร็จด้วย

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจยั
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับ การท่องเที่ยวเรือสาราญของ
ประเทศไทย กรณีศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง” ดาเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed
Research Methodology) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งการวิจัยแบบผสมผสานนั้นเป็นการนาวิธีการ
วิจัยทั้งสองแบบมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้คาตอบของการศึกษาวิจัย (รัตนะ บัวสนธ์, 2555) ด้วยการใช้
แบบสอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ร่ ว มกั บ การสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semistructured Interview) และนาผลการประเมินศักยภาพเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวสาราญต่อไป
การวิจัยแบบผสมของงานวิจัยนี้เป็นรูปแบบของการวิจัยแบบนา-แบบรอง (Dominant-less
Dominant Design) ซึ่งเป็นการดาเนินการวิจัยที่เน้นแนวทางหรือระเบียบวิธี วิจัยหนึ่งเป็นแนวทาง
หลักแล้วเสริมด้วยอีกระเบียบวิธีวิจัยอีกแบบหนึ่ง (สุทิติ ขัตติยะ & วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2554)
โดยเน้น รูป แบบของการวิจั ย เชิ งปริม าณเป็น แนวทางหลัก และมี ระเบีย บวิ ธีวิ จัย เชิง คุณ ภาพเป็ น
แนวทางรอง เพื่อนาผลของข้อมูลที่ไ ด้จากการวิเคราะห์เชิง คุณภาพมาใช้ในการสนับสนุนผลจาก
การวิจัยเชิงปริมาณและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความลึกถูกต้อง แม่นยามากที่สุด จนนาไปสู่การบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง & สรายุทธ กันหลง, 2560)
นอกจากนั้นการศึกษาในครั้งนี้ มีกระบวนการในการดาเนินงานวิจัยอย่างเป็นลาดับขั้น ตอน
และต่อเนื่อง โดยขั้นตอนในการทาวิจัยเริ่มต้นจากการกาหนดปัญ หาในการศึกษาวิจัย จากนั้นจึง
กาหนดวัตถุประสงค์ คาถามการวิจัยและกาหนดขอบเขตการวิจัย แล้วจึงทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและนาข้อมูลที่ได้จากนั้นมาใช้ออกแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมื อที่ใช้ใน
การเก็ บ ข้ อมู ล สถิ ติ ที่ใ ช้ ใ นกาวิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากนั้น จึ ง ทดสอบเครื่อ งมื อด าเนิน การเก็ บข้ อ มู ล
นาผลมาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย ตามแผนภาพที่ 3.1
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กาหนดปัญหาในการทาวิจัย
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กาหนดวัตถุประสงค์ คาถามและกาหนดขอบเขตในการทาวิจัย
ออกแบบการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ

การวิจัยเชิงปริมาณ
ทดสอบเครื่องมือ
ดาเนินการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 3. 1 กระบวนการในการดาเนินงานวิจัย

90

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- สัญชาติ

ตัวแปรตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ที่มีต่อท่าเรือสาราญ

ตัวแปรตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

ศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยว
เรือสาราญท่าเรือของประเทศไทย
ภาพที่ 3. 2 กรอบแนวคิดการวิจัย
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3.2 ตัวแปร
3.2.1 ตัวแปรต้น
ข้อมูลลักษณทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญประกอบด้วย
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
6) สัญชาติของนักท่องเที่ยว
3.2.2 ตัวแปรตาม
ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ
3.2.2.1 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อท่าเรือสาราญ ได้แก่
1) ความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
2) วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
3) ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
4) แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ
5) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ
6) รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวบนฝั่ง
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวบนฝั่ง
8) การรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
3.2.2.2 ศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง (ตารางที่ 3.1)
ตารางที่ 3. 1 แจกแจงตัวแปรศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
ชื่อตัวแปร
1. คุณลักษณะของท่าเรือ
(Port Characteristic)

ตัวแปรย่อย
1) ที่ตั้งของท่าเรือ (Port Location)
2) การเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ (Port Connectivity)
3) สภาพอากาศและทะเล (Weather and Sea Condition)

ลักษณะ
คาตอบ
มาตรวัดแบบ
Likert Scale
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ตารางที่ 3. 1 แจกแจงตัวแปรศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง (ต่อ)
ชื่อตัวแปร

ตัวแปรย่อย

2. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกของ
ท่าเรือ (Port
Infrastructure and Port
Facilities)

1) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ (Port Infrastructure) ได้แก่
ท่าเทียบเรือ อาคารผู้โดยสาร
2) ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ (Public Utility at Port)
3) สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ (Port Facilities) ได้แก่
ห้องน้า ร้านอาหาร ที่จอดรถ
4) ความสามารถของท่าเรือในการรองรับผู้โดยสาร (Capacity
for Handling Cruise Passenger)

ลักษณะ
คาตอบ
มาตรวัดแบบ
Likert Scale

3. การให้บริการ (Services) 1) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (Tourist Information)
2) การบริการกระเป๋าสัมภาระ (Luggage Handling)
3) การจัดการการท่องเที่ยวบนฝั่ง (ShoreEexcursion
Management)
4) บริการแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Exchange)
5) บริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ (Internet/Wifi/Phone)
6) ร้านขายของที่ระลึก (Souvenir Shop)
7) มัคคุเทศก์ (Tourist Guide)
8) การสื่อสารของผู้ให้บริการ (Communication Skills of
other Service Providers)

มาตรวัดแบบ
Likert Scale

4. นโยบายและกฎระเบียบ
(Cruise Tourism Policy
and Regulations)

1) พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (Immigration
Formality)
2) การจัดการความปลอดภัย (Safety and Security)
3) แผนฉุกเฉิน (Emergency Plan)
4) ความสะอาดและสุขอนามัย (Hygiene and Sanitation)

มาตรวัดแบบ
Likert Scale

5. แหล่งท่องเที่ยว
(Tourism Attraction)

1) ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (Varety of Tourism
Attractions)
2) ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attractiveness of
Tourism Attractions)
3) ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (Unique of Tourist
Attractions)

มาตรวัดแบบ
Likert Scale

93
ตารางที่ 3. 1 แจกแจงตัวแปรศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง (ต่อ)
ชื่อตัวแปร

ตัวแปรย่อย

ลักษณะ
คาตอบ
มาตรวัดแบบ
Likert Scale

6. กิจกรรมการท่องเที่ยว
(Tourism Activities)

1) ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว (Variety of
Tourism Activities)
2) ความน่าสนใจของกิจกรรมท่องเที่ยว (Attractiveness of
Tourism Activities)
3) ความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมท่องเที่ยว (Value for
Money of Tourism Activities)

7. การเข้าถึงและการ
เชื่อมต่อ (Accessibility
and Connection)

1) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง (Accessibility มาตรวัดแบบ
from Port to Town)
Likert Scale
2) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือ
สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ (Accessibility from Port to Major
Attractions)
3) การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว (Connection
between Tourist Attractions)

8. สิ่งอานวยความสะดวก
บนฝั่ง (Amenity on
Shore)

1) ร้านอาหาร ภัตตาคาร (Restuarants)
2) แหล่งช้อปปิ้ง (Shopping Areas)
3) ที่พัก (Accommodations)
4) แท็กซี่ รถประจาทาง ระบบขนส่งสาธารณะ
(Taxi/Bus/Public Transportation)

มาตรวัดแบบ
Likert Scale

3.3 ระเบียบวิธีวิจัย
3.3.1 ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ
3.3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร
คือ นักท่องเที่ยวที่เดินโดยเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือสาราญ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
จานวน 186,380 คน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2558 (สานักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2558)
2) กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
โดยการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมากับเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือสาราญ ณ
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ท่าเรือแหลมฉบัง จากการใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนด
คุณลักษณะของประชากรที่ศึกษาในการใช้เป็นคาถามเพื่อคัดกรองสาหรับคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการ
วิ จั ย โดยเริ่ ม ต้ น จากการสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แล้ ว จึ ง คั ด กรองตั ว อย่ า งตามกระบวนการ
จากรายละเอียดคาถาม ดังนี้
(1) เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางกับเรือสาราญ
(2) จะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่แวะพักยังท่า เรือ และมีการท่องเที่ยวบนฝั่ง
เดินทางมากับเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือสาราญ
3) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งนี้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ จานวนผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผู้วิจัย
กาหนด โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากกาหนดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณทาโร่ยามาเน่
(Yamane, 1973) กาหนดค่าความคาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังนี้
n
=
N
1+N (e)2
เมื่อ
n
แทน จานวนหน่วยตัวอย่าง
N
แทน ขนาดประชากร (186,380 คน)
e
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)
การคานวณ
n
=
N
1 + N (e)
n
=
186,380
1 + 186,380 (0.05)2
n
=
399.13
n
~
400
ดังนั้นจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
3.3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยใช้เ ครื่องมื อการวิ จัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง สามารถแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาชี้แจงวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม อธิบายลักษณะของแบบสอบถาม
ส่วนประกอบของแบบสอบถามและชี้แจงให้ผู้ตอบเข้าใจถึงคาตอบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรมี
ความสาคัญอย่างไรกับผู้วิจัย
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ด้วยเรือสาราญ ณ ท่าเรือสาราญแหลมฉบัง ซึ่งประกอบไปด้วย
(1) เพศ ได้แก่ เพศหญิง เพศชาย เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ
(Nominal Scale)
(2) อายุ เป็นการวัดข้อมูลแบบอัตราส่วน (Ratio Scale)
(3) สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
(4) ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับมาตรา
(Ordinal Scale)
(5) อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
(6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงอันดับมาตรา
(Ordinal Scale)
(7) สั ญ ชาติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเป็ น การวั ด ระดั บ ข้ อ มู ล แบบนามบั ญ ญั ติ
(Nominal Scale)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ด้วยเรือสาราญ ณ ท่าเรือสาราญแหลมฉบัง มีลั กษณะเป็นแบบสอบถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก
(Multiple Choice Question) และเป็นแบบจัดอันดับ (Ranking Question) ดังนี้
(1) ความถี่ในการท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญ เป็นระดับการวัดข้อมูล แบบ
อัตราส่วน (Ratio Scale)
(2) แรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญ เป็น ระดับการวัด
ข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
(3) วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญ เป็นระดับการ
วัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
(4) ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบ
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
(5) แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ เป็นระดับการ
วัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
(6) กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ เป็น
ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
(7) รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวบนฝั่ง เป็น ระดับการวัดข้อมูลแบบนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
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(8) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวบนฝั่ง เป็นระดับการวัดข้อมูล
ประเภทเรียงอันดับมาตรา (Ordinal Scale)
(9) การรับรู้ข้อมูลของท่าเรือแหลมฉบั ง เป็นระดับการวัดข้อมูลแบบนาม
บัญญัติ (Nominal Scale)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ
แหลมฉบัง โดยข้อคาถามจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความคาดหวังก่อนรับใช้บริการท่าเรือ และ
ความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการท่าเรือ ซึ่งแยกย่อยออกเป็น 8 ตอนได้แก่
(1) คุณลักษณะของท่าเรือ (Port Characteristic)
(2) โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวยความสะดวกของท่ า เรื อ (Port
Infrastructure and Port Facilities)
(3) การให้การบริการของท่าเรือ (Port Services)
(4) นโยบายและการจัดการ (Port Policy and Management)
(5) แหล่งท่องเที่ยว (Tourism Attractions)
(6) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Activities)
(7) การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ (Accessibility and Connection)
(8) สิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง (Amenity)
การกาหนดรูปแบบการตอบคาถามโดยการการวั ดแบบ Likert Scale การเลือกใช้
มาตรวัดมีความสาคัญต่อคุณภาพของข้อมูล ซึ่งจะนาไปสู่ความถูกต้องน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์
(ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์, 2550) ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งมาตรการวัดเป็น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความสาคัญ/ประสิทธิภาพ
ระดับคะแนน
สาคัญมากที่สุด / มีประสิทธิภาพมากที่สุด
5
สาคัญมาก / มีประสิทธิภาพมาก
4
ค่อนข้างสาคัญ / ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
3
สาคัญน้อย / มีประสิทธิภาพน้อย
2
สาคัญน้อยที่สุด / มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
1
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการท่าเรือสาหรับเรือสาราญของ
ประเทศไทย
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3.3.1.3 การทดสอบเครื่องมือ
1) ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)
แบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและ
วัดความสอดคล้องหรือความเหมาะสมของข้อคาถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อ
ทาการปรับปรุงแก้ไข โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตามสูตร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) ดังนี้
สูตร

IOC =

เมื่อ

IOC

∑

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
∑
แทน ผลรวมคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
และกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณารายการประเมิน +1 หมายถึง แน่ใจว่าคาถามมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหา 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคาถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหา และ -1 หมายถึง
แน่ใจว่าคาถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา และเมื่อได้ผลการทดสอบแบบสอบถามได้ค่าความสอดคล้อง
แล้วจากนั้นจึงนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะและดาเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ผลการพิจารณาแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ
1.00
2) ความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้ วิ จั ย ต้ อ งท าการทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์กับข้ออื่นๆ ด้วยการนาแบบสอบถาม
การวิจัย สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่างแล้วจึงนามาทาแบบทดสอบโดยวิธีการหาค่า
สัม ประสิ ทธิ์ อั ลฟ่ า (Cronbach’s Alpha) ผ่ า นการน าข้ อมู ล มาค านวณผ่ า นโปรแกรมในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ โดยได้กาหนดค่าของความเชื่อมั่นซึ่งต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.75 (สุทิติ ขัตติยะ & วิไ ล
ลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2554; องอาจ นัยพัฒน์, 2551)
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือเพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยมมมีผลการพิจารณาแบบสอบถาม
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.968 และ 0.961
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3.3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยน าแบบสอบถามของงานวิ จั ย แจกให้ กั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าแวะพั ก ยั ง ท่ า เรื อ ส าราญแหลมฉบั ง โดยผู้ ต อบแบบสอบถามท าการตอบ
แบบสอบถามลงในแบบสอบถามด้วยตนเอง หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาเพื่อดาเนินการ
วิเคราะห์ และสรุปผลตามขั้นตอนของการวิจัย
2) ข้อมูลทุติภูมิ
ในการท าการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มูล จากเอกสารต่ า งๆ
หนังสือ วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสาร
การบรรยายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ครอบคลุมกว้างขวาง น่าเชื่อถือและมีความถูกต้อง
3.3.1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ กษาในครั้ งนี้ ผู้วิ จั ยได้ใ ช้ห ลัก การวิเ คราะห์ ตามหลัก สถิติ เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลของ
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และผลของการประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือ สาราญแหลมฉบังที่
รวมรวมจากการเก็บแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามหลักสถิติตามขั้นตอน (สุทิติ
ขัตติยะ & วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2554) ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ ยวด้วยเรือ
สาราญ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และนามาถ่วงน้าหนักเพื่อจัดลาดับ
ความสาคัญ (ในส่วนของแบบสอบถามส่วนที่ 2 ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ จานวน
6 ข้อ และตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จานวน 9 ข้อ)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test เพื่อหาความแตกต่างระหว่างระดับความสาคัญ
ของความคาดหวัง และผลการปฏิบัติง านของความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือ
สาราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อนามาใช้อธิบายในส่วนของความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้วิจัยได้กาหนดค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนผลต่างระหว่างความคาดหวังก่อนใช้บริการ กับความพึงพอใจหลัง ใช้บริการ เป็น 5
ระดับ โดยการแปลความหมายของคะแนนจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ใช้หลักเกณฑ์ พิจารณาระดับ
ความคาดหวังและความพึงพอใจจากการคานวณอันตรภาคชั้น ดั้งนี้
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สูตรการคานวณหาอันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้น
=
=
คานวณได้อันตรภาคชั้น =
4.21 – 5.00

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนระดับ
5-1
5
0.80

หมายถึง นักท่องเที่ยวมีระดับความสาคัญของความคาดหวังและ
ผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีระดับความสาคัญของความคาดหวังและ
ผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจมาก
2.61 – 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีระดับความสาคัญของความคาดหวังและ
ผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจปานกลาง
1.81 – 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีระดับความสาคัญของความคาดหวังและ
ผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีระดับความสาคัญของความคาดหวังและ
ผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจน้อยที่สุด
3) การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญด้วย Importance-Performance
Analysis (IPA)
การศึ ก ษาการจั ด การท่ า เรื อ ส าหรั บ เรื อ ส าราญจะใช้ ตั ว แปรที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
แตกต่ า งไปจากธุร กิ จบริ การด้า นอื่น ๆ โดยการวั ด ประสิท ธิ ภาพและศัก ยภาพจัด การท่ าเรื อผ่ า น
การเปรียบเทียบด้วยเทคนิค Important-Performance Analysis หรือที่เรียกกันว่า IPA วิเคราะห์
ระดับความสาคัญ (Important) โดยพิจารณาจากความคาดหวังก่อนใช้บริการกับความพึงพอใจกับผล
การปฏิบัติงาน (Performance) โดยพิจารณาจากความพึงพอใจหลังการใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง
Martilla and James (อ้างถึงใน ศุภจิต สนิทวงศ ณ อยุธยา, 2550) ถึงวิธีการ
วิเคราะห์ IPA ไว้ว่า การใช้กราฟในการวิเคราะห์ IPA ซึ่ง จะแบ่ง ออกเป็นแกนตั้ง และแกนนอน
โดยงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดให้ แ กนตั้ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ระดั บ ความส าคั ญ (Important) จาก
การวัดความคาดหวังที่มีต่อจัดการท่าเรือ แกนนอนแสดงถึงระดับ ผลการปฏิบัติงาน (Performance)
จากความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการท่าเรือ ทั้งนี้ภายในกราฟแบ่งการวัดออกเป็น 2 ระดับ คือระดับสูง
และระดับต่า โดยมีการแบ่งเกณฑ์ของระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงาน 4 Quadrant
ได้แก่
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Quadrant I

หมายถึง ระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
อยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า
Quadrant II หมายถึง ระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
อยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง
Quadrant III หมายถึง ระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
อยู่ในระดับต่า และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า
Quadrant IV หมายถึง ระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
อยู่ในระดับต่า และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง
ซึ่งหากระดับความสาคัญ ของความคาดหวังในคุณภาพการบริการและการจัดการ
ท่าเรือที่ผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยวได้ตั้งไว้ไม่สอดคล้องกับคุณภาพการบริการและการจัดการท่าเรือ
ที่ได้รับจริง ก็จะทาให้เกิดช่องว่างขึ้น ทั้งนี้แบบจาลองดังกล่าวสามารถอธิบายและแปลผลให้เห็นถึง
ปัจจัยที่ความสาคัญ ผลการปฏิบัติการ และแนวทางในการพัฒนาการจัดการท่าเรือให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
3.3.2 ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
3.3.2.1 การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร
ประชากรที่ทาการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับ การ
ท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย กรณีศึกษา ท่าเรือแหลมฉบังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ภาคเอกชน ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ และ
นักท่องเที่ยว
2) กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามแนวทางของระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ใช้ เ ทคนิ ค การผสมผสานแบบสามเส้ า (Triangulation Design) เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูล (สุทิติ ขัตติยะ & วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์, 2554) จากการศึกษาและ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมี การกาหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพประมาณ 25 – 35
ตัวอย่างจึงจะเพียงพอต่อการศึกษา และพบว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวให้ข้อมูลถึงจุดอิ่มตัว
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หรือข้อมูลที่มีลักษณะซ้ากัน (Redundancy) ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่
กลุ่ มที่ 1 ภาครั ฐ ได้ แก่ หน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ องกับ การจั ดการท่า เรื อเพื่ อ
การท่องเที่ยวเรือสาราญ จานวน 6 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 ภาคเอกชน ได้แก่ ตัวแทนของสายการเดินเรือและธุรกิจท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสาราญ มัคคุเทศก์ จานวน 15 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 3 ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จานวน 5 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 4 นักท่องเที่ยวเรือสาราญ จานวน 10 ตัวอย่าง
3.3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู้วิจัยได้ ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่อ งมือในการวิ จัยเชิง คุณภาพ
โดยใช้ แบบสัม ภาษณ์ แบบกึ่ง โครงสร้ าง (Semi-structured Interview) ดัง กล่ าวสั มภาษณ์กั บ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญโดยตรง เพื่อนาผลไปวิเคราะห์และ
ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นข้อมูลเสริมเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และนาผลที่
ได้เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาราญต่อไป
ทั้งนี้การเลือกใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อ ดี
และข้ อ จากัด กล่ า วคื อ ข้ อดี ข องแบบสัม ภาษณ์ที่ เ ป็น การสัม ภาษณ์โ ดยตรงของผู้ สัม ภาษณ์แ ละ
ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งช่วยให้เห็นสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น การสัมภาษณ์จะสามารถกระตุ้นให้
ผู้ ต อบให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการตอบได้ ม ากกว่ า การเขี ย นตอบ การสั ม ภาษณ์ ยั ง ท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล มี
ความซับซ้อนและได้ข้อมูลมากกว่าวิธีอื่นๆ ทั้งนี้แบบสัมภาษณ์สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลได้กับทุกคน
ทุกระดับการศึกษาซึ่งไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่สามารถอ่านหนังสือออกหรือเขียนหนังสือได้เท่านั้นจึงทา
ให้คุณภาพของข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง สาหรับข้อจากัดของแบบสัมภาษณ์
นั้นคือ เสียค่าใช้จ่าย ทุนทรัพย์ เวลาและพลัง งาน การเก็บข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้น
ขึ้นอยู่กับผู้สัมภาษณ์ซึ่งต้องมีความรู้ ความชานาญ และความสามารถของผู้สัมภาษณ์ บรรยากาศใน
การสัมภาษณ์ที่อาจมีแรงกดดันและสภาพทางอารมณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ รวมถึง ในการสัมภาษณ์
ข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ให้สัมภาษณ์อาจไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ซึ่งอาจทาให้ข้อมูลบิดเบือนและ
คลาดเคลื่อนได้ (สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์, 2554; องอาจ นัยพัฒน์, 2551)
1) ส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง หน่วยงาน องค์กรของผู้ให้สัมภาษณ์ วัน เวลาและสถานที่สัมภาษณ์
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ส่ ว นที่ 2 ส่ ว นของค าถามและช่ อ งว่ า งส าหรั บ บั น ทึ ก ค าตอบจากการ
สัมภาษณ์ ประกอบด้ว ย พฤติก รรมของนักท่ องเที่ยวที่เดิ นทางมาท่องเที่ย วด้ว ยเรื อสาราญ การ
ประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2) การทดสอบเครื่องมือ
ในการศึกษาวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ
และน าแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบค าถามการจั ด การท่ า เรื อ ส าราญ
แหลมฉบัง ประเทศไทย
ขั้น ตอนที่ 2 ตรวจสอบและสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ โดยการน าข้ อ มู ล จาก
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อกาหนดขอบเขตเนื้อหาและคาถามของแบบสัมภาษณ์ จากนั้นจึงนาแบบสัมภาษณ์ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและข้อบกพร่อง จากนั้นจึงนามาปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนเพื่อนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้กาหนด
ไว้ตามข้างต้น
3.3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ปฐมภูมิ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลขึ้นใหม่โดยการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับเรื่องที่ทาการศึกษาและ
นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และบรรยายเชิงเนื้อหา
3.3.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเ คราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ แก่นสาระ
(Thematic Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการในการระบุ วิเคราะห์ การจัดระเบียบข้อมูล และการรายงาน
ผลสรุปความเห็น (Boyatzis, 1998) ทั้ง นี้การวิเคราะห์แก่นสาระเป็นวิธีการหนึ่ง ในการวิเคราะห์
เชิงบรรยายซึ่งมุ่งเน้นการกาหนดรหัสเพื่อหาแก่นสาระและสร้างข้อสรุปของข้อมูลจากที่ปรากฏการณ์
ที่มองเห็นด้วยความจริงเฉพาะเรื่องตามที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการสื่อ (Boeije, 2010)
ทั้งนี้ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบแก่นสาระ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (Braun
& Clarke, 2006) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทาความคุ้นเคยกับข้อมูล (Familiarizing with Data) โดยการ
ถอดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การอ่านทบทวนซ้าๆ และจดบันทึกแนวคิดต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดรหัส (Generating Initial Codes) กาหนดรหัส
จากคุ ณ สมบั ติข องข้ อ มูล ในแต่ ละรูป แบบอย่า งเป็ น ระบบ และรวบรวมข้อ มู ลทั้ ง หมดตามรหั ส ที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 การหาแก่นสาระ (Searching for Themes) ตรวจทานและ
เรียบเรียงรหัสเข้าสู่แก่นสาระ (Theme) และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดตามแก่นสาระที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 4 การทบกวนแก่นสาระ (Reviewing Themes) ทบทวนการ
กาหนดรหัส และชุดข้อมูลที่ได้จากการกาหนดแก่นสาระเพื่อสร้างแผนภาพในการวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 5 กาหนดใจความสาคัญและชื่อให้กับแก่นสาระ (Defining and
Naming Themes) น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ด และสร้ า งคาจั ด กั ด ความ
ตามแก่นสาระนั้น
ขั้นตอนที่ 6 เขียนรายงานการวิจัย (Producing the Report) นาข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์เขียนรายงานการวิจัย
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุประเบียบวิธีวิจัยของการวิจั ยในครั้ง นี้ตามโดยแบ่ง ตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย (ตารางที่ 3.2) ดังนี้

3. เพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดการท่าเรือ
สาหรับการท่องเที่ยวเรือ
สาราญ ณ ท่าเรือแหลม
ฉบัง ประเทศไทย
เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

5

ชุมชน
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

10

15

6

400

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

5

ชุมชน
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ
10

15

ภาคเอกชน

6

ภาครัฐ

เชิงคุณภาพ

400

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

เชิงปริมาณ

2. เพื่อประเมินศักยภาพ
ของการจัดการท่าเรือ
แหลมฉบังในปัจจุบัน

400

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

เชิงปริมาณ

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วขอ ง
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ

ประชากร

ระเบียบวิธี
วิจัย

วัตถุประสงค์

การสุ่มแบบไม่
เฉพาะเจาะจง
การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง
การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงและการ
สุ่มแบบลูกโซ่
การสุ่มแบบลูกโซ่
การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง
การสุ่มแบบไม่
เฉพาะเจาะจง
การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง
การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงและการ
สุ่มแบบลูกโซ่
การสุ่มแบบลูกโซ่
การสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง

การสุ่มแบบไม่
เฉพาะเจาะจง

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

Thematic Analysis
Thematic Analysis
Thematic Analysis

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

Thematic Analysis

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

Thematic Analysis

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

T-test
IPA

Thematic Analysis

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

แบบสอบถาม

Thematic Analysis

Thematic Analysis

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

T-test
IPA

สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติขั้นสูง

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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3.4 จรรณยาบรรณของนักวิจัย
นั ก วิ จั ย หรื อ ผู้ วิ จั ย ที่ ท าการศึ ก ษาควรมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการประพฤติ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานวิจัยอยู่ภายใต้กรอบของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม เนื่องจากการวิจัยผู้วิจัยต้อง
เข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งที่ทาการศึกษา ผู้วิจัยต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทั้งทางวิช าการและการ
จัดการ มีความรับผิดชอบในการทาวิจัย รวมถึงนักวิจัยต้องมีความรู้พื้นฐาน ความชานาญในเรื่องที่
ทาการศึกษา เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความ
คาดหวังและความพึงพอใจของบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยต้องไม่ยึดติ ดกับกรอบความคิดหรือทัศนคติของ
ตนเอง ปราศจากอคติ ใ นทุ ก กระบวนการท าวิ จั ย และต้ อ งท าความเข้ า ใจและยอมรั บ ความ
แนวความคิดของผู้อื่น ผู้วิจัยต้องตระหนักว่าการมีอคติส่วนตัวหรือความสาเอียงอาจส่งผลต่อการ
บิดเบือนข้อมูลและข้อค้นพบทางวิชาการ จนนาไปสู่ผลเสียของการวิจัย
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสม ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัย เชิงปริมาณ
(Quantitative Methodology) ผู้วิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทา
การวิจัยที่จะต้องได้รับความยินยอมก่อนทาการวิจัย หากผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทาแบบสอบถาม
ผู้วิจัยห้ามบังคับและไม่ใช้คาถามที่ทาให้ผู้อื่นเกิดความเสื่อมเสียและอับอาย นอกจากนั้นนักวิจัยพึง
เคารพความคิดเห็นและเหตุผลทางวิชาการของผู้อื่นและควรมีใจกว้างพร้อมเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอน
การวิจัย พร้อมปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนเองให้ถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อ สังคมทุกระดับและมี
จิตสานึกที่จะอุทิศกาลังกาลังสติปัญญาในการทาวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ความเจริญและ
ประโยชน์สุขของของสังคม
ทั้งนี้ก่อนการทาการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยต้องเตรียมแบบฟอร์ม การให้การยินยอม (Consent
Form) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามวิจัยรับทราบและยินยอมในการให้สัมภาษณ์ โดยข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกปิดเป็นความลับ อีกทั้งข้อคาถามที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อประเมินค่า
ความเที่ย งตรงของแบบสอบถาม(Index of Item-Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้มั่นใจว่าคาถามดังกล่าวเป็นคาถามที่เหมาะสม มีจริยธรรมและศีลธรรม ไม่ล่วงล้าความเป็น
ส่วนตัวและทาให้ผู้ถูกวิจัยได้รับความอับอาย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญของ
ประเทศไทย กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ” ในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method
Methodology) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยผู้วิจัยได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนของการวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และสาหรับการวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ ผลของการศึกษาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
4.3 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
4.4 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์และศักยภาพของการจัดการท่าเรือสาราญ
แหลมฉบัง
4.5 ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติการจากความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวต่อศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน
4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบังใน
ปัจจุบัน
ทั้งนี้การนาเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์เพื่ อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปล
ความหมายผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
N
แทน ขนาดของกลุ่มประชากร
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
X
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติการแจกแจง t
F
แทน ค่าสถิติการแจกแจง F
df
แทน ค่าระดับชั้นแห่งความอิสระ
SS
แทน ผลโดยรวมกาลังสอง
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MS
P-Value

แทน
แทน

*

แทน

ค่าเฉลี่ยผลรวมกาลังสอง
ค่าความน่าจะเป็นที่คานวณได้จากค่าสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.1.1. ผลวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ต อบแบบสอบถามของนักท่อ งเที่ยวเรือสาราญ ได้แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย สัญชาติ โดยใช้แบบสอบถามเป็นจานวน 400 ชุด ซึ่งผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4. 1 ค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
11 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 – 70 ปี
71 – 80 ปี
81 – 90 ปี
รวม
ระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรี
การศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ/ค้าขาย
นักเรียน/นักศึกษา
เกษียณอายุ
อื่นๆ
รวม

ความถี่
181
219
400
7
31
38
47
97
126
47
7
400
170
128
96
394
44
106
59
11
171
9
400

ร้อยละ
45.25
54.75
100.0
1.75
7.75
9.50
11.75
24.25
31.50
11.75
1.75
100.0
43.1
32.5
24.4
100.0
11.00
26.50
14.75
2.75
42.75
2.25
100.0
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ตารางที่ 4.1 ค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
(ต่อ)
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
รายได้เฉลี่ยต่อปี
ต่ากว่า 100,000 บาท
100,000 – 400,000 บาท
400,001 – 700,000 บาท
700,001 – 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,001 บาท
ไม่ระบุรายได้
รวม
ทวีป
สัญชาติ
ทวีปยุโรป
อังกฤษ
เยอรมนี
ออสเตรีย
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
โรมาเนีย
เบลเยี่ยม
โปตุเกส
เอสโตเนีย
กรีซ
มอนเตเนโกร
สวีเดน
ฟินแลนด์
โครเอเชีย
รัสเซีย
ทวีปออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
ทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกา
แคนาดา
เม็กซิโก
ทวีปเอเชีย
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
อินเดีย
เกาหลี

ความถี่
6
18
23
14
154
185
400

ร้อยละ
1.50
4.50
5.75
3.50
38.50
46.25
100

192
113
58
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
99
87
12
81
52
24
5
28
10
6
6
2
2

48.00
28.25
14.50
1.00
1.00
0.50
0.50
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
24.75
21.75
3.00
20.25
13.00
6.00
1.25
7.00
2.50
1.50
1.50
0.50
0.50
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ตารางที่ 4.1 ค่าความถี่และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
(ต่อ)
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา
รวม

ความถี่
1
1
400

ร้อยละ
0.25
0.25
100.0

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปตามลักษณะทางประชากรศาตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงค่าความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 400
คน โดยจาแนกตวามตัวแปร ดังนี้
เพศ เมื่อจาแนกตามเพศพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้ง หมด 400 คน แบ่งเป็นเพศ
หญิงจานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 และเพศชายจานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25
ตามลาดับ
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 61 – 70 ปี มีความถี่สูง สุดเท่ากับ 126 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.50 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 51 – 60 ปี ความถี่เท่ากับ 97 คน คิดเป็นร้อย 24.25
อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และ 71 – 80 ปี มีความถี่เท่ากับ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ส่วนช่วง
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี 21 – 30 ปี 11 – 20 ปี และ 81 – 90 ปีคิดเป็นร้อยละ 9.50, 7.75, 1.75
และ 1.75 ตามลาดับ
ระดับการศึกษา พบว่าต่ากว่าปริญ ญาตรี มีจานวนความถี่สูง สุดเท่ากับ 178 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.10 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีมีความถี่เท่ากับ 128 และ 96
คิดเป็นร้อยละ 32.50 และ 24.40 ตามลาดับ
อาชีพ โดยส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษียณอายุ มีจานวนความถี่สูง สุดเท่ากับ 171 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.75 รองลงมาอาชีพพนักงานบริษัท มีความถี่เท่ากับ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 มี
อาชี พ เจ้ า ของกิ จ การ/ค้ า ขาย ข้ า ราชการ/พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา และอื่ น ๆ
(ประกอบด้วยครู/อาจารย์ 3 คน แม่บ้าน 2 คน ผู้พิพากษา 1 คน เชฟ 1 คน และองค์กรไม่แสวงกาไร
1 คน) มีความถี่เท่ากับ 59, 44, 11 และ 9 คิดเป็นร้อยละ 14.75, 11.00, 2.75 และ 2.25 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อปี กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุรายได้เฉลี่ยต่อปีมีจานวน 215 คน ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 53.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อปีจานวนมากที่สุด คือมากกว่า 1,000,000 บาท มีจานวนความถี่
เท่ากับ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รายได้เฉลี่ยต่อปี 400,001 – 700,000 บาท 100,000 –
400,000 บาท 700,001 – 1,000,000 บาท และต่ากว่า 100,000 บาท มีความถี่เท่ากับ 23, 18, 14
และ 6 คิดเป็นร้อยละ 5.75, 4.50, 3.50 และ 1.50 ตามลาดับ และมีกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่
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ระบุรายได้จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้อาจเป็นความลับของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
สัญชาติ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในทวีปยุโรปจานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ
48.00 ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปเอเชียจานวน 99, 81 และ 28 คิดเป็นร้อยละ
24.75, 20.25 และ 7.00 ตามลาดับ เมื่อแยกตามสัญ ชาติ พบว่าสัญชาติอังกฤษมีจานวนความถี่
เท่ากับ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาสัญชาติออสเตรเลียมีความถี่ 87 คน คิดเป็นร้อยละ
21.75 และสัญชาติอเมริกามีความถี่เท่ากับ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00

4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือ
สาราญ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ ได้แก่ ความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ แรงจูงใจ วัตถุประสงค์ต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญ การท่องเที่ยวบนฝั่ง แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบ
หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว การรับข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวบนฝั่ง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ผลแต่ละประเด็นได้ดังนี้
4.2.1 ผลการศึกษาความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 2 ความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ความถี่
ครั้งแรก
2 – 3 ครั้ง
4 – 5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
รวม

ความถี่
63
96
75
166
400

ร้อยละ
15.75
24.00
18.75
41.50
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังท่าเรือแหลมฉบัง
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญมากกว่า 5 ครั้ง มีความถี่เท่ากับ 166 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.50 รองลงมา 2–3 ครั้ง 4-5 ครั้ง และเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นครั้งแรก โดยมี
ความถี่เท่ากับ 96, 75 และ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00, 18.75 และ 15.75 ตามลาดับ
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4.2.2 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 3 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
วัตถุประสงค์
ธุรกิจ
การศึกษา
พักผ่อน/ท่องเที่ยว
ประชุม/สัมมนา
เยี่ยมเพื่อน/ญาติ
อื่นๆ
รวม

ความถี่
5
2
387
6
400

ร้อยละ
1.25
0.50
96.75
1.50
100.0

จากตารางที่ 4.3 พบว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางส่วนใหญ่เดินทางล่องเรือสาราญเพื่อ
พักผ่อนและท่องเที่ยว โดยมีความถี่เท่ากับ 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75
4.2.3 ผลการศึกษาผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 4 ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ผู้ร่วมเดินทาง
คนเดียว
บริษัท/องค์กร
ครอบครัว
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
คู่รัก/สามี-ภรรยา
อื่นๆ
รวม

ความถี่
8
3
123
52
214
400

ร้อยละ
2.00
0.75
30.57
13.00
53.50
100.0

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ ส่วนใหญ่เดินทางล่องเรือ
สาราญกับคู่รัก/สามี -ภรรยามีความถี่เท่ากับ 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาเดินทาง
ท่องเที่ยวร่วมกับครอบครัว 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75
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4.2.4 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือ
สาราญของกลุ่มตั วอย่ าง โดยใช้ใ นการศึ กษาใช้ม าตรวัดในการจัด ลาดั บ 3 ล าดับ จากคาตอบที่
กาหนดให้มีการเรียงลาดั บ 1-3 (Ranking 1-3) และนามาใช้ในการถ่วงน้าหนักเพื่อ จัดลาดั บ
และให้ค่าคะแนนความสาคัญ (นราศรี ไววนิชกุล & ชูศักดิ์ อุดมศรี, 2549) ดังนี้
ความสาคัญลาดับที่ 1 ค่าคะแนนความสาคัญเท่ากับ
3
คะแนน
ความสาคัญลาดับที่ 2 ค่าคะแนนความสาคัญเท่ากับ
2
คะแนน
ความสาคัญลาดับที่ 3 ค่าคะแนนความสาคัญเท่ากับ
1
คะแนน
ตารางที่ 4. 5 ลาดับความสาคัญแรงจูงใจต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
แรงจูงใจต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
1. กิจกรรมบนเรือสาราญ
2. ความสะดวกสบาย
3. เส้นทางการเดินเรือสาราญ
4. ประสบการณ์ใหม่ๆ
5. ช่วงเวลาการเดินทาง
6. ความน่าสนใจของท่าเรือ
7. ราคาของแพ็คเกจเรือสาราญ
8. การส่งเสริมการขาย
9. ชื่อเสียงของสายการเดินเรือ
10. ความปลอดภัย
11. แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่ง
12. ความคุ้มค่า

1
37
(9.3)
55
(13.8)
117
(29.3)
49
(12.3)
8
(2.0)
12
(3.0)
23
(5.8)
3
(0.8)
15
(3.8)
2
(0.5)
64
(16.0)
11
(2.8)

ลาดับความสาคัญ
2
3
13
16
(3.3)
(4.0)
38
33
(9.5)
(8.3)
46
27
(11.5)
(6.8)
37
39
(9.3)
(9.8)
18
20
(4.5)
(5.0)
22
20
(5.5)
(5.0)
58
35
(14.5)
(8.8)
7
9
(1.8)
(2.3)
28
23
(7.0)
(5.8)
22
26
(5.5)
(6.5)
65
71
(16.3) (35.5)
26
48
(6.5)
(12.0)

ไม่ระบุ
334
(83.5)
274
(68.5)
210
(52.5)
275
(68.8)
354
(88.5)
346
(13.5)
284
(71.0)
381
(95.3)
334
(83.5)
350
(87.5)
200
(53.8)
315
(78.8)

รวม
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
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ตารางที่ 4. 5 ลาดับความสาคัญแรงจูงใจต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ (ต่อ)
แรงจูงใจต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
13. สภาพอากาศและทะเล
14. อื่นๆ
- ครอบครัว
-

1
(0.0)
3
(0.9)
2
(0.6)

เพื่อน

ลาดับความสาคัญ
2
3
15
28
(3.8)
(7.0)

รวม

ไม่ระบุ
357
(89.3)

400
(100)

-

-

-

-

-

1
(0.3)

-

-

ตารางที่ 4. 6 ค่าคะแนนลาดับความสาคัญของแรงจูงใจต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

แรงจูงใจต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
เส้นทางการเดินเรือสาราญ
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่ง
ความสะดวกสบายของเรือสาราญ
สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ
กิจกรรมบนเรือสาราญ
ความคุ้มค่า
ชื่อเสียงของสายการเดินเรือ
ราคาของแพ็คเกจเรือสาราญ
ความน่าสนใจของท่าเรือ
ช่วงเวลาการเดินทาง
ความปลอดภัย
สภาพอากาศและทะเล
การส่งเสริมการขาย
อื่นๆ
- ครอบครัว
- เพื่อน

ค่าคะแนนลาดับความสาคัญ
1
2
3
รวม
351
92
27
470
192
130
71
393
165
76
33
274
147
74
39
260
111
26
16
153
33
52
48
133
45
56
23
124
23
58
35
116
36
43
20
100
24
36
20
80
6
44
26
76
30
28
58
9
14
9
32
16
9
9
6
1
7

จากตารางที่ 4.5 และ 4.6 ผลการศึกษาค่าความสาคัญของแรงจูงใจในการตัดสินใจท่องเที่ยว
เรือสาราญของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยด้านเส้นทางการเดินเรือเป็นแรงจูงใจที่มีค่าคะแนนลาดับ
ความส าคัญมากที่สุ ด โดยมีคะแนนล าดับความส าคัญ อยู่ที่ 470 คะแนน แรงจูง ใจรองลงมาคื อ
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่งซึ่งมีค่าคะแนนลาดับความสาคัญอยู่ที่ 393 คะแนน
ความสะดวกสบายของเรือสาราญ 274 คะแนน สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ 260 คะแนน และกิจกรรม
บนเรือสาราญ 153 คะแนน ตามลาดับ
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4.2.5 ผลการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ
ตารางที่ 4. 7 ลาดับความสาคัญแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ
แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ให้ความสนใจ
1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
4. แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
5. แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
6. อื่นๆ

1
125
(31.3)
72
(18.0)
139
(34.8)
14
(3.5)
50
(12.5)
-

ลาดับความสาคัญ
2
3
70
69
(17.5)
(17.3)
100
91
(25.0)
(22.8)
143
61
(35.8)
(615.)
19
57
(5.3)
(14.0)
58
90
(14.5)
(22.5)
-

ไม่ระบุ
136
(34.0)
137
(34.3)
57
(14.2)
310
(77.5)
202
(50.5)
-

รวม
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
-

ตารางที่ 4. 8 ค่าคะแนนลาดับความสาคัญแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ
อันดับที่
1
2
3
4
5

แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ให้ความสนใจ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

1
417
375
216
150
42

ค่าคะแนนลาดับความสาคัญ
2
3
286
61
140
69
200
91
116
90
38
57

รวม
763
584
507
356
137

จากตารางที่ 4.7 และ 4.8 ผลการศึกษาค่าความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือ
สาราญให้ความสนใจ พบว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าคะแนนลาดับ
ความสาคัญมากที่สุด โดยมีคะแนนลาดับความสาคัญที่ 763 คะแนน รองลงมาคือ แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติมีค่าคะแนนลาดับความสาคัญอยู่ที่ 584 คะแนน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 508
คะแนน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 353 คะแนน และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 140 คะแนน
ตามลาดับ
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4.2.6 ผลการศึกษากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ
ตารางที่ 4. 9 ลาดับความสาคัญกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่งที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจ
กิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่งที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญให้ความสนใจ
1. กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมเมือง
3. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
4. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง
6. กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้า
7. กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ ส่องสัตว์
8. กิจกรรมการท่องเที่ยวกลางคืน
9. ช้อปปิ้ง
10. อื่นๆ

1
41
(10.3)
147
(36.8)
21
(5.3)
83
(20.8)
16
(4.0)
16
(4.0)
53
(13.3)
1
(0.3)
22
(5.5)
-

ลาดับความสาคัญ
2
3
18
29
(4.5)
(7.2)
101
34
(25.3)
(8.5)
21
29
(5.3)
(7.2)
113
57
(28.2) (14.2)
18
26
(4.5)
(6.5)
32
38
(8.0)
(9.5)
52
74
(13.0) (18.5)
9
17
(2.3)
(4.3)
25
77
(6.3)
(19.3)
-

ไม่ระบุ
312
(78.0)
118
(29.5)
329
(82.3)
147
(36.8)
340
(85.0)
314
(78.5)
221
(55.3)
373
(93.3)
276
(69.0)
-

รวม
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
400
(100)
-

ตารางที่ 4. 10 ค่าคะแนนลาดับความสาคัญกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่งที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้
ความสนใจ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่งที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญให้ความสนใจ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมเมือง
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ ส่องสัตว์
กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
ช้อปปิ้ง
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้า
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง
กิจกรรมการท่องเที่ยวกลางคืน

ค่าคะแนนลาดับความสาคัญ
1
2
3
รวม
441
202
34
677
249
226
57
532
159
104
74
337
123
36
29
188
44
50
77
174
48
64
38
150
63
42
29
134
48
36
26
110
3
18
17
38
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จากตารางที่ 4.9 และ 4.10 ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่งที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมเมือง มีค่าคะแนนลาดับ
ความสาคัญอยู่ที่ 677 คะแนน ซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคะแนนลาดับความสาคัญมากที่สุด
และรองลงมาคือ กิ จกรรมการท่ องเที่ย วเพื่อ เรีย นรู้ วัฒ นธรรม ประวัติศ าสตร์ มีค่ าคะแนนล าดั บ
ความสาคัญอยู่ที่ 532 คะแนน กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ ส่องสัตว์ มีค่าคะแนนลาดับ
ความสาคัญอยู่ที่ 337 คะแนน ตามลาดับ
4.2.7 ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
ตารางที่ 4. 11 การรับรู้ข้อมูลท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
การรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
การรับรู้ข้อมูลท่าเรือ เว็บไซต์สายการเดินเรือ
บริษัทนาเที่ยว
เว็บไซต์ท่าเรือแหลมฉบัง
เพื่อน/ญาติ
บล็อคเกอร์/รีวิว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หนังสือ/นิตยสาร
โทรทัศน์/วิทยุ
อื่นๆ
- รายการท่องเที่ยวบนเรือสาราญ
- มหาวิทยาลัย
- ไม่ได้รับข้อมูล
รวม

ความถี่
181
104
40
22
10
15
5
3
20
15
1
4
400

ร้อยละ
45.25
26.00
10.00
5.50
2.50
3.75
1.25
0.75
5.00
3.75
0.25
1.00
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลท่าเรือสาราญแหลมฉบังมากที่สุด
จากเว็บไซต์ของสายการเดินเรือจานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 รองลงมารับรู้ข้อมูลผ่าน
บริษัทนาเที่ยวมีความถี่ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00

117
4.2.8 ผลการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่งของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 12 รูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่งของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
รูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่งของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
รูปแบบการท่องเที่ยว ซื้อทัวร์จากสายการเดินเรือ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง
บริษัทนาเที่ยวบนฝั่ง
อื่นๆ
รวม

ความถี่
192
134
74
400

ร้อยละ
48.00
33.50
18.50
100.0

จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่ง มากที่สุดโดย
การซื้อทัวร์จากสายการเดินเรือจานวนความถี่ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมามีการ
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวบนฝั่ง มีความถี่ 134, 74 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50,
18.50 ตามลาดับ
4.2.9 ค่าใช้จ่ายบนฝั่งโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยวบนฝั่ง

ค่าใช้จ่ายด้านด้าน
ของที่ระลึก

ค่าใช้จ่ายด้าน
ช้อปปิ้ง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ซื้อทัวร์จากสายการเดินเรือ
n = 117
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง
n = 70
บริษัทนาเที่ยวบนฝั่ง
n = 19

ค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารและ
เครื่องดื่ม

รูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่งของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ

ค่าใช้จ่ายด้านการ
เดินทาง

ตารางที่ 4. 13 ค่าใช้จ่ายบนฝั่งโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ

-

-

3,560.10

-

-

-

1,982.92

1,250.10

3,807.97

2,531.97

3,986.72

2,906.53

838.01

798.17

4,049.12

1,889.04

5,322.00

-

จากตารางที่ 4.13 ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายบนฝั่งโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ พบว่า
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วจากการซื้ อ ทั ว ร์ จ ากสายการเดิ น เรื อ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
การท่องเที่ยวบนฝั่งจานวนโดยเฉลี่ย 3,560.10 บาท
นักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยตนเองมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางโดยเฉลี่ยจานวน
1,982.92 บาท ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉลี่ย 1,250 บาท ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว
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บนฝั่งจานวนโดยเฉลี่ย 3,807.97 บาท ค่าใช้จ่ายด้านของที่ระลึกโดยเฉลี่ยจานวน 2,531.97 บาท
ช้อปปิ้งโดยเฉลี่ยจานวน 3,986.72 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จานวน 2,906.53 บาท
นักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการท่องเที่ยวจากบริษัทนาเที่ยวบนฝั่ง มีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง
โดยเฉลี่ยจานวน 838.01 บาท ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉลี่ย 798.17 บาท ค่าใช้จ่าย
ด้านการท่องเที่ยวบนฝั่งจานวนโดยเฉลี่ย 4,049.12 บาท ค่าใช้จ่ายด้านของที่ระลึกโดยเฉลี่ยจานวน
1,889.04 บาท ช้อปปิ้งโดยเฉลี่ยจานวน 5,322.00 บาท

4.3 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
งานวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ทาการทดสอบและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญด้วยสถิติ T-test และทดสอบด้วยสถิติ One-way ANOVA
ในกรณีที่ผลการวิจัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทาการเปรียบเทียบระดับ ความ
แตกต่างในแต่ละคู่ด้วยสถิติ Least-Significant Difference (LSD) ดังนี้
4.3.1 ผลการเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 14 การเปรียบเทียบเพศกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
1. ความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
2. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
3. ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
4. การรับรู้ข้อมูลท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
5. รูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ

คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ : เพศ
ชาย (n = 181)
หญิง (n = 219)
t
S.D.
S.D.
1.151
1.108
0.385
0.297
0.371
1.209
1.048
0.990
0.629
2.049
2.205
-0.328
0.907
0.882
-0.364

PValue
0.519
0.455
0.061
0.337
0.727

จากตารางที่ 4.14 พบว่าเพศที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ มีความถี่ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือ
สาราญ การรับรู้ข้อมูลท่าเรือสาราญแหลมฉบัง และรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ไม่แตกต่างกัน
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4.3.2 ผลการเปรียบเทียบอายุกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 15 ผลการเปรียบเทียบอายุกับความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
7
392
399

SS
45.546
460.614
506.160

MS
6.507
1.175

F
5.537*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.15 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีอายุแตกต่างกันมีความถี่ในการท่องเที่ยว
เรือสาราญที่แตกต่างกัน จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์
กลุ่มช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 16 ผลการเปรีย บเที ยบความแตกต่ างรายคู่ ของค่า เฉลี่ ยของอายุกั บความถี่ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อายุ
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81-90 ปี

X
2.57
2.13
2.79
2.32
2.91
3.07
3.26
2.86

1
-

2
0.660*
0.778*
0.942*
1.126*
1.15*

3
0.470*
0.466*
-

4
0.588*
0.752*
0.936*
0.967*

5
-

6
-

7
-

8
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.16 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความถี่ในการท่องเที่ยวเรือ
สาราญของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีอายุแตกต่างกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างในแต่ละคู่ แสดงให้
เห็ น ว่ า ความถี่ ใ นการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญเมื่ อ จ าแนกตามอายุ พ บว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 11 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีกับอายุ 31-40 ปี
คู่ ที่ ส องกลุ่ ม ที่ มี อ ายุ 21-30 ปี กั บ อายุ 51-60 ปี คู่ ที่ ส ามกลุ่ ม ที่ มี 41-50 ปี กั บ อายุ 61-70 ปี
คู่ที่สี่กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีอายุ 71-80 ปี คู่ที่ห้ากลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี กับอายุ 81-90 ปี คู่ที่หกกลุ่มที่
มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 41-50 ปี คู่ที่เจ็ดกลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 71-80 ปี คู่ที่แปดกลุ่มที่มี
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อายุ 41-50 ปีกับอายุ 51-60 ปี คู่ที่เก้ากลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี กับอายุ 61-70 ปี คู่ที่สิบกลุ่มที่มีอายุ
41-50 ปีกับอายุ 71-80 ปี คู่ที่สิบเอ็ดกลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปีกับอายุ 81-90 ปี
ตารางที่ 4. 17 ผลการเปรียบเทียบอายุกับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
7
392
399

SS
2.406
43.594
46.000

MS
0.344
0.111

F
3.091*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.17 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญที่แตกต่างกัน จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่า
ความแตกต่ างในรายคู่ เพื่ อวิ เคราะห์ กลุ่ มช่ วงอายุที่ มีค่ าเฉลี่ ยดั ง กล่า วแตกต่า งกั น โดยใช้ค่ าสถิ ติ
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของอายุกับวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อายุ
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81-90 ปี

X
3.00
2.94
2.79
3.00
3.00
3.06
3.04
3.00

1
-

2
-

3
0.211*
0.211*
0.274*
0.253*
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.18 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของวัตถุประสงค์ ในการท่องเที่ยว
เรือส าราญของนัก ท่องเที่ย วเรื อสาราญที่ มีอายุแตกต่า งกัน เมื่ อทดสอบความแตกต่างในแต่ละคู่
แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญเมื่อจาแนกตามอายุพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 41-50 ปี
คู่ที่ สองกลุ่ม ที่ มีอ ายุ 31-40 ปี กั บอายุ 51-60 ปี คู่ ที่ส ามกลุ่ ม ที่มี อายุ 31-40 ปี กับ อายุ 61-70 ปี
และคู่ที่สี่กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 71-80 ปี
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ตารางที่ 4. 19 ผลการเปรียบเทียบอายุกับผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
7
392
399

SS
22.730
388.967
411.698

MS
3.247
0.992

F
3.2732*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.19 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ด้านผู้ร่วมดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญที่แตกต่างกัน ต่อไปผู้วิจัยจึง ได้ทาการทดสอบหาค่า
ความแตกต่ างในรายคู่ เพื่ อวิ เคราะห์ กลุ่ มช่ วงอายุที่ มีค่ าเฉลี่ ยดั ง กล่า วแตกต่า งกั น โดยใช้ค่ าสถิ ติ
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของอายุกับผู้ร่วมเดินทางในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อายุ
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81-90 ปี

X
3.57
3.81
3.79
3.87
4.23
4.38
4.23
4.43

1
0.810*
-

2
0.420*
0.575*
-

3
0.437*
0.591*
0.445*
-

4
0.354*
0.509*
-

5
-

6
-

7
-

8
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.20 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว
เรือส าราญของนัก ท่องเที่ย วเรื อสาราญที่ มีอายุแตกต่า งกัน เมื่ อทดสอบความแตกต่างในแต่ละคู่
แสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญเมื่อจาแนกตามอายุพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 8 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอายุ 11-20 ปีกับอายุ 61-70 ปี คู่ที่
สองกลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีกับอายุ 51-60 ปี คู่ที่สามกลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีกับอายุ 61-70 ปี คู่ที่สี่กลุ่ม
ที่มีอายุ 31-40 ปีกับอายุ 51-60 ปี คู่ที่ห้ากลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปีอายุ 61-70 ปี คู่ที่ 6 กลุ่มที่มีอายุ
31-40 ปีกับอายุ 71-80 ปี คู่ที่เจ็ดกลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปีกับอายุ 51-60 ปี คู่ที่แปดกลุ่มที่มีอายุ 41-50
ปีกับ อายุ 61-70 ปี
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ตารางที่ 4. 21 ผลการเปรียบเทียบอายุกับการรับรู้ข้อมูลท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
7
392
399

SS
60.908
1755.370
1816.278

MS
8.701
4.478

F
0.062

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.21 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ข้อมูลท่าเรือ
สาราญแหลมฉบังไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 22 ผลการเปรียบเทียบอายุกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
7
392
399

SS
10.499
307.091
317.590

MS
1.500
0.783

F
0.066

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.22 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอายุแตกต่างกัน มีรูปแบบการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
4.3.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 23 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
391
393

SS
1.239
497.360
498.599

MS
0.619
1.272

F
0.487

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.

จากตารางที่ 4.23 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความถี่ใน
การท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4. 24 ผลการเปรี ยบเที ยบระดับการศึก ษากับ พฤติก รรมนั กท่อ งเที่ย วเรือ สาราญด้า น
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
391
393

SS
0.123
45.877
46.000

MS
0.062
0.117

F
0.525

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 4.24 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์
ในการท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 25 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญด้านผู้ร่วม
เดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
391
393

SS
2.749
403.494
406.244

MS
1.375
1.032

F
1.332

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 4.25 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี ผู้ร่ว ม
เดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 26 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญด้านการรับรู้
ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
391
393

SS
0.497
1769.513
1770.010

MS
0.248
4.526

F
0.055

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 4.26 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้
ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4. 27 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญด้านรูปแบบ
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
2
391
393

SS
0.024
313.438
313.452

MS
0.012
0.802

F
0.015

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 4.27 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี รูปแบบ
การท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
4.3.4 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 28 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
43.150
463.010
506.160

MS
8.630
1.175

F
7.344*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 4.28 พบว่า นั กท่ องเที่ย วเรื อส าราญมีอ าชี พ แตกต่า งกั น มี ค วามถี่ ใ นการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญแตกต่างกัน ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่
เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) ดังนี้
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ตารางที่ 4. 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของอาชีพกับความถี่ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6

อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
เกษียณอายุ
อื่นๆ โปรดระบุ

X
2.84
2.53
2.54
2.27
3.22
2.89

1
0.375*
-

2
-

3
0.674*
-

4
0.944*
-

5
-

6
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.29 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
อาชี พแตกต่า งกั นมีค วามถี่ในการท่อ งเที่ ยวเรือ สาราญแตกต่ างกัน เมื่อ ทดสอบความแตกต่า งใน
แต่ละคู่ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญเมื่อจาแนกตามอาชีพพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับ
อาชีพเกษียณอายุ คู่ที่สองกลุ่มที่มีอาชีพธุ รกิจส่วนตัวกั บเกษียณอายุ คู่ที่สามกลุ่ม ที่มีอาชีพธุรกิ จ
ส่วนตัวกับเกษียณอายุ
ตารางที่ 4. 30 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
0.516
45.484
46.000

MS
0.103
0.115

F
0.893

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 4.30 พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญมี อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรม
การท่องเที่ยวด้านวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4. 31 ผลการเปรี ยบเทียบอาชีพ ของนักท่ องเที่ ยวเรือส าราญกับผู้ ร่วมเดินทางในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
20.062
391.636
411.697

MS
4.012
0.994

F
4.037*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 00.5

จากตารางที่ 4.31 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอาชีพแตกต่างกันมีผู้ร่ วมเดินทางใน
การท่ องเที่ ยวเรือสาราญแตกต่ างกั น ผู้วิ จัยจึ ง ได้ท าการทดสอบหาค่าความแตกต่ างในรายคู่เพื่ อ
วิเคราะห์กลุ่มช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยดัง กล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของอาชีพกับผู้ร่วมเดินทางในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4
5
6

อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
เกษียณอายุ
อื่นๆ โปรดระบุ

X
4.05
3.93
4.12
3.45
4.38
4.00

1
2
3
4
0.664*
0.335* 0.446* 0.261* 0.926*
-

5
-

6
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.32 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
อาชีพแตกต่างกันมีผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญแตกต่างกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างใน
แต่ละคู่ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญเมื่อจาแนกตามอาชีพพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับ
อาชีพเกษียณอายุ คู่ที่สองกลุ่มที่มีอาชีพพนักงานเอกชนกับเกษียณอายุ คู่ที่สามกลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวกับนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มที่สี่กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับเกษียณอายุ และคู่ที่ห้ากลุ่ม มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษากับเกษียณอายุ
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ตารางที่ 4. 33 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับการรับรู้ข้อมูลท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
16.551
1799.727
1816.278

MS
3.310
4.568

F
0.725

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 00.5

จากตารางที่ 4.33 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลท่าเรือ
แหลมฉบังไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 34 ผลการเปรียบเทียบอาชีพกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
5
394
399

SS
1.559
316.031
317.590

MS
0.312
0.802

F
0.389

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 00.5

จากตารางที่ 4.34 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีอาชีพแตกต่างกันมีรูปแบบการท่องเที่ยว
ไม่แตกต่างกัน
4.3.5 ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 35 ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับความถี่ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
4
210
214

SS
5.998
269.611
275.609

MS
1.500
1.284

F
1.168

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 00.5

จากตารางที่ 4.35 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกันมีความถี่ของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4. 36 ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
4
210
214

SS
0.404
35.578
35.981

MS
0.101
0.169

F
0.595

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.36 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกันมีวัตถุประสงค์
ในการท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 37 ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
4
210
214

SS
3.719
214.839
218.558

MS
0.930
1.023

F
0.909

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.37 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีรายได้เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกันมีผู้ร่วม
เดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 38 ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับการรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
4
210
214

SS
26.838
1032.585
1059.423

MS
6.710
4.917

F
1.365

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.38 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกันมีการรับรู้
ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4. 39 ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือ
สาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
4
210
214

SS
7.419
170.394
177.814

MS
1.855
0.811

F
2.286

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.39 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกันมีรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
4.3.6 ผลการเปรียบเทียบสัญชาติกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ตารางที่ 4. 40 ผลการเปรียบเทียบสัญชาติกับความถี่ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
396
399

SS
28.219
477.941
506.160

MS
9.406
1.207

F
7.794*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 00.5

จากตารางที่ 4.40 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีสัญชาติแตกต่างกันมีความถี่ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์
ช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 41 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของสัญชาติกับความถี่ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4

สัญชาติ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X
2.89
2.69
3.25
2.18

1
0.361*
0.707*

2
0.560*
0.508*

3
1.068*

4
-
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จากตารางที่ 4.41 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
สัญ ชาติแตกต่างกันมีความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญแตกต่างกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างใน
แต่ละคู่ แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญเมื่อจาแนกตามสัญชาติพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 5 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับอเมริกาเหนือ
คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย คู่ที่สามกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับ
ทวีปอเมริกาเหนือ คู่ที่สี่กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปเอเชีย คู่ที่ห้ากลุ่มที่มีสัญชาติจาก
ทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย
ตารางที่ 4. 42 ผลการเปรียบเทียบสัญชาติกับวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
396
399

SS
1.037
44.963
46.000

MS
0.346
0.114

F
3.043*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.42 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีสัญชาติแตกต่างกันมีวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์
กลุ่มช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของสัญชาติกับวัตถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยวเรือสาราญ
อันดับที่
1
2
3
4

สัญชาติ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

X
2.99
3.00
3.07
2.86

1
-

2
0.143*

3
0.217*

4
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.43 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
สัญ ชาติแตกต่างกันมีความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญแตกต่างกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างใน
แต่ละคู่ แสดงให้ เห็นว่านั กท่องเที่ ยวเรือส าราญเมื่ อจาแนกตามสัญ ชาติพบว่า มีความแตกต่างกั น
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับ
ทวีปเอเชีย คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย
ตารางที่ 4. 44 ผลการเปรียบเทียบสัญชาติกับผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
396
399

SS
1.901
409.796
411.697

MS
0.643
1.035

F
0.612

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.44 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีสัญชาติแตกต่างกันมีผู้ร่วมเดินทางใน
การท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4. 45 ผลการเปรียบเทียบสัญชาติกับการรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
396
399

SS
44.315
1771.963
1816.278

MS
14.772
4.475

F
3.301*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.45 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีสัญชาติแตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลท่าเรือ
แหลมฉบังแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วง
อายุที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
ดังนี้
ตารางที่ 4. 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยของสัญชาติกับการรับรู้ข้อมูล
ท่าเรือแหลมฉบัง
อันดับที่
1
2
3
4

สัญชาติ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X
2.99
2.84
3.20
4.21

1
1.219*

2
1.376*

3
1.017*

4
-
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จากตารางที่ 4.46 พบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
สัญชาติแตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังแตกต่างกัน เมื่อทดสอบความแตกต่างใน แต่ละคู่
แสดงให้เ ห็น ว่ านั กท่ อ งเที่ย วเรื อส าราญเมื่ อจ าแนกตามสั ญ ชาติ พ บว่ ามี ค วามแตกต่ างกั นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญ ชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย
คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปเอเชีย คู่ที่สามกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปอเมริกา
เหนือกับทวีปเอเชีย
ตารางที่ 4. 47 ผลการเปรียบเทียบสัญชาติกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df
3
396
399

SS
1.512
316.078
317.590

MS
0.504
0.798

F
0.632

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.47 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญมีสัญชาติแตกต่างกันมีรูปแบบการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่แตกต่างกัน

4.4 ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์และศักยภาพของการจัดการท่าเรือ
สาราญแหลมฉบัง
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบและเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์และ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ด้วยสถิติ T-test และทดสอบด้วยสถิติ One-way ANOVA
ในกรณีที่ผลการวิจัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ จะทาการเปรียบเทียบระดับ ความ
แตกต่างในแต่ละคู่ด้วยสถิติ Least-Significant Difference (LSD) ดังนี้
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4.4.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความสาคัญต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
ตารางที่ 4. 48 ผลเปรียบเทียบเพศกับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ชาย

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

df

P-Value

3.96
3.56
3.89
4.37
4.21
4.37
4.23

S.D.
1.121
1.197
1.068
0.769
0.870
0.770
0.883

-1.840
-0.041
-0.127
-0.160
-1.452
-2.473
-0.895

397
396
397
398
394
397
395

0.067
0.682
0.251
0.046
0.147
0.014
0.371

1.080
1.307
1.089
1.044
1.017
1.101
1.077
1.073
1.047
0.912
0.993
0.952
1.010
1.028
1.051
1.002
0.980
0.966
0.834
0.840

3.92
3.55
4.07
4.04
4.14
3.67
3.91
3.87
4.06
4.22
4.08
4.28
3.95
3.98
3.93
3.92
1.096
3.94
4.35
4.28

1.096
1.258
1.130
1.045
1.043
1.102
1.074
1.064
1.010
1.023
1.137
1.001
1.152
1.171
1.194
1.083
1.096
1.138
0.806
0.919

-0.304
-0.184
-0.828
-2.200
-1.230
-1.611
-0.333
-0.598
-0.520
0.028
-0.309
-0.551
0.820
0.255
0.148
0.370
0.435
0.452
-1.263
-1.084

394
215
390
375
389
394
384
385
396
398
375
397
398
397
395
398
397
398
398
398

0.762
0.854
0.408
0.028
0.219
0.108
0.739
0.550
0.603
0.977
0.758
0.582
0.142
0.799
0.883
0.711
0.663
0.646*
0.207
0.279

0872
1.022
0.936
1.255
1.077

4.28
3.74
3.81
3.42
4.06

0.862
1.173
1.116
1.433
1.144

-1.105
-0.106
-0.875
-0.080
-0.899

398
383
389
204
384

0.270
0.916
0.374*
0.936
0.369

3.76
3.51
3.76
4.21
4.08
4.18
4.15

S.D.
1.127
1.143
1.142
0.823
0.985
0.766
0.900

3.89
3.52
3.97
3.80
4.01
3.49
3.87
3.81
4.01
4.23
4.05
4.22
4.04
4.01
3.94
3.96
3.97
3.99
4.24
4.18
4.18
3.73
3.72
3.40
3.95

X

1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือ
สาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือ
สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

หญิง
X
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จากตารางที่ 4.48 พบว่าเพศที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสาคัญ ต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้านความคุ้มค่า
ของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว และแหล่งช้อปปิ้ง
ตารางที่ 4. 49 ผลเปรียบเทียบอายุกับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

0.741
0.315
0.629
0.643
0.444
0.717
1.349
0.461
0.362
0.180
0.737
0.845
2.100
1.075
0.826
0.868
0.971
0.656
0.865
0.832
0.851
0.647
0.753
0.960
0.947
0.678
0.559
1.472
1.155
2.461
1.036
2.368

0.637
0.947
0.732
0.721
0.874
0.658
0.226
0.862
0.923
0.989
0.641
0.550
0.043*
0.379
0.566
0.532
0.452
0.710
0.534
0.562
0.546
0.717
0.627
0.460
0.470
0.691
0.789
0.176
0.328
0.018*
0.408
0.022*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือสาราญแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการทดสอบความแตกต่างของ
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ค่าความแปรปรวนต่อความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ ได้แก่ ร้านขายของที่ระลึกซึ่ง
มีค่า P-value เท่ากับ 0.043 แหล่งช้อปปิ้งมีค่า P-value เท่ากับ 0.018 และแท็กซี่/รถประจาทาง/
บริการขนส่งสาธารณะมีค่า P-value เท่ากับ 0.022 ดังตารางที่ 4.49
ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วง
อายุที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
ดังนี้
ตารางที่ 4. 50 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุกับความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

อายุ

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81-90 ปี

1
-

2
-

3
0.612*
0.605*
0.614*
0.744*
1.117*

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

30. แหล่งช้อปปิ้ง
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81-90 ปี

1
-

2
-

3
0.493*
0.695*
0.318*
0.640*
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81-90 ปี

1
0.940*
0.997*
-

2
0.455*
-

3
-

4
-

5
0.512*
-

6
-

7
-

8
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบความแตกต่างของความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญเป็นรายคู่
ระหว่างอายุของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (ตามตารางที่ 4.50) พบว่า ร้านขายของที่ระลึกซึ่ง มีจานวน
5 คู่ ได้แก่ กลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 41-50 ปี คู่ที่สองกลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่ม
ช่วงอายุ 51-60 ปีคู่ที่สามกลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 61-70 ปี คู่ที่สี่กลุ่มช่วงอายุ 31-50
ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 71-80 ปี และคู่ที่ห้ากลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 81-90 ปี
แหล่งช้อปปิ้งมีค่า มีจานวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 41-50 ปี
คู่ที่สองกลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 51-60 ปี คู่ที่สามกลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่มช่วง
อายุ 61-70 ปี และคู่ที่สี่กลุ่มช่วงอายุ 31-50 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 71-80 ปี
แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ มีจานวน 4 คู่ได้แก่ กลุ่มช่วงอายุ 11-20 ปี กับ
กลุ่มช่วงอายุ 21-30 ปี คู่ที่สองกลุ่มช่วงอายุ 11-20 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 51-60 ปี คู่ที่สามกลุ่มช่วงอายุ
21-30 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 61-70 ปี และคู่ที่สี่กลุ่มช่วงอายุ 51-60 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 61-70 ปี
ตารางที่ 4. 51 ผลเปรียบเทียบระดับการศึกษากับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง

F

P-Value

2.698
0.886
2.607
3.544
1.919
2.611
3.227
3.199
1.231
1.596
0.830
0.092
1.157
3.667
6.563
0.090
2.418
0.539
1.420
0.078
1.448
0.677
0.061
1.233
1.108
5.615

0.069
0.413
0.075
0.030*
0.148
0.075
0.041*
0.042*
0.294
0.204
0.437
0.912
0.315
0.026*
0.002*
0.914
0.090
0.584
0.243
0.925
0.236
0.509
0.941
0.293
0.331
0.004*
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ตารางที่ 4. 51 ผลเปรียบเทียบระดับการศึกษากับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ (ต่อ)
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

4.526
3.583
2.760
1.092
1.273
5.450

0.011*
0.029*
0.065
0.337
0.282
0.005*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึ กษาพบว่ า นั ก ท่ องเที่ ย วที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาที่แ ตกต่ า งกั น ห้ค วามส าคั ญ ต่ อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความแปรปรวนต่อความส าคัญ ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ ได้แ ก่
โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ มีค่า P-value เท่ากับ 0.030 ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและ
เรือสาราญขนาดใหญ่มีค่า P-value เท่ากับ 0.041 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวมีค่า P-value
เท่ากับ 0.042 การบริการของมัคคุเทศก์มีค่า P-value เท่ากับ 0.026 ทักษะและความสามารถของผู้
ให้บริการมีค่า P-value เท่ากับ 0.002 การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมืองมีค่า P-value
เท่ากับ 0.004 การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ มีค่า P-value เท่ากับ
0.011 การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวมีค่า P-value เท่ากับ 0.029 แท็กซี่/รถประจาทาง/
บริการขนส่งสาธารณะมีค่า P-value เท่ากับ 0.005 ดังตารางที่ 4.51
ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วง
ระดั บ การศึ กษาที่ มี ค่ า เฉลี่ย ดั ง กล่ า วแตกต่ า งกั น โดยใช้ ค่ า สถิ ติ Fisher’s Least Significant
Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 52 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของระดับการศึกษากับความสาคัญ ต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

อายุ

อันดับ
1
2
3

4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
-

2
0.273*

3
-

อันดับ
1
2

7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี

1
-

2
-

3
-
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ตารางที่ 4.52 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งรายคู่ ข องระดั บ การศึ ก ษากั บ ความส าคั ญ ต่ อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ (ต่อ)
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
3

สูงกว่าปริญญาตรี

-

0.304*

อายุ
-

อันดับ
1
2
3

8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
0.315*
-

2
-

3
-

อันดับ
1
2
3

14. การบริการของมัคคุเทศก์
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
0.345*
-

2
-

3
-

อันดับ
1
2
3

15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
0.431*
-

2
0.399*

3
-

อันดับ
1
2
3

26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
0.431*
-

2
0.326*

3
-

อันดับ
1
2
3

27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
0.186*

2
0.357*

3
-

อันดับ
1
2
3

28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
-

2
0.313*

3
-

อันดับ
1
2
3

32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

1
0.264*
-

2
0.496*

3
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบความแตกต่างของความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญเป็นรายคู่
ระหว่างระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (ตามตารางที่ 4.52) พบว่า โครงสร้างพื้นฐานของ
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ท่ า เรื อ มี จ านวน 1 คู่ คื อ กลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี กั บ กลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ สู ง กว่ า
ปริญญาตรี
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ จานวน 1 คู่ คือกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวจานวน 1 คู่ คือกลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีกับ
กลุ่มที่มีการศึกษาปริญญาตรี
การบริก ารของมัคคุเทศก์จานวน 1 คู่ คือกลุ่ม ที่มีการศึกษาระดับปริญ ญาตรีกั บกลุ่มที่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั ก ษะและความสามารถของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ านวน 2 คู่ ได้ แ ก่ ก ลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีกับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คู่ที่สองกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
กับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมื องจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีการศึกษาระดั บ
ปริญญาตรีกับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คู่ที่สองกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
กับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มี
การศึกษาระดับ ต่ากว่า ปริ ญญาตรี กับกลุ่ม ที่มีก ารศึกษาระดับ สูง กว่า ปริ ญ ญาตรี คู่ที่ สองกลุ่ มที่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีกับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว จานวน 1 คู่ คือ กลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับ
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ จานวน 2 คู่ ได้แก่กลุ่มที่มีการศึกษาระดับต่า
กว่าปริญญาตรีกับกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คู่ที่สองกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีกับ
กลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ตารางที่ 4. 53 ผลเปรียบเทียบอาชีพกับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ

F

P-Value

0.305
0.423
0.243
0.524
0.249
0.719
2.444
0.352
1.301

0.910
0.833
0.943
0.758
0.940
0.610
0.034*
0.881
0.265
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ตารางที่ 4. 53 ผลเปรียบเทียบอาชีพกับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ (ต่อ)
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20.
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

1385
0.863
0.882
2.486
1.164
2.726
0.898
1.552
1.448
1.282
1.153
1.541
1.574
1.714
1.800
1.049
1.602
1.067
1.296
0.360
1.103
1.130
0.327

0.229
0.506
0.493
0.031*
0.326
0.020*
0.482
0.173
0.206
0.271
0.332
0.176
0.166
0.130
0.112
0.388
0.158
0.378
0.265
0.876
0.359
0.346
0.897

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึ ก ษาพบว่ า นั กท่ อ งเที่ย วที่ มี อ าชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อศั ก ยภาพ
การจั ด การท่ า เรื อ ส าราญแตกต่ า งกั น ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความแปรปรวนต่อความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ (ตารางที่
4.53) ได้แก่ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ มีค่า P-value เท่ากับ
0.034 ร้านขายของที่ระลึกมีค่า P-value เท่ากับ 0.031 ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการมีค่า
P-value เท่ากับ 0.020
ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วง
อาชีพที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
ดังนี้
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ตารางที่ 4. 54 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของอาชีพกับความสาคัญต่อศักยภาพการ
จัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญ
ขนาดใหญ่
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
เกษียณอายุ
อื่นๆ

1

2

อาชีพ
3

4

5

6

0.727*

0.249*
0.693*

-

0.932*

-

-

อันดับ
1
2
3
4
5
6

13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
เกษียณอายุ
อื่นๆ

1
0.417*
1.008*

2
0.309*
0.899*

3
0.825*

4
-

5
-

6
-

อันดับ
1
2
3
4
5
6

15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน/นักศึกษา
เกษียณอายุ
อื่นๆ

1
0.425*
-

2
-

3
0.472*
0.799*

4
-

5
-

6
-

อันดับ
1
2
3
4
5
6

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบความแตกต่างของความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญเป็นรายคู่
ระหว่างระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (ตามตารางที่ 4.54) พบว่า ความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่มีจานวน 4 คู่ ได้แก่กลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของ
รัฐกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ คู่ที่สองอาชีพพนักงานเอกชนกับเกษียณอายุ คู่ที่สามพนักงานเอกชนกับอาชีพ
อื่นๆ และคู่ที่สี่อาชีพนักเรียน/นักศึกษากับอาชีพอื่นๆ
ร้านขายของที่ระลึกมีจานวน 5 คู่ ได้แก่กลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับกลุ่ม
เกษียณอายุ คู่ที่ส องอาชีพ ข้าราชการ/พนัก งานของรัฐกับอาชีพอื่นๆ คู่ที่สามพนักงานเอกชนกั บ
เกษียณอายุ คู่ที่สี่พนักงานเอกชนกับอาชีพอื่นๆ และอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับอาชีพอื่นๆ
ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการจานวน 3 คู่ ได้แก่กลุ่มที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐกับกลุ่มเกษียณอายุ คู่ที่สองอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับเกษียณอายุ และคู่ที่สามอาชีพธุรกิจส่วนตัว
กับอาชีพอื่นๆ
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ตารางที่ 4. 55 ผลเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

0.324
0.777
2.375
0.830
0.430
0.620
0.904
1.749
0.862
0.498
0.950
1.246
1.404
0.908
0.605
0.303
0.489
0.120
0.524
1.007
0.681
0.726
0.707
0.779
0.621
0.142
0.246
0.023
0.621
0.815
1.389
0.465

0.862
0.542
0.053
0.508
0.787
0.649
0.463
0.131
0.490
0.737
0.436
0.293
0.234
0.460
0.659
0.876
0.744
0.975
0.718
0.405
0.606
0.575
0.588
0.540
0.648
0.966
0.912
0.999
0.648
0.517
0.242
0.761

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 4.55 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ที่แตกต่างกันให้ความสาคัญ
ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4. 56 ผลเปรียบเทียบสัญชาติกับความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

0.571
1.785
0.380
1.050
3.104
2.476
3.400
1.693
2.048
2.094
4.711
1.478
1.092
2.193
3.160
0.691
1.435
0.810
0.246
2.250
1.327
3.278
2.575
2.555
3.539
1.121
1.984
1.091
4.848
4.369
3.553
1.524

0.635
0.149
0.768
0.370
0.270
0.061
0.018*
0.168
0.108
0.100
0.003*
0.220
0.352
0.088
0.025*
0.558
0.232
0.489
0.864
0.082
0.265
0.021*
0.054
0.055
0.015*
0.341
0.116
0.353
0.003*
0.005*
0.015*
0.208

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 4.56 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกต่างกันให้ความสาคัญ
ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความแปรปรวนต่อความส าคัญ ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ ได้แ ก่
ความสามารถในการรองรั บ ผู้ โ ดยสารและเรื อ ส าราญขนาดใหญ่ มี ค่ า P-value เท่ า กั บ 0.018
การบริการแลกเปลี่ยนเงินตรามีค่า P-value เท่ากับ 0.003 ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการมี
ค่า P-value เท่ากับ 0.025 ความมีเอกลักษณ์ของแหล่ง ท่องเที่ยวมีค่า P-value เท่ากับ 0.021
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ความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวมีค่า P-value เท่ากับ 0.015 ภัตตาคารมีค่า P-value
เท่ากับ 0.003 แหล่งช้อปปิ้งมีค่า P-value เท่ากับ 0.005 และที่พักบนฝั่ง มีค่า P-value เท่ากับ
0.015
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วงอาชีพที่มี
ค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 57 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของสัญชาติกับความสาคัญต่อศักยภาพการ
จัดการท่าเรือ
อันดับ
1
2
3
4

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.373*
-

2
0.269*
-

อาชีพ
3
0.269*
-

4
0.269*
-

อันดับ
1
2
3
4

11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.345*
0.471*
-

2
-

3
-

4
-

อันดับ
1
2
3
4

15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.336*
-

2
-

3
0.480*

4
-

อันดับ
1
2
3
4

22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.364*
0.333*
-

2
-

3
-

4
-

อันดับ
1
2
3
4

25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.365*
0.339*

2
-

3
-

4
-
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ตารางที่ 4. 57 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของสัญชาติกับความสาคัญต่อศักยภาพการ
จัดการท่าเรือ (ต่อ)
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

อาชีพ

อันดับ
1
2
3
4

29. ภัตตาคาร
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.326*
0.392*
0.649*

2
-

3
-

4
-

อันดับ
1
2
3
4

30. แหล่งช้อปปิ้ง
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.379*
0.305*
0.491*

2
-

3
-

4
-

อันดับ
1
2
3
4

31. ที่พักบนฝั่ง
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
1.052*

2
0.747

3
-

4
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบความแตกต่างของความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญเป็นรายคู่
ระหว่างสัญชาติของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (ตามตารางที่ 4.57) พบว่า ความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่มีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกา
เหนือ คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปอเมริกาเหนือ
การบริการแลกเปลี่ยนเงินตรามีจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญ ชาติจากทวีปยุโรปกับทวีป
ออสเตรเลีย คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนือ
ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับ
ทวีปออสเตรเลีย คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปเอเชีย
ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับ
ทวีปออสเตรเลีย คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนือ
ความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญ ชาติจากทวีป
ยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนือ
ภัตตาคารจานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย คู่ที่สองกลุ่ม
ที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนือ และคู่ที่สามกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีป
เอเชีย
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แหล่งช้อปปิ้งจานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย คู่ที่สอง
กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนือ และคู่ที่สามกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีป
เอเชีย
ที่พักบนฝั่งจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย คู่ที่สองกลุ่มที่มี
สัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปเอเชีย
4.4.2 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์กับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการ
จัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
ตารางที่ 4. 58 ผลการเปรียบเทียบเพศกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ชาย
3.45
3.34
3.84
3.14
3.03
2.91
3.01
2.71
3.33
3.71
3.07
2.60
3.19
3.67
3.66
3.85
3.80
3.31
3.64
3.57
3.62
3.66
3.64
3.69
3.63
2.72
2.75

S.D.
1.130
1.097
1.104
1.077
1.188
1.233
1.153
1.260
1.254
1.157
1.156
1.159
1.119
1.113
0.988
1.097
1.054
1.075
1.092
1.141
1.084
1.105
1.039
1.014
1.078
1.180
1.115

3.55
3.43
3.97
3.31
3.11
2.98
3.05
2.99
3.33
3.89
3.09
2.60
3.44
3.72
3.68
3.99
3.80
3.23
3.77
3.62
3.68
3.61
3.63
3.63
3.60
2.72
2.77

S.D.
1.207
1.244
1.128
1.070
1.172
1.197
1.257
1.321
1.172
1.095
1.251
1.261
1.144
1.085
1.005
1.049
1.146
1.125
1.109
1.166
1.139
1.152
1.104
1.060
1.078
1.210
1.154

-0.856
0.016
-1.146
-1.558
-0.721
-0.541
-0.289
-2.135
0.016
-1.571
-0.181
0.021
-2.175
-0.456
-0.165
-1.212
0.017
0.696
-1.148
-0.425
-0.507
0.415
0.106
0.605
0.247
-0.016
-0.129

2.86

1.151

2.81

1.187

-0.418

0.677

X

1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือ
สูแ่ หล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว

หญิง

PValue
0.393
0.988*
0.252
0.120
0.471
0.589
0.773
0.033
0.987
0.117
0.856
0.983
0.030
0.649
0.869
0.226
0.987
0.487
0.252
0.671
0.612
0.678
0.916
0.546
0.805
0.987
0.898

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

X

t
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ตารางที่ 4.58 ผลการเปรียบเทียบเพศกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ (ต่อ)
ชาย

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
X

29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

3.33
3.31
3.13
3.22

S.D.
1.193
1.134
1.198
1.179

หญิง
X

3.41
3.36
3.25
3.35

t

S.D.
1.269
1.182
1.333
1.217

-0.602
-0.426
-0.683
-1.082

PValue
0.547
0.670
0.496*
0.280

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.58 พบว่าเพศที่แ ตกต่ างกันของนัก ท่องเที่ ยวเรือ สาราญมีผ ลต่อ ผลการ
ปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ในด้าน
การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ และที่พักบนฝั่ง
ตารางที่ 4. 59 ผลเปรียบเทียบอายุกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว

F

P-Value

1.363
0.898
0.636
1.201
1.052
1.143
2.311
1.551
0.954
0.560
1.136
0.808
0.432
0.816
1.132
0.660
1.153
1.336
1.199
1.325
0.942
0.726
0.828
0.192
0.563

0.220
0.508
0.726
0.301
0.394
0.335
0.026*
0.149
0.466
0.788
0.340
0.581
0.882
0.574
0.342
0.706
0.329
0.232
0.302
0.237
0.474
0.575
0.564
0.987
0.786
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ตารางที่ 4.59 ผลเปรียบเทียบอายุกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ (ต่อ)
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

1.316
1.837
1.363
1.155
1.770
0.759
1.088

0.241
0.303
0.220
0.328
0.092
0.622
0.370

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึก ษาพบว่า นัก ท่อ งเที่ย วที่ มี อ ายุ ที่แ ตกต่า งกั น มี ผลต่อ ผลการปฏิบั ติง านของ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าความแปรปรวนต่อประสิทธิภาพของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ (ตารางที่
4.59) ได้แก่ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ มีค่า P-value เท่ากับ
0.026
ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วง
อาชีพที่มีค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
ดังนี้
ตารางที่ 4. 60 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของอายุกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพ
การจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญ
ขนาดใหญ่
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
71-80 ปี
81-90 ปี

อายุ
1

2

3

4

5

6

7

8

1.024*
0.952*
1.096*
-

-

0.562*
0.707*
0.636*
0.780*
-

-

-

-

-

-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบความแตกต่างของผลการปฏิบัติง านของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ
เป็นรายคู่ระหว่างอายุของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (ตามตารางที่ 4.60) พบว่ามีจานวน 7 คู่ ได้แก่
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กลุ่มช่วงอายุ 11-20 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 51-60 ปี คู่ที่สองกลุ่มช่วงอายุ 11-20 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 6170 ปี คู่ที่สามกลุ่มช่วงอายุ 11-20 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 71-80 ปี คู่ที่สี่กลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี กับกลุ่ม
ช่วงอายุ 41-50 ปี คู่ที่ห้ากลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 51-60 ปี คู่ที่หกกลุ่มช่วงอายุ 3140 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 61-70 ปี และคู่ที่เจ็ดกลุ่มช่วงอายุ 31-40 ปี กับกลุ่มช่วงอายุ 71-80 ปี
ตารางที่ 4. 61 ผลเปรียบเทียบการศึกษากับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

P-Value

0.855
2.674
1.789
1.769
0.107
1.100
0.900
0.566
0.484
0.867
0.831
1.359
0.119
2.265
2.118
1.092
2.896
0.730
2.015
1.340
0.604
0.167
2.213
0.333
0.900
0.113
0.985
0.394
0.973
1.634
0.559
0.149

0.426
0.070
0.168
0.172
0.899
0.334
0.408
0.568
0.617
0.421
0.258
0.258
0.888
0.105
0.122
0.337
0.056
0.483
0.135
0.263
0.547
0.846
0.111
0.717
0.407
0.893
0.374
0.674
0.379
0.197
0.573
0.862
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จากผลการศึกษาตามตารางที่ 4.61 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล
การปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตารางที่ 4. 62 ผลเปรียบเทียบอาชีพกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

1.297
1.311
0.676
1.104
2.032
0.942
1.072
1.505
1.234
1.132
0.805
0.867
0.515
0.214
1.052
0.424
0.358
0.902
0.334
0.829
0.984
0.793
0.960
0.470
1.062
1.338
0.502
0.513
1.140
1.679
1.097
0.149

0.264
0.259
0.642
0.358
0.073
0.765
0.375
0.187
0.295
0.343
0.547
0.503
0.765
0.956
0.387
0.832
0.877
0.480
0.892
0.529
0.427
0.555
0.442
0.799
0.381
0.247
0.775
0.766
0.339
0.141
0.362
0.862

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 4.62 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพที่แตกต่างมีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4. 63 ผลเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อปีกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

1.227
1.334
0.171
0.635
0.859
0.877
0.694
1.537
0.283
1.296
1.094
0.563
1.322
1.041
1.122
1.285
0.684
1.326
0.857
0.299
0.315
0.382
1.108
0.205
0.566
0.245
0.273
0.281
0.589
0.757
1.737
0.547

0.300
0.258
0.953
0.638
0.489
0.479
0.579
0.193
0.888
0.273
0.360
0.690
0.263
0.387
0.347
0.277
0.618
0.262
0.491
0.878
0.868
0.821
0.354
0.935
0.698
0.913
0.895
0.890
0.696
0.555
0.147
0.702

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 4.63 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกันมีผล
ต่อผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
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ตารางที่ 4. 64 ผลเปรียบเทียบสัญชาติกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

F

P-Value

2.092
0.251
1.378
1.225
3.248
2.375
6.355
0.079
1.032
1.444
2.025
0.023
0.988
0.313
1.318
0.522
1.050
3.936
0.658
2.009
0.939
1.615
3.239
1.155
1.418
1.938
4.414
1.546
1.162
1.373
0.775
2.945

0.101
0.860
0.249
0.300
0.022*
0.070
0.000*
0.971
0.380
0.229
0.110
0.995
0.399
0.816
0.268
0.667
0.370
0.009*
0.578
0112
0.422
0.185
0.022*
0.327
0.237
0.123
0.005*
0.202
0.324
0.251
0.509
0.033*

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 4.64 พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติแตกต่างกันมีผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผล
การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนต่อ ประสิทธิภาพของศักยภาพการจัดการท่าเรือ
สาราญ ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ มีค่า P-value เท่ากับ 0.022 ความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉินมีค่า
P-value เท่ากับ 0.009 ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวมีค่า P-value เท่ากับ 0.022
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การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมีค่า P-value เท่ากับ 0.005 และ
แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะมีค่า P-value เท่ากับ 0.033
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการทดสอบหาค่าความแตกต่างในรายคู่เพื่อวิเคราะห์กลุ่มช่วงอาชีพที่มี
ค่าเฉลี่ยดังกล่าวแตกต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ดังนี้
ตารางที่ 4. 65 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของสัญชาติกับผลการปฏิบัติงานของศักยภาพ
การจัดการท่าเรือ
อันดับ
1
2
3
4

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

2
0.476*
-

สัญชาติ
3
0.527*

1
0.307*
-

4
-

อันดับ
1
2
3
4

7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.386*
0.620*
-

2
0.628*
-

3
0.862*

4
-

อันดับ
1
2
3
4

18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.659*

2
0.717*

3
0.821*

4
-

อันดับ
1
2
3
4

23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.391*
-

2
-

3
-

4
-

อันดับ
1
2
3
4

27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.426*
-

2
0.548*
-

3
-

4
-

อันดับ
1
2
3
4

32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
ทวีปยุโรป
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชีย

1
0.415*
-

2
-

3
-

4
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการทดสอบความแตกต่างของผลการปฏิบัติง านของศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญ
เป็ น รายคู่ ร ะหว่ า งสั ญ ชาติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ (ตามตารางที่ 4.65) พบว่ า ระบบ
สาธารณูปโภคของท่าเรือจานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย คู่ที่
สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับ ทวีปอเมริกาเหนือ และคู่ที่สามกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีป
อเมริกาเหนือกับทวีปออสเตรเลีย
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ จานวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มี
สัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาเหนื อ
คู่ที่สามกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปอเมริกาเหนือ และคู่ที่สี่กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีป
อเมริการเหนือกับทวีปเอเชีย
การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉินจานวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย คู่ที่
สองกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลี ยกับเอเชีย คู่ที่สามกลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปอเมริกาเหนือกับ
ทวีปเอเชีย
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวจานวน 1 คู่ คือ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรป
กับทวีปออสเตรเลีย
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มที่มี
สัญชาติจากทวีปยุโรปกับทวีปออสเตรเลีย คู่ที่สองกลุ่มที่มีสัญ ชาติจากทวีปออสเตรเลียกับอเมริกา
เหนือ
แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะจานวน 1 คู่ คือ กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรป
กับทวีปออสเตรเลีย

4.5 ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานจากความคาดหวังและความพึง
พอใจที่ของนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
ผลการศึกษาระดับความสาคัญ จากความคาดหวัง ที่มีต่อ จัดการท่า เรือ และระดับผลการ
ปฏิบัติงานจากความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการท่าเรือ ด้านความถี่ ร้อยละ ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
ระหว่างความสาคัญและผลการปฏิบัติง าน และนามาเปรียบเทียบเพื่อประเมินศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้วยเทคนิค IPA ดังนี้
4.5.1 ความถี่และร้อยละของความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
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ผลการศึกษาระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบัง โดยผลของระดับ ความสาคัญและประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 ระดับ
ดังนี้
5: สาคัญมากที่สุด / มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4: สาคัญมาก / มีประสิทธิภาพมาก
3: ค่อนข้างสาคัญ / ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
2: สาคัญน้อย / มีประสิทธิภาพน้อย
1: สาคัญน้อยที่สุด / มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด

4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก

สาคัญน้อยที่สุด (1)

3. สภาพอากาศและทะเล

สาคัญน้อย (2)

2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ

ค่อนข้างสาคัญ (3)

1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ

สาคัญมาก (4)

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

สาคัญมากที่สุด (5)

ตารางที่ 4. 66 ความถี่และร้อยละความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ

148
(37.0)
98
(24.6)
130
(32.6)
190
(47.5)
170
(42.9)
183
(45.9)
173
(43.6)
146
(36.9)
58
(26.7)
168
(42.9)
132
(35.0)
174
(44.50
104
(26.3)

116
(29.0)
115
(28.9)
134
(33.6)
151
(37.8)
143
(36.1)
156
(39.1)
151
(38.0)
124
(31.3)
68
(31.3)
122
(31.1)
136
(36.1)
116
(29.7)
98
(24.8)

87
(21.8)
118
(29.6)
95
(23.8)
49
(12.3)
65
(16.4)
54
(13.5)
57
(14.4)
83
(21.0)
46
(21.2)
66
(16.8)
74
(19.6)
70
(17.9)
133
(33.7)

21
(7.8)
38
(9.5)
18
(4.5)
8
(2.0)
10
(2.5)
4
(1.0)
9
(2.3)
29
(7.3)
22
(10.1)
15
(3.8)
21
(5.6)
21
(5.4)
46
(11.6)

17
(4.3)
29
(7.3)
22
(5.5)
2
(0.5)
8
(2.0)
2
(0.5)
7
(1.8)
14
(3.5)
23
(10.6)
21
(5.4)
14
(3.7)
10
(2.6)
14
(3.5)

n

X

S.D

399

3.87

1.127

398

3.54

1.172

399

3.83

1.102

400

4.30

0.797

396

4.15

0.924

399

4.29

0.773

397

4.19

0.891

396

3.91

1.088

217

3.53

1.277

392

4.02

1.111

377

3.93

1.050

391

4.08

1.032

395

3.59

1.103
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17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือ
สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
รวม

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สาคัญน้อยที่สุด (1)

16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

สาคัญน้อย (2)

15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ

ค่อนข้างสาคัญ (3)

14. การบริการของมัคคุเทศก์

สาคัญมาก (4)

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

สาคัญมากที่สุด (5)

ตารางที่ 4.66 ความถี่และร้อยละความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ (ต่อ)

136
(35.2)
125
(32.3)
156
(60.8)
197
(49.3)
167
(44.3)
206
(51.6)
156
(36.3)
160
(40.1)
155
(39.0)
140
(35.0)
139
(34.8)
148
(37.0)
199
(49.8)
187
(46.8)
186
(46.5)
110
(28.6)
106
(27.1)
57
(27.7)
167
(43.3)
4471
(38.93)

124
(32.1)
129
(33.3)
145
(36.4)
132
(33.0)
115
(30.5)
123
(30.8)
145
(36.3)
137
(34.3)
125
(31.5)
148
(37.0)
153
(38.3)
143
(35.8)
134
(33.5)
141
(35.3)
140
(35.0)
131
(34.0)
145
(37.1)
45
(21.8)
112
(43.3)
4097
(33.43)

87
(22.5)
96
(24.8)
67
(16.8)
46
(11.5)
64
(17.0)
45
(11.3)
61
(15.3)
60
(15.0)
75
(18.9)
75
(18.8)
69
(17.3)
71
(17.8)
56
(14.0)
57
(14.2)
60
(15.0)
98
(25.5)
100
(25.6)
58
(28.2)
69
(17.9)
2311
(18.86)

25
(6.5)
21
(5.4)
15
(3.8)
14
(3.5)
15
(4.0)
14
(3.5)
17
(4.3)
22
(5.5)
20
(5.0)
22
(5.5)
23
(5.8)
22
(5.5)
10
(2.5)
9
(2.3)
10
(2.5)
25
(6.5)
25
(6.4)
17
(8.3)
20
(5.2)
608
(4.96)

14
(3.6)
16
(4.1)
15
(3.8)
11
(2.8)
16
(4.2)
11
(2.8)
21
(5.3)
20
(5.0)
22
(5.5)
15
(3.8)
15
(3.8)
16
(4.0)
1
(0.3)
6
(1.5)
4
(1.0)
21
(5.5)
15
(3.8)
29
(14.1)
18
(4.7)
469
(3.83)

n

X

S.D

386

3.89

1.074

387

3.84

1.067

398

4.04

1.026

400

4.22

0.973

377

4.07

1.074

399

4.25

0.978

400

4.00

1.090

399

3.99

1.107

397

3.93

1.131

400

3.94

1.046

397

3.66

1.039

400

3.96

1.063

400

4.30

0.820

400

4.23

0.884

400

4.24

0.867

385

3.74

1.107

391

3.77

1.039

206

3.41

1.347

386

4.01

1.114

383.25

3.96

1.040
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จากตารางที่ 4.66 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
สาราญแหลมฉบัง ในระดับ สาคั ญมากที่สุ ด (38.93%) รองลงมาคื อ ระดับ สาคั ญ มาก (33.43%)
ค่อนข้างสาคัญ (18.86%) สาคัญน้อย (4.96%) และสาคัญน้อยที่สุด (3.83%) ตามลาดับ

4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของทีร่ ะลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย

มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
(1)

3. สภาพอากาศและทะเล

มีประสิทธิภาพน้อย (2)

2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ

ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
(3)

1. ตาแหน่งทีต่ ั้งทางภูมศิ าสตร์ของท่าเรือ

มีประสิทธิภาพมาก (4)

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด
(5)

ตารางที่ 4. 67 ความถี่และร้อยละผลการปฏิบัติงานต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ

89
(22.4)
81
(20.5)
147
(37.0)
46
(11.6)
44
(11.2)
37
(9.3)
45
(11.3)
45
(11.4)
37
(17.5)
125
(31.9)
49
(13.0)
28
(7.2)
65
(16.5)
104
(27.1)
81
(21.0)
139
(35.0)
120
(30.2)

126
(31.7)
117
(29.5)
129
(32.5)
122
(30.7)
108
(27.4)
106
(26.7)
110
(27.7)
93
(31.3)
66
(31.3)
135
(34.4)
94
(24.0)
67
(17.2)
118
(29.9)
128
(33.3)
150
(39.0)
147
(37.0)
148
(37.2)

111
(27.9)
122
(10.6)
81
(20.4)
134
(33.7)
125
(31.7)
117
(29.5)
105
(26.4)
98
(21.0)
60
(28.4)
86
(21.9)
121
(32.2)
104
(26.7)
119
(30.2)
104
(27.1)
113
(29.4)
72
(18.1)
80
(20.1)

41
(10.3)
42
(10.6)
18
(4.5)
70
(17.6)
68
(17.3)
73
(18.4)
86
(21.7)
78
(7.3)
26
(12.3)
23
(5.9)
63
(16.8)
102
(26.2)
65
(16.5)
29
(7.6)
28
(7.3)
21
(5.3)
30
(7.5)

31
(7.8)
34
(8.6)
22
(5.5)
26
(6.5)
49
(12.4)
64
(16.1)
51
(12.8)
14
(3.5)
22
(10.4)
23
(5.9)
49
(13.0)
89
(22.8)
27
(6.9)
19
(4.9)
13
(3.4)
18
(4.5)
20
(5.0)

n

X

S.D

398

3.51

1.172

396

3.43

1.177

397

3.91

1.118

398

3.23

1.075

394

3.08

1.178

397

2.95

1.212

397

3.03

1.210

394

2.86

1.299

211

3.33

1.205

392

3.81

1.125

376

3.08

1.207

390

2.60

1.215

394

3.33

1.138

384

3.70

1.097

385

3.67

0.996

397

4.04

1.026

398

3.80

1.104
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21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุม้ ค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
27. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือ
สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
28. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิ้ง
31. ที่พักบนฝั่ง
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
รวม

มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
(1)

20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว

มีประสิทธิภาพน้อย (2)

19. ความสะอาดและสุขอนามัย

ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
(3)

18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน

มีประสิทธิภาพมาก (4)

ศักยภาพการจัดการท่าเรือ

มีประสิทธิภาพมากที่สุด
(5)

ตารางที่ 4.67 ความถี่และร้อยละผลการปฏิบัติงานต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ (ต่อ)

40
(10.7)
102
(25.6)
98
(24.6)
100
(25.1)
101
(25.5)
86
(21.6)
83
(20.9)
87
(21.9)
199
(49.8)
26
(6.5)
39
(9.8)
76
(19.9)
65
(16.7)
36
(18.0)
72
(18.8)
2492
(20.53)

138
(36.9)
152
(38.2)
136
(34.1)
141
(35.4)
131
(33.1)
160
(40.2)
168
(42.3)
149
(37.4)
134
(33.5)
77
(19.3)
66
(16.5)
120
(31.5)
120
(31.5)
51
(25.5)
99
(25.8)
3806
(31.35)

110
(29.4)
94
(23.6)
100
(25.1)
96
(24.1)
103
(26.0)
93
(23.4)
88
(22.2)
100
(25.1)
56
(14.0)
136
(34.1)
143
(35.8)
96
(25.2)
116
(29.8)
53
(26.5)
117
(30.5)
3253
(26.80)

54
(14.4)
26
(6.5)
38
(9.5)
41
(10.3)
39
(9.8)
40
(10.1)
44
(11.1)
45
(11.3)
10
(2.5)
95
(23.8)
90
(22.6)
49
(12.9)
53
(13.6)
36
(18.0)
62
(16.1)
1585
(13.06)

32
(8.6)
24
(6.0)
27
(6.8)
20
(5.0)
22
(5.5)
19
(4.8)
14
(3.5)
17
(4.3)
1
(0.3)
65
(16.3)
61
(15.3)
40
(10.5)
33
(8.5)
24
(12.0)
34
(8.9)
1004
(8.27)

n

X

S.D

374

3.27

1.102

398

3.71

1.102

399

3.60

1.154

398

3.65

1.113

396

3.63

1.130

398

3.64

1.074

397

3.66

1.039

398

3.61

1.077

399

2.72

1.195

399

2.76

1.135

399

2.83

1.170

381

3.74

1.235

389

3.34

1.159

200

3.20

1.267

384

3.55

1.215

381.46

3.38

1.147

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.67 พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความพึงพอใจผ่านผลการปฏิบัติงานต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังในระดับ มีประสิทธิภาพมาก (31.35%) รองลงมาคือ
ระดั บค่อ นข้า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ(26.80%) มีป ระสิ ทธิภ าพมากที่สุด (20.53%) มี ประสิทธิ ภาพน้อ ย
(13.06%) และมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด (8.27%) ตามลาดับ
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4.5.2 ระดับ ของความสาคัญ และผลการปฏิบั ติง านของนั กท่ อ งเที่ย วเรือ สาราญต่ อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
การวิเ คราะห์ ร ะดั บ ความสาคั ญ และผลการปฏิ บั ติง านของนัก ท่ อ งเที่ ยวเรื อส าราญผ่ า น
ความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรือสาราญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
สาราญแหลมฉบัง เพื่อหาความแตกต่าง (Gap Analysis) แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 4.68

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ด้านคุณลักษณะของท่าเรือ
1. ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
1. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
2. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
3. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
4. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
การให้บริการ
1. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
2. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
3. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
4. การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
6. ร้านขายของที่ระลึก
7. การบริการของมัคคุเทศก์
8. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
นโยบายและกฎระเบียบ
1. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
2. การจัดการความปลอดภัย
3. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
4. ความสะอาดและสุขอนามัย

ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง

1.129
1.174
1.103
0.798
0.926
0.775
0.891
1.088
1.273
1.112
1.046
1.032
1.138
1.075
1.066
1.026
0.974
1.074
0.979

3.87
3.54
3.83
4.30
4.15
4.29
4.19
3.90
3.54
4.02
3.93
4.08
3.59
3.89
3.84
4.03
4.22
4.06
4.25

S.D.

ความสาคัญ

3.92
3.80
3.27
3.71

2.86
3.33
3.81
3.09
2.60
3.33
3.70
3.67

3.23
3.08
2.95
3.03

3.50
3.43
3.91

1.072
1.104
1.102
1.102

1.299
1.205
1.126
1.204
1.215
1.138
1.097
0.996

1.075
1.178
1.212
1.210

1.173
1.177
1.118

S.D.

ผลการปฎิบัติงาน

0.106
0.422
0.797
0.540

1.041
0.204
0.212
0.845
1.482
0.261
0.185
0.166

1.065
1.076
1.343
1.164

0.368
0.111
-0.78

0.841
0.959
1.235
0.977

1.617
1.254
1.020
1.305
1.486
1.260
0.980
0.973

1.140
1.300
1.343
1.164

1.371
1.240
1.001

ความแตกต่าง
(Gap)
S.D.

2.509
8.781
12.481
11.032

12.775
2.361
4.117
12.543
19.692
4.118
3.697
3.353

18.637
16.437
20.304
18.895

5.345
1.783
-1.555

t

0.013*
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.019*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

p-value
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ตารางที่ 4. 68 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างความสาคัญและผลการปฏิบัติงานต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แหล่งท่องเที่ยว
1. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
2. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
3. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว
1. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
2. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
1. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
2. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
4. การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
สิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
1. ภัตตาคาร
2. แหล่งช้อปปิ้ง
3. ที่พักบนฝั่ง
4. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง

1.091
1.109
1.131
1.046
1.044
1.064
0.820
0.885
0.868
1.108
1.032
1.325
1.116

3.99
3.99
3.93
3.94
3.95
3.96
4.30
4.21
4.24
3.75
3.78
3.44
4.01

S.D.

ความสาคัญ

3.38
3.34
3.20
3.29

2.72
2.76
2.83

3.64
3.66
3.61

3.60
3.66
3.64

1.235
1.159
1.267
1.200

1.195
1.135
1.170

1.074
1.039
1.077

1.154
1.112
1.123

S.D.

ผลการปฎิบัติงาน

0.370
0.437
0.245
0.714

1.581
1.476
1.406

0.302
0.287
0.347

0.393
0.330
0.296

1.217
1.188
1.105
1.311

1.269
1.297
1.254

0.955
0.971
1.1019

0.979
1.042
1.067

ความแตกต่าง
(Gap)
S.D.

5.936
7.255
3.136
10.664

24.890
22.735
22.390

6.301
5.893
6.789

8.031
6.311
5.519

t

0.000*
0.000*
0.002*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

0.000*
0.000*
0.000*

p-value
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ตารางที่ 4.68 ผลการวิเคราะห์ช่ องว่างระหว่า งความสาคัญ และผลการปฏิบัติ ง านต่อ ศักยภาพ
การจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง (ต่อ)

ภาพที่ 4. 1 การประเมินศักภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง

1. ตาแหน่งที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือ
2. การเดินทางเชือ่ มต่อกับท่าเรืออื่นๆ
3. สภาพอากาศและทะเล
4. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
5. ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
6. สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
7. ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญ
ขนาดใหญ่
8. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
9. การบริการกระเป๋าสัมภาระ
10. การบริการจัดนาเที่ยวบนฝัง่
11. การบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
12. การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
13. ร้านขายของที่ระลึก
14. การบริการของมัคคุเทศก์
15. ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
16. พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
17. การจัดการความปลอดภัย
18. การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
19. ความสะอาดและสุขอนามัย
20. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
21. ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
22. ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
23. ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
24. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
25. ความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
26. การเข้าถึงและการเชือ่ มต่อจากท่าเรือสูเ่ มือง
27. การเข้าถึงและการเชือ่ มต่อจากท่าเรือ
สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
28. การเชือ่ มต่อระหว่างแหล่งท่องเทีย่ ว
29. ภัตตาคาร
30. แหล่งช้อปปิง้
31. ที่พักบนฝัง่
32. แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
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การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากระดับความคาดหวัง
และระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ มี ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การท่ า เรื อ ส าราญ
แหลมฉบัง ด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 4.1
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จากภาพที่ 4.1 พบว่าเมื่อนาค่า ความสาคัญและผลการปฏิบัติงานต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือแหลมฉบังมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้วยเทคนิค
IPA โดยแบ่งเกณฑ์ระดับของการวัดเป็น 4 Quadrant ดังนี้
Quadrant I: Concentrate Here
ผลการเปรียบเทียบความสาคัญและผลการปฏิบัติงานผ่านความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือ
พบว่า มีปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจเร่งด่วน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภค
ของท่าเรือ สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญ
ขนาดใหญ่ การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจาก
ท่าเรือจากท่าเรือสู่เมือง การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยว การเชื่อมต่อระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยว
Quadrant II: Keep Up with Good Work
ผลการเปรียบเทียบความสาคัญและผลการปฏิบัติงานผ่านความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อประเมินศักยภาพ การจัดการท่าเรือ
พบว่า ปัจจัยที่มีระดับความสาคัญมากและมีผลการปฏิบัติงานดี ได้แก่ การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
พิธี ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ งและศุล กากร การจั ด การความปลอดภั ย ความสะอาดและสุ ข อนามั ย
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
Quadrant III: Low Priority
ผลการเปรียบเทียบความสาคัญและผลการปฏิบัติงานผ่านความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือ
พบว่า ปัจ จั ยที่ มี ระดั บความส าคั ญ ต่าและมี ระดั บผลการปฏิ บัติ ง านต่ า ได้แ ก่ ศู น ย์บ ริ การข้อ มู ล
นักท่องเที่ยว การบริการกระเป๋าสัมภาระ การบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ร้านขายของที่ระลึก และที่
พักบนฝั่ง
Quadrant IV: Possible overkill
ผลการเปรียบเทียบความสาคัญและผลการปฏิบัติงานผ่านความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือ
พบว่า ปัจจัยที่มีระดับความสาคัญต่าแต่ผลการปฏิบัติงานสูง ได้แก่ ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ท่าเรือ การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ สภาพอากาศและทะเล การบริการของมัคคุเทศก์ ทักษะ
และความสามารถของ ผู้ให้บริการ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่ง ท่องเที่ย ว ความหลากหลายของ
กิจ กรรมการท่ อ งเที่ย ว ความน่ า สนใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยว ความคุ้ ม ค่ า ของเงิ น ต่ อ กิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยว ภัตตาคาร และแหล่งช้อปปิ้ง
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ทั้งนี้ผลการศึกษาความสาคัญ และผลการปฏิบัติง านผ่านระดับความคาดหวังและความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวเรือสาราญของกลุ่มเพื่อประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง โดย
วิเคราะห์ปัจจัยแต่ละด้านผ่านการนาเสนอด้วยเทคนิค IPA ดังนี้
1) ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะของท่าเรือ
ตารางที่ 4. 69 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านคุณลักษณะของท่าเรือ
X

3.87
3.54
3.83

ความสาคัญ
S.D.
1.127
1.172
1.102

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ด้านคุณลักษณะของท่าเรือ
ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือ
การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ
สภาพอากาศและทะเล

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
X
3.51
1.172
มากที่สุด
3.43
1.177
มากที่สุด
3.91
1.118
มากที่สุด

ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.69) พบว่า ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านคุณลักษณะของท่าเรือทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ
ความสาคัญมากที่สุด และมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านคุณลักษณะของท่าเรือด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพที่
4.2

ภาพที่ 4. 2 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านคุณลักษณะของท่าเรือ
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จากภาพที่ 4.2 พบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะของท่าเรือทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ตาแหน่งที่ตั้งทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ข องท่ า เรื อ การเดิ น ทางเชื่ อ มต่ อ กั บ ท่ า เรื อ อื่ น ๆ และสภาพอากาศและทะเล อยู่ ใ น
Quadrant ที่ 4 ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญของความคาดหวัง ต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือ อยู่ในระดั บต่า และผลการปฏิบัติง านจากความพึง พอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ อยู่ใน
ระดับสูง
2) ผลการศึกษาความสาคัญ และผลการปฏิบัติง านด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อานวย
ความสะดวกของท่าเรือ
ตารางที่ 4. 70 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
X

4.30
4.15
4.29
4.19

ความสาคัญ
S.D.
ระดับ
0.797 มากที่สุด
0.924
มาก
0.773 มากที่สุด
0.891
มาก

โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ของท่าเรือ
โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและ
เรือสาราญขนาดใหญ่

X

3.23
3.08
2.95
3.03

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
1.075
ปานกลาง
1.178
ปานกลาง
1.212
ปานกลาง
1.210
ปานกลาง

ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.70) พบว่า ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยว
เรื อ ส าราญมี ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกของท่าเรือ ในปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและสิ่งอานวยความสะดวกมี
ระดั บ ความส าคั ญ มากที่ สุ ด แต่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง วั ด จากความ พึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือและความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่มีความสาคัญอยู่ในระดับมากและมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือด้วยเทคนิค
IPA แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4. 3 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
จากภาพที่ 4.3 พบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อานวยความสะดวกของท่าเรือ
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ อยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่งหมายถึง
นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญของความคาดหวัง ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ ในระดับสูง และได้รับ
ผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือในระดับต่า
3) ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ
ตารางที่ 4. 71 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการ
X

3.91
3.53
4.02
3.93
4.08
3.59

ความสาคัญ
S.D.
1.088
1.277
1.122
1.050
1.032
1.103

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การให้บริการ
X

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
การบริการกระเป๋าสัมภาระ
การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง
การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
ร้านขายของที่ระลึก

2.87
3.33
3.81
3.08
2.60
3.33

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
1.305
ปานกลาง
1.205
ปานกลาง
1.125
มาก
1.207
ปานกลาง
1.215
น้อย
1.138
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.71 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านการให้บริการ (ต่อ)
X

3.89
3.84

ความสาคัญ
S.D.
ระดับ
1.074
มาก
1.097
มาก

การให้บริการ
การบริการของมัคคุเทศก์
ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
X
3.70 1.097
มาก
3.67 0.996
มาก

ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.71) พบว่า ระดั บระดับ ความสาคัญ และผลการปฏิบัติง านที่
นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านการให้บริการทั้ง 8 ปัจจัยย่อยมี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ส่ วนผลการปฏิบัติง านการบริการจัดน าเที่ย วบนฝั่ ง การบริก ารของ
มัคคุเทศก์อยู่ในระดับมาก ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว การบริการกระเป๋าสัมภาระ การบริการ
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และการบริ ก าร
อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์อยู่ในระดับน้อย
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านการให้บริการด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4. 4 การประมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านการให้บริการ
จากภาพที่ 4.4 พบว่าปัจจัยด้านการให้บริการ 8 ปัจจัย ได้แก่ การบริการอินเตอร์เน็ต/
โทรศัพท์ อยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่งอยู่ในระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการ
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ท่าเรืออยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติง านจากความพึง พอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ใน
ระดับต่า การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง Quadrant ที่ 2 ซึ่งอยู่ในระดับความสาคัญของความคาดหวัง
ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติงานจากความพึง พอใจต่อศักยภาพ
การจั ด การท่ า เรื อ อยู่ ใ นระดั บ สู ง ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การบริ ก ารกระเป๋ า สั ม ภาระ
การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร้านขายของที่ระลึก อยู่ใน Quadrant ที่ 3 ซึ่งอยู่ในระดับ
ความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า และผลการปฏิบัติงานจาก
ความพึงพอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า ส่วนของการบริการของมัคคุเทศก์ และ
ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ อยู่ใน Quadrant ที่ 4 ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวให้ระดับ
ความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า และผลการปฏิบัติงานจาก
ความพึงพอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง
4) ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานด้านนโยบายและกฎระเบียบ
ตารางที่ 4. 72 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายและกฎระเบียบ
X

4.04
4.22
4.07
4.25

ความสาคัญ
S.D.
ระดับ
1.026
มาก
0.973
มากที่สุด
1.074
มาก
0.978
มากที่สุด

นโยบายและกฎระเบียบ
X

พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
การจัดการความปลอดภัย
การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน
ความสะอาดและสุขอนามัย

3.93
3.80
3.27
3.71

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
1.072
มาก
1.054
มาก
1.102
ปานกลาง
1.102
มาก

ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.72) พบว่า ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านนโยบายและกฎระเบียบ ปัจจัยย่อยได้แก่
การจั ดการความปลอดภัย ความสะอาดและสุขอนามัยมี ความสาคั ญ ในระดับมากที่สุ ด มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรมีความสาคัญในระดับมาก และมีผล
การปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ มาก การให้ ข้ อ มู ล แผนฉุ ก เฉิ น มี ค วามส าคั ญ ในระดั บ มาก และมี ผ ล
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านนโยบายและกฎระเบียบด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพ
ที่ 4.5
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ภาพที่ 4. 5 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านนโยบายและกฎระเบียบ
จากภาพที่ 4.5 พบว่าปัจจัยด้านนโยบายการให้บริการ 4 ปัจจัย ได้แก่ พิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร การจัดการความปลอดภัย อยู่ใน Quadrant ที่ 2 ซึ่งอยู่ในระดับความสาคัญของ
ความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจ
ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน อยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่งอยู่ใน
ระดั บ ความส าคั ญ ของความคาดหวั ง ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การท่ า เรื อ อยู่ ใ นระดั บ สู ง และผลการ
ปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า
5) ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานด้านแหล่งท่องเที่ยว
ตารางที่ 4. 73 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ความสาคัญ
S.D.
X
3.99
1.107
3.98
1.130
3.92
1.152

ระดับ
มาก
มาก
มาก

แหล่งท่องเที่ยว
X

ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว

3.59
3.64
3.62

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
1.167
1.133
1.149

ระดับ
มาก
มาก
มาก
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ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.73) พบว่า ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยว
เรื อ ส าราญมี ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง 3 ปั จ จั ย ย่ อ ยมี
ความสาคัญในระดับมาก และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4. 6 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านแหล่งท่องเที่ยว
จากภาพที่ 4.6 พบว่าปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
อยู่ใน Quadrant ที่ 2 ซึ่งอยู่ในระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อศักยภาพความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง ส่วนความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว และความมีเอกลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน Quadrant ที่ 4 หมายถึงนักท่องเที่ยวให้ระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อศักยภาพการ
จัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง
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6) ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตารางที่ 4. 74 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ความสาคัญ
S.D.
X
3.93 1.069
3.94 1.056
3.96 1.082

ระดับ
มาก
มาก
มาก

กิจกรรมการท่องเที่ยว
X

ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว

3.63
3.65
3.61

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
1.089
1.049
1.082

ระดับ
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.74) พบว่า ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 3 ปัจจัยย่อยมี
ความสาคัญในระดับมาก และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตามภาพที่
4.7

ภาพที่ 4. 7 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
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จากภาพที่ 4.7 พบว่าปัจจัยด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3 ปัจจัย ได้แก่ ความหลากหลายของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยว และความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยวอยู่ใน Quadrant ที่ 4 ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวมีระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อ
ศักยภาพการจั ดการท่ าเรื ออยู่ในระดับต่ า และผลการปฏิ บัติง านจากความพึ ง พอใจต่อ ศักยภาพ
การจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง
7) ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
ตารางที่ 4. 75 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
ความสาคัญ
S.D.
ระดับ
X
4.30 0.820 มากที่สุด
4.23

0.884

มากที่สุด

4.24

0.867

มากที่สุด

การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
X

การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือ
สู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ
การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว

2.72

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
1.227
ปานกลาง

2.76

1.256

ปานกลาง

2.83

1.170

ปานกลาง

ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.75) พบว่า ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อทั้ง 3 ปัจจัยย่อย
มีความสาคัญในระดับมากที่สุด และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตาม
ภาพที่ 4.8
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ภาพที่ 4. 8 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
จากภาพที่ 4.8 พบว่าปัจจัยด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ การเข้าถึงและ
การเชื่ อมต่อ จากท่า เรือสู่ เมือง การเข้ าถึง และการเชื่อมต่อจากท่ าเรื อสู่แหล่ง ท่องเที่ยวที่สาคั ญ
การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยว อยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่ง อยู่ในระดับความสาคัญ ของ
ความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติงานจากความพึงพอใจ
ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า
8) ผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
ตารางที่ 4. 76 ผลการศึกษาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อความสาคัญและผลการปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
X

3.74
3.77
3.41
4.01

ความสาคัญ
S.D.
1.107
1.039
1.351
1.114

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

สิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
X

ภัตตาคาร
แหล่งช้อปปิ้ง
ที่พักบนฝั่ง
แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ

3.38
3.34
3.20
3.29

ผลการปฏิบัติงาน
S.D.
ระดับ
1.235
ปานกลาง
1.159
ปานกลาง
1.267
ปานกลาง
1.200
ปานกลาง

ผลการศึกษา (ตารางที่ 4.76) พบว่า ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยว
เรือสาราญมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ด้านสิ่ง อานวยความสะดวกบนฝั่ง จานวน 4
ปัจจัยย่อยมีความสาคัญในระดับมาก และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง

174
การวิเคราะห์ระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือแหลมฉบังด้านสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่งด้วยเทคนิค IPA แสดงรายละเอียดตาม
ภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4. 9 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านสิ่งอานวยความสะดวก
บนฝั่ง
จากภาพที่ 4.9 พบว่าปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง 4 ปัจจัย ได้แก่ แท็กซี่/รถ
ประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ อยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่ง อยู่ในระดับความสาคัญของความ
คาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับสูง และผลการปฏิบัติง านจากความพึงพอใจต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ ในระดับต่า แหล่งช้อปปิ้ง ที่พักบนฝั่ง อยู่ใน Quadrant ที่ 3 ซึ่งอยู่ใน
ระดับระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ในระดับต่า และผลการ
ปฏิบัติงานจากความพึงพอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ อยู่ในระดับต่า และภัตตาคารอยู่ใ น
Quadrant ที่ 4 ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวมีระดับความสาคัญของความคาดหวังต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรืออยู่ในระดับต่า และผลการปฏิบัติง านจากความพึง พอใจต่อศักยภาพการจัดการท่าเรืออยู่ใน
ระดับสูง
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4.5.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เสนอแนะในประเด็นอื่นๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรั บ
การท่องเที่ยวเรือสาราญ สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
1) ร้านจาหน่ายสินค้าควรมีจานวนมากและมีความหลากหลาย
2) ควรมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
3) ควรมีป้ายบอกทาง และแผนที่
4) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือควรพัฒนาให้ดีขึ้น
5) ควรปรับปรุงถนนให้เสร็จเรียบร้อยและควรปลูกต้นไม้เพิ่ม
ด้านการให้บริการ
1) ควรมีผู้ให้บริการที่ท่าเรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
2) ควรมีบริการนวดแผนไทยที่มีความปลอดภัยและสะอาด
3) ท่าเรือควรมีบริการอินเตอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ฟรี
4. ควรมีบริการทางการแพทย์สาหรับนักท่องเที่ยว
5) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและระบบ
ขนส่งสาธารณะ
6) ควรมีถังขยะที่มีความสะอาด
7) ควรมีบาร์ หรือสถานที่จาหน่ายเครื่องดื่มที่ดีให้บริการ
8) มีบริการ Wi-Fi สาหรับนักท่องเที่ยว
9) อาคารผู้โดยสารควรมีความสะอาด
10) มีการจัดการท่าเรือที่ดี รวดเร็วและจะกลับมาใช้บริการอีกในอนาคต
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
1. ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้ท่องเที่ยวนั้น
2. ไม่ควรนาสัตว์มาใช้เพื่อประโยชน์อื่นเว้นจากเพื่อการอนุรักษ์เท่านั้น
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
1. บริเวณชายหาดควรมีพื้นที่ให้สามารถลงไปเล่นน้าได้
ด้านการเข้าถึงและเชื่อมต่อ
1. ท่าเรือไกลจากกรุงเทพฯ และมีค่าบริการแท็กซี่ที่สูง
2. ท่าเรือไกลจากแหล่งท่องเที่ยว
3. การจราจรติดขัดในเมือง
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4. ควรมีรถรับส่งจากท่าเรือสู่เมือง หรือจากท่าเรือไปยังชายหาดที่ใกล้ที่สุด
5. ควรมีบริการขนส่งสาธารณะเข้าสู่เมือง
6. ควรมีการเข้าถึงที่สะดวก มีบริการขนส่งสาธารณะ เช่น รถประจาทาง รถไฟ
7) อัตราค่าบริการแท็กซี่และรถรับส่งมีราคาแพง ควรมีการกาหนดราคาที่แน่นอน

4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลม
ฉบังในปัจจุบัน
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured
Interview) ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักท่องเที่ยวเรือ
สาราญ ดังนี้ (ตามตารางที่ 4.77)
ตารางที่ 4. 77 กลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง
ภาครัฐ (G)
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)
2. นักวิชาการการศึกษา
3. กระทรวงคมนาคม
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5. กองตรวจคนเข้าเมือง
ภาคเอกชน (P)
1. เจ้าหน้าที่ท่าเรือ
2. ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
3. ตัวแทนบริษัทสายการเดินเรือ
4. บริษัทตัวแทนสายการเดินเรือ
4. มัคคุเทศก์
5. ผู้ประกอบการรถแท็กซี่
6. ตัวแทนบริษัทรักษาความปลอดภัย
ชุมชน (C)
1. พนักงานร้านขายของท่าเรือ
2. พนักงานร้านนวดแผนไทย

จานวน
6
2
1
1
1
1
15
1
4
3
1
4
1
1
5
3
1

177
ตารางที่ 4. 78 กลุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง

จานวน
1
10
36

3. คนขับรถแท็กซี่
นักท่องเที่ยว (T)
รวม

ทั้ง นี้ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ วิจั ย น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์ โดยใช้ ก ารวิเ คราะห์
แก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการในการระบุ วิเคราะห์ การจัดระเบียบข้อมูล และ
การรายงานผลสรุปความเห็นเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
ตารางที่ 4. 79 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (N=10)
ความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
1. เดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญซ้าๆ
=5 คน (50%)
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
2. เพื่อการพักผ่อน/ท่องเที่ยว =7 คน (70%)
แรงจูงใจในการเดินทาง
3. วัฒนธรรมของประเทศไทย =6 คน (60%)
4. ความสะดวกสบายของเรือสาราญ =4 คน (40%)
5. แหล่งท่องเที่ยว =4 คน (40%)
6. ความคุ้มค่า =4 คน (40%)
7. เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ =2 คน (20%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)
T3,T5,T7,T8,T10
=5 คน (50%)
T1,T2,T3,T4,T5,T7,T9 =7 คน (70%)
T1,T3,T5,T8,T9,T10 =6 คน (60%)
T1,T5,T6,T7 =4 คน (40%)
T1,T2,T6,T8 =4 คน (40%)
T1,T2,T8 =3 คน (30%)
T2,T10 =2 คน (20%)

จากการเก็ บข้อ มูลด้ว ยการสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้ างผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่อ งเที่ย วเรื อ
สาราญในด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็น
(ตารางที่ 4.78) ดังนี้
ด้านความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญ ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 50 มีความเห็นว่านักท่องเที่ยว
เรือสาราญเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญซ้าๆ
“6-7 times with crusing but Laem Chabang Port at first times” (T2)
“This the second times to come here with cruise” (T8)
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ด้านวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 70 มีความเห็นว่านักท่องเที่ยวเรือ
สาราญเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อน/ท่องเที่ยว
“I came here for spend my holiday” (T2)
ด้ า นแรงจู ง ใจในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 40
มีความเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นแรงจูง ใจในการเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญมากที่สุด รองลงมา
วั ฒ นธรรมของประเทศไทยร้ อ ยละ 60 ความสะดวกสบายของเรื อ ส าราญร้ อ ยละ 40
เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ร้อยละ 20 และความคุ้มค่าร้อยละ 30
“Cruise is comfortable” (T5)

นักท่องเที่ยวเรือสาราญ
8. นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีกลุ่มช่วงอายุที่
หลากหลายมากขึ้น =13 คน (36.11%)
9. นักท่องเที่ยวชาวเอเชียสนใจเดินทางล่องเรือ
สาราญมากขึ้น =14 คน (38.89%)
10. ภาครัฐให้ความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเรือ
สาราญมากขึ้น =7 คน (19.44%)

3. การท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทยเติบโต
ขึ้น =13 คน (36.11%)
4. เส้นทางการเดินเรือหลากหลายมากขึ้น
=15 คน (41.67%)
5. ระยะเวลาในการล่องเรือสาราญสั้นขึ้น
=6 คน (16.67%)
6. การท่องเที่ยวเรือสาราญก่อให้เกิดรายได้เข้า
ประเทศมากขึ้น =10 คน (27.78%)
7. เรือสาราญมีขนาดใหญ่ขึ้น =14 คน (38.89%)

สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญ (n=36)
สถานการณ์ทั่วไป
1. การท่องเที่ยวเรือสาราญของโลกเติบโตขึ้น
=16 คน (47.22%)
2. การท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาคเอเชียเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง =20 คน (55.56%)

G2,G3,G4,G5
=4 คน (66.67%)

P1,P2,P5,P10,P12,P15
=6 คน (40%)
P1,P2,P3,P5,P6,P9,P10
=7 คน (46.67%)
P1,P2,P9
=3 คน (20%)

P1,P2,P3,P9,P10,P12,P14
=7 คน (46.67%)

G1,G2,G3,G5=4 คน
(66.67%)
G2
=1 คน (16.67%)
G1,G2,G3 =3 คน (50%)

P1,P8,P9 = 3 คน (20%)

P3,P4,P5,P6,P8,P9
=6 คน (40%)
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P8,P9,
P10,P12,P13,P14
=12 คน (80%)
P3,P4,P7,P8,P11,P13,P15
=5 คน (33.33%)
P2,P5,P6,P7,P8,P11,P14
=7 คน (46.67%)
P2,P8,P9 =3 คน (20%)

ภาคเอกชน (P) (n=15)

G2,G3,G4 =3 คน (50%)

G5 =1 คน (16.67%)

G1,G2,G4,G6
=4 คน (66.67%)
G1,G2 =2 คน (50%)

G1,G2,G3,G4,G5
=5 คน (100%)
G1,G2,G3,G4
=4 คน (66.67%)

ภาครัฐ (G) (n=6)

-

C5 =1 คน (20%)

C2,C5 =2 คน (40%)

-

C1,C5 =2 คน (40%)

-

T1,T2,T7,T10
=4 คน (40%)
T7,T9,T10 =3 คน (30%)

T8,T9,T10
=3 คน (30%)

T7,T10 =2 คน (20%)

T3,T4,T5,T7,T8,T10
=6 คน (60%)
T7,T10 =2 คน (20%)

-

-

T3,T6,T9 =3 คน (30%)

C1 =1 คน (20%)

C1,C2,C3,C4 =4 คน (80%)

T6,T8 =2 คน (20%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)

C1,C2,C3 =3 คน (60%)

ชุมชน (C) (n=5)
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จากการเก็ บข้อ มูลด้ว ยการสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้ างผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่อ งเที่ย วเรื อ
สาราญในด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญ เพื่อนามาใช้ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ใน
การนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ให้ข้อมูลมีความ
ครบถ้วนมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น (ตารางที่ 4.79) ดังนี้
ด้านสถานการณ์ทั่วไป ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 47.22 มีความเห็นว่าสถานการณ์การท่องเที่ยว
เรื อส าราญของโลกในปัจ จุบั น เติ บ โตขึ้น ส่ว นของการท่ อ งเที่ย วเรื อ สาราญในภู มิภ าคเอเชี ยผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ร้อยละ 55.56 มีความคิดเห็นว่ามีสถานการณ์เติบโตขึ้น ขณะเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ
36.11 มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า มี ส ถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญของประเทศไทยเติ บ โตขึ้ น
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.67 มีความเห็นว่ามีเรือสาราญมีเส้นทางการเดินเรือที่ หลากหลาย
มากขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 38.89 เห็นว่าเรือสาราญมีขนาดใหญ่ขึ้น การท่องเที่ยวเรือสาราญ
ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 27.78 และระยะเวลาในการล่องเรือแต่ละครั้งมีช่วงเวลาสั้นลง
ร้อยละ 16.67
“ในระยะ 5 ปี เรือในเอเชียมีการเติบโตมากขึ้นถึง 3 เท่าตัว และสถานการณ์ท่องเที่ยวเรือสาราญของ
ประเทศไทยก็ปรับตามสถานการณ์ของโลกคือมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้น” (G2)
“การท่องเที่ยวเรือเติบโตขึ้น หลายสายการเดินเรือหลายสาย
อยากจะเข้ามาจอดน่านน้าบ้านเรามากขึ้น” (P3)
“เรือสาราญมีการขยายตัวเข้าสู่เอเชียมากขึ้น โดยยังไม่มีสัญญาณการหยุดขยายตัว” (P9)
“Cruise trends, is better and growth and many cruises come to Asia” (T2)
ด้านสถานการณ์ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 41.17 มีความเห็นว่า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญชาวเอเชียสนใจเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญมากขึ้น และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ
38.24 มีความเห็นว่าช่วงอายุของนักท่องเที่ยวเรือสาราญมีกลุ่มช่วงอายุที่หลากหลายขึ้น นอกจากนั้น
ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 17.65 มีความเห็นว่าภาครัฐให้ความสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเรือสาราญมากขึ้น
ด้วย
“กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัวมากขึ้น” (G3)
“นักท่องเที่ยวเอเชียให้ความสนใจตัวเรือสาราญและเส้นทางการเดินเรือ
ด้วยราคาที่สามารถเอื้อมถึง” (P5)
“คนเอเชียก็นิยมเดินทางกับเรือสาราญมากขึ้น” (P12)

- สามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ที่เทียบ
ท่าได้ =6 คน (16.67%)
3. การให้บริการ
- ความเป็นมิตรไมตรีของเจ้าบ้าน
=7 คน (19.44%)
- มีระบบการรักษาความปลอดภัย
=9 คน (25%)
- มีความสะดวกในการขึ้นลงเรือ ไม่ซับซ้อน
=8 คน (22.22%)
- มี ก ารจั ด การแท็ ก ซี่ อ ย่ า งเป็ น ระบ บ
=6 คน (16.67%)

- สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดซึ่งเป็น
เมืองท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ง่าย =5 คน
(13.89%)
2. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
- เป็นท่าเรือเพียงแห่งเดียวมีอาคารผู้โดยสาร
รองรับนักท่องเที่ยว =29 คน (80.56%)

จุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบัง (N=36)
1. คุณลักษณะของท่าเรือ
- ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือที่ดี
= 10 คน (27.78%)
- ท่าเรือใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด =13 คน
(36.11%)
P6,P7,P9,P10
=4 คน (26.67%)
P1,P5,P6,P9,P13,P4,P14,
P15 =8 คน (53.33%)

G1,G2 =2 คน (33.33%)

P1,P10 =2 คน (13.33%)

P1,P2,P4,P6,P7,P8,P9,P12,
P13,P14,P15
=13 คน (86.67%)
P1,P2,P9 =3 คน (20%)

P6,P8 =2 คน (13.33%)
P2,P12,P13
=3 คน (20%)
P4,P5 =2 คน (13.33%)
P1,P2,P12 =3 คน (20%)

G2,G4 =2 คน (33.33%)

G1,G2,G3,G4,G5
=5 คน (83.33%)
G2,G3 =2 คน (33.33%)

G1,G3 =2 คน (33.33%)
G1,G2,G3,G6 =4 คน
(66.67%)
G1 =1 คน (16.67%)
G2 =1 คน (16.67%)

G2,G3,G4 =3 คน (50%)

ภาคเอกชน (P) (n=15)

ภาครัฐ (G) (n=6)

C2,C5 =2 คน (40%)

-

-

-

T4,T8 =5 คน (20%)

T1,T3 =2 คน (20%)

T1,T5,T8 =3 คน (30%)

T7 =1 คน (10%)

T1,T2,T3,T6,T7,T8,T9
=7 คน (70%)

C1,C2,C4,C5 =4 คน (80%)

-

-

-

T7,T8,T9 =3 คน (30%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)

C5 =1 คน (20%)

C3,C5 =2 คน (40%)

C5 =1 คน (20%)

ชุมชน (C) (n=5)
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- ความหลากของแหล่งท่องเที่ยว
=23 คน (63.89%)
- ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
=17 คน (47.22%)
5. กิจกรรมการท่องเที่ยว
- ความหลากของกิจกรรมการท่องเที่ยว
=10 คน (27.78%)

จุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบัง (N=36)
4. แหล่งท่องเที่ยว
- ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
=25 คน (69.44%)

G2,G6
=2 คน (33.33%)

P1,P2,P3,P5,P6
=5 คน (33.33%)

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,
P9,P12,P14,P15
=12 คน (80%)
P1,P2,P3,P4,P6,P7,P8,P9,
P12,P14 =10 คน (66.67%)
P1,P2,P3,P4,P8,P6
=6 คน (40%)

G1,G2,G3,G4,G6
=5 คน (83.33%)
G1,G2,G3,G5,G6
=5 คน (83.33%)
G1,G2,G3 =3 คน (50%)

ภาคเอกชน (P) (n=15)

ภาครัฐ (G) (n=6)

-

C5 =1 คน (20%)

C3,C5 =2 คน (40%)

-

ชุมชน (C) (n=5)

T7,T8,T9
=3 คน (30%)

T2,T4,T5,T7,T8,T9
=6 คน (60%)
T1,T3,T6,T7,T8,T9,T10
=7 คน (70%)

T1,T2,T3,T6,T7,T8,T9,T10
=8 คน (80%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)
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จากการเก็ บข้อ มูลด้ว ยการสัมภาษณ์กึ่ ง โครงสร้ างผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่อ งเที่ย วเรื อ
สาราญในด้านจุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็น (ตารางที่
4.80) ดังนี้
ด้านคุณลักษณะของท่าเรือผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.11 มีความเห็นว่าจุดเด่นของ
ท่าเรือแหลมฉบังคือเป็นท่าเรือที่ใกล้กับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่สุด รองลงมาผู้ให้สัมภาษณ์ร้อย
ละ 27.78 มีความเห็นว่าตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของท่าเรืออยู่ในทาเลที่ดี และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อย
ละ 13.89 มีความเห็นว่าท่าที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบังสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นซึ่งเป็น
เมืองท่องเที่ยวได้ง่าย
“ภูมิศาสตร์ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อและส่งต่อนักท่องเที่ยว
ไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนได้” (G2)
“ที่ตั้งของท่าเรือ ระหว่างทางพัทยา กทม. ไม่ไกลมาก” (G3)
“From geographic of port can promote more, itinerary” (P6)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 80.56 มีความเห็นว่า จุดเด่นของ
ท่าเรือแหลมฉบังคือท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือแห่งเดียวที่มีอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 16.67 มีความเห็นว่าท่าเรือแห่งนี้สามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ที่
สามารถเทียบท่าได้
“เป็นท่าเทียบเรือที่มีอาคารผู้โดยสารเมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นๆ และเรือสามารถเทียบท่าได้เลย” (G3)
“เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไทย เป็นท่าเรือน้าลึกที่สามารถให้เรือใหญ่จอดได้ ” (P1)
“ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นอาคารสามารถรองรับผู้โดยสารสาหรับเรือสาราญได้” (P4)
“Port not bigger, it is easy and comfortable when come out form cruise ship,
easy to find bus” (T8)
ด้านการให้บริการผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 25 มีความเห็นว่าจุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบังคือ
ท่าเรือสาราญมีจุดเด่นในระบบการรักษาปลอดภัย และมีความสะดวกในการขึ้นและลงเรือ ไม่ซับซ้อน
ทั้ง นี้ ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ร้ อ ยละ 19.44 มี ค วามเห็ น ว่ าเจ้ า บ้า นมี ค วามเป็ นมิ ต รไมตรี นอกจากนั้ น ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ร้อยละ 16.67 ยังมีความเห็นว่ามีการจัดระบบการให้บริการแท็กซี่อย่างเป็นระบบ
“มีการจัดการแท็กซี่เป็นระบบมากขึ้น” (P12)
“People are very nice” (T1)
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ด้านแหล่งท่องเที่ยวผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 69.44 มีความเห็นว่าท่าเรือแหลมฉบังมีจุดเด่น
ในด้ า นของความมีชื่ อ เสีย งของแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ใ ห้ สัม ภาษณ์ ร้ อ ยละ 63.89 มีค วามเห็ น ว่ า
มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 47.22 มีความเห็นว่าความมี
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
“ด้วยชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดได้” (G3)
“มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งวัด วัง ตลาดน้า” (P2)
“มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดี วัฒนธรรมที่น่าสนใจ” (P9)
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 27.78 มีความเห็นว่าท่าเรือแหลมฉบังยังมี
จุดเด่นในด้านของความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
“There are many things to do, go to the sea, shopping, city tour” (T5)

G2,G5 =2 คน (33.33%)

- ไม่มีป้ายบอกทาง =8 คน (22.22%)

3. การให้บริการ
- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเรือสาราญยัง
ขาดความรู้และความเข้าใจ =8 คน (22.22%)
- ผู้ให้บริการขาดทักษะทางด้านภาษา =5 คน
(13.89%)
- ความปลอดภัย =6 คน (16.67%)

G1,G2,G3,G4,G5 =5 คน
(83.33%)

2. สิ่งอานวยความสะดวก
- สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอ
=23 คน (63.89%)

P2,P5,P6,P9
=4 คน (26.67%)
P2,P9 =2 คน (13.33%)
P9,P10,P12 =3 คน (20%)

G1,G2,G3,G4
=4 คน (66.67%)
G1,G4 =2 คน (33.33%)
G4 =1 คน (16.67%)

P1,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,
P10,P11,P12,P14
=12 คน (80%)
P2,P4,P5,P6,P9
=5 คน (33.33%)

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P9,P10,
P13,P14 =10 คน (66.67%)

G1,G2,G4 =3 คน (50%)

G1,G2,G4 =3 คน (50%)

P1,P2,P3,P4,P9,P10,P12,
P14 =8 คน (53.33%)
P2,P4 =2 คน (13.33%)

P2,P3,P4,P6,P9,P10,P11,
P14 =8 คน (53.33%)

G1,G2,G3,G4,G5,G6
=6 คน (100%)
G2,G4,G6 =3 คน (50%)

ภาคเอกชน (P) (n=15)

ภาครัฐ (G) (n=6)

1. โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
- จานวนท่าเรือสาราญไม่เพียงพอ =12 คน
(33.33%)
- ไม่สามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่มากได้
=10 คน (27.78%)
- ถนนไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว =20 คน (55.56%)

จุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบัง (N=36)
1. คุณลักษณะของท่าเรือ
- ตั้งอยู่ในท่าเรือสินค้า =18 คน (50%)

C4 =1 คน (20%)

C5 =1 คน (20%)

-

-

C1,C2,C3,C5 =4 คน (80%)

C3 =1 คน (20%)

C2,C5 =2 คน (40%)

T7 =1 คน (10%)

-

-

T10 =1 คน (10%)

T1,T7 =2 คน (20%)

T2,T5,T6,T7,T8,T10
=6 คน (60%)

T1,T5,T7 =3 คน (30%)

-

T2,T7,T8 =3 คน (30%)

C5 =1 คน (20%)

C5 =1 คน (20%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)

ชุมชน (C) (n=5)
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ตารางที่ 4. 82 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านจุดด้อยของท่าเรือสาราญแหลมฉบัง

- การเดินทางจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวยาก
=17 คน (47.22%)
5. ด้านอื่นๆ
- ความไม่มั่นคงทางการเมือง =4 คน (11.11%)

4. การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
- ขั้นตอน ระเบียบการเข้าถึงท่าเรือยาก
=4 คน (11.11%)
- ระยะทางจากท่าเรือสู่เมืองไกล
=19 คน (52.78%)

จุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบัง (N=36)
3. การให้บริการ (ต่อ)
- ความสะอาด =7 คน (19.44%)
- การบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์
=10 คน (27.78%)
- ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะ =15 คน (41.67%)
P1,P2,P7,P8,P11,P13
=6 คน (40%)

G2,G3,G5 =3 คน (50%)

-

G5 =1 คน (16.67%)

G3,G4 =2 คน (33.33%)

P12,P13 =2 คน (13.33%)

P2,P9,P10,P12
=4 คน (26.67%)
P1,P2,P4,P6,P7,P8,P9,P10,
P11,P12,P14 =11 คน
(73.33%)
P1,P2,P4,P6,P7,P8,P9,P10,
P12 =10 คน (66.67%)

P2,P9 =2 คน (13.33%)
P3,P8 =2 คน (13.33%)

G3 =1 คน (16.67%)
-

-

ภาคเอกชน (P) (n=15)

ภาครัฐ (G) (n=6)

C3 =1 คน (20%)

-

-

-

T7 =1 คน (10%)

T1,T2,T3,T5,T6,T10 =6 คน
(60%)

T1,T2,T5,T6,T8,T10 =6 คน
(60%)

-

T7,T9 =2 คน (20%)
T1,T2,T4,T7,T8,T9,T10 =7
คน (70%)
T1,T3,T4,T7,T10 =5 คน
(50%)

C1,C2,C3 =3 คน (60%)
C1 =1 คน (20%)
C4 =1 คน (20%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)

ชุมชน (C) (n=5)
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ตารางที่ 4.81 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านจุดด้อยของท่าเรือสาราญแหลมฉบัง (ต่อ)
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จากการเก็บข้อมมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่ง โครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือ
สาราญในด้านจุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละประเด็น (ตารางที่
4.81) ดังนี้
ด้านคุณลักษณะของท่าเรือผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีความเห็นว่าจุดด้อยของ
ท่าเรือแหลมฉบังคือเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ในท่าเรือสินค้า
“ท่าเรือตั้งอยู่ในท่าเรือสินค้า ขนถ่ายสินค้า มีทัศนียภาพไม่สวยงาม” (G2)
“ท่าเรือที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว เป็นท่าเรือที่ใช้ร่วมกับท่าเรือสินค้า” (G3)
“เป็นท่าเรือสินค้า ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญโดยเฉพาะ” (P4)
“Laem Chabang is a container port” (P9)
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 55.56 มี
ความเห็นว่า จุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบังคือ ถนนไม่เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยว และผู้ให้สัมภาษณ์
ร้อยละ 33.33 มีความเห็นว่าจานวนท่าเรือสาราญมีไ ม่เพียงพอ และร้อยละ 27.78 มีความเห็นว่า
ท่าเรือสาราญ แหลมฉบังไม่สามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่มากได้
“ถนนทางเข้าท่าเรือค่อนข้างขรุขระ และป้ายบอกทางเข้าท่าเรือค่อนข้างน้อย” (P5)
“เมื่อเรือสาราญเข้าหลายลาพร้อมกัน ท่าเทียบเรือไม่เพียงพอ” (P2)
“ท่าเทียบเรือน้าลึกเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญควรมีมาก 2-3 ท่าเพื่อเวลาเรือเข้ามาพร้อมกัน” (C5)
“Small than Singapore port” (T1)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 63.89 มีความเห็นว่าสิ่งอานวยความสะดวก
ของท่าเรือแหลมฉบังมีไม่เพียงพอ และร้อยละ 22.22 ยังมีความเห็นว่าไม่มีป้ายบอกทางไปยังท่าเรือ
“พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ห้องน้าเพื่อจะรองรับโดยเฉพาะเรือสาราญ
และป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปยังแต่ละท่าเทียบเรือที่ใหญ่และชัดเจน” (P4)
“Have good facilities to attract more people to come.” (P6)
“Not have shop, restaurant, coffee shop and more facilities” (T4)
“Nothing to eat, no Thai food, no dry food sells here.” (T10)
ด้านการให้บริการผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 41.67 มีความเห็นว่า จุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบัง
ด้านการบริการคือ ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะ รองลงมาคือไม่มีบริการอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ร้อยละ
27.78 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือยังขาดความรู้ความเข้าใจร้อยละ 22.22 ความสะอาดร้อยละ
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19.44 ความปลอดภัยร้อยละ 16.67 และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 13.89 ยังมีความเห็นว่าผู้ให้บริการยัง
ขาดทักษะด้านภาษา
“ไม่มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตู้แลกเงิน หรือ ATM” (C3)
“Free wifi at port would be good.” (T8)
“More clean restroom.” (T9)
ด้านการเข้ าถึง และการเชื่อมต่ อ ผู้ใ ห้สัมภาษณ์ร้ อยละ 52.78 มี ความเห็น ว่า จุดด้อ ยของ
ท่าเรือ แหลมฉบัง ด้านการเข้าถึ งและการเชื่ อมต่อคื อ การเดิ นทางเชื่อ มต่ อจากท่ าเรือ สู่เมื องไกล
รองลงมาการเดินทางและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวยากร้อยละ 47.22 และมีขั้นตอน
และระเบียบในการเข้าถึงท่าเรือยากร้อยละ 11.11
“การเข้าถึงท่าเรือยาก การเข้าออกต้องผ่านขั้นตอน
เพราะอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและศุลกากร” (P9)
“Laem Chabang is difficult to access” (P6)
“The biggest problem is the distance/time to tourist destination. Between traffic,
road conditions and geographical distance there isn’t much the port can do.” (T10)
ด้า นอื่ น ๆ นอกจากนั้น ผู้ ให้ สัม ภาษณ์ ร้อ ยละ 11.11 มี ความเห็น ว่ า จุ ดด้ อยของท่ าเรื อ
แหลมฉบังยังมีความไม่มั่นคงทางการเมืองด้วย
“ความไม่มั่นคงทางการเมืองยังเป็นปัญหาทาให้สายการเดินเรือ
และนักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่น” (P13)

แนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (N=36)
โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
เรือสาราญ =14 คน (38.89%)
2. พัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเรือ
สาราญที่มีขนาดใหญ่มาก =12 คน (33.33%)
3. เพิ่มจานวนท่าเรือสาราญมากกว่า 1 ท่า
=11 คน (30.56%)
4. พัฒนาท่าเรือให้มีความเป็นมาตราฐานสากล
=15 คน (41.67%)
5. พัฒนาท่าเรือให้เป็น Hub หรือ Complex
=10 คน (27.78%)
6. พัฒนาระบบสาธารณูโภคพื้นฐานให้ดีขึ้น
=14 คน (38.89%)
7. พัฒนาถนนภายในท่าเรือ =19 คน (52.78%)
P1,P4,P9,P10,P11,P13
=6 คน (40%)
P2,P6,P7,P9,P10,P11
=6 คน (40%)
P2,P4,P6,P9,P10,P12,P14
=7 คน (46.67%)
P1,P2,P6,P7,P8,P10,P14
=7 คน (46.67%)
P6,P8,P9,P12,P13
=5 คน (33.33%)
P2,P4,P6,P8,P9,P14
=6 คน (40%)
P1,P2,P3,P4,P5,P6,P9,P10,
P13,P14 =10 คน (66.67%)

G1,G2,G3,G4,G5
=5 คน (83.33%)
G1,G2,G3 =3 คน (50%)

G1,G2 =2 คน (33.33%)

G1,G3 =2 คน (33.33%)

G1,G2,G3,G4 ,G6
=5 คน (83.33%)
G5 =1 คน (16.67%)

G2,G4,G5 =3 คน (50%)

ภาคเอกชน (P) (n=15)

ภาครัฐ (G) (n=6)

T9 =1 คน (10%)

C3,C5 =2 คน (40%)

C3 =1 คน (20%)

T2,T5,T6,T7,T8,T10
=6 คน (60%)

T3,T7,T8,T10 =4 คน (40%)

T5,T7,T9,T10 =4 คน (40%)

C4,C5 =2 คน (40%)

T2,T3,T7 =3 คน (30%)

-

-

T7,T10 =2 คน (20%)

C4 =1 คน (20%)

C5 =1 คน (20%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)

ชุมชน (C) (n=5)
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ตารางที่ 4. 83 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านแนวทางการพัฒนาท่าเรือสาราญแหลมฉบัง

10. ปรับปรุงระบบคมนาคมในท่าเรือ และเส้นทาง
เพื่อการท่องเที่ยว =10 คน (27.78%)

การเข้าถึงและเชื่อมต่อ
9. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ =14 คน (38.89%)

การให้บริการ
8. พัฒนาการให้บริการ =19 คน (52.78%)

แนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (N=36)
สิ่งอานวยความสะดวก
8.พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยวและเรือสาราญ =35 คน (97.22%)

G1,G2,G4 =3 คน (50%)

P2,P7,P8,P9,P11,P13
=6 คน (40%)
P1,P2,P5,P6,P9,P10,P13
=7 คน (46.67%)

- การบริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์
P7,P8
- บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา P8
- ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว P1,P5,P9,P15

- เพิ่มทักษะทางด้านภาษากับผู้ที่
เกี่ยวข้อง G1,G2 =2 คน (50%)
- ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว G5

G2,G5 =2 คน (33.33%)

(37.50%)

(66.67%)

- ป้ายบอกทาง P2,P4,P5,P6,P9
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
P1,P7,P8,P10,P11,P13
- ร้านขายยา P8
- ร้านสินค้าและของที่ระลึก P7,P13
- ห้องน้า P4,P10,P11,P12,P14
- เครื่องปรับอากาศ P11,P12
- พื้นที่นั่งรอ P12,P13
- ตู้ ATM P1

- เครื่องปรับอากาศ G3
- พื้นที่นั่งรอ G3
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม G6
- Duty Free Shop G5,G6

P1,P5,P7,P8,P9,P15 =6 คน

P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9
,P10,P11,P12,P13,P14,P15
=15 คน (100%)

G1,G2,G3,G4,G5,G6
=6 คน (100%)

G1,G2,G4,G5 =4 คน

ภาคเอกชน (P) (n=15)

ภาครัฐ (G) (n=6)

-

C4 =1 คน (20%)

- การบริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์
C2
- บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา C3
- ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว C1,C2

C1,C2,C3 =3 คน (60%)

T1,T3,T4,T7,T10 =5 คน
(50%)
-

- การบริการอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์
T2,T3,T4,T9,T10
- บริการแลกเปลี่ยนเงินตราT2,T5
- ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว T2,T3,T6,T10

T2,T3,T4,T5,T6,T9,T10
=7 คน (70%)

- ป้ายบอกทาง T4,T10
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม T7,T10
- ร้านสินค้าและของที่ระลึก
T3,T5,T8,T9,T10
- ห้องน้า T10
- เครื่องปรับอากาศ T1,T3,T8
- พื้นที่นั่งรอ T2,T7,T10

- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม C1,C2,C3
- ร้านขายยา C2
- ร้านสินค้าและของที่ระลึก C2
- ห้องน้า C1,C2,C3
- เครื่องปรับอากาศ C1,C4
- พื้นที่นั่งรอ C1,C2,C3
- ตู้ ATM C2,C3

(100%)

T2,T3,T5,T6,T7,T8,T9,T10
=8 คน (80%)

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)

C1,C2,C3,C4,C5 =5 คน

ชุมชน (C) (n=5)
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ตารางที่ 4.82 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างด้านแนวทางการพัฒนาท่าเรือสาราญแหลมฉบัง (ต่อ)

18. พัฒนาการจัดการท่าเรือสาราญ =6 คน
(16.67%)
19. พัฒนากฎระเบียบ กฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญ =4 คน
(16.67%)

แนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (N=36)
นโยบายและกฎระเบียบ
11. สร้างความร่วมมือกับภาคีและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
=9 คน (25%)
12. สร้างความร่วมมือกันภายในภูมิภาคอาเซียน
=2 คน (5.56%)
13. สร้างอานาจต่อรองกับสายการเดินเรือ
=4 คน (16.67%)
14. นโยบายของรัฐที่เป็นรูปธรรม
=8 คน (22.22%)
15. สร้างการตลาดเพื่อดึงดูดสายการเดินเรือ
=4 คน (16.67%)
16. ปรับปรุงด้านความปลอดภัย =5 คน (13.89%)
17. พัฒนาด้านความสะอาด =12 คน (33.33%)
P2 =1 คน (6.67%)
P2,P3,P4 =3 คน (20%)

P1,P6,P9 =3 คน (20%)

G1 =1 คน (16.67%)
G1 =1 คน (16.67%)

G1,G2,G4,G5 =4 คน
(66.67%)
G2,G4 =2 คน (33.33%)

G1,G2,G3,G4
=4 คน (66.67%)
G1,G2 =2 คน (33.33%)

G1 =1 คน (16.67%)
G3 =1 คน (16.67%)

P1,P2,P6,P9 =4 คน
(26.67%)

G1,G2,G3,G4,G5
=5 คน (83.33%)

-

P1,P9 =2 คน (13.33%)

C4 =1 คน (20%)
C2,C4 =2 คน (40%)

C5 =1 คน (20%)

-

-

ชุมชน (C) (n=5)

P7,P11 =2 คน (13.33%)
P2,P6,P10,P11,P12
=5 คน (33.33%)
P9,P13 = 2 คน (13.33%)

P2,P9 =2 คน (13.33%)

ภาคเอกชน (P) (n=15)

ภาครัฐ (G) (n=6)

-

-

T7 =1 คน (10%)
T1,T7,T9,T10 =4 คน (40%)

-

-

นักท่องเที่ยว (T) (n=10)
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จากการเก็บข้อมมูล ด้วยการสัมภาษณ์กึ่ง โครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือ
สาราญในด้านด้านแนวทางการพัฒนาท่าเรือสาราญแหลมฉบัง ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นในแต่ละ
ประเด็น (ตารางที่ 4.82) ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบังผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.78 มีความเห็น
ว่าควรพัฒนาถนนภายในท่าเรือ รองลงมาผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 41.67 มีความเห็นว่าควรพัฒนา
ท่าเรือให้มีความเป็นมาตราฐานสากลและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ดีขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์
ร้อยละ 38.89 มีความเห็นว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรื อสาราญ ร้อยละ
33.33 มีความเห็นว่าควรพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่มาก
และร้อยละ 30.56 มีความเห็นว่าควรเพิ่มจานวนท่าเรือสาราญที่แหลมฉบังมากกว่า 1 ท่า
“สร้างและพัฒนาท่าเรือที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่
ตามขนาดของเรือและจานวนนักท่องเที่ยวที่ขยายใหญ่ขึ้น” (G2)
“ท่าเทียบเรือน้าลึกเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญควรมีมาก 2-3 ท่าเพื่อเวลาเรือเข้ามาพร้อมกัน” (C5)
“เราควรยกระดับท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานสากล” (P14)
“Infrastructure should be improved.” (T10)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.22 มีความเห็นว่าควรพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวและเรือสาราญ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้ความเห็นว่า
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ได้แก่ ป้ายบอกทาง ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายยา ร้านขายของ
ที่ระลึก ห้องน้า เครื่องปรับอากาศ และพื้นที่นั่งรอ
“พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณอาคารผู้โดยสาร ให้มีความสะดวก เพียงพอสะอาด
เพื่อสร้างความประทับใจ เป็น first impression ให้กับนักท่องเที่ยว” (G3)
“พัฒนาร้านอาหาร ร้านค้า สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่มานั่งรอขึ้นและลงเรือ” (P13)
“Should have more facilities for cruise ship passenger, such as vending machine in
port or something nice cause of port for tourist will attract more people come” (P6)
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ด้านการให้บริการผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.78 มีความเห็นว่าควรพัฒนาการบริการ
โดยมี ก ารบริก ารในด้ า นต่ า งๆ ได้ แก่ เพิ่ ม ทัก ษะทางด้ านภาษากับ ผู้ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การท่อ งเที่ ย ว
เรือสาราญ บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
“ควรมีศูนย์บริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว” (P1)
“พัฒนาเรื่องของคน ทักษะของคน ทางด้านภาษามากขึ้นเพราะเรือสาราญมีหลายสัญชาติ มีทั้ง
เยอรมัน สเปน อิตาลี” (P2)
“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวเรือสาราญต้องมีความรู้และเข้าใจ มุ่งบริการในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว” (P9)
ด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.89 มีความเห็นว่าควร
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ และร้อยละ 27.78 มีความเห็นว่าควรปรับปรุงระบบคมนาคมและ
เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
“Better organization with shuttle busses maybe better to put more busses to the
port terminal and connect port area with the city by metro.
Traffic need to be improved in the city” (T3)
“Traffic jam, long time in the bus, many cars. Laem Chabang port is far from
Bangkok. Should have train to bring us and easy to go in attraction with Taxi” (T10)
ด้านนโยบายและกฎระเบียบผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 มีความเห็นว่าควรพัฒนา
ด้านความสะอาด รองลงมาร้อยละ 25 มีความเห็นว่าควรสร้างความร่วมมือกับภาคีและหน่วยงานที่
เกี่ยวของในการพัฒนาการจัดการท่าเรือและการท่องเที่ยวเรือสาราญ ผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 22.22 มี
ความเห็นว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือควรมีนโยบายของรัฐที่เป็นรูปธรรม ร้อยละ 16.67 มี
ความเห็นว่าควรพัฒนาการจัดการท่าเรือ ร้อยละ 13.89 มีความเห็นว่าควรปรับปรุงความปลอดภัย
และผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ร้ อ ยละ 16.67 มี ค วามเห็ น ว่ า ควรสร้ า งอ านาจต่ อ รองกั บ สายการเดิ น เรื อ
สร้างการตลาดเพื่อดึงดูดสายการเดินเรือ พัฒนากฎระเบียบ กฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การท่องเที่ยวเรือสาราญ และผู้ให้สัมภาษณ์ร้อยละ 5.56 ยังมีความเห็นว่าควรสร้างความร่วมมือใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
“สิ่งแรกต้องพัฒนาคือ หาความร่วมมือในการร่วมกลุ่มในแต่ละประเทศอาเซียน
เพื่อไปต่อรองกับสายการเรือสาราญให้เข้ามา deploy ในน่านน้าบ้านเรา
สิ่งที่สองคือความร่วมมือกันแต่ละภาคี พูดคุยกัน พัฒนาท่าเรือ” (G1)
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“ทุกภาคส่วนที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องสาราญต้องปรึกษา นาปัญหาที่มีอยู่มาแก้ไข ลาดับความสาคัญ
ของปัญหา แบ่งระยะการแก้ไข เร่งด่วน แผนระยะสั้น กลางยาว” (G4)
“รวบรวมการขนส่งทางน้า ธุรกิจอืน่ ๆ เช่นโรงแรม ศูนย์ประชุม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษี ใช้
พื้นที่ร่วมกันเพื่อให้ท่าเรือสามารถมีผลประกอบการที่มีกาไรเลี้ยงต้นเองได้” (P9)
“พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย” (C4)
ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ตามประเด็น ต่างๆ ได้ แก่ ผลการวิ เคราะห์ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ
ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผลการศึกษา คุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์และศักยภาพของการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง ผลการศึกษาความสาคัญ
และผลการปฏิบัติการจากความคาดหวัง และความพึง พอใจของนักท่องเที่ยวต่อ ศักยภาพของการ
จัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ ศักยภาพของการ
จัดการท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะไปใช้เพื่อ
อภิปรายผลในลาดับต่อไป

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับ การท่องเที่ยวเรือสาราญของ
ประเทศไทย กรณีศึกษา ท่าเรือแหลมฉบัง” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ 2) เพื่อประเมินศักยภาพของการจัดการ
ท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือ สาหรับการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ ท่าเรือ แหลมฉบัง ประเทศไทย โดยมีระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed
Method Methodology) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนจากนักท่องเที่ยวเรือสาราญด้วยแบบสอบถามจานวน 400 ชุด และระเบียบวิธี
วิจัย เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ จากกลุ่ มผู้มี ส่วนเกี่ย วข้อ งกั บ
การท่องเที่ยวเรือสาราญรวมทั้งสิ้น 36 คน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะต่อไป

5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการวิเ คราะห์ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ์ สามารถสรุ ป ผลการวิ จั ย
“แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับ การท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย กรณีศึกษา
ท่าเรือแหลมฉบัง” ได้ดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเรือสาราญ พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่
เป็ น ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง โดยมี จ านวน 219 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.75
อายุระหว่าง 61-70 ปี จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 และเป็นกลุ่มเกษียณอายุจานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ
42.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 1,000,001 บาท จานวน 154 คนคิดเป็นร้อยละ 38.50 มาจาก
ทวีปยุโรปจานวน 192 คนคิดเป็นร้อยละ 48.00 โดยมีสัญชาติอังกฤษจานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
28.25

196
5.1.2 ผลการวิจัย เพื่ อตอบวั ตถุ ประสงค์ข้ อ ที่ 1 เพื่ อ ศึ กษาพฤติก รรมการเดิน ทาง
ท่องเที่ยวเรือสาราญของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
5.1.2.1 พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล พฤติก รรมการเดิน ทางท่ องเที่ย วเรือ สาราญของนั กท่ องเที่ ยวเรื อ
สาราญ พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการท่องเที่ยว
เรือสาราญมากกว่า 5 ครั้ง จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์
นักท่องเที่ยวที่ร้อยละ 50 กล่าวว่าเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญซ้าๆ มีวัตถุการเดินทางเพื่อพักผ่อน/
ท่ อ งเที่ ย วจ านวน 387 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 96.75 เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การสั ม ภาษณ์ ที่
นักท่องเที่ยวร้อยละ 70 กล่าวว่าเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญเพื่อการพักผ่อน โดยมีคู่รัก/สามี-ภรรยา
เป็นผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญจานวน 214 คนคิดเป็นร้อยละ 53.50
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญของนักท่องเที่ยวเรือสาราญแต่ละ
ประเด็นพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม มีเส้นทางการเดินเรือ
สาราญเป็นแรงจูงใจต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญโดยมีค่าคะแนนลาดับความสาคัญอยู่ที่ 470
คะแนน แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจมาก
ที่ สุ ด โดยมี ค่ า คะแนนล าดั บ ความส าคั ญ อยู่ ที่ 763 คะแนน สอดคล้ อ งกั บ การสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง มี
นักท่องเที่ยวร้อยละ 60 ระบุว่ามีแรงจูงใจด้านวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ในการเดินท่องเที่ยวเรือสาราญ
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจมากที่สุด
โดยมี ค่ า คะแนนล าดั บ ความส าคั ญ อยู่ ที่ 677 คะแนน ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ เ ป็ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีการรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง จากเว็บไซต์ของสายการเดินเรือจานวน 181 คน
คิดเป็นร้อยละ 45.25 มีรูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่ง ด้วยวิธีการซื้อทัวร์จากสายการเดินเรือจานวน
192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 โดยรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญจากสายการเดินเรือ
มีค่าใช้จ่ายบนฝั่งทั้งหมดโดยเฉลี่ยจานวน 3,560.10 บาท รูปแบบการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวด้วย
ตนเองมีค่าใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้งมากที่สุดจานวน 3,986.97 บาท รองลงมาคือค่าใช้จ่ายได้การ
ท่องเที่ยวบนฝั่งจานวน 3,870.97 บาท และรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยบริษัทนาเที่ยวบนฝั่งมีค่าใช้จ่าย
ด้านการช้อปปิ้งมากที่สุดจานวน 5,322.00 บาท รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายได้การท่องเที่ยวบนฝั่งจานวน
4,049.12 บาท
5.1.2.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เรือสาราญ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อปี และสัญชาติ ให้ความสาคัญ และประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
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นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังนี้
1) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกเพศส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเรือ
สาราญ
เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีเพศแตกต่างกันมีความถี่ วัตถุประสงค์ ผู้ร่วม
เดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ การรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง และมีรูปแบบการท่ องเที่ยวบนฝั่ง
ไม่แตกต่างกัน
2) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกอายุส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เรือสาราญ
อายุ พบว่ า นั ก ท่ องเที่ ยวเรื อส าราญที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน มี ก ารรั บ รู้ข้ อ มู ลท่ า เรื อ
แหลมฉบัง และมีรูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่ง ไม่แตกต่างกัน แต่อายุของนักท่ องเที่ยวเรือสาราญที่
แตกต่างกันมีความถี่ วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยจึงนาผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงช้อนในด้านที่แตกต่าง
กัน เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของระดับอายุที่มีผลต่อความถี่ในการท่องเที่ยว
เรือสาราญมีจานวน 11 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีกับอายุ 31-40 ปี 2) กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี
กับอายุ 51-60 ปี 3) กลุ่มที่มี 41-50 ปี กับอายุ 61-70 ปี 4) กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีกับอายุ 71-80 ปี
5) กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปี กับอายุ 81-90 ปี 6) กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 41-50 ปี 7) กลุ่มที่มี
อายุ 31-40 ปี กับอายุ 71-80 ปี 8) กลุ่มที่มี 41-50 ปีกับอายุ 51-60 ปี 9) กลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปี
กับอายุ 61-70 ปี 10) กลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปีกับอายุ 71-80 ปี 11) กลุ่มที่มีอายุ 41-50 ปีกับอายุ
81-90 ปี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 71-80 ปี มีความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ
61-70 ปี 51-60 ปี 81-90 ปี 31-40 ปี 11-20 ปี และ 21-30 ปี ตามลาดับ
ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องระดั บ อายุ ที่ มี ผ ลต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญมีจานวน 4 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 41-50 ปี 2) กลุ่มที่มีอายุ
31-40 ปี กับอายุ 51-60 ปี 3) กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 61-70 ปี 4) กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปี กับ
อายุ 71-80 ปี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 61-70 ปี มีผลวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเรือสาราญมากกว่า
อายุ 71-80 ปี 81-90 ปี 51-60 ปี 41-50 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี และ 31-40 ปี ตามลาดับ
ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องระดั บ อายุที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ร่ ว มเดิ น ทางในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญมีจานวน 8 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีอายุ 11-20 ปีกับอายุ 61-70 ปี 2) กลุ่มที่มีอายุ
21-30 ปีกับอายุ 51-60 ปี 3) กลุ่มที่มีอายุ 21-30 ปีกับอายุ 61-70 ปี 4) กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปีกับ
อายุ 51-60 ปี 5) กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปีอายุ 61-70 ปี 6) กลุ่มที่มีอายุ 31-40 ปีกับอายุ 71-80 ปี
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7) ก ลุ่ ม ที่ มี อ ายุ 41-50 ปี กั บอายุ 51-60 ปี 8) ก ลุ่ ม ที่ มี อ ายุ 41-50 ปี กั บ อ ายุ 61-70 ปี
ซึ่ง นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 81-90 ปี มีผลต่อผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญมากกว่าอายุ
61-70 ปี 71-80 ปี 51-60 ปี 41-50 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี และ 11-20 ปี ตามลาดับ
3) คุ ณลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามการศึ กษาส่ง ผลต่ อพฤติก รรม
การท่องเที่ยวเรือสาราญ
การศึ ก ษา พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ มี ก ารศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี ค วามถี่
วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ การรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง และมีรูปแบบ
การท่องเที่ยวบนฝั่งไม่แตกต่างกัน
4) คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตามอาชี พ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม
การท่องเที่ยวเรือสาราญ
อาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีอาชีพแตกต่างกันมีวัตถุประสงค์ในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ การรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง และรูป แบบการท่องเที่ยวบนฝั่งไม่แตกต่างกัน
แต่อาชีพกับความถี่ และผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของอาชีพ ที่มีผลต่อความถี่ในการท่องเที่ยวเรือ
สาราญมีจานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับอาชีพเกษียณอายุ
2) กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับเกษียณอายุ 3) กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับเกษียณอายุ โดยกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเกษียณอายุมีความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพ
อื่นๆ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ ธุรกิจส่วนตัว พนักงานเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของอาชีพที่มีผลต่อผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยว
เรือสาราญมีจานวน 5 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐกับอาชีพเกษี ยณอายุ
2) กลุ่มที่มีอาชีพพนักงานเอกชนกับเกษียณอายุ 3) กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับนักเรียน/นักศึกษา
4) กลุ่มที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวกับเกษียณอายุ 5) กลุ่มกลุ่มที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับเกษียณอายุ
ซึ่งนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพเกษียณอายุมีผ ลต่อผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/พนักงานราชการ อาชีพอื่นๆ พนักงานเอกชน
และนักเรียน/นักศึกษาตามลาดับ
5) คุณลั กษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามรายได้ส่ ง ผลต่อ พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
รายได้ พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีรายได้แตกต่างกันมีความถี่ วัตถุประสงค์
ผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ การรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง และมีรูปแบบการท่องเที่ยว
บนฝั่งไม่แตกต่างกัน
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6) คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตามรายได้ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรม
การท่องเที่ยวเรือสาราญ
สัญชาติ พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีสัญชาติแตกต่างกันมีผู้ร่วมเดินทางในการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ และมีรูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่งไม่แตกต่างกัน แต่ นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
สัญ ชาติแตกต่างกันมีความถี่ วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญ และการรับรู้ข้อมูล
ท่าเรือแหลมฉบังแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของสัญ ชาติที่มีผลต่อความถี่ในการท่องเที่ยวเรือ
สาราญมีจานวน 5 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปยุโรปกับอเมริกาเหนือ 2) กลุ่มที่มีสัญชาติจาก
ทวีปยุโรปกับทวีปเอเชีย 3) กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปอเมริกาเหนือ 4) กลุ่มที่มี
สัญชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปเอเชีย 5) กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย
ซึ่ง นั กท่ องเที่ ยวที่มี สัญ ชาติจ ากทวี ปอเมริก าเหนื อ มี ความถี่ ใ นการท่อ งเที่ย วเรือ สาราญมากกว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติมาจากทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของสัญชาติที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว
เรือสาราญมีจานวน 2 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีสัญ ชาติจากทวีปออสเตรเลียกับทวีปเอเชีย 2) กลุ่มที่มี
สัญ ชาติจากทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย ซึ่ ง นักท่องเที่ยวที่มีสัญ ชาติจากทวีปอเมริกาเหนื อ
มี ผ ลต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญมากกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี สั ญ ชาติ ม าจากทวี ป
ออสเตรเลีย ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของชาติที่มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง
มีจานวน 3 คู่ ได้ แก่ 1) กลุ่ม ที่มี สัญ ชาติ จากทวี ปยุ โรปกั บทวี ปเอเชีย 2) ที่ มีสั ญ ชาติจ ากทวี ป
ออสเตรเลียกับทวีปเอเชีย 3) กลุ่มที่มีสัญชาติจากทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มี
สัญชาติจากทวีปเอเชีย มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติมาจาก
ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย ตามลาดับ
5.1.3 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือ
สาราญแหลมฉบังในปัจจุบัน
5.1.3.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
สาราญแหลมฉบัง
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อปี และสัญชาติ ให้ความสาคัญ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ที่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ดังนี้
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1) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกตามเพศส่งผลต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตามเพศส่ ง ผลต่ อ ความส าคั ญ พบว่ า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีเพศแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังที่
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ในด้ า นความคุ้ ม ค่ า ของเงิ น ต่ อ กิ จ กรรม
การท่องเที่ยว และแหล่งช้อปปิ้ง
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกตามเพศส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานพบว่า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีเพศแตกต่างกันให้ผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่า เรือต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการ
เดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ และที่พักบนฝั่ง
2) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกตามอายุส่ง ผลต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกอายุ ส่ ง ผลต่ อ ความส าคั ญ พบว่ า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีอายุแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังที่
แตกต่า งกั นอย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ในด้ า นร้า นขายของที่ ร ะลึ ก แหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง
และแท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกตามอายุส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานพบว่า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีอายุแตกต่างกันให้ ผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้าน
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
3) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกตามระดับการศึกษาส่งผลต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกระดับการศึกษาส่งผลต่อความสาคัญ พบว่า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกั นให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือ
แหลมฉบังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
ความสามารถในการรองรั บ ผู้ โดยสารและเรือ สาราญขนาดใหญ่ ศูน ย์บ ริก ารข้อ มูล นัก ท่อ งเที่ย ว
การบริการของมัคคุเทศก์ ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจาก
ท่าเรือสู่เมือง การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ การเชื่อมต่อระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยว และแท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกระดับการศึกษาส่งผลต่ อผลการปฏิบัติงาน
พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการ
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จัดการท่าเรือต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
4) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกตามอาชีพส่งผลต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกอาชี พ ส่ ง ผลต่ อ ความส าคั ญ พบว่ า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีอาชีพแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและ
เรือสาราญขนาดใหญ่ ร้านขายของที่ระลึก และทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ
คุณลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกอาชีพ ส่ง ผลต่อ ผลการปฏิบัติ ง านพบว่ า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีอาชีพแตกต่างกันให้ผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้าน
5) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อปีส่งผลต่อศักยภาพ
การจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
คุณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกรายได้เ ฉลี่ ย ต่อ ปี ส่ ง ผลต่ อ ความส าคั ญ
พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือแหลมฉบังที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ ปี ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกันให้ ผลการปฏิบัติงานของ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบังไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
6) คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกตามสั ญ ชาติ ส่ ง ผลต่ อ ศั ก ยภาพ
การจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
คุ ณ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ จ าแนกสั ญ ชาติ ส่ ง ผลต่ อ ความส าคั ญ พบว่ า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีสัญชาติแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและ
เรือ ส าราญขนาดใหญ่ การบริก ารแลกเปลี่ย นเงิ นตราต่า งประเทศ ทั กษะและความสามารถของ
ผู้ให้บริก าร ความมีเอกลักษณ์ ของแหล่ง ท่องเที่ยว ความคุ้ม ค่าของเงินต่อ กิจกรรมการท่ องเที่ย ว
ภัตตาคาร แหล่งช้อปปิ้ง และที่พักบนฝั่ง
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์จาแนกสั ญ ชาติส่ง ผลต่อผลการปฏิบัติงานพบว่า
นักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีสัญชาติแตกต่างกันให้ผลการปฏิบัติงานของศักยภาพการจัดการท่าเรือต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้าน
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ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ การ
ให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว การเข้าถึง และการเชื่อมต่อจาก
ท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และแท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ
5.1.3.2
ผลการวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ ความส าคั ญ และผล
การปฏิบัติงานต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
ผลการศึกษาระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
ต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเรือ
สาราญต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบัง โดยวิเคราะห์แต่ละด้านพบว่า
ด้า นคุ ณ ลัก ษณะของท่ า เรื อ นั ก ท่อ งเที่ ยวเรื อ สาราญให้ค วามคาดหวั ง สู ง สุ ด กั บ
ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือสภาพอากาศและทะเล การเดินทางเชื่อมต่อ
กับท่าเรืออื่นๆ ตามลาดับ และให้ ผลการปฏิบัติงานสูงสุดที่สภาพอากาศและทะเลเป็นอันดับที่หนึ่ง
รองลงมาคือ ตาแหน่งที่ตั้งภูมิศาสตร์ และการเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ ตามลาดับ โดยปัจจัยที่
มีผลการปฏิบัติงานมากกว่าความสาคัญ คือ สภาพอากาศและทะเล และพบว่า ปัจจัยที่นักท่องเที่ยว
ให้ผลการปฏิบัติงานน้อยกว่าความสาคัญที่คาดหวังไว้ ได้แก่ การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ และ
ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างซึ่งมองว่าจุดเด่นของทาง
เรือแหลมฉบังคือ ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ในทาเลที่ดีสามารถเชื่อมต่อและส่งนักท่องเที่ยวไปยัง
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ง่าย
ด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่ง อ านวยความสะดวกของท่า เรือ นัก ท่อ งเที่ ย วเรื อ
ส าราญให้ ค วามคาดหวั ง สู ง สุ ด กั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของท่ า เรื อ เป็ น อั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง รองลงมาคื อ
สิ่ง อานวยความสะดวกของท่าเรือ ความสามารในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
ระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ ตามลาดับ และให้ ผลการปฏิบัติงานสูงสุดที่โครงสร้างพื้นฐานของ
ท่าเรือเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ระบบสาธารณู ปโภคของท่าเรือ ความสามารในการรองรั บ
ผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่ และสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ โดยปัจจัยด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือทั้ง 4 ด้าน มีผลการปฏิบัติงานน้อยกว่าความสาคัญ และ
จากผลการสัมภาษณ์ยังแสดงให้เห็นถึง จุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบัง คือ เป็นท่าเรือเดียวที่มีอาคาร
ผู้โดยสารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือสาราญ แต่ข้อด้อยของท่าเรือแหลมฉบังแสดงให้เห็นว่าโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม ถนนไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวมากที่สุด รองลงมาคือจานวนท่าเรือสาราญมีไ ม่
เพียงต่อสายการเดินเรือที่เข้ามาแวะพัก
ด้านการให้บริการ นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความคาดหวัง สูงสุดกับการบริการ
อิน เตอร์ เ น็ ต /โทรศั พท์ เ ป็ นอั น ดั บ ที่ห นึ่ ง รองลงมาคื อ การบริก ารจั ดน าเที่ย วบนฝั่ง การบริ ก าร
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว การบริการของมัคคุเทศก์ ทักษะและ
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ความสามารถของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก การบริ ก ารกระเป๋ า สั ม ภาระ ตามล าดั บ
และให้ผลการปฏิบัติงานสูงสุดที่การบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่งเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ การบริการ
ของมัคคุเทศก์ ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการ ร้านขายของที่ระลึก และการบริการกระเป๋า
สัมภาระในระดับที่เท่ากัน ตามด้วยการบริการแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ศูนย์บริการข้อมูล
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และการบริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต /โทรศั พ ท์ ตามล าดั บ โดปั จ จั ย ด้ า น การให้ บ ริ ก าร
มีผลการปฏิบัติงานน้อยกว่าความสาคัญทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์พบว่าท่าเรือ แหลมฉบังมี
จุดเด่นด้านระบบการรักษาความปลอดภัยและมีความสะดวกในการขึ้นลงเรือ ไม่มีความซับซ้อน และ
จุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบังจากการสัมภาษณ์คือ ไม่มีบริการขนส่ง สาธารณะ รองลงมาคือบริการ
อินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวเรือสาราญยัง ขาดความรู้และ
ความเข้าใจ
ด้านนโยบายและกฎระเบี ยบนักท่ องเที่ ยวเรือ สาราญให้ค วามคาดหวัง สู ง สุ ดกั บ
ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ การจัดการความปลอดภัย การให้ข้อมูล
แผนฉุกเฉิน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตามลาดับ และให้ ผลการปฏิบัติงานสูงสุดที่พิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือการจัดการความปลอดภัย ความสะอาด
และสุขอนามัย และการให้ข้อมูลแผนฉุกเฉินตามลาดับ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานน้อยกว่าความสาคัญทั้ง
4 ด้าน
ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญให้ ค วามคาดหวั ง สู ง สุ ด กั บ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
ความมี เอกลั กษณ์ ของแหล่ งท่อ งเที่ย ว และให้ ผลการปฏิ บัติ ง านสู ง สุด ที่ค วามน่ าสนใจของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และความหลากหลาย
ของแหล่ง ท่องเที่ยวตามลาดับ โดยมีผลการปฏิบัติงานน้อยกว่าความสาคัญทั้ง 3 ด้าน ทั้งนี้ผลการ
สัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวคือ ความมีชื่อเสียง ความหลากหลาย และความ
มีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังท่าเรือแวะพัก
แห่งนี้
ด้า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ องเที่ ย วเรือ ส าราญให้ค วามคาดหวั ง สู ง สุ ด กั บ
ความคุ้ม ค่ าของเงิ น ต่อ กิจ กรรมการท่อ งเที่ ยวเป็น อัน ดับ ที่ หนึ่ ง รองลงมาคือ ความน่า สนใจของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว และให้ ผลการปฏิบัติงานสูงสุดที่
ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ ความหลากหลายของกิจกรรม
การท่องเที่ยว และความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีผลการปฏิบัติง านน้อยกว่า
ความสาคัญทั้ง 3 ด้านซึ่งแตกต่างจากผลจากการสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็น ว่ามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลายเป็นปัจจัยสาคัญซึ่งเป็นจุดเด่น
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ด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความคาดหวังสูงสุดกับ
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมืองเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ การเชื่อมต่อระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และให้ ผลการปฏิบัติงาน
สูงสุดที่การเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
จากท่ า เรื อ สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ การเข้ า ถึ ง และการเชื่ อ มต่ อ จากท่ า เรื อ สู่ เ มื อ ง โดยผลการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่าความสาคัญทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องจากผลการสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงจุดด้อย
คือ ระยะทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้าสู่เมืองมีความไกล การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวยาก เนื่องจากการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่มีความหลากหลาย
สิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง นักท่องเที่ ยวเรือสาราญให้ความคาดหวัง สูง สุดกั บ
แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ แหล่งช้อปปิ้ง ภัตตาคาร
ที่พักบนฝั่ง และให้ผลการปฏิบัติงานสูงสุดที่ภัตตาคารเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ แหล่งช้อปปิ้ง
แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ และที่พักบนฝั่ง ตามลาดับ โดยมีผลการปฏิบัติงานน้อย
กว่าความสาคัญทั้ง 4 ด้าน
5.1.3.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสาคัญ และผลการปฏิบัติงานของ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้วยเทคนิค IPA
การศึกษาระดับความสาคัญ (Important) จากการวัดความคาดหวังที่มีต่อจัดการ
ท่าเรือและระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance) จากความพึง พอใจที่มีต่อศักยภาพการจัดการ
ท่าเรื อ สาราญแหลมฉบัง เปรี ยบเทียบด้วยการวิ เคราะห์ด้ วยเทคนิ ค IPA จากทั้ง หมด 8 กลุ่ ม
ตัวแปรหลัก โดยมี 32 ตัวแปรย่อย สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1) ภาพรวมระดับความสาคัญ จากความคาดหวังและระดับผลการปฏิบัติงานจาก
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ สาราญที่ มี ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การท่ า เรือ ส าราญแหลมฉบั ง
ซึ่ง นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสาคัญ ในด้านคุณลักษณะของท่าเรือมีความสาคัญ และ
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกมีระดับ
ความสาคัญระดับมากที่สุดและมาก มีผลการปฏิบัติง านอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการให้บ ริการ
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปานกลางและน้อย ด้านนโยบาย
และกฎระเบียบมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
และปานกลาง ด้านแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญ และมีผลการปฏิบัติ งาน
อยู่ในระดับมาก ด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อมีระดับความสาคัญ ระดับมากที่สุด และมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสิ่งอานวยความสะดวกมีระดับความสาคัญมาก และมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
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2) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านคุณลักษณะของท่าเรืออยู่ในระดับมากที่สุดทุกปัจจัย
ย่อย เมื่อนาระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิค IPA พบว่า
ทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ และสภาพอากาศ
อยู่ใน Quadrant IV แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่ได้ให้ความสาคัญหรือคาดหวังกับ
ปัจจัยดังกล่าวมากแต่ได้รับความพึงพอใจผ่านผลการปฏิบัติงานที่ได้รับในระดับสูง
3) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของ
ท่าเรือ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือมีระดับความสาคัญมาก
ที่สุด ระบบสาธารณูปโภค ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่มีระดับ
ความสาคัญมาก และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด เมื่อนาระดับความสาคัญและ
ระดับผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิค IPA พบว่า ทั้ง 4 ปัจจัยอยู่ใน Quadrant I แสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ต้ อ งให้ ค วามสนใจ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว แต่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี
ความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้รับในระดับต่า
4) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านการให้บริการ ทั้ง 8 ปัจจัยความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ปานกลางและน้อย เมื่อนาระดับความสาคัญและระดับ
ผลการปฏิบั ติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิค IPA พบว่ าปัจจั ยด้า น การบริก ารอิน เตอร์ เน็ต /
โทรศั พ ท์ อ ยู่ ใ น Quadrant I แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งให้ ค วามสนใจ ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสาคัญต่อนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้รับในระดับต่า
ด้านการบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่งอยู่ใน Quadrant II แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้
ความส าคั ญ และมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ ด้ ว ย ส่ ว นของศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยว การบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา ร้านขายของที่ระลึก และการบริการกระเป๋าสัมภาระอยู่
ใน Quadrant III ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ต้องให้ความสาคัญ เร่งด่วน แต่ต้องแก้ไขเนื่องจากนักท่องเที่ยว
ไม่ได้พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ ในปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ด้านมัคคุเทศก์ และทักษะความสามารถ
ของผู้ให้บริการอยู่ใน Quadrant IV แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่ได้ให้ความสาคัญหรือ
คาดหวังกับปัจจัยดังกล่าวมากแต่ได้รับความพึงพอใจผ่านผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
5) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านนโยบายและกฎระเบียบ มีระดับความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมาก มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและปานกลาง เมื่อนาระดับความสาคัญ
และระดับผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้เ ทคนิค IPA พบว่าปัจจัยด้านการให้ข้อมูลแผน
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ฉุกเฉินอยู่ใน Quadrant I แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
ต่อนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้รับในระดับต่า ส่วนพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง การจัดการความปลอดภัย ความสะอาดและสุขอนามัย อยู่ใน Quadrant II แสดง
ให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ และมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้รับด้วย
6) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศั ก ยภาพการจั ด การท่ า เรื อ ส าราญแหลมฉบั ง ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามส าคั ญ และมี ผ ลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อนาระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้
เทคนิค IPA พบว่า ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน
Quadrant ที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญ และมีความพึงพอใจต่อผล
การปฏิบัติงานที่ได้รับด้วย ด้านความมีเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน Quadrant ที่ 4 แสดงให้
เห็นว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่ได้ให้ความสาคัญหรือคาดหวังกับปัจจัยดังกล่าวมากแต่ได้รับความ
พึงพอใจผ่านผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
7) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญ และมีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อนาระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้
เทคนิค IPA พบว่า ทั้งปัจจัยด้านความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว ความน่าสนใจของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว และความคุ้มของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ใน Quadrant IV แสดงให้
เห็นว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่ได้ให้ความสาคัญหรือคาดหวังกับปัจจัยดังกล่า วมากแต่ได้รับความ
พึงพอใจผ่านผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
8) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อมีระดับความสาคัญระดับ
มากที่สุด และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อนาระดับความสาคัญและระดับผลการ
ปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิค IPA พบว่า ปัจจัยทั้ง 3 ด้านได้แก่ การเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
จากท่าเรือสู่เมือง การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมต่อระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน Quadrant ที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญต่อนักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้รับในระดับต่า
9) ระดับความสาคัญและระดับผลการปฏิบัติงานของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อ
ศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญแหลมฉบังด้านสิ่ง อานวยความสะดวกบนฝั่ง มีระดับความสาคัญ
มาก และมี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่ อน าระดั บ ความส าคัญ และระดั บ ผลการ
ปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิค IPA พบว่าแท็กซี่ /รถประจาทาง/บริการขนส่ง สาธารณะ
อยู่ใน Quadrant ที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อ
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นักท่องเที่ยว แต่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานที่ได้รับในระดับต่า ด้านแหล่งช้อป
ปิ้งและที่พักบนฝั่งอยู่ใน Quadrant ที่ 3 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ต้องให้ความสาคัญเร่งด่วน แต่ต้องแก้ไข
เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ได้พึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ ส่วนด้านของภัตตาคาร Quadrant ที่ 4
แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญไม่ได้ให้ความสาคัญ หรือคาดหวังกับปัจจัยดัง กล่าวมากแต่
ได้รับความพึงพอใจผ่านผลการปฏิบัติงานที่ได้รับ
5.1.4 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการ
ท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
จากผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยว
เรือสาราญของนักท่องเที่ยว และผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
โดยผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ เป็นแผนภาพ (ภาพที่ 5.1) ประกอบด้วยพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีต่อท่าเรือสาราญซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และศักยภาพการจัดการ
ท่าเรือสาราญสาราญแหลมฉบังซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยข้อมูลที่ได้จากนักท่องเที่ยวยังแสดงให้
เห็นถึงช่องว่างระหว่างของความสาคัญและผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน จากนั้นจึงนาประเด็นที่มี
ช่องว่างระหว่างความสาคัญและผลการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดช่องว่างให้เหลือช่องว่าง
น้อยที่สุด ประกอบกับการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงเสนอเป็นแนว
ทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ ท่า เรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
ต่อไป
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ภาพที่ 5. 1 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3
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จากสถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญทั้งบริบทของโลกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น (Sanz
Blas & Carvajal-Trujillo, 2014) ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวเรือเปลี่ยนแปลงไป
สายการเดินเรือจึงขยายเส้นทางการเดินเรือให้มีความหลากหลายมากขึ้น เดินทางไปยังท่าเรือและ
จุดหมายปลายทางที่มีความแปลกใหม่ (Santiago et al., 2014) ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเรือสาราญมากขึ้น เมืองท่าต่างๆ ที่มีการแวะพักของท่าเรือมีการ
พัฒนาท่าเทียบเรืออย่างรวดเร็ว (Sun et al., 2014) เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (Lekakou et
al., 2009) และดึงดูดสายการเดินเรือให้เพิ่มท่าเรือของตนไว้ ในเส้นทางการเดินเรือ จากข้อมูลของ
CLIA (2016) การท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทยมีตัวเลขจานวนการแวะพักของท่าเรือลดลง
ซึ่งเกิดจากข้อจากัดหลายประการ ดัง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่ให้
ความสาคัญในการพัฒนาท่าเรือเพื่อรักษาจุดแข็งและลดจุดอ่อน พร้อมทั้งสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ผู้วิ จั ย จึ ง เสนอแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การท่ า เรื อ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ยวเรื อ ส าราญ ณ ท่ า เรื อ
แหลมฉบัง ประเทศไทย ดังนี้
แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
ด้วยบริบทการท่องเที่ยวเรือสาราญที่เติบโตขึ้น ตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญจึง
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญได้รับความนิยมจากนักท่ องเที่ยว
มากขึ้น สายการเดินเรือต่างๆ ต้องปรับขนาดของเรือสาราญให้ใหญ่มากขึ้น (Sun et al., 2014)
กลุ่มเป้าหมายของสายการเดินเรือที่เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม (Perucic, 2007) เส้นทางการเดินเรือที่มี
ความหลากหลายเดินทางและไปยังท่าเรือแปลกใหม่มากขึ้น (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010)
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการจัดการท่าเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ดังนั้นปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกจึงมีความสาคัญ
และมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น เนื่ อ งจากท่ า เรื อ ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็จ (Wang et al., 2014) ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวและการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ ยวข้อ งกั บการท่อ งเที่ย วเรือ สาราญ พบว่าท่ าเทีย บเรื อ แหลมฉบั ง ยั ง ขาดความพร้ อมด้า น
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อการจัดการท่าเรือ
สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ โดยแบ่งเป็นประเด็นในการพัฒนาและปรับปรุงต่างๆ ดังนี้
1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
เมื่อท่าเรือเป็นปัจจัยสาคัญในการดึงดูดเรือสาราญเพื่อเลือกท่าเรือที่มีความน่าสนใจ
แปลกใหม่และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในการเลือกท่าเรือแวะพัก (Wang et al.,
2014) โครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือประกอบด้วย ท่าเทียบเรือเพื่อให้เรือสาราญเข้าเทียบท่าพร้อมทั้ง
น านั ก ท่ อ งเที่ ย วขึ้ น บนฝั่ ง รวมทั้ ง อาคารผู้ โ ดยสารส าหรั บ อ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
(Lekakou et al., 2009; Wang et al., 2014)
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบังปรากฏ
อยู่ใน Quadrant I ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านดังกล่าว มีความจาเป็นต้องพั ฒนาและปรับปรุงแก้ไข
อย่างเร่งด่วน ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือแหลมฉบังพบว่า ปัจจุบัน
ท่าเรือแหลมฉบังมีท่าเทียบเรือสาราญและมีอาคารผู้โดยสารเพียงท่าเดียวคือ ท่า A1 ซึ่งจากผลจาก
วิจัยพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของสายการเดินเรือ ในกรณีที่เรือสาราญเข้าเทียบท่าพร้อมกัน
จะต้องมีเรือสาราญ 1 ลา เข้าเทียบท่ายังท่าอื่นๆ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใช้เพื่อขนส่งสินค้าเป็นหลักและไม่มี
อาคารเพื่อรองรับผู้โดยสาร ซึ่งอาจทาให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกสบาย ไม่มีความประทับใจ
และความพึงพอใจ นอกจากนั้นท่าเรือ สาราญ A1 สามารถรองรับเรือสาราญที่มีขนาดเล็ก กลาง
และใหญ่ได้ แต่ไม่สามารถรองรับเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่มากตามแนวโน้มการท่องเที่ยวเรือสาราญที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ อุปสรรคดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสาคัญ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ควรพิ จ ารณาสร้ า งท่ า เที ย บเรื อ เพื่ อ รองรั บ เรื อ ส าราญโดยเฉพาะ
และอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ท่า เพื่อรองรับเรือสาราญที่จะเข้าเทียบท่าในวันเดียวกัน
มากกว่า 1 ลา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญในภูมิภาค
เอเชียในปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาด้านความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเรือสาราญขนาดใหญ่
(Lam & Notteboom, 2014) และพัฒนาร่องน้าที่มีความลึกเพียงพอต่อการรองรับเรือสาราญที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น เตรียมเรือลากจูงเพื่อให้บริการ อานวยความสะดวกแก่เรือสาราญ
นอกจากนั้นท่าเรือแหลมฉบังควรมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารให้มีความทันสมัย
และมี การใช้ งานที่ ต อบสนองกั บความต้ อ งการของนัก ท่อ งเที่ ยว (Lau et al., 2014) ทั้ ง นี้
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เสนอความคิดเห็นว่า ท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ ในท่าเรือสินค้า มีทัศนียภาพไม่สวยงาม
อาคารผู้โดยสารค่อนข้างเก่าและไม่ทันสมัย เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่ถูกสร้างและใช้งาน
เป็นเวลานาน จึงจั ดสรรงบประมาณส่ วนหนึ่ ง เพื่ อปรั บปรุง อาคารผู้ โดยสาร เพื่อ ให้เหมาะสมกั บ
การบริการของสายการเดินเรือ และยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและเรือสาราญที่เข้ามา
เทียบท่ายังท่าเรือแวะพักของประเทศไทย ทั้งควรพัฒนาให้ท่าเรือสาราญแหลมฉบังมีมาตรฐานสากล
และเทียบเท่ากับท่าเรืออื่นๆ ในภูมิภาค เพื่อแรงจูงใจให้กับสายการเดินเรือต่างๆ นาเรือสาราญเข้ามา
เทียบท่าในฐานะเป็นเรือ แวะพัก (Port of call) ก้าวสู่การเป็นท่าเรือหลัก (Home port) และ
ศู น ย์ ก ลางของสายการเดิ น เรื อ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นอนาคต ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 ที่มุ่งพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล
และเป็นท่าเทียบเรือที่มีมาตรฐานระดับสากล (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) และตามที่ได้
ศึกษานโยบายการจัดการท่าเรืออื่นๆ ที่ประสบความสาเร็จนั้น พบว่า ทั้งท่าเรือต่างๆ ได้เร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของเรือสาราญ โดยท่าเรือไค ตั๊ก ครูซ ได้พัฒนาท่าเรือโดย
การสร้างท่า เรื อใหม่จากพื้นที่เดิมซึ่ง เป็นท่าอากาศยานเก่าให้มีความทัน สมัย สามารถรองรับเรื อ
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สาราญที่มีขนาดใหญ่มากได้พร้อมกันถึงสองลา ขณะเดียวกันท่าเรือไมอามี่ ซึ่งเป็นท่าเรือที่เป็นผู้นาใน
เรื่องท่าเทียบเรือสาราญระดับโลกนั้น ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือโดยมีท่าเทียบเรือเพื่อ
รองรับเรือสาราญทุกขนาดถึง 7 ท่า และแต่ละท่าเทียบเรือมีอาคารผู้โดยสารมีความสะดวกสบายและ
เพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของท่าเรือ
ระบบสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานของท่ า เรื อ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น
ต้องการพัฒนาควบคู่พร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นปัจจัย
ที่มีค วามจ าเป็นต่ อการจัด การท่า เรื อ (Lekakou et al., 2009; Monpanthong, 2015)
จากการสัมภาษณ์พบว่า ท่าเรือแหลมฉบังยังมีปัญหาด้านระบบน้าประปาซึ่งต้องพัฒนาคุณภาพและ
ความสามารถในการส่ งน้ าให้กั บ เรื อสายการสาราญที่ เ ข้า เที ยบท่ ายั ง ท่ าเรื อแหลมฉบั ง ไม่ มีป้ า ย
บอกทาง ดัง นั้น ปัจ จั ยที่ ต้อ งปรั บปรุง ด้ านระบบสาธารณูป โภคพื้น ฐาน ได้แ ก่ ระบบน้ าประปาที่
มีความสะอาด มีมาตรฐานเพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวและสายการเดินเรือเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค ระบบไฟฟ้าให้มีแสงสว่างให้ทั่วถึงและเพียงพอ ให้บริการการสื่อสารคมนาคม ปรับปรุงระบบ
จราจร เครื่องหมายการจราจร ถนนหนทาง และทางเท้าเพื่ออานวยความสะดวกในการเดิ นทางไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว และสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้ถนน
3) พัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
สิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ปั จ จั ย ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ท าให้
ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังแหล่งท่องเที่ ยว (เทิดชาย ช่วยบารุง , 2552) ซึ่งการมีสิ่ง
อานวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสบายและความประทับใจ
นั้ น ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วอยากพ านั ก หรื อ ท่ อ งเที่ ย วในนานขึ้ น (บุ ญ เลิ ศ จิ ต ตั้ ง วั ฒ นา, 2548)
ทั้งนี้การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยยัง เป็นการสร้างความสามารถ
และศักยภาพในการแข่งขันให้กับท่าเรือด้วย (Chul-Ho et al., 2010)
จากผลการวิเคราะห์ IPA พบว่าสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือแหลมฉบังอยู่ใน
Quadrant I แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีความจาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งเมื่อพิจารณาพบว่า มีปัจจัยที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน
ยัง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ห้องสุขาบริเวณห้องโถงผู้โดยสารควรมีจานวนที่
เพียงพอ มีความสะอาด ถูกสุขอนามัยและมีมาตรฐาน เครื่องปรับอากาศควรมีความเย็นอย่างต่อเนื่อง
ส่ ว นร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก ควรพั ฒ นาสิ น ค้ า ให้ มี ค วามหลากหลาย น าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ สดงถึ ง
ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย โดยมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีร้านจาหน่าย
ของสะดวกซื้อเพียงร้านเดียวซึ่งมีขนาดเล็ก ไม่มีร้านขายอาหารและร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งจากการเก็บ
ข้อมูลจากผู้ ตอบแบบสอบถามในส่ว นที่ 4 ที่เป็น คาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้

212
แสดงความคิด เห็ นโดยส่ วนใหญ่ เป็ นข้อ เสนอแนะที่แ นะนาให้พั ฒนาด้า นสิ่ ง อานวยความสะดวก
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ในกรณีที่เรือสาราญที่มีขนาดใหญ่เข้าเทียบท่า และมีนักท่องเที่ยว
จานวนมากใช้บริการบริษัทนาเที่ยว ที่จอดรถสาหรับจอดรถบัสยังไม่เพียงพอ
ดัง นั้น ท่า เรื อแหลมฉบั ง จึ ง ควรพั ฒนาสิ่ ง อ านวยความสะดวกให้ มี มาตรฐานและ
มีจานวนเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ควรพิจารณาให้มีร้านค้า และร้านอาหารที่มี
ความหลากหลายเพื่อคอยให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณอาคารผู้โดยสารและเพียงพอต่อความต้องการ
และควรมี ร้ า นขายยา คลิ นิ ก หรื อ ห้ อ งปฐมพยาบาลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ รองรั บ ผู้ ป่ ว ยหรื อ
ผู้ไ ด้รับบาดเจ็บกรณีเบื้องต้น นอกจากนั้น ควรมีการจัดพื้ นที่สาหรับ จอดรถยนต์เพื่อให้บริการกั บ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญในรูปแบบลักษณะบิน -ไป-ล่องเรือ หรือที่เรียกว่า Fly-cruise (นิคม จารุมณี,
2535) โดยคิดอัตราค่าบริการในการใช้บริการ ทั้ งนี้การจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกนั้นเพื่อสร้าง
ความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว และรองรับเรือสาราญที่จะใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือหลัก
โดยการมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ดี ครบและมีมาตรฐานจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การจัดการท่าเรือ
เพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญประสบความสาเร็จและดึงดูดสายการเดินเรือให้เข้ามาแวะพักมากขึ้น
(Commission, 2009; McCarthy & Romein, 2012)
4) ยกระดับคุณภาพสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
จากข้อมูลของ CLIA (2016) รายงานจานวนตัวเลขของเรือสาราญที่เข้าเทียบท่าที่
ท่าเรือของประเทศไทย พบว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือที่เรือสาราญเข้าเทียบท่ามากที่สุดในปี
ค.ศ. 2016 จ านวน 116 ครั้ ง โดยเป็น เรื อส าราญที่พั กค้ างคืน (Overnight) จ านวน 47 ครั้ ง
แวะพัก (Transit) 47 ครั้ง ท่าเรือที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Turn around) จานวน 9 ครั้ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่งยังอยู่ในระดับที่นักท่องเที่ยวให้
ความสาคัญไม่มากนักแต่มีประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง ซึ่ง S. Lee et al. (2016)
ได้ก ล่าวว่า สิ่ง อานวยความสะดวกที่ บริ การกับ นักท่ องเที่ย วมีอิ ทธิ ผลต่ อการตั ดสิ นใจเดิ นทางยั ง
จุดหมายปลายทางนั้น ดังนั้นเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
จึงควรสร้างคุณภาพด้านการบริการสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง เพิ่มศั กยภาพให้มีมูลค่ามากขึ้น เช่น
การบริการที่พักแรมบนฝั่ง ควรจัดให้มีโรงแรมที่พักที่มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคาและมี
มาตรฐานให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับเรือสาราญ
และพักค้างคืน ร้านอาหารและภัตตาคารควรมีจานวนมากเพียงพอ (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2558) และ
มีการควบคุมดูแลคุณ ภาพ ให้ความสนใจด้านสะอาด และมีรสชาติที่ดีด้วย การจัดให้มีสิ่ง อานวย
ความสะดวกบนฝั่งที่ดี มีมาตรฐานจะสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
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แนวทางที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
การเข้าถึง และการเชื่ อมต่อ เป็น ปัจจัย หนึ่ง ในการพิจารณาเพื่ อเลือ กท่าเรือของ
สายการเดินเรือสาราญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือที่ต้องทาหน้าที่ เป็นท่าเรือหลัก ที่ต้องพัฒนาด้าน
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อให้มีความสะดวก ท่าเรือซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการเดินทาง
จาเป็นต้องคานึงถึงเชื่อมต่อกับการเดินทางด้วยสายการบิน (Lekakou et al., 2009) การเข้าถึงและ
การเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญได้อย่างสะดวกด้วย ทั้งนี้ระบบการขนส่งเป็น
ปัจจัยมีความสาคัญต่อการปรับปรุง และพัฒนา (Notteboom & Rodrigue, 2005) เนื่องจาก
การขนส่ งเป็ น การนานั ก ท่ อ งเที่ ย วจากต้ น ทาง ไปยั ง จุ ด หมายปลายทางในการท่ อ งเที่ย ว แม้ ว่ า
การท่องเที่ยวเรือสาราญมีเอกลักษณ์การในการท่องเที่ยวที่ได้รวบรวมองค์ประกอบภาคการขนส่งไว้
แล้วก็ตาม แต่เมื่อเรือสาราญเข้าเทียบท่ายังท่าเรือแวะพักแล้วนั้น ต้องใช้ระบบการขนส่งภาคพื้นดิน
เพื่อ นานั กท่ องเที่ย วไปยัง แหล่ งท่ องเที่ย ว ดั ง นั้ นจึง จาเป็น ต้องมีก ารพั ฒนาบริ การการขนส่ง เพื่ อ
นานักท่องเที่ยวเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (Lois et al., 2004)
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย IPA ด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อเพื่อ การจัดการ
ท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ปรากฏเป็นช่องว่างที่กว้างที่สุด ซึ่งผลจาก
การวิจัยด้านการเข้าถึงทั้ง 3 ปัจจัยย่อย ได้แก่ การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่เมือง การเข้าถึง
และการเชื่ อ มต่ อ จากท่ า เรื อ สู่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ น
Quadrant I ทั้ งหมดแสดงให้ เห็ น ว่ าปั จ จัย ด้ า นการเข้ า ถึง ละการเชื่ อ มต่ อ เป็น ปั จจั ย ที่ ควรให้
ความสาคัญ พั ฒนาและปรับปรุงมากที่สุดและอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ลดช่องว่างระหว่างความสาคัญ
และผลการปฏิบัติงานเหลือช่องว่างน้อยที่สุด และจากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าปัจจุบันท่าเรือแหลม
ฉบัง ยังมี ข้อจากัด ในเรื่อ งการเข้ าถึง และการเชื่ อมต่อตั้ง แต่การเดินทางจากสนามบินมายั ง ท่าเรื อ
เนื่ อ งจากท่ า เรือ แหลมฉบั ง เป็น ท่ าเรื อที่ ส ายการเดิ นเรื อ ที่เ ข้ าเที ยบท่ า เพื่ อ นานั กท่ อ งเที่ ย วไปยั ง
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ซึ่งมีระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก แต่มีปัญหาการจราจร
ที่แออัดในเมืองที่มีสาเหตุเกิดจากยานพาหนะที่มีจานวนมาก นอกจากนั้นการเข้าถึงและการเดินทาง
เชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สาคัญและการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวด้วยกัน
ยังคงมีปัญหา เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะเพื่อบริการนักท่องเที่ยว มีเพียง
บริการแท็กซี่ซึ่งเป็นราคาอัตราบริการคงที่ที่มีราคาสูง ดังนั้นผู้ วิจัยจึงเห็นความสาคัญและเสนอเป็น
ประเด็นต่างๆ เพื่อพัฒนาการเข้าถึงและการเชื่อมต่อดังนี้
1) เร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ปัญหาที่สาคัญของท่าเรือแหลมฉบัง คือ ไม่มีระบบขนส่ง สาธารณะเพื่อให้บริการ
นักท่องเที่ยว มีเพียงบริการแท็กซี่เท่านั่น ดังนั้นจึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้กระบวนการ
บริการการเข้าถึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบการขนส่งสาธารณะที่มีบทบาทสาคัญในการ
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ท่องเที่ ยว คือ พัฒ นาการบริ การของรถยนต์โ ดยสาร ซึ่ง ในปัจ จุบัน มีก ารบริก ารรู ปแบบดั ง กล่า ว
ให้ บ ริ ก ารไม่ ป ระจ าในเส้ น ทางใดเส้ น ทางหนึ่ ง แต่ จ ะให้ บ ริ ก ารเดิ น ทางไปยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
นักท่องเที่ยวสนใจเดินทาง การให้บริการรถยนต์โดยสารมีข้อดีคือ สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก
เนื่องจากมีเครือข่ายเชื่อมโยงของถนนแต่ละสายติดต่อทั่วถึงกัน มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็วและ
สามารถให้บริการได้ทุกจุดตลอดระยะทางของการเดินทางท่องเที่ยว (ทิพวรรณ พุ่มมณี , 2557)
นอกจากนั้ น ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร อั ต ราค่ า บริ ก ารที่ สู ง
และมีผู้ประกอบการเพียงเจ้าเดียวในการให้บริการรถยนต์โดยสาร ดังนั้นจึงควรปรับปรุงด้วยการเพิ่ม
ผู้ประกอบการให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริก ารได้ มีสัญลักษณ์และ
เครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อแสดงว่าเป็นรถยนต์โดยสาร ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวต้องให้ความ
ร่วมมือในการกากับดูแลและตรวจสอบเพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐาน
ทั้งนี้ควรพัฒนาให้มีการบริการขนส่งสาธารณะในรูปแบบของรถยนต์โดยสารประจา
ทางที่ให้บริการเป็นประจาในเส้นทางต่างๆ หรือจัดให้มีบริการรับ -ส่งจากท่าเรือไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่
สามารถเชื่อมต่อกั บบริการขนส่งอื่น ๆ ได้ เพื่อให้นัก ท่องเที่ย วเดินทางไปยัง จุ ดหมายปลายทางที่
ต้องการของนักท่องเที่ยว (Jones, 2011) ได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ภาครัฐควร
ทบทวนนโยบายในการพัฒนา และสร้างการขนส่งและการเดินทางด้วยรถไฟจากท่าเรื อแหลมฉบัง
เข้าสู่เมือง เพื่อสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางอย่างเป็นระบบและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
2) พัฒนาเส้นทางคมนาคม
เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือสินค้า อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้เส้นทาง
คมนาคม ถนนหนทางจากท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเป็นถนนที่ใช้ร่วมกับรถบรรทุกสินค้าจานวนมาก
พื้นถนนซึ่งมีลักษณะขรุขระ ไม่มีสัญ ญาณแจ้ง เตือนเมื่อต้อ งสัญ จรผ่านทางรถไฟ โดยผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พบว่า แนวทางในการพัฒนารเส้นทางคมนาคม ควรกาหนด
เส้นทางคมนาคมภายในท่าเรือ โดยอาจแบ่งถนนหรือช่องทางการจราจรเพื่ออานวยความสะดวกให้รถ
บัส และรถตู้ใช้เป็นเส้นทางเข้า -ออกจากท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ถนนหนทางที่ใช้เป็น
เส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความสะดวกและความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งควร
สร้างเครือข่ายเส้นทางคมนาคมและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี และเส้นทางอื่นๆ
พร้ อ มทั้ ง ควรมี ป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละป้ า ยบอกทางที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการรองรั บ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ด้านการจราจรที่แออัดในกรุงเทพฯ เป็นประเด็นที่ต้อง
ได้รับการดูแลแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการนักท่องเที่ยวเรือสาราญมีเวลาที่จากัดใน
การเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 8 – 10 ชั่วโมงเท่านั้น และควรพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางอากาศ
เพื่อ อานวยความสะดวกจากประเทศต้น ทางของนัก ท่องเที่ ยวไปยั ง ท่า เรื อให้ มีค วามสะดวกและ
ปลอดภัยเพื่อสร้างความพร้อมในการเป็นท่าเรือหลักในอนาคตด้วย
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาท่าเรือที่ประสบความสาเร็จในด้านการท่องเที่ยวเรือสาราญ เช่น
ท่าเรือไมอามี่ มีการเข้าถึงและเชื่อมต่อได้อย่างสะดวก เนื่องจากท่าเรือตั้งอยู่ไม่ไ กลจากสนามบิน
นานาชาติทั้ง 2 แห่ง โดยนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถบัสเพื่อรับ-ส่งจากสนามบินมายังท่าเรือ
และดังที่กล่าวข้างต้นการจัดการด้านการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ ให้มีบริการ เส้นทางและโครงข่าย
การขนส่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ยัง สะดวกนั้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเป็นสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นและดึงดูด
สายการเดินเรือในการสร้างรายการท่องเที่ยวให้เข้ามาแวะพักยังท่าเรือของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ และแตกต่างไปจาก
การบริการประเภทอื่น เนื่องจากการท่องเที่ยวไม่สามารถจับต้องได้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถตรวจสอบ
หรื อ ทดลองการให้ บ ริ การนั้ นได้ ก่อ น และเป็น อุ ต สาหกรรมที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด ส่ ง การบริ ก ารให้ กั บ
นักท่องเที่ยวถึงที่ได้ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาใช้บริการดังกล่ าวด้วยตนเอง ซึ่งผลที่เกิดจากการใช้
บริการจะปรากฏในรูปแบบของความรู้สึกทางใจ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวในการ
ให้บริการจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีการบริการที่เป็นมาตรฐาน (Sun et al., 2014) ทั้ง นี้การ
ให้บริการเพื่อการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
IPA พบว่า ปัจจัยย่อยบางปัจจัยด้านการให้บริการควรมีระดับความสาคัญตั้งแต่มากที่สุด จนถึงระดับ
น้อย
นอกจากนั้นการท่องเที่ยวยัง แตกต่างไปจากการบริการรูปแบบอื่นอีก เนื่องจาก
การท่องเที่ยวมีลักษณะการบริการที่เฉพาะตัวแตกต่างกันในแต่ละด้าน จึงต้องมีแรงงานของคนเป็น
หลักในการเป็นผู้ให้บริการ โดยคุณภาพของการบริการนั้นขึ้นอยู่กับทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติของผู้ให้บริการ ซึ่งเมื่อผู้ให้บริการมีความเต็มใจในการให้บริการก็สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจได้ (ราณี อิสิชัยกุล, 2547) ดังนั้น
แรงงานคนหรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นั้ น เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณค่ า และเป็ นองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ต่ อ
การสร้างความสาเร็จให้กับการท่องเที่ยวเรือสาราญ (Monpanthong, 2015) จากผลการศึกษากลุ่ม
ตัว อย่ างนั ก ท่ องเที่ ยวพบว่ า การบริ ก ารของมั คคุ เ ทศก์ และทั ก ษะของผู้ ใ ห้บ ริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ ที่
ให้บริการได้ดีมาก ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว พบว่า ปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนมัคคุเทศก์ที่มีทักษะด้านการสื่อหลายภาษาซึ่งถือเป็นข้อจากัดด้านการบริการ เนื่องจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วกั บ เรื อ ส าราญมาจากหลากหลายประเทศและหลายสั ญ ชาติ
มีช่วงอายุและมีพฤติกรรมความคาดหวัง และความต้องการด้านการบริการที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวต้องการการบริการที่เป็นมิตร มีความกระตือรือร้น บริการอย่างมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงได้
สรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ ดังนี้
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1) พัฒนาด้านการให้บริการ
ผลของการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสาคัญการให้บริการด้านอินเตอร์ เน็ตและ
โทรศัพท์อยู่ในระดับสูงแต่ได้รับประสิทธิผลของการของปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้อง
ให้ ค วามส าคั ญ และต้ องมี ก ารพั ฒนาอย่า งเร่ ง ด่ วน โดยการพั ฒ นาและจั ด ให้ มี บ ริก ารอิ น เตอร์ ไ ว้
ให้บริการกับนักท่องเที่ยวเรือสาราญซึ่งอาจจากัดช่วงเวลาให้บริการโดยไม่มี เสียค่าใช้จ่าย หรือจัดตั้ง
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตในบริการภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่ง นักท่องเที่ยวอาจมีความจาเป็นต้องใช้
เพื่อติดต่อกลับไปยังครอบครัวหรือใช้เพื่อติดต่อธุรกิจ (ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2557)
ท่าเรือแหลมฉบังควรจัดให้มีศูนย์บริการข้อมู ลนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ เพื่อทา
หน้าที่รวบรวมข้อมูล และให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งควรจัดให้มีป้ายแสดงข้อมูล
พื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว หรือจัดบริการโดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้ข้อมูล
การท่ อ งเที่ ย วโดยแสดงเป็ น ระบบจอคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยระบบสั ม ผั ส เพื่ อ แสดงข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การท่องเที่ยว และควรจัดให้มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แสดงอัตราแลกเปลี่ยนชัดเจน
เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
นอกจากนั้นควรพัฒนากระบวนการนาส่งกระเป๋า สัมภาระต่างๆ ของนักท่องเที่ยว
ให้มีความทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันท่าเรือสาราญแหลมฉบังไม่มีระบบสายพานเพื่อนาส่งกระเป๋าสัมภาระ
ของนักท่องเที่ยวขึ้นและลงจากเรือสาราญ ใช้แรงงานคนในการลาเลียงกระเป๋า ดังนั้นจึงควรพัฒนา
ระบบและเทคโนโลยีเพื่อนาส่งกระเป๋าสัมภาระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการจัดการ
ดูแลความปลอดภัยในการตรวจกระเป๋าสัมภาระก่อนนาขึ้น-ลงเรือสาราญด้วย
2) ให้ความสาคัญด้านความสะอาด
ความสะอาดเป็นปัจจัยหนึ่งทีต้องให้ความสาคัญ เนื่องจากสายการเดินเรือทุกสายให้
ความสาคัญเรื่องของความสะอาดเป็นลาดับต้นๆ โดยแต่ละสายการเดินเรือได้กาหนดมาตรฐานด้าน
ความสะอาดเป็นคู่มือให้กับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญได้ใช้บริการ การรักษา
ความสะอาดยังเป็นการป้องกั นไม่เกิดโรคระบาด ได้แก่ ท้องร่วง ซึ่ง หากมีการแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของสายการเดินเรือในทันที (Monpanthong, 2015)
ดัง นั้นผู้ให้บริการภัตตาคาร ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
เดินทางไปใช้บริการนั้นต้องรักษาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้นท่าเรือควรให้ความสาคัญ
กับการจัดการการกาจัดการของเสียที่เกิดจากเรือสาราญ ได้ แก่ อากาศ ขยะและน้าเสียด้วย (Butt,
2007) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกสุขอนามัย
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3) สร้างความรู้ให้กับผู้ให้บริการ
ผู้ให้บริการในการท่องเที่ยวเรือสาราญในทุกภาคส่วน โดยผู้ให้บริการในภาคส่วน
ของการท่องเที่ยวทั้งผู้ที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวโดยตรง และผู้ที่ต้องติดต่อกับภาคส่วนของเรือ
สาราญ ซึ่ง ทั้งสองส่วนจะต้องมีค วามรู้ ความเข้ าใจในอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ย วเรือสาราญและ
กระบวนการของเรือสาราญอย่างชัดเจน เนื่องจากการท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นภาคการท่องเที่ยวที่
แตกต่างไปจากการท่องเที่ยวประเภทอื่น ซึ่ง เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้การแรงงานคนเป็นหลัก ทั้ง
การบริการบนเรือและภาคส่วนของบนบกเป็นจานวนมาก (Monpanthong, 2015) ดังนั้นผู้ให้บริการ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญต้องมีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานเพื่ อให้สามารถ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ
การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ ควรจัดให้มีกิจกรรม จัดสัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ให้บริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่าเรือ
ทั้ ง นี้ ภ าครั ฐ ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพร่ ว มกั บ ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา เช่น ควรสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างทักษะในกับมัคคุเทศก์เพื่อให้มีคุณสมบัติและ
ทักษะภาษาที่มีความหลากหลายเพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเรือสาราญจะต้องให้ความสาคัญ กับการสร้างความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญ เนื่องจากการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ
เดิน ทางกลั บมาท่อ งเที่ยวซ้าและยัง มีส่ว นส าคัญ ในการแนะนาหรื อบอกต่ อผู้อื่ นให้เดิ นทางมายั ง
จุดหมายปลายทางนั้นๆ ด้วย (Sanz Blas & Carvajal-Trujillo, 2014)
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยว (UNWTO, 2016a) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสายการเดินเรือให้เข้ามายัง จุดหมายปลายทางนั้นๆ แหล่งท่องเที่ยว
จะต้องมีความหลากหลาย มีความเป็นดั้งเดิม และมีความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ รวมทั้งมี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมีกลุ่มช่วง
อายุ ที่ห ลากหลายมากขึ้น ทั้ง นี้ ก ารพั ฒ นาแหล่ง ท่ องเที่ ยวและกิ จ กรรมการท่ องเที่ ยวนั้ น ยัง เป็ น
การสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วย (Thurau et al., 2015)
สาหรับประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่ง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จัก
และให้ความสนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน (ชมัยพร วิเศษมงคล, 2558) ประกอบกับความได้เปรียบ
ทางตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง ที่สามารถเชื่อมต่อกับทางเรืออื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
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ได้ง่ายนั้น จึงสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วนาเสนอประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่เพื่อผนวกเข้ากับเส้นทางการเดินเรือ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาเสนอประเด็นต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนี้
1) เสริมสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
สาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญนั้น เส้นทางการเดินเรือสาราญและแหล่งท่องเที่ยว
เป็นปัจจัยสาคัญของสายการเดินเรือในการสร้างเส้นทางการเดินเรือ (Wang et al., 2014) ที่แปลก
ใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็เป็นแรงจูงใจที่สาคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
เรือสาราญของนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิค
IPA พบว่าปัจจัยย่อยด้านความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยว มีความน่าสนใจ และมีความเป็น
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญในระดับสูงและได้รับผลการปฏิบัติงานใน
ระดับสูงเช่นกัน และยั งพบว่าแหล่ง ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจมากที่สุด คือ
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม รองลงมาคือ แหล่ง ท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ และแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว
ประวัติศาสตร์ ดังจะเห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่สนใจของสายการเดินเรือ และดึงดูด
นักท่องเที่ยวอยู่แล้วนั้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจึงควรเน้นการสร้างศักยภาพเพื่อให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยมีแนวทาง ได้แก่ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่อยู่และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดย
การเพิ่มมูลค่าและคุณค่า (Chen, 2016; Yi et al., 2014) คานึงถึงความแตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
ความแตกต่างของทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้
ด้วยการกาหนดจุดขาย และนาเสนอแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่ด้วยกลยุทธ์ กลวิธีที่แตกต่างกัน เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งต้องคานึงถึงการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของ
ทรัพยากรของพื้นที่ นั้นๆ (Carrying Capacity) (Klein, 2011) และหลีกเลี่ย งการใช้ท รัพยากรที่
เปราะบาง (Johnson, 2002) เพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน (Duman &
Mattila, 2005)
2) สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการ
สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ (Perucic, 2007) และมีรูปแบบเฉพาะที่สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญให้
ความสาคั ญในระดับ สูง และได้ รับ ผลการปฏิ บั ติง านในระดั บสู ง ทั้ง ในด้ านกิจ กรรมการท่ องเที่ ย ว
มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจและมีความคุ้ มค่า และเพื่อให้การท่อ งเที่ยวเรือ สาราญเป็น ที่
ประทับใจและเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนอีกครั้ง จึงควรพัฒนาพร้อมทั้งนาเสนอโปรแกรมและ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญด้ ว ย
โดยที่กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้นต้องไม่ซ้ากับกิจกรรมบนเรือ (Wang et al., 2014) เช่น โปรแกรม
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ท่ อ งเที่ ย วที เ น้ น ชมหรื อ สั ม ผั ส วั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต โปรแกรมท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ และ
ประวัติศาสตร์ ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวบนฝั่งต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องจากสัตว์เช่น กิจกรรมโชว์ช้าง ขี่ช้าง ถ่ายรูป กับเสือควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสม ความปลอดภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวต่างๆ ด้วย
แนวทางที่ 5 บูรณาการการบริหารจัดการท่าเรือ
การท่องเที่ยวเรือสาราญที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นจาเป็นต้องมีระบบการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเรือสาราญที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการต้อง
มีการวางแผนเพื่อจัดการกับการเติบโตของการท่องเที่ยวเรือสาราญ ทั้งจานวนเรือสาราญและจานวน
นักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วให้เกิดการพัฒนาอย่างมีความสมดุล (Hull & Losekoot, 2011)
ซึ่งการบริหารจัดการท่าเรือเป็นหน้าที่หลักของการท่าเรือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวย
ความสะดวก การจัดเก็บค่าธรรมเนียม รวมทั้งยังทาหน้าที่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาต
เทียบท่า พร้อมทั้งยังเกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร จากนั้นเมื่อเรือสาราญเข้าเทียบท่า
ตัว แทนบริ ษั ทน าเที่ย วบนฝั่ ง จะท าหน้า ที่ ใ นการเตรี ย มยานพาหนะเพื่ อ นานั ก ท่อ งเที่ย วเดิน ทาง
ท่องเที่ยวบนฝั่ง (Monpanthong, 2015) ทั้งนี้การบริหารงานต่างๆ ต้องมีการติดต่อ ประสานงาน
และบูรณาการจากหลาหลายฝ่ ายในการวางแผน ชี้น า ควบคุม กากับดูแลเพื่อให้ เกิดการบริหาร
จัดการท่าเรือและการท่องเที่ยวเรือสาราญให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและ
มีศักยภาพในการแข่งขัน (บุษบา สิทธิการ, 2557) ผู้วิจัยจึงเสนอประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาการบริหารการจัดการท่าเรือ ดังนี้
1) กาหนดนโยบายการท่องเที่ยวเรือสาราญ
การก าหนดนโยบายการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ (Satta et al., 2015) เนื่องจากนโยบายเป็นการกาหนดทิศทาง
และกรอบในการพัฒนาท่องเที่ยวให้มีความชัดเจน เริ่มจากการวางแผนและกาหนดนโยบายการ
ท่องเที่ ยวเรื อส าราญในระดับ ประเทศขึ้น โดยร่วมกัน กับ ภาคส่ วนอื่น ๆ ที่มี ส่ว นเกี่ย วข้ องเพื่ อให้
นโยบายมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภาครัฐจะต้องกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีความชัดเจน รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในบริบทปัจจุบัน
เพื่อให้ภาคเอกชน ชุมชนนาไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Brida et al., 2014)
ในปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเรือสาราญโดย
การกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 – 2560 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริม
การลงทุ น ในการสร้ า งท่ า เที ย บเรื อ พั ฒ นาเส้ น ทางการเดิ น เรื อเพื่ อ การท่ อ งเที่ย วทางทะเลให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยเรือสาราญ ความปลอดภัย รวมถึงการผลักดันให้สู่
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การเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเดิ น ทางเชื่ อ มต่ อ เส้ น ทางเรื อ ส าราญไปยั ง ประเทศอื่ น ๆ ในกลุ่ ม อาเซี ย น
เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเรือสาราญให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้การ
กาหนดนโยบายเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญควรคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในมิติของเศรษฐกิจ
สัง คมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การท่องเที่ยวเรือสาราญไม่ควรเน้นเฉพาะการสร้างแรงจูง ใจเพื่อเพิ่ม
จานวนของเรือสาราญและผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาถึงการสร้างความสามารถในการ
แข่ง ขันของชุมชน ถึงแม้ว่าที่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่ง ไม่ไ ด้เป็นชุมชนอย่างชัดเจน
มีเพียงแต่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ เท่านั้น ทั้งนี้จากการศึกษา ท่าเรือบาเซโลน่า ซึ่งเป็นท่าเรือที่
ประสบความสาเร็จด้านการท่องเที่ยวเรือสาราญ พบว่า ท่าเรือแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐใน
การกาหนดนโยบายในการพัฒนา เช่น การส่งเสริมพื้นที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้เป็นจุดมุ่งหมาย
ปลายทางในการล่องเรือสาราญ จัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน รวมทั้งยังมีการส่งเสริมใน
การเฝ้าระวังคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้วย
2) สร้างกลไกและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดการท่าเรือสาราญมีความเกี่ยวข้องและอาศัยการ
สนับสนุนจากหลากหลายองค์กร หลากหลายธุรกิจ หลายภาคส่วนทางานร่วมกัน แต่ที่ผ่านมาการ
จั ด การการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยเกิ ด ปั ญ หาในการการบู ร ณาการท างานร่ ว มกั น ขาดการ
ประสิทธิภาพการประสานงาน ขาดความชัดเจน ดังนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวเรือสาราญพัฒนาไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น จึ ง ต้ อ งมี ก ารสร้ า งกลไกและภาคี ท างการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Mechanism)
มีการก่อตั้งคณะกรรมการจากภาคีต่างๆ เพื่อให้มีขับเคลื่อนและประสานงานอย่างบูร ณาการร่วมกัน
อย่างมี ประสิท ธิภาพ มีมุมมองและแผนงานในการบริห ารจัดการท่าเรือได้ อย่างรอบด้านมากขึ้ น
ซึ่งกลไกและภาคีทางการท่องเที่ยวประกอบไปด้วยภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันเพื่อ
สร้างโอกาสทางการแข่งขันและรายได้จากการท่องเที่ยวเรือสาราญอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและมี
พัฒนาการท่องเที่ ยวไปทิ ศทางที่ข องความยั่ง ยืน ซึ่ง การสร้างกลไกและภาคีดัง กล่าว เป็ นไปตาม
ทิศทางเดียวกับท่าเรือไมอามี่ที่ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ Port Miami 2035 Master Plan เพื่อพัฒนา
และจัดการท่าเรือสาราญของท่าเรือไมอามี่ซึ่งเป็นโครงการในระยะยาวเพื่อส่งเสริมและประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลและท้องถิ่น ในการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกให้กับสายการเดินเรือ
นักท่องเที่ยว เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่ม และเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ด้วย
3) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรือสาราญ
การท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นการเดินทางไปยังท่าเรือแวะพักหลายแห่ง ซึ่งในการ
เดินทางนั้นผู้โดยสารต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ซึ่งจากผลการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA พบว่ามีความระดับความสาคัญและผลการปฏิบัติง านในระดับสูงจึงควร
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รักษาคุณภาพและสร้างศักยภาพการปฏิบัติ งานด้านดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นโดยการ
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมและเพียงพอกับจานวนนักท่องเที่ยวเรือสาราญในแต่ละขนาด
(Monpanthong, 2015) เตรียมเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอเพื่อให้ขั้น ตอนในการตรวจลง
ตราเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้ น ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วยั ง พบว่ า
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านระเบียบพิธีการในการยืนยันเรือสาราญในการเข้าเทียบ
ท่ายังท่าเรือแหลมฉบังยังมีเป็นข้อจากัด เนื่องจากระบบการยืนยันการจองท่าเรือใช้การจองและ
ยืนยันล่วงหน้าเพียง 1 เดือน ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่สายการเรือที่มีการขายโปรแกรมและ
เส้นทางการเดินเรือสาราญเป็นระยะเวลาล่วงหน้าค่อนข้างนาน ดังนั้นการท่าเรือควรปรับปรุงการจอง
และยืนยั นผ่านระบบออนไลน์เ พื่อความสะดวก รวดเร็วและป้องกั นความผิดพลาดได้สูง เพื่อลด
ข้อจากัดและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย
4) ส่งเสริมความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
การท่องเที่ยวเรือสาราญที่ให้คานึงถึงความปลอดภัยเป็นสาคัญ ต้องมีการดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับเรือสาราญ ขณะอยู่ในน่านน้าของประเทศไทย ขณะเรือเข้า -ออกจากท่า รวมทั้ง
การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งบนเรือ บริเวณท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยวต่างด้วย
(Lois et al., 2004) จากผลการวิเคราะห์ IPA พบว่า ศักยภาพการจัดการท่าเรือด้านการจัดการความ
ปลอดภัยอยู่ใน Quadrant ที่ 2 ซึ่งเป็นระดับพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตามท่าเรือสาราญแหลมฉบังควรมี
แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น การกาหนดแผน
แม่บทและมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัย ส่ง เสริมให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
ท่าเรือและเรือสาราญตามมาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (ISPS) (Bowen et al.,
2014)พร้อมทั้งนี้ภาครัฐควรจัดให้มีตารวจท่องเที่ยวในการดูแล ความปลอดภัย อานวยความสะดวก
และให้ความสาคัญในการรักษากฎหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินขณะที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
5) จัดทาแผนฉุกเฉิน แผนป้องกันความเสี่ยงและจัดการความขัดแย้ง
แม้ว่าการท่องเที่ยวเรือสาราญจะให้ความปลอดภัยเป็นประเด็นหลัก แต่ก็เป็นการ
ท่องเที่ยวที่ต้องเผชิญกับวิกฤต ความเสี่ยง ภัยคุกคาม การก่อการร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เช่น การเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้าย การเกิดอุบั ติเหตุต่างๆ จึงควรมีแผนฉุกเฉิน (Lois et al.,
2004) เพื่อเป็นแนวทางการจัดการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเพื่อให้สามารถระงับเหตุที่เกิดขึ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนฉุกเฉินจะต้องกระชับ ครอบคลุมทุกกิจกรรม และต้องมีการซักซ้อม
ตามแผนฉุกเฉินให้เกิดความคุ้นเคย รวมทั้งแผนป้องกันความเสี่ยงซึ่ง เป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการ
บริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล ดังนั้นจึงควรจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการความขัดแย้งในการจัดการ
การท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญ ทั้ ง แผนในการรองรั บความเสี่ ย งจากสถานการณ์ ภั ย พิบั ติ โรคระบาด
สถานการณ์จากการก่อจลาจล การประท้วง และการจัดการความแย้งของระหว่างผู้ประกอบการกับ
ผู้ประกอบการหรือผู้ ประกอบการกั บนักท่ องเที่ยวที่ อยู่ใ นแหล่ ง ท่อ งเที่ ยว ทั้ ง นี้แ ผนฉุก เฉิน แผน
ป้องกันความเสี่ยงแผนและการจัดการความขัดแย้งจะควบคุมกิจกรรม กระบวนการดาเนินงานต่างๆ
ซึ่งจะช่วยลดระดับขนาดของความเสียหาย ลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต
และช่วยยกระดับมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
ของประเทศไทยให้ดีขึ้น
แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศ
1) จัดทานโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสาราญ
เมื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญเติบโตมากยิ่ง ขึ้น หลายประเทศได้พัฒนาท่าเรือเพื่อ
ตอบสนองความต้องที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ททท. มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านการตลาดและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเรือสาราญ โดยกาหนดยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็นช่องทางใน
การสื่ อ สาร สร้ า งความรู้ จั ก แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยเรื อ ส าราญ
เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการ สร้างแรงจูงใจให้ตัดสินใจเดินทางในเส้นทางที่มีการแวะ
พักยังประเทศไทย
2) พัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสาราญ
ปัจจุบันแหล่งข้อมูลจากสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
(Jones, 2011) ประกอบกับผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล
ของท่าเรือแหลมฉบังผ่านเว็บไซต์ของสายการเดินเรือ รองลงมาคือบริษัทนาเที่ยวและเว็บไซต์ของ
ท่าเรื อแหลมฉบัง ดังนั้ นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเรือ สาราญจึ ง ควรควรพัฒนาสื่อ ออนไลน์ เช่ น
เว็ บ ไซต์ ข องท่ า เรื อ แหลมฉบั ง เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญในประเทศไทย
ข้อมูลการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่ องเที่ยวต่างๆ โดยข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ
เนื้อหาต้อ งตรงกับความต้ องการและพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย มีความน่า สนใ จ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นยาที่สุด
3) สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์ของแหล่ง ท่องเที่ยวมีผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจและความคาดหวังซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่ องเที่ยวเรือ
สาราญด้วยการสร้างภาพลักษณ์จึงมีความจาเป็น ซึ่งผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ ดังนี้
ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญต้องปรับปรุงคุณภาพ
สินค้า การบริการ นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อสร้า งความมั่นใจและความประทับใจให้กับ
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นักท่องเที่ยวและสายการเดินเรือต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับ ททท. ที่ได้นาเสนอการส่งเสริม
ตลาดต่างประเทศด้วยการปรับภาพลักษณ์และขยายการรับรู้คุณค่าโดยการยกระดับภาพลักษณ์ของ
การท่องเที่ยวสู่ การเป็ น “Quality Leisure Destination” ผ่านการนาเสนอการสื่อสารเชิง ลึ ก
เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นวิถีไทย (Thainess) ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวและได้รับ
ประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า (ททท., 2559) และยังสอดคล้องดับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติฉบับที่ 2 (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ) ที่ได้กาหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือ
สาราญเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงระดับรองของประเทศไทย ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างการรับรู้และกลับมาท่องเที่ยวซ้า
ในอนาคต (Andriotis & Agiomirgianakis, 2010)
4) สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
การดาเนินการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสาราญนั้น ต้องสร้างความร่วมมือ
กับ ประเทศอื่ น ๆ เพื่ อ สร้ า งอ านาจในการต่ อ รองกั บ สายการเดิ น เรื อ ในการขยายฐานตลาดการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญและผลักดันการกาหนดเส้นทางเดินเรือให้เข้ามาเทียบท่าและแวะพักค้างคืนใน
ประเทศไทยมากขึ้น นอกจากนั้นการดึงดูดเรือสาราญให้เข้ามาเทียบท่ายังเป็นการเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นด้วย (ไพฑูรย์ มนต์พานทอง, 2015)
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญทั้ง 6 ด้าน ตามข้างต้น จากนั้นผู้วิจัยจึง
ได้นามาวางแผนนโยบายการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ นาเสนอเป็นแผนงานกรอบใน
การดาเนินงาน กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ตามตารางที่ 5.1

การท่าเรือ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
การท่าเรือ

การท่าเรือ
การท่าเรือ
ภาคเอกชน (ภัตตาคาร ร้านอาหาร)/
ชุมชนท้องถิ่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ/
ชุมชนท้องถิ่น

สูง

สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

สูง
สูง
ต่า
ปานกลาง

ปานกลาง
ต่า

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับศักยภาพสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
4.1 ยกระดับคุณภาพของที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือสาราญ
4.2 ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกความสะดวกบนฝั่ง

ภาคเอกชน (ที่พักแรม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการขนส่งและพาณิชยนาวี/
การท่าเรือ
กรมการขนส่งและพาณิชยนาวี/
การท่าเรือ/สถาบันการศึกษา
การท่าเรือ

สูง

สูง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระดับความสาคัญ

3.4 สร้างความหลากหลายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า

1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือสาราญมากกว่า 1 ท่าและความเป็นไป
ได้ในการสร้างท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือสาราญแยกจากท่าเรือสินค้า
1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือและอาคารผู้โดยสาร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของท่าเรือ
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว
2.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
2.3 จัดทาป้ายบอกทาง สัญลักษณ์ต่างๆทั้งที่ท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
2.4 กาหนดมาตรฐานและระบบการจัดการขยะและบาบัดน้าเสียจากเรือสาราญ
กลยุทธ์ที่ 3 เร่งพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
3.1 พัฒนาและจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการเทียบท่าเรือสาราญ
3.2 ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานสาหรับนักท่องเที่ยว
3.3 ยกระดับคุณภาพบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แนวทางที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ
1.1 ปรับปรุงท่าเทียบเรือและอาคารโดยสารที่มีอยู่เดิม
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ตารางที่ 5. 1 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ

1.2 จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจัดทาคู่มือ แผนที่เดินทางท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
1.3 จัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ต
1.4 พัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งสัมภาระ
กลยุทธ์ที่ 2 ให้ความสาคัญด้านความสะอาด
2.1 ส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความรู้ให้กับผู้ให้บริการ
3.1 พัฒนาหลักสูตรและจัดให้มีการอบรมทักษะพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเรือสาราญกับผู้ให้บริการกับเรือ
สาราญ

2.3 พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ
1.1 ยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แนวทางที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
1.1 จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะที่มีความพร้อม มีมาตรฐานและเพียงพอ
1.2 สร้างมาตรฐานระบบการขนส่งสาธารณะ
1.3 ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการขนส่งสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างและการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคม
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพและอานวยความสะดวกในการคมนาคมทางถนน
2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการกาหนดช่องทางการจราจรเฉพาะเพื่อการท่องเที่ยวจากท่าเรือสู่ถนนสายหลัก

การท่าเรือ/ตัวแทนเรือสาราญ/
บริษัทนาเที่ยวบนฝั่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่าเรือ
การท่าเรือ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา

ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

ต่า

สูง

การท่าเรือ
กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงมหาดไทย/กรมการขนส่งทางบก

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม/กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา/ภาคเอกชน
กระทรวงคมนาคม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระดับความสาคัญ
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ตารางที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ (ต่อ)

แนวทางที่ 5 บูรณาการการบริหารจัดการท่าเรือ
กลยุทธ์ที่ 1 กาหนดนโยบายการท่องเที่ยวเรือสาราญ
1.1 จัดทาแผนยุทธศาสตร์/และแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญ
1.2 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎระเบียบและกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ

2.3 กาหนดและสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปฎิบัติตามมาตรฐานทักษะอาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการ
กับท่องเที่ยวเรือสาราญในทุกภาคส่วน

สูง
สูง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ต่า

1.2 ยกระดับขีดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวชั้นนาใน

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ
2.1 ผลิตและพัฒนาคุณภาพมัคคุเทศก์ให้มีจานวนมากขึ้น
2.2 จัดอบรมผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริการ

ต่า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทย

ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย/ชุมชนท้องถิ่น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย/ชุมชนท้องถิ่น

ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/ภาคเอกชน/
สถาบันการศึกษา

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระดับความสาคัญ

4.3 กาหนดและสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทักษะอาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการ
กับท่องเที่ยวเรือสาราญในทุกภาคส่วน
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
1.1 พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีเอกลักษณ์

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ให้บริการ
4.1 ผลิตและพัฒนาคุณภาพมัคคุเทศก์ให้มีจานวนมากขึ้น
4.2 จัดอบรมผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริการ
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ตารางที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ (ต่อ)

กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา
กรมการขนส่ง/กองทัพเรือ
กระทรวงมหาดไทย/กองทัพเรือ/การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย/กองทัพเรือ
กระทรวงมหาดไทย/กองทัพเรือ

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

2.4 ร่วมมือกับสายการเดินเรือเพื่อพัฒนาเส้นทางการเดินเรือ และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวบนฝั่ง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรือสาราญ
3.1 ปรับปรุงระบบการจองท่าเรือ
3.2 ลดความซับซ้อนและสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการปฎิบัติงาน
3.3 รักษาคุณภาพของพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

กลยุทธ์ที่ 4 จัดทาแผนฉุกเฉิน แผนป้องกันความเสี่ยงและจัดการความขัดแย้ง
4.1. กาหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

4.2 จัดทาแผนระบบบริหารความเสี่ยงและภัยพิบัติสาหรับท่าเรือสาราญ
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
5.1 ศึกษา รวบรวมแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและนามาปรับปรุงเป็นนโยบายความปลอดภัย

5.2 ปรับปรุงมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัย
5.3 พัฒนาเทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

ปานกลาง

สถาบันการศึกษา
บริษัทนาเที่ยว/สถาบันการศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
ตัวแทนสายการเดินเรือ/บริษัทนาเที่ยว/ชุมชน
ท้องถิ่น

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

การท่าเรือ/ตัวแทนเรือสาราญ
การท่าเรือ/ตัวแทนเรือสาราญ
กระทรวงการต่างประเทศ (สานักงานตรวจคนเข้า
เมือง)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระดับความสาคัญ
ปานกลาง

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ
1.3 สร้างเครือข่าย ประสานงานและจัดทามาตรฐานการดาเนินงานเพื่อบริหารขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างกลไกและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
2.1 ผลิตและพัฒนาคุณภาพมัคคุเทศก์ให้มีจานวนมากขึ้น
2.2 จัดอบรมผู้ให้บริการ พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการบริการ
2.3 จัดประชุมเพื่อนาเสนอ ปรึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาการท่องเที่ยวเรือสาราญเป็นประจาทุกปี

227

ตารางที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ (ต่อ)

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
4.1 ดาเนินการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทาง
การเดินเรือระหว่างประเทศ
4.2 ดาเนินการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
ร่วมกัน
4.3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญเพื่อสร้างอานาจต่อรองกับสายการเดินเรือ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสาราญ
2.1 พัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อทาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเรือสาราญไปยังกลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
3.1 ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่เข้าใจแก่นักท่องเที่ยว
3.2 ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารให้มีความถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

แนวทางที่ 6 การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทานโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสาราญ
1.1 สร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อเพิ่มจานวนเรือสาราญ

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ

ปานกลาง
ต่า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตัวแทนเรือสาราญ/บริษัทนาเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/
ตัวแทนสายการเดินเรือ/บริษัทนาเที่ยว

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตัวแทนสายการเดินเรือ/บริษัทนาเที่ยว/
ชุมชนท้องถิ่น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ปานกลาง

สูง

ระดับ
ความสาคัญ
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ตารางที่ 5.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ (ต่อ)
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จากตารางแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ ที่ผู้วิจัยได้
นาเสนอเพื่อศักยภาพการจัดการท่าเรือสาราญสาราญแหลมฉบัง จานวน 6 แนวทางพร้อมกลยุทธ์
ย่อยต่างๆ สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ (ภาพที่ 5.2)

ภาพที่ 5. 2 แนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาหรับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
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5.2 อภิปรายผล
การวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาการจั ด การท่ า เรื อ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ
ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเรือสาราญและศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
โดยทาการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน
400 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่ วนได้ส่วน
เสียจากการท่องเที่ยวเรือสาราญจานวน 34 คน ผู้วิจัยได้นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ และพิจารณา
ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
โดยมีตัวเลขของการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสาคัญ (Brida & Zapata, 2009; Perucic,
2007) ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและยังกล่าวถึงการท่องเที่ยวเรือสาราญของภูมิภาค
เอเชียที่ยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าสายการเดินเรือได้สร้าง
เรือสาราญที่มีขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งยังมีการกาหนดเส้นทางการเดินเรือที่มีความหลากหลายและ
มีช่วงระยะเวลาหรือจานวนวันในการล่องเรือสั้นลง (Douglas & Douglas, 2004) จึง ทาให้มี
นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสาราญ ฐานของนักท่องเที่ยวจึง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ขณะเดี ย วกั น การท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญยั ง สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ จุ ด หมายปลายทาง ซึ่ ง มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกับ Santiago et al. (2014) ที่กล่าวว่า การล่องเรือสาราญก่อให้เกิดผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นด้วย (Brida et al., 2014)
5.2.1 พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ
ด้านความถี่ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญ พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญมากกว่า 5 ครั้ง
ร้อ ยละ 41.5 ซึ่ งเป็น ไปในแนวทางเดีย วกั บการศึก ษาของ Duman and Mattila (2005)
ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญมากกว่ า 5 ครั้ ง
และ Jones (2011) เสนอผลการศึกษาไว้ว่านั กท่องเที่ยวเรือสาราญโดยส่วนใหญ่ร้อ ยละ 69.9
เป็ น นั ก ท่อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วเรือ ส าราญซ้ า และเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ นั ก ท่อ งเที่ ย ว
เรือสาราญกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ ขณะที่แตกต่างไปจากผลการศึกษาของ Meng et al. (2011)
ที่ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างชาวไต้หวันพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญ
เป็นครั้งแรก ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากการศึกษาในครั้งนี้มีที่มาจากทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่
ซึ่ง การท่อ งเที่ ย วเรือ ส าราญเป็ นการท่ องเที่ย วที่เ ป็น ที่ นิย มในกลุ่ ม นัก ท่ องเที่ย วชาวยุ โ รปมาเป็ น
เวลานานจึงทาให้มีความถี่การท่องเที่ยวเรือสาราญสูง แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันซึ่งอยู่
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ในภูมิภาคเอเชียที่การท่องเที่ยวเรือสาราญเข้ามามีบทบาmโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี ค.ศ. 2001 –
2004 มีอัตราการเติบโตจากการท่องเที่ยวเรือสาราญอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าตลาดนักท่องเที่ยว
ชาวเอเชียเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพต่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ ซึ่งยังเป็นการดึงดูดสายการเดินเรือ
ให้เข้ามาล่องยังน่านน้าของภูมิภาคเอเชียมากขึ้นด้วย
ด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การท่องเที่ยวเรือสาราญเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพวรรณ พุ่มมณี
(2557) ที่กล่ าวว่า นักท่องเที่ยวมีวัตถุป ระสงค์เพื่อการพักผ่อนซึ่ง เพื่อผ่อนคลายจากภาระหน้า ที่
การงานในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ และโดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางกับคู่รักหรือสามีและภรรยาถึง
ร้อยละ 53.5 ทั้งนี้เมื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเรือสาราญพบว่าเส้นทางการ
เดินทางของเรือสาราญเป็นแรงจูงใจที่สาคัญต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเรือสาราญ ขณะที่ Andriotis
and Agiomirgianakis (2010) กล่าวว่าแรงจูงใจหลักของนักท่องเที่ยวเรือ สาราญคือ เพื่อค้นพบ
สถานที่ที่แปลกใหม่ ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Andriotis and Agiomirgianakis (2010) พบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นมิติที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง
ท่า เรื อ Heraklion และมี กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อชมเมื อ งเป็ น กิจ กรรมการท่ องเที่ ย วบนฝั่ ง ที่
นักท่องเที่ยวเรือสาราญให้ความสนใจมากที่สุดด้วย ซึ่ง แตกต่างจากงานวิจัยของ Thurau et al.
(2015) ที่สรุปผลไว้ว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ Panama Canal Watershed สนใจ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในด้านของการซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นอันดับแรก และกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ
ชมเมืองเป็นอันดับที่สอง ทั้งนี้เนื่องด้วยแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยส่วนใหญ่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญรั บ รู้ ข้ อ มู ล ของท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส ายการเดิ น เรื อ
และมีรูปแบบการท่องเที่ยวบนฝั่งด้วยการซื้อทัวร์จากสายการเดินเรือ โดยแตกต่างจากการศึกษาของ
Meng et al. (2011) ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวบนฝั่งด้วยตนเอง
ทั้งนี้เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวฝั่งของแต่ละประเทศมีข้อจากัดที่แตกต่างกัน ส่วนของการใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวทั้งที่มีรูปแบบของการเดินทางบนฝั่งด้วยรูปแบบเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และใช้
บริการบริษัทนาเที่ยวบนฝั่ง มีค่าใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้งมากที่สุด ซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Douglas and Douglas (2004) ที่กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวด้าน
การช้อปปิ้งมากกว่าร้อยละ 50 ขณะที่การศึกษาของ Satta et al. (2015) พบว่านักท่องเที่ยวเรือ
สาราญมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายด้านการช้อปปิ้ง
ทั้งนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน อายุ อาชีพ สัญชาติมี
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเที่ยวเรือสาราญที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ อายุมีผลต่อความถี่ใน
การท่องเที่ยวเรือสาราญ วัตถุประสงค์การเดินทาง และผู้ร่วมเดินทางในการท่องเที่ยวเรือสาราญ
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อาชี พ มี ผ ลต่ อ ความถี่ แ ละผู้ ร่ ว มเดิ น ทางในการท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ สั ญ ชาติ มี ผ ลต่ อ ความถี่
วัตถุประสงค์ การรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่ง เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีของ Webb (2005)
และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ที่อธิบายว่าคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อการแสดงออกที่
แตกต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วย และแนวคิดทฤษฎีของ Kotler and
Armstrong (2552) ซึ่ งกล่ าวว่า กระบวนการตัด สินใจซื้ อเมื่ อกระตุ้นผ่ านไปยั ง กล่อ งดาซึ่ง เป็ น
ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา
5.2.2 ศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
จากผลการศึกษาความสาคัญและผลการปฏิบัติงานจากความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญต่อศักยภาพของการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง พบว่า
1) ด้านคุณลักษณะของท่าเรือ
ปัจ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของท่ าเรื อ ได้แ ก่ ต าแหน่ ง ที่ ตั้ ง ของท่ า เรื อ การเดิ น ทาง
เชื่ อ มต่ อ กั บ ท่า เรื อ อื่ น ๆ สภาพอากาศและทะเล พบว่ า นั ก ท่อ งเที่ ย วให้ค วามส าคั ญ ต่ อ ศั ก ยภาพ
ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น นี้ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ สู ง แ ต่ ไ ด้ รั บ ผ ล ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร ะ ดั บ สู ง เ ช่ น กั น
โดยตาแหน่งที่ตั้งและการเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรืออื่นๆ มีผลต่อสายการเดินเรือสาราญในการเลือก
เรือเพื่อแวะพักและกาหนดเส้นทางการเดินเรือ (Wang et al., 2014) ส่วนของสภาพอากาศและ
ทะเลก็เป็ นปัจจัยในการเลือกภูมิภาคในการเดิน เรือ สาหรับท่าเรือ แหลมฉบัง เป็นท่าเรื อตั้ง อยู่ใ น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่ ง เป็นภูมิภ าคที่สามารถล่องเรือส าราญได้ตลอดทั้ง ปี (UNWTO,
2012) และการเดินทางเชื่อมต่อกับท่าเรือหรือจุดท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Gibson (2012) ที่กล่าวว่าเรือสาราญเรือสาราญจะเดินทางไปยังภูมิภาคที่มีสภาพอากาศ
อบอุ่นและมีสภาพทะเลที่สงบ
2) ด้านโครงสร้างพื้นสร้างและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ
จากการศึกษาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ พบว่า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การด้ า นนี้ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง แต่ ไ ด้ รั บ ผลของการ
ปฏิ บั ติ ง านต่ า ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย ทั้ ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานของท่ า เรื อ ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือ และความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
และเรือสาราญขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยที่ท่าเรือแหลมฉบังต้ องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วนซึ่งสอดคล้อง
กับ ชมัยพร วิเศษมงคล (2558) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยยัง ขาดความพร้อมของท่าเทียบเรือ ไม่มีท่า
เที ย บเรือ ที่ ไ ด้ มาตรฐานที่ ส ามารถรองรั บ เรือ ส าราญขนาดใหญ่ ไ ด้ ประกอบกั บ สถานการณ์ ก าร
ท่องเที่ยวเรือสาราญในปัจจุบันที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เรือ สาราญที่ปรับขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เพิ่มสูงขึ้น และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่
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พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความถี่เดินทางด้วยเรือสาราญมากกว่า 5
ครั้ง ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือจึง
มีความจาเป็นและมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lekakou et al.
(2009), Monpanthong and Choibamroong (2015) ที่แสดงให้เห็นว่าท่าเทียบเรือที่มีความลึก
เพียงพอ อาคารผู้โดยสารที่มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ และสิ่ง อานวย
ความสะดวกพื้นฐานได้แก่ ร้านขายสินค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่นั่ง รอ ห้องน้า เป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนา การจัดการท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ และการจากศึกษานโยบาย
การจัดการท่าเรืออื่นที่ประสบความสาเร็จยังพบว่าท่าเรือทั้งท่าเรือไค ตั๊ก ครูซ เป็นท่าเรือสาราญของ
ฮ่องกง เทียบเรือมารีน่า เบย์ ครูซ เป็นท่าเทียบเรือของประเทศสิง คโปร์ ได้ให้ความสาคัญ ในการ
พัฒนาสร้างท่าเรือและสิ่งอานวยความสะดวกของท่าเรือจนกลายเป็นท่าเรือซึ่ง เป็นท่าเรือหลักใน
ภูมิภาคเอเชีย
3) ด้านการให้บริการ
การจัดให้มีการบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและนามาซึ่งความพึงพอใจ (Yi et al., 2014) โดยการ
บริการของท่าเรือแหลมฉบังด้านอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์ที่มีความสาคัญในระดับสูงและมีประสิทธิผล
ของปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ ต่ าซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่ า งเร่ ง ด่ ว น การให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยว มีความสาคัญกับนักท่องเที่ยว โดยการศึกษาของ Hull and Losekoot (2011) ที่ยืนยัน
ว่าการขาดแคลนข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวเป็นข้อด้อยต่อกับพัฒนาจัดการท่าเรือสาราญ ดังนั้นจึงควร
พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อนาเสนอข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งพบว่า คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
ด้านของสัญชาติที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
และควรพัฒนาการบริการจัดนาเที่ยวบนฝั่ง ซึ่ง ถือองค์ประกอบสาคัญ ในการเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญยังท่าเรือแวะพัก ซึ่งจากผลวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่พบว่า
อายุ อาชีพ และสัญชาติที่แตกต่างกันมีผลต่อความถี่ในการท่องเที่ยวเรือสาราญและวัตถุประสงค์ใน
การท่องเที่ยวเรือสาราญอย่างมีนัยสาคัญนั้น ขณะที่อายุและอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อผู้ร่วมเดินทาง
ในการท่องเที่ยวเรือสาราญอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตินั้น แสดงให้เห็นว่าทั้งบริษัทนาเที่ยวบนฝั่งและ
สายการเดินเรือควรนาเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ โดยโปรแกรมการท่องเที่ยว
บนฝั่งจะต้องครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
แตกต่างจากเส้นทางการเดินเรือหรือท่าเรือแวะพักอื่นๆ (Sun et al., 2014) พร้อมทั้งมีจานวนวันใน
การล่องเรือที่เหมาะสมด้วย
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ขณะที่การบริการของมัคคุเทศก์ ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการเป็นปัจจัย
ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสาคัญมากแต่นักท่องเที่ยวได้รับประสิทธิผลของปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามปั จ จั ย ด้ า นการบริ ก ารของมั ค คุเ ทศก์ และผู้ ใ ห้บ ริ ก ารเป็ น ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แรงงานคน ซึ่งจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารหลากหลายภาษา ซึ่งการบริการ
ของมัคคุเทศก์ ทักษะและความสามารถของผู้ให้บริการเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
ด้วย (Monpanthong, 2015)
การบริการสัมภาระ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ร้านขายของที่ระลึก
เป็นการบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเรือสาราญ ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
Hull and Losekoot (2011) และ Lekakou et al. (2009) ซึ่งยืนยันว่าการมีการบริการที่
หลากหลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งของการเป็นจุดหมายปลายทางของการล่องเรือสาราญ
4) ด้านนโยบายและกฎระเบียบ
ด้านนโยบายและกฎระเบียบ ซึ่งประกอบด้วย พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
การจัดการความปลอดภัย การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉิน ความสะอาดและสุขอนามัย โดยพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร เป็นพิธีการที่นักท่องเที่ยวเรือสาราญทุกคนต้องผ่านขั้นตอนและพิธีดังกล่าว
โดยผลการวิจัยของพิธีการเข้าเมื องและศุลกากรมีความสาคัญและผลของการปฏิบัติงานในระดับสูง
ทั้งนี้ขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองต้องมีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อนเพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดต่อนักท่องเที่ยว และส่วนของกระบวนการด้านศุลกากรมีความเกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยวในการ
แสดงสัม ภาระหรือ สิน ค้ า ที่ต้ อ งส าแดงเมื่ อ ต้อ งการนาสิ นค้ าขึ้ นและลงจากเรื อ (Monpanthong,
2015)
ส่วนการจัดการความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่นักท่องเที่ยวเลือกในการเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางนั้นๆ โดยการพัฒนาการจัดการท่าเรือต้องให้ความสาคัญ กับความปลอดภัยทั้ง
บริเวณท่าเรือ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไป ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
การจัดการความปลอดภัยมีความสาคัญและผลของการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกันด้าน
การให้ข้อมูลแผนฉุกเฉินมีความสาคัญในระดับสูง และผลของการปฏิบัติงานต่า จึงควรให้ข้อมูลแผน
ฉุกเฉินกับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้โดยทาเป็นคู่มือหรือติ ด
ประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ให้ท่าเรือได้ทราบอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ Lois et al.
(2004) กล่าวว่าความปลอดภัยเป็นประเด็นที่นักท่องเที่ยวและสายการเดินเรือให้ความสาคัญมากขึ้น
และ A. A. Pallis et al. (2011) ได้ว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นประเด็นสาคัญ โดยใช้การรักษา
ความปลอดภัยด้วยระบบ International Ship and Port Facility Security (ISPS) ซึ่งเป็นการรักษา
ความปลอดภัยตามหลักสากล พร้อมทั้งควรมีสถานการณ์ทางการเมืองที่มั่นคงเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับสายการเดินเรือและนักท่องเที่ยวเรือสาราญ (Lekakou et al., 2009)
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ด้านความสะอาดและสุขอนามัย ผลการศึกษาพบว่าความสะอาดและสุขอนามัยอยู่
ในระดับที่ดีทั้งความสาคัญและผลของการปฏิบัติงาน โดยการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยต้องมี
ทั้งพื้นที่บริเวณท่าเรือ อาคารผู้โดยสาร ห้องน้า แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารต้องมีดูแลรักษาสุขอนามัย
ควบคุมคุณภาพอาหาร น้าดื่มตามมาตรฐานของสายการเดินเรือ นอกจากนั้น การรักษาความ
สะอาดและสุขอนามัยยังเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาด (Bowen et al., 2014) ซึ่งปัจจัย
ด้านความสะอาดและสุขอนามัยเป็นประเด็นหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
5) ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ผลจากการศึกษาพบว่าเส้นทางของเรือสาราญ และแหล่งท่องเที่ยวเป็นแรงจูงใจที่
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเรือสาราญมากที่สุด จึงแสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยว
เป็นองค์ประกอบหลักในการดึงดูดให้สายการเดินเรือเลือกท่าเรือเพื่อกาหนดเส้นทางการเดินเรือ และ
ยังเป็นปัจจัยสาคัญต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเรือสาราญในการเลือกโปรแกรมด้วย (Hull & Losekoot,
2011) ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆต้องมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว มีความน่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวรวมทั้งความมีเอกลักษณ์ข องแหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ
Wang et al. (2014) และ Hull and Losekoot (2011) ซึ่งยืนยันว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการเลือกท่าเรือของสายการเดินเรือมากที่สุด ขณะที่การศึกษาของ Sanz Blas and CarvajalTrujillo (2014) ยืนยันว่านักท่องเที่ยวรับรู้ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทางซึ่งเป็น แหล่งท่องเที่ยว
เป็ น ภาพลั ก ษณ์ เ ชิ ง บวกที่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญ จากผล
การวิเคราะห์พบว่านักท่องเที่ยวเรือสาราญส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ซึ่งต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวด้วยการสร้างผลิตภั ณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจะต้องมีความเป็นดั้งเดิม โดย Monpanthong (2015) ได้กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความดั้งเดิมสามารถเน้นย้าความเป็นมาของวัฒนธรรม ซึ่งทาให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่
แตกต่างจากไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ และยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย
6) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
กิจ กรรมการท่ องเที่ ย วเป็ นอี ก ปัจ จั ย หนึ่ ง ที่ดึ ง ดู ดนั ก ท่ องเที่ย วให้เ ดิ นทางเข้ า มา
ท่อ งเที่ ย วยั งจุ ด หมายปลายทางนั้ น ๆ โดยการสร้ า งกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลาย
จะสามารถตอบสนองความต้องการของสายการเดินเรือที่ได้ขยายกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้นทั้งนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวต้องมีความน่าสนใจและมีความคุ้มค่าของเงินต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Andriotis and Agiomirgianakis (2010) ซึ่งได้ศึกษากิจกรรมการ
ท่ อ เที่ ย วบนฝั่ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญที่ ไ ด้ ศึ ก ษาที่ ท่ า เรื อ Heraklion สามารถยื น ยั น ได้ ว่ า
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื อ ส าราญส่ ว นใหญ่ ส นใจกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วบนฝั่ ง เมื่ อ เรื อ ส าราญเที ย บท่ า
แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการท่องเที่ยวบนฝั่ง มีข้อจากัดด้านเวลาที่ไ ม่มากนัก จากการศึกษากลุ่ม
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ตัวอย่างพบว่า นักท่องเที่ยวเรือสาราญส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อชมเมือง
ดัง นั้นกิจกรรมที่นาเสนอกับนักท่องเที่ยวต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว และแสดง
ความเป็นตัวตนของพื้นที่นั้นๆ มีคุณค่า มีความแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยเป้าหมายของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ จะต้องสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเรือสาราญ ซึ่งปัจจัยที่ดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเที่ยวส่งผลในการสายการเดินเรือเลือกท่าเรือเพื่อแวะพัก
7) ด้านการเข้าถึงและเชื่อมต่อ
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อของท่าเรือแหลมฉบังทั้ง ในการเข้าถึงและการเชื่อมต่อ
จากท่าเรือสู่เมือง การเข้าถึงและการเชื่อมต่อจากท่าเรือสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และการเชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว จากผลการศึกษาซึ่ง แสดงให้เห็นจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การด้ า นนี้ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง แต่ ไ ด้ รั บ ผลของการ
ปฏิบัติงานต่า เป็นปัจจัยที่มีความจาเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะปัจจัยด้าน
การเข้าถึงและการเชื่อมต่อเป็นปัจจัยหลักปัจจัย หนึ่ง ของการพัฒนาการท่องเที่ยว การมีเส้นทาง
คมนาคม การจัดระเบียบการจราจร มีระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางได้
สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ Satta et al. (2015) ที่ยืนยันว่าการขนส่งภาคพื้นดินควรมีการพัฒนา
กลยุ ทธ์ การเชื่ อมโยงระบบคมนาคมโดยการร่ว มมือ กัน ทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน เช่ น รถแท็ก ซี่
รถประจาทาง บริษัทจัดบริการเช่ารถ และ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2555) ที่ได้อธิบายว่า การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้
ซึ่ง จะต้องคานึงถึงความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความมีมาตรฐานและจานวน
ยานพาหนะที่เพียงพอตามรูปแบบและความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้ง ที่เป็นหมู่คณะกลุ่มใหญ่
กลุ่มเล็กและแบบครอบครัว
8) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง
สิ่งอานวยความสะดวกบนฝั่ง เป็นสิ่งอานวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว
ขณะที่เดินทางท่องเที่ยวบนฝั่ง (Satta et al., 2015) ซึ่งประกอบด้วย ภัตตาคาร แหล่งช้อปปิ้ง ที่พัก
บนฝั่ง แท็กซี่/รถประจาทาง/บริการขนส่งสาธารณะ เป็นปัจจัยที่ต้องพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
เรือสาราญ

5.3 ข้อจากัดของงานวิจัยและข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
5.3.1 ข้อจากัดของงานวิจัย
1) งานวิจัยในครั้งนี้มีข้อจากัดในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์บาง
กลุ่มไม่สะดวกในการให้เข้าสัมภาษณ์
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2) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ได้จากเรือสาราญที่มีขนาดใหญ่
ซึ่งอาจไม่เห็นความหลากหลายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เดินทางกับเรือสาราญขนาด
อื่นๆ
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวตามขนาดของเรือสาราญในแต่ละกลุ่มเท่าๆ กัน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เหมาะสม เที่ยวตรงและแม่นยา ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงความต้องการและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเรือสาราญในแต่ละกลุ่ม อย่างแท้จริง เพื่อที่จะใช้พัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญของ
ประเทศไทยในอนาคต
2) การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวเรือสาราญที่เป็นชาวต่างชาติเท่านั้น
หากมีการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่ง เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บ ริการ
สาราญแหลมฉบัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท่าเรือและการท่องเที่ยวเรือสาราญในระดับประเทศ
ต่อไป
3) ควรมีการศึกษาเรื่องเดียวกันนี้ โดยเพิ่มเติมประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผู้ มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับการท่ องเที่ ยวเรือสาราญโดยการสั มภาษณ์เชิ ง ลึกเพื่อให้ไ ด้ข้ อมูล ที่
ครบถ้วน แม่นยา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ควรมีการศึกษาในองค์ประกอบในการจัดการท่าเรือเพื่อ การท่องเที่ยวเรือสาราญที่มี
รายละเอียดในเชิงลึก เช่น ปัจจัยด้านความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเรือสาราญขนาด
ใหญ่ ด้ า นการบริ ก าร แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น เพื่ อ จะได้ มี ก าร
พัฒนาการจัดการท่าเรือในแต่ละประเด็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแต่ขยายพื้นที่ศึกษาไปยัง
ท่าเรืออื่นๆ ของประเทศไทย เพื่อนาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาวิเคราะห์และศึกษาศักยภาพท่าเรือที่
เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
5) การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาถึงความต้องการของสายการเดินเรือแต่ละสายที่เข้า
เทียบท่ายังท่าเรือต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความหลากหลาย และมีความแม่นยามาก
ที่สุดเพื่อนามาใช้ในการการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสาราญของประเทศไทย
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
Questionnaire No.................
Name of cruise ship.........................
Questionnaire
Dear Cruise Passenger,
This questionnaire, conducted by Miss Suraporn Mulkunee, is a part of study in Integrated Tourism
Management, Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration
(NIDA). It aims at proposing “The Guidelines for Developing Port Management of Cruise Tourism in Thailand: A
Case Study of Laem Chabang Port”. The researcher would highly appreciate your participation in completing this
questionnaire and all responses will be treated confidentially and purely used for research purposes.
The questionnaire has 4 parts which include;
Part 1: Demographic profile of respondents
Part 2: Travel Behavior of cruise passenger
Part 3: Level of expectation toward port management and satisfaction for Laem Chabang port
management
Part 4: Suggestion for port management
Part 1: Demographic profile of respondents
Direction: Please write down your answer or put  into which corresponds to your answer.
1. Gender
Male
Female
2. Age
…………………. years old
3. Education level
Below bachelor’s degree
Bachelor’s degree
Above bachelor’s degree
4. Occupation
Government/Civil servant
Private business employee
Self-employed / Business owner
Student
Retired
Others (please specify)...............................................
5. Average annual incomes ………………………………. currency...............................
6. Nationality...............................................
NEXT Page…….
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Part 2: Travel Behavior of cruise passenger
Direction: Please write down your answer or put  into which corresponds to your answer.
1. How many times have you cruised (include this time)?
First times
2 – 3 Times
4 – 5 Times
More than 5 times
2. Your motivation of cruising (Please give ranks 1, 2 and 3)
......Activity onboard the cruise ship
......Convenience and comfort
......Cruise itinerary
......New experience
......Period of cruising
......Port attractiveness
......Price of cruise package
......Promotion
......Reputation of cruise lines
......Safety and security
......Tourist attraction & activity
......Value for money
......Weather and sea condition
......Others (please specify)......................................
3. Your purpose of cruising?
Business
Education
Leisure / Holiday
Meeting / Seminar
Visit friend / Relatives
Others (please specify).............................
4. Whom do you travel with?
Alone
Corporate / company
Family
Friends / Colleagues
Lover / Spouse
Others (please specify).............................
5. Tourist attraction you desire to visit at port? (Please give ranks 1, 2 and 3).
......Nature attraction
......Historical attraction
......Cultural attraction
……Man-made attraction
……Local Community
......Others (please specify).............................
6. Tourist activities you desire to visit at port? (Please give ranks 1, 2 and 3).
......Adventure tour
......City tour / sightseeing tour
......Community-based tour
......Cultural and historical tours
…...Entertainment / Show
......Marine activities (e.g. beach, island)
......Nature tour and wildlife viewing
......Night tour
......Shopping
......Others (please specify).............................
7. How do you travel at port?
Own arrangement / by local transportation
Local travel Agent / tour operator
Tour purchased from cruise ship, how much you spend per person.................... (currency.....................)
Others (please specify)...............................................
NEXT Page…….
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8. Average spending on shore excursion per person? (Please skip this question, if you purchased tour from
cruise ship.)
Transportation
…………………………………… (currency....................................)
Food and beverage
…………………………………… (currency....................................)
Shore excursion and activities …………………………………… (currency....................................)
Souvenir
…………………………………… (currency....................................)
Shopping
…………………………………… (currency....................................)
Others (please specify) ..................... ………………………… (currency....................................)
9. How did you get information of Laem Chabang port?
Website of Laem Chabang port
Website of cruise lines
Travel agent / tour operator
Magazine / Journal
Friends / Cousins
Blogger / Reviewer
Tourism Authority of Thailand
Television / Radio
Others (please specify)...............................................
Part 3: Level of expectation toward port management and satisfaction for Laem Chabang port management
Direction: Please put  into which corresponds to your answer.
Level of Importance toward port management 1 = Very unimportant, 2 = Unimportant
3 = Somewhat unimportant, 4 = Important, 5 = Very important
Level of performance of Laem Chabang port 1 = Very inefficient, 2 = Inefficient, 3 = Somewhat inefficient,
4 = Efficient, 5 = Very efficient

Port management
1. Port characteristic
1.1 Port geographic location
1.2 Connectivity with other major ports (eg., distance, routing)
1.3 Weather and sea condition
2. Port infrastructure and facilities
2.1 Port Infrastructure (eg., terminal, berth)
2.2 Public utility at port (eg., water, electricity)
2.3 Port facilities (eg., restrooms, restaurant, parking)
2.4 Capacity for handling a number of cruise passengers and
larger cruise ships

Level of Importance
toward port management

Level of performance of
Laem Chabang port

5 4 3 2 1 5 4 3

2

1

5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3

2
2
2

1
1
1

5
5
5
5

2
2
2
2

1
1
1
1

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

NEXT Page…….
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Port management
3. Services
3.1 Tourist information
3.2 Baggage services (if any)
3.3 Shore excursion management
3.4 Currency exchange service
3.5 Wi-fi / Internet / Phone
3.6 Souvenir shop
3.7 Tourist guide
3.8 Communication skills of other service providers
4. Cruise Tourism Policy and regulations
4.1 Immigration formality and customs regulation process
4.2 Safety and security management
4.3 Emergency plan
4.4 Hygiene and sanitation
5. Tourism Attractions
5.1 Variety of tourism attractions
5.2 Attractiveness of tourism attractions
5.3 Unique of tourist attractions
6. Tourism activities
6.1 Variety of tourism activities
6.2 Attractiveness of tourism activities
6.3 Value for money of tourism activities
7. Accessibility and connection
7.1 Accessibility access from port to town
7.2 Accessibility from port to major attractions
7.3 Connection between tourist attractions
8. Amenity on shore
8.1 Restaurant
8.2 Shopping area
8.3 Accommodation (if any)
8.4 Taxi/bus/public transportation service

Level of Importance
toward port management

Level of performance of
Laem Chabang port

5 4 3 2 1 5 4 3

2

1

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3

2
2
2

1
1
1

5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3

2
2
2

1
1
1

5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3
5 4 3 2 1 5 4 3

2
2
2

1
1
1

5
5
5
5

2
2
2
2

1
1
1
1

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3
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ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ต่อการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
Other suggestions for Laem Chabang port management to be improved?
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
Thank you very much.
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ ................ / Questionnaire No.................
ชื่อสาราญ ................ / Name of cruise ship................
แบบสอบถาม / Questionnaire
เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเรือสาราญ
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิล ปศาสตร์มหาบัณฑิตของนางสาวสุรพร
มุลกุณี นักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือสาราญสาหรับการท่องเที่ยว
เรือสาราญของประเทศไทย กรณีศึกษาท่าเรือแหลมฉบัง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ข้อมูลครบถ้วนและเป็น
ประโยชน์สาหรับการวิจัย ทั้งนี้ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการ
วิจัยเท่านั้น
Dear Stakeholder of cruise tourism,
This interview form is conducted by Miss Suraporn Mulkunee as a part of study in Integrated Tourism
Management, Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration
(NIDA). It aims at proposing “The Guidelines for Developing Port Management of Cruise Tourism in Thailand:
A Case Study of Laem Chabang Port”. The researcher would highly appreciate your participation in completing
this questionnaire and all responses will be treated confidentially and purely used for research purposes.
วันที่........................................................................ เวลา ..........................................................................
สถานที่........................................................................................................................................................
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
อนุญาติให้บันทึก
ไม่อนุญาติบันทึก
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกภาพขณะสัมภาษณ์
อนุญาติให้บันทึก
ไม่อนุญาติบันทึก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
2. ชื่อหน่วยงาน ชื่อบริษัท ..................................................................................................................
3. ตาแหน่ง
..................................................................................................................
4. ประสบการณ์ในอุสาหกรรมการท่องเที่ยว ......................ปี..........................เดือน
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ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพการจัดการท่าเรือสาหรับเรือสาราญ ท่าเรือสาราญแหลมฉบัง
2.1 ท่านคิดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
(Could you please tell me about the situation of cruise tourism?)
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
2.2 ท่านคิดว่าจุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบังมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
(Could you please tell me about the strengths of Laem Chabang cruise port?)
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
2.3 ท่านคิดว่าข้อจากัดของท่าเรือแหลมฉบังมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
(Could you please tell me about the weakness of Laem Chabang cruise port?)
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
2.4 ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาการจัดการท่าเรือแหลมฉบังเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญ ควรพัฒนาด้านใด
มากที่สุดตามลาดับ และเพราะเหตุใด
(Could you please tell me about the issues that will be improve Laem Chabang cruise port for cruise
tourism?)
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………

257
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
(Apart from above discussed, what are your other ideas about Laem Chabang cruise port management?)
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ก
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยว
Questionnaire No.................
Name of cruise ship................
Questionnaire
Dear Cruise Passenger,
This interview, conducted by Miss Suraporn Mulkunee, is a part of study in Integrated Tourism
Management, Graduate School of Tourism Management, National Institute of Development Administration
(NIDA). It aims at proposing “The Guidelines for Developing Port Management of Cruise Tourism in Thailand:
A Case Study of Laem Chabang Port”. The researcher would highly appreciate your participation in completing
this questionnaire and all responses will be treated confidentially and purely used for research purposes.
วันที่........................................................................ เวลา ..........................................................................
สถานที่........................................................................................................................................................
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกภาพขณะสัมภาษณ์
1. Gender
ชาย / Male
2. Age
..........................
3. Nationality
..........................
4. How many times have you cruised (include this time)?

อนุญาติให้บันทึก
อนุญาติให้บันทึก

ไม่อนุญาติบันทึก
ไม่อนุญาติบันทึก

หญิง / Female

..........................

5. How are the current cruise passenger’s behaviors?
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
6. What are the current cruise situation and trends that affect port management?
……………………………………..……………………………………………………………………………………
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……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………

7. What are the strengths of port management for cruise tourism at this port?)
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
8. What are the weaknesses of port management for cruise tourism management at this port?
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
9. What does Laem Chabang port management urgently required improvement?)
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
10. Apart from above discussed, what are your other ideas about Leam Chabang cruise port
management?
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………………………
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หนังสือขออนุญาตแต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญ
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การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
Item

อ. ดร.สัญชัย
เกียรติทรงชัย1

คุณฉัตรพัฒน์
บุญยวรรณ2

คุณวัชรกฤต
แย้มโอษฐ์3

Sum

IOC

1

1

1

1

1

1.00

2

1

1

1

1

1.00

3

1

1

1

1

1.00

4

1

1

1

1

1.00

5

1

1

1

1

1.00

6

1

1

1

1

1.00

7

1

1

1

1

1.00

8

1

1

1

1

1.00

9

1

1

1

1

1.00

10

1

1

1

1

1.00

11

1

1

1

1

1.00

12

1

1

1

1

1.00

13

1

1

1

1

1.00

14

1

1

1

1

1.00

15

1

1

1

1

1.00

16

1

1

1

1

1.00

17

1

1

1

1

1.00

18

1

1

1

1

1.00

19

1

1

1

1

1.00

20

1

1

1

1

1.00

21

1

1

1

1

1.00

22

1

1

1

1

1.00

23

1

1

1

1

1.00

24

1

1

1

1

1.00

25

1

1

1

1

1.00
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Item

อ. ดร.สัญชัย คุณฉัตรพัฒน์ คุณวัชรกฤต
เกียรติทรงชัย1 บุญยวรรณ2 แย้มโอษฐ์3

IOC

26

1

1

1

1

1.00

27

1

1

1

1

1.00

28

1

1

1

1

1.00

29

1

1

1

1

1.00

30

1

1

1

1

1.00

31

1

1

1

1

1.00

32

1

1

1

1

1.00

33

1

1

1

1

1.00

34

1

1

1

1

1.00

35

1

1

1

1

1.00

36

1

1

1

1

1.00

37

1

1

1

1

1.00

38

1

1

1

1

1.00

39

1

1

1

1

1.00

40

1

1

1

1

1.00

41

1

1

1

1

1.00

42

1

1

1

1

1.00

43

1

1

1

1

1.00

44

1

1

1

1

1.00

45

1

1

1

1

1.00

46

1

1

1

1

1.00

47

1

1

1

1

1.00

IOC Score
1

Sum

1.00

อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
คุณฉัตรพัฒน์ บุญยวรรณ ตาแหน่ง Customer Service Manager บริษัท Sea Tours Co., Ltd.
3
คุณวัชรกฤต แย้มโอษฐ์ ตาแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวเรือสาราญ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาคผนวก จ
การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
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การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
ความสาคัญที่นักท่องเที่ยวมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
15

50.0

Excluded

15

50.0

Total

30

100.0

a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.968

32

Item-Total Statistics
Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

Port geographic IMP

117.40

957.829

.183

.970

Connectivity other port IMP

117.67

914.667

.675

.967

Weather IMP

117.53

937.552

.475

.968

Port Infrastructure IMP

117.60

925.114

.579

.968

Public utility IMP

117.67

937.524

.453

.969

Port facilities IMP

117.47

931.981

.542

.968

Capacity IMP

117.53

936.124

.496

.968

Tourist info IMP

117.53

921.552

.562

.968

Baggage IMP

118.40

929.829

.371

.970

Shore management IMP

117.80

893.314

.924

.966

Currency ex IMP

117.73

888.781

.890

.966

Wifi IMP

117.67

888.667

.901

.966

Souvenir shop IMP

118.07

934.638

.409

.969

Tourist guide IMP

118.07

905.067

.796

.967

Communication sp IMP

118.00

899.571

.802

.967

Immigration IMP

117.80

897.886

.867

.966

Safety IMP

117.53

898.267

.844

.966

271
Emergency plan IMP

118.00

899.571

.727

.967

Hygiene IMP

117.53

899.695

.770

.967

Variety attraction IMP

117.73

901.067

.871

.966

117.80

896.457

.852

.966

Unique attraction IMP

117.53

893.410

.904

.966

Variety activities IMP

117.93

901.495

.811

.967

Attractiveness activities IMP

117.80

891.029

.917

.966

Value for money IMP

117.27

931.067

.589

.968

Port to town IMP

117.33

930.810

.568

.968

Port to attraction IMP

117.47

928.124

.598

.968

Between attraction IMP

117.67

908.952

.718

.967

Restuarant IMP

118.00

914.857

.672

.967

Shopping area IMP

117.93

904.495

.746

.967

Accommodation IMP

118.40

910.686

.608

.968

Transportation IMP

117.67

905.238

.828

.967

Attractiveness attraction
IMP
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การทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
ผลการปฏิบัติงานที่นักท่องเที่ยวมีต่อศักยภาพการจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
14

46.7

Excluded

16

53.3

Total

30

100.0

a

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.961

32

Item-Total Statistics
Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

Port geographic PER

119.43

696.879

.098

.964

Connectivity other port PER

119.21

658.489

.781

.959

Weather PER

119.14

663.978

.662

.960

Port Infrastructure PER

118.79

655.874

.820

.959

Public utility PER

118.86

657.516

.800

.959

Port facilities PER

118.79

654.027

.852

.958

Capacity PER

118.64

659.478

.800

.959

Tourist info PER

118.86

662.286

.715

.959

Baggage PER

119.43

647.341

.767

.959

Shore management PER

119.29

652.527

.866

.958

Currency ex PER

119.71

657.297

.555

.961

Wifi PER

119.50

651.808

.648

.960

Souvenir shop PER

119.14

681.670

.326

.962

Tourist guide PER

119.43

647.033

.804

.959

Communication sp PER

119.50

647.808

.755

.959

Immigration PER

119.29

652.989

.858

.958

Safety PER

119.07

654.995

.794

.959

Emergency plan PER

119.36

640.555

.810

.958
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Hygiene PER

119.21

650.027

.793

.959

Variety attraction PER

119.29

664.989

.745

.959

119.50

658.731

.821

.959

Unique attraction PER

119.29

657.451

.737

.959

Variety activities PER

119.14

661.978

.795

.959

119.57

660.418

.735

.959

Value for money PER

118.86

680.132

.574

.960

Port to town PER

119.86

696.901

.092

.964

Port to attraction PER

119.86

691.209

.191

.963

Between attracction PER

119.64

678.093

.497

.961

Restuarant PER

119.43

667.187

.593

.960

Shopping area PER

119.29

671.758

.571

.960

Accommodation PER

119.64

662.863

.590

.960

Transportation PER

119.43

669.956

.672

.960

Attractiveness attraction
PER

Attractiveness activities
PER

ภาคผนวก ฉ
รายการให้สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง

T9
T10

T8

T7

T6

T4
T5

T3

ผู้ให้สัมภาษณ์
T1
T2

รายการให้สัมภาษณ์
There are many great place to visit temple, beach, nice people, food. Cruise is excellent, good, comfort. I much appreciated.
I came here for spend my holiday. I am Interesting to see new things, new place, new experience while cruising to the new
destination. Cost not too much. Its Ok.
I have 6-7 times with cruising but Laem Chabang Port at first times. Before I come here with cruise, I have been Bangkok very lovely
culture.
I cruise to travel as itinerary. It gets better each time.
Cruise is comfortable, I have cruised many times because. I can stay I can eat I can swim while the ship go to new place. The purpose
of the trip, I and my wife enjoy vacation on cruise. Thailand has a lot of famous place to visit specially in Bangkok. Yes, we went
outside with the bus of travel agency.
Prefer to travel with cruise. They provide amenities and facility at various. And cruise to other country, many ports, many place that
interested in.
More than five times cruise, most I cruised to Europe and Caribbean. Cruise is comfortable like we stay at the hotel. This time is my
holiday.
This the second times to come here with cruise. About all my trip with cruise many times, more than 8-9. Interesting attractions,
culture, foods. All not expensive, its reasonable price.
For my leisure. I like to go to tourist destination as culture heritage.
I have cruised more than 5 times included this times and I came here at the second times to try new bigger ship, try new experience
and for my holiday with my husband. Culture is interesting to see.
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ตารางที่ ฉ. 1 รายการให้สัมภาษณ์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเรือสาราญ

ภาครัฐ

หน่วยงาน
ด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญของโลกเป็น crisis เป็นประเด็นจุดฉนวนให้เกิดการ look East ทาให้เกิดการท่องเที่ยวเรือ
สาราญเข้ามาในภูมิภาคเอเชียและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น repeater เมื่อเดินทางท่องเที่ยว
region นั้นบ่อยๆ ก็เบื่อก็จะเปลี่ยนที่ใหม่ เรือก็ deploy เข้ามายังน่านน้าบ้านเรามากขึ้น ซึ่งเมื่อดูตัวเลขแล้วเรือเข้ามามีจานวนเยอะ
ขึ้น ประเทศไทยเราเองก็โตขึ้น ส่วนตัวเรือสาราญก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ด้านเส้นทางก็มีความหลากหลายมากขึ้นเปลี่ยนไปตามความต้องการ
ของนัก ท่องเที่ ยว นัก ท่องเที่ยวชาวเอเชี ยก็สนใจเดินทางล่องเรือมากขึ้น เรือสนใจมาวิ่งในเอเชียมากขึ้นเพราะเห็นว่า ตลาดเอเชียมี
ศักยภาพ คือ ตลาดจีน ตลาดอินเดีย
ในระยะ 5 ปี เรือในเอเชียมีการเติบโตมากขึ้นถึง 3 เท่าตัว เรือเปลี่ยนจากทางยุโรปเข้ามาเอเชียมากขึ้น และสถานการณ์การท่องเที่ยว
เรือสาราญของประเทศไทย ก็ปรับตามสถานการณ์ของโลกคือมีนักท่องที่ยวเข้ามามากขึ้น กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น
เส้นทางก็หลากหลายขึ้น ก็จะสร้างเงินเข้าประเทศที่เรือไปด้วย ปัจจุบันเรือมี ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เลยถ้าเราดูตามสถานการณ์ คน
เอเชียก็เริ่มมีการท่องเที่ยวทางเรือเยอะขึ้น รู้จักมากขึ้น ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ภาครัฐเราก็ให้ความสนใจเรื่องเรือมากขึ้น
สถานการณ์ท่องเที่ยวเรือสาราญมีแนวโน้มดีขึ้น โตขึ้น จานวนนักท่องเที่ยวเรือสาราญก็มีมากขึ้น มีการสร้างเรือที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น
อย่างใหญ่สุดที่เข้ามาวิ่งน่านน้าบ้านเราตอนนี้ก็จะเป็น Ovation of the Seas กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มครอบครัวมากขึ้น ในอดีตคนจะ
รู้จักเรือน้อยมาก คนปัจจุบันรู้จักมากขึ้น เรือก็โปรโมทตัวเองมากขึ้น ดึงดูคนมากขึ้น พูดถึงภูมิภาคเอเชียเอง ก็เติบโตขึ้น จีน อินเดีย
เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ คนที่ยังไม่เคยเที่ยวก็เยอะ ก็ให้ความสนใจเที่ยวเรือกันมากขึ้น
ก็สถานการณ์โลก ในระดับภูมิภาค รวมทั้งในไทยมีแนวโน้มเพิ่มขั้นเรื่อยๆ เห็นว่าก็มีเรือสาราญเข้ามามากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวก็มี
ชื่อเสียงอยู่แล้ว ถ้าพัฒนาขึ้นก็สร้างรายได้ได้ด้วย หลายหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานเราเองก็ให้ความสนใจมากขึ้น
สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญในปัจจุบันขยายตัวอย่างก้าวกระโดด มีเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตเรือขนาดใหญ่มากขึ้น ราคาก็ผันแปร
ลดลง ช่วงการเดินทางสั้นลง เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิม หลายๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนก็หันมาสนใจเรื่องเรือสาราญมากขึ้น
สถานการณ์เรือในประเทศไทย มีเรือสาราญเข้ามาเยอะมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป คนจีนยังมีน้อย

G1

G6

G5

G4

G3

G2

รายการให้สัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์
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ตารางที่ ฉ. 2 รายการให้สัมภาษณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญ

ภาคเอกชน

หน่วยงาน
ตอนนี้เรือสาราญเริ่ม Boom มากขึ้น ในเอเชียเองก็มีเรือเข้ามาเยอะขึ้น เรือมีความหลากหลายมากขึ้น ก็สร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้น
หน่วยงานภาครัฐก็เข้ามาสนับสนุนมากขึ้น ในด้านของนักท่องเที่ยวก็มีหลายวัย หลายช่วงมากขึ้น มีทั้งผู้สูงอายุ ครอบครัว กลุ่มวัยรุ่ น
สัญชาติก็เป็นยุโรป เอเชียก็เยอะมากขึ้น
เรือในเอเชียโตขึ้น จานวนเรือสาราญมากขึ้น สายการเรือแต่สาย อย่าง RCI ก็สร้างเรือลาใหญ่มากขึ้น เส้นทางก็เยอะขึ้น โปรแกรมเรือที่
ขายวันที่ล่องจะสั้นขึ้นกว่ าในอดีต ด้ วย ถ้ ามองถึ งกลุ่ม นักท่องเที่ยวก็หลากหลายมากขึ้นทั้งอายุ ทั้งสัญชาติ คนเอเชีย คนจีน มาเล
สิงคโปร์ก็มี ตอนนี้มีการสนับสนุนมากขึ้น ททท. ก็เข้ามาทาในเรื่องของเรือสาราญ มีโปรโมท มีจัดประชุม
การท่องเที่ยวเรือเติบโตขึ้น หลายสายการเดินเรือหลายสายอยากจะเข้ามาจอดน่านน้าบ้านเรามากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัททัวร์ก็มี
Competitor มากขึ้นด้วย ตอนนี้ที่เห็นเรือลาใหญ่มากขึ้น ขนาดที่ใหญ่ๆก็เข้ามาล่องในเอเชียด้วย มีแวะที่ท่าแหลมฉบัง คนเอเชียตอนนี้
ก็เริ่มหันมาเที่ยวเรือกันแล้ว
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเรือสาราญกาลังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และกาลังขยายฐานมาทางเอเซียจานวนมาก มีหลาย Brand ที่เข้ามา
เทียบท่าที่เมืองไทย
การท่องเที่ยวเรือโตขึ้น เอเชียก็เติบโตขึ้นเร็วมาก นักท่องเที่ยวเอเชียให้ความสนใจตัวเรือสาราญและเส้นทางการเดินเรือด้วยราคาที่
สามารถเอื้อมถึง เลือกได้หลายเส้นทาง ตัวนักท่องเที่ยวก็มีหลายวัยจากเมื่อก่อนมีแต่สูงอายุ
Cruise growth now, Asean market is growing also. Chinese market is interesting because people from America,
Europe take time to fly Bangkok 12 hrs. Luxury cruise, passenger have higher expectation. We can offer various
routing or itinerary to the market in difference region, or combine region together.
Many cruise in Thailand now, I cruised here many times. Cruises have many routes, many countries to go.
All of said that, situation in the world, Asia, also Thailand in better now. Many routing but I spent short times in
each port. If you have more cruise in yours countries, will create more and more money.
เรือสาราญมีการขยายตัวเข้าสู่เอเชียมากขึ้น โดยยังไม่มีสัญญาณการหยุดขยายตัว ในระดับโลกเพิ่มขึ้น โตขึ้นแน่นอน เรือเข้ามาเอเชีย
มากขึ้นเพราะเศรษฐกิจของเอเชีย ประชากรในเอเชียมีจานวนมาก เป็นตลาดที่เรือมองว่ามี potential เมื่อลองเอาเรือเข้ามา คนเอเชี ย
ก็สนใจเดินทางกับเรือมากขึ้น ตอนนี้เรือสาราญแต่ละลามีขนาดใหญ่มากขึ้น สาหรับเส้นทางในเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นระยะสั้น เนื่องจาก
วัฒนธรรมในการพักร้อนของคนเอเชียมีระยะเวลาสั้นกว่าในอเมริกาและยุโรป แต่ละประเทศที่มีท่าเรือมีความพร้อม เรือก็จะติดต่อขอ
เข้าเทียบท่าก็ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศนั้นๆ

P1

P9

P7
P8

P6

P5

P4

P3

P2

รายการให้สัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์
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ตารางที่ ฉ. 2 รายการให้สัมภาษณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญ(ต่อ)

ชุมชน

ภาคเอกชน

หน่วยงาน
สถานการณ์เรือในเอเชียก็ดีขึ้น มี เรือเข้า มามากขึ้น ตัวเรือเองก็ ลาใหญ่ขึ้ นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวที่ เดินทางกับเรือหลากหลายมากขึ้ น
ช่วงแรกส่วนใหญ่จะสูงอายุช่วงนี้ก็มีวัยทางาน ครอบครัวมีเด็กแต่นักท่องเที่ยวเรือสาราญจะมีความคาดหวังสูงกับการบริการ คนเอเชีย
ก็มีเดินทางกับเรือมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นยุโรป อย่างของ AIDA ที่เทียบก็เป็นคนเยอรมันเกือบทั้งหมด
ก็ดี มีเรือเข้ามาในเอเชียมากกว่าเดิม เพราะจานวนเรือและประเภทบวกกับเส้นทางมีให้เลือกมากขึ้น
คนเอเชียก็นิยมเดินทางกับเรือสาราญมากขึ้น ใหญ่ขึ้น สะดวกสบาย อาหารหลากหลาย ไม่เสียเวลาเดินทาง
สถานการณ์การท่องเที่ยวเรือสาราญในปัจจุบันก็โตขึ้นเยอะ พอในเอเชียโตขึ้นแบบก้าวกระโดด บ้านเราก็ได้ผลพลอยได้เรือเข้ามาเยอะ
ขึ้นด้วย
ณ ตอนนี้เรือก็มีเข้ามา สถานการณ์ก็เติบโตขึ้น แต่เวลาที่เรือเทียบท่านักท่องเที่ยวก็ลงมาจากเรือน้อยลง ก็จะดูว่าเงียบๆ เรือในปัจ จุบัน
ก็ลาใหญ่ขึ้น หลายขนาด เร็วๆ นี้ก็จะมี Ovation ก็ใหญ่ที่สุดที่เข้ามาช่วงๆ สิ้นเดือน เมืองที่เรือไปแวะก็เพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวก็ เลือก
ได้มากขึ้น
เวลาคนมากเรือ ก็เยอะ มีทั้งคนแก่ ผู้ใหญ่ เด็ก เด็กเล็กๆ ก็ยังมี
สถานการณ์เรือก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะ ก็ทั่วๆ ทั้งโลก แถบๆ นี้ บ้านเราก็มีเรือเข้าตลอด ถ้าเรือเข้ามาเยอะก็สร้างรายได้ให้ประเทศ แต่
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมายอดขายของลดลง อาจจะเป็นเพราะผลทางด้านเศรษฐกิจ
เรือก็เยอะขึ้น ของโลกก็น่าจะดี เพราะในไทยก็มีเรื่องเข้ามาเยอะอยู่ คนที่เห็นที่ลงมาจากเรือก็หลายอายุ วัยรุ่นก็มากขึ้น
เรือ boom มากเลย โลกก็ boom นะ ไทยเองก็ดีนะมีคนจากเรือมาเยอะขึ้น
เรือเข้ามาเทียบท่าเยอะ แต่คนที่ลงมาจากเรือน้อย คนที่มาใช้บริการก็น้อย
นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นแม้แต่คนเอเชียก็นิยมเดินทางกับเรือสาราญมากขึ้น กลุ่มอายุก็วัยรุ่นมากขึ้นก็จะเที่ยวเอง ก็ทาให้มีรายได้
เราได้ประเทศก็ได้ด้วย
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นักท่องเที่ยว

หน่วยงาน
I found more families with young children not only older.
Multi generation, everyone can go and cruise. Its excellent experience.
Fast growing in Asia, new destination for cruise tourist, various itinerary many country must to visit.
Many sightseeing and variety of schedules cruising.
Many choice of cruise itinerary.
Cruise is growth now. In this region, I think more cruise coming that I saw in website.
Several years pass, I have had older group but now have a different demographic. Right now cruise time just
during a weeklong but still stop many ports, that port can take advantages from cruise.
Cruise trends, is better and growth and many cruise come to Asia. Big ship now not big is mega ship right now, it
can carry more than 5,000 passenger on cruise and offer several new destination sailing.
Situation in Asia is raise. Asia people, Singapore and Chinese is lots. Many size of ship and Very spacious and
adequate, this one I try in the big one in Asia.
More People on cruise ship because is very big. Many generation and nationality as Malaysia a lot on cruise.
Malaysia fly to Singapore and start cruise to another country and fly back to their home. Many country to visit
and short times cruise per one trip. From products, goods mean other things, if it ok, you can take a lot money
from them to your country.
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ภาคเอกชน

ภาครัฐ

หน่วยงาน

P2

G5
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P1

G4

G3
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ผู้ให้สัมภาษณ์
G1

รายการให้สัมภาษณ์
ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีอาคารผู้โดยสารถ้าเปรียบเทียบกับท่าเรืออื่นๆ ด้วยที่ตั้งของมันอยู่ในตาแหน่งที่ดีต่อกับท่าเรืออื่ นๆ ได้
ด้วยเรือสาราญไม่ได้อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง จะต้องวิ่งไปหลายประเทศเพื่อสร้างความหลากหลายของ itinerary เพื่อ launch
ขาย ถ้ามองถึงแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงดึงดูดเรือสาราญให้เข้ามา นอกจากนั้นมีความหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นมิตร มี
พฤติกรรม มีความเป็น Thainess, Thai Hospitality อาหารไทย วัฒนธรรม วัด วัง ความสวยงามของธรรมชาติ ทะเล ก็เป็นปัจจัย
ดึงดูด ท่าเรือปัจจุบันก็มองว่ามีการรักษาความปลอดภัยที่โอเคดีอยู่
ภูมิศาสตร์ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อและส่งต่อนักท่องเที่ยว ไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนได้ ใกล้กรุงเทพมาก
ที่สุดสาหรับเรือที่เข้าคลองเตยไม่ได้ จุดเด่นด้วย Location ระหว่างพัทยา กทม. ไม่ไกลมาก มี Terminal ห้องแอร์ มีหลังคา รองรับเรือ
ที่ ข นาดใหญ่ไ ด้ การจั ดการที่ โอเคขึ้ น เช่ นเรื่ องของ ตม. เป็ นระบบมากขึ้ น เรื่ องของแท็ กซี่ ความปลอดภั ย แหล่ งท่ องเที่ ยวเรา
หลากหลายรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน แหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างจากที่อื่น กิจกรรมก็ มีความหลากหลายที่
จะรองรับนักท่องเที่ยวได้
ที่ตั้งของท่าเรือ ระหว่างทางพัทยา กทม. ไม่ไกลมาก แหลมฉบังเป็นท่าเทียบเรือที่มีอาคารผู้โดยสารเมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นๆ และเรือ
สามารถเทียบท่าได้เลย ด้วยชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดได้ ตัวท่าเรือก็สามารถให้เรือเทียบ along
side port ได้เลย
จุดเด่นของแหลมฉบังคือ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว ใกล้พัทยา สามารถวิ่งไปที่กรุงเทพได้ ใช้เวลาไม่นานนักถ้าการจราจรไม่ติดขัด มา
สนามบินง่าย เดินทางต่อไปท่าเรือประเทศอื่นได้
แหล่งท่องเที่ยวมีเยอะ มีความหลากหลาย ท่าเรือแหลมฉบังมีตัวอาคารผู้โดยสาร
มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ท่าเรือมีระบบรักษาความปลอดภัย
เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในไทย เป็นท่าเรือน้าลึกที่สามารถให้เรือใหญ่จอดได้ มีอาคารผู้โดยสาร สามารถรับแบบ Transit ได้ หรือ Turnaround ก็ได้ ใกล้กรุงเทพฯ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมให้ทาเยอะ ตอนนี้มี
การจัดการท่าเรือเป็นระบบมากขึ้นอย่างแท็กซี่ก็มีบริษัทดูแล ก็มีความเรียบร้อย
ท่าเรือก็โอเค มีอาคารผู้โดยสาร เรือใหญ่เข้าเทียบท่าได้ มีความปลอดภัยมีตรวจบัตร ต้องแลกบัตร แท็กซี่ก็ไม่วุ่นวายมีโซน ที่จอดรถก็
แยกกัน มีคนดูแลมีคนจัดการ สถานที่ท่องเที่ยวของเรามีชื่อเสียงดึงดูดอยู่แล้ว ในโปรแกรมทัวร์ที่เสนอขาย ก็มีวัด วัง ล่องแม่น้า ตลาด
น้า เมืองโบราณ ก็มีหลากหลายก็รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวด้วย
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รายการให้สัมภาษณ์
มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งวัด วัง ตลาดน้า แหล่งท่องเที่ยวก็แตกต่างจากที่อื่น มีกิจกรรมที่ที่หลากหลาย
ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นอาคารสามารถรองรับผู้โดยสารสาหรับเรือสาราญได้ ยังมีจุดเด่น คือ ไม่ไกล
จากกรุงเทพฯ เดินทางสะดวกสบาย ขั้นตอนขึ้นเรือหรือลงจากเรือสะดวกไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของ
แต่ละท่าเรือหรือของแต่ละเมือง หรือของแต่ละประเทศนั้นๆ อย่างเรือที่เข้าเที่ยบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบัง บนเรือจะมีเสนอขายทัวร์หลาย
โปรแกรมมีทั้งกรุงเทพฯและพัทยา ส่วนใหญ่ผู้โดยสารจะซื้อทัวร์ที่เป็น Highlights มีเอกลักษณ์ เช่น กรุงเทพฯ คือทัวร์วัดพระแก้ว และ
วัง เป็นจานวนมาก พัทยาก็จะมีทัวร์สวนนงนุช
ไม่ไกลจากกรุงเทพ เรือเทียบแล้วเดินไม่ไกลสะดวก ขึ้นเรือง่าย
From geographic of port can promote more, itinerary. Laem Chabang has nice terminal and is the bigger port. This
is great and unique country to visit—many attraction, many things to do, people are friendly, very good price of
hotel, restaurant, spicy food. Immigration quite easy, done on ship because passenger fill the immigration card
before arrivals, they check on the cruise.
Not far from other port. That good, there is hub for cruise and terminal for passenger. Thailand has a lots of
attraction that well knows.
There is terminal. Bangkok, culture, people in Thailand attract people come to travel in Thailand. Many place to
see if you have enough time.
เป็นท่าเทียบเรือน้าลึกและสามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่ได้ ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเชื่อมต่อกับประเทศอื่นได้ง่าย มีอาคาร
ผู้โดยสาร มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดี วัฒนธรรมที่น่าสนใจ มีหลากหลายและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
ถ้าจะพูดถึงที่ตั้ง ท่าเรือแหลมฉบังสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้ๆ กันได้ง่าย เชื่อมกับท่าเรืออื่นๆ ได้สะดวกใช้เวลา
ล่องไม่นาน
ก็ไม่ได้มีอะไรเด่น
มีตึกเนี่ยที่เรานั่งอยู่ คือเป็นท่าเรือที่มีอาคาร มีการจัดการแท็กซี่เป็นระบบมากขึ้น มีเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรก่อนเข้ามาในอาคาร แหล่ง
ท่องเที่ยวเราเป็น highlight อยู่แล้วก็พวกวัด วัง ทั้ง Shopping ไปห้างที่พัทยาใต้ มันก็มีที่ให้ไปเยอะ
ท่าเรือที่เทียบแล้วใกล้กรุงเทพ ไม่พูดถึงคลองเตยเพราะที่นั่นเรือเทียบน้อยต้องเป็นเรือเล็กถึงจะเทียบได้ เรือลาใหญ่ก็กลับลาไม่ได้ ถ้า
ของท่าเรือที่นี่มีอาคาร มี Harbor ให้เรือเทียบท่าได้ ก็จะดีกว่า มีบริษัทสัมปะทานดูแล คนดูแลความปลอดภัยก็ของบริษัทสัมปะทาน
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รายการให้สัมภาษณ์
จุดเด่นของคือ แหล่งท่องเที่ยวเยอะ หลากหลาย ดึงดูดได้หลายกลุ่ม ด้านของท่าเรือแหลมฉบังก็อยู่ใก้กรุงเทพ มีอาคารให้นักท่องเที่ยว
ได้พัก ไม่เหมือนท่าเรืออื่นๆ ก็จะไม่มี
มีอาคาร เรือจอดก็ลงได้ง่าย ไปขึ้นเรือก็ง่ายไม่ไกล อยู่ไม่ไกลกรุงเทพ ขับรถไปไม่นาน ไม่กี่ชั่วโมง มีที่เที่ยวให้นักท่องเที่ยวไปเยอะ ใน
พัทยาก็เยอะไปไม่ไกล
สะดวก มีอาคารผู้โดยสาร
มีตึก มีอาคาร มีแท็กซี่ให้บริการนักท่องเที่ยวลงมาคนที่ดูแลเค้าก็จัดการ
สะดวกใกล้กรุงเทพ ไม่ไกลจากใจกลางเมือง สถานที่ท่องเที่ยวมีให้เลือกเยอะ หลากหลาย
มีโดม มีอาคาร ท่าเรืออื่นจะไม่มีอาคาร
ที่ตั้งทาเลดี ไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆ ได้ เช่น ระยอง กรุงเทพ ภายใน 2 ชม. มีอาคารสะดวกสบาย มีแท็กซี่
บริการ ถ้าไม่ซื้อทัวร์ก็ติดต่อแท็กซี่ส่วนใหญ่ ก็จะมีคนดูแลจัดการให้ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายไม่เหมือนประเทศอื่นๆ ถ้าไปกรุงเทพก็
แน่นอนต้องไปเที่ยว วัดพระแก้ว วัง ต่างชาติก็อยากไปดูอยู่แล้ว
People are very nice. Port has terminal that fine and nice. Security is not much process. Thailand`s destination is
well known and attractive.
Infrastructure, terminal is Ok. To continue as it is. This country is amazing. There are many places to travel.
Fast, safe and efficiency. It has terminal. There is the most popular attractions that different from other which in
Bangkok.
Easy to get, keep doing what you’re doing. Found many places to go but not have much time.
There are many things to do, go to the sea, shopping, city tour
Good if compare with port, I came before. It has passenger terminal. I visited Thailand because of great and
unique destination.
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ตารางที่ ฉ. 3 รายการให้สัมภาษณ์จุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบัง (ต่อ)

นักท่องเที่ยว

หน่วยงาน

T10

T9

T8

ผู้ให้สัมภาษณ์
T7

รายการให้สัมภาษณ์
Distance from Singapore port to Laem Chabang port not far, take time as usual. Port is ok, terminal too. Big ship
like this can go alongside. Tourist attraction, activities is more and vary.
Port not bigger, it is easy and comfortable when come out form cruise ship, easy to find. This better port with this
building if compare between Cambodia, Vietnam. They have taxi service. It’s the most famous destination, land
of smiles. There is plenty to do and see here.
Cruising time from Singapore to Laem Chabang not quite far, It’s OK. There is terminal building. For the
immigration process is very easy. There are many program tour selling to main area, Bangkok. Activities too.
Guide is good. Attraction is several and nice.
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ตารางที่ ฉ. 3 รายการให้สัมภาษณ์จุดเด่นของท่าเรือแหลมฉบัง (ต่อ)

ภาครัฐ

หน่วยงาน

G6

G5

G4

G3

G2

ผู้ให้สัมภาษณ์
G1

รายการให้สัมภาษณ์
แหลมฉบังมี scenic เป็นเครน เป็นการขนส่งสินค้า Cargo Port ถนนหนทางก็ขรุขระเพราะเป็นทางที่ใช้ร่วมกันกับรถบรรทุกสินค้า
ท่าเรือเรารับได้เฉพาะเรือบางขนาด เรือลาใหญ่มากก็ไม่สามารถรับได้ สิ่งอานวยความสะดวกก็ยังไม่พอ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องเรือต้องรู้
ว่าควรทาอะไรบ้าง ต้องมีความชัดเจน คนที่ต้องติดต่อกับเรือยังต้องมีความรู้ภาษาที่หลายๆ ภาษา
ท่าเรือตั้งอยู่ในท่าเรือสินค้า ขนถ่ายสินค้า ทัศนียภาพไม่สวยงาม ท่าเรือของประเทศไทยยังพัฒนาไม่ทันการเติบโต ด้วยข้อจากัด ตัว
ท่าเรือที่บางทีเรือเข้าพร้อมกันต้องเทียบท่าอื่นที่ไม่มีอาคาร สิ่งอานวยความสะดวก ถนนไม่ดี ป้ายบอกทางไม่มี กฎระเบียบ รถ
สาธารณะที่จะออกมาจากท่าเรือก็ยังไม่มี
ท่าเรือที่ใช้เพื่อการท่องเที่ยว เป็นท่าเรือที่ใช้ร่วมกับท่าเรือสินค้า ด้อยกว่าเรื่องความสิ่งอานวยความสะดวก แอร์ ความสะอาด การ
บริหารจัดการท่าเรือ การโหลดคนออกจากเรือ ความรวดเร็ว ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว บริการรถรับส่ง รถสาธารณะก็ยังเป็นปัญหา
ปัจจัยที่ยังขาดอยู่เราขาดปัจจัยทางด้านท่าเรือที่ จะให้ความสะดวก ซึ่งในปัจจุบันท่าเรือที่รองรั บ User ได้จริง มีอยู่ที่แหลมฉบังที่ มี
อาคารผู้โดยสาร กับภูเก็ตที่เป็นเรื่องเป็นราวได้จริง ที่เหลือก็ทิ้งสมอบ้าง เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทาให้สายการเดินเรือตัดใจยากท่า กรณีที่จะ
เพิ่มเที่ยวเรือเข้ามา ถ้าจะให้เพิ่มกว่านี้ เรายังขาดปัจจัยพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน ท่าเรือ Design หรือถูกออกแบบมาเป็นท่าเรือสินค้า
ไม่ได้เป็นท่าเรือ Cruiser อย่างเดียว บรรยากาศทัศนียภาพเป็นท่าเรือสินค้า เพราะฉะนั้นเรื่องของการจราจร ถนนก็ไม่ดี ถ้ารถติดก็
กลายเป็นไกลเมือง สิ่งอานวยความสะดวกยังไม่สะดวกไม่พอ ความปลอดภัยก็มีแต่ก็ต้องมากขึ้น และเวลาเรือเทียบพร้อมกันไม่สามารถ
เทียบได้ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ มี Wheelchair ก็ไม่สะดวก ผู้ให้บริการ คนที่เกี่ยวข้องยังไม่เข้าใจเรื่องสาราญ รวมถึงภาษาก็ต้องใช้
สื่อสารเพราะคนเยอะหลายชาติ
อยู่ในท่าเรือสินค้า ไม่มีป้ายบอกทาง ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกหรือบริการให้สาหรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือแต่ไม่ได้ออกไปเที่ยว การ
เข้าถึงพื้นที่ท่าเรือมีความลาบากเพราะไม่มีรถสาธารณะ ไม่มีขนส่งสาธารณะ มีแค่แท็กซี่ที่คอยให้บริการ
ท่าเรืออยู่ใช้ร่วมกับท่าเรือสินค้า ท่าเทียบเรือมีจานวนจากัด ไม่สามารถรับพร้อมกันได้หลายๆ ลา
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ภาคเอกชน

หน่วยงาน

P6

P5

P4

P3

P2

ผู้ให้สัมภาษณ์
P1

รายการให้สัมภาษณ์
ปัญหาก็คือ เวลาเรือเข้าพร้อมกับก็ใช้ท่า A1 ไม่ได้ต้องไปเทียบท่าอื่นก็จะไม่มีอาคารผู้โดยสาร สิ่งอานวยความสะดวกไม่เยอะ ไม่มี
ร้านอาหาร ไม่มีตู้ ATM มีปัญหาเรื่องไม่มีรถสาธารณะของท่าเรือออกไปแหล่งท่องเที่ยวลาบาก ถนนก็ไม่ค่อยดีเพราะใช้ร่วมกับ
รถบรรทุก รถเครนใหญ่ๆ สภาพการจราจรที่ติดๆ ก็เป็นปัญหากลายเป็นท่าเรือเข้าเมืองหรือจากเมืองมาท่าเรือไกล
เรื่องของบุคลากร Human Resource ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสนใจ รู้เรื่องของเรือ ส่วนของมัคคุเทศก์ก็ต้องมีความรู้ พูดได้หลายๆ
ภาษา ด้วยท่าเรือที่เป็นท่าเรือขนส่ง ช่วงขั้นตอนของติดต่อทาเรื่องแจ้งทะเบียนรถ ไกด์ที่จะเข้ามารับนักท่องเที่ยวก็ต้องแจ้งล่วงหน้ า
บางทีข้อมูลอาจจะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรถ ก็ไม่สะดวกแต่ก็สามารถทาได้ ป้ายที่จะเข้ามาที่ท่าเรือ Bus Sign ต่างๆ ยังไม่มี ถนนหนทาง
ก็ไม่ดี บางทีที่เรือเข้าพร้อมกันก็ลาหนึ่งเทียบที่ A1 อีกลาเทียบ A4 หรือถ้าพร้อมกัน 3 ลาก็ต้องไปเทียบที่ท่า C0 ไม่มีอาคาร เป็นท่าเรือ
ที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแต่บางครั้งช่วงเวลาที่เรือเข้าวันเดียวระยะทางก็จะเป็นปัญหาเวลาทาโปรแกรมไปกรุงเทพฯ ถ้ามีรถติดก็เวลาเที่ยวจะ
น้อยต้องเผื่อเวลาไปกลับ ไม่มีรถเมล์ รถสาธารณะ เดินทางไปเที่ยวเองก็จะค่อยข้างลาบาก
เมื่อเรือสาราญเข้าหลายลาพร้อมกัน ท่าเทียบเรือไม่เพียงพอ อีกอย่างคือใช้ร่วมกับท่าเรือสินค้า เพิ่มรถเข้ามาก็ต้องทาเรื่องซึ่งก็ไม่ค่อย
สะดวก ไม่มี Wi-Fi
ข้อจากัด คือ เป็นท่าเรือสินค้า ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญโดยเฉพาะ ท่าเทียบเรือที่มีอาคารผู้โดยสาร มีแค่ท่าเรือ
เดียว และเนื่องจากเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่โต เส้นทางซับซ้อน ถ้าไม่ชานาญ ทาให้เกิดการหลงทางได้เพราะป้ายไม่ชัดเจน จากท่าเรือ
ไปตัวเมืองไกลหรือสถานที่เที่ยวออกไปค่อนข้างลาบาก นอกจากนั้นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับหรือมีความสะดวกสบาย นั้นมีน้อย
มากและยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ อย่างท่าเรือแหลมฉบัง มีแค่ท่าเรือ A1 เท่านั้นที่เป็นอาคารสามารถรองรับผู้โดยสารสาหรับเรือสาราญ
ได้ ส่วนท่าเทียบเรืออื่นๆ ไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ โดยเฉพาะหากมีเรือเข้าวันเดียวพร้อมๆ กัน
สิ่งที่อานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวน้อย ถนนทางเข้าท่าเรือค่อนข้างขุระ และป้ายบอกทางเข้าท่าเรือค่อนข้างน้อย ไม่มีคนที่มีรู้
มาจัดการดูแล
Laem Chanbang in the first port in Thailand and Laem Chabang is a container port. Have good more facilities to
attract more people to come. Laem Chabang is difficult to access and go out to visitor point, Difficult to drive
around the port, there is many road, difficult to find pier1, It use area very big area. Laem Chabang nothing inside,
must go outside. Far from Bangkok maybe take 2 hours. Not have much facilities. No help desk. Person who
relate with port improvement should have more concern and invest money. Of course, to Bangkok distance not
much but time is serious. Traffic is badly.
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ภาคเอกชน

หน่วยงาน

P12

P11

P10

P9

ผู้ให้สัมภาษณ์
P7
P8

รายการให้สัมภาษณ์
No public bus to go outside, far from town and highlight attractions. Not much facilities for us.
Not have much facilities. No Wi-Fi, no shuttle bus service cause here very very far from Bangkok. If I want to go to
Pattaya, I don’t want to pay much. Its very expensive for crew. No bath room, money exchange, ATM machines.
ข้อจากัดด้านการเข้าถึงท่าเรือยาก การเข้าออกต้องผ่านขั้นตอนเพราะอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและศุลกากร มีข้อจากัดด้านขนาดของ
ท่าเรือ ท่าเรือไม่เพียงพอต่อการเข้าพร้อมกันหลายๆ ลา การบริหารจัดการ ระบบยืนยันการจองท่า 1 เดือนก่อนเรือเข้าเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาและขยายธุรกิจ ภาครัฐก็เริ่มสนใจให้ความสาคัญแล้วแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ธุรกิจอยู่ในวงจากัด ไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ สิ่งอานวยความสะดวกมีจากัด ป้ าย, Sign Board
ไม่มี ถนนก็ไม่ดีเนื่องจากใช้ถนนทางเข้าออกร่วมกัน ความสะอาดเรื่องของการจัดการขยะ ความปลอดภัยตรงที่กั้นทางรถไฟไม่ได้ถูกทา
ระบบการจัดการโลจิสติกเรื่องของความรวดเร็วในการออกจากท่าเรือไปยังเมือง ยังมีข้อจากัดอีกมาก จากท่าเรือไปแหล่งท่องเที่ยวอื่ นๆ
ก็ยังลาบาก การเชื่อมต่อยังไม่ดี ไปเที่ยวในกรุงเทพก็ต้องทาเวลาเพราะระยะทาง ความหนาแน่นของการจราจรด้วย
ไม่ได้ถูกออกแบบมาสาหรับท่าเรือสาราญ อยู่ในท่าเรือขนส่งสินค้า ดูไม่ปลอดภัย ท่าเรือที่มีอาคารมีน้อยมาก มีแค่ท่า A1 เวลาเรือ
สาราญเข้าหลายๆ ลาก็ไม่มีอาคาร ห้องน้าไม่สะอาด สิ่งอานวยความสะดวกไม่มี ถนนหนทางในท่าเรือน่ากลัวยิ่งกลางคืนยิ่งน่ากลัว เข้า
มาถึงท่าเรือยากไม่เป็นที่รู้จัก มากขั้นตอน ท่าเรือก็ไม่สวยงาม เป็นท่าเรือที่รับเรือใหญ่ได้ใกล้กรุงเทพที่สุด แต่ระยะทางก็ยังไกล จะไป
เที่ยวในกรุงเทพฯ ก็ใช้เวลา ซึ่งถ้าเป็นสูงอายุจะบ่น เพราะไม่ชอบนั่งรถไกล
ขยายตัวได้ยาก เพราะอยู่ในท่าเรือสินค้า ไม่สามารถเดินไปไหน หรือเดินรอบๆได้ ต้องใช้รถออกไป รถก็จาเป็นต้องเช่า Taxi เพราะ
ขนส่งสาธารณะไม่มี และถ้ารถติดเข้ากรุงเทพก็ไกลนาน ท่าเรือไม่มีสิ่งอานวยความสะดวกอะไรเลย เช่ น ร้านค้า ร้านอาหาร ถ้าจะต้อง
มารอเรือไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน ห้องน้าหายาก
ท่าเรือไม่พออย่างถ้าไปเทียบ A3 C0 มันร้อน ไม่มีอาคาร ผู้โดยสารลงมาบ่นอุบเลย ห้องน้าไม่พอ จริงๆ ท่าเรือนี้เหมาะในการเทียบกว่า
คลองเตยแต่เข้าไปกรุงเทพก็ไกล เที่ยววัดวังไกล ยิ่งถ้าวิ่ งไปเมืองโบราณก็ไกลออกไปอีกต้องทาเวลา เรือจอดต้องรีบพานักท่องเที่ยว
ออกไป กว่าจะผ่านออกไปถึงหน้าท่าขั้นตอนก็จะเยอะ เรื่องความปลอดภัยน่าจะดีกว่านี้ ถ้าเรื่องการเมืองที่วุ่นวายเกิดขึ้นก็จะกระทบ
เรือเลยทันที เรือจะไม่เข้ามาน้อยลง
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P14

T1
T2

C4
C5

C3

C2

P15
C1

ผู้ให้สัมภาษณ์
P13

ภาคเอกชน

นักท่องเที่ยว

ชุมชน

หน่วยงาน

รายการให้สัมภาษณ์
ไม่มีระบบขนส่งที่ไม่ใช่เหมารถ ถนนที่ใช้ก็ร่วมกับขนส่ง ความไม่มั่นคงทางการเมืองยังเป็นปัญหาทาให้สายการเดินเรือและนักท่องเที่ยว
ขาดความเชื่อมั่น
ขาดปัจจัยอานวยความสะดวก เพราะเป็นอาคารหน่วยงานพาณิชย์อื่น ไม่ใช่เพื่อเรือสาราญโดยเฉพาะ ท่าเรือเอาจริ งๆ เวลาเรือเข้ า
พร้อมกันก็ไม่พอ ต้องอาศัยท่าสินค้าท่าอื่นเพื่อเทียบ เข้าไปไกลกว่า A1 ถนนก็ไม่ค่อยดี ถ้าคนไม่เคยมาก็หลง บางทีรถตู้ของทัวร์เข้ามาก็
ยังหลง ก็ไกลถ้าเรือเทียบแล้วมีเวลาน้อยแล้วลูกค้าจะไปเที่ยวกรุงเทพ สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ามองว่ายังมีน้อย บางทีชั้นล่าง
ไม่พอก็ต้องไปใช้ชั้นสองต้องเดินขึ้นบันไดไม่สะดวกเท่าไหร่
ก็โอเค ใช้งานได้
ห้องน้าไม่สะอาด เก่าแล้ว ที่นั่ง โต๊ะ มีไม่เยอะ ถ้าคนเยอะๆ ก็จะไม่พอ ปัญหานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาถามเป็นเรื่องอินเตอร์เน็ต ก็ไม่
มีเน็ตให้นักท่องเที่ยวได้ใช้
เรือที่ใหญ่มากๆ ก็ไม่น่าจะเข้าได้ สิ่งอานวยความสะดวกก็แล้วแต่ขนาดเรือ ถ้าหลายในเรือมีหลายคนมากก็จะไม่พอ บางช่วงก็ไม่ค่อย
สะอาดเท่าไหร่
ช่วงนี้ถนนไม่ค่อยดีเพราะซ่อม ปรับปรุงอยู่ ไม่มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ตู้แลกเงิน หรือ ATM ก็ช่วงที่การเมืองมีปัญหา หรือที่ไหนที่ปัญหา
ก็มีผลกระทบคนก็ไม่อยากไป
แอร์ร้อนมาก รถสาธารณะไม่มีออกไปไหนลาบาก การดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ดีเท่าไหร่
ก็มีข้อจากัดเพราะอยู่ในท่าเรือขนสินค้า ท่าเทียบเรือน้าลึกเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญควรมีมากกว่า 2-3 ท่าเพื่อเวลาเรือเข้ามาพร้อม
กันและรับคนจานวนมาก เรือใหญ่ๆ ได้ด้วย ในอาคารผู้โดยสารไม่ค่อยมีอะไรบริการ สิ่งที่อานวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารน้อย คนที่
ขับแท็กซี่ก็จะขาดภาษาสื่อสารไม่ได้มาก แค่พูดรู้เรื่อง
Small port. Too far from place to visit, town and traffic jam in Bangkok. Weather is hot. No free Wi-Fi. No big shops.
Port seems to be in the middle of nowhere very industry and no facilities for us off the ship, on bus lane. Need a
cruise ship port, just for cruise ship. Miss out visit far from Bangkok, tourist attractions and free Wi-Fi is need for
most of tourist nowadays.
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ตารางที่ ฉ. 4 รายการให้สัมภาษณ์จุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบัง (ต่อ)

นักท่องเที่ยว

หน่วยงาน

T9
T10

T8

T6
T7

ผู้ให้สัมภาษณ์
T3
T4
T5

รายการให้สัมภาษณ์
Need easy access to public transportation such as bus or light rail train to BKK or Pattaya.
No free Wi-Fi for traveler. No shuttle.
Port is not a large port. Too far away from everything, road to go out not good. Taxis in port very expensive, no
public transportation for us.
Very far port, take too long to go to the city, difficult to go there. Should finish roads paths. Taxi very expensive.
It is in cargo port, not larger. Should have more security check before go inside would be better and acceptable.
Very little transport help available. Ship need more time to allow travel to Bangkok and overnight stop in
Bangkok due to far, badly traffic and construct the road. Not have shop, restaurant, coffee shop, good public bar
and more facilities include free Wi-Fi. For me, yes I concern political notice.
But this is a cargo port should be improve view and road to come out from port. Found the port was too far out
a lot of travelling. Ok if you are going to Pattaya. No Wi-Fi internet for free.
More clean restroom. Wi-Fi spot not available. Moreover, Its good
I was here at 2015 for first times and this the second, everything is the same no more shops. Shop is the same.
Everything not change. Short times to travel in Bangkok. Inside port nothing to eat, no Thai food, no dry food sell
here, no card no Wi-Fi. The biggest problem is the distance, time to tourist destination. Between traffic, road
condition and geographical distance there isn’t much the port can do. So more signage-maps.

288

ตารางที่ ฉ. 4 รายการให้สัมภาษณ์จุดด้อยของท่าเรือแหลมฉบัง (ต่อ)

G2

ภาครัฐ

G3

ผู้ให้สัมภาษณ์
G1

หน่วยงาน

รายการให้สัมภาษณ์
สิ่งที่ท่าเรือสาราญควรมีคือ เมื่อเรือสาราญเข้ามาควรความปลอดภัย เรือจอดด้วยความปลอดภัย ผู้โดยสารขึ้นลงเรือด้วยความปลอดภัย
ต่อให้มีความ Exotic ก็ต้องมีความปลอดภัย เทียบแล้วเรือไม่พัง ผู้โดยสารไม่ตกท่า พัฒนาการบริหารการจัดการ Traffic ในการลงเรือ
พัฒนาท่าเรือโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ถนนหนทาง เส้นทางให้ดีขึ้นให้มีมาตรฐาน พัฒ นาให้มีที่ นั่งชมบรรยากาศสวยๆ สิ่ ง
อานวยความสะดวกให้พอสาหรับนักท่องเที่ยวที่ Disembark แล้วไม่ออกไปเที่ยวข้างนอก พัฒนาด้านการจัดการส่วนหรือหน่วยงานที่
ดูแ ล ควรมี นโยบายที่ชัดเจนว่ า จะดาเนิ นการอย่า งไร ทิศ ทางใด พัฒ นาการจั ดการในส่ว นของ Software ข้ อกาหนด กฎระเบี ยบ
กฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วย พัฒนาคนที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนที่บริการ Operation, Stakeholder ต่างๆ กับเรือสาราญ
เรื่องของภาษา ความรู้ต่างๆ ถ้ามองแล้วสิ่งที่จาเป็นต้องพัฒนามากที่สุดของท่าเรือเราคือสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งถ้าเทียบ Port ก็มี
ความสาคัญเหมือนๆ กับ Airport แต่ละภาคีต้องร่วมมือกัน พูดคุยกัน ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความร่วมมือในภูมิภาค ช่วงชิงในความ
ร่วมมือเพื่อให้สามารถไปต่อรองกับสายการเดินเรือได้
พัฒนาท่าเรือให้รองรับได้มากกว่าหนึ่งลาที่สามารถให้เรือขนาดใหญ่ๆ เข้าได้ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สิ่งอานวยความสะดวกให้มีความ
เป็นมาตรฐานขึ้น พัฒนาถนน แยกการจัดการจราจรให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ไม่ต้องเจอ Traffic ที่แน่นมาก แยกเส้นทางการจราจร
เฉพาะของเรือสาราญเลย เพราะเรือสาราญขึ้นอยู่กับเวลาเป็นสาคัญ มีขนส่งสาธารณะการระบบการบริหารจัดการท่าเรือ เช่น การคอน
เฟิร์มเที ยบท่ าให้ กับสายการเดินเรือในช่ วงเวลาที่ยาวนาน เพราะเรื อขายโปรแกรมล่วงหน้า ถึง 2 ปี เมื่ อกลุ่ มนักท่องเที่ยวมีค วาม
หลากหลายมากขึ้น ควรมีการวางแผน นโยบาย วาระระดับชาติ ผู้ดูแลร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม
การคลั ง คนเข้า เมือง มหาดไท การท่าเรือให้ มีความชัดเจน เจ้ าหน้า ที่ที่รับควรมี Service-mind พูดได้ หลายภาษา มุมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่นาเสนอต้องสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้นด้วย พัฒนากฎระเบียบกฎหมายให้ทันการเติบโต
เมื่อทุกอย่างพร้อมก็ควรทาการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสาราญ
พัฒนาโครงสร้าง ตัวท่าเรือ ท่าเรือที่รองรับเรือลาใหญ่ได้ สิ่งอานวยความสะดวก สาธารณูปโภค ให้มีความเป็ นมาตราฐาน มีความเป็น
International บริเวณ Terminal มีความสะดวก สะอาด มีแอร์ตลอด มีที่นั่งรอ ให้เป็น First Impression เพื่อสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว พัฒนาการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ร่วมมือกับภาคีหน่วยงานอื่นๆ ภาครัฐช่วยกันด้วย
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ตารางที่ ฉ. 5 รายการให้ สั ม ภาษณ์ แ นวทางการพั ฒ นาท่ า เรื อ แหลมฉบั ง เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ

G5

P2

P1

G6

ผู้ให้สัมภาษณ์
G4

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

หน่วยงาน

รายการให้สัมภาษณ์
ก็ทาให้ท่าเรือ Cruiser เทียบได้มากกว่า 2 ท่า ต้องรองรับได้ ต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยวก็จะได้มี Complain
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานเพราะท่าเรือมีปัญหา จริงๆ แล้วท่าเรือ Cruiser ควรฉีกออกมาเลยไม่ควรรวมกับ
ท่าเรือสินค้า รองรับการเติบโตได้ ทุกภาคส่วนที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องสาราญต้องปรึกษา นาปัญหาที่มีอยู่มาแก้ไข ลาดับความสาคัญ
ของปัญหา แบ่งระยะการแก้ไข เร่งด่วน แผนระยะสั้น กลางยาว กฎหมายไม่ได้เป็นปัญหา ภาครัฐพร้อมให้บริการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน กาหนดแผนเพื่อพัฒนาก็จะชัดเจน ต้องมีการจัดประชุมหรือให้ข้อมูลเพื่อให้ คนที่เกี่ยวข้องเข้าใจเป็นเรื่องเดียวไปในทิศทาง
เดียวกันก่อน พัฒนาเรื่องอื่นๆ เช่นการจัดการ การบริการให้คนที่เดินทางมาด้วย
ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารผู้โดยสารให้มีมาตรฐาน ที่มีลักษณะเป็น Complex เพิ่มความ Luxury หรือ Premier มี Duty
Free มีร้านค้า เพื่อสร้างการ Spending ของนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือ รวมถึงมีพื้นที่ Relax Area เพิ่มป้ายที่ทางเข้าทางเรือให้ชัดเจน มี
บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พัฒนา Mode of Transportation การขนส่งสาธารณะให้มีความเชื่อมโยงจากท่าเรือไปแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความสะดวก ควรมีสิ่งอานวยความสะดวกที่พร้อมและเพียงพอ ภาครัฐก็มีการสนับสนุนในเกิดนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เรือส าราญ มีแ ผนแม่บทการท่ องเที่ยวทางน้ าทั้งน้ าจืดน้าเค็ม หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องก็ต้องทางานร่ วมกั นด้ว ยเรือสาราญเวลาจะเข้ า
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน
พัฒนาท่าเรือหรือ Port ให้มีมาตรฐาน มีอาคารท่าเรือ มีท่าเรือที่รองรับเรือได้หลายลา มีร้า นอาหาร มี Duty Free อยู่ในอาคาร
ผู้โดยสาร ถ้าพัฒนาท่าเรือให้ดีพอ เรือสาราญก็จะเข้ามาเอง
พัฒนาส่วนพื้นฐานให้มีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม มีมาตรฐาน มีสิ่งอานวยความสะดวก มีร้านอาหารเครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยวมานั่งพัก มีตู้
ATM ปรับปรุงเส้นทางเข้าออกให้ง่าย ถนนที่ดี มี Shuttle Bus ที่เป็นหน่วยงานของรัฐมาดูแล ควรมีศูนย์บริการข้อมูลให้กับ
นักท่องเที่ยว ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยดูแล พัฒนาท่าเรือ นโยบายหรือกฎที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เรือให้นักท่องเที่ยวมา
มากขึ้น
เมื่อเรือสาราญเข้าหลายลาพร้อมกัน ท่าเทียบเรือไม่เพียงพอ ควรมีท่าเรือรับเรือใหญ่ๆ ได้และดูดีมีมาตรฐานเหมือนท่าเรืออื่นๆ ที่ดังๆ
ในต่างประเทศ Upgrade ให้มีความสะอาดไว้บริการนักท่องเที่ยว มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ถนนที่เข้ามาท่าเรือที่สะดวกสบาย มีรถ
สาธารณะบริการใกล้ๆ ในเรื่องของคน พัฒนาทักษะ ทางด้านภาษามากขึ้นเพราะเรือสาราญมีหลายสัญชาติ มีทั้งเยอรมัน สเปน อิตาลี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรส่งเสริมให้เรือเข้ามามากขึ้น ร่วมกันกับเรือสาราญและหลายๆ ประเทศในแถบเดียวกันทาเส้นทางที่เชื่อมกัน
เรื่องอื่นๆ ก็เช่น เรื่องของความสะอาดที่ต้องดูแลมากขึ้น

ตารางที่ ฉ. 5 รายการให้ สั ม ภาษณ์ แ นวทางการพั ฒ นาท่ า เรื อ แหลมฉบั ง เพื่ อ การ
ท่องเที่ยวเรือสาราญ (ต่อ)

ภาคเอกชน

หน่วยงาน

P8

P7

P6

P5

ผู้ให้สัมภาษณ์
P3
P4

รายการให้สัมภาษณ์
ก็ควรพัฒนาเส้นทางเข้ามาท่าเรือ ถนน มีสิ่งอานวยความสะดวก Facilities พัฒนา Basic Facilities ให้กับผู้โดยสารเรือ
อย่างแรกคือ อยากให้พัฒนาตัวอาคารพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ห้องน้าเพื่อจะรองรับโดยเฉพาะเรือสาราญของแต่ละท่าเทียบเรือที่
จะรองรับโดยเฉพาะเรือสาราญ อย่างที่สองคือ ป้ายสัญลักษณ์บอกทางไปยังแต่ละท่าเทียบเรือที่ใหญ่และชัดเจน หากยังไม่สามารถสร้าง
ตัวอาคารที่รองรับผู้โดยสารสาหรับเรือสาราญเพิ่มเติมได้ อยากให้ปรับปรุงห้องน้า ที่สะดวกและสะอาดใกล้ๆ ท่าเทียบเรือ A3 และ C0
ด้วย
ปรับปรุงถนนที่จะเข้าไปท่าเรือ ให้ไม่ขุระขระ สะดวกกว่านี้ มีป้ายบอกทางท่าเรือ ควรมีเส้นทางให้เข้าออกที่แยกจากรถบรรทุกเพื่อ
อานวยความสะดวก พัฒนาการบริการถ้าจะเป็น Turn-around ต้องมีความรวดเร็ว ลูกค้าหรือผู้โดยสารรอไม่นาน ควรมีศูนย์บริการที่
ให้ข้อมูลในท่าเรือ
Laem Chabang Port built in many year, they should take money to improve. So terminal building should be
improve and build up more than more pier. Um, should have more facilities for cruise passenger similar to airport
or shopping center. I think should have vending machine in port or something nice cause of for tourist will attract
more people come. That not use cost much as coffee man. If you purpose something nice on the cruise industry,
may be they interesting such as in Singapore have good facilities. Cleanness, sign board, road, high ways should
be improve also. Co-invest with Thai government should have plan to develop this.
The first things that port should concerns is security and should have more restaurants, more food, more shops,
Wi-Fi. Improve public transportation such as shuttle bus. So Thailand port must be improve all of infrastructure to
support bigger cruise.
It better to provide cruise passenger port just like a complex terminal. About facilities, many things need improve.
For example restaurant, bar, coffee shop, pharmacy or small health care, money exchange boot, public phone,
and Wi-Fi. And provide transportation, public bus in the cheap rate.
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ภาคเอกชน

หน่วยงาน

P15

P14

P13

P12

P11

P10

ผู้ให้สัมภาษณ์
P9

รายการให้สัมภาษณ์
สร้างท่าเรือและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับเรือสาราญขนาดใหญ่และจานวนนั กท่องเที่ยวที่ขยายใหญ่ขึ้น มีอาคารผู้โดยสารที่
ออกแบบให้เหมาะสมกับจานวนผู้โดยสารจานวนมาก มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมในการเป็น ท่าเรือหลั ก มีหลากหลายอย่า งรวมเป็ น
ลักษณะเป็น Marine Hub ในที่เดียวกันสามารถใช้งานอย่างอื่นได้เวลาที่ไม่มีเรือเข้าได้ด้วย มีศูนย์บริการข้อมูล มีสิ่งอานวยความสะดวก อื่นๆ
เช่น โรงแรม ศูนย์ประชุม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลอดภาษี พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อแยกจากท่าเรือสินค้าและเขตอุตสาหกรรม พัฒนา
ป้ายบอกทางให้มีความชัดเจนกว่านี้ พัฒ นาระบบเข้าออกให้ สะดวกมากขึ้น มีไ ม้กันทางรถไฟที่มีความปลอดภัยและเที่ยงตรง มีระบบขนส่ ง
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการบริหารจัดการท่าผู้บริหารท่าต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ มุ่งบริหาร
สาธารณะที่ทันสมัย
ท่าในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว นโยบายและกฎหมายต้องสอดคล้องกับธุรกิจในปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีเอกภาพใน
การดาเนินงาน มีการทาการตลาด
ถ้าสามารถสร้างใหม่เพื่อเป็นท่าเรือสาราญอย่างเดียว หรืออยู่ที่ใกล้กรุงเทพมากขึ้นก็จะดี แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ปรับปรุงที่มี พัฒนาอาคารผู้โดยสาร มี
หลายๆ ท่ารองรับเรือเวลาเข้าพร้อมกัน ได้หลายๆ ขนาดแล้วก็มีอาคารผู้โดยสารที่เหมือนท่าเรืออื่นเป็นสากล ให้มีบรรยากาศและความรู้สกึ ว่า
เป็นท่าเรือสาราญ ควรมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ห้องน้า ห้องน้าก็ตอ้ งดีและสะอาด ควรปรับรุงถนนในท่าเรือ เส้นทางที่ให้รถบัส
ออกไปจากท่าเรือ ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้น่าไว้วางใจ
ท่าเรือควรมีรถสาธารณะผ่านตลอดเวลา หาง่าย มีอาคาร ตึกสวยงาม มีขนาดใหญ่ที่พร้อมรับเรือรับนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเยอะๆ มีที่กันแดด
กันฝน มีร้านอาหารเครื่องดื่ม เครื่องปรับอากาศ มีที่ทิ้งขยะมากขึ้นมีคนเก็บกวาดตลอดเวลา ไม่อยู่ไกล ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ไฟ
ควรมีมาตั้งแต่ทางเข้า
สร้างท่าเรือเพิ่มแบบให้มีหลายๆ อย่างรวมกันในอาคารนั้นเลย คล้ายแบบของสิงคโปร์ ง่ายสะดวกสบาย ก็ควรมีที่นั่งรอมากกว่านี้ แอร์ให้เย็นๆ
ห้องน้าให้พอและสะอาดด้วย
ก็ควรเริ่มพัฒนา มีลาดับของการพัฒนา พัฒนาการจัดการตัวท่าให้ดี มีท่าเรือมีอาคารที่เป็นแบบเรือสาราญสากล หลังควรกันฝน พื้นไม่ลนื่ ใน
อาคารมีร้านอาหาร ร้านขายของ มี Café หรือ Coffee House มีที่ให้ผ่อนคลายก่อนเรือออก ที่นั่งรอ มี Spa โรงภาพยนตร์เล็กๆ การเข้าออก
ท่าเรือควรสะดวกเหมือนสนามบิน มีถนนที่ปรับเพื่อการท่องเที่ยวของเรือสาราญ ไม่ใช่เฉพาะการขนส่งเท่านั้น เรื่องขนส่งสาธารณะต้องง่าย ไม่
ควรเป็นระบบเหมา ควรมีรถสาธารณะท้องถิ่น
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดึงดูก่อนเลย ให้มีความเป็นของจริงได้อารมณ์จริงๆ เช่น ตลาดน้าที่เป็นของจริง พัฒนาท่าเรือให้รับได้หลายๆ ลา มี
ท่าเรือที่มีมาตรฐานแนวสากลแต่เป็นฉบับบ้านเราให้ใช้งานได้ พวกสาธารณูปโภค ไฟรอบๆ ท่าให้สว่าง มีห้องน้าที่ดีๆ
มีสิ่งอานวยความสะดวกให้พอเวลาลงมาพร้อมกัน คนจะเยอะ เต็มลานเลย มีที่ให้ข้อมูลว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ไปยังไง
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นักท่องเที่ยว

ชุมชน

หน่วยงาน

T6

T4
T5

T3

T1
T2

C5

C4

C3

C2

ผู้ให้สัมภาษณ์
C1

รายการให้สัมภาษณ์
ควรปรับปรุงห้องน้าสาหรับนักท่องเที่ยว เพิ่มร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่ม ปรับแอร์ให้เย็นๆ มีที่นั่งรอให้เยอะๆ ปรับปรุงภาพที่โปรโมท
ที่อยู่ผนัง มีข้อมูลให้นักท่องเที่ยว
ควรมีร้านอาหาร เพราะตอนนี้ ไม่ มี ร้ านขายของระลึก ก็ต้องหลากหลายแต่ ต้องไม่ มีสิ นค้า ละเมิดลิข สิท ธิ์ ห้ องน้าให้เยอะๆ ที่นั่งรอ
ระหว่างก่อนออกไปทัวร์ กลับมาก็พักก่อนขึ้นเรือออกไป ร้านขายยาเล็กๆ เพื่อกรณีฉุกเฉิน มีตู้ ATM มี Free Wi-Fi มีเหมือนที่ให้ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวด้วย ต้องมีดูแลเรื่องความสะอาดตลอด
ปรับปรุงท่า อาคารให้รับเรือ รับคนเยอะๆ ได้ ทาถนนให้เสร็จเร็วๆ จะได้มีถนนที่ดี ห้องน้าต้องปรับปรุง เพิ่มพื้นที่ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ตู้แลกเงิน ATM และพื้นที่ให้นั่งพัก
ทาอาคารให้ดูดี ใหม่ สะอาด ควรมีไฟตลอดเพราะบางทีไฟตกหรือดับก็ไม่มีแอร์ ปรับเครื่องปรับอากาศให้เย็น มีรถสาธารณะจากท่าเรือ
ออกไปหน้าท่า ต้องมีมีรปภ. รักษาความปลอดภัย
ท่าเทียบเรือน้าลึกเพื่อการท่องเที่ยวเรือสาราญควรมีมาก 2-3 ท่าเพื่อเวลาเรือเข้ามาพร้อมกัน พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ระบบ
พื้นฐานทั่วๆ ไปที่ต้องมีทั้งหมด รัฐน่าจะกาหนด สนับสนุนให้ยชัดเจน ส่วนใหญ่เอกชนจะกระตุ้นมากกว่า ภาคเอกชนทาเองทั้งหมด
Port should provide public transportation. All areas in port have to be clean.
Um.. the modern decoration port. More English speaking pier staff or tourist information at port. It would be
awesome if the port can provide Wi-Fi access and seat for recreation area.
I think this port can provide standard utilities, facilities and services. Build up more shop, information center. Aircondition should be cool than this. Wi-Fi hotspot for passengers should be available for free.
Free Wi-Fi at port would be good. Shuttle public transport to town and better more sign.
All facilities and services at cruise port are necessary for passenger. Port should make everything as multi-function
such as shops, souvenir shop, money exchange. Also roadways from port to town should be attention.
Better organization with shuttle busses maybe better to put more busses to the port terminal and connect port
area with the city by metro. Road and Traffic need to be improved all in port and city. Need more facilities and
more detail of tourist information.
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นักท่องเที่ยว

หน่วยงาน

T10

T9

T8

ผู้ให้สัมภาษณ์
T7

รายการให้สัมภาษณ์
Infrastructure and Transport can be improve better like a modern furnishings. The security and safety are
important. Next is the cleanliness, clean up rabish from road sides. Facilities as a complex, restaurant, rest area.
Improve road, sign, bus and taxi.
I thinks many things are important such as public utility, road, facilities. For example, should have more aircondition, more shop, more mirror.
Passenger terminal for amount passenger at the same times is the most important thing. I came here for second
times in this port, I come to try think, it better to concern all facilities, public utility, road sign, toilet. Better to
have shop to sell dry fruits. All service should have equal like airport. Free Wi-Fi at port would be good. Travel
agent, they should have more place to visit. And the last, more clean restroom.
I think infrastructure, public sign should be improve. It should give more opportunity to eat something. Should
have tourist information desk. Help with local transport or provide train to bring us and easy to go in attraction.
For facilities are food shop, souvenir shop, waiting area, Wi-Fi. Beside, more cleanliness restroom.
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