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งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1.ศกึษาการตดัสนิใจท่องเทีย่วในระบบนิเวศทางทะเลของนักท่องเทีย่ว
สะพายเป้ (Backpackers) 2.ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในระบบนิเวศทางทะเลของนักท่องเทีย่วสะพายเป้ 
(Backpackers) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มนักทอ่งเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) จ านวน 400 
คน โดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างทีอ่าสาเขา้มาตอบเอง (Voluntary response 
sample) น าผลทีม่าวเิคราะหท์างสถติ ิโดยหาหาค่ารอ้ยละ การแจกแจงความถี ่ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม T-test (Independent 
t-test) และ One Way ANOVA 

 ผลการวจิยั พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็น เพศหญงิ อาย ุ21-30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ 20,001-30,000 บาท โดยจุดประสงคท์ีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว
เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ เดนิทางทอ่งเทีย่วช่วงเวลาวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เทศกาล หรอืวนัหยุดยาว ท่องเทีย่วกบักลุ่ม
เพื่อน โดยค่าใชจ้่ายทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ทีพ่กั โรงแรม และตอ้งการท ากจิกรรมพายเรอื ชมธรรมชาต ิและการใหร้ะดบั
ความส าคญัการตดัสนิใจท่องเทีย่วนิเวศทางทะเล นักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญั ดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว และ
ดา้นสิง่ดงึดดูใจของแหล่งท่องเทีย่ว มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นบรกิารดา้นทีพ่กั ดา้นกจิกรรมทอ่งเทีย่ว ดา้น
บรกิารเสรมิจากทอ้งถิน่ และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเทีย่ว การเปรยีบเทยีบดา้นประชากรศาสตร ์
ส่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วนิเวศทางทะเลแบบสะพายเป้ (Backpacking) โดย เพศ อาชพี และเงนิเดอืน มผีล
ทีแ่ตกต่างกนั ส่วนอายุ สถานภาพ และการศกึษา ไมม่ผีลทีแ่ตกต่าง 
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Abstract 

 

The objectives of the study are 1. To study the decision to travel in the marine ecosystem of 
backpackers 2. To study tourism behavior in marine ecosystems of backpackers. The target groups used 
were 400 Thai backpackers in Bangkok, as gathered by the set of questionnaire based upon Voluntary 
response sample. The outcomes were analyzed by statistics to find Percentage , frequency , mean , 
standard deviation , T-test results and One-Way ANOVA. 

 The results found that most Thai backpackers were female, aged 21-30, with single status, 
completing the bachelor’s, most of the office worker, have accumulated income 20,001-30,000 Bath,  For 
the purpose of traveling to relax, travel during holidays or long holidays, with a group of friends, most 
important expenses are hotels, want to do paddle a boat activities  

See highest level of importance marine ecotourism factors decision. The most factor are Accessibility, 
Attractions, Accommodations, Activities, Ancillary Services,  Amenities respectively. The demography 
comparison of factor affecting decision of personal by sex, occupation, and income were difference. 
aged, status, and education were not difference. 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปี 2564 นับเป็นปีแห่งความทา้ทายของการท่องเทีย่วไทยอกีปี ทีย่งัคงตอ้งขบัเคลื่อนภารกจิดา้นการ
ท่องเทีย่วใหบ้รรลุเป้าหมายภายใตก้ารเผชญิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-
19) ทีย่งัคงด าเนินอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบทัว่โลก ไมว่่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย รวมทัง้ 



อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วท่ามกลางสถานการณ์ทีท่า้ทายนัน้ การท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) ยงัคงมุ่งมัน่
ตัง้ใจทีจ่ะผลกัดนัและปรบัตวัภายใตก้ระแสวกิฤตนี้ เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานไดบ้รรลุตามวสิยัทศัน์ “เป็นผูน้ าใน
การส่งเสรมิการท่องเทีย่วใหป้ระเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยัง่ยนื” 

 การท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตทิางทะเลถอืว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ทีไ่ดร้บั
ความสนใจจากนักท่องเทีย่ว ดงัที ่Yeemin, et al. (2001) กล่าวว่า การท่องเทีย่วชายฝัง่เป็นรปูแบบการท่องเทีย่ว
ทีไ่ดร้บัความนิยมและมคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย การท่องเทีย่วรปูแบบนี้ขึน้อยูก่บัระบบนิเวศแนว
ปะการงัเป็นหลกั สภาพของแนวปะการงัในทะเลอนัดามนัอยู่ในสภาพค่อนขา้งด ีมคีวามหลากหลายของธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มสงู นอกจากน้ีอทุยานแห่งชาตทิางทะเล เป็นพืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลอ่าวไทยและอนัดามนั มลีกัษณะ
พืน้ทีเ่ป็นภูเขา ป่าชายเลน ชายหาดและเกาะแก่ง ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์และสวยงาม ท าใหม้กีารใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรชายฝัง่ทะเล ผ่านกจิกรรมหลายๆอย่าง เช่น การท าประมงเพื่อจบัสตัวน์ ้า การเป็นแหล่งเพาะเลีย้งสตัว์
น ้า การเป็นแนวป้องกนัคลื่นลมตามธรรมชาต ิการใชเ้ป็นแหล่งอุตสาหกรรม ท่าเรอื การขนส่งสนิคา้ เป็นสถานที่
ท่องเทีย่วและพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นตน้ ( สุวลกัษณ์ สาธุมนัสพนัธุแ์ละคณะ 2555 ) 

 การท่องเทีย่วถอืว่าเป็นกจิกรรมหลกัของมนุษยม์าเป็นเวลานาน มนุษยม์กีารอพยพเคลื่อนทีอ่ยู่เสมอ 
การอพยพครัง้แรกของมนุษยย์คุใหม่ (Modern Human) มนุษยเ์ป็นนักเดนิทางมาตัง้แต่อดตี แต่ในชว่งแรกๆของ
อารยธรรมมนุษยน์ัน้ การท่องเทีย่วมจีุดมุง่หมายเพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจ แต่เมื่อมกีารพฒันาของระบบคมนาคม 
แผนที ่รวมถงึการปฏวิตัอิตุสาหกรรมในยโุรป ท าใหน้ักท่องเทีย่วมคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ แต่ยงัมคีนอกี
จ านวนหนึ่งทีป่ฏเิสธการท่องเทีย่วแบบนี้ กลบักนัแลว้พวกเขาเลอืกทีจ่ะท่องเทีย่วแบบดัง้เดมิ กล่าวคอืมคีวามเป็น 
“นักส ารวจ” (Explorer) แบบผูค้นในอดตี คนเหล่าน้ีจะมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั แตง่ตวัเรยีบรอ้ย สะพายเป้ใบใหญ่ 
อายุอยู่ในช่วงวยัรุ่นเสยีเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มคนเหล่าน้ีถูกเรยีกอยา่งรวมๆว่า “นักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้” 
(Backpackers) พวกเขามลีกัษณะเฉพาะ มวีฒันธรรม วถิชีวีติและจุดมุง่หมายในการท่องเทีย่วใกลเ้คยีงกนั ( 
การณัยภาส ภู่ยงยทุธ 2559 ) โดยเน้นถงึการรบัประสบการณ์ทอ่งเทีย่วแบบทา้ทายความสามารถของตนเองและ
มุ่งเน้นไปทีส่ถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดเ้ขา้ถงึธรรมชาตแิละวฒันธรรมของพืน้ทีต่่างๆ มกัจะชอบคุยกบัคนทอ้งถิน่ เพื่อ
เรยีนรูจ้ากคนทัว่ทุกมมุโลก ชอบทีจ่ะแลกเปลีย่นวฒันธรรมทางความคดิเหน็ระหว่างกนั ชอบพบปะเพื่อนใหม่อยู่
เสมอ กล่าวคอื นักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ไมไ่ดซ้ื้อแพค็เกจทวัร ์ในการท่องเทีย่วแต่เป็นการทอ่งเทีย่วดว้ยตนเอง 
เท่านัน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจท่องเทีย่วในระบบนิเวศทางทะเลของนักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers)  
2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในระบบนิเวศทางทะเลของนกัท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers)  

 

 



สมมติฐานของการวิจยั 

     1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacking) 
ของนักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacker) ในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั 

     2. ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ 
(Backpacking) ของนักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacker) ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

      ขอบเขตด้านประชากร 
               ประชากรกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื นักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) โดยเกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ กลุ่มตวัอย่างทีอ่าสาเขา้มาตอบเอง (Voluntary 
response sample) ในลกัษณะของการใชแ้บบสอบถามออนไลน์ของ Google Form และแจกแบบสอบถามใน
ช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เพจนักท่องเทีย่วในเฟสบุ๊ค 
      ขอบเขตด้านเน้ือหา 
               ขอ้มลูส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พฤตกิรรม
การท่องเทีย่ว และการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงินิเวศทางทะเล 
      ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
                เกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามจากช่องทางออนไลน์ ไดแ้ก่ เพจนักท่องเทีย่วในเฟสบุ๊ค 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
             ความหมายของการท่องเท่ียว 
             ส านักงานพฒันาการท่องเทีย่ว (2546) อธบิายวา่ การเดนิทางเพื่อผ่อนคลายความเครยีด แสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมเีงือ่นไขว่า การเดนิทางนัน้ เป็นการเดนิทางเพยีงชัว่คราว ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไมถู่ก
บงัคบัใหเ้ดนิทาง 
             นิคม จารุมณี , 2544 ไดใ้หค้วามหมายการท่องเทีย่วไว ้คอื การท่องเทีย่วหมายถงึการเดนิทาง ทีม่ ี3 ค า 
เป็นเงือ่นไขในการท่องเทีย่ว คอื 1.การเดนิทางจากสถานทีห่นึ่งไปยงัสถานทีห่นึ่ง โดยใชย้านพาหนะน าไปเป็น
ระยะทางใกลห้รอืไกลกไ็ด ้2.การท่องเทีย่วจะตอ้งมจีุดมุง่หมายปลายทาง 3.การท่องเทีย่วจะตอ้งมจีุดมุ่งหมาย 
(Purpose) มจีุดประสงคใ์นการเดนิทางไมใ่ช่เพื่อประกอบอาชพีหรอืไปอยู่ประจ า  



              จากค านิยามและความหมายของ การท่องเทีย่ว สรุปไดด้งันี้ การเดนิทางจากสถานทีใ่ด สถานทีห่นึ่ง ไป
ยงัอกีสถานทีห่นึ่งดว้ยความสมคัรใจ และเป็นการเดนิทางดว้ยเหตุผลของการท่องเทีย่ว มใิช่เพือ่ประกอบอาชพีอื่น
หรอืหารายได ้เช่น การเดนิทางเพื่อพกัผ่อน การเดนิทางเพื่อแลกเปลีย่นวฒันธรรม เป็นตน้ โดยมจีุดประสงค ์เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเทีย่ว โดยสถานทีแ่ละกจิกรรมขึน้อยู่กบัความชอบส่วนบุคคล 

            องคป์ระกอบของการท่องเท่ียว 
            Buhalis (2000) ไดอ้ธบิายความหมายขององคป์ระกอบทางการท่องเทีย่ว ไวด้งันี้ องคป์ระกอบส าคญั
ทางการท่องเทีย่ว ประกอบไปดว้ย 6 ประการ หรอื 6A’S ดงันี้ 1.แหล่งท่องเทีย่ว (Attractions) เช่น แหล่ง
ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งทอ่งเทีย่วทีม่นุษยส์รา้ง 2. การเขา้ถงึ (Accessibility) คอื ระบบคมนาคม 3. สิง่
อ านวยความสะดวก (Amenities) คอื รา้นอาหาร การบรกิารการท่องเทีย่ว 4.ทีพ่กั (Accommodations) คอื ทีพ่กั 
ทีค่อยใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มชมสถานทีน่ัน้ 5.กจิกรรม (Activities) คอื กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
นักท่องเทีย่วทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่6.การใหบ้รกิารของแหล่งท่องเทีย่ว (Ancillary Services) ไดแ้ก่ ธนาคาร โรงพยาบาล 
ไปรษณียแ์ละโทรคมนาคม 

            ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล 
            สถานบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2541) ไดใ้หค้วามจ ากดัความของค าว่า “การ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศทางทะเล” หมายถงึ การท่องเทีย่วอย่างมคีวามรบัผดิชอบในแหล่งธรรมชาตทิางทะเลทีม่ี
เอกลกัษณ์เฉพาะถิน่และแหล่งวฒันธรรมทีเ่กีย่วเน่ืองกบัระบบนเิวศทางทะเล โดยมกีระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัของ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใตก้ารจดัการสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่วอย่างมส่ีวนร่วมของทอ้งถิน่ เพื่อมุ่งใหเ้กดิจติส านึกต่อ
การรกัษาระบบนิเวศอย่างยัง่ยนื จากความหมายดงักล่าวจะเหน็ไดว้่า โดยพืน้ฐานแลว้การท่องเทีย่วเชงินิเวศทาง
ทะเล ไม่แตกต่างจากการท่องเทีย่วเชงินิเวศในพืน้ทีอ่ื่นๆ ความแตกต่างจงึอยู่ทีล่กัษณะพืน้ทีท่่องเทีย่ว ทีซ่ึง่มฐีาน
ทรพัยากรเกีย่วเน่ืองกบัทะเลเป็นสิง่ดงึดดูใจนักท่องเทีย่วในประเทศไทยนัน้ไดม้กีารแบง่ทรพัยากรการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศทางทะเล โดยจ าแนกตามพืน้ที ่เป้าหมายจ านวน 7 พื้นที ่ไดแ้ก่ 1.แนวปะการงัและกองหนิ 2.แหล่งหญา้
ทะเล 3.หาดทราย 4.ป่าชายเลน 5.ป่าบกในพืน้ทีเ่กาะ 6.พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะเป็นธรณีสญัฐาน 7.แหล่งท่องเทีย่ว
ชุมชนในระบบชายฝัง่ทะเล 
          นอกจากทรพัยากรทางการท่องเทีย่วทีไ่ดก้ล่าวมา กจิกรรมการท่องเทีย่วเป็นสิง่ดงึดดูใจนักท่องเทีย่วดว้ย
เช่นกนั โดยกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินิเวศทางทะเลส่วนใหญจ่ะอาศยัธรรมชาต ิหรอืวฒันธรรมทีป่รากฏดัง้เดมิ
เป็นทรพัยากรพืน้ฐานในการรองรบักจิกรรม โดยเน้นดา้นการเรยีนรู ้ไดร้บัประสบการณ์เกีย่วกบั
ทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมเป็นหลกั (ศูนยว์จิยัป่าไม,้ 2538) กจิกรรมการท่องเทีย่วดงักล่าว ประกอบดว้ย 
การด าน ้าลกึ การด าน ้าตืน้ การแล่นเรอืใบ กจิกรรมศกึษาวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของชมุชนดัง้เดมิในพืน้ที ่
กจิกรรมศกึษาธรรมชาต ิการดนูก การพายเรอื การล่องเรอืศกึษาธรรมชาต ิการเทีย่วถ ้าและกจิกรรมศกึษา
ทอ้งฟ้าจ าลองและดาราศาสตร ์  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 
             ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 



             ชวลันุช อุทยาน (2552) ใหค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว (Tourist Behavior) หมายถงึ 
พฤตกิรรมหรอืการกระทีแ่สดงออกถงึความรูส้กึนึกคดิ ความตอ้งการของจติใจทีต่อบสนองต่อการท่องเทีย่ว เช่น 
จุดประสงคใ์นการท่องเทีย่ว ความถีใ่นการท่องเทีย่ว ระยะเวลาในการท่องเทีย่ว วธิกีารเตรยีมการเดนิทาง ผูร้่วม
เดนิทาง แหล่งขอ้มลูการท่องเทีย่ว ประเภทของทีพ่กัแรม เป็นตน้ 
             ทวลีาภ รตันราช (2553, อา้งใน พนัธมน ภมรานนท)์ กล่าวว่า พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
พฤตกิรรมการเดนิทาง วตัถุประสงคข์องการเดนิทาง การพกัแรม และอื่นๆ แบ่งได ้ดงันี้ 1. วตัถปุระสงคข์องการ
เดนิทาง การท่องเทีย่วเพื่อสุขภาพ เพื่อการประชมุสมัมนา เพื่อศาสนา เป็นตน้       2.พาหนะทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัตามสภาพทางกายภาพของสถานทีท่ีจ่ะไป และโครงสรา้งของการคมนาคม 3.ลกัษณะ
ของการเดนิทางนักท่องเทีย่วชาวไทย นยิมทีจ่ะเดนิทางท่องเทีย่วเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อน กลุ่มครอบครวัหรอื
บรษิทัน าเทีย่ว เป็นตน้ 

แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจของนักท่องเท่ียว 
             Solomon (2002) กล่าวว่า การตดัสนิใจ เป็นลกัษณะของกจิกรรมกระบวนการในการตดัสนิใจของแต่ละ
บุคคลทีเ่กดิขึน้เมื่อท าการประเมนิ (Evaluating) การไดร้บั (Obtaining) การใช ้(Using) การด าเนินการภายหลงั
การบรโิภค (Disposing)  

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) กล่าวว่า การตดัสนิใจ คอื กระบวนการทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมของบุคคลที่
เกีย่วกบัการคน้หา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิ (Evaluating)และการใชจ้่าย 
(Disposing) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเขาหรอือาจจะ กล่าวไดว้่า การตดัสนิใจ คอื พฤตกิรรมและการ
กระท าเกีย่วกบัการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อ การใชส้นิคา้และบรกิาร เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความพงึพอใจของผูท้ีต่ดัสนิใจ 

   

วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
           กลุ่มประชากรตวัอย่าง (Sample size) ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) 
โดยสตูรก าหนดขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane ใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
           เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ดงันี้ ส่วนที ่1 แบบสอบถามคดักรอง 2. แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปหรอืขอ้มลูส่วนบุคคล 3. แบบสอบถาม
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วเป้ 4. แบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจท่องเทีย่วสะพายเป้ 
 



การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
            1.ความตรง (Validity) หมายถงึ ความแม่นย าของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานของงานวจิยั โดยน าแบบสอบถามไปปรกึษากบัผูท้ีเ่ชีย่วชาญในดา้นที่
เกีย่วขอ้งกบัการวจิยั หรอื IOC จ านวน 3 ท่าน เพื่อใหค้ าแนะน า และปรบัปรุงแบบสอบถามใหเ้หมาะสม 
            2.ความเทีย่ง (Reliability) หมายถงึ ความคงทีจ่ากผลทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซึง่ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ Pilot Test จ านวน 40 ชุดกบักลุ่ม
ตวัอย่าง โดยเครื่องมอืทีใ่ชท้ดสอบ ทีเ่รยีกว่า การหาสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
              ในส่วนขอ้มลูพืน้ฐานส่วนบุคคล ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในระบบนิเวศทางทะเลแบบสะพายเป้
(Backpacking) ใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ การแสดงค่ารอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถี ่(Frequency) 
               ในส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจท่องเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลของนักท่องเทีย่วสะพายเป้
(Backpackers) โดยหาค่าเฉลีย่ (Average) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
            สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
            วเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่าง ตวัแปรตน้ และ ตวัแปรตาม ดว้ยการทดสอบค่าสถติ ิ2 แบบ คอื ค่า
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างดว้ย (One-way ANOVA) และ T-test และถา้หากว่าผลการ
ทดสอบพบความแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติ ิผูว้จิยัจะทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยการวเิคราะห ์Post 
Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าคูใ่ดทีแ่ตกต่างกนั โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

 

ผลการวิจยั 

 

           ผลการศกึษา “ศกึษาพฤตกิรรมการท่องเทีย่วในระบบนิเวศทางทะเลทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่ว
แบบสะพายเป้ (Backpacking) ของนักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers)” ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตัว้อย่างทัง้หมด 400 คน จากนัน้น าแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มลูและ
แปลความหมายขอ้มลู โดยผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์มดีงันี้ 

 

 

 



            ตารางท่ี 1 ศึกษาการตดัสินใจท่องเท่ียวในระบบนิเวศทางทะเลของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ 
(Backpackers) 

ปัจจยัการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ 
(Backpacking) ของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ 

(Backpackers) 
ค่าเฉล่ีย S.D. การแปรผล 

ดา้นสิง่ดงึดดูใจของแหล่งท่องเทีย่ว 4.25 .386 มากทีสุ่ด 
ดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว 4.41 .424 มากทีสุ่ด 
ดา้นสิง่อ านายความสะดวกของแหล่งท่องเทีย่ว 4.01 .557 มาก 
ดา้นบรกิารเสรมิจากทอ้งถิน่ 4.10 .514 มาก 
ดา้นบรกิารดา้นทีพ่กั 4.17 .495 มาก 
ดา้นกจิกรรมท่องเทีย่ว 4.15 .463 มาก 
รวม 4.18 .473 มาก 

           จากตารางท่ี 1 ปัจจยัการตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacking) ของนักทอ่งเทีย่วสะพายเป้ 

(Backpackers) โดยภายรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.18) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 2 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว (�̅� = 4.41) และดา้นสิง่ดงึดดูใจของแหล่งท่องเทีย่ว (�̅� = 4.25) ตามล าดบั 

และ อยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบรกิารดา้นทีพ่กั (�̅� = 4.17) ดา้นกจิกรรมท่องเทีย่ว (�̅� = 4.15) ดา้น

บรกิารเสรมิจากทอ้งถิน่ (�̅� = 4.10) ดา้นสิง่อ านายความสะดวกของแหล่งท่องเทีย่ว (�̅� = 4.01) ตามล าดบั สรุป 
ปัจจยัการตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacking) ของนักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) โดยภาย

รวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.18) และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.25-4.41) รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 
4.01-4.17) 

             ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวในระบบนิเวศทางทะเลของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ (Backpackers)  
             ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) ไดแ้ก่ จุดประสงคก์ารเดนิทางท่องเทีย่ว
ระบบนิเวศทางทะเลแบบสะพายเป้ (Backpacking) ระยะเวลาในการเดนิทางท่องเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลแบบ
สะพายเป้ (Backpacking) ลกัษณะการเดนิทางท่องเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลแบบสะพายเป้ (Backpacking) 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางท่องเทีย่วส่วนไหนเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหต้ดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ 
(Backpacking) และความตอ้งการดา้นกจิกรรมในการเดนิทางทอ่งเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลแบบสะพายเป้ 
(Backpacking) จากกลุ่มตวัอย่างนักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) จ านวน 400 คน จากการวเิคราะห ์พบว่า 
นักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) ส่วนใหญ่ มจีุดประสงคก์ารเดนิทางท่องเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลแบบ
สะพายเป้ (Backpacking) เพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ จ านวน 377 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.3  ระยะเวลาในการเดนิทาง
ท่องเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลแบบสะพายเป้ (Backpacking) จะเลอืกท่องเทีย่วในช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เทศกาล 
หรอืวนัหยุดยาว จ านวน 277 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 ลกัษณะการเดนิทางท่องเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลแบบ
สะพายเป้ (Backpacking) เลอืกการท่องเทีย่วกบักลุ่มเพื่อน จ านวน 314 คน คดิเป็นรอ้ยละ 78.5 ค่าใชจ้่ายในการ
เดนิทางท่องเทีย่วส่วนไหนเป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีท่ าใหต้ดัสนิใจทอ่งเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacking) เป็น



ค่าใชจ้่ายดา้นทีพ่กั โรงแรม จ านวน 346 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.5 และความตอ้งการดา้นกจิกรรมในการเดนิทาง
ท่องเทีย่วระบบนิเวศทางทะเลแบบสะพายเป้ (Backpacking) เลอืกกจิกรรมพายเรอื ชมธรรมชาต ิจ านวน 314 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 78.5 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

           ผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการอภปิรายผล ตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้คอื 1.
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacking) ของ
นักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacker) ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั 2.ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการทอ่งเทีย่วทีแ่ตกต่าง
กนั ส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacking) ของนักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ 
(Backpacker) ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
          1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตรท่ี์แตกต่างกนั ส่งผลให้มีการตดัสินใจท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ 
(Backpacking) ของนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ (Backpacker) ในระดบัท่ีแตกต่างกนัโดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ 
           การศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ และการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั ไมม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpackers) ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (จริดาภา 
สนิทจนัทร ์2564) ทีไ่ดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงินิเวศของนักท่องเทีย่ว กรณีศกึษาตลาดน ้า
บางน ้าผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่อีายุต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจที ่ไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัวจิยัของ (มาศศุภา นิ่มบุญจาช 2558) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่วและ
การมส่ีวนร่วมของชุมชน ทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืทางการท่องเทีย่วเชงินิเวศเขาสนัหนอกววั (อุทยานแห่งชาตเิขา
แหลม) พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มผีลต่อองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่ว ดา้นเสน้ทาง
คมนาคม ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้นทีพ่กั ทีไ่ม่แตกต่างกนั 
          ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาชพี และรายได ้ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่ว
แบบสะพายเป้ (Backpackers) ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (มาศศุภา นิม่บุญจาช 2558) ไดศ้กึษา
เรื่อง การศกึษาองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่วและการมส่ีวนร่วมของชุมชน ทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืทางการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศเขาสนัหนอกววั (อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม) พบว่า นักท่องเทีย่วทีม่รีายไดต้อ่เดอืนต่างกนั มี
ผลต่อองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่ว ดา้นเสน้ทางคมนาคม ทีไ่มแ่ตกต่างกนั และมดีา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
ดา้นทีพ่กั ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้เน่ืองจาก นักท่องเทีย่วแต่ละคนมรีายไดไ้ม่เท่ากนั ท าใหก้ารตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ 
เช่น สถานทีท่่องเทีย่ว ทีพ่กั และอาหาร มคีวามแตกต่างกนั เชน่ สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้ถงึยากและมี
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางสงู นักท่องเทีย่วทีม่รีายไดน้้อยกอ็าจจะตดัสนิใจไม่ท่องเทีย่วสถานทีน่ัน้ เป็นตน้ และไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (จริดาภา สนิทจนัทร ์2564) ทีไ่ดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงินิเวศ
ของนักท่องเทีย่ว กรณีศกึษาตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมุทรปราการ ทีพ่บว่า นักท่องเทีย่วทีม่เีพศ และอาชพี



ต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจ ไมแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้เน่ืองจาก นักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) แต่ละเพศจะมี
ความชื่นชอบในสถานทีเ่ทีย่วทีต่่างกนั เพราะแต่ละคนมนีิสยั การใชช้วีติ ความชอบ ตามบรบิทของสงัคมและ
อาชพี ซึง่สิง่ดงึดดูใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั  
             2.ปัจจยัด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มกีารตดัสินใจท่องเท่ียวแบบสะพาย
เป้ (Backpacking) ของนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ (Backpacker) ในระดบัท่ีแตกต่างกนั    
           การศกึษา พบว่า ทุกปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นจุดประสงคก์าร
เดนิทาง ดา้นระยะเวลาในการเดนิทางท่องเทีย่ว ดา้นลกัษณะการเดนิทางท่องเทีย่ว ดา้นค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ท่องเทีย่ว ดา้นความตอ้งการดา้นกจิกรรม มกีารตดัสนิใจท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ (Backpacking) ทีแ่ตกต่างกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบัวจิยัของ (ภทัราพร สทิธฉิตัรทอง 2562) ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัในการเลอืก
เดนิทางของนักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วเกาะพพี ีจงัหวดักระบี ่ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่ว
ช่วงเวลาเลอืกเดนิทางเป็นระยะเวลา 3 วนั มากทีสุ่ด ทัง้นี้เน่ืองจาก การท่องเทีย่วนิเวศทางทะเลค่อนขา้งทีจ่ะใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางค่อนขา้งนาน เพราะสถานทีท่่องเทีย่วเยอะ มคีวามหลากหลาย จงึท าใหน้ักท่องเทีย่วที่
เขา้มาท่องเทีย่วส่วนมากใชว้นัหยุดยาวในการท่องเทีย่ว รวมทัง้ ปัจจยัดา้นราคา ทีน่ักท่องเทีย่วใหค้วามส าคญั 
เรื่อง อตัราค่าบรกิารหอ้งพกัและกจิกรรมมรีาคาเหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (มาศศภุา นิ่มบุญจาช 2558) 
ไดศ้กึษาเรื่อง การศกึษาองคป์ระกอบทางการท่องเทีย่วและการมส่ีวนร่วมของชุมชน ทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืทางการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศเขาสนัหนอกววั (อุทยานแห่งชาตเิขาแหลม) ผลการศกึษาพบว่า นักท่องเทีย่วเลอืกเดนิทางมา
กบัครอบครวั/ญาต ิมากทีสุ่ด ทัง้นี้เน่ืองจาก ลกัษณะการเดนิทางท่องเทีย่วจะสามารถเปลีย่นไปได ้ขึน้อยู่กบั
สถานการณ์และสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ักเดนิทางเลอืก ไม่สอดคลอ้งกบัวจิยัของ (จริดาภา สนิทจนัทร ์2564) ที่
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงินิเวศของนักท่องเทีย่ว กรณีศกึษาตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดั
สมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่าง พบว่า จุดประสงคท์ีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจท่องเทีย่วเชงินิเวศของ
นักท่องเทีย่วในตลาดน ้าบางน ้าผึง้ จงัหวดัสมทุรปราการ ดา้นพืน้ที ่ดา้นการจดัการ ดา้นกจิกรรม กระบวนการ 
และดา้นการมส่ีวนร่วม ไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นี้เน่ืองจาก นักท่องเทีย่วแต่ละคนมคีวามชื่นชอบในการท่องเทีย่วตาม
สถานทีต่่างๆทีแ่ตกต่างกนั โดยนักท่องเทีย่วบางคนเหนื่อยจากการท างานกเ็ลอืกทีจ่ะท่องเทีย่วเพื่อพกัผ่อนหย่อน
ใจ ส่วนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาพรอ้มกบักลุ่มเพื่อน กจ็ะเลอืกท่องเทีย่ว โดยเน้นท ากจิกรรม เช่น พายเรอื ด าน ้า
ดปูะการงั เป็นตน้ จงึท าใหจุ้ดประสงคใ์นการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วสะพายเป้ (Backpackers) มคีวามแตกต่าง
กนั 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

 

จากผลการวิจยัด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว พบว่า  
 1.ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัจุดนัง่พกัผ่อนใหเ้พยีงพอต่อจ านวนนักท่องเทีย่ว และจุดพกัผ่อนควร
เป็นจุดทีเ่หน็ววิทวิทศัน์สวยงาม เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วทีม่าพกัผ่อนประทบัใจ  



 2.ทีพ่กั โรงแรม มส่ีวนในการตดัสนิใจมากทีสุ่ด ผูป้ระกอบการไม่ควรทีจ่ะตัง้ราคาทีพ่กั โรงแรม 
สงูจนเกนิไป เน่ืองจาก ปัจจุบนัมทีีพ่กั โรงแรม เกดิขึน้มากมาย และหากผูป้ระกอบการทีต่ัง้ราคาสงูเกนิไป อาจจะ
ท าใหเ้สยีโอกาสในการไดน้ักท่องเทีย่วเป็นลูกคา้  
 3.ความตอ้งการดา้นกจิกรรม ในการเดนิทางท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการควรจะจดัหาอุปกรณ์ให้
เพยีงพอต่อ จ านวนนักท่องเทีย่ว และควรจะเชค็ความช ารุดบกพร่องของอุปกรณ์ตลอดเวลา เพือ่ป้องกนัอนัตราย
ทีจ่ะเกดิขึน้กบันักท่องเทีย่ว 
จากผลการวิจยัด้านการตดัสินใจในการท่องเท่ียว พบวา่ 
                  1.ผูป้ระกอบการตอ้งมกีารดแูลจดัการสถานทีท่่องเทีย่วใหม้คีวามสะอาด ไมม่ขียะ และควรมี
เจา้หน้าทีพ่รอ้มเตม็ใจใหข้อ้มลูทีน่ักท่องเทีย่วตอ้งการ พรอ้มทัง้ดแูลความปลอดภยัใหก้บัสถานทีเ่ทีย่วและ
นักท่องเทีย่ว เพื่อใหน้ักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มายงัสถานทีท่่องเทีย่วรูส้กึปลอดภยั สบายใจ และเพลดิเพลนิกบัสถานที่
ท่องเทีย่วมากทีสุ่ด ซึง่เป็นการสรา้งความประทบัใจใหน้ักท่องเทีย่ว 
                  2.ผูป้ระกอบการควรมป้ีายบอกทางทีช่ดัเจน พรอ้มทัง้มรีถสาธารณะ รบั-ส่ง นักท่องเทีย่วเขา้ไปยงั
สถานทีท่่องเทีย่ว และสิง่ส าคญัทีผู่ป้ระกอบการ ควรใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด คอื เรื่องเสน้ทางในการเขา้ถงึสถานที่
ท่องเทีย่ว ตอ้งมคีวามปลอดภยั หากเสน้ทางไม่สามารถเขา้ถงึสถานทีท่่องเทีย่วได ้ควรจะตอ้งมป้ีายตดิ หรอืการ
ประกาศใหน้ักท่องเทีย่วทุกคนรบัทราบ 
                      3.หอ้งสุขา หอ้งอาบน ้า ตอ้งเพยีงพอ สะอาด เป็นสดัเป็นส่วน แยกเพศใหช้ดัเจน เพื่อความ
สะดวกสบาย และความสบายใจ ในการใชบ้รกิารของนักท่องเทีย่ว 
                      4.ผูป้ระกอบการควรจะมกีจิกรรมใหน้ักท่องเทีย่ว หลากหลาย เน่ืองจาก นักท่องเทีย่วมหีลายช่วง
อายุ ซึง่บางคนอาจจะไม่เหมาะกบับางกจิกรรม จงึควรมกีจิกรรมทีร่องรบันักท่องเทีย่ว และอุปกรณ์ของกจิกรรม
ควรจะตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง เพื่อความปลอดภยัของนักท่องเทีย่ว 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
                  1. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรจะลงพืน้ทีเ่พื่อแจกแบบสอบถาม โดยเลอืกสถานทีแ่จกแบบสอบถาม
คอื สถานทีท่่องเทีย่วทางทะเล เพื่อทีใ่หก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามแมน่ย าและหลากหลายมากขึน้ 
                  2. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรจะใชก้ลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นชาวต่างชาตริ่วมดว้ย เน่ืองจากสถานที่
ท่องเทีย่วทางทะเล ในประเทศไทย กเ็ป็นทีน่ิยมในกลุ่มนักท่องเทีย่วตา่งชาต ิผูป้ระกอบการทัง้ภาครฐัและเอกชน 
จะไดน้ าความคดิเหน็จากนักท่องเทีย่วกลุ่มดงักล่าว มาพฒันา และปรบัปรุง 
                  3. การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ซึง่เป็นการสะทอ้นภาพรวมของนักท่องเทีย่วสะพาย
เป้ (Backpackers) ควรจะท าการศกึษาเชงิคุณภาพ เพื่อศกึษารายละเอยีดเชงิลกึของนักท่องเทีย่วสะพายเป้ 
(Backpackers) ในดา้นต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์มากขึน้ 
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