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บทคัดยอ 
 ในปจจุบัน อุตสาหกรรมทองเที่ยวไดกลายมาเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เกาะลานถือวาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งสรางรายได
ใหแกจังหวัดจํานวนมากและมีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น การศึกษาในครั้งนี้ไดประยุกตใช
หลักการจัดการโลจิสติกสเขามาใชกับการทองเที่ยวภายใตสมมติฐานที่วาถามีการเคล่ือนยายหรือการขนสง
นักทองเท่ียวจากเมืองพัทยามายังเกาะลาน รวมทั้งมีระบบเครือขายการขนสงท่ีดีและมีประสิทธิภาพภายใน
เกาะลานก็จะชวยสงเสรมิและสนับสนุนการทองเท่ียวบนเกาะลานไดอยางย่ังยืน  
 วัตถุประสงคของการศึกษาคือเพ่ือศึกษารูปแบบการพยากรณจํานวนนักทองเท่ียวและอุปสงคของ   
การทองเท่ียวบนเกาะลานเพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและการพัฒนาความตองการระบบ
สาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบเครือขายการขนสงบนเกาะลาน รวมท้ังไดทําการศึกษา
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเครือขายการขนสงและระบบโลจิสติกส เพ่ือรองรับการเติบโตและ
ขยายตัวดานการทองเที่ยวของจังหวัดชลบุรี การศึกษาในครั้งนี้ไดเก็บขอมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิซึ่ง
ครอบคลุมกลุมเปาหมายคือนักทองเท่ียว ผูประกอบการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
 ผลการใชรูปแบบการพยากรณอนุกรมเวลาแบบจําลองแนวโนม Quadratic และ Exponential 
Smoothing พบวาอีก 10 ปขางหนาจํานวนนักทองเที่ยวจะขยายตัวเพ่ิมเปนประมาณเกือบ 2 ลานคน         
ซึ่งกระทบตอการออกแบบระบบการขนสงจากเมืองพัทยาไปยังเกาะลานซึ่งปจจุบันนี้ตองใชเรือยนตมากกวา 
1,500 เท่ียวตอวัน ประเด็นท่ีตามมาจากการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวคือการวางแผนระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกบนเกาะลานซึ่งปจจุบันนี้ยังขาดความพรอมและการวางแผนเชิงรุก
เพ่ือใหเกาะลานเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน นอกจากนี้ การศึกษาพบวาเกาะลานควรสราง
แหลงทองเท่ียวใหมและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมกอนท่ีจะกลายเปนแหลงเส่ือมโทรม ประเด็นสุดทาย
พบวาเกาะลานควรวางแผนการบริหารจัดการขยะ (Reverse Logistics) ท่ีเกิดขึ้นจากการขยายตัวของ
นักทองเท่ียวและประชากรแฝงอยางมีประสิทธิภาพซึ่งเปนประเด็นท่ีสําคัญอยางย่ิงและสงผลกระทบตอการ
เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามบนเกาะลาน  
 
คําสําคัญ:  โลจิสติกส; การทองเท่ียว; เกาะ; หมูเกาะลาน; ประเทศไทย 
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1. บทนํา 
 ความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยในรอบทศวรรษที่ผานมา รายไดจากอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวอยูในลําดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดการสงออกสินคา ดังนั้น ความสําเร็จ
ท่ีจะนําอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทยไปสูความมีคุณภาพและความเปนเลิศไดยอมขึ้นอยูกับพลัง   
ขับเคล่ือนท่ีเขมแข็ง มีโครงขายและระบบงานที่ดีมีคุณภาพ จึงจะสามารถสรางประโยชนสูงสุดใหกับ
ประเทศชาติและประชาชนได จังหวัดชลบุรี เปนอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีแหลงทองเท่ียวที่สําคัญและมีนักทองเท่ียว
สูงท่ีสุด 10 อันดับแรกของประเทศไทย ดวยภูมิประเทศท่ีเปนท่ีราบชายฝงทะเลเปนสวนใหญและมีหาดทราย
ท่ีสวยงามขึ้นชื่อหลายแหลง เชน ชายหาดบางแสน ชายหาดจอมเทียนพัทยานอกจากเกาะเหลานี้แลวหมูเกาะ
ลานมีจํานวนนักทองเท่ียวมาเยือนในแตละวันพบวาในชวงที่ไมใชฤดูกาลทองเท่ียว (Low Season)             
มีนักทองเท่ียวประมาณวันละ 700 – 1,000 คน และชวงนอกฤดูกาลทองเท่ียว (High Season) มีนักทองเท่ียว
มากกวาวันละ 2,000 คน โดยเฉพาะชาวตางชาติซึ่งเดินทางมาเที่ยวพัทยาจะขามมาเท่ียวบนเกาะลานเปน
สวนใหญ  
 การนําผลทางการตลาดทองเท่ียวมาเปนแนวทางในการพัฒนา โดยใหความสําคัญดานการบริการ 
ความปลอดภัย และการทองเท่ียวอยางยั่งยืน การนําหลักการจัดการโลจิสติกสมาใชในการดึงนักทองเท่ียวมา
เท่ียวและสรางความพรอมทางการทองเท่ียวในการปรับปรุงระบบตางๆ ภายในบริเวณเกาะลานท้ังระบบ
โครงขายคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ซึ่งอาจมีการพัฒนาใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้นเพ่ือรองรับความตองการของนักทองเท่ียว การศึกษาครั้งนี้จะ  ชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามรถใช
เปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการทองเท่ียวบนเกาะลาน ซึ่งตองอาศัยการศึกษาขอมูลท่ี
สอดคลองกับอุปสงคการทองเที่ยวท่ีเพ่ิมมากขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและสามารถดํารงรักษาคุณสมบัติของ
ทรัพยากรการทองเที่ยวไวไดอยางยั่งยืน รวมท้ังยกระดับการทองเที่ยวพ้ืนท่ีหมูเกาะลานตามมาตรฐานใน
ระดับสากล 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 รูปแบบของเครื่องมือในการพยากรณแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดดังนี้ (สมเกียรติ, 2546)  
 2.1 เทคนิคการพยากรณเชิงคุณภาพ (qualitative forecasting technique) เปนการพยากรณท่ีอาศัย
ประสบการณ ความรูความสามารถ หรือวิจารณญาณของผูเกี่ยวของหรือผูเชี่ยวชาญท่ีจะพยากรณเร่ืองใด
เรื่องหนึ่ง การพยากรณแบบนี้ไมมีหลักเกณฑตายตัว สําหรับการศึกษาการวางแผนอุปสงคของธุรกิจ       
การทองเท่ียวเกาะลาน จะประกอบไปดวยการพยากรณทางการตลาดของธุรกิจ ซึ่งจะใชเทคนิคการพยากรณ
เชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการคนหา (expolratory forecasting methods) เพ่ือคนหาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจมาทองเท่ียวเกาะลาน แลวนําผลที่ไดมาทําการพยากรณทางการตลาดตอไป 
 2.2 เทคนิคการพยากรณเชิงปริมาณ (quanitative forecasting technique) เปนการพยากรณท่ีตอง
อาศัยความรูทางคณิตศาสตรและสถิติไปสรางรูปแบบหรือสมการพยากรณเพ่ือจะพยากรณขอมูลหรือ
เหตุการณในอนาคต การพยากรณเชนนี้ตองมีขอมูลในอดีตท่ีผานมาท่ีอยูในรูปของตัวเลขหรือสามารถแปลง
คาเปนตัวเลขไดและตองมีปริมาณมากจึงจะทําใหการพยากรณนี้มีความนาเชื่อถือ แบงไดเปน 2 แบบ คือ 
เทคนิคการพยากรณแบบอนุกรมเวลา (time series models) และเทคนิคการพยากรณแบบเปนเหตุเปนผล 
(causal models or exploratory models) ขอมูลอนุกรมเวลาประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 4 อยาง คือ 
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 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้จะใชการพยากรณเชิงปริมาณ โดยใชเทคนิคการพยากรณแบบอนุกรมเวลา 
แบบเทคนิคการทําใหเรียบ (Smoothing Method) วิธีการพยากรณแบบนี้ คาพยากรณในอนาคตจะขึ้นอยูกับ
คาสังเกตในอดีตโดยมีการใหน้ําหนัก (Weight) กับคาสังเกตในอดีตท่ีแตกตางกันออกไป เชน กรณีท่ีให
น้ําหนักกับคาสังเกตเทากันหมดทุกคา จะเรียกวิธีการเฉล่ียเคล่ือนที่ (Moving Average Method) กรณีให
น้ําหนักกับคาสังเกตไมเทากัน จะเรียกวาวิธีการเฉล่ียเคล่ือนท่ีแบบถวงน้ําหนัก (Weighted Moving Average 
Method) และกรณีใหน้ําหนักกับคาสังเกตลดหล่ันกันแบบเอกซโพเนเชียล (Exponential) จะเรียกวาวิธีการทํา
ใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียลยังมีชื่อเรียกเฉพาะอีกตางหากซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะขอมูลอนุกรมเวลา วิธีนี้จะ
ใชในการพยากรณจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมายังเกาะลาน แลวนําผลการพยากรณดังกลาวมาวิเคราะหรวมกับ
ผลการพยากรณทางการตลาด นําไปสูการวางแผนอุปสงคของธุรกิจการทองเท่ียวเกาะลานตอไป 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเชิงโลจิสติกสบนเกาะลาน 
 การจัดการโลจิสติกสดานการทองเท่ียว เปนการบูรณาการแนวคิดการจัดการโลจิสติกสกับแนวคิดการ
จัดการทองเท่ียวเขาดวยกัน ในการพิจารณารูปแบบการจัดการโลจิสติกสดานการทองเท่ียวมีความจําเปนตอง
เขาใจถึงหวงโซอุปทานของการทองเท่ียว เนื่องจากแนวคิดและรูปแบบการจัดการโลจิสติกสเปนการบริหาร
จัดการการไหลเวียนภายในหวงโซอุปทานท่ีประกอบดวยการจัดการและการบริหารในเรื่องการไหลเวียน
ทางดานกายภาพ (Physical) การเงิน (Financial) และสารสนเทศ (Information) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 : กรอบแนวคิดความสัมพันธระหวางคุณคาท่ีไดรับจากส่ิงดึงดูดใจดานการทองเท่ียวและการจัดการ 
โลจิสติกสดานการทองเท่ียวกับความจงรักภักดีตอแหลง/สถานที่ทองเที่ยว 

 
 ในป ค.ศ.2002 INPECO (Instiugues de Ecologia) ไดเสนอ The Tourism Sustainabiliy Supply 
Chain Model (European Parliament, Luxembourg, 2002) ท่ีแสดงถึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีแตกตางกันของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และสวนประกอบในหวงโซอุปทานของการเสนอสิคาและบริการตอนักทองเท่ียว 
 เมื่อนําแนวคิดในเรื่องของการจัดการโลจิสติกสมาประยุกตใชกับ The Tourism Sustainability Supply 
Chain Model ดังกลาว ทําใหไดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกสดานการทองเท่ียวท่ียั่งยืน โดย
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กรอบแนวคิดดังกลาวเปนการจัดการท่ีทําใหการไหลเวียนทางดานกายภาพ การเงิน และสารสนเทศจาก
แหลงกําเนิดไปสูนักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีท่ีสุดกระบวนการดังกลาวเริ่มตน
ตั้งแตการผสมผสานวัตถุดิบดานการทองเท่ียวที่เปนเรื่องของ Destination Management และ Product 
Supplier โดยการผสมผสานดังกลาวถูกจัดการโดยตัวบุคคลหรือองคกรก็ไดแลวผลิตออกมาเปนสินคา
ทองเท่ียวเพ่ือเสนอตอนักทองเท่ียว  
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 
กรอบการศึกษาของโครงการ 
 ในการศึกษาคร้ังนี้จะเริ่มจากการศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมนักทองเท่ียวในอดีตและ
ปจจุบันเพ่ือใชในการพยากรณอุปสงคหรือจํานวนนักทองเท่ียวท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นในอีก 10 ปขางหนารวมทั้ง
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการวางแผนและการพัฒนาพ้ืนท่ี ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกบน
เกาะลาน จากผลการพยากรณสามารถนํามาใชในการวางแผนเกี่ยวกับระบบการขนสงระหวางเมืองพัทยาและ
เกาะลานและการขนสงภายในเกาะลาน โดยกําหนดใหมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 

 

 
รูปท่ี 2 : กรอบการศึกษาของโครงการ 

 

การพยากรณ
อุปสงค (Demand 

Forecast) 
การวางแผนและ
พัฒนาระบบการ
ขนสงระหวางเมือง
พัทยาและเกาะลาน  

การพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวอยาง
ยั่งยืนโดยใช

เทคนิคโลจิสติกส 

การวางแผนและการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวย

ความสะดวก 

 

การวางแผนเครือขายการขนสง
และระบบโลจิสติกสบนเกาะลาน 

การบริการจัดการขยะโดยใช
เทคนิคโลจิสติกสยอนกลับ 
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 ตามกรอบแนวคิดน้ี ยังสามารถนํามาใชในการพยากรณโรงแรมหรือท่ีพักเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
นักทองเท่ียวและการวางแผนในเรื่องการบริหารจัดการขยะบนเกาะ ประการสุดทายคือการใชขอมูลดังกลาว
มาทําการวางแผนและการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเที่ยวยังเกาะลาน
ตลอดท้ังป โดยสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเท่ียวเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกสบาย ความปลอดภัย 
การรักษาภูมิปญญาในทองถ่ินและการปกปองและรักษาสภาพแวดลอมอยางย่ังยืน    
 
คําถามสําหรับการวิจัย 
 จากการกําหนดขอบเขตการศึกษาของปญหาท่ีแนนอนและสามารถที่จะกําหนดคําถามสําหรับการวิจัย
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดอยางถูกตองชัดเจนการศึกษานี้มีคําถาม คือ  

1) รูปแบบการพยากรณท่ีเหมาะสมในการนํามาใชในการพยากรณจํานวนนักทองเท่ียวและอุปสงคของ
การทองเท่ียวของเกาะลาน เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนและการพัฒนาความตองการระบบ
สาธารณูปโภค ส่ิงอํานวยความสะดวกและระบบการขนสงบนเกาะลานคือรูปแบบใด 

2) รูปแบบของระบบสาธารณูปโภคที่มีอยูบนเกาะลานเหมาะสมเพียงใดและควรปรับปรุงไปในลักษณะ
อยางไร 

3) รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเครือขายการขนสงและระบบโลจิสติกส เพ่ือรองรับการเติบโต
และขยายตัวดานการทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรี ควรมีลักษณะอยางไรจากท่ีเปนอยู ณ ปจจุบันและ         
ควรปรับปรุงอยางไร 
ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง (Population & Sampling Procedures) 

การกําหนดขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง (Population & Sampling Procedures) เปน      
ดังตารางท่ี 1  

 
ตารางที่ 1 : แสดงจํานวนกลุมประชากรและกลุมตัวอยางของการศึกษา 

ลําดับ กลุมผูใหบริการ แบบสอบถาม การสัมภาษณ 

1 นักทองเท่ียวคนไทย 170 30 
2 นักทองเท่ียวตางประเทศ 50 15 
3 ผูประกอบการบนเกาะ อาทิ โรงแรม รานอาหาร เปนตน 50 20 

4 
หนวยงานราชการ อาทิ เทศบาลเมืองพัทยา การทองเท่ียว

แหงประเทศไทย เปนตน 
20 5 

รวม 290 70 

  
 ตารางท่ี 1 แสดงกลุมประชากรและกลุมตัวอยางของการศึกษาซึ่งประกอบดวยกลุมนักทองเที่ยว      

คนไทย นักทองเท่ียวตางประเทศ ผูประกอบการบนเกาะ อาทิ โรงแรม รานอาหารเปนตน นอกจากนั้นก็มีการ
สอบถามกลุมหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ อาทิ เทศบาลเมืองพัทยา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน 
ซึ่งขนาดกลุมตัวอยางของการศึกษาไดจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักทองเท่ียวท่ีมาเที่ยวยัง
เกาะลาน จังหวัดชลบุรี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) พ้ืนท่ีศึกษา คือ บริเวณ
แหลงทองเท่ียวตาง ๆ บนเกาะลาน พัทยา จังหวัดชลบุรี  
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ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางไดใช แนวทางของ Krejcie และ Morgan (ศิริลักษณ  สุวรรณวงศ.
2538 , หนา235-237) ไดกําหนดขนาดประชากรจากจํานวนนักทองเที่ยวท่ีมายังเกาะลานและจํานวน       
กลุมตัวอยางอื่น ๆ โดยเฉล่ียประมาณ 2,216 คนตอวัน โดยสูตรสําหรับคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง         
ตามแนวทางของ Krejcie และ Morgan เปนการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ( n ) สําหรับการเลือกตัวอยาง
สุมจากประชากรที่มีขนาดจํากัด( N ) เพ่ือใชประมาณคาสัดสวนของประชากรใหมีระดับความเชื่อมั่น 95% 
และมีความคลาดเคล่ือน 5 

 
วิธีการและขั้นตอนการเก็บขอมูล (Data Collection) 

มีการใชขอมูลท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิแหลง ซึ่งจะเปนการเก็บขอมูลท้ังใน      
เชิงปริมาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยขอมูลทุติยภูมิจะไดมาจาก
หลายแหลงดังนี้ คือ 

1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ  
  1) การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) โดยทําการศึกษาบทความทางวิชาการและ
ขอมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของและเอกสารตางๆ การศึกษาครั้งนี้ จะทําการศึกษาและวิเคราะหเอกสารและขอมูลตางๆ
ไมวาจะเปนสถิติและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมายังเกาะลาน หรือผลการศึกษาเกี่ยวกับการทองเท่ียวบน
เกาะหรือท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังประโยชนท่ีไดรับและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหลงทองเที่ยว นอกจากนี้จะมี
การศึกษาทบทวนบทความวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับการทองเที่ยวและการพยากรณอุปสงคของการทองเที่ยว 
ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยสามารถพัฒนาแบบจําลองสําหรับรูปแบบและแนวทางการพยากรณอุปสงคนักทองเที่ยว
และการวางแผนและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกรองรับอุปสงคในอนาคตได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้จะทําการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชนแบบสอบถามและ
คําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณโดยผูวิจัยจะทําการทบทวนวรรณกรรมศึกษา (Literature Review) และ
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกจากสถิติ (In-depth Data Analysis) ขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และการใชขอมูลทุติยภูมิจากนักทองเท่ียว ผูประกอบการ หนวยงานหรือสถาบันตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
หัวขอท่ีกําลังทําการศึกษาวิจัย เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล
นอกเหนือจากการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (In-Depth) จะมีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงสถิติท่ี
เกี่ยวของกับการศึกษาเพ่ือใหการศึกษาไดขอมูลเชิงลึกมากย่ิงขึ้น 

2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ   
การศึกษาครั้งน้ีฯ ไดจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 

  1) การใชแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามตามกรอบการศึกษา
ท่ีกําหนดโดยมีลักษณะและเน้ือหาของแบบสอบถามซึ่งมีท้ังคําถามปลายเปดและคําถามปลายปด โดยแบง
เน้ือหาออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
  สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

  สวนท่ี 2   วัตถุประสงคและแผนการเดินทางของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 3   ทัศนคติของนักทองเท่ียวท่ีมีตอประเด็นที่จะศึกษาบนเกาะลาน 
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  สวนท่ี 4    ขอเสนอแนะอื่น ๆ   
  ในการเก็บแบบสอบถามจะมีการเก็บแบบสอบถามโดยการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
ภายหลังจากท่ีมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณนักทองเที่ยว ผูประกอบการ หนวยงานหรือองคกรตางๆท่ี
เกี่ยวของแลว การศึกษาครั้งนี้อาจจะทําการสงแบบสอบถามเพื่อใหทราบเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็นใน
ประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา โดยจะทําการสงไปยังกลุมตัวอยางซึ่งจะเปนการสุมแจกตามรายนาม
ของหนวยงานหรือองคกรท่ีการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดไว แมวาการเก็บขอมูลดวยวิธีการดังกลาวจะไดรับอัตรา
การตอบกลับคอนขางนอย (Zikmund, 1997; Sekaran, 2000; ทวีศักด์ิ 2546ก; 2547ข) แตการเก็บขอมูล
โดยวิธีนี้จะชวยใหไดกลุมตัวอยางท่ีมีความหลากหลาย และสามารถใชเปนตัวแทนกลุมประชากรท่ีกําลังศึกษา
ได 
  อยางไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้อาจจะทําการแจกแบบสอบถามโดยตรง (Face-to-face) โดย
การเก็บขอมูลโดยวิธีนี้ทีมการศึกษาครั้งนี้จะออกสํารวจและแจกแบบสอบถามใหกับกลุมเปาหมายโดยตรง
เพ่ือใหไดขอมูลเพียงพอท่ีจะใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลท่ีไดรับ อยางไรก็ตามเพ่ือใหการเก็บขอมูล
ครอบคลุมทุกภาคสวนของกลุมประชากร การศึกษาครั้งนี้อาจจะทําการแจกแบบสอบถามโดยผานโทรสาร
หรือแฟกสไปยังกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นก็จะคอยติดตามผลจนกระท่ังไดรับแบบสอบถามท่ีตอบกลับมา    

2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
การศึกษาครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณในเชิงลึกกับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศท่ีเกี่ยวของและจะไดรับผลกระทบจากการวางแผนและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว คําถาม
ท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึกจะไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของ ขณะท่ีการเก็บขอมูลดวยวิธีการ
นี้ จะทําการบันทึกลงในแถบเสียงและทําการถอดขอความจากแถบเสียงและจัดพิมพลงในรายงานที่เหมาะสม   

  3) การออกไปสังเกตการณ (Observation) 
  การศึกษาคร้ังนี้จะเดินทางไปเก็บขอมูลตางๆเพ่ิมเติมท่ีเกาะลานหรือเกาะอ่ืนๆท่ีมีรูปแบบหรือ

ลักษณะใกลเคียงเพ่ือนํามาศึกษาเชิงเปรียบเทียบดังนั้นการเดินทางไปเก็บขอมูลในสถานที่ตางๆไมเพียงแต
จะทําใหการศึกษาครั้งนี้ไดเห็นสภาพการดําเนินงานดานการทองเที่ยวและระบบโลจิสติกสของสถานที่
ดังกลาวซึ่งจะทําใหไดรับขอมูลเพ่ิมมากขึ้นจากสถานที่จริง อีกท้ังยังชวยใหการศึกษาครั้งนี้ไดขอมูลเชิงลึก
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้จะออกไปสัมภาษณจากหนวยงานหรือองคกรตางๆในประเทศเหลาน้ีอีกดวย ดังนั้น
การเดินทางในคร้ังนี้จะชวยใหขอมูลตางๆท่ีไดรับมีความสมบูรณและนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 

  4) การโฟกัสกรุป   
  การศึกษาครั้งนี้จะจัดใหมีการระดมความคิดเห็นเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะของนักทองเท่ียว 
ผูประกอบการในทองถ่ิน ผูท่ีเกี่ยวของท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยจะนําเอาขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุง
แกไขเพ่ือใหขอมูลท่ีไดรับมีความถูกตองและเหมาะสมเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมท้ังเพ่ือใหทราบถึงความพรอมและ
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผู ท่ีมีสวนไดเสีย วัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นและตรวจสอบ           
ผลการศึกษาท่ีเก็บมาได (Verification) ซึง่จะทําใหผลการศึกษามีความถูกตองและสอดคลองกับความเปนจริง
มากท่ีสุด  

การจัดเก็บขอมูลโดยใชการจัดโฟกัสกรุปจะชวยใหสามารถเจาะกลุมเปาหมายโดยเฉพาะประเด็น
สําคัญท่ีจะชวยใหการศึกษาครั้งนี้สามารถประเมินและวิเคราะห เพ่ือชวยในการกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิผลและมีความถูกตองในทางวิชาการ โดยคําถามท่ีใชจะไดมาจากคําถามสําหรับการ
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วิจัยและครอบคลุมแงมุมในทุกมิติของการจัดการการทองเที่ยวและการจัดการโลจิสติกส ซึ่งจะทําใหผลการศึกษา
มีความเที่ยวตรงและความนาเชื่อถือมากย่ิงขึ้น 
ความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือ 

เนื่องจากกระบวนการศึกษาในโครงการวิจัยนี้จําเปนตองใชเครื่องมือวิจัยหลายประเภทในการจัดเก็บ
ขอมูล และในกระบวนการวิเคราะหผลถาเปนการเก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณคําถามท่ีใชในการสัมภาษณจะไดรับ
การตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญตาง ๆ เพ่ือใหแนใจวาคําถามที่จะใชในการสัมภาษณครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค
ของการศึกษา ขณะท่ีผูเชี่ยวชาญเหลานี้อาจจะใหความรวมมือในการตอบคําถามเหลานี้เบ้ืองตนดวย สําหรับในสวนการ
สัมภาษณนักทองเที่ยวหรือผูประกอบการที่เปนชาวตางชาติจะมีการถอดเทปและนํามาตรวจสอบโดยวิธี      
Cross - Cultural Technique ซึ่งเปนเทคนิคการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและวัตถุประสงคของการศึกษา    
ซึ่งการสัมภาษณในแตละคร้ังจะถูกบันทึกเทปและถูกถอดเทปในรูปของเอกสารเพ่ือสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาใน
ภายหลังได 

ถาเปนการเก็บขอมูลโดยใชการแบบสอบถาม ทีมการศึกษาคร้ังนี้จะทําการ Pre-Test จํานวน 2 ครั้งโดยใน  
แตละคร้ังจะแจกใหกับกลุมเปาหมายประมาณ 30-50 ชุด หลังจากนั้นจะนําเอาแบบสอบถามท่ีทําการสํารวจแลว
มาทําการประเมินและวิเคราะห   ซึ่งคําถามหรือขอความที่คลุมเครือหรือไมชัดเจนจะไดรับการตรวจทานและ
แกไข หลังจากนั้นก็จะทําการสุมแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางกลุมเดิมคร้ังท่ีสองจํานวน 30 - 50 ชุด       
เพ่ือตรวจสอบคาความนาเชื่อถือของเครื่องมือ (Cronbrach Alpha) โดยใชเทคนิค Test-Retest Method กอนท่ี
จะทําการใชทดสอบจริงกับกลุมเปาหมายที่กําหนดไว   
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจะถูกนํามาตรวจสอบความเรียบรอยและความสมบูรณกอนท่ีจะนําเขาสู
กระบวนการประมวลผล โดยขอมูลท่ีไดรับจากการสํารวจโดยแบบสอบถาม จะถูกนํามาประมวลผลโดยใช
โปรแกรมประมวลผลดวยวิธีทางสถิติ (Statistics Package for Social Science: SPSS for Window version 
10.5) และมีใชการวิเคราะหทางสถิติตางๆ โดยจะมีการวัดคาทางสถิติดังนี้คือ  

1) การวัดคากลางตางๆ อาทิ คาเฉล่ีย (Mean) มัธยฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) เปนตน 
2) การวัดความกระจายตาง ๆ อาทิ ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (s) หรือความแปรปรวน (s2)         

ความเบี่ยงเบนเฉล่ีย (Mean Deviation) เปนตน 
3) การวัดความสัมพันธ อาทิ Kendall’s, Spearman, Pearson Product Moment Correlation เปนตน 
สวนขอมูลท่ีไดรับในเชิงคุณภาพ เชนขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ การศึกษาครั้งนี้จะทําการ

วิเคราะหโดยใชเทคนิค Content Analysis และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบโดยอาจจะใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับ หลังจากน้ันก็จะนําเอาขอมูลท่ีผานการสังเคราะหแลวมาทําการ
วิเคราะหและแปลผล และทําการเชื่อมโยงเขาดวยกันกอนท่ีจะเขียนเปนรายงานตอไป 
 
4. ผลการวิจัย 

การดําเนินการจัดเก็บขอมูล  คณะท่ีปรึกษาฯ  ไดทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิตามที่ไดอธิบายไวในบทท่ี 3 และไดประสานงานไปยังหนวยงานที่จะทําการเก็บขอมูล  เพ่ือขอเก็บ
ขอมูลจากหนวยงานดังกลาว  ท้ังนี้เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและเท่ียงตรง  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลจะ
ไดรับการทําสอบและตรวจสอบตามระเบียบวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม นอกจากนี้เพ่ือใหอตัราการตอบสนองอยูใน
ระดับท่ีเพียงพอ คณะท่ีปรึกษาฯไดทําการแจกแบบสอบถามเกินกวาจํานวนที่ไดกําหนดไวในขอเสนอ
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โครงการวิจัย หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ขอมูลดังกลาวจะถูกนํามารวบรวมบันทึกขอมูลในโปรแกรม 
SPSS และประมวลผลขอมูล  โดยใชบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา  ในการจัดเก็บขอมูลและ
ประมวลผลภายใตการควบคุมของคณะท่ีปรึกษาฯ อยางใกลชิด ท้ังนี้จํานวนการตอบกลับของแบบสอบถาม
ของการสํารวจคร้ังนี้สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2   

 
ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบจํานวนแบบสอบถามท่ีใชในการสํารวจ 

หนวย  :   ชุด 
แบบสอบถาม จํานวนตาม

ขอเสนอ 
จํานวนที่
แจกจริง 

จํานวนที่
ตอบกลับ 

รอยละของการ
ตอบสนอง 

นักทองเท่ียวคนไทย 220 200 182 91.0 
นักทองเท่ียวตางประเทศ 50 70 63 90.0 

ผูประกอบการบนเกาะ อาทิ โรงแรม 
รานอาหาร เปนตน 

50 70 65 92.9 

หนวยงานราชการ อาทิ เทศบาลเมืองพัทยา 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย เปนตน 

20 40 25 62.5 

รวม 290 380 335 88.2 
 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนแบบสอบถามที่ใชในการสํารวจ โดยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของผูท่ีเปน
นักทองเท่ียวคนไทยไดทําการแจกแบบสอบถามท้ังหมด 200 ชุด ไดรับการตอบกลับมา 182 ชุด คิดเปนอัตรา
การตอบสนองรอยละ 91.0 นักทองเที่ยวตางชาติ แจกแบบสอบถามทั้งหมด 70 ชุด ไดรับการตอบกลับมา
ท้ังหมด 63  ชุด คิดเปนอัตราการตอบสนองรอยละ 90.0 รวมท้ังผูประกอบการแจกแบบสอบถามท้ังหมด 70 
ชุด ไดรับการตอบกลับมา 65 ชุด คิดเปนอัตราการตอบสนองรอยละ 92.9 และกลุมหนวยงานราชการ แจก
แบบสอบถามท้ังหมด 40 ชุด ไดรับการตอบกลับท้ังหมด 25 ชุด คิดเปนอัตราการตอบสนองรอยละ 62.5 รวม
จํานวนแบบสอบถามท่ีแจกจริงท้ังหมด 380 ชุด ไดรับการตอบสนองทั้งหมด 335 ชุด คิดเปนรอยละ 88.2   

ในสวนตอไปนี้จะเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหและการแปลผลขอมูลจากแบบสํารวจสอบถามควบคู
กับการใชขอมูลจากกาสัมภาษณเชิงลึกและการออกไปสังเกตการณ ณ สถานท่ีจริง ขณะท่ีขอมูลท่ีไดรับจาก
แบบสอบถามจะนํามาจัดระบบและประมวลผลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ (SPSS) เพ่ือใหทราบถึงระดับ
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและระดับความสําคัญของนักทองเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยวท่ีเกาะลานและ
ผูประกอบการที่ดําเนินกิจการบนเกาะลาน 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการสํารวจพบวานักทองเท่ียวหรือผูท่ีเดินทางมาเที่ยวท่ีเกาะลานสวนใหญรอยละ 56.8 เปนเพศชาย 
รองลงมาเปนเพศหญิงรอยละ 43.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 21-28 ป ซึ่งรอยละ 38.7 เปนชาวเอเชียคิดเปน
รอยละ 86.2 และมีสถานภาพโสดโดยสวนใหญ และนักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวเอเชียคิดเปนรอยละ 86.2 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 46.5 และสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มีรายไดตอเดือน
อยูท่ี 5, 000 – 10,000 บาท/เดือน  

ผลที่ไดสะทอนใหเห็นวาเน่ืองจากวากลุมเพศชายจะเปนกลุมท่ีชอบการนักทองเท่ียว และชอบการผจญ
ภัยมากวา รวมท้ังการรวมกลุมเพ่ือนท่ีดีกวา จึงทําใหนักทองเท่ียวสวนใหญจะเปนเพศชาย ท่ีมีความคลองตัว
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สูง ในการเดินทางไปยังสถานท่ีแตละแหงไดดีกวา นอกจากนั้น จะเห็นวาชวงอายุสวนใหญเปนชวงของวัย
เริ่มตนการทํางานหรือเพ่ิงสําเร็จการศึกษา ซึ่งกลุมดังกลาวจะมีเวลาคอนขางมากในการที่จะทํากิจกรรม     
ตาง ๆ สําหรับตนเอง หรือมีเวลาวางมากกวา จึงทําใหมีกิจกรรมการทองเที่ยวในกลุมนี้คอนขางสูง ซึ่งจะ
สอดคลองกับสถานภาพสมรสซึ่งสวนใหญมีสถานภาพโสด มีความเปนอิสระสูง และไมมีพันธะใด ๆ และ
นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวเอเชีย ซึ่งสะดวกในการเดินทางมาทองเท่ียวเนื่องดวยอาจจะเปนท่ีระยะทาง
และความสะดวกกวา  

แตอยางไรก็ตามเนื่องจากวาในแตละหาดบนเกาะลาน จะมีความหลากหลายหรือเปนเอกลักษณของ
ตนเอง ทําใหนักทองเท่ียวแตละสัญชาติมีการกระจายตัวไปตามแตละหาด เชน บริเวณหาดแสม จะเปนกลุมท่ี
ชาวรัสเซียมาทองเท่ียวมากวาเชื้อชาติอื่น ๆ หาดตาแหวนจะเปนชาวเกาหลี ญี่ปุน หรือชาวเอเชียมากกวา
นักทองเท่ียว ชาวอื่น ๆ 

ดังนั้นในการดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมการทองเท่ียวบนเกาะลาน ควรเนนกิจกรรมที่สอดคลองกับ    
กลุมนักทองเที่ยวดังกลาว เชนกิจกรรมทางน้ํา ท่ีมีความนาสนใจ และมีความโดดเดน เพ่ือใหเปนท่ีนาสนใจ
ของกลุมนักทองเท่ียวดังกลาว ท้ังนี้เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวมากขึ้น รวมท้ัง เปนการสงเสริมการ
ทองเท่ียวของไทยใหมีความนาสนใจมากย่ิงขึ้น 
วัตถุประสงคและแผนการเดินทางมาทองเที่ยวเกาะลานของนักทองเที่ยว 

ผลการศึกษาพบวา เมื่อพิจารณาถึงการมาเท่ียวบนเกาะลานกอนหนานี้พบวา สวนใหญรอยละ 56.8 
เปนการมาเท่ียวเปนครั้งแรก นอกนั้นเคยมาเที่ยวแลว คิดเปนรอยละ 43.2  และโดยสวนใหญแลวจํานวนครั้ง
ท่ีนักทองเที่ยวท่ีเคยเดินทางมาเท่ียวคิดเปนครั้งท่ี 2-3 นั่นคือมีการมาเท่ียวซ้ําหลังจากท่ีมาครั้งแรก ผลท่ีได
สะทอนใหเห็นวา สวนใหญแลวนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเที่ยวบนเกาะลานครั้งหนึ่งแลว จะมีการมาเท่ียวครั้งตอ 
ๆ มา นั่นแสดงใหเห็นวา บริเวณเกาะลานมีความสวยงามและเปนแหลงท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวโดย
ธรรมชาติอยูแลว แตถามีการเพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ก็จะเปนการดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทาง
มาเที่ยวบนเกาะลานมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาชวงเดือนท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวมากท่ีสุดคือชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม คิดเปนรอยละ 
67.8 สวนใหญมากับกลุมเพ่ือน คิดเปนรอยละ 71.2 ซึ่งในแตละกลุมจะมีจํานวนสมาชิกจํานวน 1 – 5 คน  
การเดินทางมาเที่ยวเดินทางโดยรถยนตสวนตัว คิดเปนรอยละ 33.3 และรอยละ 58.6 มีการพักคางคืนท่ี
บริเวณเกาะลาน ซึ่งสวนใหญท่ีพักเปนบานตากอากาศ รอยละ 58.1  

จะเห็นไดวา เมื่อพิจารณาเนื่องจากชวงเวลาที่นักทองเท่ียวเดินทางจะเปนชวงปลาย ๆ ป ซึ่งชวง
ดังกลาวเปนชวงท่ีคนสวนใหญจะมีการพักผอนหลังจากท่ีไดดําเนินธุรกิจหรือวาการงานตาง ๆ ซึ่งจะมาเปน
กลุมเพ่ือน ซึ่งมีการเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ซึ่งจะเห็นวาสวนใหญแลวจะมีการพักคางคืนท่ีบริเวณเกาะ
ลาน ดังกลาวเอง เนื่องจากปจจุบันจํานวนที่พัก บนเกาะลานยังถือวามีจํานวนนอยรายท่ีใหบริการดังกลาว 
อาจจะเปนสาเหตุเนื่องจาก กิจกรรมตาง ๆ ภายในเกาะลาน จะมีถึงประมาณ 16.00 น. ในแตละวันหลังจาก
นั้นกิจกรรมหรือกลุมนักทองเท่ียวบางสวนเดินทางกลับพัทยา และสวนใหญจะพักท่ีพัทยา  

สาเหตุดังกลาวนี้เอง สามารถเปรียบเทียบไดวา สาเหตุท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญเดินทางกลับไปพัก     
ท่ีพัทยา เน่ืองจากพัทยามีกิจกรรมตาง  ๆ ท่ีดึงดูดนักทองเท่ียว นาน กวา คือ เกือบตลอด 24 ชม.  ดวยเหตุนี้
เองในการที่จะดึงดูดใหนักทองเท่ียวอยูบนเกาะลานนานๆ มากขึ้น คือการเพิ่มจํานวนกิจกรรมเพ่ือให
ตอบสนองกับความตองการของกลุมนักทองเที่ยวใหมากย่ิงขึ้น เชน มีรานอาหารท่ีเปดใหบริการนานมากขึ้น 
หรือขยายชวงเวลาเปดรานมากขึ้น เปนตน 
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ทัศนคติ/ความคิดเห็นของนักทองเที่ยวตอการใหบริการบนเกาะลาน 
การสํารวจเกี่ยวกับทัศนคติ/ ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวบนเกาะลานโดยแบง เปน ประเด็นเกี่ยวกับ 

การเดินทางและระบบขนสงระหวางเมืองพัทยามายังเกาะลาน เกี่ยวกับท่ีพัก เกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว ระบบ
ขนสงและโลจิสติกส และระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกบนเกาะลาน 
ประเด็นเกี่ยวกับการเดินทางและระบบขนสงระหวางเมืองพัทยามายังเกาะลาน 

พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญคอนขางใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวโดยมีคาเฉล่ียการใหความสําคัญ
เทากับ 4.07 (สูงกวาระดับปกติ = 3) ซึ่งสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องของ ความปลอดภัยของเรือขามฟาก 
(3.95) รองลงมาคือคาบริการ (3.90) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาคาความพึงพอใจพบวา นักทองเที่ยว
คอนขางพึงพอใจในเรื่องของคาบริการเรือขามฟาก เนื่องจากปจจุบันคาบริการของเรือถาเปนชาวไทย       
คิดอัตราคาบริการคนละ 20 บาท ในขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติคิดคนละ 60 บาท ซึ่งถือวาเปนราคาท่ี
ยอมรับไดและเปนที่นาพอใจสําหรับนักทองเท่ียวในระดับตาง ๆ  รองลงมาคือเรื่องความปลอดภัยของเรือขาม
ฟาก ซึ่งเปนเรือขนาดกลางที่สามารถรองรับผูโดยสารจํานวนมาก เนื่องจากเรือขามฟากมีพนักงานคอยดูแล
ผูโดยสารในแตละลํา ทําใหผูโดยสารมีความอุนใจในการเดินทางมากขึ้น 

แตอยางไรก็ตามประเด็นท่ีนักทองเท่ียวคอนขางไมพึงพอใจคือเร่ืองของคาบริการของเรือสปตโบต  
ขามฟาก (3.36) ปจจุบันมีอัตราคาบริการเท่ียวละประมาณ 2000 บาท หรือตามตกลง ซึ่งถือเปนราคาท่ี
คอนขางสูง ซึ่งจะมีกลุมนักทองเท่ียวบางกลุมท่ีตองการความรวดเร็วและมีกําลังการจายคาบริการเทาน้ันท่ีใช
บริการซึ่งไมสามารถใชบริการไดทุกกลุมนักทองเท่ียว รองลงมาคือเรื่องความปลอดภัยของเรือสปตโบต    
ขามฟาก (3.51) เน่ืองจากความเร็วของเรือ รวมท้ัง ขนาดของเรือ ท่ีใหบริการมีขนาดเล็กและวิ่งดวยความเร็ว      
ท่ีปะทะกับคล่ืนแรงของทะเลทําใหสภาพของเรือในขณะที่นั่ง ไมนิ่งทําใหผูโดยสารท่ีนั่ง มีความกลัวอยู
ตลอดเวลาจนกวาจะถึงฝงซึ่งเหลานี้ ทางผูใหบริการควรเพิ่มมาตรการดานความปลอดภัยใหมากยิ่งขึ้น 

เมื่อพิจารณาคา GAP ซึ่งเปนคาความแตกตางระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจซ่ึงเปน      
คาท่ีสามารถบงบอกถึงความพึงพอใจไดอยางแทจริงถาในกรณีท่ีมีคามากนั่นคือมีความแตกตางระหวางความ
คาดหวังและความพึงพอใจมากสงผลใหเกิดความไมพอใจตอมานําไปสูการพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้นเมื่อ
พิจารณาประเด็นนี้พบวานักทองเที่ยวคอนขางใหความพึงพอใจในเรื่องของ กิริยามารยาทของพนักงานใน  
การใหบริการเรือขามฟาก  นอกจากนั้นก็เปนเรื่องของคาบริการของเรือขามฟาก ซึ่งปจจุบันคิดคนละ 20 
บาท  สวนประเด็นท่ีควรปรับปรุงหรือนักทองเที่ยวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือเรื่องของ คาบริการเรือ     
สปตโบตขามฟากซ่ึงปจจุบันยังถือวาแพงดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
ประเด็นเกี่ยวกับท่ีพัก (อาทิ โรงแรม รีสอรท บังกะโล) 

ผลการสํารวจพบวาสวนใหญใหความสําคัญใหเรื่องของ ความปลอดภัย (4.20)  ความสวยงาม (4.09) 
และความสะอาดของที่พัก (4.07) และเมื่อมาใชบริการแลวนักทองเที่ยวสวนใหญมี มีความพึงพอใจในเรื่อง
ความสวยงาม และบรรยากาศ ของที่พักบนเกาะลาน (3.87) ความพึงพอใจในเรื่องของความสะอาดของที่พัก
บนเกาะลาน (3.64) ตามลําดับ  

เนื่องจากปจจุบันท่ีพักบนเกาะลานถือวามีจํานวนนอยรายคือมีประมาณ 9 รายที่ใหบริการ เชน      
เกาะลานรีสอรท วันชัยหองพัก อารมณบังกะโล ริมทะเลรีสอรทเปนตน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
นักทองเที่ยวท่ีมีแนวโนมวาจะเพ่ิมขึ้นในแตละปแลวถือวายังไมมีขีดความสามารถพอในการรองรับจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีจะมาพักบนเกาะลาน  
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ประเด็นเกี่ยวกับจํานวนแหลงทองเที่ยว 
ผลการสํารวจพบวานักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องของความสวยงามและบรรยากาศของ

สถานท่ีทองเที่ยวบนเกาะลาน (4.08) รองลงมาคือเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยของสถานที่ทองเท่ียว 
(4.05) ความปลอดภัยของแหลงทองเท่ียว (4.01) ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจแลวพบวา
นักทองเท่ียวสวนใหญพึงพอใจในเรื่องของ ความสวยงามและบรรยากาศที่ดีของสถานที่ทองเท่ียว (3.98) 
รองลงมาคือเรื่องของความเปนธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ินของบริเวณทองเท่ียว ( 3.73) จํานวน      
แหลงทองเท่ียวบนเกาะลาน (3.69)  

เนื่องจากสภาพของเกาะลานปจจุบันยังถือวาเปนเกาะท่ียังมีความสวยงามตามธรรมชาติมาก         
ซึ่งนักทองเท่ียวสวนใหญใหความคาดหวังในเรื่องดังกลาวและคอนขางพึงพอใจกับส่ิงท่ีคาดหวังไว ดังกลาวใน
การพัฒนาหมูเกาะลานควรมีการพัฒนาในเชิงอนุรักษ เพ่ือรักษาความเปนเอกลักษณ และความสวยงาม    
ตามธรรมชาติใหนานท่ีสุดเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและตางชาติและเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
ดวยเชนกัน 
ประเด็นเกี่ยวกับระบบขนสงและโลจิสติกสบนเกาะลาน 

ผลการสํารวจพบวานักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบการขนสงและโลจิสติกส      
บนเกาะลานพบวาโดยสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยสําหรับการเดินทางมายัง       
เกาะลานมากที่สุดคาเฉล่ียอยูท่ี 3.95 รองลงมาเปนเรื่องของคาใชจายในการเดินทางมายังเกาะลาน คาเฉล่ีย
เทากับ 3.90 คาใชจายในการเดินทางภายในเกาะลานเทากับ 3.86 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาคาความพึงพอใจหลังจากท่ีมีการเท่ียวบนเกาะลานพบวาสวนใหญพึงพอใจในเรื่องของ
ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางมายังเกาะลาน (3.69) รองลงมาคือเร่ืองของความปลอดภัยสําหรับ  
การเดินทางมายังเกาะลาน (3.61) ตามลําดับ  

ในสวนของประเด็นท่ีนักทองเท่ียวไมคอยพึงพอใจคือเรื่องของ คาใชจายในการเดินทางบนเกาะลาน 
(3.40) รองลงมาคือความถ่ีของยานพาหนะภายในเกาะลาน (3.49) เนื่องจากวาในเรื่องของคาบริการในการ
เดินทางจากแตละหาดบนเกาะลาน สวนใหญจะเปนลักษณะของ มอเตอรไซดรับจาง ซึ่งยังไมมีมาตรการท่ี
เปนไปในทางเดียวกันในการเก็บคาบริการ ซึ่งบางครั้ง ถาเปนนักทองเท่ียวตางชาติ ผูใหบริการจะเรียก
คาบริการที่แพง กวานักทองเท่ียวชาวไทย ดังกลาวนี้เอง หนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวควรคํานึงถึงเรื่อง
ดังกลาวและควรมีมาตรการการคิดคาบริการท่ีเปนไปในทางเดียวกันเพ่ือไมใหเปนการเอาเปรียบนักทองเท่ียว
ชาวตางชาตินั่นเองเพ่ือเปนการเพ่ิมความพึงพอใจของนักทองเที่ยวมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอการทองเท่ียว
ในอนาคต 
ประเด็นเกี่ยวกับระบบสาธาณูปโภคบนเกาะลาน 

ผลการสํารวจพบวาสวนใหญนักทองเท่ียวใหความสําคัญในเรื่องของราคาท่ีสมเหตุสมผล (3.91) 
รองลงมาคือเรื่อง จํานวนระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ (น้ํา ไฟ ประปา) (3.90) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา        
คาความพึงพอใจสวนใหญพึงพอใจในกรณีท่ีมีเหตุขัดของแลวมีการแกไขทันที (3.56) รองลงมาคือพอใจใน
ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะลาน (3.52) ตามลําดับ 

ในปจจุบัน ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะลานสวนใหญแลวยังใชแหลงผลิตท่ีมาจากธรรมชาติ เชน 
กระแสไฟฟา มีการผลิตโดยทําเปนแหลงกําเนิดไฟฟา ซึ่งยังถือวายังรองรับกับปริมาณการใชงานได         
แตในอนาคตถามีการใชงานมากขึ้นสืบเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียว คงไมเพียงพอตอความตองการ 
ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของตองเตรียมพรอมในเรื่องดังกลาวดวยเชนเดียวกัน 
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5. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวานักทองเท่ียวท่ีเปนชาวตางชาติสวนใหญท่ีเดินทางมาเที่ยวบนเกาะลานมี

ความประทับใจในความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมเห็นวามีคาความ
พึงพอใจในแตละดานซึ่งประกอบไปดวย ดานเกี่ยวกับการเดินทางและระบบขนสงระหวางเมืองพัทยามายัง
เกาะลานเกี่ยวกับท่ีพัก (อาทิ โรงแรม รีสอรท บังกะโล) จํานวนแหลงทองเที่ยว ระบบขนสงและโลจิสติกสบน
เกาะลาน ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะลานสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก แตเนื่องจาก
ปจจุบัน เกาะลานยังขาดกิจกรรมที่เปนส่ิงดึงดูดหรือยังถือวามีกิจกรรมคอนขางนอยในการที่จะทําให
นักทองเที่ยวอยูบนเกาะลานเพราะโดยสวนใหญแลวจะเดินทางไปเชาเย็นกลับ เหตุดังกลาวผูท่ีเกี่ยวของจึง
ควรใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและเปนการเพ่ิมรายไดใหกับผูท่ีเกี่ยวของ
ไดเชนเดียวกัน 
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