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บทคัดย่อ  
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการท่องเทีย่ วบริเวณชายฝัง่ ทะเลอันดามันของประเทศไทย
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่รวมจ�ำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 25–34 ปี สถานภาพโสด
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาคริสต์ อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป ท�ำงานบริษัทเอกชน มีรายได้
ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 90,000 บาท มี ง านอดิ เรกคื อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ต มีการจัดการมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติ มีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน 2 คนซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติมิตร สินค้าที่สนใจในพื้นที่
คือ อาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมระหว่างท่องเที่ยวในพื้นที่ คือ การล่องเรือเที่ยวชมเกาะ
มีระยะเวลาที่ใช้ในการมาท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเฉลี่ย 2–5 วันต่อครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่เฉลี่ยต่อครั้งต่อคนมากกว่า 15,000 บาท ทั้งนี้นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเที่ยวในพื้นที่ซ�้ำหาก
มีโอกาส สิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดในระหว่างท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
คือ ความสวยงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว รองลงมาได้แก่ อาหาร ผลไม้ วัฒนธรรม สัมพันธไมตรี
การด�ำน�้ำ  เล่นน�้ำ  อาบแดด กิจกรรมท่องเที่ยว ตลาดการชอปปิ้งและอื่น ๆ ส�ำหรับรูปแบบการท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
มากที่สุด คือ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตากอากาศ รองลงมาได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม การท่องเทีย่ วผจญภัย การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพหรือสปา การท่องเทีย่ วเรือส�ำราญ การท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อการชอปปิ้ง และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตามล�ำดับ
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ค�ำส�ำคัญ: ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ความต้องการ พฤติกรรม รูปแบบการท่องเที่ยว
Abstract
This research aimed to study the tourism pattern along the Andaman Sea, on the
coast of Thailand to see if it was consistent with tourists’ behavior and needs. Of the
samples were collected, a total of 400 were Thai and foreign tourists who came to the area.
The data were analyzed by using descriptive statistics.
The study found that most of the samples were male, age between 25–34 years,
have single in status, were graduated and had attained bachelor’s degree, were Christian,
live in Europe, work in a private company, earn more than 90,000 baht per month, listed
one of their hobbies as travel, got information about the tourism from the internet and
managed to travel by themselves, travel in the area for the first time for the purpose of
recreation, attracted by travel incentives, had two traveling companions who were family
members or relatives. Further data revealed that the most interesting goods in the area
were food, the most activities that interested in participating in, was a cruise to visit the
island, the average time to travel in the area was between 2–5 days per visit while the
average spending per time visit was over than 15,000 baht per person Data also revealed
that the tourists would be willing to return to visit Andaman coast if they have the
opportunity. The most popular tourist attraction in the Andaman coast of Thailand was
a natural attraction, followed by food, fruit, culture, friendship, diving, swimming,
sunbathing, tourism activities, market, shopping and etc. The tourism patterns along the
Andaman sea coast of Thailand consistent with tourists’ behavior and their needs were
sorted into different categories such as beach tourism, food tourism, cultural tourism,
adventure tourism, spa and wellness tourism, cruise tourism, marine ecotourism, shopping
tourism, and sports tourism respectively.
Keywords: Andaman sea coast of Thailand, needs, behavior, tourism patterns  
บทน�ำ

การท่องเที่ยวมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ความโดดเด่น
และเอกลักษณ์ของมรดกธรรมชาติในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันมีความสวยงามตั้งแต่ท้องทะเล
ไปจนถึงภูเขาสูง มีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตามประวัติศาสตร์ที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่มี
การผสมผสานทางอารยธรรมระหว่างพุทธ–พราหมณ์–จีน–อิสลาม ทั้งยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ความเป็ น อยู ่ อ ย่ า งไทยซึ่ ง เป็ น เสน่ ห ์ ดึ ง ดู ด ให้ ช าวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางมาเยื อ นประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
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อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์
เนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ส่งผลให้มีการขยายตัวของการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มเส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต�่ำ  เกิดการลงทุนของเอกชนใน
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยว
ในรูปแบบใหม่ ๆ ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ความท้าทายของการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว
คือ จะท�ำอย่างไรให้สินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มีการเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าสินค้าและ
บริ ก ารท่ องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่เ กษตรกรและท้ อ งถิ่ น โดยยั ง คงความเป็ นอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตที่จะยิ่งทวีความเข้มข้น
มากขึ้น ยิ่งท�ำให้ประเทศไทยต้องให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและเพิ่มบทบาทสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน�ำระดับ
โลกอย่างยั่งยืน โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของอันดามันและการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากข้อมูลของ Travel and
Tourism Competitiveness Index เมื่อปี พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเป็นล�ำดับที่ 35 ของโลก และเป็นอันดับที่ 10 ในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งเป็นอันดับที่
สูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 (ล�ำดับที่ 43) อย่างไรก็ตามขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยัง
ต�่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ (อันดับ 11 ของโลก) และมาเลเซีย (อันดับ 25 ของโลก) (Ministry of Tourism
and Sports, 2015)
พฤติกรรม หมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกต่าง ๆ พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว จึงหมายถึงการประพฤติหรือปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่แสดงออกในขณะเดินทางท่องเที่ยว
อาจจะเป็นค�ำพูดการกระท�ำสีหน้าหรือท่าทาง เช่น การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวถ่ายรูปรับประทานอาหาร
เป็นต้น ซึ่งการแสดงออกนั้นอาจมีรากฐานมาจากอุปนิสัยหรือความต้องการขั้นพื้นฐานของแต่ละคนที่
อาจจะคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันหรืออาจจะมาจากสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่ได้รับในขณะนั้น
และเนื่องจากนักท่องเที่ยวมักมีพฤติกรรมที่ต่างไปจากพฤติกรรมปกติเมื่ออยู่ที่บ้านของตน เจ้าบ้านเองก็มี
พฤติกรรมที่แตกต่างไปเมื่อให้บริการนักท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้รวมกันเป็นวัฒนธรรมที่เกิดใหม่ในแต่ละแหล่ง
ในขณะท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจึงมีพฤติกรรมที่มาจากทั้งวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของ
ชาติตนผสมผสานกัน (Chantraprayoon, 2012) การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว นอกจากจะเป็น
การศึกษาว่านักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมอย่างไรแล้ว ส่วนที่ส�ำคัญที่สุด คือ เป็นการท�ำความเข้าใจว่าเหตุใด
นักท่องเที่ยวจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น เพื่อที่จะได้ท�ำนายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
แม่นย�ำ  อันจะน�ำไปสู่การออกแบบ การตั้งราคา การหาช่องทางการจ�ำหน่าย และการประชาสัมพันธ์สินค้า
หรือบริการทางการท่องเที่ยวต่อไป (Sophonsiri, 2011)
องค์การท่องเที่ยวโลกได้มีการก�ำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ รูปแบบ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม และรูปแบบการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ (Madhayamapurush, 2018) ทั้งนี้รูปแบบการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเองหรือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น
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จากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลและการท่องเที่ยวในภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณชายฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทย แต่หลังจากนั้นการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทางคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจ�ำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
พ.ศ. 2559–2563 ไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกบนฐานวัฒนธรรมอันดามัน โดยเน้นการพัฒนา
และส่งเสริมให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเล เมืองเทียบท่าเรือส�ำราญ
เรื อ ยอร์ ช ที่ มี ม าตรฐานสากลระดั บ โลก และเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมที่ ส ะท้ อ นวิ ถี อั น ดามั น
ซึ่งหมายถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ คน ประเพณี วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม
ธรรมชาติ ภาษา การแต่งกายที่ถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นหรือถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับการด�ำรงชีวิต
ในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีในลักษณะที่เป็นแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีไทย
บนฐานอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ (Jansomwong, 2015) การพัฒนาการท่องเที่ยวควรให้
ความสนใจกับแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย และที่น่าสังเกตคือ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความ
ต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ภาพสะท้อนที่ชัดเจนก็คือรูปแบบของการท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มที่จะ
แตกแยกย่อยเป็นตลาดเฉพาะมากยิ่งขึ้น (Cook, 2010) จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบ
การท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ
ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วรวมทั้ ง บริ บ ทของพื้ น ที่ บ ริ เวณชายฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น ของประเทศไทย
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันให้เป็นที่การยอมรับในระดับสากล อันจะส่งผลให้มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัว รวมทั้งมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทย
2. เพื่อเสนอแนะรูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยว
การทบทวนวรรณกรรม
Piw–on (2012) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจ
ที่มีผลต่อการแสดงออก การกระท�ำทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท�ำนั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระท�ำนั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งโดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้
โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยวเป็นการท�ำงานของอวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน โดยพฤติกรรม
ภายในจะเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมักจะมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำส่งผลให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว
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อย่างระมัดระวังโดยค�ำนึงถึงความคุ้มค่าเงินมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเลือก
จุดหมายปลายทางมากขึ้น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรม “Last minute” คือ ใช้เวลาสั้นก่อนการเดินทางเพื่อ
ตัดสินใจในการจองหรือซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาความคุ้มค่า ประโยชน์ของการศึกษา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้แก่ (1) ช่วยให้นักการตลาดเข้าใจถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ของนักท่องเที่ยว (2) ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของ
นั ก ท่ อ งเที่ยวในสังคมได้ถูก ต้องและสอดคล้ อ งกั บความสามารถในการตอบสนองของธุ ร กิ จท่ อ งเที่ ย ว
มากยิ่งขึ้น (3) ช่วยให้การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถท�ำได้ดีขึ้น (4) เพื่อประโยชน์ใน
การแบ่งส่วนตลาดเพื่อการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ตรงกับชนิดของสินค้าและบริการที่
ต้องการ (5) ช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อความได้เปรียบทาง
การแข่งขัน (Sophonsiri, 2011)
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้ความสนใจกับแนวโน้มของพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยและที่น่าสังเกต
คือ นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ภาพสะท้อนที่ชัดเจนก็คือรูปแบบของ
การท่องเที่ยวนั้นมีแนวโน้มที่จะแตกแยกย่อยเป็นตลาดเฉพาะมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิง
การแพทย์หรือเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวในลักษณะการจัดประชุมและสัมมนา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นต้น (Cook, 2010)
องค์การท่องเที่ยวโลกได้มีการก�ำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ รูปแบบ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม และรูปแบบการท่องเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ ซึ่งแต่ละรูปแบบสามารถสรุปได้ดังนี้
1) รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์
2) รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง วั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ยการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
การท่องเที่ยวงานชมวัฒนธรรมและประเพณี การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท
3) รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ ประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยว
เชิงทัศนศึกษาและศาสนา การท่องเที่ยวเพื่อศึกษากลุ่มชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมกลุ่มน้อย การท่องเที่ยว
เชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์ การท่องเที่ยวพ�ำนักระยะ
ยาว การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม
นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวที่ผสมผสานจากความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือสภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวในแหล่งประวัติศาสตร์สงคราม การท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร เป็นต้น
(Madhayamapurush, 2018)
ค�ำถามการวิจัย  
1. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยมีพฤติกรรม
และความต้องการอย่างไร
2. รูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
– วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยว
– มูลเหตุจูงใจในการมาท่องเที่ยว
– สินค้าและบริการที่สนใจระหว่างท่องเที่ยว
– กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วม
– จำ�นวนครั้งในการมาท่องเที่ยว
– ความถี่ในการมาท่องเที่ยว
– การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
– วิธีจัดการในการมาท่องเที่ยว
– ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
– จำ�นวนสมาชิกที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
– ระยะเวลาในการท่องเที่ยว
– ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
– ความต้องการมาท่องเที่ยวซ้ำ�
– จุดเด่นหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
– เพศ
– อายุ
– ระดับการศึกษา
– สถานภาพสมรส
– รายได้
– งานอดิเรก
– ศาสนา
– ถิ่นที่อยู่

รูปแบบการท่องเทีย่ วบริเวณชายฝัง่ อันดามัน
ของประเทศไทยทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรม
การท่องเทีย่ วและความต้องการของนักท่องเทีย่ ว

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้ข้อมูลพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทย รวมทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
และความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลบริเวณ
ชายฝั่งอันดามันภาคใต้ของไทย ประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และตรัง อันเป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันและ
ก�ำลังเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และท่าอากาศยานตรัง
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ซึ่งมีจ�ำนวนรวมประมาณ 6,263,895 คน (Airports of Thailand Public Company Limited, 2009)
รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ในพื้นที่ท่องเที่ยวอันดามันซึ่งมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวรวมในปีงบประมาณ 2558 ทั้งสิ้น 1,108,417 คน
(Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, 2016)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล
อันดามันของประเทศไทย จ�ำนวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการค�ำนวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1967)
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 และใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างโดยบังเอิญบริเวณอุทยานแห่งชาติและท่าอากาศยาน
ในพืน้ ที่
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ โดยมี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษา ได้ แ ก่
แบบสอบถามภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ ผ่านกระบวนการ Back Translation ส�ำหรับใช้รวบรวมข้อมูล
จากนั ก ท่ อ งเที่ยวที่ก�ำลังเดินทางกลับจากการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก ลุ ่ ม ตั วอย่ า งที่ มี ประสบการณ์ จ าก
การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ ทัง้ นีแ้ บบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ
รายได้ สัญชาติ ศาสนา ภูมิล�ำเนา งานอดิเรก ซึ่งเป็นค�ำถามปลายปิดแบบเลือกตอบ  
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการในการท่องเที่ยวอันดามันของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นค�ำถาม
ปลายปิดแบบเลือกตอบ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวอันดามัน มูลเหตุจูงใจที่มาท่องเที่ยว
อันดามัน สินค้าที่สนใจในการท่องเที่ยวอันดามัน กิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมในระหว่างท่องเที่ยวอันดามัน
จ� ำ นวนครั้ ง ที่ ม าท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น ความถี่ ใ นการมาท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การท่องเที่ยวอันดามัน วิธีการจัดการในการมาท่องเที่ยวอันดามัน ผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวอันดามัน
จ�ำนวนผู้ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวอันดามัน ระยะเวลาที่ใช้ในการมาท่องเที่ยวอันดามัน ค่าใช้จ่ายในการมา
ท่องเที่ยวอันดามัน การมาท่องเที่ยวอันดามันซ�้ำ  จุดเด่นหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในระหว่างท่องเที่ยว
ในพื้นที่
ส่วนที่ 3 รูปแบบการท่องเทีย่ วอันดามันทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows และใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถีแ่ ละค่าร้อยละในการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทัง้ การน�ำเสนอในรูปแผนภูมวิ งกลม
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเทีย่ วพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหว่าง 25–34 ปี สถานภาพโสด ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นับถือ
ศาสนาคริสต์ อาศัยอยูใ่ นทวีปยุโรป ท�ำงานบริษทั เอกชน มีรายได้ตอ่ เดือนมากกว่า 90,000 บาท มีงานอดิเรก
คือท่องเที่ยว ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากอินเทอร์เน็ตและจัดการเดินทางมาท่องเที่ยว
ในพื้นที่ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
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มูลเหตุจงู ใจในการเดินทางมาท่องเทีย่ ว คือ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามธรรมชาติ โดยมีผรู้ ว่ มเดินทางจ�ำนวน 2 คน
ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือญาติมิตร สินค้าที่สนใจในพื้นที่ คือ อาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนใจ
เข้าร่วมระหว่างท่องเที่ยวในพื้นที่ คือ การล่องเรือเที่ยวชมเกาะ ระยะเวลาที่ใช้ในการมาท่องเที่ยวในพื้นที่
โดยเฉลีย่ 2–5 วันต่อครัง้ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยในการมาท่องเทีย่ วในพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ต่อครัง้ ต่อคนมากกว่า 15,000 บาท
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาเที่ยวในพื้นที่ซ�้ำหากมีโอกาส จุดเด่นหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบใน
ระหว่างท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย มากที่สุดคือความสวยงามของธรรมชาติ
และแหล่งท่องเทีย่ ว (ร้อยละ 41) รองลงมาได้แก่ อาหาร ผลไม้ วัฒนธรรม สัมพันธไมตรี การด�ำน�ำ 
้ เล่นน�ำ 
้
อาบแดด กิจกรรมท่องเที่ยว ตลาด การชอปปิ้งและอื่น ๆ ได้แก่ สปา นวดแผนไทย สภาพภูมิอากาศ
ระบบการขนส่ง การขับรถเล่น ความสงบสันโดษ ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และ
สถานบันเทิง ตามล�ำดับ
ผลการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว สรุปได้ดังภาพที่ 2
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการชอปปิ้ง 4%
อื่น ๆ 1%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 5%
แหล่งท่องเที่ยวเรือสำ�ราญ 6%

แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ 27%
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ/สปา 7%

แหล่งท่องเที่ยวผจญภัย 11%
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหาร 23%
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 16%

ภาพที่ 2 รูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
จากภาพที่ 2 สรุปได้วา่ รูปแบบการท่องเทีย่ วบริเวณชายฝัง่ ทะเลอันดามันของประเทศไทยทีส่ อดคล้อง
กับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตากอากาศ
ร้อยละ 26.75 รองลงมาได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวผจญภัย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือสปา การท่องเที่ยวเรือส�ำราญ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อ
การชอปปิง้ และการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา ตามล�ำดับ
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อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทยที่พบว่า สินค้าที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจในพื้นที่คืออาหาร มีความสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ ของ Sophonsiri
(2011) ที่พบว่านักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่มีอาหารเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยวกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตของ Meejinda (2009) ที่พบว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ อาหาร
2. จากผลการศึกษาที่พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ที่เหมาะสม คือ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตากอากาศนั้น มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในด้านวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ซึ่งพบว่านักท่องเที่ยวต้องการมาพัก
ผ่อนหย่อนใจ โดยมีมูลเหตุจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ทั้งยัง
สอดคล้องกับจุดเด่นหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในระหว่างท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันมากที่สุด
คือ ความสวยงามของธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งยังสอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนใจ
เข้าร่วมระหว่างท่องเที่ยวในพื้นที่ คือ การล่องเรือเที่ยวชมเกาะ ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถได้ชมธรรมชาติ
ชายฝั่งทะเลที่สวยงาม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ministry of Tourism and Sports
(2016) ทีพ่ บว่ารูปแบบการท่องเทีย่ วชายฝัง่ ทะเลทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ คือ การเดินทาง
ทางเรือไปยังเกาะต่าง ๆ จนมีเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือตลอดแนวชายฝั่งอันดามัน โดยมีจุดประสงค์หลัก
เพือ่ พักผ่อนตามชายหาด ชมธรรมชาติชายฝัง่ ทะเลทีส่ วยงาม ด�ำน�ำ้ ชมปะการัง และชมป่าชายเลน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
1. คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจ�ำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ธุรกิจท่องเที่ยว
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรน�ำผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไปใช้
ประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย รวมทั้งพยายามหาโอกาสในการขยาย
ตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งน�ำไปใช้ในการก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันส�ำหรับการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จัดการในการมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยการ
สืบค้นข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตก่อนการเดินทางนั้น ทางภาครัฐและธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรเพิ่ม
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการท่องเทีย่ วบริเวณชายฝัง่ ทะเลอันดามันของประเทศไทย
และสร้างภาพลักษณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นหรือสื่อสารความต้องการหรือ
แบ่งปันประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้หลากหลายช่องทาง
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3. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการกลับมาท่องเที่ยวในพื้นที่ซ�้ำนั้น ภาครัฐ
และธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วควรจั ด ท� ำ ระบบฐานข้ อ มู ล ส� ำ หรั บ เก็ บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งควรเน้นการให้บริการที่ดีเกินความคาดหวังของนักท่องเที่ยว รวมทั้งควรจัดให้มี
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินทาง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการบอกต่อหรือแนะน�ำนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ หรือเพื่อนร่วมเดินทางมาเพิ่มมากขึ้น
4. จากผลการวิจัยที่พบว่า สินค้าที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจในพื้นที่คืออาหาร ทางภาครัฐและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรมีการบริหารจัดการให้มีอาหารที่หลากหลาย รวมทั้งอาหารท้องถิ่นส�ำหรับเป็นของฝาก
โดยมีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สะดวกในการพกพา และมีภาษาต่างประเทศบนฉลาก นอกจากนี้ควรส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการกิน ภูมิปัญญาไทย วิธีการท�ำอาหารไทย และอาหารท้องถิ่นตาม
วิถีอันดามัน
5. จากผลการวิจัยที่พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
ตากอากาศนั้น ทางภาครัฐและธุรกิจท่องเที่ยวต่าง ๆ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ดังนี้
(1) ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้ อ งถิ่ น อั น ดามั น โดยสอดแทรกเรื่ อ งราวทางวั ฒ นธรรมอั น ดามั น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ระบบนิ เวศ
ที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่าง
มีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส�ำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน
(2) ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงหรือเมืองรองเพิ่มขึ้น เช่น สตูล สงขลา ชุมพร
หรือสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่และเพิ่มความถี่ในการท่องเที่ยวของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เพื่อลดการกระจุกตัวในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่ได้รับความนิยม
มากและส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนได้ถูกท�ำลายไป โดยเฉพาะที่ภูเก็ต และกระบี่ เป็นต้น
(3) ควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ อาทิ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล การจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Explore Andaman” การพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยระดับสากล การส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และการยกระดับ
ความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศเครือข่ายอันดามัน  
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต
นักวิจัยหรือผู้สนใจอาจน�ำข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมในขอบเขตพื้นที่อื่น ๆ รวมไปถึงการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่น ๆ ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�ำปี 2561
และขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้
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