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บทคดัย่อ 
การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมของการท่องเที่ยว โดยกลุ่ม

ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ คอืกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืส าหรบัเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติทิางความถี ่

รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการหาความสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการท่องเที่ยว (Chi-

Square)  

 ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในเขตพฒันาพเิศษอ าเภอสะเดาจงัหวดัสงขลา ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มสีถานภาพสมรส สว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001-30,000 บาท มอีาชพี

พนักงาน/ลูกจ้างบรษิัท มีภูมล าเนาอยู่ในจงัหวดัสงขลา  เคยเดนิทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นทีพ่ฒันาพเิศษอ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา เป็นครัง้ที่ 2 เดนิทางมาท่องเทีย่วโดย ใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลในการเดนิทาง โดยช่วงเวลาทีใ่ชส้ าหรบัการ

เดนิทางมาท่องเที่ยวคอืวนัหยุดเสาร์-อาทติย์ มคี่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 1,000 บาท บุคคลที่ร่วมเดนิทางมา

ท่องเที่ยวดว้ยคอื ญาตหิรอืบุคคลในครอบครวั และการรู้จกัสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา สว่นใหญ่จะรูจ้กัผ่านเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรอืบุคคลในครอบครวัเป็นผูแ้นะน าบอกกล่าว  ทัง้นี้นักท่องเทีย่ว

มปัีจจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วในการเดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา มรีะดบัความต้องการของปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นราย

ดา้น พบว่านกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มปัีจจยัทีม่อีทิธพิล

ในการตดัสนิใจมาท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ดา้น คอื       1. ดา้นสถานที่และการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว 2. ดา้น
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ราคาสนิค้าและบรกิาร และอยู่ในระดบัมาก 5 ด้าน คอื 1. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 2. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้ม 3. ดา้นวฒันธรรมและวถิชีวีติ 4. ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 5. ดา้นความตอ้งการสว่นบุคคล 

ค าส าคญั: ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่ว   เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

ABSTRACT 
THIS RESEARCH HAS PURPOSE FOR STUDY ABOUT FACTORS THAT INFLUENCE TOURISTS 

FROM THAILAND TO TRAVEL IN SPECIAL ECONOMIC ZONE IN SADAO, SONGKHLA INCLUDING STUDY 

ABOUT TOURIST BEHAVIORS. SAMPLE GROUP FOR THIS STUDY IS 400 THAI TOURISTS WHO VISIT THE 

SPECIAL ECONOMIC ZONE IN SADAO, SONGKHLA BY USING QUESTIONNAIRE AS AN INSTRUMENT FOR 

COLLECT DATA AND ANALYSIS BY USING FREQUENCY, RATIO, MEAN, STANDARD DEVIATION AND 

RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL FACTOR AND TOURIST BEHAVIOR (CHI-SQUARE). 

THE STUDY SHOWS THAT MAJORITY OF TOURISTS WHO TRAVEL TO SPECIAL ECONOMIC 

ZONE ARE WOMEN BETWEEN AGE OF 20-29 YEARS OLD, MARRIED AND THEIR INCOME IS AROUND 

20,001฿-30,000฿ PER MONTH. THEIR OCCUPATION IS OFFICER AND THEIR HOME TOWN ARE IN 

SONGKHLA. THEY HAVE BEEN TO SADAO SPECIAL ECONOMIC ZONE SECOND TIME AND THEY TRAVEL 

BY CAR. THEY USUALLY COME DURING WEEKEND WHICH ARE SATURDAY AND SUNDAY BY SPENDING 

LESS THAN 1,000฿ AND USUALLY TRAVEL WITH THEIR FAMILY. MOST OF THE TOURISTS KNOW FROM 

THEIR FRIENDS, COLLEGE OR FAMILY.  

HOWEVER, THE FACTORS THAT INFLUENCE TOURIST DECISION MAKING TO TRAVEL TO 

SADAO SPECIAL ECONOMIC ZONE IS IN HIGH LEVEL OF NEED AND WANTS OF THE FACTORS, 

CONSIDERING EACH FACTOR FOUND THAT TOURISTS WHO TRAVEL TO THE SADAO SPECIAL 

ECONOMIC ZONE HAVE THE MOST INFLUENCED BY 2 FACTORS WHICH ARE ATTRACTIONS AND 

ACCESSIBILITY AND PRICE OF GOODS AND SERVICES. THE REST ARE FACILITIES, NATURAL 

RESOURCES AND ENVIRONMENTS, CULTURES, MARKETING AND INDIVIDUAL NEEDS AND WANTS 

RESPECTIVELY.  

Keyword: Factors influencing, The tourist behavior, Special Economic Zone 
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บทน า (Introduction)  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีมูลค่าและเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ

เศรษฐกจิจ านวนมาก อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเป็นสว่นหนึ่งของการขยายโอกาสในดา้นอาชพีไปยงัธุรกจิอื่นๆ การบรหิาร

และงานบรกิารแก่คนไทยจ านวนมาก ซึง่กม็ทีัง้ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วโดยตรงหรอืธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งทางออ้ม และ

นัน้กห็มายถงึรายไดจ้ากอุตสาหกรรมท่องเทีย่วจะกระจายออกไปสูห่ลายอาชพีและหลายทอ้งที ่ท าใหเ้กดิการหมุนเวยีนทาง

เศรษฐกจิมกีารลงทุนและขยายกจิการ สง่ผลท าใหเ้กดิการจา้งงานเพิม่มากขึน้ 

รฐับาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ได้ก าหนดนโยบายการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

(Special Economic Zones: SEZs) เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสนับสนุนการน าประเทศเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อกระจายความเจรญิสู่ภูมภิาค ยกระดบัรายได้และคุณภาพชวีติของประชาชน และแกปั้ญหาความมัน่คง

บริเวณชายแดน โดยได้ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในเดือนมกราคม 2558 จ านวน 5 เขต 

ประกอบดว้ย เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก สระแกว้ ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาในเดอืนเมษายนปีเดยีวกนัได้

ประกาศเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเพิม่เตมิอกีจ านวน 5 เขต ประกอบดว้ย เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษหนองคาย กาญจนบุร ี

เชยีงราย นครพนม และนราธวิาส ในการขบัเคลื่อนการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ รฐับาลไดก้ าหนดขอบเขตพืน้ที่

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ใหส้ทิธปิระโยชน์เพื่อสนบัสนุนการลงทุน จดัตัง้ศนูยบ์รกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service: OSS) 

ดา้นการลงทุนและดา้นแรงงาน พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและด่านศุลกากร รวมทัง้สนับสนุนจดัตัง้ศูนยร์วบรวมรบัซือ้สนิคา้

เกษตร 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มพีืน้ทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีต่ าบลสะเดา ต าบลส านกัขาม 
ต าบลส านกัแตว้ และต าบลปาดงัเบซาร ์บนเน้ือที ่552.3 ตร.กม. (345,187 ไร่) การก่อตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 
อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เพื่อวตัถุประสงคด์งันี้  

1) อุตสาหกรรมเกษตร ประมง และกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 2) อุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนงั 3)การ
ผลติเครื่องเรอืน 4) กจิการโลจสิตกิส ์ 5) นิคมและเขตอุตสาหกรรม 6) กจิการสนบัสนุนการท่องเทีย่ว ดว้ยเหตุปัจจยัของ
พืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ ทีม่ดี่านขา้มแดนสองจุด ไดแ้ก ่      ด่านจงัโหลน และด่านปาดงัเบซารซ์ึง่มพีืน้ทีต่ดิต่อกบั
ประเทศมาเลเซยี จงึถอืว่าเป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกจิภาคใต ้ มกีารสง่ออกผ่านด่านศุลกากรไทย-มาเลเซยี ท าใหเ้กดิรายได้
เขา้สูป่ระเทศเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัการเปิดประชาคมอาเซยีนท าใหเ้กดิการขนถ่ายสนิคา้ขา้มผ่านแดนไดม้ากขึน้ 

 จากการสนับสนุนของภาครฐัในการก่อตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสงขลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ท าให้เกดิ
การพฒันาและการเตบิโตของเมอืง และแหล่งท่องเทีย่วต่างๆทีอ่ยู่ในพืน้ที ่ส าหรบัแหล่งท่องเทีย่วที่อยู่ในเขตพืน้ทีพ่ฒันา
เศรษฐกจิพเิศษสงขลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ วดัเขารูปชา้ง จุดชมทะเลหมอกเขาเล่ ล่องแก่งของยนต์ เขื่อน
คลองสะเดา และสวนไดโนเสาร ์หรอืจะเป็นแหล่งจบัจ่ายชายแดน  หา้งสรรพสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) กถ็อืเป็นอกี
หนึ่งสถานทีท่ีบ่รรดานกัท่องเทีย่วจะนึกถงึมาเดนิทางมาเยอืนอ าเภอสะเดา 

จากขอ้มลูดงักล่าวผูว้จิยัจงึไดม้คีวามสนใจทีจ่ะศกึษาท าการส ารวจพฤตกิรรมและปัจจยัทีม่รอทิธพิลต่อการตดัสนิใจมา

ท่องเที่ยวในเขตพฒันาพิเศษอ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อได้ทราบความต้องการของ

นกัท่องเทีย่วและปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่ว ในมุมมอง
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ของนักท่องเทีย่วที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พฒันาพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ เช่น การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านักงานกระทรวงวฒันธรรมประจ าจงัหวดั เป็นต้น 

หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น บรษิทัจดัการดา้นการท่องเทีย่ว ธุรกจิโรงแรมทีพ่กั สถานประกอบการ รา้นคา้บรเิวณใน

พืน้ที ่เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ทีจ่ะตอบโจทยค์วามต้องการของนักท่องเทีย่ว และน าไปสู่แรงดงึดูดทีจ่ะท าใหน้ักท่องเทีย่วเขา้มา

ท่องเทีย่วในเขตพฒันาพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษา ที่ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาท่องเที่ยวในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจของจงัหวดัสงขลาใหเ้กดิการบูรณา

การและการจดัการแหล่งท่องเทีย่วภายในพืน้ทีใ่หต้รงต่อความต้องการของนักท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตพฒันา

พเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในเขตพฒันาเศรษฐกิจ

พเิศษ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  

2. เพื่อศกึษาปัจจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยในการเดนิทางมาท่องเทีย่วในเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นบุคคลกบัปัจจยัในการตดัสนิใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมา

ท่องเทีย่วมาท่องเทีย่วย่านเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณทีใ่ชว้ธิกีารส ารวจและตามดว้ยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืขอบเขตของการศกึษา 

โดยใชก้ลุ่มประชากรเป็นนกัท่องเทีย่ว จ านวน 400 คน 

2. ระยะเวลาทีท่ าการศกึษา เริม่ ธนัวาคม 2561 - เดอืนมกราคม 2562 

3. สถานที่เกบ็ขอ้มูล น าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพฒันา

พเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  
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กรอบแนวความคิด 

1. พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว 

2. ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาท่องเทีย่ว 
-  ดา้นสถานทีแ่ละการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว 
-  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
-  ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- ดา้นวฒันธรรมและวถิชีวีติ 
- ดา้นราคาสนิคา้และบรกิาร 
- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
- ดา้นความตอ้งการสว่นบุคคล 

 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ผลการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ท าใหรู้ถ้งึพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นการวางแผนทางการตลาด และใชใ้นการวางแผนกลยุทธท์างธุรกจิได้

ในอนาคต 

2. ผลการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ท าใหส้ามารถเปรยีบเทยีบความส าคญัของปัจจยัทีน่กัท่องเทีย่วชาวไทยตดัสนิใจมา

ท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  

3. สามารถน าขอ้มูลที่ไดม้าพฒันาและปรบัปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัและความพงึ

พอใจของกลุ่มนกัท่องเทีย่วชาวไทย ทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

 

 

 

- ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางท่องเทีย่ว 

- ยานพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทาง  

- ค่าใชจ้่ายทีใ่ชท้่องเทีย่ว (ต่อคนต่อครัง้)  

-  ความถีใ่นการเดนิทางมาท่องเทีย่ว 

- ผูท้ีร่่วมเดนิทางมาดว้ย  
- บุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเดนิทางมาท่องเทีย่ว 
- รูจ้กัสถานทีท่่องเทีย่ว 
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วิธีการด าเนินการวิจยั (Method) 

การวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 

ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research)   การวจิยัเชงิส ารวจนัน้ผูว้จิยัจะเกบ็รวบรวม ขอ้มูล

จากนักท่องเทีย่ว ซึง่อาจจะเป็นข้อมูลที่เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็ของบุคคลกไ็ด ้ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวจะบรรยาย

เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีผู่ว้จิยัตอ้งการศกึษาการวจิยัเชงิส ารวจนัน้ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลทีร่วบรวมได ้ทัง้หมด มาวเิคราะหเ์พื่อ

หาลกัษณะสว่นรวมของกลุ่มทีท่ า การศกึษาซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินการวจิยั ดงันี้ 

1) การก าหนดประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

ผูว้จิยัเลอืกประชากรส าหรบัการวจิัย  ครัง้นี้ คอืบุคคลทัว่ไปทีม่าท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอ

สะเดา จงัหวดัสงขลา  จากนัน้คณะผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มประชากรโดยการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลเอง 

โดยขอ้มลูทีท่ าการเกบ็รวบรวมทัง้หมดเท่ากบั 400 แบบทดสอบ  

2) การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม เป็นแบบก าหนดค าตอบไว้ (Multiple Choices) โดยการ

เลอืกตอบจากสิง่ที่ก าหนดไว้ และแบบที่ไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้เพื่อให้สามารถตอบค าถามได้อย่างอสิระซึ่งรูปแบบและ

รายละเอยีดของแบบสอบถามแบ่งได ้ 

         3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

น าแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดว้ยการเลอืกตวัอย่างตามความน่าจะเป็น (probability sampling) โดยใช้

วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบ Cluster random sampling ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และเกบ็

รวบรวมขอ้มลูทัง้หมด 400 ชุด  

4) การวเิคราะหข์อ้มลู 

การศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดั

สงขลา ของนักท่องเทีย่วชาวไทย  น าแบบสอบถามตรวจสอบความเชื่อมัน่ ( Reliability )  โดยใช้วธิหีาค่าสมัประสทิธิ ์

อลัฟาครอนบคั ( Cronbach 's Alpha coefficient ) ไดค้่าแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถามโดยมคี่าระหว่าง ( 0 < 

α  <1 ) ถา้มคี่าใกลเ้คยีงกบั 1 มากแสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่มาก ( ดภูาคผนวก ข  แลว้น าแบบสอบถามทีแ่กไ้ขแลว้ไปใช้กบั

กลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 402 คน  โดยคดิเป็น 104%  ท าให้ไดร้บัขอ้มูลเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบั โดย

แบ่งเป็น 3 สว่นดงันี้ 

1. ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบคุลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมของท่องเทีย่วชาวไทย 

3. ขอ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจมาท่องเทีย่วในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดั

สงขลา ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล (Results and Discussion) 

1. นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเที่ยวในเขตพฒันาพเิศษอ าเภอสะเดาจงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี

ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มสีถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มรีายได้ต่อเดอืน 20 ,001-30,000 บาท มอีาชพีพนักงาน/ลูกจ้าง

บรษิทั มภีูมลิ าเนาอยู่ในจงัหวดัสงขลา   

2. การศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว ส่วนใหญ่เคยมาท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีพ่ฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา เป็นครัง้ที ่2 ซึง่การเดนิทางมาท่องเทีย่วจะ ใชร้ถยนตส์ว่นบุคคลในการเดนิทาง โดยช่วงเวลาทีใ่ชส้ าหรบัการ

เดนิทางมาท่องเที่ยวคอืวนัหยุดเสาร์-อาทติย์ มคี่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวน้อยกว่า 1,000 บาท บุคคลที่ร่วมเดนิทางมา

ท่องเที่ยวดว้ยคอื ญาตหิรอืบุคคลในครอบครวั และการรู้จกัสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา สว่นใหญ่จะรูจ้กัผ่านเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรอืบุคคลในครอบครวัเป็นผูแ้นะน าบอกกล่าว   

3. การศึกษาปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา มรีะดบัความตอ้งการของปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจรวมอยู่ในระดบัมาก และ

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษอ าเภอสะเดา จงัหวดั

สงขลา มปัีจจยัทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจมาท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 2 ดา้น คอื 1. ดา้นสถานทีแ่ละการเขา้ถงึแหล่ง

ท่องเที่ยว 2. ด้านราคาสินค้าและบริการ และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน คือ 1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2. ด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 3. ดา้นวฒันธรรมและวถิชีวีติ 4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 5. ดา้นความต้องการส่วน

บุคคล 

 

ข้อเสนอแนะ (Suggestion) จากผลการวิจยั และการวิจยัครัง้ต่อไป 

ควรมกีารวจิยัเพื่อศกึษาการจดัการการท่องเทีย่วเพื่อการรองรบักลุ่มนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก รองศาสตราจารยน์ภิา รุ่งเรอืงวุฒไิกร 

อาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั ทีก่รณุาใหค้ าแนะน าปรกึษาตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างดี

ยิง่ ผูว้จิยัตระหนกัถงึความตัง้ใจจรงิและความทุ่มเทของอาจารย ์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทนีี้ 

งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยการเอือ้เฟ้ือขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ และความร่วมมอืต่างๆของหลายท่าน ซึง่ใหก้ารสนบัสนุน

คณะผูว้จิยัตัง้แต่เริม่ตน้งานวจิยัจนเสรจ็สมบรูณ์ 

   ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกท่าน ทีไ่มไ่ดก้ล่าวนามไวใ้นทีน่ี้ทีก่รุณาสละเวลา

เอือ้เฟ้ือขอ้มลูและใหค้วามร่วมมอืในดา้นต่างๆ ทีม่สีว่นชว่ยใหก้ารจดัท าโครงงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี 

อน่ึง ผูว้จิยัหวงัว่า งานวจิยัฉบบันี้จะมปีระโยชน์อยู่ไม่น้อย จงึขอมอบสว่นดทีัง้หมดน้ีใหแ้ก่เหล่าคณาจารย ์ทีไ่ด้

ประสทิธปิระสาทวชิาจนท าใหผ้ลงานวจิยัเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และขอมอบความกตญัญกูตเวทติาคุณ แด่บดิา 

มารดา และผูม้พีระคุณทุกท่าน ส าหรบัขอ้บกพร่องต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้นัน้ ผูว้จิยัขอน้อมรบัผดิเพยีงผู้เดยีว และยนิดทีีจ่ะ

รบัฟังความแนะน าจากทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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