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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขา
น้้าค้าง และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยาน
แห่งชาติเขาน้้าค้าง โดยศึกษากับนักท่องเที่ยวชาวไทย จ้านวน 345 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน และใช้สถิติ  
ไคสแควร์ 

 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาเพ่ือพักผ่อน
หย่อนใจ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวมากที่สุด จ้านวนคนที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยกันส่วนใหญ่มีจ้านวนมากกว่า 5 
คน จ้านวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1 ครั้ง 
โดยช่วงเดือนที่นักท่องเที่ยวเข้ามามากที่สุดคือ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม วันที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
พาหนะในการเดินทาง การศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลของการท่องเที่ยว และ
ภูมิล้าเนามีความสัมพันธ์กับจ้านวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในขณะที่อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมีความสัมพันธ์กับวันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และอาชีพกับภูมิล้าเนามีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
ของการท่องเที่ยว นอกจากนี้อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายรวมในการ
ท่องเที่ยว 
ค้าส้าคัญ:  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย  อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง 
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Abstract 
  The purpose of this research was to study 1) Thai tourist behavior at Khao Nam 
Khang National Park, 2) the relationship between the subjects’ personal factors and Thai 
tourist behavior at Khao Nam Khang National Park. The subjects in this research were 
four hundred Thai tourists. The instrument for data collection was a questionnaire 
analyzed for percentage, mean (X), standard deviation (S.D.), Chi-square  
 The results of this research reveal that the tourists’ major aim of traveling to 
Khao Nam Khang National Park is for recreation and they traveled by their own car with 
more than five persons accompanied. In the past one year, the frequency of traveling is 
one time. The number of tourists was highest during January to March, and most of 
them preferred traveling on the weekends. 
 In terms of relationship between personal factors and tourist behavior, the results 
show that different age, occupations and monthly income affect traveling vehicle while 
different educations and occupations have an effect on recognition of tourism 
information. Also, different places of living affect traveling frequency. Besides, different 
occupations and average incomes affect the days of traveling and different occupations 
and places of living have the effect on duration of traveling. In addition, different 
occupations and average incomes affect the total cost of traveling. 
Keywords: Thai Tourist Behavior, Khao Nam Khang National Park 
 
บทน้า 
 อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้างครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอนาทวี และอ้าเภอสะเดา ในอดีตเขาน้้าค้างเป็น
เขตหวงห้ามกว่า 40 ปี ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอยู่ในความยึดครองของผู้ก่อการร้ายโจรจีน
คอมมิวนิสต์ เป็นบริเวณท่ีมีพ้ืนที่ภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร เทือกเขาสลับซับซ้อน ท้าให้เป็นฐานปฎิบัติ
การใหญ่ที่สุดของโจรจีนคอมมิวนิสต์ ต่อมากรมป่าไม้มีการส้ารวจพ้ืนที่เขาน้้าค้างและได้ประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง เมื่อปี พ.ศ.2504 อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้างมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มาก  พ้ืนที่
ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ มีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้หลุมพอ ตะเคียน กฤษณา มังคะ สยาแดง   
เสือด้า เป็นต้น สัตว์ป่า เช่น สมเสร็จ กระจง อีเห็น นกเงือก นกหว้ า เป็นต้น และมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศ บ้านพักและสถานที่กางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจภายใน
อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง ได้แก่ น้้าตกวังหลวงพรหม น้้าตกโตนลาด และน้้าตกโตนลาดฟ้า นอกจากนี้ยัง
มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์คือ อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้้าค้างบริเวณอุโมงค์ในอดีตเป็นหมู่บ้าน
คอมมิวนิสต์ หลังจากการสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลเกือบ 40 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศยุติการสู้ เข้าร่วม
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เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อปี พ.ศ.2530 อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ดินเหนียวมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดใน
ประเทศไทย ขุดด้วยก้าลังคน ใช้เวลาประมาณ 2 ปี ภายในแบ่งเป็น 3 ช่องทาง ลึก 3 ชั้น มีช่องทางเข้า -
ออก 16 ช่อง มีบันไดเชื่อมระหว่างชั้น ความยาวคดเคี้ยวขึ้นลงภายในอุโมงค์ ยาว 1 กิโลเมตร ภายใน
อุโมงค์แบ่งเป็นห้อง ๆ เช่น ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องวิทยุ ห้องครัว สนามซ้อมยิงปืน เป็นต้น  
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) 
 จากสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 
2556 พบว่ามีจ้านวนลดลง 2,885 คน คิดเป็นร้อยละ 72.63 โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2555  
ซึ่งแตกต่างจากการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางบกในภาคใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดย
ภาพรวมทั้งหมด พบว่าปีงบประมาณ 2556 มีจ้านวนเพ่ิมขึ้น 72,572 คน .คิดเป็นร้อยละ 13.86 โดย
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2555 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2557) นายเฉลิมศักดิ์  
วานิชสมบัติ อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า “จ้านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจะส่งผลต่อรายได้
อุทยานแห่งชาติ”.(ผู้จัดการออนไลน์ ,.2557) และรายได้ของอุทยานแห่งชาติส่วนหนึ่งจะน้ามาเพ่ือ
บ้ารุงรักษาและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , 2553) นอกจากนี้
จ้านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงยังส่งผลต่อคนในชุมชนที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น 
ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านขายสินค้าเกษตร เป็นต้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ส่ง
สินค้าให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารายได้ของคนในชุมชนที่ประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะผันแปรไปกับจ้านวนนักท่องเที่ยว (เนชั่นแชนแนลออนไลน์, 2557) 
 จากจ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้างลดลง สะท้อนถึง
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความต้องการความสะดวกสบายจากการท่องเที่ยว อีกทั้ง
ต้องการคุณภาพบริการที่ดีจากแหล่งท่องเที่ยว (Kozak & Decrop, 2009) จากความส้าคัญและที่มาของ
ปัญหาท้าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง เพราะ
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะท้าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวก่อนและหลังการใช้บริการว่ามี
ลักษณะเป็นอย่างไร โดยความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว นับเป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญในการท้า
การตลาดทั้งของภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม อันจะน้าไปสู่พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ซ้้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยาน
แห่งชาติเขาน้้าค้าง 
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สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ส้าเร็จ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล้าเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในประเด็น การรับรู้ ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ลักษณะกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จ้านวนคนที่เข้ามา
ท่องเที่ยว จ้านวนครั้งในการเข้ามาท่องเที่ยว ช่วงเดือนที่เข้ามาท่องเที่ยว วันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
ระยะเวลาของการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายรวมในการท่องเที่ยว 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. หน่วยงานของรัฐที่ก้ากับดูแลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง สามารถน้าผล
วิจัยที่ได้ไปก้าหนดแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้างให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจน้าเที่ยวสามารถน้าผลวิจัยไปก้าหนดกลยุทธ์ การจัดน้าเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติเขาน้้าค้างให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง มีขอบเขตดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็น พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา เฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง  
  3. ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15  
  ปีขึ้นไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการด้าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  
 1. ประชากรที่ศึกษาครั้งคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง 
การก้าหนดจ้านวนประชากรโดยใช้ข้อมูลการเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้างของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยทั้ง 5 แห่งโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551–พ.ศ.2556 และน้าจ้านวนประชากรทั้ง 
5 ปีมาหาค่าเฉลี่ยและน้ามารวมกันได้จ้านวนประชากรทั้งสิ้น 2,503 คน (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช, 2557) 
 2. การก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้จ้านวนประชากร 2,503 คน การก้าหนดขนาด 
ของกลุ่มตัวอย่าง ค้านวณโดยใช้สูตรของยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยมีความคลาดเคลื่อน
ร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวจ้านวน 345 ตัวอย่าง (Yamane, 1973)  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้ช่วย
วิจัยที่ผ่านการชี้แจงในข้อค้าถาม กระบวนการด้าเนินการ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดก่อน
ด้าเนินการทุกครั้ง และด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน โดยก้าหนดจ้านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
เดือนให้สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง เพ่ือให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายครอบคลุมทุกช่วงที่มีการเปลี่ยนสภาพการท่องเที่ยว 
ตลอดจนให้มีการกระจายในช่วงวันธรรมดา วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดในเทศกาล ส่วนช่วงเวลาใน
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การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00–16.30 น. โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยกระจายแต่ละสถานที่ 
และเวลา 17.00 น. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อค้าถาม โด ย
ด้าเนินการจนครบจ้านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก้าหนด 345 ตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเลือกเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้ว โดยจะถามกลุ่มตัวอย่างก่อนที่จะให้ตอบแบบสอบถาม และใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยผู้วิจัยให้แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบเอง หากกลุ่มตัวอย่างคนใด
มีปัญหาทางด้านสายตา หรืออ่านหนังสือไม่ได้ ผู้วิจัยจะอ่านให้ฟัง  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปในงานสถิติ
เพ่ือการวิจัย ประกอบด้วย 
   (1) ค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ภูมิล้าเนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Cramer’s และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยไคสแควร์ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง 
จ้านวน 345 คน ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52 และอยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 15-24 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31 และนักท่องเที่ยวมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38 ในส่วนอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  26 
เมื่อพิจารณาถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000 -20,000 
บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 และมีภูมิล้าเนาปัจจุบันอยู่ในภาคใต้ โดยอยู่ที่จังหวัดสงขลามากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 27 
 ในส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 68 โดยได้รับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากเพ่ือนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 66 
และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นร้อยละ 87 โดยลักษณะกลุ่มที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 59 และจ้านวนคนที่เข้าท่องเที่ยวด้วยกันส่วน
ใหญ่มากกว่า 5 คน คิดเป็นร้อยละ 61 นอกจากนี้จ้านวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในช่วง 1 ปีส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54 โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 35 และนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในวันเสาร์หรือ
อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 73 ในส่วนระยะเวลาของการท่องเที่ ยวส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 56 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมในการท่องเที่ยวต่อคนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1,001–2,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29 
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 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
พาหนะในการเดินทาง ในขณะที่ระดับการศึกษาและอาชีพของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กั บการรับรู้
ข้อมูลการท่องเที่ยว ในส่วนของอายุและอาชีพมีความสัมพันธ์กับลักษณะกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
ในขณะที่ภูมิล้าเนามีความสัมพันธ์กับจ้านวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วง 1 ปี นอกจากนี้
อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับวันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในส่วนของภูมิล้าเนามี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการท่องเที่ยว ในขณะที่อาชีพและรายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายรวมในการท่องเที่ยวต่อคน   
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้ าง พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นเพราะมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถจัดสรรเวลาได้ตาม
ต้องการ รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับPrebensen, Chen, & 
Uysal (2014) ได้เขียนไว้ว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความต้องการความสะดวกรวดเร็วในการ
ท่องเที่ยวเนื่องจากมีเวลาจ้ากัด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวในอุทยาน
แห่งชาติเขาน้้าค้าง โดยการแนะน้าและบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ ซึ่งสอดคล้องกับ Kozak and Decrop 
(2009) เขียนไว้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจากการแนะน้าและบอกต่อจาก
เพ่ือนหรือญาติ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเพ่ือน และนิยมมาเป็นกลุ่มมากกว่า 5 
คน เพราะการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มมีจ้านวนหลายคนท้าให้สามารถท้ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งช่วยให้
ได้รับความสนุกสนานจากการท่องเที่ยวมากขึ้น สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์  อัครางกูร (2553) ที่เขียนไว้ว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเนื่องจากท้าให้ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
มากขึ้น ขณะที่จ้านวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยวปีละครั้งเนื่องจากไม่มี
เวลาว่างและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการท่องเที่ยวต่อครั้ง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมเพราะเป็นช่วงเทศกาลวันปีใหม่ วันตรุษจีน และเดื อน
มีนาคมอยู่ในช่วงปิดเทอม อีกทั้งนักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ และส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวเพียง 1 วัน โดยไปเช้าและกลับเย็น เพราะมีภูมิล้าเนาอยู่ในเขตจังหวัด
สงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงจึงใช้เวลาน้อยในการเดินทาง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
โดยรวมในการท่องเที่ยวต่อคนอยู่ในช่วง 1,001–2,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
อาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
พาหนะในการเดินทางเพราะนักท่องเที่ยวที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 15 -24 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
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นักเรียนและนักศึกษา ไม่มีรายได้ และนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์ ในขณะที่ระดับ
การศึกษาที่ส้าเร็จ และอาชีพของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยว เพราะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวประกอบอาชีพที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวได้ 
นอกจากนี้อายุและอาชีพมีความสัมพันธ์กับลักษณะกลุ่มที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพราะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นช่วงวัยที่ให้ความส้าคัญกับเพ่ือน
มาก ดังนั้นจึงนิยมเข้ามาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพ่ือน ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีอายุในวัยกลางคนขึ้น ไป
โดยส่วนใหญ่มีครอบครัวจึงนิยมเข้ามาท่องเที่ยวกับคนในครอบครัว นอกจากนี้ภูมิล้าเนามีความสัมพันธ์
กับจ้านวนครั้งในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วง 1 ปี เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาอยู่ใน
จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถใช้เวลาและระยะทางน้อยในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง จึงสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้หลายครั้งในช่วง 1 ปี ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มี
ภูมิล้าเนาปัจจุบันอยู่ในจังหวัดที่ไกลจากจังหวัดสงขลาจึงมีระยะทางในการเดินทางไกลกว่า และต้องใช้
เวลาในการเดินทางนานกว่าจึงไม่สะดวกในการเดินทางมาท่องเที่ยวบ่อยครั้งในช่วง 1 ปี นอกจากนี้อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับวันเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพราะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็น
นักศึกษาและไม่มีรายได้ไม่จ้าเป็นต้องท้างานจึงสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ ในขณะที่
ภูมิล้าเนามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของการท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดที่
ห่างไกลจากจังหวัดสงขลาไม่สามารถท่องเที่ยวไปเช้าและเย็นกลับได้ จึงจ้าเป็นต้องพักค้างคืนอย่างน้อย 1 
คืน ต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีภูมิล้าเนาอยู่ในจังหวัดสงขลาหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถท่องเที่ยวโดยไปเช้า
และกลับเย็นได้ นอกจากนี้อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายรวมใน
การท่องเที่ยวต่อคน เพราะผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงมีความสามารถในการจ่ายในการท่องเที่ยวได้
มากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย ส้าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยจะเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบ มีดังนี้  
 (1) การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ เพ่ือนหรือญาติ ดั งนั้นควรก้าหนดนโยบายเป็น
แผนงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
เพราะเม่ือนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจจากท่องเที่ยว นอกจากกลับมาท่องเที่ยวซ้้าแล้วยังแนะน้าและ
บอกต่อในทางบวกแก่เพ่ือนหรือญาติอีกด้วย 
 (2) ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม และในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์จะมีจ้านวนนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยวน้อย จึงเสนอให้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น 
เช่น กิจกรรมเดินป่า แรลลี่จักรยานท่องเที่ยวเขาน้้าค้าง กิจกรรมเติมรักเขาน้้าค้าง เป็นต้น 
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 (3) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท่องเที่ยว 1 วัน จึงเสนอให้จัดแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
โดยใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2-3 วัน 
 การท้าวิจัยครั้งต่อไปควรน้าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อในอุทยานแห่งชาติทางบกจังหวัดอ่ืนๆ ใน
ภาคใต้ ว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเหมือนหรือแตกต่างกับงานวิจัยนี้หรือไม่ นอกจากนี้ควร
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ามาท่องเที่ยวซ้้าของนักท่องเที่ยวที่มีอุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง เพ่ือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าผลการวิจัยที่พบไปก้าหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งควรท้าการวิจัยเชิงปริมาณผสมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม โดยดึงคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น จัดเวทีสัมมนาและให้คนในชุมชนแสดงความคิดเห็น  
การสนทนากลุ่ม เป็นต้น เพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้าให้คนในชุมชนเกิดความรักและ
หวงแหนในแหล่งท่องเที่ยวอันจะส่งผลต่อความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว  
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