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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิง
ปริมาณ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา  หาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมากับกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว และวัตถุประสงค์ของการเดินทาง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการเดินทางมาเพ่ือพักผ่อน และความพึงพอใจของของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงตามลำดับพบว่า ความพึงพอใจด้านสถานที่พัก ( x  = 4.77, S.D. = 0.47) รองลงมาคือความ
พึงพอใจด้านการบริการของบุคลากร ( x  = 4.74, S.D. = 0.51) ความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดใจ ( x  = 4.73, 
S.D. = 0.63) ความพึงพอใจด้านราคา ( x  = 4.69, S.D. = 0.55) ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก  
( x  = 4.68, S.D. = 0.61) และด้านการส่งเสริมการตลาด  ( x  = 4.63, S.D. = 0.61)  
คำสำคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, นักท่องเที่ยว, ควนคานหลาว 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study Tourists’ behavior and satisfaction 
toward travelling to Khuan Khan Lao, Phichit Subdistrict, Na Mom District, Songkhla 
Province. This research is quantitative research. The data are collected by questionnaire 
from 400 tourists. Data analysis by statistics program for social science research and uses 
descriptive statistics (percentage, mean and standard deviation). 

The results show that They came together with friend (s) and family. The purpose 
of most trips is leisure travel. Tourists’ behavior and satisfaction toward travelling to 
Khuan Khan Lao, Phichit Sub district, Na Mom District, Songkhla Province are at highest 
level. When consider separately by mean sorted, the highest satisfaction is accommodation  
( x  = 4.77, S.D. = 0.47) , personnel service ( x  = 4.74, S.D. = 0.51 ) , attraction ( x  = 4.73, 
S.D. = 0.63) , price ( x  = 4.69, S.D. = 0.55), convenience ( x  = 4.68, S.D. = 0.61)  and 
marketing promotion ( x  = 4.63, S.D. = 0.61) 
Keywords: behavior, satisfaction, tourist, Khuan Khan Lao 

 
บทนำ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาทความสำคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมาก และมีผล
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง แต่ละประเทศจึงจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
เพ่ือเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยว ให้กับประเทศของตน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้มากท่ีสุด แม้ว่า 
ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ประเทศไทยเริ่มมีการระบาดของโควิท-19 มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การท่องเที่ยว
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ซบเซา นักท่องเที่ยวเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องรับภาระต้นทุน
ค่าใช้จ่าย จนบางครั้งอาจต้องเลิกกิจการในที่สุด แต่อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการหลายสาขาต่างคาดการณ์
ว่า ปัจจุบันได้มีการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรเพิ่มมากขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 
ทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอาจฟ้ืนตัวในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 และอีกทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายเน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนด้วย (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2560) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคน
ไทยเปลี่ยนแปลงไป เน้นการปรับตัวเพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติรวดเร็ว เน้นการดำเนินชีวิต
แบบวิถีใหม่ หรือความปกติใหม่ (New Normal) นั่นคือ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เที่ยวอย่างมีจิตสำนึก 
และเที่ยวด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น (คมชัดลึก, 2564) การท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น สร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการสร้างงาน กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เสริมสภาพคล่อง 
ปริมาณเงินหมุนเวียน และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น   
 จังหวัดสงขลา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง
มาท่องเที่ยวมากข้ึน และจากกระแสความนิยมของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน ที่เน้นธรรมชาติ รวมถึง
เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต สุขภาพ โภชนาการของคนในแต่ละชุมชน ทำให้แต่ละชุมชนมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น เดินป่า ปีนเขา ใช้ชีวิตด้วยวิถีของคนในชุมชน เป็นต้น ทำให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นนิยมนั่นคือ การเที่ยวภูเขา เพราะ
ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงความสวยงามแบบสบาย ๆ สัมผัสบรรยากาศที่เย็นสบาย (ศันสนีย์ กระจ่าย
โฉม กรวรรณ สังขกร และนิเวศน์ พูนสุขเจริญ, 2564) และควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา เป็นภูเขาขนาดเล็ก ทางขึ้นเป็นถนนลูกรังและทางลาดชัน แม้การเดินทางค่อนข้างลำบาก 
แต่เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกคุ้มค่าต่อการเดินทาง เพราะบนยอดเขาสามารถ
มองเห็นตัวเมืองหาดใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดยมีสองบรรยากาศให้สัมผัส นั่นคือการชมทะเลหมอกในยาม
เช้า และการชมพระอาทิตย์ตก ผ่านเมืองหาดใหญ่ในยามเย็น ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยว เดินทางมา
ท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาเพ่ิมมากขึ้น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษา พฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของคนใน
ชุมชนตำบลพิจิตร เพ่ือนำข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และการ
บริการ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอ  
นาหม่อม จังหวัดสงขลา 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Behavior) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภายในประเทศ (Inbound Tourism) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic 
Tourism) และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism) (วรรณา 
วงษ์วานิช, 2546) สำหรับงานวิจัยนี้ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) ซึ่งเป็น
การเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย และเดินทางท่องเที่ยวอยู่ภายในประเทศไทย  
ซึ่งคือควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ประการ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจการ
ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว สถานที่พัก การให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว 
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยว (Buhalis, 2000 & Pelasol, 
2021) 
  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist’s Satisfaction) ประกอบด้วยปัจจัย 5 ประการคือ 
คุณภาพการบริการ คุณภาพสินค้า ราคา ปัจจัยตามสถานการณ์ และปัจจัยส่วนบุคคล เป็นต้น (Zeithaml 
and Bitner, 2009) โดยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ถือเป็นการแสดงออกที่ไม่สามารถมองเห็นเป็น
รูปร่างได้ เป็นการแสดงออกที่เป็นนามธรรม สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกท่ีสลับซับซ้อน และต้องมี
สิ่งเร้าที่สนองต่อความต้องการของบุคคลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ (Kotler & Kevin, 2006)  
 สำหรับกรอบแนวคิดพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว 
ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ดังภาพที่ 1 
 
  

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมา
ท่องเท่ียวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร 

อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ 
2. ดา้นการอำนวยความสะดวก 
3. ด้านสถานท่ีพัก 
4. ด้านการบริการของบุคลากร 
5. ด้านราคา 
6. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

- เพศ 

- อาย ุ

- วุฒิการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
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วิธีการศึกษา และการดำเนินการวิจัย 
  1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
   1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยประชากรที่สนใจในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยว 
ควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenient Sampling) เพ่ือความสะดวกในการเก็บแบบสอบถาม สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บ
แบบสอบถาม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา แต่เนื่องจากไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน จึงกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ 
Cochran (1977) ประมาณค่าสัดส่วนของกลุ่มประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน
เท่ากับ 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 ตัวอย่าง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละได้ และเพ่ือ
ความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 
400 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกำหนด  
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเพ่ือสอบถามความพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 
3 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นคำถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นลักษณะคำถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบ (Check list) 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่ งเป็น
ลักษณะคำถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบ (Check list) 
   ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว 
ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาทั้งนี้ ทุกข้อคำถาม ใช้มาตรวัด 5 ระดับ (1 = น้อยที่สุด; 2 = 
น้อย; 3 = ปานกลาง; 4 = มาก; 5 =มากที่สุด)  โดยมีระดับการจัดลำดับ Likert-type scale เป็นเกณฑ์
ในการประเมิน (Likert, 1967) 
   1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ หนังสือ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง  
  2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ใช้ค่าแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ืออธิบายลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว        
ควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สำหรับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ใช้ระดับค่าสถิติ ด้วย            
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผู้วิจัยมีเกณฑ์การแปลความหมาย  (พล เหลืองรังษี, 2561)  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว 
ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.3 และเพศหญิง ร้อยละ 41.8 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 61.8 
รองลงมาคืออายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 19.0 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ 
ระดับต่ำกว่าปริญญา ร้อยละ 33.8 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 28.0 รองลงมาคือค้าขาย ร้อยละ 
28.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 47.0 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 20,001-
30,000 บาท ร้อยละ 25.3 
  2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร 
อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
  วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวของของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบล
พิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา คือ ท่องเที่ยว/ พักผ่อน ร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ ปฏิบัติราชการ/ 
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 12.0  
  สำหรับช่องทางการรับรู้ของแหล่งท่องเที่ยว รับรู้ผ่านทางเพ่ือน/ญาติ ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ 
รับรู้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 33.8 บุคคลที่ร่วมเดินทางมาเที่ยว ได้แก่ เพ่ือน ร้อยละ 37.3 
รองลงมาคือครอบครัว/ญาติ ร้อยละ 35.3  
  ช่วงเดือนในการเข้าพัก ได้แก่ เดือนมกราคม -มีนาคม ร้อยละ 42.3  และรองลงมาคือ เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม ร้อยละ 30.5 วันที่เข้าพักบ่อยที่สุด ได้แก่ วันหยุดเทศกาล ร้อยละ 42.5 และรองลงมา
คือ วันหยุดเสาร์ หรือ อาทิตย์ ร้อยละ 32.0 จำนวนคืนในการพักแรมได้แก่ จำนวน 1 คืน ร้อยละ 58.8 
รองลงมาคือ จำนวน 2 คืน ร้อยละ 22.5 ในอนาคตจะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีก ร้อยละ 90.8 และจะมีการ
แนะนำให้ผู้อ่ืนเดินทางมาท่องเที่ยว ร้อยละ 99.5 
  3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอ        
นาหม่อม จังหวัดสงขลา 
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  ความพึงพอใจของของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามลำดับพบว่า ความพึงพอใจด้านสถานที่
พัก ( x  = 4.77, S.D. = 0.47) รองลงมาคือความพึงพอใจด้านบุคลากร ( x  = 4.74, S.D. = 0.51) ความ
พึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดใจ ( x  = 4.73, S.D. = 0.63) ความพึงพอใจด้านราคา ( x  = 4.69, S.D. = 0.55)  
ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก ( x  = 4.68, S.D. = 0.61) และด้านการส่งเสริมการตลาด                  
( x  = 4.63, S.D. = 0.61) ซึ่งสามารถสรุปไดด้ังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอ

นาหม่อม จังหวัดสงขลา จำแนกเป็นรายด้าน 
ความพึงพอใจของของนักท่องเที่ยว x  S.D. แปลผล 

1. ด้านสิ่งดึงดูดใจ 4.73 0.63 มากที่สุด 
1.1 การได้ชมหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า 4.83 0.52 มากที่สุด 
1.2 อากาศที่เย็นสบาย 4.63 0.71 มากที่สุด 
1.3 ความเงียบสงบของธรรมชาติ 4.73 0.65 มากที่สุด 

2. ด้านการอำนวยความสะดวก 4.68 0.61 มากที่สุด 
2.1 ความเพียงพอและเหมาะสมของห้องน้ำ 4.68 0.60 มากที่สุด 
2.2 การมีบริการรถรับส่งขึ้นไปยังที่พัก 4.77 0.43 มากที่สุด 
2.3 บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว 4.57 0.79 มากที่สุด 
2.4 มีไฟฟ้าใช้ 24 ชั่วโมง 4.74 0.53 มากที่สุด 
2.5 มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4.63 0.70 มากที่สุด 

3. ด้านสถานที่พัก 4.77 0.47 มากที่สุด 
3.1 ห้องพักมีความเป็นส่วนตัว 4.73 0.56 มากที่สุด 
3.2 ที่พักมีความสะอาดเรียบร้อย 4.93 0.27 มากที่สุด 
3.3 มีพ้ืนที่บริการปิ้งย่าง 4.69 0.56 มากที่สุด 
3.4 ที่พักมีความเพียงพอและเหมาะสม 4.69 0.57 มากที่สุด 
3.5 มีจุดถ่ายรูปและพร็อพถ่ายรูป 4.83 0.38 มากที่สุด 

4. ด้านการบริการของบุคลากร 4.74 0.51 มากที่สุด 
4.1 กิริยามารยาท 4.78 0.45 มากที่สุด 
4.2 การแต่งกาย 4.72 0.50 มากที่สุด 
4.3 อัธยาศัยไมตรี 4.73 0.58 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ความพึงพอใจของของนักท่องเที่ยว x  S.D. แปลผล 

5. ด้านราคา 4.69 0.55 มากที่สุด 
5.1 ราคาห้องพักมีความเหมาะสม 4.68 0.60 มากที่สุด 
5.2 ราคาขายสินค้ามีความเหมาสม 4.65 0.57 มากที่สุด 
5.3 ราคาใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่น 4.75 0.49 มากที่สุด 

6. ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.63 0.61 มากที่สุด 
6.1 โปรโมชั่นในช่วงเทศกาล 4.69 0.54 มากที่สุด 
6.2 การให้ส่วนลดเมื่อมาหลายท่าน 4.65 0.62 มากที่สุด 
6.3 การลดราคาเมื่อกลับมาพักอีกครั้ง 4.58 0.63 มากที่สุด 
6.4 กิจกรรมแจกของรางวัล 4.59 0.66 มากที่สุด 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบล
พิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สรุปได้ว่า 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัด
สงขลา มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวนาลี วิริยะพันธุ์ (2563) และ มณเฑียร วิริยะพันธุ์ กิติชัย รัตนะ 
และอภิชาต ภัทรธรรม (2562) นั่นคือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย นั่นเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเน้นการ
เดินเขา ที่เน้นการผจญภัย ต้องใช้พลังและความเข้มแข็งในการเดินทางขึ้นเขา สำหรับวัตถุประสงค์ของ
การท่องเที่ยวคือ ท่องเที่ยว/พักผ่อน และเน้นการเดินทางกับเพ่ือน ครอบครัวเป็นหลัก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขนิษฐา ใจเป็ง (2564) ชมพูนุท สมแสน ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ 
(2562) และสุดา สุวรรณาภิรมย์ (2560) นั่นคือ ช่องทางการรับรู้ของแหล่งท่องเที่ยว รับรู้ผ่านทางเพ่ือน/
ญาติ สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบุคคลที่ร่วม
เดินทางมาเที่ยว ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว/ญาติ  
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวควนคานหลาว ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณเฑียร วิริยะพันธุ์ กิติชัย รัตนะ และอภิชาต ภัทรธรรม 
(2562) นั่นคือ มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สถานที่พัก สิ่งดึงดูดใจ เป็นต้น และความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร ในระดับมากถึงมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมพูนุท 
สมแสน ละเอียด ศิลาน้อย และกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ (2562) นั่นคือมีความพึงพอใจด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการ เช่น สิ่งดึงดูดใจ การอำนวยความสะดวก เป็นต้น และด้านการส่งเสริมการตลาด นั่นคือ 
 
 



 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่13 
The 13th Hatyai National and International Conference 

3270 

 

มีการกำหนดโปรโมชั่นต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ ในระดับมากถึงมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์ (2564) นั่นคือ มีความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดใจ ในระดับ
มากที่สุด นั่นคือ ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

1. ควรศึกษาการรับรู้ และความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว เพ่ือนำมาเป็นกลยุทธ์ใน
การพัฒนาต่อไป 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูเขาในพ้ืนที่ใกล้เคียงของจังหวัดสงขลา 
หรือจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม 
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