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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัด
สงขลาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรคือ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดสงขลา และขนาดตัวอย่าง 400 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า  นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลางจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา 
 
Abstract 
 This research was to study the level of tourist satisfaction of the community of 
Songkhla province and compare of the subjects’ personnel toward the tourist satisfaction. 
The population sample size in this research were four hundred tourists. The instrument 
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for data collection were an accidental sampling and questionnaire.  The results of this 
research revealed that the tourists are satisfied with the overall level of the medium. 
Regarding the comparison of personal factors toward the Thai tourist satisfaction, the 
results show that their different gender, age, education level, income and domicile did 
differentiate their level of satisfactions. 
Keywords: Tourist Satisfaction, Songkhla Community Tourism 
   
บทน า 
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นท่าที ความรู้สึก หรือเจตคติในทางที่ดีของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างการรับรู้ของนักท่องเที่ยวกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยว 
ในด้านต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น (Noe, Uysal, & Magnini, 2010) หากการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวมากกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวก็จะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจมาก 
และท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอยากกลับมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นอีกครั้ง เกิดการ
แนะน าและบอกต่อในทางบวกต่อผู้อ่ืน และเต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการทางการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามหากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวน้อยกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวก็จะท าให้นักท่องเที่ยว
เกิดความพึงพอใจน้อยหรือไม่พึงพอใจ และจะไม่เข้ามาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นอีก (Grigoroudis, 
2009) กล่าวคือ ทัศนคติของผู้ให้บริการ ความสะดวกสบาย สินค้าและบริการ สิ่งดึงดูดใจ และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงคุณภาพบริการต่าง ๆ นับเป็นปัจจัยส าคัญในการวัดความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Noe, Uysal, & Magnini, 2010; Zeithaml et al., 2009) ดังนั้น บุคคลหรือ
องค์กรที่ก ากับดูแลแหล่งท่องเที่ยวจะมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ 
เพ่ือสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้จุดหมายปลายทางของ
นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปสัมผัส จนเกิดเป็นภาพความประทับใจแบบไม่รู้ลืม (Robinson & Etherington, 
2006) 
 จังหวัดสงขลา ถือว่าเป็นอีกจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะมา
สัมผัสเสน่ห์ความงดงามของธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาหารการกิน และวิถีชีวิตเรียบง่ายที่
เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดสงขลา ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจ า และเกิดความ
ประทับและอยากมาเยือนจังหวัดสงขลาอีกครั้ง ซึ่งจังหวัดสงขลามีค าขวัญประจ าจังหวัด คือ “นกน้ าเพลินตา 
สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณฯ ถิ่นธุรกิจแดนใต้” จากค าขวัญของจังหวัดสงขลา 
บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสงขลาได้อย่างชัดเจน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา , 
2560) นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นเมืองสองทะเล และยังเป็นเมืองท่าค้าขายที่ส าคัญมาแต่สมัยโบราณ อีกทั้งยังมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และการละเล่นพ้ืนเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1784 

 

ของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลัง นอกจากนี้จังหวัดสงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายทั้งเกาะแก่ง 
ชายทะเล น้ าตกและทะเลสาบ รวมถึงยังคงมีสภาพของเมืองเก่าแก่ ที่เป็นเอกลักษณ์ (ส านักงานประชา 
สัมพันธ์จังหวัดสงขลา, 2561) อีกทั้งจังหวัดสงขลายังมีชุมชนท่องเทียว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นชุมชนที่
พ่ึงพาตนเองในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชน เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าบอกต่อในทางบวก (ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา, 2560) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว
ชุมชน จังหวัดสงขลา เพ่ือที่จะท าให้ทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว และเป็นข้อมูล
ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม อันจะน าไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน 
จังหวัดสงขลา 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และภูมิล าเนา ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา มีขอบเขตดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็น พฤติกรรมนักท่องเที่ยว และความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว  
  2. ขอบเขตด้านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลา  
 3. ขอบเขตด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน จังหวัดสงขลา 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว ค าตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who What Why When Where 
และ How (วุฒิ  สุขเจริญ, 2555) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
 2. นักท่องเที่ยวซื้ออะไร เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการได้รับจากการท่องเที่ยว 
 3. ท าไมนักท่องเที่ยวจึงท่องเที่ยว เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 
 4. ใครมีส่วนร่วมในการเลือกตัดสินใจท่องเที่ยว เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกตัดสินใจท่องเที่ยว 
 5. นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวเมื่อใด เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงโอกาสในการท่องเที่ยว เช่น ช่วงเดือนใด 
หรือฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวันโอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันส าคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
 6. นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหน เป็นค าถามเพ่ือทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไป 
 7. นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอย่างไร เป็นค าถามเพ่ือทราบขั้นตอนการเลือกตัดสินใจท่องเที่ยว 
 การศึกษาความพึงพอใจเริ่มมีตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.1960 และในปี ค.ศ.1980 ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทางด้านการตลาด และน าไปสู่การศึกษาองค์ประกอบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Wang et al., 2009) องค์กรบริการที่ดีจะต้องให้ความส าคัญต่อผู้ใช้บริการ
และต้องค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือที่จะน าไปสู่การวางแผนตอบสนองต่อความต้องการนั้น 
โดยเป้าหมายสูงสุดของการบริการคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดสุดให้กับผู้ใช้บริการ (อเนก  สุวรรณ
บัณฑิต และ ภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, 2550) เพราะความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจภายหลังการซื้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุดที่องค์กรบริการต้องการ (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ, 
2552) ดังนั้นองค์กรที่ให้บริการจ าเป็นจะต้องทราบถึงความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของผู้ใช้  
บริการ และก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพ่ือสนองให้การรับรู้ของนักท่องเที่ยวเป็นไปตามความคาดหวัง 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ ากับองค์กรอีก 
  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว หมายถึง ท่าที ความรู้สึก หรือเจตคติในทางท่ีดีของนักท่องเที่ยวที่
มีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยเกิดจากการคาดหวังของนักท่องเที่ยวก่อนการเข้ามาท่องเที่ยว และการรับรู้ ของ
นักท่องเที่ยวหลังได้เข้ามาท่องเที่ยวแล้ว และเกิดเป็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Grigoroudis, 
2009) ซึ่งมีแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบวัดความ
พึงพอใจ 8 ด้าน คือ ด้านทัศนคติของคนในชุมชน ด้านการเข้าถึงชุมชน ด้านสถานที่พัก ด้านอาหารและ
โภชนาการ ด้านสินค้าของชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจ
ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน (Noe, Uysal, & Magnini, 
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2010; วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และคณะ, 2562) อีกทั้งพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนาปัจจุบัน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน (ธนกฤต  สุทธินนทโชติ, 
2559) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครั้งนี้มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดสงขลา หากแต่ใน
การด าเนินงานของชุมชนนั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ดังนั้นใน
การศึกษานี้จึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 2. การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่สามารถหาจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงใช้วิธีค านวณ 
หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรโดยใช้สูตรของ Cochran (1977) มีรายละเอียดดังนี้ 
 สูตร  n   =    P(1-P)Z2 
                         d2 
  ผู้วิจัยก าหนดให้สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่ม คือ 50% หรือ 0.5 ดังนั้น P = 0.5 ก าหนด
ระดับความเชื่อมั่น 95% มีระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 ดังนั้น Z = 1.96 ยอมให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05  ดังนั้น d = 0.05 จากการค านวณได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 384 ตัวอย่าง และเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความคงท่ีและผลการศึกษา
มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง 
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ แบบมาตราวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดย
แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนาปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) ช่องทางในการรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา 2) วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลา 3) แรง 
จูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 4) จ านวนครั้งในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
5) พาหนะในการเดินทางทางเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 6) จ านวนคนในการเข้ามาท่องเที่ยว
ชุมชน จังหวัดสงขลา 7) ช่วงเดือนในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 8) วันที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลาบ่อยที่สุด 9) บุคคลที่ร่วมมาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 10) ประเภทที่พักในการเข้ามา
ท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 11) จ านวนคืนในการพักแรม 12) ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเข้ามาท่องเที่ยว
ชุมชน จังหวัดสงขลา 13) ประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ซื้อ 14) ในอนาคตจะเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
ชุมชน จังหวัดสงขลา และ 15) การแนะน าผู้อ่ืนให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชน จังหวัดสงขลา 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงใจของนักท่องเที่ยว 8 ด้าน ประกอบ 
ด้วย 1) ด้านทัศนคติของคนในชุมชน 2) ด้านการเข้าถึงชุมชน 3) ด้านสถานที่พัก 4) ด้านอาหารและโภชนาการ 
5) ด้านสินค้าของชุมชน 6) ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 7) ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 8) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน  แบบสอบถามมีลักษณะ
ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณ ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน 5 ระดับ จากมากที่สุด (5 คะแนน) ถึง
น้อยที่สุด (1 คะแนน) 
 ส าหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความความคาดหวัง การรับรู้  และความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว ใช้เกณฑ์ในการก าหนดช่วงความกว้างของข้อมูลแต่ละระดับ (บุญชม  ศรีสะอาด , 2553) 
ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51  -  5.00 หมายถึง มีระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51  -  4.50 หมายถึง มีระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51  -  3.50 หมายถึง มีระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51  -  2.50 หมายถึง มีระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00  -  1.50 หมายถึง มีระดับน้อยที่สุด 
  4. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ด าเนินการโดยการน าแบบสอบ 
ถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนจังหวัดสงขลา 
จ านวน 50 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค             
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ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทุกด้านมีค่าสูงกว่า 
0.71 ทุกด้าน แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อม่ันในระดับสูง  
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้ ช่วย
วิจัยที่ผ่านการชี้แจงในข้อค าถาม กระบวนการด าเนินการ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดก่อน
ด าเนินการทุกครั้ง โดยกระจายเก็บแบบสอบถามในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นในส่วน
ของชุมชน OTOP นวัตวิถี เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และมี
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และจะเก็บแบบสอบถามในช่วงวันธรรมดา วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดใน
เทศกาล และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยผู้วิจัยให้แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบเอง 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในงานสถิติเพ่ือ
การวิจัย ประกอบด้วย 
 (1) ค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ภูมิล าเนา และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 (2) ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับระดับความคาดหวัง การรับรู้ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ 1) ด้านทัศนคติของคนในชุมชน 2) ด้านการเข้าถึงชุมชน 3) ด้านสถานที่พัก 4) ด้านอาหารและ
โภชนาการ 5) ด้านสินค้าของชุมชน 6) ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 7) ด้านสิ่งดึงดูด
ที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 8) ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 (3) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา ที่จ าแนกเป็นสองกลุ่มที่เป็นอิสระแก่กัน โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) และที่จ าแนกกลุ่มมากกว่าสองกลุ่มใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และการทดสอบด้วยสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ (Pairwise Comparisons) โดยวิธีของ 
Scheffe 
 
ผลการวิจัย 
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-34 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 55 และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36 เมื่อ
พิจารณาถึงอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24 ในส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10 ,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29  
และภูมิล าเนาปัจจุบันของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ โดยมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสงขลามากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อพิจารณาถึงจ านวนครั้งในการเข้ามาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาเป็นครั้ง
แรก คิดเป็นร้อยละ 72 
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา พบว่า ช่องทางที่นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา มากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 34.25 รองลงมา คือ ได้รับ
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ข้อมูลจากเพ่ือนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.25 มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเข้ามาในชุมชนจังหวัด
สงขลา มากที่สุด คือ ท่องเที่ยว/ พักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมา คือ เยี่ยมญาติ/ เพ่ือน คิดเป็น
ร้อยละ 10.50 โดยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามในชุมชนนับเป็นแรงจูงใจสู งสุดในการเข้ามาท่องเที่ยว
ชุมชน จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมา คือ แรงจูงใจจากกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 22.25 ในส่วนของจ านวนครั้งในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา มากที่สุด คือ  
มาครั้งแรก 48.50  รองลงมา คือ มา 2 ครั้ง นอกจากนี้พาหนะในการเดินทางโดยส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมา คือ รถของบริษัทน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 13.25 จ านวนคนใน
การเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา มากที่สุด คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมา คือ 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.00 โดยช่วงเดือนที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด คือ มกราคม-มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 
36.50 รองลงมา คือ เมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และนิยมมาท่องเที่ยวในวันหยุดเทศกาล
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา คือ วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 42.75 โดย
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว/ ญาติ คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมา คือ มาเที่ยว
กับเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 41.00 ส่วนใหญ่นิยมพักเกสต์เฮาส์/ บังกะโล/ รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 42.75 
รองลงมา คือ พักที่โรงแรม คิดเป็นร้อยละ 30.00  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค้างคืน 1 คืน คิดเป็นร้อยละ 
44.50 รองลงมา คือ ไม่ค้างคืน คิดเป็นร้อยละ 23.50 โดยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน 
อยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.25 รองลงมามีค่าใช้จ่ายโดยรวมมากกว่า 2,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 โดยนิยมซื้อของฝากและของที่ระลึกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมา คือ 
นิยมซื้ออาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 39.25 และในอนาคตนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คาดว่าจะเดินทาง
มาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาอีก คิดเป็นร้อยละ 74.25รองลงมา คือ ไม่แน่ใจว่าจะเดินทางมาอีก คิด
เป็นร้อยละ 20.50  ในส่วนการแนะน าผู้อ่ืนให้มาท่องเที่ยวยังชุมชน จังหวัดสงขลา โดยส่วนใหญ่ แนะน า 
คิดเป็นร้อยละ 72.25  รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 19.25  รายละเอียดดังตารางที ่1 
 
ตารางที ่1  จ านวน ร้อยละ ของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลา 
 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ช่องทางในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลา 
     สื่อสังคมออนไลน์ 
     เพ่ือนหรือญาติ 
     เว็บไซต์การท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา 
     หนังสือพิมพ์ 
     นิตยสารท่องเที่ยว 
     โทรทัศน์ 
     วิทย ุ
     อ่ืน ๆ  

 
137 
129 
58 
30 
17 
14 
10 
5 

 
34.25 
32.25 
14.50 
7.50 
4.25 
3.50 
2.50 
1.25 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
2. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดสงขลา 
     ท่องเที่ยว/ พักผ่อน 
     เยี่ยมญาติ/ เพื่อน 
     ประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ดูงาน 
     ปฏิบัติราชการ/ ปฏิบัติงาน 
     ติดต่อธุรกิจ 

 
320 
42 
22 
10 
6 

 
80.00 
10.50 
5.50 
2.50 
1.50 

3. แรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
     ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามในชุมชน 
     กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 
     ผลิตภัณฑ์และอาหารของชุมชน 
     วิถีชวีิตของคนในชุมชน 
     ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 
     ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของชุมชน 
     อ่ืน ๆ  

 
158 
89 
86 
27 
25 
12 
3 

 
39.50 
22.25 
21.50 
6.75 
6.25 
3.00 
0.75 

4. จ านวนครั้งในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
     มาครั้งแรก 
     มา 2 ครั้ง 
     มา 3-4 ครั้ง 
     มา 5 ครั้งข้ึนไป 

 
194 
88 
61 
57 

 
48.50 
22.00 
15.25 
14.25 

5. พาหนะในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
     รถส่วนตัว 
     รถของบริษัทน าเที่ยว 
     รถโดยสารสาธารณะ 

 
336 
53 
11 

 
84.00 
13.25 
2.75 

6. จ านวนคนในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
     4 คน 
     3 คน 
     5 คน 
     มากกว่า 5 คน 
     2 คน 
     1 คน 

 
108 
84 
77 
65 
57 
9 

 
27.00 
21.00 
19.25 
16.25 
14.25 
2.25 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
7. ช่วงเดือนในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
     มกราคม-มีนาคม 
     เมษายน-มิถุนายน 
     ตุลาคม-ธันวาคม 
     กรกฎาคม-กันยายน 

 
146 
134 
91 
29 

 
36.50 
33.50 
22.75 
7.25 

8. วันที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาบ่อยที่สุด 
     วันหยุดเทศกาล 
     วันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ 
     วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) 

 
192 
171 
37 

 
48.00 
42.75 
9.25 

9. บุคคลที่ร่วมมาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
     ครอบครัว/ ญาติ 
     เพ่ือน 
     คนเดียว 
     อ่ืน ๆ (แฟน) 

 
212 
164 
18 
6 

 
53.00 
41.00 
4.50 
1.50 

10. ประเภทที่พักในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
     เกสต์เฮาส์/ บังกะโล/ รีสอร์ท 
     โรงแรม 
     บ้านตนเอง/ ญาติ/ เพ่ือน 
     โฮมสเตย์ 

 
171 
120 
67 
42 

 
42.75 
30.00 
16.75 
10.50 

11. จ านวนคืนในการพักแรม 
     1 คืน 
     ไม่ค้างคืน 
     2 คืน 
     มากกว่า 2 คืน 

 
178 
94 
86 
42 

 
44.50 
23.50 
21.50 

10.50 
12. ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา  
     1,001-2,000 บาท 
     มากกว่า 2,000 บาท 
     500-1,000 บาท 
     น้อยกว่า 500 บาท 

 
161 
125 
79 
35 

 
40.25 
31.25 
19.75 

8.75 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1792 

 

ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว จ านวน (คน) ร้อยละ 
13. ประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ซื้อ 
     ของฝากและของที่ระลึก 
     อาหารและเครื่องดื่ม 
     ของใช้ 
     อ่ืน ๆ  

 
185 
157 
42 
16 

 
46.25 
39.25 
10.50 
4.00 

14. ในอนาคตจะเดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชน จังหวัดสงขลา 
     มาท่องเที่ยวอีก 
     ไม่แน่ใจ 
     ไม่มาท่องเที่ยวอีก 

 
297 
82 
21 

 
74.25 
20.50 
5.25 

15. การแนะน าผู้อ่ืนให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชน จังหวัดสงขลา 
     แนะน า 
     ไม่แน่ใจ 
     ไม่แนะน า 

 
289 
77 
34 

 
72.25 
19.25 
8.50 

 

จากผลการวิจัยความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
พบว่า ในภาพรวมนักท่องเที่ยวมีคาดหวังต่อการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 โดยนักท่องเที่ยวมีความคาดหวัง ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สูงที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.77 รองลงมาคือ ด้านอาหารและโภชนาการ ค่าเฉลี่ย 4.69 และด้านสินค้าของชุมชน ค่าเฉลี่ย 
4.65 ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.58 ด้านการเข้าถึงชุมชน ค่าเฉลี่ย 
4.45 ด้านทัศนคติของคนในชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.23 
และด้านสถานที่พัก ค่าเฉลี่ย 4.18 ตามล าดับ 

ในส่วนของการรับรู้ พบว่า ในภาพรวมนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 โดยนักท่องเที่ยวมีการรับรู้ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน สูงที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ ด้านอาหารและโภชนาการ ค่าเฉลี่ย 4.24 และด้านสินค้าของ
ชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านทัศนคติของคนในชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 3.93  ด้านการเข้าถึงชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.47 และด้านสถานที่พัก ค่าเฉลี่ย 3.35 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที ่2     
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ตารางที ่2  ค่าเฉลี่ย ระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา 
 

ความคาดหวัง/ การรับรู้ 
ความคาดหวัง การรับรู้ 

x̄ ระดับ x̄ ระดับ 

ด้านสิ่งดึงดูดท่ีน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 4.77 มากที่สุด 4.41 มาก 
ด้านอาหารและโภชนาการ 4.69 มากที่สุด 4.24 มาก 
ด้านสินค้าของชุมชน 4.65 มากที่สุด 4.39 มาก 
ด้านสิ่งดึงดูดท่ีน่าสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.58 มากที่สุด 3.93 มาก 
ด้านการเข้าถึงชุมชน 4.45 มาก 3.92 มาก 
ด้านทัศนคติของคนในชุมชน 4.36 มาก 4.16 มาก 
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน 4.23 มาก 3.47 ปานกลาง 
ด้านสถานที่พัก 4.18 มาก 3.35 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.49 มาก 3.98 มาก 
 

  จากผลการวิจัยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา ในภาพรวม ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.19 โดยนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.83 และด้านสินค้าของชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.61 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจ ในระดับปานกลาง 4 ด้าน คือ ด้านการเข้าถึงชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.48 ด้านทัศนคติของคนในชุมชน 
ค่าเฉลี่ย 3.47 ด้านอาหารและโภชนาการ ค่าเฉลี่ย 3.32 และด้ านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 2.98 ในขณะที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้าน
สถานที่พัก ค่าเฉลี่ย 2.49 และด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน ค่าเฉลี่ย 2.36 รายละเอียดดังตารางที ่3 
 
ตารางที ่3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว 
               ชุมชน จังหวัดสงขลา 
 

ความพึงพอใจ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งดึงดูดท่ีน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 3.83 .65 มาก 
ด้านสินค้าของชุมชน 3.61 .67 มาก 
ด้านการเข้าถึงชุมชน 3.48 .59 ปานกลาง 
ด้านทัศนคติของคนในชุมชน 3.47 .58 ปานกลาง 
ด้านอาหารและโภชนาการ 3.32 .62 ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจ x̄ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านสิ่งดึงดูดท่ีน่าสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2.98 .64 ปานกลาง 
ด้านสถานที่พัก 2.49 .56 น้อย 
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน 2.36 .59 น้อย 

ภาพรวม 3.19 .63 ปานกลาง 
 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว
ชุมชน จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ แตกต่างกันมีความพึงพอใจ 
ด้านสินค้าของชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจ ด้านสินค้าของชุมชน และด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
ความพึงพอใจ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ด้านสินค้าของชุมชน และด้านสถานที่พักที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนาแตกต่างกันมีความพึงพอใจ ด้านการ
เข้าถึงชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 รายละเอียดดังตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านต่าง ๆ จ าแนก 
              ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 

การทดสอบ
ด้วย t-test 

การทดสอบด้วย F-test 

เพศ 
(t) 

อายุ 
(F) 

ระดับการศึกษา 
(F) 

อาชีพ 
(F) 

รายได ้
(F) 

ภูมิล าเนา 
(F) 

ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน 

0.94 1.32 0.83 1.25 1.94     0.76 

ด้านสินค้าของชุมชน    3.37**    3.16** 0.99 0.94    3.72** 0.81 

ด้านการเข้าถึงชุมชน 0.89 1.83 0.78 1.08 0.85     3.68** 
ด้านทัศนคติของคนในชุมชน 0.85 0.97 0.94 1.13 1.08  0.92 

ด้านอาหารและโภชนาการ 0.91 1.15 1.22 1.07 0.95 0.97 
ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.27    3.48** 1.36 0.78 0.73 0.53 

ด้านสถานที่พัก 1.72   1.04 1.01 1.29    3.67** 1.35 

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน 0.73 0.85 3.95** 0.87 0.69 0.91 

** หมายถึง นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และด้านสินค้า
ของชุมชน เป็นเพราะชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามมากมาย และ
มีการพัฒนาสินค้าชุมชนให้มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (2560) ได้
กล่าวจังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีเสน่ห์ เป็นที่ดึงดูดใจของ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ได้มีจัดโครงการชุมชน OTOP นวัตวิถี เพ่ือมุ่งเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ให้มีความน่าสนใจ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านสถานที่พัก และด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชน เป็น
เพราะชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ไม่ได้มุ่งเน้นด้านสถานที่พักแรม และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์มากนัก สอดคล้องกับ โสภณ  จะยะสกูล (2561) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวชุมชน 
จังหวัดสงขลา ยังขาดความพร้อมทางด้านสถานที่พักแรม และชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดสงขลามีการโฆษณา
และประชาสัมพันธ์น้อยมาก 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวชุมชน  จังหวัด
สงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีความพึงพอใจ ด้านสินค้าของชุมชน 
มากกว่าเพศชาย เป็นเพราะสินค้าชุมชนส่วนใหญ่เป็นของกิน และเป็นสินค้าประเภทของใช้สอยส าหรับ
ผู้หญิง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 35-44 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยกลางคนมีความพึงพอใจ ด้านสินค้า
ของชุมชน และด้านสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 
15-24 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยรุ่นถึงวัยเริ่มท างาน โดยนักท่องเที่ยววัยกลางคนโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการ
ซื้อสินค้าชุมชนเพ่ือน าฝากคนในครอบครัว และส่วนหนึ่งมีความสนใจในการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความความ
พึงพอใจ ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนมากกว่า นักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นเพราะนักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงสื่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ของชุมชนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ  
มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 
บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ ด้านสินค้าของชุมชน และด้านสถานที่พักน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้          
ต่ ากว่า 10,000 บาท เป็นเพราะนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับสินค้าชุมชน และ
สถานที่พักมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้น้อย ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่
จังหวัดสงขลา มีความพึงพอใจ ด้านการเข้าถึงชุมชน น้อยกว่า นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดสงขลา 
เป็นเพราะนักท่องเที่ยวในจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่จังหวัดสงขลา ต้องเดินทางเข้ามาท่องเที่ย วชุมชน จังหวัด
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สงขลา ต้องเดินทางในระยะทางที่ไกล และใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานกว่า นักท่องเที่ยวที่มีภูมิล าเนา
ในจังหวัดสงขลา        
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ในระดับน้อย 2 ด้าน คือ ด้านสถานที่พัก และด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ชุมชน จึงเสนอแนะให้ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ควรพัฒนาสถานที่พักแรมให้พร้อมต่อ
การรองรับการเข้ามาพักแรมของนักท่องเที่ยว อีกทั้งมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุมชนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ให้มากข้ึน 
  2. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับปานกลาง 4 
ด้านคือ ด้านการเข้าถึงชุมชน ด้านทัศนคติของคนในชุมชน ด้านอาหารและโภชนาการ และด้านสิ่งดึงดูด
ที่น่าสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเสนอแนะให้ชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ควรพัฒนาทั้ง 4 
ด้านให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับมาก 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรท าการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยดึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
นักวิชาการ และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย จัดเวทีสัมมนา หรือจัดท า 
Focus Group เป็นต้น เพราะความร่วมมือและช่วยกันของทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
จังหวัดสงขลา ให้มีความพร้อมในการรองรับการเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ควรท าการวิจัยเชิงพัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งในเรื่อง
การสื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนากระบวนการ
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาช่วย เป็นต้น 
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