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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร

สงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามและท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี  
มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา
เพ่ือพักผ่อน และเคยเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 3 ครั้ง ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยว มีรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี มักมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และไม่ได้
พักค้างคืน มีค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อครั้งต่ ากว่า 1,000 บาท และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
นครสงขลาที่ต้องการไปเที่ยวมากที่สุดคือย่านเมืองเก่าสงขลา 
ค าส าคัญ : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, พฤติกรรมการท่องเที่ยว, เทศบาลนครสงขลา 

 
Abstract 

The research aimed to study heritage tourism behaviors of tourists in Songkhla municipality area. 

The samples of the study were 400 tourists visiting tourist attractions in Songkhla municipality area.  The 

questionnaires were used for collecting the data.  The statistical techniques used for analysing the data 

were frequency and percentage. The findings revealed that the majority of the samples were female aged 

between 21-30 years old.  They graduated with bachelor’ s degree.  Relaxation was the major purpose of 

their heritage tourism in Songkhla municipality area. Moreover, the majority of the samples have been took 

a trip in this area by personal cars more than 3 times.  They were interested in local culture and traditions 

of the area. In addition, they usually came here on weekends. They also took a one - day trip with average 

rage of tourist expenses 1,000 Baht per time.  Songkhla Old Town was the most popular tourist attraction 

of heritage tourism in Songkhla municipality area. 

Keywords : heritage tourism, tourism behaviors, Songkhla municipality
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1. บทน า 

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังถือได้ว่าการท่องเที่ยว
น้ันเป็นอุตสาหกรรมแขนงหน่ึงที่มีความส าคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างมากในด้านการสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการสนับสนุนให้คนในประเทศหันมาท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทยเปิดมุมมองใหม่ทางการท่องเที่ยวจากการสัมผัสและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นของไทย  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือชมเอกลักษณ์รวมถึงความงดงามของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น และเป็นการ
ท่องเที่ยวที่อยู่บนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์ โดยไม่กระท าพฤติกรรมใด  ๆ  ที่จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของพ้ืนที่น้ัน ท าให้
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในแง่ของการสร้างรายได้และการน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม (บุญเลิศ  จิตต้ังวัฒนา, 2548) ส่งผลให้สังคมไทยในปัจจุบันตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่มีอยู่มากขึ้น น ามาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น าไปสู่การ
พัฒนาเศรษฐกิจและยั งเป็นเครื่ องมือในการถ่ ายทอดวัฒนธรร มให้คงอยู่ สืบ ไป  (กาญจนา  แสงลิ้ มสุ วรรณ  
และศรันยา  แสงลิ้มสุวรรณ, 2555) 

ส าหรับจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้และนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา จึงท าให้เทศบาล
นครสงขลาซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาที่มีภารกิจหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาในพ้ืนที่เขตเมืองสงขลาจึง
ได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการบริการให้มีความ
เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน 

จากความส าคัญที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งผลจากการวิจัย น้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

รวมทั้งได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในเขตเทศบาลนครสงขลา 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาที่อยู่ในช่วงอายุ 15 

ปีขึ้นไป ณ เดือนมิถุนายน-กันยายน พ.ศ. 2560 ประชากรที่ได้จากการศึกษาทั้งหมด 1,204,836 คน ซึ่งได้จากจ านวน

นักท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานหาดใหญ่, 2559) และผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความเหมาะสมตามสูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างถึงใน กาญจนา ธรรมาวาท, 2545) 
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โดยก าหนดค่าความเชื่อมันที่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

และท าการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Accidental collection) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามที่ท าขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับสถานภาพ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค าถามจะเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยข้อค าถามเป็นลักษณะให้เลือกตอบ (Check list) เมื่อ

ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อย คณะผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากน้ันจึงน าข้อมูลไป

วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น ดังน้ี 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบ 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
159 
241 

 
39.8 
60.2 

รวม 400 100 
อายุ 

 15-20 ปี 
      21-30 ปี 
      31-40 ปี 
      41-50 ปี 

 51-60 ปี 
      60 ปีขึ้นไป 

 
43 
212 
50 
20 
67 
8 

 
10.7 
53.0 
12.5 
5.0 
16.8 
2.0 

รวม 400 100 
ระดับการศึกษา 
      ประถมศึกษา 
      มัธยมศึกษาหรือ ปวช. 
      อนุปริญญาหรือ ปวส. 

 
20 
147 
41 

 
5.0 
41.8 
10.2 
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ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
      ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี 

179 
13 

44.8 
3.2 

รวม 400 100 

 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยส่วนใหญ่แล้วนัก
ท่องเทียวมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน และเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา
มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาจะใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง 
ทั้งน้ียังมีความนิยมท่องเที่ยวในรูปแบบงานวัฒนธรรมประเพณี โดยช่วงเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งเป็นการมาท่องเที่ยวแบบไม่ค้างคืนและมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต่อครั้งต่ ากว่า 1,000 
บาท ในขณะที่ย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการไปมากที่สุด รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2 

 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของนักท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขต
เทศบาลนครสงขลา 

เพ่ือพักผ่อน  
เพ่ือประชุม/สัมมนา 
เยี่ยมญาติ/เพ่ือน  
เพ่ือศึกษาหาความรู้ 
ท าบุญ/ไหว้พระ  

 
 

287 
16 
39 
34 
24 

 
 

71.8 
4.0 
9.8 
8.5 
6.0 

รวม 400 100 
จ านวนครั้งที่ท่านเคยเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
นครสงขลา 

1 ครั้ง 
2 ครั้ง  
3 ครั้ง  
มากกว่า 3 ครั้ง 

 
 

39 
41 
30 
290 

 
 

9.8 
10.2 
7.5 
72.5 

รวม 400 100 
พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนคร
สงขลา 

รถจักรยานยนต์  
รถยนต์ส่วนตัว 

 
 

162 
192 

 
 

40.5 
49.5 
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ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของนักท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

รถบัสหรือรถทัวร ์
รถโดยสารประจ าทาง 

11 
31 

2.8 
7.8 

รวม 400 100 
รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์    
การท่องเที่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี   
การท่องเที่ยวเชิงวิถีชมุชน 
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม 

                              
109 
146 
100 
19 
26 

 
27.2 
36.5 
25.0 
4.8 
6.5 

รวม 400 100 
วันหรือเวลาท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในช่วง เวลาใด 

จันทร์-ศุกร์ 
เสาร์-อาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 
65 
272 
63 

 
16.2 
68.0 
15.8 

รวม 400 100 
ระยะเวลาในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ไม่ค้างคืน 
ค้างคืน 1 คืน 
ค้างคืน 2 คืน 
ค้างคืน 3 คืน 
ค้างคืน 3 คืนขึ้นไป 

 
274 
64 
23 
31 
8 

 
68.5 
16.0 
5.8 
7.8 
2.0 

รวม 400 100 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉลี่ยต่อครั้ง (เฉลี่ย 1 ครั้ง
ต่อคน) 

ต่ ากว่า 1000  
1001-1500  
1501-2000 
มากกว่า 2000 ขึ้นไป 

 
 

232 
88 
43 
37 

 
 

58.0 
22.0 
10.8 
9.2 

รวม 400 100 
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาท่ีนักท่องเท่ียว
ต้องการไปเท่ียวมากที่สุด 

วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) 
ต าหนักเขาน้อย 

 
 

23 
20 

 
 

5.8 
5.0 
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ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ของนักท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เขาตังกวน 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา 
พิพิธภัณฑ์พระธ ามรงค์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา 
ย่านเมืองเก่าสงขลา 
ประติมากรรมพญานาคพ่นน้ า 

65 
21 
15 
45 
138 
73 

16.2 
5.2 
3.8 
11.2 
34.5 
18.2 

รวม 400 100 

 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยสามารถ
อภิปรายผลได้ ดังน้ี 

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา พบว่า นักท่องเที่ยว  

มีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยเกิดจากการเดินทางมาท่องเที่ยว
เพ่ือพักผ่อน เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติเหมาะแก่พักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ อรทัย  มูลค า (2551) ที่ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย พบว่านักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนเป็นหลัก และ
สอดคล้องกับ ศรีประภา  ชัยวรวัฒน์ (2545) ที่ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเพ่ือการพักผ่อนมากที่สุด รวมทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ  อุชุ
พงศ์อมร (2552) ศึกษาถึงพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนวัยท างานเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนและใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะในการเดินทาง  ส าหรับความถี่ของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 3 ครั้ง เพราะในเขตเทศบาลนคร
สงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายท าให้เกิดความประทับใจในการที่จะกลับมาท่องเที่ยวอีก และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้
รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นครอบครัวการใช้รถยนต์
ส่วนตัวจะมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่าพาหนะอื่น ๆ โดยนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวในรูปแบบวัฒนธรรมและ
ประเพณีเพราะแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีในเขตเทศบาลนครสงขลามีอยู่อย่างหลากหลายและมีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบด้ังเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก และส่วน
ใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพราะเป็นวันหยุดที่ว่างจากการท างานหรือการเรียน
ท าให้มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนได้มากที่สุดและไม่นิยมค้างคืน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่ ากว่า 
1,000 บาท เน่ืองด้วยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา ที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองจึงมีความจ ากัดในเรื่อง
ของค่าใช้จ่าย นอกจากน้ีย่านเมืองเก่าสงขลายังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการมาท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะย่าน
เมืองเก่าสงขลาเป็นสถานที่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าของสงขลาในอดีตที่ยังคงอยู่ โดยปัจจุบันได้มีสถานที่ท่องเที่ยว
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และกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น รวมทั้งมีร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย ที่ผสมผสานความทันสมัยและเสน่ห์ของ
เมืองเก่าได้อย่างลงตัว 

 
6. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร

สงขลา เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครสงขลา ในประเด็นดังต่อไปน้ี  

6.1.1 ด้านพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากผลการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่านิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวในการ
เดินทางมาท่องเที่ยว ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุงสถานที่จอดรถให้เพียงพอเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเน่ืองจากส่วนใหญ่จะใช้
รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 

6.1.2 ด้านรูปแบบการท่องเที่ยวจากผลการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่านักท่องเที่ยวมีความสนใจท่องเที่ยวรูปแบบ
วัฒนธรรมและประเพณี ดังน้ันจึงควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 

6.1.3 ด้านช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากผลการศึกษาส่วนใหญ่ พบว่าอยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 
ดังน้ันจึงควรมีการเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลายในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
เป็นจ านวนมาก 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาได้มีข้อเสนอแนะใน

การวิจัยครั้งต่อไป เพ่ือให้การวิจัยในครั้งต่อไปมีความสมบูรณ์มากขึ้น ดังต่อไปน้ี 
6.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยว โดยท าการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่สามารถให้รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกได้เป็นอย่างดี 
6.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวใน

เขตเทศบาลนครสงขลา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
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