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ตารางท่ี 1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนครั้งในการเขามาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติเขาสก      
กับตนทุนการเดินทางมาทองเท่ียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2  แสดงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที่ 2.1  กลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนตัวอยาง รอยละ 

ชาย 149 37.75 

หญิง 251 62.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 2.2  กลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวนตัวอยาง รอยละ 
15-24 ป 51 12.75 
25-34 ป 129 32.25 
35-44 ป 97 30.00 
45-54 ป 77 20.50 
55-64 ป 36 7.75 
65-74 ป 9 2.25 
75-84 ป 1 0.25 

รวม 400 100.00 
 
 
ตารางที่ 2.3  กลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 

สภาพการสมรส จํานวนตัวอยาง รอยละ 
สมรส 171 42.75 
โสด 204 51.00 

หยา/หมาย/แยกกันอยู 25 6.25 
รวม 400 100.00 

 
 
ตารางที่ 2.4  กลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนตัวอยาง รอยละ 
ไมไดศึกษา 1 0.25 

ประถมศึกษา 14 3.50 
มัธยมศึกษาตอนตน 33 8.25 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 38 9.50 
ปสว/อนุปริญญา 48 12.00 

ปริญญาตรี 216 54.25 
สูงกวาปริญญาตร ี 44 11.00 

อ่ืนๆ 6 1.25 
รวม 400 100.00 

 
 
ตารางที่ 2.5  กลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวนตัวอยาง รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 34 8.50 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 176 44.00 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 30 7.50 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 78 19.50 

เจาของกิจการ 9 2.25 
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ลูกจางรัฐ 62 15.50 
เกษียณอายุ 11 2.75 

รวม 400 100.00 
 
 
ตารางที่ 2.6  กลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 
รายได (บาท) จํานวนตัวอยาง รอยละ 
นอยกวา 2000 1 0.25 
2500-5000 7 1.75 
5001-7500 11 3.75 
7501-10000 58 16.50 
10001-15000 103 26.70 
15001-20000 73 19.25 
20001-25000 22 2.77 
25001-50000 105 26.25 
มากกวา 50000 2 20.00 
รวม 400 100 
 

 
ตารางท่ี 3  แสดงพฤติกรรมการเดินทางมาทองเท่ียวอุทยานแหงชาติเขาสก 
ตารางที่ 3.1  กลุมตัวอยางจําแนกตามพาหนะที่ใชเดินทางมาทองเที่ยว 

การเดินทางมาทองเที่ยว จํานวนตัวอยาง รอยละ 
รถยนตสวนตัว 162 40.50 
รถจักรยานยนต 8 2.00 

รถโดยสารประจําทาง 15 3.75 
รถเชา 86 21.50 

รถบริษัทนําเที่ยว 84 21.50 
อ่ืนๆ 45 11.25 
รวม 400 100.00 

 

 
ตารางที่ 3.1  กลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะของกลุมเดินทาง 

ลักษณะกลุมเดินทาง จํานวนตัวอยาง รอยละ 
มาคนเดียว 9 2.25 
ครอบครัว 59 14.75 
เพื่อน/แฟน 134 33.50 

ครอบครัวและเพื่อน 78 19.50 
บริษัทนําเที่ยว 33 8.25 

หนวยงาน 87 21.75 
รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.2  กลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนผูรวมเดินทาง 
จํานวนผูรวมเดินทาง จํานวนตัวอยาง รอยละ 

มาคนเดียว 4 1.00 
2-10 คน 215 53.75 
11-20 คน 26 6.50 
21-30 คน 45 11.25 
31-40 คน 37 9.25 
41-50 คน 59 14.75 

มากกวา 50 คน 14 3.50 
รวม 400 100.00 

 
 
ตารางที่ 3.3   กลุมตัวอยางจําแนกตามจํานวนครั้งของการเดินทางมาทองเที่ยว 

จํานวนคร้ังการมาทองเที่ยวในรอบป 
(คร้ัง) 

จํานวนตัวอยาง รอยละ 

ไมเคยมา 2 0.50 
1 ครั้ง 321 80.25 
2 ครั้ง 33 8.25 
3 ครั้ง 12 3.00 
4 ครั้ง 9 2.25 
5 ครั้ง 15 3.75 

6-7 ครั้ง 6 1.50 
มากกวา 10 ครั้ง 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 
 
ตารางที่ 3.4  กลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการเดินทาง 

ระยะเวลาในการเดินทาง จํานวนตัวอยาง รอยละ 
นอยกวา 1 ชั่วโมง 32 8.00 

1-2 ชั่วโมง 49 12.25 
2-3 ชั่วโมง 62 15.50 
3-4 ชั่วโมง 53 13.25 
4-5 ชั่วโมง 28 7.00 

มากกวา 5 ชั่วโมง 176 44.00 
รวม 400 100.00 
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หมายเลขแบบสอบถาม ��� 
 

ผูเก็บขอมูล_________________วันที่เก็บแบบสอบถาม __________ 
 

แบบสอบถาม 
การกําหนดคาเขาชมสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทย 

กรณีศึกษาอุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
 

คําชี้แจง 

วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ีเพื่อวิเคราะหถึงการตอบสนองของนักทองเที่ยวชาวไทยทีม่ตีออตัรา
คาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติเขาสก ขอมูลและความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอ
การนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติเขาสกที่เหมาะสม  ผู
ศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวนดังน้ี 

 1.  ขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว 

2.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยว 

3.  ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอคาธรรมเนียมผานเขาอุทยานแหงชาติ 

4.  มูลคาความเต็มใจที่จะจายของนักทองเที่ยวในการเขาชมอุทยานแหงชาติเขาสก และทัศนคติที่
มีตออุทยานแหงชาติเขาสก  
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

“มีวัตถุประสงคในการนําขอมูลไปใชประโยชนทางการวิจัยเทานั้นและไมเปดเผย” 
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สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยว 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ในขอที่ทานเลือกและกรอกขอความในชองวางตามความ
คิดเห็นของทานและตามความเปนจริง  
 

1.  เพศ 1. ชาย  2. หญงิ 
 
2.  สถานภาพ 1. โสด  2. แตงงาน 3. หยา/หมาย/แยกกัน 
 
3.  อายุ _______ ป 
 
4.  ระดับการศึกษาทีส่ําเร็จข้ันสูงสุด 
      1. ไมไดศึกษา    2. ประถมศึกษา    

3. มัธยมศึกษาตอนตน    4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
5. ปวส./อนุปรญิญา     6. ปรญิญาตร ี
7. สูงกวาปรญิญาตร ี   8. อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________ 

 
5.  อาชีพ 
      1. ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

3. เจาของกิจการ (ทีพ่ัก นําเที่ยว) 4. ธุรกิจสวนตัว/คาขาย   
      5. เกษียณอายุ    6. นักเรียน/นักศึกษาอื่นๆ 

 7. (โปรดระบุ) ___________ 
 
6. ทานเปนสมาชิกองคกรทีเ่กี่ยวของกบัการอนุรกัษสิ่งแวดลอมหรือไม 

  เปน (โปรดระบุชื่อองคกร)____________________________   ไมเปน 
 
7.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน ____________________ บาท 
 
8.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว (เงินเดือนของทานและคูสมรสรวมกัน)_________________บาท 

 
8.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ______ คน 
   
9.  ที่อยู (ที่ทํางาน) ปจจบุัน อําเภอ/เขต ____________________  จังหวัด __________________ 
10.  ลักษณะบานพักที่ทานอาศัยอยู 
 1 หองนอน       2 หองนอน    3 หองนอน    มากกวา 3 หองนอน 
 
11  บานพักที่ทานอาศัยอยู 
 เปนของตัวทานเอง   เปนการเชาจากผูอื่น   เปนบานพักราชการ 
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สวนท่ี 2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ในขอที่ทานเลือกและกรอกขอความในชองวางตามความ
คิดเห็นของทานและตามความเปนจริง  
 

1.  ในรอบ 12 เดือนที่ผานมา (รวมครั้งน้ีดวย) ทานมาเที่ยวที่อุทยานแหงชาติเขาสก เปนจํานวนกี่ครั้ง  
___________ ครั้ง   

 

2.  ในการเดินทางครั้งน้ี  ทานเดินมากับใครบาง 

1. มาคนเดียว   2. กลุมครอบครัว 

3. กลุมเพื่อน/แฟน   4. กลุมระหวางครอบครัวและเพื่อน 

5. มากับบริษัทนําเที่ยว  6. อื่นๆ โปรดระบ_ุ______________________ 
 

3.  จํานวนบุคคลที่รวมกลุมการเดินทางในครั้งน้ี _______________คน (รวมตัวทานดวย) 
 

4.  พาหนะในการเดินทาง มายังอุทยานแหงชาติเขาสก  
1. รถยนตสวนตัว    2. รถจักรยานยนต   
3. รถโดยสารประจําทาง 4. รถเชา   

      5. รถบริษัทนําเที่ยว  6. อื่นๆ (โปรดระบุ)___________ 
 

5.  ระยะทางที่ทานใชในการเดินทางจากบานพักอาศัยของทานมายังอุทยานแหงชาติเขาสก    
1. นอยกวา 1 ช่ัวโมง    2. 1-2 ช่ัวโมง   
3. 2-3 ช่ัวโมง    4. 3-4 ช่ัวโมง   
5. 4-5 ช่ัวโมง     6. มากกวา 5 ช่ัวโมง 
 

6.  คาใชจายในการมาเที่ยวทีอุ่ทยานแหงชาติเขาสก ในครั้งน้ี (เฉพาะตัวทาน) 

 - คาใชจายในการเดินทางไป-กลับ  
คายานพาหนะ _______ บาท 

คานํ้ามัน___________  บาท 

  รวม ________ บาท 
 - คาอาหารและคาเครื่องด่ืมตลอดการทองเที่ยวที่อุทยานแหงชาติเขาสก ______________ บาท 

 - นันทนาการ (เชน คาเรือ ลองแกง เดินปา ฯลฯ) ______________ บาท 
 - คาที่พักบนอุทยานแหงชาติเขาสก ______________ บาท 

 - อื่นๆ_______________________________________ 
 

7. ทานพักคางอยูที่อทุยานฯเปนเวลา___________คืน (กรณีท่ีไมพักคางใหกรอกเลขศูนย) 
 

8. วัตถุประสงคหลักของการมาเที่ยวอุทยานฯในครั้งน้ี 

 พักผอนหยอนใจ   ประชุม/สัมมนา 
 ธุรกิจ    ทัศนศึกษา/ฝกงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________ 

9. ในการเดินทางครั้งน้ี ทานต้ังใจเดินทางมาที่น้ี หรือไม 
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 ต้ังใจ    ไมต้ังใจ 

สวนท่ี 3 ทัศนคติของนักทองเที่ยวที่มีตอคาธรรมเนียมผานเขาอุทยานแหงชาติ 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง  ในขอที่ทานเลือก  
ทานมีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับคาธรรมเนียมผานเขาอุทยานแหงชาติ 

ประเด็นเร่ืองคาธรรมเนียมผานเขาอุทยานแหงชาติ 
เห็นดวย
อยางย่ิง 

เห็นดวย 
 

เฉยๆ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวย
อยางย่ิง 

 (5) (4) (3) (2) (1) 

1.อัตราคาเขาอุทยานแหงชาติเขาสก ในปจจุบันมี
ความเหมาะสม 

     

2.อั ต ร า ค า เ ข า ที่ จั ด เ ก็ บ ถู ก นํ า ไ ป ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชนของสาธารณชน 

     

3.อัตราคาเขาที่เก็บไปเพื่อบํารุงรักษาสภาพแวดลอม
ในอุทยานฯใหดีขึ้น 

     

4.อัตราคาเขาที่เก็บไปเพื่อประโยชนตอการบริหารงาน
อุทยานฯ 

     

5.ทานรูสึกเต็มใจที่จะจายคาเขาอุทยานแหงชาติเขา
สก หากไดรับทราบเหตุผลของการจัดเก็บชัดเจน 

     

6.อัตราคาเขาควรอยูในระดับที่คนทุกกลุมชั้นในสังคม
สามารถจายได 

     

7.การกําหนดคาเขาชมควรศึกษาความเต็มใจที่จะจาย
ของนักทองเที่ยว 

     

8.อัตราคาเขาควรสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

     

9.อัตราคาเขาของนักทองเที่ยวไทยและนักทองเที่ยว
ตางประเทศควรมีความแตกตางกัน 

     

10.อัตราคาเขาสําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศควร
จัดเก็บในอัตราที่สูงกวาของนักทองเที่ยวไทย 

     

11.ผูที่ผานเขาพื้นที่โดยไมไดประกอบกิจกรรมการใช
ประโยชนใดๆในพื้นที่อุทยานแหงชาติ ไมจําเปน ตอง
จายคาธรรมเนียม 

     

12.อุทยานแหงชาติแตละแหงควรจัดเก็บคาเขาชมตาม
ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู 

     

13.หนวยงานที่ดูแลพื้นที่ควรแจงอัตราคาเขาชมที่
จะตองจายใหแกนักทองเที่ยวไดรับทราบลวงหนาโดย
ประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 
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สวนท่ี 4 มูลคาความเต็มใจที่จะจายของนักทองเที่ยวในการเขาชมอุทยานแหงชาติเขาสก และทัศนคติที่มี
ตออุทยานแหงชาติเขาสก  
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ในขอที่ทานเลือกและกรอกขอความในชองวางตามความ
คิดเห็นของทานและตามความเปนจริง 
  
1.  ถาอุทยานฯเพิ่มคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติเขาสก เปน 100 บาทตอคน ทานจะยังคงมาเที่ยวที่
อุทยานแหงชาติเขาสก หรือไม    

 มา        ไมมา  

      หากตอบวา “ไมมา” โปรดระบุสถานที่ทองเที่ยวอื่น ที่ทานจะเลือกไปเที่ยว แทน  อุทยานแหงชาติเขา
สก  

 อุทยานแหงชาติคลองพนม 

 เข่ือนรัชชประภา 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง 

 อื่นๆ (โปรดระบุสถานที่) ______________________ 
 

2.  อัตราคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติเขาสก สูงสุด ที่ทานเต็มใจจะจาย ________ บาทตอคน 
 

3.  ทานรูสึกอยางไรกบัสภาพแวดลอมภายในอุทยานแหงชาติเขาสก (โปรดวงกลมหมายเลขที่ตรงกบั
ความรูสึกของทานมากที่สุด) 

สภาพทรุดโทรมมาก         สภาพดีมาก 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

4.  โดยรวมทานพงึพอใจตอการมาเยือนอุทยานแหงชาติเขาสก เพียงใด (โปรดวงกลมหมายเลขที่ตรงกับ
ความรูสึกของทานมากที่สุด) 

ไมพอใจอยางมาก               พอใจอยางมาก 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

5.  หากมโีอกาสทานจะกลบัมาเที่ยวที่อทุยานแหงชาติเขาสก อีกหรอืไม 
 ไมมา เพราะ _________________________________________________________ 

 มา เพราะ ___________________________________________________________ 

 ไมแนใจ เพราะ _______________________________________________________ 
 

6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกบัแบบสอบถามชุดน้ี 

   นาสนใจ   เปนเรื่องเพอฝน/ไมนาเช่ือถือ 
 ใหความรู    ใชเวลาในการตอบมากเกินไป     

  เขาใจยาก  อื่นๆ  
       ขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 


