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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลท่ัวไปของนกัทองเท่ียวชาวเชียงใหมและ
ชาวตางจังหวัด 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการมาเท่ียวนํ้าพุรอนสนักําแพง 

1. ดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียว 
- ความสวยงามของน้ําพุรอน 
- มีบอน้ําแรจากธรรมชาติขนาดใหญ  
- มีธรรมชาติแวดลอมท่ีสวยงาม 

2. ดานราคา 
- คาเขาชมมีราคาถูก 
- คาใชจายของที่พักและบริการอื่นๆ                     

มีราคาเหมาะสม 
- คาใชจายในการเดินทางไปยังน้ําพุรอน              

สันกําแพงมีราคาถูก 

3. ดานสถานท่ีหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ                  
แหลงทองเท่ียว 

- มีบริการอาบและวายนํ้าแร 
- มีบริการที่พักทามกลางธรรมชาติ 
- ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน                 

ของนักทองเท่ียว 
- มีหองนํ้าสะอาดบริการ 
- มีสถานท่ีจอดรถกวางขวาง 
- มีรถประจําทางเขาออกทุกช่ัวโมง                      

(กรณีไมไดขับรถยนตสวนตัวมา) 

4. ดานการโฆษณาประชาสัมพันธในการสงเสริม                  
การทองเท่ียว การโฆษณาประชาสัมพนัธ 

5. ดานการใหบริการของแหลงทองเท่ียว 
 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเท่ียวนํ้าพุรอน
สันกําแพง 

1. ความถี่ในการมาเท่ียวนํ้าพุรอน                
สันกําแพง 

2. บุคคลที่รวมเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอน 
สันกําแพง 

3. พาหนะท่ีใชเดินทาง 
4. ระยะเวลาในการเดินเที่ยวนํ้าพุรอน         

สันกําแพง 
5. คาใชจายในการเที่ยวน้ําพุรอน                  

สันกําแพง 
6. แหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจ           

มาเที่ยวนํ้าพุรอนสนักําแพง 
7. การกลับมาเท่ียวนํ้าพุรอนสันกําแพง

ในอนาคต 

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการเท่ียว 
น้ําพุรอนสันกาํแพง 
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              กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ใชงานการศึกษาของนัฐพงศ คุมา (2549)                    
ท่ีทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการทองเที่ยวอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน และ
ดวงกมล   เจริญกุศล (2553) ท่ีทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมาทองเท่ียวและพฤตกิรรมของ
นักทองเท่ียวชาวไทยในการทองเท่ียวจังหวัดเชียงราย ซ่ึงกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาปจจยัท่ีมี
ผลตอการทองเท่ียว โดยปจจยัแบงออกเปน ปจจัยดานคาใชจายและงบประมาณ ปจจัยดานส่ิงดึงดดู
ใจจากสถานท่ีทองเท่ียว ปจจยัดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การโฆษณาประชาสัมพันธ 
และส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงทองเที่ยว ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงกําหนดและประยกุต
กรอบของปจจัย ตลอดจนการศึกษาความพึงพอใจจากงานการศึกษาของ นัฐพงศ คุมา (2549) และ
ดวงกมล   เจริญกุศล (2553) จากกรอบแนวคิดท่ีแสดงขางตน สามารถอธิบายรายละเอียดของ       
น้ําพุรอนสันกาํแพงไดดังนี้คือ 

1. ดานผลิตภณัฑหรือส่ิงดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียว ประกอบดวย ความสวยงามของ 
น้ําพุรอนสันกาํแพง ซ้ึงพุงข้ึนมาจากใตดินสูงข้ึนไปถึงกวา 15 เมตร มีบอน้ําแรจากธรรมชาติขนาด
ใหญไวบริการใหนกัทองเท่ียวไดนั่งแชเทาหรือถาจะอาบหรือแชท้ังตัว ก็มีบริการแยกเปนหองอาบ
ให รวมท้ังความหลากหลายของธรรมชาติแวดลอมท่ีสวยงามและรมร่ืน เหลานี้ลวนเปนส่ิงดึงดูดให
นักทองเท่ียวมา เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง  

2. ปจจัยดานราคา ประกอบดวย คาเขาชมน้ําพุรอนสันกําแพงมีราคาถูก เพียง 20 บาทตอคน 
อีกท้ังคาใชจายของที่พักและบริการอ่ืนๆยังมีราคาเหมาะสม เชน คาอาบน้ําแรมีราคา 50 บาทตอคน 
คานวดแผนไทยมีราคา 140 บาทตอชั่วโมง บานพักมีราคา 1,000 – 1,200 บาทตอวัน รวมถึง
คาใชจายในการเดินทางไปน้ําพุรอนสันกําแพงก็มีราคาถูกเพราะอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมไมมาก
และมีรถประจําทางเขาออกเสมอ นักทองเท่ียวสามารถเลือกระดับการใชจายท่ีสอดคลองเหมาะสม
กับงบประมาณและรายไดท่ีมีอยู ซ่ึงนับวาเปนปจจัยท่ีทําใหนักทองเท่ียวตัดสินใจท่ีจะเดินทางมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 

3. ดานสถานที่หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียวของน้ําพุรอนสันกําแพง 
ประกอบไปดวย บริการอาบและวายน้ําแร บริการท่ีพักทามกลางธรรมชาติ มีความพรอมในดานการ
คมนาคม ดานระบบส่ือสารและโทรคมนาคม โดยทางน้ําพุรอนสันกําแพงมีส่ิงอํานวยความสะดวก
อยางเพียงพอตอความตองการของนักทองเท่ียว เชน มีหองน้ําสะอาดบริการ อีกท้ังยังมีทหารคอย
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว ซ่ึงจะสรางความอุนใจในชีวิตและ
ทรัพยสินของนักทองเท่ียว นอกจากนี้น้ําพุรอนสันกําแพงยังมีสถานที่จอดรถกวางขวาง และมีรถ
ประจําทางเขาออกทุกช่ัวโมง(กรณีไมไดขับรถยนตสวนตัวมา) 
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4. ปจจัยดานการประชาสัมพันธในการสงเสริมการทองเท่ียว การโฆษณาประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวของน้ําพุรอนสันกําแพงและการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีอยางตอเนื่อง ท้ังส่ือ
ออนไลน ซ่ึงทางจังหวัดไดจัดทําเว็บไซดสําหรับใหขอมูลการทองเท่ียว 

 5. ปจจัยดานการใหบริการของแหลงทองเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพง ท้ังการใหบริการของ 
พนักงาน เชน อัธยาศัย ความรวดเร็ว ความสุภาพ และการใหบริการขอมูลขาวสารของพนักงาน เม่ือ
นักทองเท่ียวมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง หากนักทองเท่ียวเกดิความประทับใจ ยอมกลับมาเท่ียวซํ้า
อีกและมีการพดูปากตอปากเกี่ยวกับประสบการณประทับใจท่ีไดมาทองเท่ียว โดยมีการชักชวน
เพื่อนหรือญาติ ยอมมีผลตอการตัดสินใจมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 
  
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
       ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในป 
พ.ศ.2553 ซ่ึงจากการสอบถามจากเจาหนาท่ีฝายประชาสัมพันธของนํ้าพุรอนสันกําแพง พบวา        
ในแตละปจะมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงประมาณ 200,000 คนตอป โดยรอยละ 90      
เปนนักทองเท่ียวชาวไทย  หรือเปนจํานวนประมาณ 180,000 คนตอป ดังนั้นประชากรคือ
นักทองเท่ียวชาวไทย 180,000 คน สวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดจํานวนตัวอยาง
โดยใชสูตรการคํานวณของ Yamane (1973) ดังน้ี      

 

 
 

โดยท่ี   n   =    ขนาดกลุมตัวอยาง 
   N   =    ขนาดนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ป พ.ศ.2553 
   e    =    ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง ในท่ีนีก้ําหนดใหเทากับ 0.05  
  สามารถคํานวณหาจํานวนตัวอยางไดดังนี ้
 

 
 

 
 

ในท่ีนีก้ําหนดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญจาก
นักทองเท่ียวชาวเชียงใหม 200 คน และนักทองเท่ียวชาวตางจังหวดั 200 คน ท่ีเดินทางมาทองเท่ียว
น้ําพุรอนสันกาํแพง 

 



 
17 

 
3.3 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
      ขอมูลท่ีใชในการศึกษา จะทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง ดังตอไปนี้ 
      1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลท่ัวไป 
ของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมและชาวตางจังหวดั ปจจัยท่ีมีผลตอการมาเท่ียวน้ําพรุอนสันกําแพง 
พฤติกรรมของนักทองเท่ียว และความพงึพอใจของนักทองเท่ียวในการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 
      2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากบทความทางวิชาการ การคนควาจาก
เอกสาร วารสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและสารสนเทศออนไลนจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทยและ
หนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับน้ําพุรอนสันกําแพง 
 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
      การศึกษานี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย 4 สวนคือ 
      1. ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกาํแพง ไดแก เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ภูมิลําเนา 
      2. ปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ไดแก ดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ดานราคา 
ดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธ และดานการใหบริการของแหลง
ทองเท่ียว 
      3. พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ไดแก พฤติกรรม                           
ของนักทองเท่ียวในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง  ไดแก ความถ่ีในการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 
บุคคลท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง พาหนะท่ีใชเดินทาง ระยะเวลาในการเดินเท่ียว         
น้ําพุรอนสันกําแพง คาใชจายในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง แหลงขอมูลท่ีมีผลตอการตัดสินใจมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง การกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในอนาคต 
      4. ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ซ่ึงประกอบดวย 5 ดานคือ 
ดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ดานราคา ดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการ
ประชาสัมพันธ และดานการใหบริการของแหลงทองเท่ียว ตามแนวทางการตัดสินใจ 5 ระดับของ 
ไลเครท (Likert  Scale)   
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
      การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการทองเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม และ
นักทองเท่ียวจากจังหวัดอ่ืนๆ ในท่ีนี้ใหกลุมตัวอยางเลือกตอบวาปจจัยดังกลาวขางตนมีผลตอการมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑการให 
คะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 
 

               ระดบัของอิทธิพล ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด       5   คะแนน  
มาก         4   คะแนน  
ปานกลาง     3   คะแนน  
นอย        2   คะแนน  
นอยท่ีสุด      1   คะแนน 
 

จากนั้นนําคะแนนท่ีได มาหาคาเฉล่ีย แลวแปลความหมายของระดับคะแนน ดังนี้คือ 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 มีอิทธิพลในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 มีอิทธิพลในระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 มีอิทธิพลในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 มีอิทธิพลในระดับนอย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีอิทธิพลในระดับนอยท่ีสุด 
 

      นอกจากนั้นยังทําการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย จําแนกตามอายุ 
อาชีพ และรายได โดยใชสถิติ One – Way ANOVA 

      การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี และรอยละ 
      การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ซ่ึงลักษณะคําถาม                
เปนการถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ของการตัดสินใจ 5 ระดับ 
ตามแนวทางของ ไลเครท (Likert  Scale)  ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 
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ระดับความพอใจ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด      5   คะแนน  
มาก        4   คะแนน  
ปานกลาง     3   คะแนน  
นอย        2   คะแนน  
นอยท่ีสุด      1   คะแนน 
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