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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงและ 
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ตลอดจนความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ี
มีตอน้ําพุรอนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  โดยทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ซ่ึงประกอบดวยนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม 
จํานวน 200 ราย และนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด จํานวน 200 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง 
     ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายไดเฉล่ียตอเดือน  และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษามีดังตอไปนี ้
                      4.1.1 เพศ 

         นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน  
219 คน คิดเปนรอยละ 54.7 และเพศชายจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.2 (ตารางท่ี 4.1) 

         นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ  
58.5 และเพศชาย จํานวน 83 คน คิดเปนรอนละ 41.5 ตามลําดับ สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 51 และเพศชาย จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 
49 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.1)  
 

ตารางท่ี 4.1 นกัทองเที่ยวกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 
ชาย 83 41.50 98 49.00 181 45.20 
หญิง 117 58.50 102 51.00 219 54.70 

รวม 200 100 200 100 400 100 

 
 
 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.1.2 อายุ 

        นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางท้ังหมด สวนใหญมีอายุ 20 - 29 ป จํานวน 178 ราย  
คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมาคือ อายุ 30 - 39 ป จํานวน 115 ราย คิดเปนรอยละ 28.75 อายุไมเกิน 
19 ป  จํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 14  สวนอายุ 40 - 49 ป จํานวน 48 ราย และ50 ปข้ึนไป จํานวน 
3 ราย คิดเปนรอยละ 12 และรอยละ 0.75 ตามลําดับ และมีอายุเฉล่ีย 33 ป (ตารางท่ี 4.2) 

        นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุ 20 - 29 ป จํานวน 98 ราย              
คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ อายุ 30 - 39 ป จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 24.50 อายุไมเกิน 19 ป 
จํานวน 27 ราย คิดเปนรอยละ 13.50  สวนผูท่ีมีอายุ 40 - 49 ป มีจํานวน 25 ราย และ50 ปข้ึนไป                      
จํานวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 12.50 และรอยละ 0.50 ตามลําดับ และมีอายุเฉล่ีย 33 ป (ตารางท่ี 4.2) 

        สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดสวนใหญมีอายุ 20 - 29 ป จํานวน 80 ราย คิดเปน 
รอยละ 40 รองลงมาคือ อายุ 30 - 39 ป จํานวน 66 ราย คิดเปนรอยละ 33 อายุไมเกิน 19 ป จํานวน 29 
ราย คิดเปนรอยละ 14.50  สวนผูท่ีมีอายุ 40 - 49 ป มีจํานวน 23 ราย และ 50 ปข้ึนไป จํานวน 2 ราย 
คิดเปนรอยละ 11.50 และรอยละ 1 ตามลําดับ และมีอายุเฉล่ีย 33 ป (ตารางท่ี 4.2) 
         จะเห็นไดวากลุมตัวอยางท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง สวนใหญมีอายุอยูระหวาง                  
20 – 39 ป ซ่ึงเปนวัยรุนและวัยทํางาน 

 

ตารางท่ี 4.2 นกัทองเที่ยวกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 19 ป 27 13.50 29 14.50 56 14.00 

20 - 29 ป 98 49.00 80 40.00 178 44.50 

30 - 39 ป 49 24.50 66 33.00 115 28.75 

40 - 49 ป 25 12.50 23 11.50 48 12.00 
50 ปข้ึนไป 1 0.50 2 1.00 3 0.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

เฉล่ีย (ป) 33 33 33 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.1.3 สถานภาพการสมรส 
        นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย สวนใหญมีสถานภาพโสด  

จํานวน 230 ราย คิดเปนรอยละ 57.50 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 170 ราย คิดเปนรอยละ 42.50 
(ตารางท่ี 4.3) 

        นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางจํานวน 200 ราย สวนใหญมีสถานภาพโสด  
จํานวน 137 ราย คิดเปนรอยละ 68.50 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 63 ราย คิดเปนรอยละ 31.50 
 (ตารางท่ี 4.3) 

        สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางจํานวน 200 ราย สวนใหญมีสถานภาพ
สมรส จํานวน 107 ราย คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมาคือโสด จํานวน 93 ราย คิดเปนรอยละ 46.50 
(ตารางท่ี 4.3) 
   

ตารางท่ี 4.3 นกัทองเที่ยวกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

โสด 137 68.50 93 46.50 230 57.50 

สมรส 63 31.50 107 53.50 170 42.50 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
  

4.1.4 อาชีพ 
        นักทองเท่ียวกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอาชีพท่ีมีรายไดแนนอน ซ่ึงเปนพนักงานเอกชน 

จํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 100 ราย คิดเปน
รอยละ 25 และนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 21.75 สวนกลุมตัวอยางท่ีมี
รายไดไมแนนอน จํานวน 61 ราย ประกอบดวย รับจางท่ัวไป จํานวน 26 ราย คิดเปนรอยละ 6.50 
รองลงมาคือ พอบาน แมบาน เกษียณ อ่ืนๆ จํานวน 22 ราย คิดเปนรอยละ 5.50 และธุรกิจสวนตัว 
จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.4) 
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นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพท่ีมีรายไดแนนอน ซ่ึงเปน

พนักงานเอกชน จํานวน 70 ราย คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ นักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 53 
ราย คิดเปนรอยละ 26.50 และขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน  31 ราย คิดเปนรอยละ 15.50 สวน
กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมแนนอน จํานวน 46 ราย ประกอบดวย รับจางท่ัวไป จํานวน 26 ราย คิดเปน     
รอยละ 13 รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 5.50 และ พอบาน แมบาน 
เกษียณ อ่ืนๆ จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 4.50 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.4) 

นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยาง สวนใหญมีรายไดแนนอน จํานวน 185 
ราย ประกอบดวย พนักงานเอกชน จํานวน 82 ราย คิดเปนรอยละ 41 รองลงมาคือ ขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 69 ราย คิดเปนรอยละ 34.50 และนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 34 ราย คิดเปน
รอยละ 17 สวนกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมแนนอน มีจํานวน 15 ราย ประกอบดวยพอบาน แมบาน 
เกษียณ อ่ืนๆ จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 6.50 รองลงมาคือธุรกิจสวนตัว จํานวน 2 ราย คิดเปน
รอยละ 1  ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.4) 
  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูท่ีมีรายไดแนนอน เชน พนักงานเอกชน 
ขาราชการ ซ่ึงจะมีวันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดนักขัตฤกษ จึงมีโอกาสเดินทางไปเท่ียว       
น้ําพุรอนสันกําแพงไดมากกวาผูมีอาชีพที่มีรายไดไมแนนอน 
 

ตารางท่ี 4.4 นกัทองเที่ยวกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

1. ผูมีรายไดท่ีแนนอน 154 77 185 92.50 339 84.75 

1.1 ขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

(31) (15.50) (69) (34.50) (100) (25) 

1.2 พนักงานเอกชน (70) (35.00) (82) (41.00) (152) (38) 
1.3 นักเรียนหรือนักศึกษา (53) (26.50) (34) (17.00) (87) (21.75) 

2. ผูมีรายไดท่ีไมแนนอน 46 23 15 7.50 61 15.25 

2.1 ธุรกิจสวนตัว (11) (5.50) (2) (1) (13) (3.25) 
2.2 รับจางทั่วไป (26) (13.00) - - (26) (6.50) 
2.3 พอบาน แมบาน เกษียณ  
      อื่นๆ  

(9) (4.50) (13) (6.50) (22) (5.50) 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด 
        นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางท้ังหมด สวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จํานวน 312 ราย คิดเปนรอยละ 78.0 รองลงมาคือ มีการศึกษาในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน               
77 ราย คิดเปนรอยละ 19.25 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 11ราย คิดเปนรอยละ 2.75 

(ตารางท่ี 4.5) 

        นักทองเที่ยวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 135 ราย คิดเปนรอยละ 67.5 รองลงมาคือมีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 63 
ราย คิดเปนรอยละ 31.50 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 1 (ตารางท่ี 
4.5) 

         ระดับการศึกษาสูงสุดเฉล่ียของนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางสวนใหญ  
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 177 ราย คิดเปนรอยละ 88.5 รองลงมาคือมีการศึกษา                
ในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 7 และการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี                   
จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 4.5 (ตารางท่ี 4.5) 

         จะเห็นไดวากลุมตัวอยางท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงนี้ สวนใหญมีอาชีพเปน 
พนักงานเอกชนและขาราชการ จึงมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 

ตารางท่ี 4.5 นกัทองเที่ยวกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 63 31.50 14 7.00 77 19.25 

ปริญญาตรี 135 67.50 177 88.50 312 78.00 
สูงกวาปริญญาตรี 2 1.00 9 4.50 11 2.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

 4.1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
        นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยาง สวนใหญมีรายไดตอเงินอยูท่ี 15,001 บาทข้ึนไป   

จํานวน 295 ราย คิดเปนรอยละ 73.75 ซ่ึงประกอบดวย รายได 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 293 
ราย คิดเปนรอยละ 73.25 และรายได 30,001 – 50,000 บาท จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.50 
รองลงมาคือ รายไดไมเกิน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.25 (ตารางท่ี 4.6) 
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         รายไดเฉล่ียตอเดือนของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางสวนใหญอยูท่ี  

15,001 – 30,000 บาท จํานวน 112 ราย คิดเปนรอยละ 56 รองลงมาคือรายไดไมเกิน15,000 บาท 
จํานวน 88 ราย คิดเปนรอยละ 44 (ตารางท่ี 4.6) 

         รายไดเฉล่ียตอเดือนของนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยาง  สวนใหญอยูท่ี  
รายได 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 181 ราย คิดเปนรอยละ 90.50 รองลงมาคือ รายได            
30,001 – 50,000 บาท จํานวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 1.00 และรายไดไมเกิน15,000 บาท                       
จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 8.5 (ตารางท่ี 4.6) 

         จะเห็นไดวากลุมตัวอยางท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงนี้ สวนใหญ มีอาชีพเปน 
พนักงานเอกชน ซ่ึงมีรายไดแนนอน โดยมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 ข้ึนไป 
 

ตารางท่ี 4.6 นกัทองเที่ยวกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

ไมเกิน 15,000   บาท 88 44.00 17 8.50 105 26.25 

15,001 – 30,000 บาท 112 56 181 90.50 293 73.25 
30,001 – 50,000 บาท 0 0 2 1.00 2 0.50 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

4.1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
        นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว  

4 คน จํานวน 212 ราย คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน 124 ราย 
คิดเปนรอยละ 31 สมาชิกในครอบครัว 5 คน จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 14.75 สวนสมาชิกใน
ครอบครัว 6 คนข้ึนไป และไมเกิน 2 คน มีจํานวน 3 ราย และ 2 ราย คิดเปนรอยละ 0.75 และ 0.50 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.7) 

        นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางจํานวน 200 ราย สวนใหญมีสมาชิกใน
ครอบครัว 4 คน จํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคือมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน 
47 ราย คิดเปนรอยละ 23.50  สมาชิกในครอบครัว 5 คน จํานวน 34 ราย คิดเปนรอยละ 17 สวน
สมาชิกในครอบครัวไมเกิน 2 คน และ6 คนข้ึนไป มีจํานวน 2 ราย และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 1 และ 
0.50 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.7) 
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        นักทองเท่ียวชาวเชียงตางจังหวัดกลุมตัวอยาง จํานวน 200 ราย สวนใหญมีสมาชิกใน

ครอบครัว 4 คน จํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 48 รองลงมาคือมีสมาชิกในครอบครัว 3 คน จํานวน 
7 7  ร า ย  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  3 8 . 5  ส ว นสม า ชิ ก ในค ร อบค รั ว  5  คน  แ ล ะ 6  คน ข้ึ น ไป                           
มีจํานวน 25 ราย และ 2 ราย คิดเปนรอยละ 12.50 และ 1 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.7) 

        จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมากันเปนครอบครัว มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน 
ซ่ึงแมจะมีรายไดแนนอน แตการมีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คน อาจทําใหเกิดความยุงยาก              
ในการทองเท่ียว จึงทําใหสวนใหญมีสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3 – 4 คน  
 

ตาราง 4.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของนักทองเที่ยวชาวไทยกลุมตัวอยาง 
 

สมาชิกในครอบครัว 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 
ไมเกิน 2 คน 2 1.00 - - 2 0.50 

3 คน 47 23.50 77 38.50 124 31.00 
4 คน 116 58.00 96 48.00 212 53.00 
5 คน 34 17.00 25 12.50 59 14.75 

6 คนข้ึนไป 1 0.50 2 1.00 3 0.75 
รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

สรุปไดวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท้ังหมดสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุเฉล่ีย 33 ป มีสถานภาพโสด มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รองลงมาคือ นักเรียนหรือนักศึกษา 
และขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเดือนละ 15,001 บาท
ข้ึนไป และมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน  
  สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 33 ป มีถาน
ภาพสมรส มีรายไดแนนอน มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รองลงมาคือขาราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป และพบวา
สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน  
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4.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 
      การศึกษานี้เปนการศึกษาวาปจจัยใดบางท่ีมีผลตอการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงนั้น ซ่ึงในท่ีนี้
ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน คือ 1. ดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ 2. ดานราคา 3. ดานสถานท่ีหรือ             
ส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียว 4. ดานการประชาสัมพันธ 5. ดานการใหบริการ โดยให
นักทองเท่ียวกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ตอบคําถามขางตนวาปจจัยท้ัง 5 ดานมีผลตอการตัดสินใจ
เดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยใหคะแนน
เปน 5 4 3 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ จากนั้นนําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย ผลการศึกษามีดังตอไปนี้  

 
       4.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทยกลุม 
ตัวอยาง ในภาพรวม 

   เ ม่ือพิ จารณาภาพรวมของปจจั ย ท่ี มี อิท ธิพลตอการ เที่ ยวน้ํ าพุ ร อนสันกํ าแพง                          
ของนักทองเท่ียวชาวไทย จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง
เปนอันดับ 1 ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ (คะแนนเฉล่ีย 3.70) ปจจัยท่ีมีผลอันดับ 2 
คือปจจัยดานราคา (คะแนนเฉล่ีย 3.46) ปจจัยอันดับ 3 คือปจจัยดานการใหบริการ (คะแนนเฉล่ีย 
3.00) อันดับ 4 คือปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียว (คะแนนเฉล่ีย 
2.92) และอันดับ 5 คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ (คะแนนเฉล่ีย 2.84) (ตารางท่ี 4.8) 

   สวนนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยาง 200 ราย สวนใหญเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเปนอันดับ 1 ไดแก ปจจัยดานราคา คาเฉล่ียเทากับ 3.93 (ระดับมาก)
ซ่ึงประกอบดวย คาเขาชมราคาถูกมีอิทธิพลสูงสุดท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.06 (ระดับมาก) รองลงมาคือ
คาใชจายในการเดินทางไปยังน้ําพุรอนสันกําแพงมีราคาถูก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.83 (ระดับมาก)
ปจจัยท่ีมีผลอันดับ 2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.76 (ระดับมาก) ซ่ึง
ประกอบดวย ความสวยงามของน้ําพุรอนสันกําแพง และการเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ี
สวยงาม  มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.16 (ระดับมาก) ปจจัยท่ีมีผลอันดับ  3 คือปจจัยดานการ
ประชาสัมพันธ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.01 (ระดับปานกลาง) ประกอบดวย การโฆษณาประชาสัมพันธ
ของนํ้าพุรอนสันกําแพง มีคะแนนเฉล่ีย 3.96 (ระดับมาก) รองลงมาคือการประชาสัมพันธของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.03 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.8) 

   สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยาง 200 ราย สวนใหญเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเปนอันดับ 1 ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ              
มีคะแนนเฉล่ีย 3.64 (ระดับมาก) ซ่ึงประกอบดวย การมีบอน้ําแรจากธรรมชาติขนาดใหญ มีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.92 (ระดับมาก) รองลงมาคือความสวยงามของนํ้าพุรอนสันกําแพง และการเปนแหลง
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ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.88 (ระดับมาก) ปจจัยท่ีมีผลอันดับ 2 คือ
ปจจัยดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปานกลาง) ซ่ึงประกอบดวย การใหบริการของ
พนักงาน เชน อัธยาศัย ความรวดเร็ว ความสุภาพ และการบริการขอมูลขาวสารของพนักงาน                     
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปานกลาง) สวนปจจัยท่ีมีผลอันดับ 3 คือปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 
2.99 (ระดับปานกลาง) ซ่ึงประกอบดวย คาใชจายในการเดินทางไปยังน้ําพุรอนสันกําแพงมีราคาถูก 
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.14 (ระดับปานกลาง) รองลงมาคือคาเขาชมราคาถูก มีผลท่ีคะแนนเฉล่ีย 2.96 
(ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.8) 

   เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเที่ยว               
น้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกับชาวตางจังหวัดพบวา นักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม  
มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ใน 3 ปจจัย กลาวคือ นักทองเท่ียว            
ชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางใหคะแนนเฉล่ียของปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ (ความสวยงาม
ของนํ้าพุรอน การเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวนงาม) ปจจัยดานราคา (คาเขาชมราคาเพียง 
20 บาท คาท่ีพักและคาเดินทางมายังน้ําพุรอนสันกําแพงมีราคาถูก) และปจจัยดานการ
ประชาสัมพันธ (การประชาสัมพันธของนํ้าพุรอนสันกําแพง) มากกวานักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด  

ตารางท่ี4.8 คะแนนเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทย 
 

ปจจัย 
ชาวเชยีงใหม ชาวตางจังหวัด รวม คา t p-value 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1. ดานผลิตภัณฑ หรือ 
    ส่ิงดงึดดูใจ 

3.76 
(มาก) 

3.64 
(มาก) 

3.70 
(มาก) 

9.377*** 0.002 

 1.1  ความสวยงามของ 
       น้ําพุรอน 

4.16 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

16.913*** 0.000 

 1.2  การมีบอน้ําแรจาก  
        ธรรมชาติขนาดใหญ 

3.72 
(มาก) 

3.92 
(มาก) 

3.82 
(มาก) 

30.863*** 0.000 

 1.3  เปนแหลงทองเท่ียว 
ทางธรรมชาติท่ี
สวยงาม 

4.16 
(มาก) 

3.88 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

46.4*** 0.000 

 1.4  เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมี 
        ความปลอดภัยในชีวิต 
        และทรัพยสิน 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

1.00 0.318 
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ตารางท่ี4.8 (ตอ) 
 

ปจจัย 
ชาวเชยีงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

คา t p-value 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

2.  ดานราคา 3.93 
(มาก) 

2.99 
(ปานกลาง) 

3.46 
(มาก) 

25.859*** 0.000 

2.1 คาเขาชมมีราคาถูก    4.06 
(มาก) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.51 
(มาก) 

7.504*** 0.006 

2.2 คาใชจายของท่ีพักและ 
 บริการอ่ืนๆมีราคา 
เหมาะสม 

3.83 
(มาก) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

2.077 0.15 

2.3 คาใชจายในการ
เดินทางไปยังน้ําพุรอน 
สันกําแพงมีราคาถูก 

3.91 
(มาก) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.53 
(มาก) 

6.125*** 0.000 

3.  ดานสถานท่ี หรือ 
     ส่ิงอํานวยความ 

2.85 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

2.92 
(ปานกลาง) 

1.953 0.163 

3.1 การมีบริการอาบและ 
วายน้ําแร 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.93 
(มาก) 

3.44 
(มาก) 

7.468*** 0.007 

3.2 การมีบริการท่ีพัก 
ทามกลางธรรมชาติ 

2.09 
(นอย) 

3.04 
(ปานกลาง) 

2.57 
(นอย) 

9.559*** 0.000 

3.3 ความสะอาดของพ้ืนท่ี 
โดยรวมของน้าํพุรอน 

  สันกําแพง 

3.01 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

4.77** 0.03 

3.4 การมีสถานท่ีจอดรถ
กวางขวาง 

3.97 
(มาก) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.47 
(มาก) 

12.32*** 0.000 

3.5 ความสะอาดและ 
ความพอเพยีงของหองน้ํา 

2.98 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

2.003*** 0.000 

3.6 การมีรถประจําทาง 
เขาออกทุกช่ัวโมง 

2.12 
(นอย) 

1.97 
(นอย) 

2.05 
(นอย) 

3.682** 0.026 
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ตารางท่ี4.8 (ตอ) 
 

ปจจัย 
ชาวเชยีงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

คา t p-value 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

4.   ดานการประชาสัมพันธ 3.01 
(ปานกลาง) 

2.67 
(ปานกลาง) 

2.84 
(ปานกลาง) 

4.04*** 0.000 

4.1 การโฆษณา
ประชาสัมพันธของ
น้ําพุรอนสันกาํแพง 

3.96 
(มาก) 

2.03 
(นอย) 

2.99 
(ปานกลาง) 

1.77*** 0.000 

4.2 การประชาสัมพันธ
ของอําเภอสันกําแพง 
 

2.03 
(นอย) 

1.98 
(นอย) 

2.01 
(นอย) 

7.154*** 0.008 

4.3  การประชาสัมพันธ
ของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 

3.03 
(ปานกลาง) 

4.01 
(มาก) 

3.52 
(มาก) 

5.56*** 0.000 

5.    ดานการใหบริการ 3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

 5.1 การใหบริการของ
พนักงาน เชน อัธยาศัย 
ความรวดเร็ว ความ
สุภาพ 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

 5.2 การบริการขอมูล
ขาวสาร ของพนักงาน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

หมายเหตุ : *, **, *** แสดงระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.1, 0.05, 0.01 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
       4.2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทย 
กลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

   การศึกษาจากปจจยัท่ีมีผลตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพรุอนสันกําแพงของนักทองเที่ยว                 
ชาวไทยกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ ผลการศึกษามีดังนีคื้อ  
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   นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมเพศชายมีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทาง

มาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.87 (ระดับมาก) 
อันดับ 2 คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.58 (ระดับมาก) อันดับ 3 ปจจัย
ดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง)  

   สวนนักทองเที่ยวชาวเชียงใหมเพศหญิงมีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการ
เดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.98 (ระดับ
มาก) อันดับ 2 คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.89 (ระดับมาก) อันดับ 3 
คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปาน
กลาง) (ตารางท่ี 4.9) 

   เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม                      
โดยจําแนกตามเพศ เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียว                     
ชาวเชียงใหมแลว  พบวานักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ                           
ทางสถิติท่ี 0.01 กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางเพศหญิง ใหคะแนนเฉล่ียของปจจัย
ดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ และปจจัยดานราคา มากกวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยาง
เพศชาย (ตารางท่ี 4.9) 

   นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดเพศชายมีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทาง
มาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.71 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.59 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือ
ปจจัยดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.9) 

   สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดเพศหญิงมีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการ
เดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ                       
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.95 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.76 
(ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 (ระดับ
ปานกลาง) (ตารางท่ี 4.9) 

   เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด                   
โดยจําแนกตามเพศ เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียว
ชาวตางจังหวัดแลว พบวานักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี 0.01 กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางเพศหญิง ใหคะแนนเฉล่ียของปจจัย
ท้ัง 3 ดาน คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวย
ความสะดวก มากกวานักทองเที่ยวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางเพศชาย (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางท่ี4.9 คะแนนเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทย 
      จําแนกตามเพศ 
 

ปจจัย เพศ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 

1.    ดานผลิตภัณฑ 
หรือ สิ่งดึงดูดใจ 

ชาย 
3.58 

(มาก) 
-6.355*** 0.000 

3.71 
(มาก) 

-3.196*** 0.002 
หญิง 

3.89 
(มาก) 

3.95 
(มาก) 

1.1  ความสวยงามของ 
นํ้าพุรอน 

ชาย 
4.00 

(มาก) 
-5.682*** 0.000 

4.04 
(มาก) 

0.869 0.386 
หญิง 

4.28 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

1.2   การมีบอนํ้าแร 
จากธรรมชาติ  
ขนาดใหญ 

ชาย 3.33 
(ปานกลาง) 

-15.5*** 0.000 

3.85 
(มาก) 

-4.272*** 0.000 
หญิง 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

1.3   เปนแหลง  
ทองเที่ยวทาง 
ธรรมชาติ 
ที่สวยงาม 

ชาย 
4.00 

(มาก) 
-5.682*** 0.000 

3.93 
(มาก) 

-2.787*** 0.006 
หญิง 

4.28 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

1.4   เปนแหลง 
ทองเที่ยวที่มี 
ความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยสิน 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
หญิง 3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 

2.   ดานราคา 
ชาย 

3.87 
(มาก) 

-3.425*** 0.001 

3.59 
(มาก) 

-5.565*** 0.000 
หญิง 

3.98 
(มาก) 

3.76 
(มาก) 

2.1  คาเขาชมมีราคาถูก    
ชาย 

4.00 
(มาก) 

-3.064*** 0.002 

4.00 
(มาก) 

-1.393 0.165 
หญิง 

4.10 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 
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ตารางท่ี4.9 (ตอ) 
 

ปจจัย เพศ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 
2.2   คาใชจายของที่พัก 
และบริการอ่ืนๆ มี 
ราคาเหมาะสม 

ชาย 
3.60 

(มาก) 
-8.743*** 0.000 

3.77 
(มาก) 

-5.565*** 0.000 
หญิง 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2.3   คาใชจายในการ 
เดินทางไปยังนํ้าพุ 
รอนสันกําแพงมี 
ราคาถูก 

ชาย 
4.00 

(มาก) 
3.737*** 0.000 

3.00 
(ปานกลาง) 

-6.059*** 0.000 
หญิง 

3.85 
(มาก) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3.  ดานสถานท่ี หรือ   
สิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ชาย 2.83 
(ปานกลาง) 

-1.08 0.281 

2.88 
(ปานกลาง) 

-7.324*** 0.000 
หญิง 2.87 

(ปานกลาง) 
3.03 

(ปานกลาง) 
3.1   การมีบริการอาบ 
และวายนํ้าแร 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

1.671* 0.096 

3.09 
(ปานกลาง) 

1.94* 0.054 
หญิง 2.91 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 
3.2  การมีบริการที่พัก 
ทามกลางธรรมชาติ 

ชาย 
2.00 

(นอย) 
-3.865*** 0.000 

3.00 
(ปานกลาง) 

0.98 0.328 
หญิง 

2.15 
(นอย) 

2.99 
(ปานกลาง) 

3.3  ความสะอาดของ 
พ้ืนที่โดยรวมของ 
นํ้าพุรอนสันกําแพง        
 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

-1.47 0.143 

3.00 
(ปานกลาง) 

-3.425*** 0.001 
หญิง 3.03 

(ปานกลาง) 
3.11 

(ปานกลาง) 

3.4    การมีสถานที่จอด 
รถกวางขวาง 
 

ชาย 
4.00 

(มาก) 
1.915* 0.057 

4.00 
(มาก) 

-2.674*** 0.008 
หญิง 

3.96 
(มาก) 

4.07 
(มาก) 
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ตารางท่ี4.9 (ตอ) 
 

ปจจัย เพศ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 
3.5   ความสะอาดและ 
ความพอเพียงของ 
หองนํ้า 
 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

1.47 0.143 

2.71 
(ปานกลาง) 

-6.229*** 0.000 
หญิง 2.97 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 

3.6    การมีรถประจํา 
ทางเขาออก 
ทุกช่ัวโมง 
  

ชาย 
2.00 

(นอย) 
-2.058** 0.041 

2.00 
(นอย) 

- - 
หญิง 

2.21 
(นอย) 

2.00 
(นอย) 

4.   ดานการ 
ประชาสัมพันธ 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

2.00 
(นอย) 

0.98 0.328 
หญิง 3.00 

(ปานกลาง) 
1.99 

(นอย) 
4.1    การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ 
         ของนํ้าพุรอน 
         สันกําแพง 

ชาย 
4.00 

(มาก) 
2.456** 0.015 

2.00 
(นอย) 

0.98 0.328 
หญิง 

3.93 
(มาก) 

1.99 
(นอย) 

4.2    การระชาสัมพันธ 
         ของอําเภอ 
          สันกําแพง 

ชาย 
2.00 

(นอย) 
-2.108** 0.036 

2.00 
(นอย) 

0.98 0.328 
หญิง 

2.05 
(นอย) 

1.99 
(นอย) 

4.3  การประชาสัมพันธ
ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

-2.287** 0.023 

2.00 
(นอย) 

0.98 0.328 
หญิง 3.06 

(ปานกลาง) 
1.99 

(นอย) 
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ตารางท่ี4.9 (ตอ) 
 

ปจจัย เพศ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 

 
5.    ดานการใหบริการ 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
หญิง 3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 
5.1 การใหบริการของ  
       พนักงาน เชน  
       อัธยาศัย ความ 
       รวดเร็ว ความสุภาพ 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
หญิง 3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 

  5.2 การบริการขอมูล 
         ขาวสารของ 
         พนักงาน 

ชาย 3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
หญิง 3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : *, **, *** แสดงระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.1, 0.05, 0.01 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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       4.2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทยกลุม
ตัวอยางจําแนกตามอาชพี 

   การศึกษาจากปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียว                  
ชาวไทยกลุมตัวอยาง ผลการศึกษามีดังนี้คือ  

   นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีมีรายไดแนนอน (อาชีพพนักงานเอกชน ขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ นักเรียนหรือนักศึกษา) มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียว
น้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.99 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือ
ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.84 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดาน
การประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 
4.10) 

   สวนนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีมีรายไดไมแนนอน (อาชีพธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป 
พอบานหรือแมบาน ผูเกษียณอายุ และอ่ืนๆ) มีความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.76 (ระดับมาก) อันดับ 
2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.50 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัย
ดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) 
(ตารางท่ี 4.10) 

   เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม                  
โดยจําแนกตามอาชีพ เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาว
เชียงใหม แลว พบวานักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 สําหรับ 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสถานท่ี
หรือส่ิงอํานวยความสะดวก กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพท่ีมีรายได
แนนอน ใหคะแนนปจจัยทั้ง 3 ดาน มากกวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพที่มี
รายไดไมแนนอน (ตารางท่ี 4.10) 

   นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดท่ีมีรายไดแนนอน (อาชีพพนักงานเอกชน ขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ นักเรียนหรือนักศึกษา) มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียว
น้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.76 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.71 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือ
ปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.01 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 
4.10) 
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   สวนนักทองเที่ยวชาวตางจังหวัดท่ีมีรายไดไมแนนอน (อาชีพธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป 

พอบานหรือแมบาน ผูเกษียณอายุ และอ่ืนๆ) มีความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.34 (ระดับปานกลาง) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.33 (ระดับปาน
กลาง) อันดับ 3 คือปจจัยดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.10) 

   เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด                        
โดยจําแนกตามอาชีพ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียว
ชาวตางจังหวัด พบวานักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ท่ี 0.01 สําหรับ 3 ปจจัยคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
สถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพท่ีมี
รายไดแนนอน ใหคะแนนปจจัยท้ัง 3 ดาน มากกวานักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมี
อาชีพท่ีมีรายไดไมแนนอน (ตารางท่ี 4.10) 

 

ตารางท่ี 4.10 คะแนนเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยว 
        ชาวไทยจําแนกตามอาชีพ 
 

ปจจัย อาชีพ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉลี่ย คา t p-value คาเฉลี่ย คา t p-value 

1.  ดานผลิตภณัฑ 
หรือ สิ่งดึงดูดใจ 

แนนอน 
3.84 

(มาก) 
6.033*** 0.000 

3.76 
(มาก) 

16.575*** 0.000 
ไมแนนอน 

3.50 
(มาก) 

3.34 
(ปานกลาง) 

1.1  ความสวยงาม
ของ 
น้ําพุรอน 

แนนอน 
4.21 

(มาก) 
3.524*** 0.001 

4.04 
(มาก) 

2.712*** 0.007 
ไมแนนอน 

4.00 
(มาก) 

3.80 
(มาก) 

1.2 การมีบอน้ําแร
จาก 
ธรรมชาติขนาดใหญ 

แนนอน 
3.94 

(มาก) 
25.608*** 0.000 

4.00 
(มาก) 

18.126*** 0.000 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี4.10 (ตอ) 
 

ปจจัย อาชีพ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉลี่ย คา t p-value คาเฉลี่ย คา t p-value 

1.3  เปนแหลงทองเท่ียว
ทางธรรมชาติที่สวยงาม 

แนนอน 
4.21 

(มาก) 
3.524*** 0.001 

4.00 
(มาก) 

12.659*** 0.000 
ไมแนนอน 

4.00 
(มาก) 

3.53 
(ปานกลาง) 

1.4    เปนแหลง  
ทองเท่ียวที่ม ี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

แนนอน 
3.00 

(ปานกลาง) 
- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.   ดานราคา 
แนนอน 

3.99 
(มาก) 

3.524*** 0.001 

3.71 
(มาก) 

18.126*** 0.000 
ไมแนนอน 

3.76 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

2.1  คาเขาชมมีราคาถูก 
แนนอน 

4.08 
(มาก) 

1.962* 0.051 

4.01 
(มาก) 

0.403 0.687 
ไมแนนอน 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

2.2   คาใชจายของที่พัก 
และบริการอื่นๆ มีราคา
เหมาะสม 

แนนอน 
4.00 

(มาก) 
19.673*** 0.000 

3.96 
(มาก) 

18.126*** 0.000 
ไมแนนอน 

3.28 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.3    คาใชจายในการ 
เดินทางไปยังน้ําพุรอน  
สันกําแพงราคาถูก 

แนนอน 
3.89 

(มาก) 
-2.377** 0.018 

3.15 
(ปานกลาง) 

1.627 0.105 
ไมแนนอน 

4.00 
(มาก) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.  ดานสถานท่ี หรือ  
สิ่งอํานวยความสะดวก 

แนนอน 
2.87 

(ปานกลาง) 
4.272*** 0.000 

3.01 
(ปานกลาง) 

11.39*** 0.000 
ไมแนนอน 

2.83 
(ปานกลาง) 

2.85 
(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี4.10 (ตอ) 
 

ปจจัย อาชีพ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉลี่ย คา t p-value คาเฉลี่ย คา t p-value 

3.1    การมีบริการอาบ
และวายนํ้าแร 

แนนอน 
2.94 

(ปานกลาง) 
-1.08 0.281 

3.04 
(ปานกลาง) 

-0.258 0.796 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.2    การมีบริการที่พัก
ทามกลางธรรมชาติ 

แนนอน 
2.12 

(นอย) 
2.455** 0.015 

2.99 
(ปานกลาง) 

-0.284 0.777 
ไมแนนอน 

2.00 
(นอย) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.3    ความสะอาดของ
พื้นที่โดยรวมของ 
น้ําพุรอนสันกําแพง 

แนนอน 
3.02 

(ปานกลาง) 
0.951 0.343 

3.06 
(ปานกลาง) 

0.969 0.334 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.4    การมีสถานท่ีจอด
รถกวางขวาง 

แนนอน 
3.97 

(มาก) 
-1.236 0.218 

4.04 
(มาก) 

0.764 0.446 
ไมแนนอน 

4.00 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

3.5    ความสะอาดและ
ความพอเพียงของ
หองนํ้า 

แนนอน 
2.98 

(ปานกลาง) 
-0.951 0.343 

2.93 
(ปานกลาง) 

14.017*** 0.000 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอย) 

3.6    การมีรถประจํา
ทางเขาออกทุกชั่วโมง 

แนนอน 
2.16 

(นอย) 
1.327 0.186 

2.00 
(นอย) 

- - 
ไมแนนอน 

2.00 
(นอย) 

2.00 
(นอย) 

4.   ดานการ
ประชาสัมพันธ 

แนนอน 
3.00 

(ปานกลาง) 
- - 

1.99 
(นอย) 

-0.284 0.777 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอย) 
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ตารางท่ี4.10 (ตอ) 
 

ปจจัย อาชีพ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉลี่ย คา t p-value คาเฉลี่ย คา t p-value 

4.1    การโฆษณา
ประชาสัมพันธของ
น้ําพุรอนสันกําแพง 

แนนอน 
3.95 

(มาก) 
-1.58 0.116 

1.99 
(นอย) 

-0.284 0.777 
ไมแนนอน 

4.00 
(มาก) 

2.00 
(นอย) 

4.2    การ
ประชาสัมพันธของ
อําเภอสันกําแพง 

แนนอน 
2.04 

(นอย) 
1.359 0.176 

1.99 
(นอย) 

-0.284 0.777 
ไมแนนอน 

2.00 
(นอย) 

2.00 
(นอย) 

4.3  การประชาสัมพันธ
ของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย 

แนนอน 
3.05 

(ปานกลาง) 
1.473 0.142 

1.99 
(นอย) 

-0.284 0.777 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.00 
(นอย) 

5.    ดานการใหบริการ 
แนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

  5.1 การใหบริการของ
พนักงาน เชน อัธยาศัย 
ความสุภาพ 

แนนอน 
3.00 

(ปานกลาง) 
- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

5.2 การบริการขอมูล
ขาวสารของพนักงาน  

แนนอน 
3.00 

(ปานกลาง) 
- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
ไมแนนอน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : *, **, *** แสดงระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.1, 0.05, 0.01 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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       4.2.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทยกลุม
ตัวอยางจําแนกตามรายได 

   การศึกษาจากปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียว                
ชาวไทยกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดนั้น ผลการศึกษามีดังนี้คือ 

   นักทองเที่ยวชาวเชียงใหมท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผล
มากท่ีสุดตอการเดินทางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.98 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.94 
(ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.00 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.11) 

   สวนนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีมีรายได 15,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผล
มากท่ีสุดตอการเดินทางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.90 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.63 
(ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.00 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.11) 

   เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม                        
โดยจําแนกตามรายได เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียว                   
ชาวเชียงใหม แลวพบวานักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ                  
ทางสถิติ กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท ใหคะแนน
ปจจัยท้ัง 3 ดาน คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสถานท่ีหรือ
ส่ิงอํานวยความสะดวก มากกวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตั้งแต 15,001 บาท
ข้ึนไป (ตารางท่ี 4.11) 

   นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผล
มากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือ                 
ส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.42 (ระดับปานกลาง) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.33 (ระดับปานกลาง) อันดับ 3 คือปจจัยดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปาน
กลาง) (ตารางท่ี 4.11) 

   สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดท่ีมีรายได 15,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผล
มากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิง
ดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.76 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
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3.71 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.01 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.11) 

   เม่ือทําการทดสอบความแตกตางทางความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวตางจังหวัด โดย
จําแนกตามรายได เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาว
เชียงใหม รายไดไมเกิน 15,000 บาทและ 15,001 บาทข้ึนไป พบวานักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความ
คิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมี
รายไดตั้งแต 15,001 บาทข้ึนไป ใหคะแนนปจจัยท้ัง 3 ดาน คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ 
ปจจัยดานราคา  และปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  มากกวานักทองเท่ียว
ชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท (ตารางท่ี 4.11) 

 

ตารางท่ี 4.11 คะแนนเฉล่ียของปจจัยท่ีมีผลตอการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยว 
        ชาวไทยจําแนกตามรายได 

 

รายการ รายได 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 

1.  ดานผลิตภัณฑ หรือ 
สิ่งดึงดูดใจ 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.94 
(มาก) 

6.355*** 0.000 

3.42 
(ปานกลาง) 

-14.276*** 0.000 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.63 

(มาก) 
3.76 

(มาก) 
1.1  ความสวยงามของ 
นํ้าพุรอน 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

4.38 
(มาก) 

8.156*** 0.000 

3.94 
(มาก) 

-1.024 0.307 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
4.00 

(มาก) 
4.03 

(มาก) 
1.2 การมีบอนํ้าแรจาก 
ธรรมชาติขนาดใหญ 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

4.00 
(มาก) 

9.334*** 0.000 

3.12 
(ปานกลาง) 

-36.862*** 0.000 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.50 

(ปานกลาง) 
4.00 

(มาก) 
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ตารางท่ี4.11 (ตอ) 
 

รายการ รายได 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 
1.3  เปนแหลงทองเที่ยว 
ทางธรรมชาติที่สวยงาม 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

4.38 
(มาก) 

8.156*** 0.000 

3.59 
(มาก) 

-11.261*** 0.000 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
4.00 

(มาก) 
4.00 

(มาก) 
1.4    เปนแหลง  
ทองเที่ยวที่มี 
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 
2.   ดานราคา ไมเกิน 

15,000 
บาท 

3.98 
(มาก) 4.272*** 

 
0.000 

 

3.33 
(ปานกลาง) -22.282*** 

 
0.000 

 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.90 

(มาก) 
3.71 

(มาก) 
2.1  คาเขาชมมีราคาถูก ไมเกิน 

15,000 
บาท 

4.14 
(มาก) 

4.184*** 0.000 

4.00 
(มาก) 

-0.431 0.667 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
4.00 

(มาก) 
4.01 

(มาก) 
2.2   คาใชจายของที่พัก 
และบริการอ่ืนๆ มีราคา
เหมาะสม 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

4.00 
(มาก) 

6.033*** 0.000 

3.00 
(ปานกลาง) 

-22.282*** 0.000 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.71 

(มาก) 
3.97 

(มาก) 
2.3    คาใชจายในการ 
เดินทางไปยังนํ้าพุรอน  
สันกําแพงราคาถูก 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.81 
(มาก) 

-5.153*** 0.000 

3.00 
(ปานกลาง) 

-1.744* 0.083 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
4.00 

(มาก) 
3.15 

(ปานกลาง) 
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ตารางท่ี4.11 (ตอ) 
 

รายการ รายได 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 

3.  ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกของแหลง
ทองเท่ียว 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

2.93 
(ปานกลาง) 

2.455** 0.015 

2.86 
(ปานกลาง) 

-12.82*** 0.000 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
2.80 

(ปานกลาง) 
3.01 

(ปานกลาง) 
3.1    การมีบริการอาบ
และวายนํ้าแร 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

2.89 
(ปานกลาง) 

-2.251** 0.025 

3.18 
(ปานกลาง) 

1.69* 0.093 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
3.03 

(ปานกลาง) 
3.2    การมีบริการท่ีพัก
ทามกลางธรรมชาติ 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

2.20 
(นอย) 

5.34*** 0.000 

3.00 
(ปานกลาง) 

0.304 0.761 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
2.00 

(นอย) 
2.99 

(ปานกลาง) 
3.3    ความสะอาดของ
พ้ืนที่โดยรวมของ 
นํ้าพุรอนสันกําแพง 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.03 
(ปานกลาง) 

1.978** 0.049 

3.00 
(ปานกลาง) 

-1.037 0.301 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
3.06 

(ปานกลาง) 
3.4    การมีสถานที่จอด
รถกวางขวาง 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.94 
(มาก) 

-2.584*** 0.010 

4.00 
(มาก) 

-0.818 0.414 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
4.00 

(มาก) 
4.04 

(มาก) 
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ตารางท่ี4.11 (ตอ) 
 

รายการ รายได 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 
3.5    ความสะอาดและ
ความพอเพียงของ
หองนํ้า 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

2.97 
(ปานกลาง) 

-1.978** 0.049 

2.00 
(นอย) 

-16.222*** 0.000 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
2.94 

(ปานกลาง) 
3.6    การมีรถประจํา
ทางเขาออกทุกช่ัวโมง 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

2.52 
(นอย) 

7.794*** 0.000 

2.00 
(นอย) 

- - 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
1.81 

(นอย) 
2.00 

(นอย) 
4.   ดานการ
ประชาสัมพันธ 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

2.00 
(นอย) 

0.304 0.761 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
1.99 

(นอย) 
4.1    การโฆษณา
ประชาสัมพันธของนํ้าพุ
รอนสันกําแพง 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.91 
(มาก) 

-3.33*** 0.001 

2.00 
(นอย) 

0.304 0.761 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
4.00 

(มาก) 
1.99 

(นอย) 
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ตารางท่ี4.11 (ตอ) 
 

รายการ รายได 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

คาเฉล่ีย คา t p-value คาเฉล่ีย คา t p-value 
4.2    การ
ประชาสัมพันธของ
อําเภอสันกําแพง 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

2.07 
(นอย) 

2.848*** 0.005 

2.00 
(นอย) 

0.304 0.761 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
2.00 

(นอย) 
1.99 

(นอย) 
4.3  การประชาสัมพันธ
ของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.096 0.002 

2.00 
(นอย) 

0.304 0.761 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
1.99 

(นอย) 
5.    ดานการใหบริการ ไมเกิน 

15,000 
บาท 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 
  5.1 การใหบริการของ
พนักงาน เชน อัธยาศัย 
ความสุภาพ 

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 
5.2 การบริการขอมูล
ขาวสารของพนักงาน  

ไมเกิน 
15,000 
บาท 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 

3.00 
(ปานกลาง) 

- - 
15,001 

บาท ขึ้นไป 
3.00 

(ปานกลาง) 
3.00 

(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : *, **, *** แสดงระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.1, 0.05, 0.01 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.3 พฤติกรรมของชาวไทยกลุมตัวอยางในการเท่ียวน้ําพรุอนสันกําแพง 
        การศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในครั้งนี้ 
ประกอบดวย จํานวนคร้ังท่ีนักทองเท่ียงชาวไทยกลุมตัวอยางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในชวง 5 ป
ท่ีผานมา ชวงวันท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในคร้ังนี้ บุคคลท่ีรวมเดินทางมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ พาหนะท่ีใชในการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ของ
นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยาง ระยะเวลาท่ีใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียว
ชาวไทยกลุมตัวอยาง คาใชจายท่ีใชในการเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพง  จําแนกตามรายการคาใชจายตอ
คน แหลงขอมูลท่ีใชในการคนหาน้ําพุรอนสันกําแพง  การกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงอีกใน
อนาคต นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางเคยเท่ียวน้ําพุรอนจากแหลงอ่ืนหรือไม นักทองเท่ียวชาว
ไทยกลุมตัวอยางนอกจากไปเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงแลวจะไปเท่ียวแหลงทองเท่ียวใด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
     4.3.1 จํานวนคร้ังท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงในชวง 5 ปท่ี
ผานมารวมคร้ังนี ้

นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางสวนใหญมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงต้ังแต 4 คร้ังข้ึน
ไป เปน จํานวน 81 ราย คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมาคือ 3 คร้ัง จํานวน 58 ราย คิดเปนรอยละ 29 
ตอมาคือ 2 คร้ัง จํานวน 44 ราย คิดเปนรอนละ 22 และมาเปนคร้ังแรก จํานวน 17ราย คิดเปนรอยละ 
8.5 ตามลําดับ การท่ีนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมสวนใหญเคยมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงตั้งแต 4 คร้ัง
ข้ึนไป อาจเพราะการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหมมายังน้ําพุรอนสันกําแพงใชเวลาไมมาก และเปน
สถานท่ีพักผอน (ตารางท่ี 4.12) 

นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางสวนใหญมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเปนคร้ังแรก 
จํานวน 191 ราย คิดเปนรอยละ 95.50 รองลงมาคือ 2 คร้ังข้ึนไป จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 4 
ตอมาคือ 3 คร้ัง จํานวน 1 ราย คิดเปนรอนละ 0.50 ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปนเพราะชาวตางจังหวัดกลุม
นี้มาเท่ียวเชียงใหมเปนคร้ังแรก จึงเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงดวย (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางท่ี 4.12 จํานวนครั้งท่ีนักทองเที่ยงชาวไทยกลุมตัวอยางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงในชวง 5 ป 

        ท่ีผานมารวมคร้ังนี ้
 

จํานวนคร้ังท่ีมาเท่ียว 
นํ้าพุรอนสันกําแพง 

ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

1 คร้ัง 17 8.50 191 95.50 208 52.00 

2 คร้ัง 44 22.00 8 4.00 52 13.00 

3 คร้ัง 58 29.00 1 0.50 59 14.75 

ตั้งแต 4 คร้ังข้ึนไป 81 40.50 - - 81 20.25 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
  
     4.3.2 ชวงวนัท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงในครั้งนี ้
            นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางสวนใหญนิยมมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงในชวง                
วันเสาร - อาทิตย จํานวน 159 ราย คิดเปนรอยละ 39.75 รองลงมาคือวันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 153 
ราย คิดเปนรอนละ 38.25 และชวงวันจันทร – ศุกร จํานวน 88 ราย คิดเปนรอยละ 22 (ตารางท่ี 4.13) 

นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางสวนใหญนิยมมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ในชวงวัน
เสาร - อาทิตย จํานวน 87 ราย คิดเปนรอยละ 43.5 อาจเพราะเปนชวงหยุดพักผอนจากการทํางาน
และนํ้าพุรอนสันกําแพงอยูไมไกลจากตัวเมือง จึงเดินทางมาเท่ียวไดงาย รองลงมาคือวันหยุด              
นักขัตฤกษ จํานวน 61 ราย คิดเปนรอนละ 30.5 และชวงวันจันทร – ศุกร จํานวน 52 ราย คิดเปน     
รอยละ 26 (ตารางท่ี 4.13) 

นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางสวนใหญนิยมมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ในชวง
วันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 92 ราย คิดเปนรอนละ 46 อาจเพราะชวงวันหยุดนักขัตฤกษ สวนใหญ
เปนชวงวันหยุดยาว ทําใหมีโอกาสมาเท่ียวพักผอนไดหลายวัน รองลงมาคือ วันเสาร - อาทิตย 
จํานวน 72 ราย คิดเปนรอยละ 36 และชวงวันจันทร – ศุกร จํานวน 36 ราย คิดเปนรอยละ 18 (ตาราง
ท่ี 4.13) 
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ตารางท่ี 4.13 ชวงวันท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงในคร้ังนี้ 
 

ชวงวันท่ีมาเท่ียว 
น้ําพุรอนสันกําแพง 

ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

จันทร - ศุกร 52 26.00 36 18.00 88 22.00 

เสาร - อาทิตย 87 43.50 72 36.00 159 39.75 

วันหยุดนักขัตฤกษ 61 30.50 92 46.00 153 38.25 

รวม 200 100 200 100 400 100 

  ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
   4.3.3  บุคคลท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี ้

บุคคลท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงกับนักทองเท่ียวชาวไทยดวยนั้น สวนใหญ
จะเปนครอบครัวหรือญาติพี่นอง จํานวน 327 ราย คิดเปนรอยละ 81.75 ซ่ึงจํานวนพี่นองท่ีติดตามไป
ดวยคือประมาณ 2 - 3 คน รองลงมาก็คือเพื่อน จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 18.25 ซ่ึงจํานวนเพ่ือน
ท่ีติดตามไปดวยมีประมาณ 2 - 4 คน (ตารางท่ี 4.14) 

บุคคลท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงกับนักทองเที่ยวท้ังชาวเชียงใหมและ
ชาวตางจังหวัด สวนใหญจะเปนครอบครัวหรือญาติพี่นอง คิดเปนรอยละ 73.50 และรอยละ 90 
ตามลําดับ อาจเพราะตองการพาครอบครัวหรือญาติพี่นองมาพักผอนและมีกิจกรรมรวมกัน 
รองลงมาก็คือเพ่ือน คิดเปนรอยละ 26.50 และรอยละ 10 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.14) 

 

ตารางท่ี 4.14 บุคคลท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี ้
 

บุคคลท่ีรวมเดินทางมา
เท่ียวนํ้าพุรอนสันกําแพง 

ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

ครอบครัว 147 73.50 180 90.00 327 81.75 

เพื่อน 53 26.50 20 10.00 73 18.25 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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     4.3.4 พาหนะท่ีใชในการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนีข้องนักทองเที่ยวชาวไทย 

กลุมตัวอยาง 
พาหนะท่ีนักทองเที่ยวชาวไทยกลุมตัวอยางนิยมใชในการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอน           

สันกําแพงเปน อันดับ 1 ไดแก รถยนตสวนตัว จํานวน 377 ราย คิดเปนรอยละ 94.25  รองลงมาคือ
รถเชา จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 5.75 (ตารางท่ี 4.15) 

พาหนะท่ีนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท้ังหมดนิยมใชในการเดินทางมาเท่ียว                    
น้ําพุรอนสันกําแพงคือ รถยนตสวนตัว ถึงแมน้ําพุรอนสันกําแพงจะมีรถประจําทางเขาออก แตท้ัง
นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมและชาวตางจังหวัดตางก็นิยมมารถยนตสวนตัว ซ่ึงสามารถจะแวะเท่ียวท่ี
อ่ืนไดและมีความสะดวกมากกวารถประจําทาง สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด ใชรถยนตสวนตัว 
จํานวน 177 ราย คิดเปนรอยละ 88.5  ท่ีเหลือใชบริการรถเชา จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 11.5 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4.15) 

 

ตารางท่ี 4.15 พาหนะท่ีใชในการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ของนักทองเท่ียวชาวไทย 
          กลุมตัวอยาง 
 

พาหนะท่ีใชในการเดินทาง
มาเท่ียวนํ้าพุรอนสันกําแพง 

ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 
รถยนตสวนตัว 200 100 177 88.50 377 94.25 

รถเชา - - 23 11.50 23 5.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

     4.3.5 ระยะเวลาท่ีใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทยกลุมตัวอยาง 
 ระยะเวลาที่ใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยาง       

สวนใหญใชเวลา 2.01 - 3 ช่ัวโมง จํานวน 259 ราย คิดเปนรอยละ 64.75 รองลงมาก็คือใชเวลา            
1.01  - 2 ช่ัวโมง จํานวน 105 ราย คิดเปนรอยละ 26.25 และ ใชเวลา 1 ช่ัวโมง จํานวน 36 ราย คิดเปน
รอยละ 9 (ตารางท่ี4.16) 

 ระยะเวลาท่ีใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมและ
นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางสวนใหญใชเวลา 2.01 - 3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 86.50 และ
รอยละ 43 ตามลําดับ รองลงมาก็คือใชเวลา   1.01 - 2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 13.50 และรอยละ 39 
ตามลําดับ แตสําหรับชาวตางจังหวัด มีรอยละ 18 ท่ีใชเวลา 1 ช่ัวโมง เพื่อท่ีจะสามารถไปเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนดวย เชน บานบอสราง ถนนคนเดิน สวนสัตวเชียงใหม ดอยสุเทพ (ตารางท่ี4.16) 
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ตารางท่ี 4.16 ระยะเวลาท่ีใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยาง 
 

ระยะเวลาที่ใชในการเท่ียว
นํ้าพุรอนสันกําแพง 

ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 
1 ช่ัวโมง - - 36 18.00 36 9.00 

1.01 - 2 ช่ัวโมง 27 13.50 78 39.00 105 26.25 
2.01 - 3 ช่ัวโมง 173 86.50 86 43.00 259 64.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
     4.3.6 คาใชจายในการเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้   
 ในการเท่ียวน้าํพุรอนสันกําแพง นักทองเที่ยวจะตองจายคาเขาชมทุกคน นอกจากนัน้ยังมี
กิจกรรมตางๆใหนกัทองเท่ียวเลือกใชบริการโดยเสียคาใชจาย เชน คาอาบน้ําแร คานวดแผนไทย 
คาอาหารและเคร่ืองดื่ม จากผลการศึกษานีพ้บวา 

นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยาง มีคาใชจายท่ีใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ไดแก  
คาเขาชม  20 บาท/คน คิดเปนรอยละ 100  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม จํานวน 150  บาท/คน จํานวน 
127 ราย คิดเปนรอยละ 31.75  จํานวน 200  บาท/คน จํานวน 154 ราย คิดเปนรอยละ 38.50 จํานวน 
250  บาท/คน จํานวน 83 ราย คิดเปนรอยละ 20.75 และจํานวน 300  บาท/คน จํานวน 36 ราย คิดเปน
รอยละ 9.00 ดังนั้นคาอาหารและเคร่ืองดื่มของนักทองเท่ียวชาวไทยโดยเฉลี่ยคือ 203.50 บาทตอคน 
สวนคาใชจายอื่น ๆ แบงเปนจํานวน 50  บาท/คน เปนคาอาบน้ําแร จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 
35.83 และจํานวน 150  บาท/คน เปนคานวดแผนไทยหรือนวดฝาเทา จํานวน 120 ราย คิดเปนรอย
ละ 64.17 ดังนั้นคาใชจายของนักทองเท่ียวชาวไทยโดยเฉล่ียคือ 278 บาทตอคน (ตารางท่ี 4.17) 

นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยาง มีคาใชจายท่ีใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 
ไดแก คาเขาชม  20 บาท/คน คิดเปนรอยละ 100  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม จํานวน 150  บาท/คน 
จํานวน 68 ราย คิดเปนรอยละ 34  จํานวน 200  บาท/คน จํานวน 83 ราย คิดเปนรอยละ 41.5 จํานวน 
250  บาท/คน จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 18.5 และจํานวน 300  บาท/คน จํานวน 12 ราย คิดเปน
รอยละ 6 ดังนั้นคาอาหารและเคร่ืองดื่มของนักทองเท่ียวชาวไทยโดยเฉล่ียคือ 198.25 บาทตอคน 
สวนคาใชจายอื่น ๆ แบงเปนจํานวน 50  บาท/คน เปนคาอาบน้ําแร จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 
51.11 และจํานวน 150  บาท/คน เปนคานวดแผนไทยหรือนวดฝาเทา จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 
48.89 ดังนั้นคาใชจายของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมโดยเฉล่ียคือ 264 บาทตอคน (ตารางท่ี 4.17) 
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นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยาง มีคาใชจายท่ีใชในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 

ไดแก คาเขาชม  20 บาท/คน คิดเปนรอยละ 100  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม จํานวน 150  บาท/คน 
จํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 29.5  จํานวน 200  บาท/คน จํานวน 71 ราย คิดเปนรอยละ 35.5 
จํานวน 250  บาท/คน จํานวน 46 ราย คิดเปนรอยละ 23 และจํานวน 300  บาท/คน จํานวน 24 ราย 
คิดเปนรอยละ 12 ดังนั้นคาอาหารและเครื่องดื่มของนักทองเท่ียวชาวไทยโดยเฉลี่ยคือ 208.75 บาท
ตอคน สวนคาใชจายอื่น ๆ แบงเปนจํานวน 50  บาท/คน เปนคาอาบน้ําแร จํานวน 21 ราย คิดเปน
รอยละ 21.65 และจํานวน 150  บาท/คน เปนคานวดแผนไทยหรือนวดฝาเทา จํานวน 76 ราย คิดเปน
รอยละ 78.35 ดังนั้นคาใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดโดยเฉล่ียคือ 292 บาทตอคน (ตารางท่ี 
4.17) 
 

ตารางท่ี 4.17 คาใชจายในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้   
 

รายการคาใชจาย ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

1.  คาเขาชม   
-  จํานวนคนที่เขาชม (คน) 200 200 400 
-  จํานวนเงินคาเขาชม  
    (บาท/คน) 

20 20 20 

2. คาอาหารและเครื่องดื่ม  
-  ผูที่ใชจาย (คน) 200 200 400 
-  จํานวนเงินที่ใชจายเฉล่ีย 
    (บาท/คน) 

 
199 

 
209 

 
204 

3.  คาอาบน้ําแร  
-  ผูที่ใชจาย (คน) 46 21 67 
-  จํานวนเงินที่ใชจายเฉล่ีย 
    (บาท/คน) 

50 50 50 

4.  คานวดแผนไทย  
-  ผูที่ใชจาย (คน) 44 76 120 
-  จํานวนเงินที่ใชจายเฉล่ีย 
    (บาท/คน) 

150 150 150 

จํานวนเงินท่ีใชจายเฉล่ียรวม 
(บาท/คน) 

264 292 278 

       
 
ท่ีมา : จากการศึกษา 



 
53 

 
4.3.7 แหลงขอมูลท่ีใชในการคนหาน้ําพุรอนสันกําแพง   

 แหลงขอมูลท่ีใชในการคนหาน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยาง
สวนใหญคือ เพื่อน/ญาติพี่นอง จํานวน 228 ราย คิดเปนรอยละ 57 รองลงมาคือเว็บไซต/อินเตอรเน็ต 
จํานวน 207 ราย คิดเปนรอยละ  51.75 ตอมาก็คือใชประสบการณจากการเดินทางคร้ังกอน                  
จํานวน 197 ราย คิดเปนรอยละ 49.25 และจากหนังสือ/วารสารทองเท่ียว จํานวน 5 ราย คิดเปน              
รอยละ 1.25 (ตารางท่ี 4.18) 

 แหลงขอมูลท่ีใชในการคนหาน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุม
ตัวอยางสวนใหญคือ เพื่อน/ญาติพี่นอง จํานวน 191 ราย คิดเปนรอยละ 95.5 รองลงมาคือใช
ประสบการณจากการเดินทางคร้ังกอน จํานวน 188 ราย คิดเปนรอยละ 94 และเว็บไซต/อินเตอรเน็ต 
จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 9.5 (ตารางท่ี 4.18) 

 แหลงขอมูลท่ีใชในการคนหาน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวตางจังหวัดกลุม
ตัวอยางสวนใหญคือเว็บไซต/อินเตอรเน็ต จํานวน 188 ราย คิดเปนรอยละ 94 รองลงมาคือ                     
เพื่อน/ญาติพี่นอง จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 18.5 ตอมาก็คือใชประสบการณจากการเดินทางคร้ัง
กอน จํานวน 9 ราย คิดเปนรอยละ 4.5 และจากหนังสือ/วารสารทองเท่ียว จํานวน 5 ราย คิดเปน                 
รอยละ 2.50 (ตารางท่ี 4.18) 
  นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมสวนใหญจะเคยมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงแลว จึงมีขอมูลจาก
ประสบการณ  และคําบอกเลาปากตอปากจากเพื่อนหรือญาติพี่นอง  ขณะท่ีนักทองเ ท่ียว
ชาวตางจังหวัดซ่ึงสวนใหญยังไมเคยมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง จึงเลือกหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ 
 

ตารางท่ี 4.18 แหลงขอมูลท่ีใชในการคนหาน้ําพุรอนสันกําแพง   
 

แหลงขอมูล 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 
หนังสือ/วารสารทองเที่ยว - - 5 2.50 5 1.25 

ประสบการณจาก 
การเดินทางครั้งกอน 

188 94.00 9 4.50 197 49.25 

เพ่ือน/ญาติพ่ีนอง 191 95.50 37 18.50 228 57.00 
เว็บไซต/อินเตอรเน็ต 19 9.50 188 94 207 51.75 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1ขอ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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     4.3.8 การกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงอีกในอนาคต 

โอกาสที่นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางจะกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงอีก 
ในอนาคต โดยมีนักทองเที่ยวท่ีจะกลับมาเท่ียว จํานวน 385 ราย คิดเปนรอยละ 96.25 และมี
นักทองเท่ียวท่ีไมกลับมาเท่ียว เพราะอยากไปเท่ียวสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆและไมชอบเท่ียวสถานท่ี
เดิมๆท่ีเคยมาเท่ียวแลว จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 3.75 (ตารางท่ี 4.19) 

 การกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงอีกในอนาคตของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม 
กลุมตัวอยาง นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางทุกคนอยากจะกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง
อีก คิดเปนรอยละ 100 (ตารางท่ี 4.19) 

 สวนโอกาสที่นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางจะกลับมาเท่ียวน้ําพุรอน 
สันกําแพงอีกในอนาคต โดยมีนักทองเท่ียวท่ีจะกลับมาเท่ียว จํานวน 185 ราย คิดเปนรอยละ 92.5 
และมีนักทองเท่ียวท่ีไมกลับมาเท่ียว เพราะอยากไปเท่ียวสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนๆและไมชอบเท่ียว
สถานท่ีเดิมๆท่ีเคยมาเท่ียวแลว จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 7.5 (ตารางท่ี 4.19) 
  นักทองเทียวสวนใหญท้ังชาวเชียงใหมและชาวตางจังหวัดตางอยากจะกลับมาเท่ียว 
น้ําพุรอนสันกําแพงอีกหากมีโอกาส แตก็มีนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดบางสวนท่ีจะไมกลับมา 
เพราะตองการเปล่ียนไปเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆบาง 
 

ตารางท่ี 4.19 การกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงอีกในอนาคต 
 

โอกาสกลับมาเท่ียว 

นํ้าพุรอนสันกําแพง 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 
กลับ 200 100 185 92.50 385 96.25 

ไมกลับ - - 15 7.50 15 3.75 

รวม 200 100 200 100 400 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 

     4.3.9 ประสบการณเท่ียวน้ําพุรอนจากแหลงทองเที่ยวอ่ืน 
นักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางท่ีเคยเท่ียวน้ําพุรอนแหลงอ่ืน จํานวน 371ราย คิดเปน             

รอยละ 92.75 โดยแบงน้ําพุรอนแหลงอ่ืนท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางเคยไปเท่ียวไดแก              
น้ําพุรอนแมขะจาน จํานวน 228 ราย คิดเปนรอยละ 61.46 น้ําพุรอนแจซอน จํานวน 122 ราย คิดเปน
รอยละ 32.88 น้ําพุรอนแมแตง จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 5.12 และนํ้าพุรอนฝาง จํานวน 2 ราย               
คิดเปนรอยละ 0.54 และมีนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางท่ีไมเคยเท่ียวน้ําพุรอนแหลงอ่ืนเลย                 
จํานวน 29 ราย คิดเปนรอยละ 7.25 (ตารางท่ี 4.20) 
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นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีเคยเท่ียวน้ําพุรอนแหลงอ่ืน จํานวน 177ราย  

คิดเปนรอยละ 88.5 โดยแบงน้ําพุรอนแหลงอ่ืนท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางเคยไปเที่ยวไดแก 
น้ําพุรอนแมขะจาน จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 58.19  น้ําพุรอนแจซอน จํานวน 53 ราย คิดเปน
รอยละ 29.94 น้ําพุรอนแมแตง จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 10.73  และนํ้าพุรอนฝาง จํานวน 2 ราย 
คิดเปนรอยละ 1.13 และมีนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางท่ีไมเคยเท่ียวน้ําพุรอนแหลงอ่ืนเลย 
จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 11.5 (ตารางท่ี 4.20) 

นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีเคยเท่ียวน้ําพุรอนแหลงอ่ืน จํานวน 194 
ราย คิดเปนรอยละ 97 โดยแบงน้ําพุรอนแหลงอ่ืนท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางเคยไปเท่ียว
ไดแก น้ําพุรอนแมขะจาน จํานวน 125 ราย คิดเปนรอยละ 64.43 และนํ้าพุรอนแจซอน จํานวน 69 
ราย คิดเปนรอยละ 35.57 และมีนักทองเท่ียวชาวไทยกลุมตัวอยางท่ีไมเคยเท่ียวน้ําพุรอนแหลงอ่ืน
เลย จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 3 (ตารางท่ี 4.20) 
 ท้ังนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมและชาวตางจงัหวัดสวนใหญเคยไปเท่ียวน้ําพุรอนแหลงอ่ืน
มาแลวเพราะประเทศไทยมีแหลงน้ําพุรอนจํานวนมากและกระจายอยูเกือบทุกภูมิภาคจึงทําให
นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีประสบการณการเท่ียวน้าํพุรอน 

 

ตารางท่ี 4.20 ประสบการณเท่ียวน้ําพุรอนจากแหลงทองเที่ยวอ่ืน 
 

เคยเท่ียวนํ้าพุรอน 
จากแหลงอ่ืน 

ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

1. ไมเคย 23 11.50 6 3.00 29 7.25 

2. เคย 177 88.50 194 97.00 371 92.75 

 2.1  นํ้าพุรอนแมขะจาน 103 58.19 125 64.43 228 61.46 
 2.2  นํ้าพุรอนแจซอน 53 29.94 69 35.57 122 32.88 
 2.3  นํ้าพุรอนแมแตง 19 10.73 - - 19 5.12 

 2.4  นํ้าพุรอนฝาง 2 1.13 - - 2 0.54 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
 
     4.3.10 การเท่ียวแหลงทองเที่ยวอ่ืนในคร้ังนี้ นอกเหนือจากน้ําพุรอนสันกําแพง 

 นักทองเท่ียวชาวชียงใหมกลุมตัวอยาง นอกจากไปเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงแลว จะไป
เท่ียวแหลงทองเท่ียวอ่ืน ไดแก อันดับท่ี 1 คือ บานบอสราง จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 5.5               
ซ่ึงบานบอสรางทํารมในเขตอําเภอสันกําแพง  นักทองเท่ียวสามารถเดินชมการทํารม และเลือกซ้ือ
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หารมเพ่ือเปนของท่ีระลึกได รมนั้นสะดุดตาผูพบเห็น รมท่ีผลิตในหมูบานบอสรางนี้มี 3 ชนิด 
ดวยกันคือ รมท่ีทําดวย ผาแพร ผาฝายและกระดาษสา อันดับท่ี 2 คือ ถํ้าเมืองออน จํานวน  8 ราย             
คิดเปนรอยละ 4 ซ่ึงถํ้าเมืองออนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอีกแหงของจังหวัดเชียงใหม                 
มีหินงอนคลายมีนมผา เปนพระธาตุตั้งอยูกลางลานในถํ้า ผนังถํ้าเปนหินงอกหินยอย อยูในเขต
หมูบานสหกรณ 2 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม อันดับท่ี 3 คือ น้ําตกหวยแกว 
จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.5 โดยนํ้าตกหวยแกว เปนน้ําตกเล็ก ๆ สูงประมาณ 10 ม. มีน้ําไหล
ตลอดป รอบ ๆ บริเวณก็สวยงามดวยทิวทัศนและรมร่ืนดวยพันธุไม และอันดับท่ี 4 คือ หวยตึงเฒา 
จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 1.5 โดยอางเก็บน้ําหวยตึงเฒา กอสรางข้ึนตามพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ท่ีใชในศูนยเกษตรกรรมทหารฯ 
และราษฎรบริเวณใกลเคียง บริเวณอางเก็บน้ํามีหาดทรายคลายชายทะเล สามารถเลนน้ําได มีบริการ
หวงยาง เรือพาย จักรยานน้ําใหเชา มีรานอาหาร ซุมแพสําหรับตกปลาบริเวณสันเข่ือน กิจกรรม
กระโดดหอ เกมโซน เพนทบอล รถเอทีวี และเคร่ืองเลนตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคายพักแรม 
บานพัก และพ้ืนท่ีกางเต็นท คาธรรมเนียมเขาชมคนละ 20 บาท อาจเพราะนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม
คุนเคยกับสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในเชียงใหมเปนอยางดีอยูแลว สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาว
เชียงใหมไปเท่ียวสวนใหญจึงเปนการไปเท่ียวซํ้า  (ตารางท่ี 4.21) 

นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยาง นอกจากไปเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงแลว จะไป
เท่ียวแหลงทองเท่ียวอ่ืน ไดแก อันดับท่ี 1 คือ บานบอสราง จํานวน  192 ราย คิดเปนรอยละ 96 
อันดับท่ี 2 คือ ถนนคนเดิน (ทาแพ ,วัวลาย) จํานวน  167 ราย คิดเปนรอยละ 83.5 โดยถนนคนเดิน
เชียงใหมวันอาทิตยประตูทาแพ เปนท่ีเดินซ้ือของของนักทองเท่ียวท้ังไทยและตางประเทศ ถนนคน
เดินมีสองวันคือ วันเสารท่ีถนนวัวลาย วันอาทิตยท่ีประตูทาแพ อันดับท่ี 3 คือ สวนสัตวเชียงใหม 
จํานวน  163 ราย คิดเปนรอยละ 81.5 ตั้งอยูบริเวณทางข้ึนดอยสุเทพ เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแต 8.00 
น. - 17.00 น. มีสัตวอยูในสวนสัตวจํานวนมาก โดยเฉพาะหมีแพนดา ชวงชวง และ หลินฮุย อันดับ
ท่ี 4 คือ ดอยสุเทพ จํานวน  136 ราย คิดเปนรอยละ 68 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร                 
เปนพระอารามหลวง ช้ันโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูบนยอดดอยสุเทพ เปนหนึ่งในวัดของจังหวัด
เชียงใหมท่ี มีความสําคัญมากที่สุด ในวัดมีเจดียทรงเชียงแสน ฐานสูงยอมุมระฆังทรงแปดเหล่ียม  
ปดดวยทองจังโก 2 ช้ัน ลานเจดียเปนจุดชมทิวทัศนเมืองเชียงใหม ทางข้ึนเปนบันไดนาคเจ็ดเศียร 
กอปูน และอันดับ 5 คือ ดอยอินทนนท จํานวน  2 ราย คิดเปนรอยละ 1  ดอยอินทนนทเปนยอดเขา 
ท่ีสูงท่ีสุด ท้ังนี้อาจเปนเพราะนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมนี้มาเท่ียวจังหวัดเชียงใหมเปนคร้ัง
แรก จึงตองการทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงใหมใหไดมากท่ีสุด ในชวง
วันหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงสวนใหญเปนชวงหยุดยาว (ตารางท่ี 4.21) 

 



 
57 

 
ตารางท่ี 4.21 การเท่ียวแหลงทองเที่ยวอ่ืนในคร้ังนี้ นอกเหนือจากน้ําพุรอนสันกําแพง 
 

แหลงทองเที่ยว 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

บอสราง 11 5.50 192 96.00 
ถนนคนเดนิ (ทาแพ ,วัวลาย) - - 167 83.50 
สวนสัตวเชียงใหม - - 163 81.5 
ดอยสุเทพ - - 136 68.00 
ถํ้าเมืองออน 8 4.00 - - 
น้ําตกหวยแกว 3 1.50 - - 
หวยตึงเฒา 3 1.50 - - 
ดอยอินทนนท - - 2 1.00 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1ขอ 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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4.4 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยกลุมตัวอยางในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 
      การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจน้ี   เปนการศึกษาวานักทองเท่ียวชาวไทย   ท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอน
สันกําแพงนั้น มีความพึงพอใจในตอการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงระดับใด ซ่ึงในท่ีนี้ประกอบดวย
ความพึงพอใจ 5 ดาน คือ 1. ดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ 2. ดานราคา 3. ดานสถานท่ีหรือ                   
ส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียว 4. ดานการประชาสัมพันธ 5. ดานการบริการ โดยให
นักทองเท่ียวกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ตอบคําถามขางตนวาความพึงพอใจท้ัง 5 ดานในระดับ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยใหคะแนนเปน 5 4 3 2 และ 1 คะแนน ตามลําดับ 
จากนั้นจะนําคะแนนมาหาคาเฉล่ีย ซ่ึงผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 

     4.4.1  ความพึงพอใจในการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวไทยกลุม
ตัวอยางในภาพรวม 

 เม่ือพิจารณาภาพรวมของความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยในการมาเท่ียวน้ําพุรอน      
สันกําแพง จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงสูงสุดอันดับ 1 
คือความพึงพอใจดานราคา ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.90 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือ ความพึงพอใจดาน
ผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.83 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือความพึงพอใจดานสถานท่ี
หรือส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงทองเท่ียว และความพึงพอใจดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 
3.00 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.22) 

 
     4.4.2 ความพึงพอใจในการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวเชียงใหม
กลุมตัวอยาง 

 นักทองเท่ียวชาวเชียงใหม มีความพึงพอใจดานราคา เปนอันดับ 1 ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.92 
(ระดับมาก) อันดับ 2 คือความพึงพอใจดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.71 (ระดับ
มาก) อันดับ 3 คือความพึงพอใจดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก และดานการ
ประชาสัมพันธ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปานกลาง) (ตารางท่ี 4.22) 
   
     4.4.3 ความพึงพอใจในการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยวชาวตางจังหวัด
กลุมตัวอยาง 

นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด มีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจเปนอันดับ 1      
ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.96 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือดานราคา ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.89 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือ
ดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับ
ปานกลาง) (ตารางท่ี 4.22) 
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เม่ือทําการทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวเชียงใหมกับชาวตางจังหวัดพบวา นักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยาง         
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 คือ ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ สวนดานอ่ืนๆ คือ ดาน
ราคา ดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธ และดานการใหบริการ           
มีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4.22) 

 

ตารางท่ี 4.22 คะแนนเฉล่ียของความพงึพอใจในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเที่ยว 
         ชาวไทย 
 

ความพึงพอใจ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

คา  t p-value 
คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ 

1.   ดานผลิตภณัฑหรือสิ่งดึงดูดใจ 3.71 
(มาก) 

2 
3.96 

(มาก) 
1 

3.83 
(มาก) 

2 -6.92 0.000 

1.1     ความสวยงามของนํ้าพุรอน 3.71 
(มาก) 

 
4.02 

(มาก) 
 

3.87 
(มาก) 

 -7.78 0.000 

1.2     การมีบอน้ําแรจากธรรมชาติ
ขนาดใหญ 

3.37 
(ปานกลาง) 

 
3.93 

(มาก) 
 

3.65 
(มาก) 

 -14.23 0.000 

1.3     เปนแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม 

3.94 
(มาก) 

 
3.97 

(มาก) 
 

3.95 
(มาก) 

 -1.25 0.212 

2.   ดานราคา 3.92 
(มาก) 

1 
3.89 

(มาก) 
2 

3.90 
(มาก) 

1 0.99 0.319 

2.1     คาเขาชมมีราคาถูก    4.06 
(มาก) 

 
4.01 

(มาก) 
 

4.04 
(มาก) 

 2.73 0.006 

2.2     คาใชจายของท่ีพักและ
บริการอื่นๆมีราคาเหมาะสม 

3.84 
(มาก) 

 
3.89 

(มาก) 
 

3.86 
(มาก) 

 -1.44 0.15 

2.3     คาใชจายในการเดินทาง     
ไปยังน้ําพุรอนสันกําแพงมีราคาถูก 

3.92 
(มาก) 

 
3.14 

(ปานกลาง) 
 

3.53 
(มาก) 

 24.55 0.000 

 3.  ดานสถานท่ีหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวก  

3.00 
(ปานกลาง) 

3 
3.00 

(ปานกลาง) 
3 

3.00 
(ปานกลาง) 

3 - - 

3.1     การมีบริการอาบและ        
วายนํ้าแร 

3.87 
(มาก) 

 
3.83 

(มาก) 
 

3.85 
(มาก) 

 1.11 0.264 

3.2     การมีบริการที่พักทามกลาง
ธรรมชาติ 

2.99 
(ปานกลาง) 

 
3.05 

(ปานกลาง) 
 

3.02 
(ปานกลาง) 

 -1.72 0.086 

3.3     เปนแหลงทองเท่ียวที่มคีวาม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3.00 
(ปานกลาง) 

 
3.00 

(ปานกลาง) 
 

3.00 
(ปานกลาง) 

 1.00 0.318 
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ตารางท่ี4.22 (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
ชาวเชียงใหม ชาวตางจังหวัด รวม 

คา  t p-value 
คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ คาเฉลี่ย อันดับ 

3.4     ความสะอาดของพื้นที่
โดยรวมของนํ้าพุรอนสันกําแพง 

3.04 
(ปานกลาง) 

 3.06 
(ปานกลาง) 

 3.05 
(ปานกลาง) 

 -0.96 0.336 

3.5     การมีสถานท่ีจอดรถ
กวางขวาง 

4.02 
(มาก) 

 4.04 
(มาก) 

 4.03 
(มาก) 

 -0.91 0.36 

3.6     ความสะอาดและความ
พอเพียงของหองนํ้า 

2.91 
(มาก) 

 2.86 
(มาก) 

 2.88 
(มาก) 

 1.39 0.163 

3.7     การมีรถประจําทางเขาออกทุก
ชั่วโมง 

1.91 
(นอย) 

 2.00 
(นอย) 

 1.95 
(นอย) 

 -4.57 0.000 

4.   ดานการประชาสัมพันธ 1.99 
(นอย) 

4 2.00 
(นอย) 

4 1.99 
(นอย) 

4 -1.00 0.316 

4.1     การโฆษณาประชาสัมพันธ
ของน้ําพุรอนสันกําแพง 

1.99 
(นอย) 

 2.00 
(นอย) 

 1.99 
(นอย) 

 -1.00 0.316 

4.2     การประชาสัมพันธของอําเภอ
สันกําแพง 

1.99 
(นอย) 

 2.00 
(นอย) 

 1.99 
(นอย) 

 -1.00 0.316 

4.3     การประชาสัมพันธของการ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

1.99 
(นอย) 

 2.00 
(นอย) 

 1.99 
(นอย) 

 -0.57 0.563 

5.   ดานการใหบริการ 3.00 
(ปานกลาง) 

3 3.00 
(ปานกลาง) 

3 3.00 
(ปานกลาง) 

3 - - 

  5.1 การใหบริการของพนักงาน 
เชน อัธยาศัย ความรวดเร็ว  ความ
สุภาพ 

3.00 
(ปานกลาง) 

 3.00 
(ปานกลาง) 

 3.00 
(ปานกลาง) 

 - - 

  5.2 การบริการขอมูลขาวสารของ
พนักงาน 

3.00 
(ปานกลาง) 

 3.00 
(ปานกลาง) 

 3.00 
(ปานกลาง) 

 - - 

รวมเฉล่ีย 
3.12 

(ปานกลาง) 
 

3.17 
(ปานกลาง) 

 
3.14 

(ปานกลาง) 
   

หมายเหตุ : *, **, *** แสดงระดับนยัสําคัญทางสถิติท่ี 0.1, 0.05, 0.01 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
 


