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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงใน
จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมและ
ชาวตางจังหวัดในการมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง และวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมาเท่ียว
น้ําพุรอนสันกําแพง โดยสุมตัวอยางจากนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงจํานวน 400 ราย 
ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหม 200 ราย และนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด 200 ราย  
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
     นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท้ังหมดสวนใหญเปนเพศหญิง อายุเฉล่ีย 33 ป                           
มีสถานภาพโสด มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รองลงมาคือ นักเรียนหรือนักศึกษา และขาราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเดือนละ 15,001 บาท ข้ึนไป และมี
สมาชิกในครอบครัว 4 คน สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 33 ป            
มีถานภาพสมรส มีรายไดแนนอน มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รองลงมาคือขาราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 บาทข้ึนไป และพบวา
สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว 4 คน  
     ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเลือกมาการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม 
อันดับ 1 ไดแก ปจจัยดานราคา คาเฉล่ียเทากับ 3.93 (ระดับมาก )อันดับ 2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑ
หรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.76 (ระดับมาก) และปจจัยท่ีมีผลอันดับ 3 คือปจจัยดานการ
ประชาสัมพันธ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.01 (ระดับปานกลาง) สวนปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเลือกมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงของนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด อันดับ 1 ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือ
ส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ีย 3.64 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 
3.00 (ระดับปานกลาง) สวนปจจัยท่ีมีผลอันดับ 3 คือปจจัยดานราคา มีคาเฉล่ียเทากับ 2.99 (ระดับ
ปานกลาง) โดยนักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ                     
ใน 3 ปจจัยหลัก กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยาง ใหคะแนนเฉล่ียของปจจัยดาน
ผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการประชาสัมพันธ มากกวานักทองเท่ียว
ชาวตางจังหวัด  
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การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง ยังจําแนกกลุม

ตัวอยางตามเพศ อาชีพ และรายได ซ่ึงผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวเชียงใหมเพศชายมีความ
คิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือ       
ดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.87 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ             
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.58 (ระดับมาก) อันดับ 3 ปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดาน        
การใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) สวนนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมเพศหญิง         
มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือ
ดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.98 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ             
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.89 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดาน     
การใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) โดยนักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ี
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางเพศหญิง                  
ใหคะแนนเฉล่ียของปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ และปจจัยดานราคา มากกวานักทองเท่ียว
ชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางเพศชาย  

สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดเพศชายมีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอ           
การเดินทางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.71 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.59 (ระดับมาก) 
อันดับ 3 คือปจจัยดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) สวนนักทองเท่ียว
ชาวตางจังหวัดเพศหญิงมีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอน       
สันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.95 (ระดับ
มาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.76 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดาน
สถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ีย 3.03 (ระดับปานกลาง) โดยนักทองเท่ียว                     
ท้ัง  2 กลุม  มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  นักทองเ ท่ียว
ชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางเพศหญิง ใหคะแนนเฉล่ียของปจจัย 2 ดาน คือดานผลิตภัณฑหรือส่ิง
ดึงดูดใจ และปจจัยดานราคา มากกวานักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางเพศชาย 

เม่ือพิจารณากลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ พบวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีมีรายได
แนนอน (อาชีพพนักงานเอกชน ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนหรือนักศึกษา) มีความ
คิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือดาน
ราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.99 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ          
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.84 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดาน       
การใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) สวนนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีมีรายได                   
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ไมแนนอน (อาชีพธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป พอบานหรือแมบาน ผูเกษียณอายุ และอ่ืนๆ) มีความ
คิดเห็น ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือดานราคา 
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.76 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนน
เฉล่ียเทากับ 3.50 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดาน                          
การใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง) โดยนักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็น          
ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพ        
ท่ีมีรายไดแนนอน ใหคะแนนปจจัยท้ัง 3 ดานคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดาน
ราคา และปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก มากกวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุม
ตัวอยางท่ีมีอาชีพที่มีรายไดไมแนนอน  

นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดท่ีมีรายไดแนนอน (อาชีพพนักงานเอกชน ขาราชการหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนหรือนักศึกษา) มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทาง
มาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.76 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.71 (ระดับมาก)                 
อันดับ 3 คือปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.01 (ระดับปาน
กลาง) สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดท่ีมีรายไดไมแนนอน (อาชีพธุรกิจสวนตัว รับจางท่ัวไป 
พอบานหรือแมบาน ผูเกษียณอายุ และอ่ืนๆ) มีความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทาง               
มาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.34 (ระดับปานกลาง) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.33 (ระดับปาน
กลาง) อันดับ 3 คือปจจัยดานการใหบริการ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปานกลาง) โดยนักทองเท่ียว                 
ท้ัง  2 กลุม  มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  นักทองเ ท่ียว
ชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพท่ีมีรายไดแนนอน ใหคะแนนปจจัยท้ัง 3 ดานคือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสถานที่หรือส่ิงอํานวยความสะดวก 
มากกวานักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพที่มีรายไดไมแนนอน 

เม่ือพิจารณากลุมตัวอยางจําแนกตามรายได พบวา นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีมีรายได      
ไมเกิน 15,000 บาท มีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอการเดินทางมาเที่ยวน้ําพุรอน           
สันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.98 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัย
ดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.94 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดาน               
การประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 (ระดับปานกลาง)                     
สวนนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีมีรายได 15,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด   
ตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงคร้ังนี้ อันดับ 1 คือดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.90 
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(ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.63 (ระดับ
มาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานการประชาสัมพันธ และปจจัยดานการใหบริการ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.00 
(ระดับปานกลาง) โดยนักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท ใหคะแนนปจจัย                 
ท้ัง 3 ดานคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสถานท่ีหรือ                
ส่ิงอํานวยความสะดวก มากกวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตั้งแต 15,001 บาท
ข้ึนไป  

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) สวนนักทองเที่ยวชาวตางจังหวัดท่ีมีรายได 15,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผล
มากท่ีสุดตอการเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงครั้งนี้ อันดับ 1 คือปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิง
ดึงดูดใจ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.76 (ระดับมาก) อันดับ 2 คือปจจัยดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.71 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก มีคะแนนเฉล่ียเทากับ 
3.01 (ระดับปานกลาง) โดยนักทองเท่ียวท้ัง 2 กลุม มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ กลาวคือ นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตั้งแต 15,001 บาทข้ึนไป                    
ใหคะแนนปจจัยท้ัง 3 ดานคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือ   ส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
สถานที่หรือส่ิงอํานวยความสะดวก มากกวานักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยางท่ีมีรายได                
ไมเกิน 15,000 บาท 

พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหมท่ีเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง สวนใหญ   
เคยมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงแลวต้ังแต 4 คร้ังข้ึนไป นิยมมาเท่ียวชวงวันเสาร – อาทิตยและ          
มากับครอบครัวหรือญาติพี่นอง พาหนะท่ีใชเดินทางมาเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพง นักทองเท่ียวชาว
ไทยสวนใหญเดินทางโดยรถยนตสวนตัว โดยจะใชเวลาในการเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพง 2.01 – 3 
ช่ัวโมง มีคาใชจายในการเที่ยวน้ําพุรอนสันกําแพงเฉล่ีย  303 บาทตอคน หาขอมูลของน้ําพุรอน                
สันกําแพงจากเพ่ือนหรือญาติพี่นองและจะกลับมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงอีกในอนาคต   
นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเคยเท่ียวน้ําพุรอนจากแหลงอ่ืน เชน น้ําพุรอนแมขะจาน น้ําพุรอน            
แจซอน นอกจากมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงแลว สวนใหญจะเลยไปเท่ียวแหลงทองเท่ียวอ่ืน เชน                         
บานบอสราง ถํ้าเมืองออน น้ําตกหวยแกว และหวยตึงเฒา สวนพฤติกรรมของนักทองเท่ียว
ชาวตางจังหวัดท่ีเดินทางมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง สวนใหญมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเปนคร้ัง
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แรก นิยมมาเท่ียวชวงวันหยุดนักขัตฤกษและมากับครอบครัวหรือญาติพี่นอง พาหนะท่ีใชเดินทางมา
เท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเดินทางโดยรถยนตสวนตัว โดยจะใชเวลา
ในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพง 2.01 – 3 ช่ัวโมง มีคาใชจายในการเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเฉล่ีย  
312 บาทตอคน หาขอมูลของน้ําพุรอนสันกําแพงจากเว็บไซตหรืออินเตอรเน็ตและจะกลับมาเท่ียว
น้ําพุรอนสันกําแพงอีกในอนาคต นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเคยเท่ียวน้ําพุรอนจากแหลงอ่ืน เชน                   
น้ําพุรอนแมขะจาน น้ําพุรอนแจซอน นอกจากมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงแลว สวนใหญจะเลยไป
เท่ียวแหลงทองเท่ียวอ่ืน เชน บานบอสราง ถนนคนเดิน สวนสัตวเชียงใหม  

นักทองเท่ียวชาวเชียงใหม มีความพึงพอใจดานราคา เปนอันดับ 1 ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.92 
(ระดับมาก) อันดับ 2 คือความพึงพอใจดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.71 (ระดับ
มาก) อันดับ 3 คือความพึงพอใจดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก  และดาน                           
การประชาสัมพันธ ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปานกลาง) สวนนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด                         
มีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจเปนอันดับ 1 ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.96 (ระดับมาก)               
อันดับ 2 คือดานราคา ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.89 (ระดับมาก) อันดับ 3 คือดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวย              
ความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ มีคะแนนเฉล่ีย 3.00 (ระดับปานกลาง) โดยนักทองเท่ียว                     
ท้ัง  2 กลุม  มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ  นักทองเ ท่ียว
ชาวตางจังหวัด มีความพึงพอใจดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ มากกวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหม 
สวนดานอ่ืนๆ คือ ดานราคา ดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการประชาสัมพันธ และ
ดานการใหบริการ นักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกับชาวตางจังหวัดมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
     1. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจเปนปจจัยท่ีมีผลตอการเลือก             
มาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงมากเปนอันดับ 1 โดยเฉพาะความสวยงามของน้ําพุรอนสันกําแพงและ
การเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม อีกท้ังนักทองเท่ียวยังมีความพึงพอใจในดาน
ผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจเปนอันดับ 2 ดังนั้นสหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด 
และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ควรจะเนนการบํารุงรักษาและพัฒนาน้ําพุรอนและภูมิทัศน
โดยรอบใหสวยงามอยูเสมอ และทําการประชาสัมพันธถึงความสวยงามของนํ้าพุรอนสันกําแพงและ
การเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามอยางตอเนื่อง 
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     2. จากการศึกษาอยางตอเนื่อง พบวานักทองเที่ยวเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัย 3 ดาน คือ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือส่ิงดึงดูดใจ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานสถานท่ีหรือส่ิงอํานวยความ
สะดวก มากกวานักทองเท่ียวเพศชาย นักทองเท่ียวมีอาชีพท่ีมีรายไดแนนอนและมีรายได 15,001 
บาทข้ึนไปใหความสําคัญกับปจจัย 3 ดานมากกวานักทองเท่ียวมีอาชีพท่ีมีรายไดไมแนนอน และ
นักทองเท่ียวท่ีมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท ดังนั้นสหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง 
จํากัด  และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ควรเนนประชาสัมพันธน้ําพุรอนสันกําแพงกับ
นักทองเท่ียวเพศหญิง นักทองเที่ยวมีอาชีพท่ีมีรายไดแนนอน และนักทองเท่ียวท่ีมีรายได 15,001 
บาทข้ึนไปเปนหลัก 
     3. จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการประชาสัมพันธและความพึงพอใจดานน้ีในระดับนอย ท้ังท่ี
ในปจจุบันการประชาสัมพันธเปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการจูงใจกลุมเปาหมาย ดังนั้นสหกรณ
การเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรปรับปรุง
รูปแบบและวิ ธีการประชาสัมพันธให เจาะกลุมลูกคาเปาหมาย  เชน  เพิ่มการแจกแผนพับ
ประชาสัมพันธน้ําพุรอนสันกําแพงในสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ หรือการเพิ่มการประชาสัมพันธ
เว็บไซตของนํ้าพุรอนสันกําแพง อาจทําใหนักทองเท่ียวตัดสินใจมาเท่ียวน้ําพุรอนสันกําแพงเพิ่มข้ึน 
     4. จากการศึกษาพบวา นอกจากนักทองเท่ียวจะมีรายจายดานคาเขาชมแลว นักทองเท่ียวยังมี
รายจายในกิจกรรมอ่ืนๆ เชน อาบน้ําแร นวดแผนไทย ดังนั้นสหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสัน
กําแพง จํากัด และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ควรเพิ่มกิจกรรมใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน 
อบซาวนาน้ําแร อาจทําใหนักทองเท่ียวตัดสินใจมาเท่ียวเพิ่มข้ึน  
     5. จากการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวตางจังหวัดกลุมตัวอยาง มีคาใชจายในการเท่ียว                   
น้ําพุรอนสันกําแพงมากกวานักทองเท่ียวชาวเชียงใหมกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะคาใชจายในการนวด
แผนไทย ดังนั้นสหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ
และขยายกิจกรรมนวดแผนไทยใหมากข้ึนในกลุมนักทองเท่ียวชาวตางจังหวัด  
 


