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บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤตกิรรมของนักท่องเทีย่วต่างชาติ 
1. วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว 
2. จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
3. การจดัการในการท่องเท่ียว 
4. บุคคลท่ีร่วมเดินทางในการท่องเท่ียว 
5. ลกัษณะของการเดินทางมาท่องเท่ียว 
6. แหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียว 
7. สถานท่ีพกัแรม 

8. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว 
9. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
10. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง 
11. การกลบัมาท่องเท่ียวในอนาคต 

ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่ว
ชาวต่างชาต ิ

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

7. รายไดข้องครัวเรือน 

8.ภูมิล าเนา 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
1. ด้านผลติภณัฑ์ 
- ความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- เทศกาล ประเพณี และศิลปวฒันธรรมท่องถ่ิน 
- แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ และพิพิธภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
- ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู ่
3. ด้านสถานที ่
- ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว 
- ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- การประชาสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
- การประชาสมัพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
5. ด้านบุคลากร 
- อธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน 

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินการท่องเทีย่วอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
1. อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 
2. ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 
3. ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม 
4. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 
5. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 
6. การคมนาคมและติดต่อส่ือสาร 
7. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
8. อาหารไทย 
9. สปาและนวดแผนไทย 
10. คุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
11. การประชาสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ 

3.1 รูปภาพกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
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จากกรอบแนวคิดดงักล่าวเป็นการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ซ่ึงประกอบด้วยปัจจยั ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคลากรและยงัท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์น
การท่องเท่ียว จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว การจดัการในการท่องเท่ียว รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
3.2 แบบจ าลองทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การประมาณค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใช้
แบบจ าลองสมการถดถอยในการพยากรณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆของนกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณลกัษณะต่างๆประกอบดว้ย 7 
ตวัแปรคือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย ระยะเวลาในการพ านกัเฉล่ีย และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 

EXP    = b0 +b1 Female + b2 Age+ b3 Bachelor+ b4 Private +b5 Income+ b5Time +b6Repeat+E1 

โดยท่ี 
 EXP     =   ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคนของนกัท่องเท่ียว (เหรียญสหรัฐ/คร้ัง) 
 b0          = ค่าคงท่ี (constant) 
 b1 – b6   =  ค่าสัมประสิทธ์ิ 
 Female =  ตวัแปรหุ่นของเพศของนกัท่องเท่ียว 

เท่ากบั 1 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง 
เท่ากบั 0 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย 

 Age     =     อายขุองนกัท่องเท่ียว (ปี) 
 Bachelor =  ตวัแปรหุ่นของการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
    เท่ากบั 1 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 
    เท่ากบั 0 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 Private =  ตวัแปรหุ่นอาชีพพนกังานรัฐและเอกชน 
    เท่ากบั 1 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพพนกังานรัฐและเอกชน 
    เท่ากบั 0 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพอ่ืนๆ 

Income =  รายไดข้องนกัท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อเดือน (เหรียญสหรัฐ) 
 Time   =  ระยะเวลาท่ีพ  านกัเฉล่ีย (วนั) 
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 Repeat  = ตวัแปรหุ่นของการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
   เท่ากบั 1 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
   เท่ากบั 0 เม่ือกลุ่มตวัอยา่งมีการมาท่องเท่ียวคร้ังแรก 
 E1       =  ค่าความคลาดเคล่ือน 
 

3.3 สมมติฐานในการศึกษา 
การประมาณค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไดต้ั้งสมมติฐานในการศึกษา ดงัน้ี 
1. เพศของนกัท่องเท่ียว(Female) จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าใชจ่้าย

มากกว่าเพศหญิง (แอน โครนีเวล, 2555) ในการวิจยัคร้ังน้ีคาดว่านกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเพศ
หญิง 

2. อายขุองนกัท่องเท่ียว (Age) อายมีุความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว หมายความวา่
เม่ือนกัท่องเท่ียวมีอายมุากข้ึนจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากข้ึน 

3. การศึกษา (Bachelor) จากการทบทวนงานวจิยัพบวา่การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่มีค่าใชจ่้าย
ในการท่องเท่ียวมากกวา่การศึกษาระดบัอ่ืนๆ (แอน โครนีเวล, 2555) ในการวิจยัคร้ังน้ีคาดว่านกัท่องเท่ียวท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกวา่การศึกษาระดบัอ่ืนๆ 

4. อาชีพ (Private) จากการศึกษาเอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าผูท่ี้ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมี
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ (แอน โครนีเวล, 2555) ในการวิจยัคร้ังน้ีคาดวา่ผูท่ี้ประกอบอาชีพ
พนกังานเอกชนมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ 

5. รายได้ของนักท่องเท่ียว (Income) จากการทบทวนงานวิจัยพบว่ารายได้เป็นตัวแปรส าคญัและ
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียว (แอน โครนีเวล, 2555) ดังนั้ นการวิจัยคร้ังน้ีคาดว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย 

6. ระยะเวลาพ านักเฉล่ียของนักท่องเท่ียว (Time) จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า
นกัท่องเท่ียวชาวไทยจะมีระยะเวลาพ านักประมาณ 2-3 วนั และนักท่องเท่ียวต่างชาติจะมีระยะเวลาพ านัก
มากกว่า 7 วนั (นฐัพงศ์ คุมา, 2549) ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีคาดว่าระยะเวลาพ านกัเฉล่ียของนกัท่องเท่ียวเฉล่ียมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

7. การกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า (Repeat) จากการศึกษาเอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่การกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า
มีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวคร้ังแรก (สวรรยา วฒันศิริเสรีกุล, 2554) 
ดงันั้นการวจิยัคร้ังน้ีคาดวา่การกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ ามีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
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n  = 

 n  = 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี้  
      ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จากสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนปีล่าสุดคือปี 2553 
ซ่ึงมีจ านวน 120,405 คน และจากขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีศูนยก์ารท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอนสัดส่วนนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีมาอ าเภอปายอยูท่ี่ร้อยละ 60 ดงันั้นจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย ในปี 2553 มี
จ านวน 72,243 คน ส่วนตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดจ านวนตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ 
Yamane (1973) ดงัน้ี 
 
                                                                        N 

 
                                             โดยท่ี  

   n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
N = ขนาดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนจ านวน 72,243 คน  
e = คือความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ีก าหนดให้

เท่ากบั 0.05 
 

สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
 
                                                                              72,243 
 
                                                                      

 n = 397.797  
            
             ในท่ีน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย โดยจะท าการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
พกัในโรงแรม สถานประกอบการธุรกิจน าเท่ียว บูทแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ธนาคารกรุงไทย สาขาปาย 
และตามแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
 
 

1+Ne2 

1+72,243(0.05)2 
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3.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
     ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา จะท าการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูล
ทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนนักท่องเท่ียว รายได้จากการท่องเท่ียว 
ผลิตภณัฑ์ประจ าจงัหวดั ไดจ้ากการคน้ควา้เอกสาร วารสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและสารสนเทศออนไลน์ จาก
หน่วยงานต่างๆไม่วา่จะเป็นส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นตน้ 
 
 3.6 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
        การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
         1) ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
ส่วนบุคคลต่อเดือน รายไดข้องครัวเรือนต่อเดือน ภูมิล าเนาของนกัท่องเท่ียว 
         2)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเดินทางมาท่องเท่ียว ประกอบด้วย 5 ปัจจยั คือ 1.ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ความ
สวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว เทศกาล ประเพณีและศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน แหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และพิพิธภณัฑ์ 2. ด้านราคา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู ่3. ดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวและ
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา และบริษทัน าเท่ียว 5. ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
อธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน  
 พฤติกรรมการท่องเท่ียว ประกอบดว้ย วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
การจดัการในการท่องเท่ียว บุคคลท่ีร่วมเดินทางในการท่องเท่ียว ลกัษณะของการเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียว สถานท่ีพกัแรม ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว พาหนะท่ี
ใชเ้ดินทาง และการกลบัมาท่องเท่ียวในอนาคต 
 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ประกอบดว้ย 11 ปัจจยั คือ 1.อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 2. ส่ิงดึงดูดทาง
ธรรมชาติ 3. ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม 4. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 5. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 6. การ
คมนาคมและติดต่อส่ือสาร 7. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 8. อาหารไทย 9. สปาและนวดแผนไทย 10. 
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คุณภาพในการให้บริการของธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 11. การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยและอ่ืนๆ 
  
3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
        การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีท่องเท่ียวอ าเภอปาย พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ความถ่ีและร้อยละ 
        ส่วนการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอ
ปาย ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งใหน้ ้าหนกัความส าคญัแบบ Likert Scale ดงัน้ี 

ระดับความส าคัญ/ความพงึพอใจ   ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด     5 
มาก      4 
ปานกลาง     3 
นอ้ย      2 
นอ้ยท่ีสุด     1 

จากนั้นคะแนนท่ีไดม้าหาเฉล่ีย แลว้แปลความหมายของระดบัคะแนน ดงัน้ี 
คะแนนเฉลีย่     ความหมาย 
4.51-5.00     มีผล/ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.51-4.50     มีผล/ความพึงพอใจมาก 
2.51-3.50     มีผล/ความพึงพอใจปานกลาง 
1.51-2.50     มีผล/ความพึงพอใจนอ้ย 
1.00-1.50     มีผล/ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนการประมาณการค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย ท าการวเิคราะห์โดย
ใช ้Ordinary Least Squares (OLS) 

 
 
 
 

 


