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  บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจัิย  

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรม
การท่องเท่ียวสถานท่ีส าคญัทางพุทธศาสนา กรณีศึกษาวดัพระธาตุล าปางหลวงโดยมีกรอบแนวคิดใน
การศึกษาดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัด้านแหล่งท่องเทีย่ว 

ปัจจยัดงึดูด 

1.สถานท่ีท่องเท่ียวน่าสนใจ  

2.มีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน  

3.มีการประชาสมัพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว  

4.มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

5.การใหบ้ริการของกิจการและพนกังานในธุรกิจ   

   ท่องเท่ียว 

ปัจจยัผลกัดนั 

1.ค่าใชจ่้าย 

2.ความช่ืนชอบในธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
 

 

 

พฤตกิรรมการเดนิทางมา

ท่องเทีย่ว วดัพระธาตุล าปาง

หลวง 

ลกัษณะนักท่องเทีย่วชาวไทย 

1.เพศ   4.อาชีพ 

2.อาย ุ   5.ระดบัรายไดต้่อเดือน 

3.สถานภาพการสมรส 6.ระดบัการศึกษา 

 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่ว 

1.วตัถุประสงค ์

2.จ านวนคร้ัง 

3.ลกัษณะการเดินทาง 

4.ยานพาหนะท่ีใชม้ายงัจงัหวดัล าปาง 

5.ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงั

วดัพระธาตุล าปางหลวง 

6.ระยะเวลาในการพ านกั 

7.ลกัษณะท่ีพกั 

8.โอกาสในการกลบัมาท่องเท่ียว 

9.ค่าใชจ่้าย 

 

 

 

Fdดแ 

 
 

 

 

 

 
8jk 
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3.2 ประชากรและตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียววดัพระธาตุ
ล าปางหลวงประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ านวน 118,466 คนอา้งอิง
ขอ้มูลในปี พ.ศ. 2555 (กรมการท่องเท่ียว, 2557)เพื่อให้ขอ้มูลซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างของประชากรมี
ความเหมาะสมและถูกต้องในทางสถิติ ผูศึ้กษาจึงค านวณจ านวนตวัอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่
(Yamane) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05สูตรการค านวณดงัน้ี 

𝑛 =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2     

โดย n  =  ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้
N = จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไปเยอืนจงัหวดัล าปาง จ านวน 118,466 คน 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) มีค่าเท่ากบั 0.05 

𝑛 =
118,466

1 + 118,466(0.05)2
 

 
𝑛 = 398.65 

 

จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  จ  านวนตวัอย่างท่ีค านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 398.65แต่เพื่อความ
ถูกตอ้งและแม่นย  าของขอ้มูล ผูศึ้กษาจึงท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400ตวัอยา่ง โดย
การเลือกตวัอยา่งใชว้ธีิการเลือกวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (sample random sampling) 
 
3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดม้าจากการเก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางไปท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร บทความและรายงานการวิจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาไดส้อบถามกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการให้
กลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามประกอบกบัการสัมภาษณ์  

3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามซ่ึงเป็นออกเป็น 4 ส่วน น ามาวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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1) ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงโดย
ท าการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ในการอธิบายขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดด้ว้ยการแจกแจงความถ่ี 
การหาอตัราร้อยละ และสถิติเชิงพรรณนา แลว้น าเสนอในรูปแบบของตาราง  

2) การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปาง
หลวงซ่ึงน าเสนอในรูปแบบของตาราง ความถ่ี ร้อยละและสถิติเชิงพรรณนา 

3) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวดัระดับความส าคัญของปัจจยัด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการใช้
บริการแต่ละด้าน โดยการใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า Rating Scale ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ก าหนดระดับความส าคัญของปัจจยัแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนนให้กับล าดับ
ความส าคญัท่ี 1 ถึง 5 ดงัน้ี 

  
 

 

 

 

เม่ือท าการเก็บรวบรวมคะแนน แลว้น าคะแนนท่ีไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และท าการจดัเรียง
คะแนนเฉล่ีย จดัล าดบัความส าคญัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุดในแต่ละปัจจยั หลงัจากนั้นท าการแปล
ความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ีย โดยมีหลกัเกณฑก์ารแปรผลดงัน้ี 

ช่วงคะแนนเฉลีย่ ระดับความส าคัญ 
4.21–5.00 มากท่ีสุด 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 นอ้ย 
1.00 - 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

  
 

ระดับความส าคัญ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 

นอ้ยท่ีสุด 1 
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4)  วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียววดัพระธาตุ
ล าปางหลวงโดยยึดหลกัแบบจ าลองของม่ิงสรรพ ์(2556) สามารถแสดงแบบจ าลองค่าใชจ่้ายของการ
ท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงไดด้งัน้ี 

EXP  = b0 + b1AGE + b2ADD + b3INC + b4EDU + b5VOC + b6BEEN + b7DAY               (2) 

โดยก าหนดให ้
EXP   = ปริมาณความตอ้งการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง โดยวดัจาก 
    ค่าใชจ่้ายรวมของนกัท่องเท่ียวต่อวนั (บาท) 
b0   = ค่าคงท่ี 
b1,b2,…b7 = ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัตวัแปร 
AGE   = อายขุองนกัท่องเท่ียว (ปี) 
ADD = เวลาในการเดิทางจากแหล่งท่ีอยูข่องนกัท่องเท่ียวจนมาถึงวดัพระธาตุล าปาง    

  หลวง (ชัว่โมง) 
INC   = รายไดข้องนกัท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
EDU   = ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียว 
VOC   = จ านวนวนัหยดุเฉล่ียในรอบ 1 ปี ของนกัท่องเท่ียว (วนั) 
BEEN   = จ านวนคร้ังท่ีนกัท่องเท่ียวเคยเดินทางมาจงัหวดัล าปาง 

 


