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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว พฤติกรรมและความพึง
พอใจ ตลอดจนการประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอนของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยท าการสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ  านวน 400 ราย การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใช้สถิติพรรณา การให้น ้ าหนักความส าคญัแบบลิเคิทสเกล และการใช้แบบจ าลอง Ordinary Least 
Squares (OLS) ในการประมาณการค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  

 ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโสด อายุเฉล่ีย 27 

ปี เป็นนกัศึกษาและประกอบธุรกิจส่วนตวั มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรี มีรายได้

เฉล่ียปีละ 20,000 เหรียญสหรัฐ รายไดค้รอบครัวเฉล่ียปีละ 43,000 เหรียญสหรัฐ มีภูมิล าเนามาจาก

ประเทศในเอเชีย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวอ าเภอปายมากอนัดบัท่ี 1 คือ ดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 

อธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 คือ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู ่และอนัดบัท่ี 3 คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความสวยงามและ

ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว  ประเพณี และศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินของอ าเภอปาย  

นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่าง มีวตัถุประสงค์หลกัในการมาท่องเท่ียวอ าเภอปายส่วนใหญ่

ตอ้งการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยมาท่องเท่ียวอ าเภอปายเป็นคร้ังแรก มีการจดัการการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง
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และมาท่องเท่ียวกบัเพื่อน สถานท่ีพกัแรมไดแ้ก่ เกสทเ์ฮา้ส์และบงักะโล ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว

เฉล่ีย 9 วนั ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวอ าเภอปายเฉล่ีย 33.3 เหรียญสหรัฐต่อวนั โดยเป็นค่าท่ีพกัร้อยละ 

30.9 รองลงมาคือค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และค่าเดินทางตามล าดบั นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งมี

ความพึงพอใจอยู่ในการท่องเท่ียวอ าเภอปายในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้านส่ิงดึงดูดทาง

ธรรมชาติและอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย พบว่าตัวแปรด้านอายุ อาชีพ 

ระยะเวลาในการพกั และการกลับมาเท่ียวซ ้ า มีความสัมพนัธ์กับค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ถา้นกัท่องเท่ียวมีอายุมากข้ึน 1 ปี จะมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว

เพิ่มข้ึน 6.523 เหรียญสหรัฐ นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบอาชีพพนกังานรัฐและเอกชนจะมีค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 64.659 เหรียญสหรัฐ นักท่องเท่ียวท่ีมีระยะเวลาการพกั

เพิ่มข้ึน 1 วนัจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 7.310 เหรียญสหรัฐ และนกัท่องเท่ียวท่ีท าการเท่ียว

ซ ้ าอ าเภอปายจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวคร้ังแรกจ านวน 204.126 เหรียญ
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ABSTRACT 

 
 The objectives of the present study are to examine the determinants of tourist behavior, 
assess tourists’ satisfaction, and estimate the tourist’s expenses among foreign visitors having Pai 
District of Mae Hong Son Province as their tourism destination.  Information and data were collected 
from questionnaire survey among 400 foreign tourists. Analysis was based on the results of 
descriptive statistics and Likert’s scale rating.  An OLS model was applied for estimating tourist’s 
expenses. 
 The findings revealed that the majority of foreign tourists under investigation could be 
described as female, single, 27 years old on the average, holding student status or self-employed in 
occupation, with bachelor’s degree or lower education, having US $ 20,000 yearly personal income 
and US $ 43.000 yearly family income, and coming from an Asian country of origin.  The primary 
factor attracting them to visit Pai was predominantly the human factor for the attribute of local 
people’s hospitality and friendliness.  The second most important factor was price because the 
tourism expenses were affordable within the budget limit.  Meanwhile, the third most influential 
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factor was product in terms of attractiveness and diversity of tourist attractions as well as local arts, 
cultures, and traditions in Pai District.   
 Most foreign tourists in this study had rest and recreation in Pai as their main travel 
objective.  It was their first time to visit Pai.  They arranged the visit program themselves and 
generally had friend(s) as travel companion.  Their most common accommodation types were 
guesthouse and bungalow and stayed for an average length of 9 days.  Each tourist spent on the 
average US $ 33.3 per day for visiting and staying in Pai.  Accommodation cost accounted for the 
main portion of total tourist’s expense at 30.9 %, followed by food and beverage expense, and travel 
cost, respectively. 
 On tourist’s satisfaction, those foreign visitors to Pai expressed their high satisfaction, most 
predominantly with the natural attractions and local hospitality. 
 The results from regression analysis concerning tourist’s expenses indicated the age, 
occupation, length of stay, and repeat visit variables determined the amount of tourist’s expenses at 
statistically significant level.  Specifically, a one year older in age made a tourist spend US $ 6.523 
more for the visit; tourist with employment in government or private sector tended to spend US $ 
64.659 more relative to one in other occupations; one more day in length of stay made tourist to 
spend an additional US $ 7.310;  and repeat visitor spent US $ 204.126 more than the first time visitor 
to Pai did. 

 


