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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียว พฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยท าการ
สอบถามจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติตวัอยา่ง จ านวน 400 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของนักท่องเทีย่วต่างชาติกลุ่มตัวอย่าง 
      ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อปี รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อปี ภูมิล าเนา ผลการศึกษามี
ดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 เพศ 
    กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 277 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.3 และเป็นเพศ
ชาย จ านวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.7 (ตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ชาย 123 30.7 
หญิง 277 69.3 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.1.2 อายุ 
    กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวต่างชาติ มีอายุในช่วง 23-27 ปีมากท่ีสุดจ านวน 185 ราย คิด

เป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ28 ปีข้ึนไป มีจ านวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.8 ท่ีเหลือเป็น
ช่วงอายุ 18-22 ปี มีจ  านวน100 รายคิดเป็นร้อยละ 25.0 โดยมีอายุต ่าท่ีสุดคือ 18 ปี อายุสูงสุดคือ 68 
ปี และอายเุฉล่ียอยูท่ี่ 27 ปี (ตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

18-22 ปี 100 25.0 
23-27 ปี 185 46.2 
28 ปีข้ึนไป 115 28.8 
รวม 400 100 
ต ่าสุด (ปี) 18 
สูงสุด (ปี) 68 
เฉล่ีย (ปี) 27 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
  

4.1.3 สถานภาพการสมรส 
    นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน377 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 94.2 ซ่ึงมีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่สถานภาพสมรส มีจ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 
5.0 สถานภาพหมา้ยหรือหยา่ร้าง มีจ  านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางที ่4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

โสด 377 94.2 
สมรส 20 5.0 
หมา้ย/หยา่ร้าง 3 0.8 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.1.4 อาชีพ 
    กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จ  านวน 400 ราย ส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
และนกัศึกษามีจ านวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาไดแ้ก่พนกังานรัฐและเอกชนมีจ านวน 
120 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 ซ่ึงประกอบไปดว้ย บริษทัคอมพิวเตอร์ ครู/อาจารย ์และวิศวกร เป็น
ตน้ ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ประกอบอาชีพอิสระไดแ้ก่ นกัดนตรี จิตรกร พนกังานเสิร์ฟอาหาร จิตแพทย ์ 
ช่างไม ้และบาร์เทนเดอร์ เป็นตน้ (ตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ธุรกิจส่วนตวั 140 35.0 

นกัศึกษา 140 35.0 
พนกังานของรัฐและเอกชน 120 30.0 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

 4.1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด 
    นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 182 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 45.5 ระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.7 ส่วนระดบัสูงกวา่
ระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.8 (ตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดบัการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 182 45.5 
ปริญญาตรี 127 31.7 
สูงกวา่ปริญญาตรี 91 22.8 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.1.6 รายได้เฉลีย่ต่อปี 
    นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างจากกการเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ราย โดยมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อปีมีหน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ  ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงต ่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ
สหรัฐฯ มีจ านวน 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุดอนัเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา รองลงมาไดแ้ก่ระดบัรายได ้10,001-30,000 เหรียญสหรัฐ มีจ านวน 109 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 27.3 ซ่ึงในระดบัน้ีจะเป็นคนวยัท างานท่ีมีงานท าประจ าแลว้ ระดบัรายได ้30,001  
เหรียญสหรัฐฯ ข้ึนไป มีจ านวนคน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.7 โดยระดบัรายไดต้ ่าท่ีสุดคือ 3,000 
เหรียญสหรัฐฯ สูงสุดคือ 80,000 เหรียญสหรัฐ และค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 20,000 เหรียญสหรัฐ (ตารางท่ี 4.6) 
 
ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 

รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
(เหรียญสหรัฐฯ) 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 200 50.0 
10,001-30,000 109 27.3 
30,001ข้ึนไป 91 22.7 
รวม 400 100 
ต ่าสุด (เหรียญสหรัฐ/คน) 3,000 
สูงสุด (เหรียญสหรัฐ/คน) 80,000 

เฉล่ีย  (เหรียญสหรัฐ/คน) 20,000 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.1.7 รายได้ครอบครัวเฉลีย่ต่อปี 
    นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อปีโดยใชห้น่วยเป็นเหรียญสหรัฐ ระดบั
รายได ้10,000-20,000 เหรียญสหรัฐ มีจ านวน 171 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.7 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมาก
ท่ีสุดเพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นชาวเอเชียซ่ึงระดบัรายไดน้ั้นจะไม่สูงมากเท่าใดเม่ือเทียบ
กบัฝ่ังยุโรป ระดบัรายได ้20,001-40,000 เหรียญสหรัฐ มีจ านวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5 และ
ระดบัรายได ้40,001 เหรียญสหรัฐฯ ข้ึนไป มีจ านวนคน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.8 ซ่ึงมีจ านวน
มากเป็นอนัดบัท่ีสองเพราะโดยส่วนจะเป็นชาวยุโรปและอเมริกาท่ีมีระดบัรายไดสู้ง นอกจากน้ี
ระดบัรายไดต้ ่าสุดคือ 9,000 เหรียญสหรัฐฯ สูงสุดคือ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ โดยรายไดค้รอบครัว
เฉล่ียอยูท่ี่ 43,000 เหรียญสหรัฐฯ  (ตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อปี 
รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 
(เหรียญสหรัฐ) 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

 10,000-20,000 171 42.7 
20,001-40,000 78 19.5 
40,001ข้ึนไป 151 37.8 
รวม 400 100 
ต ่าสุด (เหรียญสหรัฐ/คน) 9,000 
สูงสุด (เหรียญสหรัฐ/คน) 200,000 

เฉล่ีย  (เหรียญสหรัฐ/คน) 43,000 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.1.8 ภูมิล าเนา 
 นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีภูมิล าเนามาจากประเทศในเอเชียมากท่ีสุดถึง 167 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 41.8 ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีน ไตห้วนั ฮ่องกง และญ่ีปุ่น เป็นตน้ รองลงมาไดแ้ก่นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาจากประเทศในยุโรป มีจ านวนถึง 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 เช่น องักฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส  
เนเธอแลนด ์และ เบลเยี่ยม เป็นตน้ ส่วนอนัดบัท่ี 3 จะเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศในอเมริกา 
มีจ านวน 73 รายคิดเป็นร้อยละ 18.2 ซ่ึงมีทั้งอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา อาเจนติน่า และเม็กซิโก ตะวนัออกกลางมีจ านวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นชาวอิสราเอล เป็นตน้ (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางที ่4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภูมิล าเนา 
สัญชาติ 

 

จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เอเชีย 167 41.8 
ยโุรป 108 27.0 
อเมริกาและแคนาดา 73 18.2 
ตะวนัออกกลาง 52 13.0 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
4.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อนักท่องเทีย่วต่างชาติทีม่าท่องเทีย่วอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยปัจจยัท่ีพิจารณาในท่ีน้ีประกอบด้วย 5 
ปัจจยั คือ 1. ด้านผลิตภณัฑ์ 2. ดา้นราคา 3. ดา้นสถานท่ี 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 5. ด้าน
บุคลากร โดยให้นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ตอบค าถามขา้งตน้โดยให้
น ้ าหนักความส าคัญของปัจจัยแบบลิเคิทสเกล ผลการศึกษาสามารถน าเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในภาพรวม และจ าแนกตาม อาย ุ
อาชีพ รายได ้และภูมิล าเนา โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 

4.2.1.ปัจจยัท่ีมีผลต่อนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนใน
ภาพรวม 

กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จ  านวน 400 ราย แสดงความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในภาพรวมมีอยูใ่นระดบัมากคะแนนเฉล่ีย 4.19 โดย
ปัจจยัท่ีมีผลสูงสุดอนัดบั 1 ได้แก่ด้านบุคลากร คืออธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนใน
ทอ้งถ่ินมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.69 (ระดบัมากท่ีสุด) ทั้งน้ีก็เน่ืองมากจากอธัยาศยัและความเป็นมิตร
ไมตรีของคนในอ าเภอปายเป็นคนเรียบง่าย เป็นมิตร ยิ้มแยม้ และความมีน ้ าใจท าให้นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ ปัจจยัท่ีมีผลอนัดบั 2 โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.27 (ระดบั
มาก) ไดแ้ก่ดา้นราคา นัน่ก็คือค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู่อาจเป็น
เพราะระดับราคาอาหารของซ้ือของขายมีระดับราคาท่ีไม่แพงมากนักท าให้นักท่องเท่ียวท่ีมา
ท่องเท่ียวไดใ้ชเ้งินอยา่งคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีเตรียมมา ปัจจยัท่ีมีผลอนัดบั 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์
โดยไดค้ะแนนอยูท่ี่ 4.23 (ระดบัมาก) โดยความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว
มีคะแนน 4.54 (มากท่ีสุด) เทศกาล ประเพณีและศิลปวฒันธรรมมีคะแนน 4.32 (มาก) และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์มีคะแนน 3.85 (มาก) ทั้งน้ี
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เน่ืองมาจากท่ีอ าเภอปายมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีหลากหลายและงดงามหลายท่ี ไม่จะเป็น
น ้ าตก แม่น ้ า น ้ าพุร้อน และอุทยานแห่งชาติ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวและสร้างความ
ประทบัใจอย่างมากต่อนกัท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีผลอนัดบั 4 ไดแ้ก่ดา้นสถานท่ี อยู่ในระดบัมาก มี
คะแนนเฉล่ีย 4.16 ซ่ึงประกอบด้วย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมี
คะแนน 4.27 อยูใ่นระดบัมาก และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนน 4.05 อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาตินอ้ยท่ีสุดอนัดบัท่ี 5 คือปัจจยัดา้นการส่งเสริม
ทางการตลาด โดยมีคะแนน 3.61 (มาก) โดยการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวถือวา่เป็นแหล่ง
ท่ีประชาสัมพนัธ์ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติรู้จกัและมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี
คะแนน 3.70 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีคะแนน 3.60 อยู่ใน
ระดับมาก และการประชาสัมพนัธ์ของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี
คะแนน 3.53 (มาก) ซ่ึงส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัแม่ฮ่องสอนก็มีการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 365 วนั และการแสดง
ดนตรีต่างๆ เป็นตน้ (ตารางท่ี 4.9) 
 
ตารางที ่4.9 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนใน

ภาพรวม 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ อนัดับ การแปลค่า 

1. ด้านผลติภัณฑ์    
1.1 ความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว 4.54 1 มากท่ีสุด 

1.2 เทศกาล ประเพณีและศิลปวฒันธรรม 4.32 2 มาก 

1.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ 
โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ 

3.85 3 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.23 3 มาก 

2. ด้านราคา    
2.1 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู ่ 4.27 2 มาก 

3. ด้านสถานที่    

3.1 ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว 4.05 2 มาก 
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 ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.2.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
เม่ือจ าแนกตามอาย ุผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 18-22 ปี มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบั มาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.14 โดยดา้นบุคลากรมีคะแนนเฉล่ียรวมสูงสุด
ถึง 4.52 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ มีคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.29 (มาก) โดยความ
สวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีคะแนน 4.69 (มากท่ีสุด) เทศกาล ประเพณี
และศิลปวฒันธรรม 4.34 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวิศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน
และพิพิธภณัฑ์ 3.83 (มาก) ดา้นราคามีคะแนนรวมเฉล่ียถึง 4.16 (มาก) ดา้นสถานท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
รวม 4.07 (มาก) โดยดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนน 4.26 
(มาก) ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนน 3.88 (มาก) ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดมีคะแนนเฉล่ียรวมนอ้ยท่ีสุดอยูท่ี่ 3.64 (มาก) ดา้นประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียว 3.85 
(มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 3.55 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์
ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 3.53 (มาก) 

ปัจจัย ค่าเฉลีย่ อนัดับ การแปลค่า 

3.2 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว 4.27 1 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.16 4 มาก 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด    

4.1 การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 3.60 2 มาก 
4.2 การประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
3.53 3 มาก 

4.3 การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียว 3.70 1 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 3.61 5 มาก 

5. ด้านบุคลากร    

5.1 อธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน 4.69 1 มากทีสุ่ด 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.19  มาก 
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นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 23-27 ปี มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมากมีคะแนนเฉล่ีย 4.17  ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นบุคลากรมีผลสูงสุดถึง 4.74 
(มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสถานท่ีมีคะแนนเฉล่ียถึง 4.23 (มาก) โดยความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนนสูงสุดจ านวน 4.32 (มาก) และส่ิงอ านวยความสะดวกของ
แหล่งท่องเท่ียว 4.14 (มาก) ดา้นผลิตภณัฑ์มีคะแนนเฉล่ียรวมถึง 4.19 (มาก) เป็นอนัดบั 3 มีดา้น
ความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว 4.44 (มาก) เทศกาล ประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม 4.34 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถานและ
พิพิธภณัฑมี์คะแนน 3.79 (มาก) คะแนนเฉล่ียรวมอนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ดา้นราคา ค่าใชจ่้ายสอดคลอ้งกบั
งบประมาณ มีคะแนนอยูท่ี่ 4.15 (มาก) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีคะแนนรวมเฉล่ียอนัดบั
สุดทา้ยมีคะแนน 3.56 (มาก) โดยมีการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวมีคะแนนสูงสุดจ านวน 
3.64 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 3.62 (มาก) และการ
ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 3.42 (มาก) 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 28ปี ข้ึนไปมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก มีจ านวน 4.28 มาก โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือด้านบุคลากร 
จ านวน 4.80 (มากท่ีสุด) โดยวา่ดว้ยเร่ืองอธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน คะแนน
เฉล่ียรองลงมาไดแ้ก่ดา้นราคา โดยวา่ดว้ยเร่ืองค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ี
มีอยู่มีคะแนนท่ี 4.39 (มาก) ดา้นผลิตภณัฑ์มีคะแนนเฉล่ียจ านวน 4.31 (มาก) โดยท่ีความสวยงาม
และความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีคะแนนเป็นอนัดบั1 มีคะแนนถึง 4.59 (มากท่ีสุด) 
รองลงมาคือเทศกาล ประเพณีและศิลปวฒันธรรมมีจ านวน 4.36 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ มีคะแนน 3.99 (มาก) ปัจจยัท่ีมีผลรวม
รองลงมาได้แก่ด้านสถานท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.19 (มาก) โดยท่ีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนนมาท่ีสุดถึง 4.26 (มาก) และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเท่ียวมีคะแนนอยูท่ี่ 4.12 (มาก) ปัจจยัท่ีมีผลนอ้ยท่ีสุดในช่วงอายุ 28 ปีข้ึนไปไดแ้ก่ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีคะแนนเฉล่ียรวมจะจ านวน 3.72 (มาก) โดยมีการประชาสัมพนัธ์ของ
บริษทัน าเท่ียวสูงท่ีสุดจ านวน 3.78 (มาก) รองลงมาเป็นการประชาสัมพนัธ์ของส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ านวน 3.70 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยจ านวน 3.69 (มาก) 

จะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างทุกช่วงอายุจะมีความคิดเห็นว่าด้าน
บุคลากรสูงสุดเป็นอนัท่ี 1  ทุกช่วงอายุแสดงให้เห็นว่าอธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของชาว
อ าเภอปาย  นั้นเป็นส่ิงท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ส่วนปัจจยัท่ีมีผล  
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อนัดบัท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 18-22 ปี  มีผลดา้นผลิตภณัฑ์   กลุ่มตวัอย่างช่วงอายุ 23-27  มี
ผลด้านสถานท่ี และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 28 ปีข้ึนไปมีผลด้านราคา แสดงให้เห็นถึง ความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละช่วงอายุ อนัดบัท่ี3 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัมีผลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ23-27 ปี และกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ28 ปีข้ึนไป อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี 
โดยปัจจยัมีผลกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 18-22 ปี และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 28 ปีข้ึนไป     
อันดับ ท่ี  5  ไ ด้ แ ก่ ด้ า นก า ร เส ริ มท า งก า รตล าดโดย ปั จ จัย มี ผลกับ ทุ กก ลุ่ ม ช่ ว งอ า ย ุ             
                         
ตารางที ่4.10 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

จ าแนกตามช่วงอายุ 
ปัจจยั 18-22 ปี 23-27 ปี 28 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

1. ด้านผลติภณัฑ์       

1.1 ความสวยงามและความ
หลากหลายของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

4.69 
(มากท่ีสุด) 

1 4.44 
(มาก) 

1 4.59 
(มากท่ีสุด) 

1 

1.2 เทศกาล ประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม 

4.34 
(มาก) 

2 4.34 
(มาก) 

2 4.36 
(มาก) 

2 

1.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ 
โบราณวตัถุ 
โบราณสถาน และ
พิพิธภณัฑ ์

3.83 
(มาก) 

3 3.79 
(มาก) 

3 3.99 
(มาก) 

3 

คะแนนเฉลีย่ 4.29 
(มาก) 

2 4.19 
(มาก) 

3 4.31 
(มาก) 

3 

2. ด้านราคา       

2.1 ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบั
งบประมาณท่ีมีอยู ่

4.16 
(มาก) 

3 4.15 
(มาก) 

4 4.39 
(มาก) 

2 



30 
 

ตารางที ่4.10 (ต่อ) 
ปัจจยั  18-22 ปี  23-27 ปี  28 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

3. ด้านสถานที ่       
3.1 ส่ิงอ านวยความสะดวก

ของแหล่งท่องเท่ียว 
3.88 
(มาก) 

2 4.14 
(มาก) 

2 4.12 
(มาก) 

2 

3.2 ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของ
แหล่งท่องเท่ียว 

4.26 
(มาก) 

1 4.32 
(มาก) 

1 4.26 
(มาก) 

1 

คะแนนเฉลีย่ 4.07 
(มาก) 

4 4.23 
(มาก) 

2 4.19 
(มาก) 

4 

4. ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

      

4.1 การประชาสมัพนัธ์
ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

3.55 
(มาก) 

2 3.62 
(มาก) 

2 3.69 
(มาก) 

1 

4.2 การประชาสมัพนัธ์
ของส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

3.53 
(มาก) 

3 3.42 
(มาก) 

3 3.70 
(มาก) 

2 

4.3 การประชาสมัพนัธ์
ของบริษทัน าเท่ียว 

3.85 
(มาก) 

1 3.64 
(มาก) 

1 3.78 
(มาก) 

1 

คะแนนเฉลีย่ 3.64 
(มาก) 

5 3.56 
(มาก) 

5 3.72 
(มาก) 

5 

5. ด้านบุคลากร       

5.1 อธัยาศยัและความเป็น
มิตรไมตรีของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 

1 4.74 
(มากทีสุ่ด) 

1 4.80 
(มากทีสุ่ด) 

1 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.14 
(มาก) 

 4.17 
(มาก) 

 4.28 
(มาก) 

 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.2.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
จ าแนกตามอาชีพ พบว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีต่อ
การท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก มีจ านวน 4.19 โดยประกอบดว้ยด้านบุคลากร ได้แก่อธัยาศยัและ
ความเป็นมิตรไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน มีจ านวนถึง 4.72 (มากท่ีสุด) รองลงมาคือด้านสถานท่ีมี
คะแนนเฉล่ียรวมถึง 4.23 (มาก) โดยมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว 
จ านวน 4.34 (มาก) ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียว จ านวน 4.11 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่
ดา้นผลิตภณัฑมี์คะแนนเฉล่ียรวม 4.22 (มาก) โดยมีความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 4.49 (มาก) เทศกาล ประเพณี และศิลปวฒันธรรม 4.29 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ 3.89 (มาก) ปัจจยัท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวม
อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ดา้นราคา หรือค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยูมี่จ  านวน 
4.15 (มาก) อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีคะแนนเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.63 (มาก) โดย
ประกอบดว้ย การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียว 3.74 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของส านกังาน
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 3.59 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยมีจ านวน 3.55 (มาก) 

 นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเป็นนกัศึกษามีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 4.11 ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลรวมเฉล่ียมากท่ีสุด
ถึง 4.59 (มาก) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑมี์คะแนนรวมเฉล่ีย 4.25 (มาก) โดยประกอบดว้ยความ
สวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว 4.61 (มากท่ีสุด) เทศกาล ประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรมมีจ านวน 4.32 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ 
โบราณสถานและพิพิธภณัฑ์ 3.89 (มาก) ดา้นราคามีคะแนนรวมเฉล่ียเป็นอนัดบัท่ี 3 โดยมีจ านวน 
4.16 (มาก) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ดา้นสถานท่ี มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.09 (มาก) โดยประกอบดว้ยความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว 4.24 (มาก) ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่ง
ท่องเท่ียว 3.94 (มาก) อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีคะแนนเฉล่ียรวม 3.45 (ปาน
กลาง) ประกอบดว้ย การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียว 3.56 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 3.46 (ปานกลาง) และการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียว
และกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีจ านวน 3.33 (ปานกลาง) 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐและเอกชนมีความคิดเห็นว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก มีจ านวน 4.24 ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรมีคะแนนเฉล่ีย
สูงท่ีสุดถึง 4.75 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นราคามีจ านวน 4.33 (มาก) ดา้นผลิตภณัฑ์มีคะแนน
เฉล่ียอนัดบัท่ี 3 โดยท่ี ความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีคะแนน 4.58 
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(มากท่ีสุด) เทศกาล ประเพณีและศิลปวฒันธรรมมีคะแนน 4.38 (มาก)  และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ มีคะแนน 3.73 (มาก)  ดา้นสถานท่ีเป็น
ปัจจยัท่ีมีคะแนนเฉล่ียรวมเป็น  อนัดบัท่ี 4 มีคะแนน 4.20 (มาก) โดยท่ีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนน 4.24 (มาก)   ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมี
คะแนน 4.16 (มาก)   อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยจะเห็นไดว้า่ มีคะแนน
อยูท่ี่ 3.71 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีคะแนน 3.77 (มาก)  การ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวมีคะแนน 3.74 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการ
ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ กี ฬ า จั ง ห วั ด แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น มี ค ะ แ น น  3.63 ( ม า ก ) 
                       จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพมีความคิดเห็นวา่ไดแ้ก่ดา้นบุคลากร 
คือ อธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนในท้องถ่ิน ซ่ึงชาวอ าเภอปายมีความเป็นมิตรและ
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี ปัจจยัท่ีมีผลเป็นอนัดบัท่ี 2 ของกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัไดแ้ก่ดา้น
สถานท่ี กลุ่มอาชีพนกัศึกษาไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ และกลุ่มอาชีพพนกังานรัฐและเอกชนไดแ้ก่ ดา้น
ราคา อนัดบัท่ี3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยปัจจยัมีผลกบักลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตวัและพนกังานรัฐและ
เอกชน อนัดบัท่ี4 ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี โดย ปัจจยัมีผลกบักลุ่มอาชีพนกัศึกษาและพนกังานรัฐและ
เอกชน อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดโดยมีผลกบัทุกกลุ่มอาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
ตารางที ่4.11 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

จ าแนกตามอาชีพ 
ปัจจยั ธุรกจิส่วนตวั นักศึกษา พนักงานรัฐและเอกชน 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

1. ด้านผลติภณัฑ์       

1.1 ความสวยงามและความ
หลากหลายของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

4.49 
(มาก) 

1 4.61 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 4.58 
(มากท่ีสุด) 

1 

1.2 เทศกาล ประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม 

4.29 
(มาก) 

2 4.32 
(มาก) 

2 4.38 
(มาก) 

2 

1.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ 
โบราณวตัถุ 
โบราณสถาน และ
พิพิธภณัฑ ์

3.89 
(มาก) 

3 3.81 
(มาก) 

3 3.73 
(มาก) 

3 

คะแนนเฉลีย่ 4.22 
(มาก) 

3 4.25 
(มาก) 

2 4.23 
(มาก) 

3 

2. ด้านราคา       

2.1 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว
สอดคลอ้งกบังบประมาณ
ท่ีมีอยู ่

4.15 
(มาก) 

4 4.16 
(มาก) 

3 4.33 
(มาก) 

2 

3. ด้านสถานที ่       
3.1 ส่ิงอ านวยความสะดวก

ของแหล่งท่องเท่ียว 
4.11 
(มาก) 

2 3.94 
(มาก) 

2 4.16 
(มาก) 

2 

3.2 ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.34 
(มาก) 

1 4.24 
(มาก) 

1 4.24 
(มาก) 

1 

คะแนนเฉลีย่ 4.23 
(มาก) 

2 4.09 
(มาก) 

4 4.20 
(มาก) 

4 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

ปัจจยั ธุรกจิส่วนตวั นักศึกษา พนักงานรัฐและเอกชน 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

4. ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

      

4.1 การประชาสมัพนัธ์
ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

3.55 
(มาก) 

3 3.46 
(ปาน
กลาง) 

2 3.77 
(มาก) 

1 

4.2 การประชาสมัพนัธ์
ของส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3.59 
(มาก) 

2 3.33 
(ปาน
กลาง) 

3 3.63 
(มาก) 

3 

4.3 การประชาสมัพนัธ์
ของบริษทัน าเท่ียว 

3.74 
(มาก) 

1 3.56 
(มาก) 

1 3.74 
(มาก) 

2 

คะแนนเฉลีย่ 3.63 
(มาก) 

5 3.45 
(ปาน
กลาง) 

5 3.71 
(มาก) 

5 

5. ด้านบุคลากร       

5.1 อธัยาศยัและความเป็น
มิตรไมตรีของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

4.72 
(มากทีสุ่ด) 

1 4.59 
(มาก
ทีสุ่ด) 

1 4.75 
(มากทีสุ่ด) 

1 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.19 
(มาก) 

 4.11 
(มาก) 

 4.24 
(มาก) 

 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.2.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
จ าแนกตามรายได ้พบว่านกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐมีความ
คิดเห็นว่าปัจจยัท่ีผลต่อการท่องเท่ียวอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 4.23 ซ่ึงประกอบไปด้วยด้าน
บุคลากรมีคะแนนเฉล่ียรวมสูงสุดถึง 4.74 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นราคาและดา้นผลิตภณัฑ์



35 
 

ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียรวม 4.26 (มาก) โดยดา้นผลิตภณัฑ์นั้น ความสวยงามและความหลากหลายของ
สถานท่ีท่องเท่ียว มีคะแนน 4.59 (มากท่ีสุด) เทศกาล ประเพณี และศิลปวฒันธรรมมีจ านวน 4.34 
(มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์มีคะแนน 
3.85 (มาก) ปัจจยัท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียรวมเป็นอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี มีจ  านวน 4.19 (มาก) 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีจ านวน 4.29 (มาก) 
และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีจ านวน 4.09 (มาก) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด
มีผลรวมเฉล่ีย 3.68 (มาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยมีจ านวน 3.79 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวมีจ านวน 3.72 (มาก) และการ
ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจ านวน 3.52 (มาก)  

นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้10,000-30,000 เหรียญสหรัฐมีความคิดเห็น
วา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 4.14  โดยดา้นบุคลากรมีคะแนนเฉล่ียรวม
อนัดบัท่ี 1 ถึง 4.69 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.25 (มาก) โดยดา้น
สถานท่ีประกอบไปดว้ยความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว 4.41 (มาก) และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมี 4.08 (มาก) ปัจจยัท่ีมีผลเป็นอนัดบัท่ี 3 ได้แก่ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.20 (มาก) ซ่ึงดา้นผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ย ความสวยงามและความ
หลากหลายของสถานท่ีมีคะแนน 4.59 (มากท่ีสุด) ท่องเท่ียว เทศกาล ประเพณี และศิลปวฒันธรรม
มีคะแนน 4.28 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และ
พิพิธภณัฑ์มีคะแนน 3.86 (มาก) ปัจจยัท่ีมีผลอนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.11 
(มาก) ซ่ึงวา่ไดเ้ร่ืองค่าใชจ่้ายสอดคลอ้งกบังบประมาณ อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด มีคะแนนรวมเฉล่ีย 3.47 (ปานกลาง) โดยมีการประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวมี
คะแนน 3.59 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีคะแนน 3.46 (มาก) 
และการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีคะแนน 3.36 
(ปานกลาง) 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้30,001 เหรียญสหรัฐข้ึนไปมีความคิดเห็น
วา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 4.19 โดยดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัท่ี 1 ซ่ึงมี
จ านวน 4.73 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ียรวมถึง 4.35 (มาก) อนัดบัท่ี 3 
ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์มีผล 4.24 (มาก) ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสวยงามและความหลากหลายของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 4.59 (มากท่ีสุด) เทศกาล ประเพณีและศิลปวฒันธรรม 4.30 (มาก) และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ 3.84 (มาก) อนัท่ี 4 ไดแ้ก่ 
ดา้นสถานท่ี 4.04 (มาก) โดยมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนน 



36 
 

4.07 (มาก) และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนน 4.01 (มาก) อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีคะแนนรวมเฉล่ีย 3.60 (มาก) โดยมีการประชาสัมพนัธ์ของ
ส านักงานการท่องเ ท่ียวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ านวนคะแนน 3.66 (มาก) การ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวมีคะแนน 3.65 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยมีจ านวน 3.49 (มาก) 

จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดโ้ดยทุกกลุ่มมีความคิดเห็นวา่ดา้นบุคลากร 
คือ อธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของคนในทอ้งถ่ินมีผลมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ดา้นราคา คือ 
ค่าใชจ่้ายสอดคลอ้งกบังบประมาณท่ีมีอยู ่โดยมีผลต่อกลุ่มท่ีมีรายได ้ต ่ากวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐ 
และ 30,001 เหรียญสหรัฐ ข้ึนไป อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีผลกบักลุ่มรายได ้10,001-
30,000 เหรียญสหรัฐ และ 30,001 เหรียญสหรัฐข้ึนไป อนัดบัท่ี 4 กลุ่มท่ีมีรายได ้10,000 เหรียญ
สหรัฐมีผลดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มท่ีมีรายได ้10,001-30,000 เหรียญสหรัฐมีผลดา้น
ราคา และกลุ่มท่ีมีรายได ้30,001 เหรียญสหรัฐข้ึนไปมีผลดา้นสถานท่ี อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีผลกบักลุ่มท่ีมีรายได ้10,001-30,000 เหรียญสหรัฐ และ กลุ่มท่ีมีรายได ้
30,001 เหรียญสหรัฐข้ึนไป 
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ตารางที ่4.12 ปัจจยัท่ีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ าแนกตามรายได ้

ปัจจยั ต า่กว่า 10,000  
เหรียญสหรัฐ 

10,001-30,000  
เหรียญสหรัฐ  

30,001 ขึน้ไป  
เหรียญสหรัฐ 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

1. ด้านผลติภณัฑ์       

1.1 ความสวยงามและความ
หลากหลายของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

1 4.47 
(มากท่ีสุด) 

1 4.59 
(มากท่ีสุด) 

1 

1.2 เทศกาล ประเพณีและ
ศิลปวฒันธรรม 

4.34 
(มาก) 

2 4.28 
(มาก) 

2 4.30 
(มาก) 

2 

1.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ 
โบราณวตัถุ 
โบราณสถาน และ
พิพิธภณัฑ ์

3.85 
(มาก) 

2 3.86 
(มาก) 

3 3.83 
(มาก) 

3 

คะแนนเฉลีย่ 4.26 
(มาก) 

2 4.20 
(มาก) 

3 4.24 
(มาก) 

3 

2. ด้านราคา       

2.1 ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวสอดคลอ้งกบั
งบประมาณท่ีมีอยู ่

4.26 
(มาก) 

2 4.11 
(มาก) 

4 4.35 
(มาก) 

2 

3. ด้านสถานที ่       
3.1 ส่ิงอ านวยความสะดวก

ของแหล่งท่องเท่ียว 
4.09 
(มาก) 

1 4.08 
(มาก) 

2 4.01 
(มาก) 

2 

3.2 ความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์นของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.29 
(มาก) 

2 4.41 
(มาก) 

1 4.07 
(มาก) 

1 

คะแนนเฉลีย่ 4.19 
(มาก) 

3 4.25 
(มาก) 

2 4.04 
(มาก) 

4 
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 
ปัจจยั ต า่กว่า 10,000 

เหรียญสหรัฐ 
10,001-30,000  
เหรียญสหรัฐ 

30,001  ขึน้ไป  
เหรียญสหรัฐ 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

4. ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

      

4.1 การประชาสมัพนัธ์
ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

3.79 
(มาก) 

1 3.46 
(มาก) 

1 3.49 
(มาก) 

2 

4.2 การประชาสมัพนัธ์
ของส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3.52 
(ปานกลาง) 

2 3.36 
(ปานกลาง) 

2 3.66 
(มาก) 

1 

4.3 การประชาสมัพนัธ์ของ
บริษทัน าเท่ียว 

3.73 
(มาก) 

1 3.59 
(มาก) 

3 3.65 
(มาก) 

2 

คะแนนเฉลีย่ 3.68 
(มาก) 

4 3.47 
(ปานกลาง) 

5 3.60 
(มาก) 

5 

5. ด้านบุคลากร       

5.1 อธัยาศยัและความเป็น
มิตรไมตรีของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

4.74 
(มากทีสุ่ด) 

1 4.69 
(มากทีสุ่ด) 

1 4.73 
(มากทีสุ่ด) 

1 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.23 
(มาก) 

 4.14 
(มาก) 

 4.19 
(มาก) 

 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.2.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
จ าแนกตามภูมิล าเนา พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวตวัอยา่งชาวเอเชียมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัมีผลอยูใ่นระดบั
มาก มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.16 โดยประกอบไปดว้ยดา้นบุคลากร มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอยูท่ี่ 4.64 (มาก
ท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.32 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
คะแนน 4.21 (มาก) โดยมีความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 
4.47 (มาก) เทศกาล ประเพณี และศิลปวฒันธรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.34 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ มีคะแนนอยูท่ี่ 3.82 (มาก) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่
ดา้นสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.08 (มาก) โดยความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนน
เฉล่ีย 4.12 (มาก) และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย มีคะแนน 4.04 (มาก) 
อนัดับท่ี 5 ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีคะแนนเฉล่ีย 3.57 (มาก) ประกอบด้วย การ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 3.69 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีคะแนนเฉล่ีย 3.57 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีคะแนนอยูท่ี่ 3.45 (ปานกลาง) 

นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งชาวยโุรปมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัมีผลอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ท่ี 4.19 โดยประกอบไปด้วยดา้นบุคลากร มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอนัดบัท่ี 1 อยู่ท่ี 4.72 (มากท่ีสุด) 
อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีคะแนน 4.30 (มาก) โดยมีความสวยงามและความหลากหลายของ
สถานท่ีท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 4.64 (มาก) เทศกาล ประเพณี และศิลปวฒันธรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.47 
(มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ มีคะแนนอยูท่ี่ 
3.79 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.21 (มาก)  อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ดา้นสถานท่ี มี
คะแนนเฉล่ีย 4.12 (มาก) โดยความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 
(มาก) และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย มีคะแนน 3.90 (มาก) อนัดบัท่ี 5 
ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีคะแนนเฉล่ีย 3.61 (มาก) ประกอบดว้ย การประชาสัมพนัธ์ของ
บริษทัน าเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 3.77 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีคะแนนเฉล่ีย 3.63 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยมีคะแนนอยูท่ี่ 3.43 (ปานกลาง) 

นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งชาวอเมริกาและแคนาดามีความคิดเห็นวา่ปัจจยัมีผลอยูใ่นระดบัมาก 
มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.20 โดยประกอบไปดว้ยดา้นบุคลากร มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอนัดบัท่ี 1 อยูท่ี่ 4.59 
(มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ีย 4.35 อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีคะแนน 
4.29 (มาก) โดยมีความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 4.642(มาก) 
เทศกาล ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.45 (มาก) และแหล่งท่องเ ท่ียวเชิง
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ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ มีคะแนนอยูท่ี่ 3.80 (มาก) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่
ดา้นสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.21 (มาก) โดยความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนน
เฉล่ีย 4.31 (มาก) และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย มีคะแนน 4.11 (มาก) 
อนัดับท่ี 5 ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีคะแนนเฉล่ีย 3.58 (มาก) ประกอบด้วย การ
ประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีคะแนนอยูท่ี่ 3.68 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของ
บริษทัน าเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 3.54 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีคะแนนเฉล่ีย 3.52 (มาก)  

นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างชาวตะวนัออกกลางมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัมีผลอยู่ในระดบัมาก มี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.22 โดยประกอบไปดว้ยดา้นบุคลากร มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดอนัดบัท่ี 1 อยู่ท่ี 4.74 
(มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.34 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
มีคะแนน 4.25 (มาก) โดยมีความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 
4.59 (มาก) เทศกาล ประเพณี และศิลปวฒันธรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.42 (มาก) และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ โบราณสถาน และพิพิธภณัฑ์ มีคะแนนอยูท่ี่ 3.73 (มาก) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่
ดา้นสถานท่ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.15 (มาก) โดยความปลอดภยัในทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนน
เฉล่ีย 4.17 (มาก) และส่ิงอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย มีคะแนน 4.13 (มาก) 
อนัดับท่ี 5 ได้แก่ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีคะแนนเฉล่ีย 3.62 (มาก) ประกอบด้วย การ
ประชาสัมพนัธ์ของส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีคะแนนเฉล่ีย 3.73 (มาก) การ
ประชาสัมพนัธ์ของบริษทัน าเท่ียวมีคะแนนเฉล่ีย 3.64 (มาก) และการประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยมีคะแนนอยูท่ี่ 3.50 (ปานกลาง) 

จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวต่างชาติเม่ือจ าแนกตามภูมิล าเนาต่างๆมีความคิดเห็นวา่ดา้นบุคลากร
มีผลมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าชาวอ าเภอปายสร้างความประทบัใจต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติ รองลงมา
ได้แก่ด้านราคา แสดงว่าการใช้จ่ายสอดคล้องกับงบประมาณเป็นอย่างดี อนัดับท่ี 3 ได้ แก่ด้าน
ผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะดา้นความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นสถานท่ี โดยเฉพาะความปลอดภยั
ของชีวติและทรัพยสิ์นของแหล่งท่องเท่ียว และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยการประชาสัมพนัธ์
ของบริษทัน าเท่ียวจะมีผลต่อนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.13 ปัจจยัท่ีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
                          จ าแนกตามภูมิล าเนา 

ปัจจัย เอเชีย ยุโรป อเมริกา 
และแคนาดา 

ตะวนัออกกลาง 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉล่ีย อนัดบั 

1. ด้านผลติภณัฑ์         

1.1 ความสวยงามและ
ความหลากหลายของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

4.47 
(มาก) 

1 4.64 
(มากท่ีสุด) 

1 4.62 
(มากท่ีสุด) 

1 4.59 
(มากท่ีสุด) 

1 

1.2 เทศกาล ประเพณี
และศิลปวฒันธรรม 

4.34 
(มาก) 

2 4.47 
(มาก) 

2 4.45 
(มาก) 

2 4.42 
(มาก) 

2 

1.3 แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ 
โบราณวตัถุ 
โบราณสถาน และ
พิพิธภณัฑ ์

3.82 
(มาก) 

3 3.79 
(มาก) 

3 3.80 
(มาก) 

3 3.73 
(มาก) 

3 

คะแนนเฉลีย่ 4.21 
(มาก) 

3 4.30 
(มาก) 

2 4.29 
(มาก) 

3 4.25 
(มาก) 

3 

2. ด้านราคา         

2.1 ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวสอดคลอ้ง
กบังบประมาณท่ีมีอยู ่

4.32 
(มาก) 

2 4.21 
(มาก) 

3 4.35 
(มาก) 

2 4.34 
(มาก) 

2 

3. ด้านสถานที ่         

3.1 ส่ิงอ านวยความ
สะดวกของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.04 
(มาก) 

2 3.90 
(มาก) 

2 4.11 
(มาก) 

2 4.13 
(มาก) 

2 

3.2 ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น
ของแหล่งท่องเท่ียว 

4.12 
(มาก) 

1 4.34 
(มาก) 

1 4.31 
(มาก) 

1 4.17 
(มาก) 

1 

คะแนนเฉลีย่ 4.08 
(มาก) 

4 4.12 
(มาก) 

4 4.21 
(มาก) 

4 4.15 
(มาก) 

4 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

ปัจจัย เอเชีย ยุโรป อเมริกา 
และแคนาดา 

ตะวนัออกกลาง 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉล่ีย อนัดบั 

4. ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด 

        

4.1 การประชาสมัพนัธ์
ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 

3.45 
(ปาน
กลาง) 

3 3.43 
(ปาน
กลาง) 

3 3.68 
(มาก) 

1 3.50 
(ปาน
กลาง) 

3 

4.2 การประชาสมัพนัธ์
ของส านกังานการ
ท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3.57 
(มาก) 

2 3.63 
(มาก) 

2 3.52 
(มาก) 

3 3.73 
(มาก) 

1 

4.3 การประชาสมัพนัธ์
ของบริษทัน าเท่ียว 

3.69 
(มาก) 

1 3.77 
(มาก) 

1 3.54 
(มาก) 

2 3.64 
(มาก) 

2 

คะแนนเฉลีย่ 3.57 
(มาก) 

5 3.61 
(มาก) 

5 3.58 
(มาก) 

5 3.62 
(มาก) 

5 

5. ด้านบุคลากร         

5.1 อธัยาศยัและความเป็น
มิตรไมตรีของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

4.64 
(มากที่สุด) 

1 4.72 
(มากที่สุด) 

1 4.59 
(มากที่สุด) 

1 4.74 
(มากที่สุด) 

1 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.16 
(มาก) 

 
 

4.19 
(มาก) 

 4.20 
(มาก) 

 4.22 
(มาก) 

 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 
4.3 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทีม่าท่องเทีย่วประเทศไทยคร้ังนี้ 
        การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทยคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว การจดัการในการท่องเท่ียว ประเทศท่ี
นกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวก่อนเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวหลงัจาก
ท่องเท่ียวประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 



43 
 

4.3.1 วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียว 
  นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทยส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพกัผอ่น

หยอ่นใจ จ านวน 339 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.9 รองลงมาคือท างาน จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.1 
ประชุม/ศึกษางาน จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.0 ธุรกิจ จ านวน 8 คิดเป็นร้อยละ 2.0 และ เยี่ยมญาติ 
จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 (ตารางท่ี 4.14) 

 
ตารางที ่4.14 วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

วตัถุประสงคห์ลกั จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พกัผอ่นหยอ่นใจ 339 84.9 
ท างาน 29 7.1 
ประชุม/ศึกษาดูงาน 20 5.0 
ธุรกิจ 8 2.0 
เยีย่มญาติ 4 1.0 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.3.2 จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
  นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นคร้ังแรกมี

ถึง 251 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาไดแ้ก่ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 21.8 จ านวน 4-5 คร้ังมี 26 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.5 และ 6คร้ังข้ึนไปมี 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.0 จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวต่างชาติยงั
เป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยต ่าสุด 1 คร้ัง สูงสุด 19 คร้ังและเฉล่ียมา
ประเทศไทยจ านวน 3 คร้ัง (ตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที ่4.15 จ  านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 
จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1 คร้ัง 251 62.7 
2-3 คร้ัง 87 21.8 
4-5 คร้ัง 26 6.5 
6 คร้ังข้ึนไป 36 9.0 
รวม 400 100 
ต ่าสุด (คร้ัง) 1 
สูงสุด (คร้ัง) 19 

เฉล่ีย (คร้ัง) 3 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
  

4.3.3 การจดัการในการท่องเท่ียว 
                นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จดัการการ
ท่องเท่ียวด้วยตนเอง จ านวน 391 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.7 รองลงมาคือ จดัการผ่านบริษทัน าเท่ียว 
จ านวน 9 รายคิดเป็นร้อยละ 2.3 จะเห็นไดว้า่การเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยนั้นค่อนขา้งง่ายและ
สะดวกในการจดัการ รวมไปถึงข้อมูลท่ีหาได้ง่าย ส่วนการจดัการผ่ายบริษทัน าเท่ียวนั้นจะเป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายซ่ึุงตอ้งการความดูแลและความสะดวก  
(ตารางท่ี 4.16) 
 
ตารางที ่4.16 การจดัการในการท่องเท่ียวประเทศไทย  

การจดัการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

จดัการดว้ยตวัเอง 391 97.7 
จดัการผา่นบริษทัน าเท่ียว 9 2.3 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษ 

4.3.4 ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวก่อนเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 
           นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งก่อนเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยจะเดินไปท่องเท่ียว

ประเทศลาว มีจ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมา ประเทศกมัพชูา มีจ  านวน 32 ราย คิดเป็น
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ร้อยละ 8.0 ส่วนประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวยีดนาม มีจ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 
ประเทศมาเลเซีย จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 ประเทศอินเดีย จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.0 
ประเทศพม่าและฟิลิปปินส์มีจ านวนเท่ากนัอยูท่ี่ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 ประเทศออสเตรเลีย จ านวน 
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3 และประเทศญ่ีปุ่น มีจ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.2  
 จะเห็นไดว้า่ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางก่อนเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยนั้น
ส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ีอยูใ่นกลุ่มอินโดจีนท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัไทย ซ่ึงมีระดบัค่าใชจ่้ายท่ีไม่แพงท า
ให้นกัท่องเท่ียวต่างชาตินั้นสามารถเดินทางไปยงัประเทศต่างๆไดโ้ดยใช้เวลาไม่นาน โดยสถานท่ี
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ (ตารางท่ี 4.17) 
 
ตารางที ่4.17 ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวท่องเท่ียวก่อนเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย 

ประเทศ จ านวน ร้อยละ 
ลาว 58 14.5 
กมัพชูา 32 8.0 
อินโดนีเซีย 29 7.2 
เวยีดนาม 29 7.2 
มาเลเซีย 26 6.5 
อินเดีย 20 5.0 
พม่า 12 3.0 
ฟิลิปปินส์ 12 3.0 
ออสเตรเลีย 9 2.3 
ญ่ีปุ่น 5 1.2 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 

4.3.5 ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวหลงัจากเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทย 
นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศอ่ืนๆหลังจากเดินทาง

ท่องเท่ียวประเทศไทยเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศลาว จ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.8 รองลงมา
เป็นประเทศกมัพชูา มีจ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.0 ประเทศญ่ีปุ่น มีจ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 
6.7 ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย มีจ  านวนอยู่ท่ี 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 ประเทศอินโดนีเซียและ
พม่า มีจ  านวนอยู่ท่ี 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 ส่วนประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ มี
จ านวน 17 ราย 8 ราย  2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.2 2.0 1.0ตามล าดบั  
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 จะเห็นได้ว่าลกัษณะประเทศท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางหลังจากเดินทางมาท่องเท่ียว
ประเทศไทยจะอยูใ่นทวีปเอเชีย และมีอาณาเขตติดต่อกนัซ่ึงสามารถเดินทางไปไดอ้ยา่งสะดวก ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีเดินทางท่องเท่ียวกบัเพื่อนฝงูและมีระยะเวลาเดินทางนาน  (ตารางท่ี4.18) 
 
ตารางที ่4.18 ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเท่ียวหลงัจากเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย 

ประเทศ จ านวน ร้อยละ 
ลาว 55 13.8 
กมัพชูา 32 8.0 
ญ่ีปุ่น 27 6.7 
เวยีดนาม 26 6.5 
มาเลเซีย 26 6.5 
อินโดนีเซีย 23 5.8 
พม่า 23 5.8 
อินเดีย 17 4.2 
ออสเตรเลีย 8 2.0 
ฟิลิปปินส์ 2 1.0 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 
4.4 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทีม่าท่องเทีย่วอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนคร้ัง
น้ี ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียว จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว การจดัการในการ
ท่องเท่ียว บุคคลท่ีร่วมเดินทางในการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว  ค่าใช้จ่ายใน
การท่องเท่ียว ระยะเวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียว  สถานท่ีพกัแรมระหว่างการท่องเท่ียว พาหนะท่ีใช้
เดินทาง แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการค้นหาในการมาท่องเท่ียว การกลบัมาท่องเท่ียวในอนาคต โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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4.4.1 วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมี

วตัถุประสงค์หลกัส่วนใหญ่คือพกัผ่อนหย่อนใจ มีจ านวน 387 คิดเป็นร้อยละ 96.8 รองลงมาไดแ้ก่ 
ธุรกิจ มีจ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.2 เยีย่มญาติ มีจ  านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 (ตารางท่ี 4.19) 
 
 ตารางที ่4.19 วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วตัถุประสงคห์ลกั จ านวน (ราย) ร้อยละ 

พกัผอ่นหยอ่นใจ 387 96.8 
ธุรกิจ 9 2.2 
เยีย่มญาติ 4 1.0 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.4.2 จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปายคร้ังแรกจ านวน 322 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมาคือ 2-3 คร้ัง จ  านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2 จ านวน 4-5 คร้ัง มี
จ  านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ 6 คร้ังข้ึนไป จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 

จะเห็นได้วา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่พึ่งมาท่องเท่ียวอ าเภอปายเป็นคร้ังแรก ส่วนจ านวน 
2-3 คร้ังนั้นจะเป็นนกัท่องท่องเท่ียวท่ีอาจเคยมาท่องเท่ียวแลว้และไดม้าอีกคร้ัง การมาท่องเท่ียวซ ้ า
แสดงให้เห็นว่าอ าเภอปายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าดึงดูดท าให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติอยากท่ีจะกลบัมา
อีกคร้ัง (ตารางท่ี 4.20) 
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ตารางที ่4.20 จ  านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ านวนคร้ังท่ีมาท่องเท่ียว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1 คร้ัง 322 80.5 
2-3 คร้ัง 49 12.2 
4-5 คร้ัง 12 3.0 
6 คร้ังข้ึนไป 17 4.3 
รวม 400 100 
ต ่าสุด (คร้ัง) 1 
สูงสุด (คร้ัง) 8 

เฉล่ีย (คร้ัง) 2 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.4.3 การจดัการในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมีการจดัการการท่องเท่ียวอ าเภอ

ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยท่ีทั้งหมดมีการจดัการแบบจดัการดว้ยตวัเอง  
   

4.4.4 บุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียว 
 จากการเก็บแบบสอบถามนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างพบว่าบุคคลท่ีร่วม

เดินทางท่องเท่ียวส่วนใหญ่คือเพื่อน มีจ านวน 252 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาไดแ้ก่ เดินทางคน
เดียว มีจ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.0 ครอบครัวและญาติมีจ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.7 
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 และอ่ืนๆมีจ านวน 5 ราย ร้อยละ 
1.2 จะเห็นได้ว่าบุคคลท่ีร่วมเดินทางเป็นเพื่อนแสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นท่ีมาท่องเท่ียว 
(ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที ่4.21 บุคคลท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียว 
บุคคลท่ีร่วมเดินทาง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เพื่อน 252 63.0 
คนเดียว 84 21.0 
ครอบครัว/ญาติ 75 18.7 
ผูบ้งัคบับญัชา/เพื่อนร่วมงาน 8 2.0 
คนรัก 5 1.2 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.4.5 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้หาในการมาท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่าง ได้รับขอ้มูลการท่องเท่ียวอ าเภอปายคร้ังน้ีส่วนใหญ่มา

จากอินเตอร์เน็ต มีจ านวน 252 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือเพื่อน มีจ านวน 241 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 60.2 หนงัสือท่องเท่ียว มีจ านวน 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.5 ประสบการณ์จากการท่องเท่ียว
คร้ังก่อน มีจ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.5 โทรทศัน์ มีจ  านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอ่ืนๆ 
มีจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 จะเห็นไดว้า่การท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปายไดมี้การพฒันาไปอยา่งมาก
เพราะสามารถคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตไดง่้ายและสะดวก (ตารางท่ี 4.22) 
 
ตารางที ่4.22 แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้ควา้ในการมาท่องเท่ียว 

แหล่งขอ้มูล จ านวน (ราย) ร้อยละ 

อินเตอร์เน็ต 252 63.0 
เพื่อน 241 60.2 
หนงัสือท่องเท่ียว 162 40.5 
ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวคร้ังก่อน 58 14.5 
โทรทศัน์ 14 3.5 

คนทอ้งถ่ิน 3 0.8 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.4.6 แหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส่วนใหญ่นิยมไปท่องเท่ียว ถนนคนเดินปาย จ านวน 255 ราย คิด
เป็นร้อยละ 63.7 เน่ืองจากเป็นแหล่งซ้ือขายสินคา้ต่างๆมากมายไม่วา่จะเป็นสินคา้พื้นเมืองหรือของท่ี
ระลึกเก่ียวกบัอ าเภอปายต่างๆ รวมไปถึงมีความสะดวกในการเดินทางและอยู่ใกลแ้หล่งท่ีพกัหลายๆ
แห่ง ท าใหเ้วลากลางคืนถนนคนเดินปายจะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก รองลงมาไดแ้ก่ น ้ าตกหมอแปง
และน ้าตกแม่เยน็ มีจ  านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีร่มร่ืนซ่ึง
นกัท่องเท่ียวนิยมไปท่องเท่ียวและลงเล่นน ้ ากนัเป็นจ านวนไม่น้อยเลยทีเดียว สะพานประวติัศาสตร์
ปาย มีจ านวน 162 คิดเป็นร้อยละ 40.5 เน่ืองจากสะพานประวติัศาสตร์ปายเป็นหนา้ด่านก่อนจะเขา้ไป
ในตวัเมืองอ าเภอปายท าให้นกัท่องเท่ียวพบเห็นไดง่้าย ซ่ึงสะพานประวติัศาสตร์นั้นถูกสร้างข้ึนใน
สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงทหารญ่ีปุ่นสร้างเพื่อใชเ้ป็นเส้นทางเดินทพัจากเชียงใหม่ไปยงัพม่า  

นกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมท่องเท่ียวร้านกาแฟคอฟฟ่ีอินเลิฟ มีจ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 
31.7 เป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของอ าเภอปายเพราะเป็นจุดท่ีววิสวยงามและสามารถมองภูมิทศัน์ไดใ้นมุม
กวา้ง รวมไปถึงการตกแต่งร้านท่ีสวยงามและเป็นจุดถ่ายรูปท่ีนกัท่องเท่ียวจะตอ้งมา หมู่บา้นสันติชล
หรือหมู่บ้านจีนยูนนาน มีจ านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8 เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวมาก
เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นท่ีมีการตกแต่งตามวฒันธรรมของจีนยนูนานอีกทั้งยงัมีสินคา้พื้นบา้นและอาหาร
ใหไ้ดชิ้มมากมาย รวมไปถึงมีขอ้มูลการอพยพจากประเทศจีนเขา้มาในประเทศไทยให้ไดศึ้กษากนัอีก
ดว้ย กองแลนหรือปายแคนย่อน มีจ านวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8 เป็นลกัษณะกองดินท่ีถูกกดั
เซาะเป็นร่องลึกคลา้ยหนา้ผาจนกลางเป็นพื้นท่ีท่ีสวยงามและแปลกตาของนกัท่องเท่ียว ปางชา้งท่าปาย 
เป็นสถานท่ีและมีกิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมเป็นอยา่งมาก ไดดู้การแสดงชา้งและข่ีชา้งชมธรรมชาติ
โดยมีจ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.7  

น ้ าพุร้อนท่าปาย เป็นน ้ าพุร้อนท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติซ่ึงนักท่องเท่ียวนิยมไปแช่และอาบ
น ้าแร่ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เพราะมีความเช่ือวา่สามารถรักษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้รวมไปถึงน าไข่
ลงไปตม้ซ่ึงไดป้ระโยชน์มากกวา่ไข่ตม้ปกติ มีจ  านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.5 เดินป่าหมู่บา้นหมอ
แปง-ปางแปก มีจ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 นิยมเดินกนัโดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวทวีปยุโรป
ซ่ึงต้องการใกล้ชิดกบัธรรมชาติโดยมีระยะทางท่ีใช้เดินประมาณ 15 กิโลเมตร โดยเร่ิมจากน ้ าตก
หมอแปงถึงหมู่บา้นปางแปกหรือจะเดินทางหมู่บา้นปางแปกกลบัมาท่ีน ้ าตกหมอแปงก็ได ้ล่องแก่ง
หมู่บา้นตาลเจด็ตน้ มีจ  านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 5.0 เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีชอบผจญภยัในแม่น ้ า
ปาย นกัท่องเท่ียวสามารถพายเรือคายคัโดยมีจุดเร่ิมตน้จากแม่น ้ าปายหมู่บา้นตาลเจ็ดตน้ไปถึงสะพาน
ประวติัศาสตร์ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชม. โดยระหว่างทางมีจุดแวะพกั ปายฟิชช่ิงเป็นสถานท่ีของคน
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ชอบตกปลา มีจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.2 โดยมีบ่อปลาให้ตกส าหรับคนท่ีชอบความสงบ และ
อ่ืนๆ  มี 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.7 เช่น การเรียนท าอาหารไทยท่ีร้านชาลี&เล็ก และ การเรียนนวดแผน
ไทยท่ีร้านจรรยานวดเทา้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ (ตารางท่ี 4.23) 
 
ตารางที ่4.23 แหล่งท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว 

แหล่งท่องเท่ียว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ถนนคนเดินปาย 255 63.7 
น ้าตกหมอแปง/น ้าตกแม่เยน็ 191 47.8 
สะพานประวติัศาสตร์อ าเภอปาย 162 40.5 
ร้านกาแฟคอฟฟ่ีอินเลิฟ 127 31.7 

หมู่บา้นสันติชล 107 26.8 
กองแลน 107 26.8 
ปางชา้งท่าปาย 87 21.7 
น ้าพุร้อนท่าปาย 58 14.5 
หมู่บา้นหมอแปง 25 6.3 
หมู่บา้นตาลเจ็ดตน้ 20 5.0 
ปายฟิชช่ิง 9 2.2 
ร้านอาหารชาลี&เล็ก / ร้านจรรยานวดเทา้ 3 0.7 
หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 
 
 

4.4.7 สถานท่ีพกัคา้งแรมระหวา่งท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมพกัคา้งแรมท่ีโฮมสเตยห์รือเกสทเ์ฮา้ส์และบงักะโล มีจ านวน 130 

ราย คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาได้แก่โรงแรม มีจ านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0  รีสอร์ท มี
จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.7 และบา้นญาติหรือเพื่อน มีจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 จะ
เห็นไดโ้ฮมสเตย ์เกสทเ์ฮา้ส์ และบงักะโล เป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากเพราะมีราคาท่ีถูก
และมีความเรียบง่ายเป็นกนัเอง (ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางที ่4.24 สถานท่ีพกัคา้งแรมระหวา่งท่องเท่ียว 
สถานท่ีพกัแรม จ านวน (ราย) ร้อยละ 

โฮมสเตย ์/ เกสทเ์ฮา้ส์ 130 32.5 
บงักะโล 130 32.5 
โรงแรม 80 20.0 
รีสอร์ท 43 10.7 
บา้นญาติ/เพื่อน 17 4.3 

รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.4.8 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพกั 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปายมีระยะเวลาท่ีใช้ในการพกั  3-4  

วนั มีจ านวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ 1-2 วนั มีจ านวน 98.0 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.5 
ระยะเวลา 7-8 วนั มีจ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ13.8 ระยะเวลา 5-6 วนั มีจ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 10.7 ระยะเวลา 9-10 วนั มีจ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.2 และระยะเวลามากกวา่ 11 วนัข้ึนไป มี
จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.3 โดยระยะเวลาต ่าสุดท่ีใช้คือ 1 วนั และสูงสุดท่ีใช้คือ 30 วนั 
ระยะเวลาเฉล่ียอยูท่ี่ 8 วนั แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวนั้นใชร้ะยะเวลาท่องเท่ียวท่ีนาน ซ่ึงแสดงถึงวา่
นกัทอ่งเท่ียวไม่ไดเ้ร่งรีบและไม่ไดมี้เวลาจ ากดั (ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.25 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว 
ระยะเวลาท่ีมาท่องเท่ียว จ านวน (ราย) ร้อยละ 

1-2 วนั 98 24.5 
3-4 วนั 142 35.5 
5-6 วนั 43 10.7 
7-8 วนั 55 13.8 
9-10 วนั 37 9.2 
มากกวา่ 11 วนัข้ึนไป 25 6.3 
รวม 400 100 

ต ่าสุด (วนั) 1 
สูงสุด (วนั) 180 
เฉล่ีย (วนั) 8 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
  

4.4.9 ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวปายคร้ังน้ี 
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดจ านวน 283.1 เหรียญ

สหรัฐ/คน โดยค่าใช้จ่ายมากท่ีสุดได้แก่ ค่าท่ีพกั จ  านวน 87.5 เหรียญสหรัฐ/คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม มีจ านวน 76.7 เหรียญสหรัฐ/คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 ค่าพาหนะเดินทาง มี
จ านวน 42.2 เหรียญสหรัฐ/คน ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีระลึก มีจ านวน 36.2 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.8 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ มีจ านวน 40.4 คิดเป็นร้อยละ 14.3 โดยมีระยะเวลาเฉล่ีย 9 วนั ค่าใช้จ่ายต่อวนัต่อ
คน มีจ านวน 33.3 เหรียญสหรัฐ(ตารางท่ี4.26) 

 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ตารางที ่4.26 ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 
ค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียว เหรียญสหรัฐ ร้อยละ 

ค่าท่ีพกั 87.5 30.9 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 76.7 27.1 
ค่าพาหนะเดินทาง 42.2 14.9 
ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีระลึก 36.2 12.8 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 40.4 14.3 
ค่าใชจ่้ายทั้งหมดต่อคน 283.1 100 

ระยะเวลาเฉล่ีย (วนั) 9 
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคน (เหรียญสหรัฐ/วนั) 33.3 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
หมายเหตุ: กลุ่มตวัอยา่งตอบค าถามขอ้น้ีท่ีสมบูรณ์เพียง 358 ราย 
 

4.4.10 พาหนะท่ีใชเ้ดินทางมายงัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมเดินทางมายงัอ าเภอปายโดยใชร้ภบสัโดยสาร มีจ านวน 

346 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.5 รถยนต์เช่ามีจ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.9 และอ่ืนๆ ได้แก่ เช่า
มอเตอร์ไซดข่ี์มาเอง มีจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.6 (ตารางท่ี 4.27) 
 
ตารางที ่4.27 พาหนะท่ีใชเ้ดินทางมายงัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

พาหนะท่ีใชเ้ดินทาง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รถบสัโดยสาร 346 86.5 
รถยนตเ์ช่า 40 9.9 
รถจกัรยานยนตเ์ช่า 14 3.6 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.4.11 พาหนะท่ีใชเ้ดินทางท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

นกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมเดินทางท่องเท่ียวภายในอ าเภอปายโดยส่วนใหญ่ใชพ้าหนะเป็น
รถจกัรยานยนต์ มีจ  านวน 252 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือรถยนต์เช่า มีจ  านวน 64 ราย คิด
เป็นร้อยละ 16.0 อ่ืนๆ เช่น การเดิน มีจ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.2 และรถจกัรยาน มีจ านวน 35 
ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 (ตารางท่ี 4.28) 
 
ตารางที ่4.28 พาหนะท่ีใชเ้ดินทางท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

พาหนะท่ีใชเ้ดินทาง จ านวน (ราย) ร้อยละ 

รถจกัรยานยนต ์ 252 63.0 
รถยนตเ์ช่า 64 16.0 
เดิน 49 12.2 
รถจกัรยาน 35 8.8 
รวม 400 100 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.4.12 การกลบัมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในอนาคต 
นกัท่องเท่ียวต่างชาติส่วนใหญ่คิดว่าภายใน 3 ปีขา้งหน้าจะกลบัมาท่องเท่ียว อ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจ านวน 345 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.3 และคิดวา่จะไม่กลบัมา มีจ านวน 55 ราย คิด
เป็นร้อยละ 13.7 จะเห็นได้ว่าเหตุผลท่ีกลบัมาอีก เพราะ ความสวยงาม ความรู้สึกผ่อนคลาย และ 
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ส่วนสาเหตุท่ีไม่กลบัมา เพราะ นกัท่องเท่ียวอยากท่ีจะไปท่องเท่ียวในสถานท่ีอ่ืน
ต่อไปและปัญหาจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาอ าเภอปายเยอะเกินไป (ตารางท่ี 4.29) 

 
ตารางที ่4.29 การกลบัมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในอนาคต 

การกลบัมาท่องเท่ียวในอนาคต จ านวน (ราย) ร้อยละ 

กลบัมา 345 86.3 
ไม่กลบัมา 55 13.7 
รวม 400 100 
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ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 
4.5 ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่างชาติทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  

       การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาว่าความพึงพอใจด้านต่างๆท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยความพึงพอใจท่ีพิจารณาในท่ีน้ี
ประกอบดว้ย 11 ปัจจยั คือ 1.อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 2.ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ  3.ส่ิงดึงดูดทาง
วฒันธรรม 4.ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 5.ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 6.การคมนาคมและการ
ติดต่อส่ือสาร 7.ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 8.อาหารไทย 9.สปาและนวดแผนไทย 10.
คุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจการท่องเท่ียว 11.การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยและอ่ืนๆ โดยให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ตอบค าถามขา้งตน้โดยให้
น ้ าหนักความส าคัญของปัจจัยแบบลิเคิทสเกล ผลการศึกษาสามารถน าเสนอปัจจัยท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนในภาพรวม และจ าแนกตาม อาย ุ
อาชีพ และรายได ้โดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือ 

4.5.1 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
ในภาพรวม 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย
รวมจ านวน 4.40 โดยส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติมีคะแนนสูงสุดอนัดับท่ี 1 จ  านวน 4.75 (มากท่ีสุด) 
รองลงมาไดแ้ก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ินจ านวน 4.74 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ได้แก่ อาหารไทย มี
คะแนน 4.61 (มากท่ีสุด) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีคะแนน 4.49 (มาก) รองลงมาไดแ้ก่
ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายมีคะแนน 4.34 (มาก) ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวมีคะแนน 4.33 (มาก) 
อันดับท่ี 7 ได้แก่ สปาและนวดแผนไทยมีคะแนน 4.30 (มาก) อันดับท่ี 8 ได้แก่ ส่ิงดึงดูดทาง
วฒันธรรมมีคะแนน 4.29 (มาก)  การคมนาคมและการติดต่อส่ือสารมีคะแนน 4.27 (มาก) การ
ประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆมีคะแนน 4.16 (มาก) และคุณภาพในการ
ใหบ้ริการของธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีคะแนน 4.14 (มาก) (ตารางท่ี 4.30) 
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ตารางที ่4.30 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนใน
ภาพรวม 

ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยว ค่าเฉลีย่ อนัดับ การแปลค่า 

1. ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 4.75 1 มากท่ีสุด 

2. อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 4.74 2 มากท่ีสุด 

3. อาหารไทย 4.61 3 มากท่ีสุด 
4. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 4.49 4 มาก 

5. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 4.34 5 มาก 

6. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 4.33 6 มาก 

7.สปาและนวดแผนไทย 4.30 7 มาก 

8. ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม 4.29 8 มาก 

9. การคมนาคมและติดต่อส่ือสาร 4.27 9 มาก 

10. การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและ
อ่ืนๆ 

4.16 10 มาก 

11. คุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 4.14 11 มาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.40  มาก 
ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.5.2 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
จ าแนกตามอาย ุ

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเท่ียว
ต่างชาติกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 18-22 ปี มีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 
4.32  โดยปัจจยัท่ีมีผลอนัดบัท่ี 1 คือ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 4.69 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ 
อาหารไทย จ านวน 4.57 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 คือส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติมีจ านวน 4.56 (มากท่ีสุด) 
อนัดบัท่ี 4 คือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีผล 4.39 (มาก) อนัดบัท่ี 5 คือ ความสะอาดของ
แหล่งท่องเท่ียว มีผล 4.36 (มาก) อนัดบัท่ี 6 คือ สปาและนวดแผนไทย มีผล 4.32 (มาก) อนัดบัท่ี 7 คือ
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ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย มีจ านวน 4.29 (มาก) อนัดบัท่ี 8 คือการคมนาคมและการส่ือสาร มีผลจ านวน 
4.22 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม
คุณภาพในการบริการของธุรกิจเก่ียวกบัการบริการ มีจ านวน 4.19 (มาก) 4.16 (มาก) และ 3.98 (มาก)  
ตามล าดบั  

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ พบวา่ นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมี
ช่วงอายุ 23-27 ปี มีผลความพึงพอใจจ านวน 4.38 (มาก) โดยปัจจยัท่ีมีผลอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูด
ทางธรรมชาติ มีจ านวน 4.75 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 คือ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีผลจ านวน 4.73 
(มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย มีจ านวน 4.65 (มากท่ีสุด) รองลงมาคือ ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น มีจ านวน 4.47 (มาก) ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวมีผลเป็นอนัดบัท่ี 5 มีจ านวน 4.33 
(มาก) อนัดบัท่ี 6 คือ สปาและนวดแผนไทยมีคะแนน 4.32 (มาก) อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ การคมนาคมและ
การติดต่อส่ือสาร มีผลจ านวน 4.28 (มาก) อนัดบัท่ี 8 ไดแ้ก่ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย มีผลจ านวน 4.26 
(มาก) ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ และ
คุณภาพในการให้บริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีจ านวน 4.25 (มาก) 4.13 (มาก) และ 4.07 
(มาก) ตามล าดบั 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเท่ียว
ต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 28 ปีข้ึนไป มีผลความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 4.46  โดย
ปัจจยัท่ีมีผลอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ มีผลจ านวน 4.86 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ 
อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีจ านวน 4.72 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น มีผลจ านวน 4.61 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ อาหารไทย มีผลจ านวน 4.58 (มากท่ีสุด) 
ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย มีผลจ านวน 4.40 (มาก) มีผลเป็นอนัดบัท่ี 5 อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ ความสะอาด
ของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนเท่ากบั 4.38 (มาก) อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ การคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร
และคุณภาพในการให้บริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีผลจ านวน 4.35 (มาก) อนัดบัท่ี 8 
ได้แก่ ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม มีผลจ านวน 4.34 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและอ่ืนๆและสปาและนวดแผนไทย มีผลคะแนนจ านวน 4.25 (มาก) และ 4.24 (มาก) 
ตามล าดบั 

จะเห็นไดว้่าเม่ือพิจารณาโดยจ าแนกตามช่วงอายุแลว้ พบว่า นกัท่องเท่ียวต่างชาติ
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติจะมีผลต่อความพึงพอใจสูงท่ีสุดอนัดับท่ี 1 
ในช่วงอายุ 23-27 ปี และ 28 ปีข้ึนไป เน่ืองมาจากอ าเภอปายนั้นมีสถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงามและหลากหลาย ไดแ้ก่ น ้ าตกหมอแปง น ้ าพุร้อนท่าปาย กองแลน ล่องแก่ง และ
เดินป่า เป็นตน้ รองลงมาไดแ้ก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีผลคะแนนอนัดบัท่ี 2 ในช่วงอายุ 23-27 ปี 
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28 ปีข้ึนไป เน่ืองจากคนอ าเภอปายมีความมิตรไมตรีและให้การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติเป็นอยา่ง
ดี อาหารไทยเป็นอนัดบัท่ี 3 โดยอยูใ่นช่วงอายุ 23-27 ปี เน่ืองมาจากอาหารไทยมีรสชาติท่ีอร่อยและ
ราคาไม่แพงท าให้สร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว อนัดบัท่ี 4 คือ ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น อยูใ่นช่วงอายุ 18-22 ปี และ 23-27 ปี อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 
เน่ืองจากอ าเภอมีการรณรงคใ์นการดูแลความสะอาดและเทศบาลไดใ้ส่ใจในการท าความสะอาดถนน 
โดยอยูใ่นช่วงอายุ 18-22 ปี และ 23-27 ปี  อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ สปาและนวดแผนไทย อยูใ่นช่วงอายุ 18-
22 ปี และ 23-27 ปี เช่นกนั เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวเหน่ือยลา้จากการท่องเท่ียวการนวดแผนไทยจึง
สามารถสร้างความประทบัใจไดเ้ป็นอยา่งดี ส่วนอนัดบัท่ี 11 ไดแ้ก่คุณภาพในการให้บริการของธุรกิจ
ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยูใ่นช่วงอาย ุ18-22 ปีและ 23-27 ปี ซ่ึงเป็นอนัดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด (ตารางท่ี 4.31) 
 
ตารางที่ 4.31 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ าแนกตามอาย ุ

 
 
 
 

ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว 18-22 ปี 23-27 ปี 28 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 
1. ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 4.56 

(มาก
ท่ีสุด) 

3 4.75 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 4.86 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 

2. อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 4.69 
(มาก
ท่ีสุด) 

1 4.73 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 4.72 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 

3. อาหารไทย 4.57 
(มาก
ท่ีสุด) 

2 4.65 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 4.58 
(มาก
ท่ีสุด) 

4 

4. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 4.39 
(มาก) 

4 4.47 
(มาก) 

4 4.61 
(มาก
ท่ีสุด) 

3 

5. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 4.29 
(มาก) 

7 4.26 
(มาก) 

8 4.40 
(มาก) 

5 
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ตารางที ่4.31 (ต่อ) 
ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว 18-22 ปี 23-27 ปี 28 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 
6. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 4.36 

(มาก) 
5 4.33 

(มาก) 
5 4.38 

(มาก) 
6 

7.สปาและนวดแผนไทย 4.32 
(มาก) 

6 4.32 
(มาก) 

6 4.24 
(มาก) 

10 

8. ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม 4.16 
(มาก) 

10 4.25 
(มาก) 

9 4.34 
(มาก) 

8 

9. การคมนาคมและติดต่อส่ือสาร 4.22 
(มาก) 

8 4.28 
(มาก) 

7 4.35 
(มาก) 

7 

10. การประชาสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและอ่ืนๆ 

4.19 
(มาก) 

9 4.13 
(มาก) 

10 4.25 
(มาก) 

9 

11. คุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียว 

3.98 
(มาก) 

11 4.07 
(มาก) 

11 4.35 
(มาก) 

7 

คะแนนเฉลีย่ 4.32 
(มาก) 

 4.38 
(มาก) 

 4.46 
(มาก) 

 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.5.3 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีความคิดเห็นวา่
ความพึงพอมีผลอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4.44  โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจสูงสุดอนัดบัท่ี 1 
ได้แก่ อธัยาศยัไมตรีของคนทอ้งถ่ิน มีผลจ านวน 4.81 (มากท่ีสุด) รองลงมาได้แก่ ส่ิงดึงดูดทาง
ธรรมชาติ มีผลจ านวน 4.74 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มี
จ านวน 4.68 (มากท่ีสุด) อาหารไทยมีผลเป็นอนัดบัท่ี 4 โดยไดค้ะแนนจ านวน 4.60 (มากท่ีสุด) อนัดบั
ท่ี 5 ไดแ้ก่ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว มีผลจ านวน 4.40 (มาก) และ ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม มีผล
จ านวน 4.40 (มาก) เช่นกนั อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่การคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร มีผลจ านวน 4.38 
(มาก) ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายมีผลเป็นอนัดบัท่ี 7 มีจ านวน 4.36 (มาก) สปาและนวดแผนไทยมีผล
เป็นอนัดบัท่ี 8 มีคะแนนจ านวน 4.23 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
และอ่ืนๆและคุณภาพในการให้บริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีผล 4.17 (มาก) และ 4.13 
(มาก) ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเป็นนกัศึกษามีความคิดเห็นวา่ความ
พึงพอใจมีผลอยู่ในระดบัมาก ถึง 4.30  ปัจจยัท่ีมีผลอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ อาหารไทย 4.61 (มากท่ีสุด) 
รองลงมาไดแ้ก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีผลจ านวน 4.60 (มากท่ีสุด) ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติมีผล
เป็นอนัดบัท่ี 3 มีจ านวน 4.56 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว มีจ านวน 
4.39 (มาก) อนัดบัท่ี 5 คือ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีผล 4.35 (มาก) อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ สปา
และนวดแผนไทย มีคะแนนจ านวน 4.30 (มาก) ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายมีผลเป็นอนัดบัท่ี 7 มีผล
คะแนนจ านวน 4.20 (มาก) การคมนาคมและการติดต่อส่ือสารมีผลเป็นอนัดบัท่ี 8 มีจ านวน 4.13 (มาก) 
ส่วนส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ และ
คุณภาพการใหบ้ริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีผลจ านวน 4.11 (มาก) 4.07 (มาก) และ 4.02 
(มาก) ตามล าดบั 

 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเ ท่ียวอ า เภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอนจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐและเอกชนมีความ
คิดเห็นว่าความพึงพอใจมีผลอยู่ในระดบัมาก จ านวน 4.46 (มาก) โดยส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ มีผล
สูงสุดอนัดบัท่ี 1 จ านวน 4.75 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีจ านวน 4.73 
(มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย มีผลจ านวน 4.50 (มาก) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น มีผลจ านวน 4.43 (มาก) ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย มีผลเป็นอนัดบัท่ี 5 มีจ านวน 4.40 
(มาก) ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวมีผลเป็นอนัดบัท่ี 6 จ านวน 4.33 (มาก) รองลงมาไดแ้ก่ ส่ิง
ดึงดูดทางวฒันธรรม มีผลจ านวน 4.30 (มาก)  การคมนามและการติดต่อส่ือสาร มีผลจ านวน 4.30 
(มาก) และสปาและนวดแผนไทย มีผล 4.30 (มาก) เช่นกนั การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและอ่ืนๆและคุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีผลจ านวน 4.23 
(มาก) และ 4.20 (มาก) ตามล าดบั 

จะเห็นได้ว่าเม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าอธัยาศยัของคนใน
ทอ้งถ่ิน มีผลต่ออาชีพธุรกิจส่วนตวั เป็นอนัดบัท่ี 1 และเป็นอนัดบัท่ี 2 ของนกัศึกษา และพนกังานรัฐ
และเอกชน แสดงให้เห็นว่าอัธยาศัยไมตรีของคนในอ าเภอปายสร้างความประทับใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างทุกอาชีพ รองลงมาได้แก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าสถานท่ี
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีปายมีความน่าหลงใหลและน่าดึงดูดต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติไดเ้ป็นอย่างดี 
อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวตวัอย่างท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐและเอกชน 
แสดงให้เห็นวา่อาหารไทยมีรสชาติท่ีอร่อยและถูกปากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส่วนปัจจยัท่ีไดผ้ลความ
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พึงพอใจท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆและคุณภาพ
ในการใหบ้ริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว (ตารางท่ี 4.32) 

 
ตารางที ่4.32 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ าแนกตามอาชีพ 
ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว ธุรกจิส่วนตวั นักศึกษา พนักงานรัฐและ

เอกชน 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 
1. ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 4.74 

(มากท่ีสุด) 
2 4.56 

(มากท่ีสุด) 
3 4.75 

(มากท่ีสุด) 
1 

2. อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 4.81 
(มากท่ีสุด) 

1 4.60 
(มากท่ีสุด) 

2 4.73 
(มากท่ีสุด) 

2 

3. อาหารไทย 4.60 
(มากท่ีสุด) 

4 4.61 
(มากท่ีสุด) 

1 4.50 
(มาก) 

3 

4. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 4.68 
(มากท่ีสุด) 

3 4.35 
(มาก) 

5 4.43 
(มาก) 

4 

5. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 4.36 
(มาก) 

7 4.20 
(มาก) 

7 4.40 
(มาก) 

5 

6. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 4.40 
(มาก) 

5 4.39 
(มาก) 

4 4.33 
(มาก) 

6 

7. สปาและนวดแผนไทย 4.23 
(มาก) 

8 4.30 
(มาก) 

6 4.30 
(มาก) 

7 

8. ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม 4.40 
(มาก) 

5 4.11 
(มาก) 

9 4.30 
(มาก) 

7 

9. การคมนาคมและติดต่อส่ือสาร 4.38 
(มาก) 

6 4.13 
(มาก) 

8 4.30 
(มาก) 

7 

10. การประชาสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ 

4.17 
(มาก) 

9 4.07 
(มาก) 

10 4.23 
(มาก) 

8 

11. คุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

4.13 
(มาก) 

10 4.02 
(มาก) 

11 4.20 
(มาก) 

9 

คะแนนเฉลีย่ 4.44 
(มาก) 

 4.30 
(มาก) 

 4.46 
(มาก) 

 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
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4.5.4 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ าแนกตามรายได ้พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 
เหรียญสหรัฐมีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจมีผลอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 4.40 โดยส่ิงดึงดูดทาง
ธรรมชาติมีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 มีผล 4.75 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มี
จ านวน 4.65 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย มีผลจ านวน 4.63 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีผล 4.47 (มาก) ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวมีผลเป็นอนัดบั
ท่ี 5 มีจ านวน 4.40 (มาก) สปาและนวดแผนไทยมีผลเป็นอนัดบัท่ี 6 มีจ านวน 4.33 (มาก) รองลงมา
ไดแ้ก่ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย มีจ านวน 4.32 (มาก) อนัดบัท่ี 8 คือคุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจ
ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีผลจ านวน 4.25 (มาก) การคมนาคมและติดต่อส่ือสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆมีผลเป็นอนัดบัท่ี 9 มีคะแนนความพึง
พอใจจ านวน 4.23 (มาก) และส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรมมีผล 4.20 (มาก) 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ าแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติตวัอย่างท่ีมีรายได้ 10,001-30,000 
เหรียญสหรัฐมีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจมีผลอยูใ่นระดบัมาก มีจ านวน 4.39 โดยอธัยาศยัของคน
ในทอ้งถ่ิน มีผลจ านวน 4.71 (มากท่ีสุด) มีความพึงพอใจมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 รองลงมาไดแ้ก่ส่ิงดึงดูด
ทางธรรมชาติ มีผลจ านวน 4.68 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย มีคะแนนจ านวน 4.66 (มาก
ท่ีสุด) และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น มีผลจ านวน 4.66 (มากท่ีสุด) เช่นกนั ความสะอาดของ
แหล่งท่องเท่ียวมีผลเป็นอนัดบัท่ี 4 มีคะแนนเท่ากบั 4.39 (มาก) รองลงมาไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของเงินท่ี
จ่าย มีผลเป็นอนัดบัท่ี 5 มีจ านวน 4.32 (มาก) อนัดบัท่ี 6 ได้แก่ สปาและนวดแผนไทยและการ
คมนาคมและติดต่อส่ือสาร มีจ านวน 4.29 (มาก) อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม มีผลจ านวน 
4.24 (มาก) คุณภาพของการให้บริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว และการประชาสัมพนัธ์ของ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ มีผลจ านวน 4.07 (มาก)  และ 3.98 (มาก) ตามล าดบั 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอย่างท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ าแนกตามรายได ้พบว่า กลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติตวัอย่างท่ีมีรายได้ 30,001 เหรียญ
สหรัฐข้ึนไป มีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจมีผลอยูใ่นระดบัมาก 4.41 โดยอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 
มีผลสูงสุดอนัดบัท่ี 1 มีจ านวน 4.81 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ มีจ  านวน 4.77 
(มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายและส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม มีผลจ านวน 4.45 
(มาก) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ อาหารไทย มีจ านวน 4.42 (มาก) การคมนาคมและติดต่อส่ือสารมีผลเป็น
อนัดบัท่ี 5 จ านวน 4.39 (มาก) อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว มีผลจ านวน 4.35 
(มาก) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมีผลเป็นอนัดบัท่ี 7 มีผลจ านวน 4.32 (มาก) สปาและนวด
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แผนไทย การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และคุณภาพในการให้บริการของ
ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีผลจ านวน 4.26 (มาก) 4.23 (มาก) และ 4.06 (มาก) ตามล าดบั 

จะเห็นไดว้า่เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าแนกตามรายได ้พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นวา่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ี 1 โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีรายได ้10,001-30,000 เหรียญสหรัฐ และ 30,001 เหรียญสหรัฐ ข้ึนไปแสดง
ให้เห็นว่าอธัยาศยัและความเป็นมิตรไมตรีของชาวอ าเภอปายสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเท่ียว
ต่างชาติอยา่งมาก รองลงมาไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ โดยมีผลกบักลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีมีรายได ้10,001-30,000 เหรียญสหรัฐ และ 30,001 เหรียญสหรัฐ ข้ึนไป แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียว
กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอปายอยา่งมาก อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย 
โดยมีผลกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมีรายได้ ต ่ากว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ และ 10,001-30,000 
เหรียญสหรัฐ  
 
ตารางที ่4.33 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ าแนกตามรายได ้

 
 

ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว ต า่กว่า 10,000 10,001-30,000 30,001 ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 
1. ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 4.75 

(มากท่ีสุด) 
1 4.68 

(มากท่ีสุด) 
2 4.77 

(มากท่ีสุด) 
2 

2. อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 4.65 
(มากท่ีสุด) 

2 4.71 
(มากท่ีสุด) 

1 4.81 
(มากท่ีสุด) 

1 

3. อาหารไทย 4.63 
(มากท่ีสุด) 

3 4.66 
(มากท่ีสุด) 

3 4.42 
(มาก) 

4 

4. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 4.47 
(มาก) 

4 4.66 
(มาก) 

3 4.32 
(มาก) 

7 

5. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 4.32 
(มาก) 

7 4.32 
(มาก) 

5 4.45 
(มาก) 

3 

6. ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 4.40 
(มาก) 

5 4.39 
(มาก) 

4 4.35 
(มาก) 

6 
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ตารางที ่4.33 (ต่อ) 
ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว ต า่กว่า 10,000 10,001-30,000 30,001 ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

7. สปาและนวดแผนไทย 4.33 
(มาก) 

6 4.29 
(มาก) 

6 4.26 
(มาก) 

8 

8. ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม 4.20 
(มาก) 

10 4.24 
(มาก) 

7 4.45 
(มาก) 

3 

9. การคมนาคมและติดต่อส่ือสาร 4.23 
(มาก) 

9 4.29 
(มาก) 

6 4.39 
(มาก) 

5 

10. การประชาสมัพนัธ์ของการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ 

4.23 
(มาก) 

9 3.98 
(มาก) 

9 4.23 
(มาก) 

9 

11. คุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

4.25 
(มาก) 

8 4.07 
(มาก) 

8 4.06 
(มาก) 

10 

คะแนนเฉลีย่ 4.40 
(มาก) 

 4.39 
(มาก) 

 4.41 
(มาก) 

 

ท่ีมา : ผลการศึกษา 
 

4.5.5 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน จ าแนกตามภูมิล าเนา พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียมีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจมี
ผลอยู่ในระดบัมาก มีจ านวน 4.30 โดยอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ินมีคะแนนเฉล่ีย 4.67 (มากท่ีสุด) 
รองลงมาไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ มีคะแนนเฉล่ีย 4.54 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย 
คะแนนเฉล่ีย 4.40 (มาก) อนัดบัท่ี4 ได้แก่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น คะแนนเฉล่ีย 4.35 
(มาก) อนัดบัท่ี 5 ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย คะแนนเฉล่ีย 4.33 (มาก) อนัดบัท่ี 6 ความสะอาของแหล่ง
ท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 (มาก) สปาและนวดแผนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 4.23 (มาก) อนัดบัท่ี 8 ส่ิง
ดึงทางวฒันธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.22 (มาก) การประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
และอ่ืนๆ อยู่อนัดบัท่ี 10 มีคะแนนเฉล่ีย 4.10 (มาก) และคุณภาพในการให้บริการของธุรกิจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.05 (มาก) 
 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ าแนกตามภูมิล าเนา พบว่า กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวยุโรปมีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก มีจ านวน 4.39 โดยท่ีอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ินมีผลมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 จ  านวน 4.82 (มาก
ท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ มีคะแนนเฉล่ีย 4.70 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหาร
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ไทย มีคะแนนเฉล่ีย 4.56 (มากท่ีสุด) อนัดับท่ี 4 ได้แก่ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน มีผล
จ านวน 4.43 (มาก) อนัดบัท่ี 5 ความคุม้ค่าของเงินจ่ายไป มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 (มาก) อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ 
สปาและนวดแผนไทย มีผลจ านวน 4.39 (มาก) อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม มีคะแนน
เฉล่ีย 4.35 (มาก) อนัดบัท่ี 8 ไดแ้ก่ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.30 (มาก) อนัดบั
ท่ี 9 ไดแ้ก่ การคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร มีผลจ านวน 4.17 (มาก) อนัดบัท่ี 10 ไดแ้ก่ คุณภาพใน
การให้บริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.11 (มาก) อนัดบัท่ี 11 ได้แก่ การ
ประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ มีผลจ านวน 4.07 (มาก)  
 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ าแนกตามภูมิล าเนา พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวอเมริกาและแคนาดามีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจ
มีผลอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 โดยส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ มีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 มีคะแนน
เฉล่ีย 4.85 (มากท่ีสุด) รองลงมาได้แก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีคะแนนเฉล่ีย 4.71 (มากท่ีสุด) 
อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย มีคะแนนเฉล่ีย 4.43 (มาก) อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย มี
คะแนนเฉล่ีย 4.42 (มาก) อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 (มาก) 
อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ สปาและนวดแผนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 4.35 (มาก) อนัดบัท่ี 7 การคมนาคมและการ
ติดต่อส่ือสาร มีคะแนนเฉล่ีย 4.33 (มาก) อนัดบัท่ี 8 ส่ิงดึงดูทางวฒันธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 4.32 (มาก) 
อนัดบัท่ี 9 ไดแ้ก่ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 (มาก) อนัดบัท่ี 10 ไดแ้ก่ การ
ประชาสัมพนัธ์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 (มาก) และอนัดบัท่ี 
11 ไดแ้ก่ คุณภาพในการใหบ้ริการของธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว คะแนนเฉล่ีย 4.19 (มาก)  
 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ าแนกตามภูมิล าเนา พบวา่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออกกลางมีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจมีผล
อยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 โดยอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน มีผลมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 มีคะแนน
เฉล่ีย 4.88 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ มีคะแนนเฉล่ีย 4.81 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 
3 ได้แก่ อาหารไทย มีคะแนนเฉล่ีย 4.75 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 4 ได้แก่ ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น มีคะแนนเฉล่ีย 4.73 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 5 ไดแ้ก่ สปาและนวดแผนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 4.48 
(มาก) อนัดบัท่ี 6 ไดแ้ก่ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.45 (มาก) อนัดบัท่ี 7 ไดแ้ก่ 
ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรมและการคมนาคมและการติดต่อส่ืนสาร มีคะแนนเฉล่ีย 4.37 (มาก) อนัดบัท่ี 8 
ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของเงินจ่าย มีคะแนนเฉล่ีย 4.34 (มาก) อนัดบัท่ี 9 ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและอ่ืนๆ มีคะแนนเฉล่ีย 4.19 (มาก) และอนัดับท่ี 10 คุณภาพในการ
ใหบ้ริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ีย 4.13 (มาก)  
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จะเห็นไดว้า่เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าแนกตามภูมิล าเนา พบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีความ
คิดเห็นว่าอธัยาศยัของคนในท่องถ่ินมีผลสูงสุดอนัดบัท่ี 1 โดยมีกลุ่มตวัอย่างชาวเอเชีย ยุโรป และ
ตะวนัออกกลาง อนัดบัท่ี 2 ได้แก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ โดยมีกลุ่มตวัอย่างชาวเอเชีย อเมริกาและ
แคนาดา และตะวนัออกกลาง อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย (ตารางท่ี 4.35) 

 

ตารางที ่4.34  ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ความพงึพอใจต่อการ
ท่องเที่ยว 

เอเชีย ยุโรป อเมริกาและแคนาดา ตะวนัออกกลาง 

ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั ค่าเฉลีย่ อนัดบั 

1. ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 4.54 
(มากท่ีสุด) 

2 4.70 
(มากท่ีสุด) 

2 4.85 
(มากท่ีสุด) 

1 4.81 
(มากท่ีสุด) 

2 

2. อธัยาศยัของคนใน
ทอ้งถ่ิน 

4.67 
(มากท่ีสุด) 

1 4.82 
(มากท่ีสุด) 

1 4.71 
(มากท่ีสุด) 

2 4.88 
(มากท่ีสุด) 

1 

3. อาหารไทย 4.40 
(มาก) 

3 4.56 
(มากท่ีสุด) 

3 4.43 
(มาก) 

3 4.75 
(มากท่ีสุด) 

3 

4. ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

4.35 
(มาก) 

4 4.43 
(มาก) 

4 4.40 
(มาก) 

5 4.73 
(มากท่ีสุด) 

4 

5. ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย 4.33 
(มาก) 

5 4.40 
(มาก) 

5 4.42 
(มาก) 

4 4.34 
(มาก) 

8 

6. ความสะอาดของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

4.24 
(มาก) 

6 4.30 
(มาก) 

8 4.31 
(มาก) 

9 4.45 
(มาก) 

6 

7. สปาและนวดแผนไทย 4.23 
(มาก) 

7 4.39 
(มาก) 

6 4.35 
(มาก) 

6 4.48 
(มาก) 

5 

8. ส่ิงดึงดูดทางวฒันธรรม 4.22 
(มาก) 

8 4.35 
(มาก) 

7 4.32 
(มาก) 

8 4.37 
(มาก) 

7 

9. การคมนาคมและ
ติดต่อส่ือสาร 

4.19 
(มาก) 

9 4.17 
(มาก) 

9 4.33 
(มาก) 

7 4.37 
(มาก) 

7 

10. การประชาสมัพนัธ์ของ
การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยและอ่ืนๆ 

4.10 
(มาก) 

10 4.07 
(มาก) 

11 4.20 
(มาก) 

10 4.19 
(มาก) 

9 

11. คุณภาพในการ
ให้บริการของธุรกิจ
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

4.05 
(มาก) 

11 4.11 
(มาก) 

10 4.19 
(มาก) 

11 4.13 
(มาก) 

10 

คะแนนเฉลีย่ 4.30 
(มาก) 

 4.39 
(มาก) 

 4.41 
(มาก) 

 4.50 
(มาก) 

 



68 
 

4.6 การประมาณสมการค่าใช้จ่ายของนักท่องเทีย่วต่างชาติทีใ่ช้มาท่องเทีย่วทีอ่ าเภอปาย จังหวดั
แม่ฮ่องสอน  

การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการประมาณสมการค่าใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติใช้เดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  โดยใชต้วัแปรอิสระทั้งหมด 7 ตวัแปร คือ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาในการพกั และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า โดยแบบจ าลองจะใชต้วัแปร
อิสระ 7 ตวัในการประมาณสมการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ระยะเวลาในการพกั 
และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.417 หมายความวา่สมการท่ีได้
สามารถประมาณค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวไดร้้อยละ 41.7 โดยตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียว 4 ตวัแปร คือ อาย ุอาชีพ ระยะเวลาในการพกั และการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 

 ปัจจยัดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ 6.523 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงตรงกับสมมติฐาน นั่นคือ ถ้า
นักท่องเท่ียวอายุมากข้ึน 1 ปีจะมีผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 6.523 เหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 250 บาท)  

ส่วนปัจจยัดา้นอาชีพ อาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวมากกว่าอาชีพ
อ่ืนๆ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 64.659 ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงตรงกบั
สมมติฐาน นัน่คือ ถา้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัรัฐและเอกชน จะมี
การใชจ่้ายเงินในการท่องเท่ียวมากกวา่นกัท่องเท่ียวอาชีพอ่ืนๆ 64.659 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,950 
บาท) 

ส่วนปัจจยัระยะเวลาในการพกั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 7.310 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐาน นัน่คือ 
ถา้ระยะเวลาในการท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเพิ่มข้ึน 1 วนั จะมีผลท าให้ค่าใชจ่้ายใน
การท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 7.310 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 210 บาท)  

ส่วนการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในแบบจ าลอง นกัท่องเท่ียวท่ีกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ ามีค่าใช้จ่ายใน
การท่องเท่ียวมากกวา่การมาท่องเท่ียวคร้ังแรก โดยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 204.126 ท่ีระดยั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานนัน่คือ ถา้นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า จะ
การใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมากกว่าการมาท่องเท่ียวคร้ังแรก 204.126 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,120 
บาท) (ตารางท่ี 4.34) 
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ตารางที่ 4.35 การประมาณสมการค่าใชจ่้ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

ตัวแปรอสิระ ค่าสัมประสิทธ์ิ 

ค่าคงท่ี -20.929 
(-0.337) 

เพศ 14.437 
(0.469) 

อาย ุ 6.523** 
(2.994) 

ระดบัการศึกษา 8.890 
(0.296) 

อาชีพ 64.659** 
(2.117) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน -0.002 
(-0.198) 

ระยะเวลาท่ีท่องเท่ียว 
 

7.310*** 
(8.133) 

การกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 204.126*** 
(4.611) 

(R2) 0.417 
F-statistics 35.762 
ท่ีมา : จากการศึกษา  
หมายเหตุ    1.  N = 358 
                 2. **, *** แสดงนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, 0.01 

     3. ตวัเลขในเวงเล็บคือค่า t-statistics 
 

จากแบบจ าลอง เม่ือน าค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระเฉพาะค่าท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติมาแทนค่าใน
สมการ พบวา่นกัท่องเท่ียว มีค่าใชจ่้ายคร้ังละ 261.221 เหรียญสหรัฐ เฉล่ียวนัละ 29.02 เหรียญสหรัฐ 
(ซ่ึงใกลเ้คียงกบัจ านวนค่าใชจ่้ายเฉล่ีย ท่ีวนัละ 33.33 เหรียญสหรัฐ) ตามตารางท่ี 4.26 


