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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอ

ปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา
ท่องเท่ียวอ าเภอปาย จ าแนกตาม อายุ อาชีพ และรายได ้อีกทั้งศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย ตลอดจนศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย โดยท าการสอบถามความคิดเห็นจากนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 ราย ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

นกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 27 ปี มีสถานภาพโสด เป็น
นกัศึกษาและธุรกิจส่วนตวั มีระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อปี 20,000 เหรียญสหรัฐ 
รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อปี 43,000 เหรียญสหรัฐ ภูมิล าเนามาจากประเทศในเอเชีย 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในภาพรวม มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.19 ประกอบดว้ยดา้นบุคลากร
มีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.69 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นราคา มีผลคะแนนเฉล่ีย 
4.27 (มาก) และอนัดบัท่ี 3 ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ คะแนนเฉล่ีย 4.23 (มาก) ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าแนกตามช่วงอายุ พบวา่ช่วง
อาย ุ18-22 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.14 โดยปัจจยัดา้นบุคลากรมีผล
เป็นอนัดบัท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.52 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์มีผลมีค่าเฉล่ีย 4.29 
(มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นราคา มีผลคะแนนเฉล่ีย 4.16 (มาก) ช่วงอายุ 23-27 ปี มีความเห็นว่า
ปัจจยัมีผลอยูใ่นระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 4.17 โดยดา้นบุคลากรมีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 
4.74 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นสถานท่ี มีผลคะแนนเฉล่ีย 4.23 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์คะแนนเฉล่ีย 4.19 (มาก) ช่วงอายุ 28 ปี ข้ึนไป มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.28 โดยดา้นบุคลากรมีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 4.80 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 
ไดแ้ก่ ดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ีย 4.39 (มาก) และอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.31 
(มาก) 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าแนกตาม
อาชีพ พบว่าอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก มีผลคะแนนเฉล่ีย 
4.19 โดยดา้นบุคลากร มีผลอนัดบัท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.72 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นสถานท่ี 
มีผลคะแนนเฉล่ีย 4.23 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.23 (มาก) อาชีพ
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 4.11 ประกอบด้วยด้าน
บุคลากร มีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.59 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
คะแนนเฉล่ีย 4.25 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นราคา มีผลคะแนนเฉล่ีย 4.16 (มาก) อาชีพพนกังาน
รัฐและเอกชนมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.24 ประกอบดว้ยดา้น
บุคลากร มีผลป็นอนัดบัท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 4.24 ประกอบดว้ยดา้นบุคลากร คะแนนเฉล่ีย 4.75 (มาก
ท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นราคา มีคะแนนเฉล่ีย 4.33 (มาก) และอนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลคะแนนเฉล่ีย 4.23 (มาก) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ าแนกตาม
รายได ้พบวา่กลุ่มตวัอย่างรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐ มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 4.23 ประกอบดว้ยดา้นบุคลากรมีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย 4.74 
(มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์มีคะแนนเฉล่ีย 4.26 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นราคา มี
คะแนนเฉล่ีย 4.19 (มาก) กลุ่มนกัท่องเท่ียวตวัอยา่งท่ีมีรายได ้10,001-30,000 เหรียญสหรัฐ มีความ
คิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.14 ประกอบดว้ยด้านบุคลากรมีผลเป็น
อนัดบัท่ี 1 คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.69 (มากท่ีสุด) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี มีผลคะแนนเฉล่ีย 4.25 
(มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 (มาก) กลุ่มนกัท่องเท่ียวตวัอย่างท่ีมี
รายได ้30,001 เหรียญสหรัฐข้ึนไปมีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.19 โดยดา้นบุคลากรมีผลเป็นอนัดบัท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 4.73 (มากท่ีสุด) อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ดา้น
ราคา มีคะแนนเฉล่ีย 4.35 (มาก) อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลคะแนนเฉล่ีย 4.24 (มาก) 

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวประเทศไทยส่วน มีวตัถุประสงค์พักผ่อนหย่อนใจ        
ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวเป็นคร้ังแรก มีการจดัการในการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง ประเทศท่ีนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติเดินทางไปท่องเท่ียวก่อนจะมาท่ีประเทศไทยไดแ้ก่ ประเทศลาว กมัพูชา และ อินโดนีเซีย 
ส่วนประเทศท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางไปท่องเท่ียวหลงัจากท่องเท่ียวประเทศไทยได้แก่ 
ประเทศลาว กมัพชูา และญ่ีปุ่น  

นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงคท่ี์จะพกัผอ่น
หยอ่นใจ ส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวอ าเภอปายเป็นคร้ังแรก มีการจดัการการท่องเท่ียวดว้ยตวัเอง บุคคล
ท่ีร่วมเดินทางท่องเท่ียวดว้ยคือเพื่อน แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการคน้ควา้ในการมาท่องเท่ียวอนัดบัท่ี 1 



72 
 

ไดแ้ก่อินเตอร์เน็ต อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่เพื่อน อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่หนงัสือท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอ าเภอ
ปายท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ถนนคนเดินปาย อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ น ้ าตกหมอแปงและ
น ้ าตกแม่เยน็ อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่สะพานประวติัศาสตร์อ าเภอปาย สถานท่ีพกัแรมระหวา่งเดินทาง
ไดแ้ก่โฮมสเตย/์เกสท์เฮา้ส์และบงักะโล ระยะเวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียวเฉล่ีย 8 วนั ค่าใชจ่้ายของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีท่องเท่ียวอ าเภอปายเฉล่ีย 33.3 เหรียญสหรัฐ/วนั/คน โดยค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด
ได้แก่ค่าท่ีพกั พาหนะท่ีใช้เดินทางมายงัอ าเภอปายได้แก่รถบัสโดยสาร พาหนะท่ีใช้เดินทาง
ท่องเท่ียวในอ าเถอปายไดแ้ก่รถจกัรยานยนต์ และส่วนใหญ่คิดว่าในอนาคตอีก 3 ปีขา้งหน้าจะ
กลบัมาท่องเท่ียวอ าเภอปายอีก  

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จังหวดั
แม่ฮ่องสอนในภาพรวมแลว้ พบวา่นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจมีผลอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.40 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่อธัยาศยัของ
คนในทอ้งถ่ิน และอนัดับท่ี 3 ได้แก่อาหารไทย ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา
ท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจ าแนกตามอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 18-22 ปี มี
ความคิดเห็นว่าความพึงพอใจมีผลอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.32 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่อธัยาศยั
ของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่อาหารไทย อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุ 23-27 ปี มีความเห็นว่าความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.38 
อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 3 
ไดแ้ก่อาหารไทย กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวช่วงอายุ 28 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.46 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่
อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จังหวดั
แม่ฮ่องสอนจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีความคิดเห็นวา่ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.44 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่
ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพ
นกัศึกษา มีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.30 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ อาหาร
ไทย อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอาชีพพนกังานรัฐและเอกชน มีความคิดเห็นว่าความพึงพอใจมีผลอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.46 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน 
อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย 
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เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
จ าแนกตามรายได ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 เหรียญสหรัฐ มีความเห็นวา่ความพ
พอใจอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่
อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่อาหารไทย กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ 10,001-30,000 
เหรียญสหรัฐ มีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.39 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่
อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได ้30,001 เหรียญสหรัฐข้ึนไป มีความคิดเห็นวา่ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ อธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ส่ิงดึงดูดทาง
ธรรมชาติ อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่าย   

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
จ าแนกตามภูมิล าเนา พยวา่ กลุ่มตวัอยา่งชาวตะวนัออกกลางมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ีย 
4.50 โดยมีอนัดบัท่ี 1 คืออธัยาศยัไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 
อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย กลุ่มตวัอยา่งชาวอเมริกาและแคนาดามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.41 โดยอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ อนัดบัท่ี 2 คืออธัยาศยัไมตรีของ
คนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 3 คืออาหารไทย กลุ่มตวัอยา่งชาวยโุรปมีความพึงพอใจระดบัมาก มีคะแนน
เฉล่ีย 4.39 โดยอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่อธัยาศยัไมตรีของคนในทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 คือส่ิงดึงดูดทาง
ธรรมชาติ อนัดบัท่ี 3 คืออาหารไทย กลุ่มตวัอยา่งชาวเอเชียมีความพึงพอใจอยูร่ะดบัมาก มีคะแนน
เฉล่ีย 4.30 โดยอนัดบัท่ี 1 คืออธัยาศยัไมตรีของคนทอ้งถ่ิน อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ส่ิงดึงดูดทางธรรมชาติ 
อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ อาหารไทย 

ในการประมาณการค่าใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยใชแ้บบจ าลอง Ordinary Least Squares (OLS) ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแปรอิสระท่ี
มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวมี 4 ตวัแปร คือ อายุ อาชีพ ระยะเวลาในการพกั และ
การกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ถา้นกัท่องเท่ียวมีอายุมากข้ึน 1 ปี จะมี
ผลท าให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 6.523 เหรียญสหรัฐ นักท่องเท่ียวท่ีประกอบอาชีพ
พนักงานรัฐและเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 64.659 
เหรียญสหรัฐ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระยะเวลาการพกัเพิ่มข้ึน 1 วนัจะมีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
7.310 เหรียญสหรัฐ และนักท่องเท่ียวท่ีท าการเท่ียวซ ้ าอ าเภอปายจะมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว
มากกวา่กลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวคร้ังแรกจ านวน 204.126 เหรียญสหรัฐ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอ

ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
1. จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ไดแ้ก่อธัยาศยัไมตรีของคนในทอ้งถ่ินเป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นควรท่ีจะการรักษาภาพลกัษณ์ความเป็น
ไทย รวมไปถึงอนุรักษ์ความเป็นทอ้งถ่ินเอาไวเ้พื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจในการมา
ท่องเท่ียว  

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อนกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีมี
อาชีพนกัศึกษาและกลุ่มท่ีมีรายได ้ 10,001 – 30,000 เหรียญสหรัฐอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประชาสัมพนัธ์ให้ตรงกบัพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางอินเตอร์เน็ตมากข้ึน 
เน่ืองมาจากนักท่องเท่ียวใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลในการท่องเท่ียว ฉะนั้ นควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียวใหห้ลากหลายช่องทางมากยิ่งข้ึน เพื่อสร้างการรับรู้และส่งต่อ
ขอ้มูล 

3. จากการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อคุณภาพในการ
ให้บริการของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นควรมีการรักษามาตรฐานและ
ปรับปรุงพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการ รวมไปถึงการฝึกอบรมผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ เพื่อ
สร้างความประทบัใจต่อนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว 

4. จากการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปายนั้น ส่วนใหญ่เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมาคร้ังแรก ดงันั้น ความหาแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหม่ๆให้มีความหลากหลายเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางกลบัมาท่องเท่ียวอ าเภอปายอีกคร้ัง 

5. จากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มี
ค่าท่ีพกัและค่าอาหารมากกวา่ ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดงันั้น ควรมีการพฒันาส่ิงอ านวย
ความสะดวกและปรับปรุงคุณภาพของท่ีพกัและอาหาร นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายเพื่อซ้ือสินคา้ท่ีระลึกมี
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 11 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดงันั้น ควรมีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพ 
และความหลากหลายของสินคา้เพื่อกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวเกิดการใชจ่้ายเพิ่มข้ึน 

6. จากการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีแนวโนม้ท่ีจะมีค่าใชจ่้าย
ในการท่องเท่ียวมากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวสามารถท าไดโ้ดย
การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางกลุ่มคนท างาน บริษทั เวบไซต์ ของในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเขา้ถึงกลุ่มคนท างานไดอ้ยา่งแพร่หลายมากยิง่ข้ึน 
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 7. จากการศึกษาการประมาณการสถิติพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ ามี
ค่าใช้จ่ายมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังแรกจ านวน ดงันั้นทางภาครัฐและเอกชน
ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวอ าเภอปายเกิดความ
ประทบัใจและกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 


