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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
การท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จ านวน 400 คน ใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะห์ความแตกต่างดว้ยค่าที และการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปายมาก่อน คิดเป็นร้อย
ละ 34 ไม่เคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย ร้อยละ 66 เป็นเพศชาย ร้อยละ 36.5 เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 63.5 โดยมีอายุ 21 – 30 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 52.3 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 27.3 
และอายมุากกวา่ 51 ปี ร้อยละ 3.0 สถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 71.0 รองลงมาสถานภาพสมรสแลว้ 
ร้อยละ 26.3 และสถานภาพหมา้ย ร้อยละ 0.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 70.3 ต ่ากว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 16.8 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ ร้อยละ 13 เป็นผูป้ระกอบอาชีพผูใ้ชท้กัษะแรงงาน 
ร้อยละ 39.3 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 31.8 และ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 0.5 มีรายไดต่้อเดือน
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท ร้อยละ 39.3 รายไดต่้อเดือน 15,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 33.7 และ
รายไดต่้อเดือนมากกว่า 50,001 บาท ร้อยละ 8.5 ส่วนความคาดหวงัท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอ
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ ค่าเฉล่ียความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียความคาดหวงัใน
ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวมีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ส่วนการรับรู้จริงต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมีการรับรู้จริงต่อดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
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ท่องเท่ียว และเม่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัในการท่องเท่ียว กบั การรับรู้จริงต่อการท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย มีผลต่างท่ีมีแนวโน้มไปสู่ความไม่พึงพอใจ โดยเฉพาะความไม่พึงพอใจในดา้นการ
บริการอ่ืนๆมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

จากผลการวจิยัในประเด็นความคาดหวงัและการรับรู้จริงของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ มีความแตกต่างในคะแนนเฉล่ียรวมและในแต่ละ
ดา้น ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่มีช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้จริง ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึง
ควรปรับปรุงและพฒันาการให้บริการท่องเท่ียวในดา้นต่างๆ เพื่อลดช่องวา่งระหวา่งความคาดหวงั
และการรับรู้จริงให้น้อยท่ีสุด อันจะน ามาซ่ึงบริการท่องเท่ียวท่ีเหนือกว่าความคาดหวงัของ
นกัท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจและพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research was to examine the expectation and perception of Thai 

tourists towards tourism in Pai, Mae Hong Son province and to examine tourists’ satisfaction by 
comparing the expectations and perceptions of Thai tourists in Pai, Mae Hong Son province. 

The samples in this study were Thai tourists who traveled to Pai. A total of 400 
samples were collected by a convenient sampling. Questionnaires were used to collect data. The 
data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, t-test, and ANOVA. 

The result showed that 34% of the samples used to travel to Pai district while 66% 
never visited Pai before. Among them, 36.5% were male and 63.5% were female. Most of the 
samples (52.3%) were in the age of 21 – 30 years old, followed by the age of 31 – 40 years old 
(23.7%) and the age over 51 years old with only 3%. Most of the samples (71%) were single,   
26.3% were married, and 0.8% was widowed. The majority (70.3%) had the education level of 
Bachelor degree while 13% hold the Master degree. For the occupations, 39.3% were skilled 
worker, 31.8% were unemployed, and 0.5% was agricultures. 39.3% of the samples had the 
monthly income less or equal to 15,000 while 33.7% had the monthly income between 15,001 – 
30,000 Baht, and 8.5% had over 50,001 Baht. For the expectation towards tourism in Pai district, 
the overall score was relatively high. The highest score of expectation was the destination image 
followed by the lifestyle and local culture. For the perception, it was found that the overall score 
was moderate. The highest score of tourists’ perception was the facilities of the local area, 
followed by the image of tourist attraction. When compared the expectations and the perception 
of the tourism in Pai, the result was likely lead to tourists’ dissatisfaction, especially the 
disappointed ones were the services and the lifestyle and local culture. 
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Since the study found the gap between tourists’ expectation and perceptions towards 
Pai, it is suggested that the local authorities should improve the image and develop tourism in Pai 
in order to reduce those gaps. In overall, the services provided to tourists should be greater than 
what they expect to result in tourists’ impression and satisfaction. 
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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้มี เป้าหมายระยะยาวไว้ว่า               
ปี พ.ศ. 2555 ก าหนดไวใ้ห้การท่องเท่ียวมีเอกลักษณ์ไทยในมาตรฐานสากล (World Class)            
ทั้งในดา้นแหล่งท่องเท่ียว การใหบ้ริการ และรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมบูรณ์ และเป้าหมายระยะสั้น 
ปี พ.ศ. 2541 - 2546 “เท่ียวไทยรักษไ์ทย” เสนอให้พฒันาการท่องเท่ียวไปในทิศทางท่ีช่วยอนุรักษ์
มรดกทางวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมย ัง่ยืน (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดท า
แผนปฏิบติัการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งชาติ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545 - 2549, 2544 : 1-2) ในนโยบายการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 มุ่งเนน้ในการพฒันาการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืน และ
เร่งรัดส่งเสริมสร้างค่านิยมให้คนไทยเพิ่มการเดินทางท่องเท่ียวจบัจ่ายใช้สอยภายในประเทศ 
กระจายไปทัว่ภูมิภาคตลอดปี เพื่อเพิ่มดุลการท่องเท่ียวให้มากข้ึน เป็นการกระจายความเจริญไป     
สู่ทอ้งถ่ิน ดงัจะเห็นไดจ้ากการพยากรณ์รายไดจ้ากการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยปี พ.ศ. 
2544 - 2549 ของแต่ละภาคมีแนวโนม้สูงข้ึน 

การศึกษาแนวโน้มการท่องเท่ียว พบว่านักท่องเท่ียวเร่ิมมีความรู้สึกจ าเจกับแหล่ง
ท่องเท่ียวเดิมๆ เร่ิมหนัเหเขา้หาธรรมชาติ ใหค้วามสนใจท่ีจะศึกษาและสัมผสักบัวฒันธรรม วิถีชีวิต
ของชาวชนบทท่ีอยูก่บัธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน (คู่มือส่งเสริมหมู่บา้นท่องเท่ียว. 2543 : 1) ซ่ึงในแต่ละ
จงัหวดัต่างก็พยายามท่ีจะเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียวของตนเอง เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็น
แหล่งเงินท่ีส าคญั อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนก็เป็นอีกจงัหวดั ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก 
ส่วนใหญ่จะเนน้ไปทางการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่
เป็นภูเขาและป่าไม้ มีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย เช่น ห้วยน ้ าดงั น ้ าตกหมอแปง วดัน ้ าฮู หมู่บา้น
กะเหร่ียงแม่ปิง เจดียพ์ระธาตุแม่เยน็ โป่งน ้ าร้อนท่าปาย เป็นตน้ อีกทั้งยงัไดรั้บการส่งเสริมจากทาง
ราชการในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 - 2551 ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน (จงัหวดั
เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ล าพูน ล าปาง น่าน แพร่) และโครงการงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีมติว่า “ให้สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัฐานเศรษฐกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยเพิ่มมูลค่าภาค
เกษตร อุตสาหกรรม หตัถอุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว เพื่อลดปัญหาความยากจน และให้
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ผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนภายในกลุ่มจงัหวดัมากท่ีสุด” (ส านกังานจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2548) และยงัมีการส่งเสริมนโยบายภาวการณ์ลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นการท่องเท่ียวในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ท่ีอ  าเภอปายอีกดว้ย (ส านกังานพาณิชย ์จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน, 2549)  

ซ่ึงขณะน้ีแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน เปรียบเสมือนเป็น
สัญลกัษณ์ของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ดว้ยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงามและวฒันธรรมท่ีโดดเด่น 
เป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและพกัผอ่น
มากข้ึน เป็นการสร้างรายไดแ้ละอาชีพให้กบัชุมชนทอ้งถ่ินมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการ
เพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวนั้น คือ ปัญหาความเส่ือมโทรมและการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม
ของแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชนในท้องถ่ินด้วยผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงน้ีอาจส่งผลต่อการรับรู้หรือประสบการณ์ท่ีนกัท่องเท่ียวพึงไดรั้บ หากนกัท่องเท่ียวเกิด
ความรู้สึกทางดา้นลบต่อสถานท่ีท่องเท่ียวแลว้ จะท าให้นกัท่องเท่ียวไม่อยากกลบัมาเท่ียวชมแหล่ง
ท่องเท่ียวอีก และอาจมีการบอกต่อถึงประสบการณ์ท่ีตนไดรั้บ ซ่ึงจะเกิดผลเสียหายต่ออุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเม่ือพิจารณาจากสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
มาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น หากเปรียบเทียบจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มา
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย ในช่วงปี พ.ศ. 2551 กบัปี พ.ศ. 2552 แลว้ พบวา่ มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้
มาท่องเท่ียวในอ าเภอปายลดลงถึง 38.64% (ท่ีมา สถิตินกัท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา) ถือเป็นส่ิงท่ีน่ากงัวลหากปัญหายงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข โดยท่ีผา่นมา พบวา่ การพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้น ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัความ
ตอ้งการและความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว ท าให้ไม่สามารถประเมินไดว้่าการ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียวท่ีไดก้ระท าไปนั้น ตรงตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวหรือไม่ และมี
การรับรู้อยา่งไรต่อแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้จ  าเป็นต้องศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เกิดการพฒันาทางดา้น
การท่องเท่ียว และการรักษาความย ัง่ยืนของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมให้เกิดรายได้ให้กบัชุมชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเม่ือทราบถึงความ
คาดหวงัของนักท่องเท่ียวแล้วนั้น จะสามารถน ามาก าหนดแนวทางในการปรับปรุง พฒันาและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนักท่องเท่ียว เพื่อให้การท่องเท่ียวของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีความ
ย ัง่ยนืและสวยงามตลอดไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
         1.  เพื่อส ารวจความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
         2.  เพื่อส ารวจการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

         3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการ
รับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
1.3  สมมุติฐำน 

จากการทบทวนวรรณกรรม (บทท่ี 2) ท าใหผู้ว้จิยัก าหนดสมมุติฐานดงัต่อไปน้ี 
       1. นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีความคาดหวงัในการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั 
       2.  นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ในการท่องเท่ียวท่ี
แตกต่างกนั 
       3. นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั โดยเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
1.4  ขอบเขตในกำรวจัิย 
          1.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
                พื้นท่ีศึกษาก าหนดไวท่ี้ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
          2.  ขอบเขตดา้นกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีศึกษา 

     กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาคือ นกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
     มุ่งศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอ

ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมุ่งศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว โดยเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 
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1.5  นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 

ควำมคำดหวงั หมายถึง ความคาดหวงัท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ตามความรู้สึกนึกคิดถึง
ของนักท่องเท่ียว โดยการคาดคะเนหรือคาดหวงัล่วงหน้าเก่ียวกบัภาพลักษณ์ บรรยากาศความ
สวยงาม ความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว การบริการท่ีนกัท่องเท่ียวควรไดรั้บของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กำรรับรู้ หมายถึง การรับรู้ท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียว ตามความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ี
ไดไ้ปเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการสัมผสั มองเห็น จากสภาพความเป็นจริงว่า
เป็นอยา่งไร 

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีมีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยน าความคาดหวงัและการรับรู้มาเปรียบเทียบเพื่อประเมินความพึงพอใจ ถา้พบว่า
ความคาดหวงัมากกวา่การรับรู้ แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวไม่พอใจ ความคาดหวงัเท่ากบัการรับรู้ แสดง
วา่ นกัท่องเท่ียวพอใจ และความคาดหวงันอ้ยกวา่การรับรู้ แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวประทบัใจ 

นักท่องเทีย่ว หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัอ าเภอปาย 

นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง ชาวไทยทั้งเพศชายเพศหญิงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นการชัว่คราว แต่ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง และไม่เกิน 60 วนั เพื่อ
ท่องเท่ียว พกัผอ่น ประชุม / สัมมนา หรือวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม ท่ีมิใช่การท างานประจ า 

กำรท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่ปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว อาจจะมี
ระยะเวลานอ้ยกว่า 24 ชัว่โมง หรือมากกวา่ก็ได ้โดยความสมคัรใจ และเพื่อวตัถุประสงค์ของการ
เดินทางใดๆ ก็ตาม ท่ีมิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้และก่อให้เกิดการกระท าร่วมกนัของ
นักท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ รัฐบาลและชุมชนผูเ้ป็นเจา้บา้น ท่ีจะใช้กระบวนการดึงดูดใจ และ
ตอ้นรับขบัสู้นกัท่องเท่ียว 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

         1.  เพื่อทราบถึงความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

         2.  เพื่อทราบถึงการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

         3.  ขอ้มูลความคาดหวงัและการรับรู้จากนกัท่องเท่ียว สามารถน าไปใชพ้ฒันาและจดัการการ
ท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมให้มี
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การท่องเท่ียวในอ าเภอปาย ช่วยอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี และสืบทอดวิถีชีวิตชาวบา้นแบบ
โบราณ 

          4.  ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริมและสรรหากลยุทธ์ใหม่เพื่อ
ประกอบการวางแผนทางการตลาดของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ใช้ในการ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอปาย เพื่อตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว และ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นพื้นฐาน ส าหรับผูส้นใจท่ีตอ้งการศึกษาในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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บทที ่ 2 
ทฤษฎ ีแนวคดิ และผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชใ้น
การศึกษา รวมทั้งไดศึ้กษารายงานวจิยั ตลอดจนวรรณกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  ลกัษณะทัว่ไปของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความคาดหวงั 
2.4  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ 
2.5  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
2.6  การทบทวนงานวรรณกรรม เร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ ท่ีมาจากงานวิจยั 
2.7  กรอบแนวความคิดในงานวจิยั 
 

2.1  ลกัษณะทัว่ไปของอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
การท่องเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยมีความส าคญัต่อรายได้

ของประเทศ สามารถน าเขา้เงินตราต่างประเทศไดม้าก ทุกรัฐบาลจึงให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในทุกดา้น และมีการก าหนดนโยบาย แผน แนวทางการพฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวของประเทศไวอ้ยา่งชดัเจน (มิศรา สามารถ, 2543) ยกตวัอยา่งเช่น ยุทธศาสตร์การ
ท่องเท่ียวของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2551) และกรอบ
นโยบายดา้นการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2551) เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมภาคบริการท่ีขยายตวัอยา่งรวดเร็วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นอีกจงัหวดัหน่ึงในภาคเหนือท่ีมีการขยายตวัดา้นการท่องเท่ียวอย่าง
รวดเร็ว ดงันั้นองค์การบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จึงไดจ้ดัท ากรอบยุทธศาสตร์การพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน (2550 - 2552) เก่ียวกบัเร่ืองยุทธศาสตร์การพฒันา
ดา้นการท่องเท่ียวในเร่ืองการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว โดยเนน้ความเป็นเอกลกัษณ์ของ
ทอ้งถ่ิน เป็นธรรมชาติและคนในทอ้งถ่ินเขา้มีส่วนร่วม การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์และการพฒันา การบริหารการจดัการท่องเท่ียวอยา่งเป็นระบบ โดยมีแนว
ทางการพฒันา คือ การบริหารการจดัการท่องเท่ียวในทุกๆด้าน ด้านการประชาสัมพนัธ์การ
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ท่องเท่ียว การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว (กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2550) 

เทศบาลต าบลปายเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งหน่ึงของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
และไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล  พ.ศ. 2550 - 2554 ซ่ึงไดว้างแผนแนวทางในการ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียว คือ มุ่งท่ีจะพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการท่องเท่ียว เช่น จดัท าป้ายและสถานท่ีบอกทาง ปรับภูมิทศัน์สองขา้งทางถนนให้
สวยงาม สามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว ดูแลรักษาและด าเนินการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นประจ า
อยา่งต่อเน่ือง (เทศบาลต าบลปาย, 2550) 

การท่องเทีย่วในเทศบาลต าบลปาย 

เทศบาลต าบลปายเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีจุดแข็งหรือศกัยภาพในการ
พฒันาตนเองท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากจงัหวดั อ าเภอ ต าบลอ่ืนๆ หลายประการ เช่น จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูห่่างไกล มีภูมิประเทศเป็นภูเขา และป่าไมท่ี้ยงัอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยูใ่น
หุบเขาท่ีมีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี มีทศันียภาพ ธรรมชาติท่ีสวยงาม มีการให้บริการดา้นการ
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป ทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ และยงัมี
วฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีความหลากหลายของชนเผา่ท่ียงัคงวฒันธรรมเดิมอยา่งมัน่คง 
มีความปลอดภยัในชีวิตสูง ดา้นอาชญากรรมมีนอ้ยมาก และมีผูค้นดี - มีน ้ าใจ และมีหน่วยงาน
ราชการสนบัสนุนกิจการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (อรรคเดช ตาปราบ, 2550) 

        2.1.1  ประวตัิและความเป็นมา 

จากการสืบคน้ประวติัหมู่บา้นของสภาวฒันธรรมอ าเภอปาย (2548) ได้ให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัประวติัหมู่บา้นต าบลเวียงใตไ้วว้า่ เม่ือปี พ.ศ. 2350 มีพวกไทใหญ่ไดพ้ากนัหนีกบฏมาจาก
เมืองป่ัน, เมืองนาย, เมืองแสนหวี, เมืองเชียงตุง, เมืองลางเครือ และเมืองตา้งยาน มีพวกพม่า มอญ 
มาดว้ย บางครอบครัวเลยเขา้ไปอยูเ่ชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน เม่ือมาถึงบา้นดอน (ปัจจุบนั
คือ ต าบลเวียงเหนือ) จึงตกลงตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่นัน่ และยกขุนส่างปายข้ึนเป็นพ่อเมือง และต่อมา 
พ.ศ. 2375 สมยัพระเจา้มโหตรประเทศ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ ไดส่้งเจา้แกว้เมืองมา (พระญาติ) 
ออกส ารวจชายแดนทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ของจงัหวดัเชียงใหม่ และออกมาคลอ้งชา้งไวใ้ชใ้น
งานราชการ เม่ือมาถึงเมืองปาย ก็พบขุนส่างซอยหรือส่างซอนะ เจา้แกว้แนะน าให้ขุนส่างซอ หรือ
พะก่าซอ ยา้ยเมืองมาตั้งทางฝ่ังขวาหรือทางตกแม่น ้ าปาย เพราะเป็นท่ีราบกวา้งขวางเหมาะแก่การ
เพาะปลูก จะวางผงัเมืองก็สวย (ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งต าบลเวยีงใต ้) 

ต่อมาเม่ือพะก่าซอผูเ้ป็นพอ่เมืองไดถึ้งพิราลยัไป ผูเ้ป็นบุตรคือพะก่ากัน่นะ ข้ึนปกครอง
บา้นเมืองแทน ในปี พ.ศ. 2427 จึงไดส้ร้างเวียงใหม่ข้ึน และแบ่งราษฎรท่ีมีฐานะดี มีฝีมือในเชิงฟัน
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ดาบ จากฝ่ังซา้ยเวยีงเก่า (ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งต าบลเวียงเหนือ) มาตั้งบา้นเรือนท่ีเวียงใหม่เรียกวา่ “เวียง
ใต”้ จากนั้น พะก่ากนันะ พ่อเมืองก็ไดส้ถาปนาข้ึนเป็น พระด ารงราษฎร์เสมา ไดป้รับปรุงบา้นเวียง
ใต ้มีการจดัท าถนนหนทางเป็นถนนใหญ่ 4 สาย มีรูปร่างเป็นตาราง มีตรอกมีซอยสวยงามมาก และ
สร้างหอ เรียกวา่ “หอเจา้ฟ้า” (ปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งท่ีวา่การอ าเภอปาย) ตลอดจนการจดัแบ่งหมู่บา้นข้ึน
เรียกวา่ “ป๊อก” ข่าวการสร้างเวียงใหม่ไดข้ยายไปทัว่ทุกแห่ง ชาวไทใหญ่ ชาวพื้นเมือง ตลอดทั้ง
บรรดาเช้ือเจา้ไทใหญ่บางส่วน ไดมี้การอพยพจากเมืองปัน เชียงตอง เชียงตุงมาสมทบกบัพี่นอ้ง
ท่ีมาจากเมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองพร้าว และบา้นป่าขามหลวงเชียงใหม่ เม่ือมาแลว้ก็จดัแบ่งเป็น
หมู่ๆ ข้ึนเพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง โดยพวกท่ีมาจากเมืองพร้าว ก็ให้มาตั้งเป็นหมู่ท่ี 1 ป๊อกเมือง
ป้าว (เมืองพร้าว) ซ่ึงไดร้วมกบัป๊อกท่ีมาจากเกียงตอง (เชียงตอง) ในเวลาต่อมาพวกท่ีมาจากเมือง
แพร่ รวมกนัเน่ืองจากมีการท าอุตสาหกรรมหมอ้ขาย จึงเรียกวา่ ป๊อกเจา้หมอ้ หมู่ท่ี 2 พวกท่ีมาจาก
บา้นป่าขามหลวงเชียงใหม่ เรียกเป็นป๊อกป่าขาม หมู่ท่ี 3 พวกท่ีมาจากเมืองน่าน เรียก ป๊อกเมืองน่าน 
หมู่ท่ี 4 (ปัจจุบนัคือ บา้นเมืองแพร่) หลงัจากนั้นไดมี้ผูค้นอพยพเขา้มาเร่ือยๆ ส่วนใหญ่มาจาก
แม่ฮ่องสอน ขยายออกไปรวมกนัเป็นหมู่ท่ี 5 บา้นน ้าฮู ซ่ึงห่างจากตวัอ าเภอ 3 กิโลเมตร และ หมู่ท่ี 6 
บา้นหว้ยปู ซ่ึงเดิมเป็นหมู่บา้นของต าบลแม่นาเติง 
        2.1.2  ลกัษณะทางกายภาพ 

      2.1.2.1  อ าเภอปายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ต าบล ได้แก่ 

   -  เวยีงเหนือ 
   -  เวยีงใต ้
   -  นาเติง 
   -  แม่ฮ้ี 
   -  ทุ่งยาว 
   -  เมืองแปง 
   -  โป่งสา 

                    2.1.2.2  พืน้ทีเ่ขตอ าเภอปาย 
         มีพื้นท่ีอยูใ่นความดูแล 2,244.7 ตารางกิโลเมตร 

                    2.1.2.3  อาณาเขตติดต่อ 

                          ทิศเหนือ ติดกบั เมืองป่ัน จงัหวดัตองย ีรัฐฉาน (ประเทศพม่า) 
                          ทิศใต ้ติดกบั อ าเภอเวยีงแหง อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอแม่แตง (จงัหวดัเชียงใหม่) 
                          ทิศตะวนัออก ติดกบั อ าเภอสะเมิงและอ าเภอกลัยาณิวฒันา (จงัหวดัเชียงใหม่) 
                          ทิศตะวนัตก ติดกบั อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอ าเภอปางมะผา้ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
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                   2.1.2.4  ลกัษณะภูมิประเทศ 

                         พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเนินเขา มีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัคือ แม่น ้ าปาย ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ า
เพื่อใช้ในการอุปโภคท่ีส าคัญของเทศบาลและมีล าห้วยม่วงกอนซ่ึงมีต้นน ้ ามาจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ ในช่วงฤดูแลง้จะแหง้ขอด 

2.1.2.5  ลกัษณะภูมิอากาศ 

 ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส 
ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กนัยายน อุณหภูมิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส 
ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม อุณหภูมิเฉล่ีย 6 องศาเซลเซียส 

2.1.2.6  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

        -  ดา้นการคมนาคมขนส่ง เทศบาลต าบลปาย มีระบบโครงสร้างถนนท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งชุมชน / หมู่บา้นต่างๆ ภายในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบค่อนขา้งสะดวกและทัว่ถึง เส้นทาง
คมนาคมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1095 ซ่ึงเทศบาลฯ ไดรั้บมอบให้อยูใ่นความ
ดูแลจากกรมทางหลวงเม่ือปี พ.ศ. 2547 (เฉพาะในเขตพื้นท่ีเทศบาล) การคมนาคม สามารถเดินทาง
ไปจงัหวดัเชียงใหม่ระยะทาง 137 กิโลเมตร และไปจงัหวดัแม่ฮ่องสอนระยะทาง 111 กิโลเมตร มี
รถโดยสารซ่ึงไดรั้บการสัมปทานจากบริษทัเปรมประชาขนส่ง จ ากดั จ านวน 5 เท่ียวต่อวนั มีรถ
ร่วมบริการท่ีสามารถเรียกใช้บริการไดต้ลอดเวลา มีสนามบินซ่ึงสามารถน าเคร่ืองบินเล็กส่วนตวั
หรือเช่าเหมาล าลงจอดได ้

  -  ดา้นการไฟฟ้า จ านวนครัวเรือนท่ีใชไ้ฟฟ้าในเขตเทศบาลมีมากกวา่ 99 % 
  -  ดา้นการประปา เทศบาลต าบลปาย ด าเนินกิจการประปาเชิงพาณิชยม์านานกวา่ 

20 ปี ปัจจุบนัมีราษฎรผูใ้ชน้ ้ าประมาณ 731 ราย สามารถผลิตน ้าประปาได ้3,000 ลบ.ม. / วนั 
  -  ดา้นการส่ือสารและโทรคมนาคม มีท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข จ านวน 1 แห่ง 

(อยูใ่นเขต อบต.เวยีงใต)้ มีการใหบ้ริการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหลากหลายระบบ 
  -  ดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของประชาชนในเขตเทศบาล

จะมีลกัษณะแนวยาวไปตามถนนสายหลกัของชุมชน ปัจจุบนัจะมีการเติบโตเฉพาะจุด (ชุมชนบา้น
ป่าขาม) ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นบริการสาธารณะ การพฒันาการขยายผิวจราจรบางช่วงไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การรุกล ้ าท่ีสาธารณะตลอดสองขา้งทาง การวาง
จ าหน่ายอาหารหรือสินคา้บนทางเทา้ การก่อสร้างอาคารรุกล ้า การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของชุมชน 
โดยขาดการวางแผนหรือการวางผงัเมืองและขาดความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
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        2.1.3  ประชากร 
              จ  านวนหลงัคาเรือน ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลต าบลปาย อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รวม 7 
ต าบล 62 หมู่บา้น มีประชากรทั้งหมด 26,889 คน แยกเป็นชาย 14,129 คน หญิง 12,760 คน มีความ
หนาแน่นเฉล่ียต่อพื้นท่ีประมาณ 12 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 

  กลุ่มชาติพนัธ์ุ ประกอบด้วย ชาวพื้นเมือง / ไทใหญ่ ร้อยละ 53 และชาวกลุ่มน้อยอีก    
ร้อยละ 47 
        2.1.4  ข้อมูลเศรษฐกจิและสังคม 

    2.1.4.1  อาชีพ 
   การเกษตรกรรม เทศบาลมีพื้นท่ีการเกษตรทั้งส้ินประมาณ 233 ไร่ จ านวน

ครัวเรือนในภาคเกษตรประมาณ 185 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นขา้ว รองลงมา
คือ กระเทียมและถัว่เหลือง มีรายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 25,000 บาท/ปี 

การอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น กลุ่มท าน ้ าพริกคัว่ทราย , ท า
ถัว่เน่าแผน่ (ถัว่เหลือง) กลุ่มท าน ้าพริกลาบ กลุ่มเทียนประดิษฐ ์กลุ่มผลิตดอกไมจ้นัทน์ ฯลฯ 

การปศุสัตว ์มีโรงฆ่าสัตวท่ี์เป็นกิจการของเทศบาล จ านวน 1 แห่ง ให้บริการแก่
ผูป้ระกอบการคา้ซากสัตว ์ประเภท ววั ควาย หมูและไก่ 
 2.1.4.2  การพาณชิยกรรม/การบริการ 
                                   มีสถานบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง จ านวน 1 แห่ง 

                   มีธนาคารกรุงไทย จ านวน 1 แห่ง 
                   มีธนาคารกรุงเทพ จ านวน 1 แห่ง 
                   มีธนาคารออมสิน จ านวน 1 แห่ง 
                   มีธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ านวน 1 แห่ง 
                   มีสถานีขนส่ง จ านวน 1 แห่ง 
   2.1.4.3  การศึกษา 

  มีสถานศึกษาอยูใ่นเขตเทศบาล จ านวน 3 แห่ง คือ 
                                        -  ศูนยโ์ภชนาการเด็กเล็กบา้นเมืองพร้าว 
                                        -  โรงเรียนอนุบาลปาย (ระดบัประถมศึกษา) 
                                        -  โรงเรียนปายวทิยาคาร (ระดบัมธัยมศึกษา) 

      การศึกษาอ่ืนๆ 
                                        -  โรงเรียนปริยติัธรรมแผนกธรรม (วดัหลวง) 1 แห่ง 
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                   2.1.4.4  ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

              ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนา
อิสลาม ส่วนศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท่ีน่ีนั้นเน่ืองจากประชากรในเขต
เทศบาลดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ (ชาวไต) ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
สืบสานกนัมา จึงมีลกัษณะค่อนไปทางศิลปวฒันธรรม ประเพณีแบบไทใหญ่ (สภาวฒันธรรม
อ าเภอปาย, 2548) 
 วฒันธรรมและประเพณ ี

              -  ประเพณีปอยส่างลอง (คือ การบวชสามเณร) นิยมจดัในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม การจดังานแต่ละคร้ังจะจดั 3 วนั หรือ 5 วนั งานบวชเณรคร้ังหน่ึงๆ มกัจะจดั
รวมกนัหลายคน 

              -  ประเพณีต่างซอมต่อหลวง (คือ การถวายขา้วมธุปายาส) ประเพณีน้ีจดัให้มีข้ึน
ในวนัพระระหวา่งพรรษา 

              -  วานปะลีก (พิธีการสืบชะตาบา้น) ในปีหน่ึงๆ ปกติจะประกอบพิธีคร้ังหน่ึง
หลงัจากเสร็จส้ินงานเทศกาลสงกรานตไ์ปแลว้ 

              -  ประเพณีสลากภตั จะเร่ิมตั้งแต่เดือน 10 แรม 15 ค ่า ไปจนถึงเดือน 11 แรม 6 ค ่า 
โดยจดัใหมี้ทุกๆ วดั ผลดัเปล่ียนกนัไป 

              -  จ่ากา้เพจอน ประเพณีน้ีนิยมท ากนัในวนัพระระหว่างพรรษา เป็นการท าบุญ
ถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ ์ในตอนเชา้และท าการเล้ียงขา้วอุบาสกอุบาสิกาท่ีไปจ าศีลภาวนาท่ีวดั 

              -  ปอยลอ้หรือปอยเหลิม เป็นประเพณีท าบุญศพพระภิกษุท่ีมรณภาพ จดัวา่เป็น
งานท่ีใหญ่งานหน่ึง 

  โบราณสถาน 

              -  วดัหลวง เป็นวดัใหญ่ มีพระเจดียศิ์ลปะไทใหญ่ประดิษฐานอยูก่ลางลานวดั และ
มีเจดียท์รงมอญลอ้มรอบ ใตซุ้้มเจดียเ์ป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าวนัเหนือฐานเจดียอ์งค์
ใหญ่เป็นมณฑปท่ีสวยงาม และเป็นวดัประจ าอ าเภอปาย เป็นท่ีท าการของเจา้คณะอ าเภอมาตั้งแต่
สมยัเจา้ฟ้าปกครอง บริเวณท่ีสร้างวดัเดิมเป็นวดัร้างมาก่อน สร้างเม่ือพ.ศ. 2346 มีพระพุทธรูปใหญ่
ก่อดว้ยอิฐถือปูนไดท้รุดโทรมไป ต่อมาพระยาราชเจา้เมืองปายสร้างองค์เจดียค์รอบพระพุทธรูป 
สร้างได ้3 ปีก็เสร็จ พระยาราช มาใส่ยอด เม่ือ พ.ศ. 2444 และวดัหลวงยงัเป็นแหล่งประดิษฐาน องค์
พระพุทธรูป คือ พระเพชร เป็นพระคู่บา้นคู่เมืองอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ของชาวอ าเภอปาย มาตั้งแต่สมยั
โบราณ ถา้หากวา่ปีใดฝนไม่ตกตามฤดูกาล ประชาชนจะพากนัไปกราบอาราธนาอญัเชิญพระเพชร
แห่แหนไปตามทอ้งถนน เพื่อใหป้ระชาชนสรงน ้ า อีกไม่นานฝนก็จะตกลงมา    ท าให้ประชาชนอยู่
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กนัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข พืชพนัธ์ุธญัญาหารอุดมสมบูรณ์ องคพ์ระเพชรเป็นทองสัมฤทธ์ิ สูงประมาณ 
2 ฟุตคร่ึง หนา้ตกักวา้ง 0.5 ฟุต วดัหลวง ตั้งอยูท่ี่บา้นเมืองพร้าว หมู่ท่ี 1 ต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

              -  วดัป่าขาม เป็นวดัเก่าแก่วดัหน่ึง เป็นศิลปะแบบไทใหญ่ เร่ิมสร้างราว พ.ศ.2412 
มีกุฏิจ  านวน 6 หลงั สร้างไวอ้ยา่งสวยงามมาก เสา ฝา เพดาน ลงรักปิดทอง ใส่กระจกอยา่งสวยงาม 
วดัน้ีมีความส าคญัคือเป็นท่ีพกัของอาคนัตุกะ ทั้งบรรพชิต และคฤหสัถ์รวมทั้งเคยเป็นท่ีพกัของ
ทหารเม่ือคร้ังสงครามอินโดจีน และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วดัป่าขามตั้งอยูท่ี่บา้นป่าขาม หมู่ท่ี 3 
ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

              -  วดักลาง เร่ิมสร้างราว พ.ศ. 1213 วดัน้ีเป็นวดัท่ีสวยงาม เป็นท่ีเชิดหนา้ชูตาของ
อ าเภอปาย ลกัษณะเด่นของวดัน้ีจะมีพระพุทธรูปประจ าวนัรอบฐานเจดีย ์ วดักลาง ตั้งอยูท่ี่บา้นป่า
ขาม หมู่ท่ี 3 ต าบลเวยีงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

              -  ศาลเจา้พอ่มือเหล็ก ตั้งอยูบ่ริเวณวดัหลวง พอถึงเดือน 7 หรือเดือนมิถุนายน ของ
ทุกปี ประชาชนจะพากนัมาท าพิธีบวงสรวง มีเคร่ืองเซ่นบูชาบวงสรวง เช่น ดอกไมสี้ขาว ขนมท่ีมีสี
ขาว และผลไมต่้างๆ ดนตรีบรรเลงท่ีใชใ้นพิธีคือ เคร่ืองป่ี มีหมอเพลงพื้นบา้นมาร้องร าท าเพลงเวลา
เจา้พอ่จะมาเขา้ทรงร่าง 

              -  กู่เจา้ฟ้า ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของวดัหลวง ห่างจากวดัประมาณ 50 
เมตร (ปัจจุบนัอยู่ด้านหลงัโรงพยาบาลปาย) ในอดีตเป็นท่ีบรรจุพระอฐิัของเจา้ฟ้าเมืองปายทุก
พระองค ์

              -  กู่พระสงฆ ์ตั้งอยูใ่นเขตหมู่ท่ี 4 บา้นเมืองแพร่ ต าบลเวียงใตอ้  าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน (ปัจจุบนัอยูบ่ริเวณทุ่งนาแลง้ โรงเรียนปายวทิยาคาร) เป็นท่ีบรรจุอฐิัของเจา้คณะอ าเภอ
ปาย คือ ครูบาโยง และครูบาออ 

              -  เสาหลกัเมือง สร้างเม่ือประมาณ พ.ศ. 2470 โดยมีทา้ววิจิตร ศรีปาวิน เป็นผู ้
ก  าหนดเขตติดต่อระหวา่งต าบล อ าเภอ จงัหวดั โดยเป็นผูจ้ดัท าและเป็นตวัหนงัสือบอกระยะทาง
เป็นอกัษรลา้นนา ปัจจุบนัเสาหลกัเมือง ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีวา่การอ าเภอปาย ตั้งอยูท่ี่บา้นเมืองพร้าว 
หมู่ท่ี 1 ต าบลเวยีงใต ้

                  2.1.4.5  ข้อมูลอนามัยส่ิงแวดล้อม 

            -  ทรัพยากรน ้ า เทศบาลต าบลปาย มีแหล่งน ้ าท่ีส าคญัเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
ไดแ้ก่ ล าน ้าปาย ล าหว้ยม่วงกอน สภาพแหล่งน ้ าจะขาดแคลนในช่วงฤดูแลง้ ประกอบกบัเกษตรกร
ท าการเพาะปลูกพืชจึงมีการใชน้ ้ าเป็นจ านวนมาก และขาดการดูแลรักษาตน้น ้ า อีกสาเหตุหน่ึงก็คือ 
การตดัไมท้  าลายป่า ดินไม่สามารถอุม้น ้ าไวไ้ด ้ท าให้มีการพงัทลายของหนา้ดินอยา่งรวดเร็ว ส่งผล
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กระทบต่อระบบการผลิตน ้ าประปา ของเทศบาลอีกทางหน่ึงดว้ย และการขยายตวัของชุมชนเมือง
อยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั เกิดการเขา้มาประกอบการคา้ การท าธุรกิจของคนในพื้นท่ีและต่างพื้นท่ี มี
หอ้งพกั โรงแรม เกสทเ์ฮา้ส์ไวบ้ริการนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวท าให้ปริมาณการใชน้ ้ า
มีมากข้ึน และมีน ้ าเสียจากบา้นเรือนร้านคา้ สถานประกอบการต่างๆเร่ิมมีปริมาณเพิ่มข้ึน โดยขาด
การเอาใจใส่ของผูป้ระกอบการ ไม่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีการบ าบดัน ้ าเสียก่อนท่ีจะถ่ายเทของ
เสียลงสู่ล าน ้า 

            -  การก าจดัขยะมูลฝอย เทศบาลต าบลปายมีสถานท่ีฝังกลบขยะจ านวน 1 แห่ง มี
พื้นท่ี 15 ไร่ ตั้งอยูท่ี่บา้นห้วยปู หมู่ท่ี 6 บา้นเวียงใต ้อ าเภอปาย การก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลปาย ด าเนินงานโดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มีพนกังานประจ ารถขยะ 6 ท่าน มีรถเก็บ
ขยะมูลฝอย จ านวน 2 คนั การเก็บขยะมูลฝอยของพนกังานประจ ารถขยะจะเก็บทุกวนัในช่วงเวลา 
04.00 - 09.00 น. และจะน าไปทิ้งท่ีแหล่งฝังกลบขยะ ซ่ึงจะมีพนกังานขบัรถ JCB ท าหนา้ท่ีฝังกลบ
ขยะทุกวนั ปริมาณขยะในแต่ละวนั มีปริมาณแตกต่างกนัตามจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาลต าบลปาย โดยเฉล่ียแลว้มีปริมาณขยะวนัละ 5 - 8 ตนั 

 

2.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการคน้ควา้ ผูว้ิจยัพบงานวิจยัท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ดงัน้ี 

นัฐพงศ์  คุมา  (2549) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวอ าเภอ
ปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวอ าเภอปาย เพื่อ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นคร้ังแรกและมากบัเพื่อน นกัท่องเท่ียวชาวไทย
เดินทางมาโดยรถยนตส่์วนตวั และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเดินทางมาโดยรถโดยสารประจ า
ทาง นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เขา้พกัท่ีเกสตเ์ฮา้ส์ โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทย มีระยะเวลาพ านกัเฉล่ีย
ประมาณ 2-3 วนั และนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศมีระยะเวลาพ านกัเฉล่ียมากกวา่ 7 วนัแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเท่ียวมากท่ีสุด คือ น ้ าตกหมอแปงและกองแลน (ปายแคนยอน) ความคิดเห็น
ของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลท าให้มาท่องเท่ียวอ าเภอปายมากท่ีสุด คือ ดา้นความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น รองลงมาคือความช่ืนชอบในธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ของอ าเภอปาย 
และความหลากหลายมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสถานท่ีท่องเท่ียว ตามล าดบั ในการศึกษาความพึง
พอใจของนกัท่องเท่ียวพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจดา้นอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ความหลากหลายความมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสถานท่ีท่องเท่ียว ส่วน
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รองลงมา
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คือความช่ืนชอบในธรรมชาติและวฒันธรรมท้องถ่ินและด้านการให้บริการของร้านอาหาร 
ตามล าดบั 

ธวัชชัย  มานิตย์  (2550) ศึกษาเร่ือง ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเท่ียวต่อชุมชน
ท้องถ่ินกรณีศึกษาต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบวา่ ชุมชนในเขต
เทศบาลหลงัจากไดรั้บการส่งเสริมการท่องเท่ียวในระยะหลงัปี พ.ศ. 2540 ไดรั้บบริการน ้ าประปา
และไฟฟ้าไดค้รบทุกพื้นท่ี มีการด าเนินการในเร่ืองการจดัเก็บขยะและการก าจดัโดยวิธีการฝังกลบ 
มีการปรับปรุงถนนและซอยต่างๆ เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง ท าใหมี้ความสะดวกในการสัญจร
ไปมา และมีการสร้างรางระบายน ้าสาธารณะ 

สวกฤต  อินใจ  (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการเลือกใช้
บริการเกสต์เฮ้าส์ ในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 ปีข้ึนไปสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพ
เป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ีย 10,001 - 20,000 บาท ต่อเดือน มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ
และภาคกลาง ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการเกสตเ์ฮา้ส์ 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยั
ดา้นท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงประกอบดว้ย สถานท่ีตั้งใกลแ้หล่งชุมชน สถานท่ีตั้งใกลแ้หล่งท่องเท่ียว มีท่ีจอด
รถสะดวก และความสวยงามของบริเวณรอบเกสตเ์ฮา้ส์  รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึง
ประกอบดว้ย มีห้องพกัให้เลือกหลายประเภท การตกแต่งภายในห้องพกัสวยงาม ท่ีพกัสะอาด
เรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และปัจจยัดา้นราคา ซ่ึงประกอบดว้ย มีหลายราคาให้
เลือกบริการ ราคาถูกวา่ท่ีพกัประเภทอ่ืน แจง้ราคาห้องพกัไวอ้ย่างชดัเจน ส่วนการทดสอบความ
แตกต่างในความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการเกสตเ์ฮา้ส์ จ าแนกตาม
กลุ่ม เพศ อาย ุและรายไดแ้ลว้ พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ือง การตกแต่งภายในห้องพกัสวยงาม 
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองของการมีโปรโมชัน่พิเศษในวนัส าคญั นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยมีความเห็นแตกต่างกนัในกลุ่มอาย ุส่วนปัจจยัทางการตลาดอ่ืนๆ นกัท่องเท่ียวชาวไทย เม่ือ
จ าแนกตามกลุ่มเพศ อายแุละรายไดแ้ลว้ มีความเห็นไม่แตกต่างกนั 

ดา้นพฤติกรรมการเลือกใชเ้กสตเ์ฮา้ส์ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่พกัเกสตเ์ฮา้ส์ ท่ีมีราคาไม่เกิน 
500 บาท ต่อวนั ระยะเวลาพกั 2 วนั ทราบแหล่งขอ้มูลในการหาท่ีพกัเกสตเ์ฮา้ส์ จากอินเตอร์เน็ต 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการให้บริการของเกสต์เฮา้ส์ดา้นท าเลท่ีตั้งมากเป็นอนัดบั
หน่ึง 
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อุดร  วงศ์ทับทิม  (2544) ศึกษาเร่ือง ชุมชนกับการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม ต าบลแม่ฮ้ี อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการศึกษา คน้พบรูปแบบการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบับริบทชุมชน มีดงัน้ี 

1) การพฒันาศกัยภาพบุคลากรในทอ้งถ่ิน เพิ่มขีดความสามารถในการเขา้ถึงองคค์วามรู้
เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของเยาวชน 

2) การศึกษาธรรมชาติ เพื่อใหเ้ยาวชนเขา้ถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ีของตนเอง 

3) การศึกษาศกัยภาพในการพฒันาการท่องเท่ียว ซ่ึงมีทั้งแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
วฒันธรรมประวติัศาสตร์ 

4) การศึกษาความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ อ าเภอปายเป็นแหล่งวฒันธรรมท่ีส าคญั
แห่งหน่ึงของลา้นนา อดีตเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชาวลวัะ ซ่ึงปัจจุบนัร่วมกนัก่อตั้งพิพิธภณัฑ์แสดงของ
ใชใ้นชีวติประจ าวนั เคร่ืองมือเกษตรกรรมดั้งเดิม การทอผา้ยอ้มสีธรรมชาติ เพื่อสืบทอดต านานชน
เผา่ 

5) ร่วมกนัก าหนดแผนและร่วมจดัการการท่องเท่ียวในเชิงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยค านึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ และวิถีชุมชนเป็น
ส าคญั 

สิริกมล  กันทะวัง  (2553) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีภูมิล าเนาในภาคกลาง มีการศึกษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดป้ระจ าเฉล่ีย 10,001 - 20,000 บาท 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยจะไม่เก่ียวกบัฤดู แต่ตอ้งการ
ไปเยีย่มชมธรรมชาติในแหล่งท่องเท่ียว โดยมีเหตุผลท่ีตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพราะตอ้งการเพิ่ม
รสชาติให้ชีวิต ในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามเดินทาง
ดว้ยตวัเองทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มาเท่ียวอ าเภอปายเป็นคร้ังแรก ใชร้ถยนตส่์วนตวัเป็นพาหนะ และ
เดินทางมากบัเพื่อน โดยมีระยะเวลาในการพกัท่ีอ าเภอปายเป็นเวลา 2 คืน ซ่ึงส่วนใหญ่พกัท่ีรีสอร์ต 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากไปเท่ียวท่ีถนนคนเดินมากท่ีสุด ในการจดัการเดินทางคร้ังน้ี ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกมาเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพราะความตอ้งการดา้นกายภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถามเอง โดยก่อนการเดินทางคร้ังน้ี มีการหาขอ้มูลจากค าบอกเล่าของญาติ / เพื่อน
มากท่ีสุด โดยมีความเห็นวา่แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุด คือ ค าบอกเล่าของญาติ / เพื่อน ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่หาขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด ซ่ึงในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี 
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มีการเตรียมการท่องเท่ียวโดยเดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยา่งดี มีการจองท่ีพกั จอง
พาหนะล่วงหนา้ 

จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงั กบัค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าท่ีไดรั้บของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อองคป์ระกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม “พึงพอใจ” ต่อองคป์ระกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในอ าเภอปายจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ดา้นโรงแรม ท่ีพกั ดา้นร้านอาหารและแหล่งบนัเทิงยามราตรี และดา้นบริษทัน าเท่ียว
หรือธุรกิจท่ีให้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียว เน่ืองจากค่าเฉล่ียการรับรู้คุณค่าท่ีไดรั้บสูงกวา่และ / 
หรือเท่ากบัค่าเฉล่ียความคาดหวงั ส่วนดา้นแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงดึงดูด ดา้นร้านจ าหน่ายสินคา้และ
ของท่ีระลึก และดา้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ผูต้อบแบบสอบถาม “ไม่พึงพอใจ” เน่ืองจากค่าเฉล่ีย
การรับรู้คุณค่าท่ีไดรั้บต ่ากวา่ค่าเฉล่ียความคาดหวงั 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามระบุนั้น ไดแ้ก่ ความเป็นธรรมชาติลดลง 
วถีิชีวิตของคนในทอ้งถ่ินแตกต่างจากสมยัก่อน ราคาค่าสินคา้และบริการค่อนขา้งสูง ความสะอาด
ปลอดภยัไม่ดีเท่าท่ีควร และระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวไม่
เพียงพอ 

นภดล  นพรัตน์  (2551) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา 
พบว่า การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื คือ 

1. ปัจจยัภายใน ประชาชนมีทศันคติท่ีดีปานกลางต่อการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน ตระหนกั
ถึงประโยชน์ท่ีได้รับต่อส่วนรวมจากการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนและตระหนักถึงปัญหา
ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียวมากพอสมควรในระดบัปานกลาง 

2. ปัจจยัภายนอก ประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้นการท่องเท่ียว และไดรั้บการ
ชกัชวนจากบุคคล หรือหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผูน้ าหมู่บา้นในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืค่อนขา้งมาก และมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวและการไดรั้บ
การสนบัสนุนจากภาครัฐดา้นการท่องเท่ียวในระดบัปานกลาง 

ส่วนการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารดา้น
การท่องเท่ียว แรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐดา้น
การท่องเท่ียว และการไดรั้บการชกัชวนจากบุคคล หรือหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนของประชาชนมากกว่าปัจจยัภายในซ่ึง 
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ไดแ้ก่ทศันคติของประชาชนต่อการท่องเท่ียว ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการพฒันาการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนืและการตระหนกัถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนมาก ไดแ้ก่ 1) ขาดการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวท่ีดี 2) แหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพของพื้นท่ี                 
3) ส่ิงแวดลอ้มและสภาพภูมิทศัน์เส่ือมโทรม 4) เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ระกอบการท่องเท่ียว
และประชาชนในทอ้งถ่ิน 

การศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จงัหวดัเม่ฮ่องสอน ยงัไม่พบวา่มีผูใ้ดไดท้  าการศึกษาวิจยัโดยตรงในประเด็นน้ี มีเพียงแต่การศึกษา
ถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางมาเท่ียวและในการเลือกบริการห้องพกั และการศึกษา
ถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเท่านั้น ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาเป็นกรอบใน
การวเิคราะห์และเป็นแนวทางในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

 

2.3  แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

        2.3.1  ความหมายและความส าคัญของความคาดหวงั 

      สุภคัญานี  สุขส าราญ (อา้งถึงใน กรรวี กนัเงิน 2550 : 36) กล่าวว่า ความคาดหวงั 
หมายถึง สภาพการประเมินความสามารถของตนเอง กบัความตั้งใจในการท างานสู่เป้าหมายท่ี
ตอ้งการ หากบุคคลมีความสามารถสูง ตั้งใจสูงจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานสูง ในทางตรงกนัขา้ม 
หากบุคคลมีความสามารถต ่า ไม่ตั้งใจ ก็จะน าไปสู่ความไม่ส าเร็จในการท างานตามท่ีหวงัผล 

      สุณีย ์ ธีรดากร (อา้งถึงใน กรรวี  กนัเงิน 2550 : 36) กล่าวว่า ความคาดหวงั คือ 
ความคาดหวงัว่าพฤติกรรมนั้นจะเป็นสาเหตุให้ไปถึงเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้แนวคิดในการอธิบาย
ความคาดหวงัของรอตเตอร์ (Rotter, อา้งถึงใน เสริมสกุล  เสร็จกิจ, 2547 : 58) แบ่งเป็น 2 ประการ 
คือ ความคาดหวงัเฉพาะกบัความคาดหวงัทัว่ไป ซ่ึงความคาดหวงัเฉพาะ (Specific Expectancies) 
สะทอ้นให้เห็นประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงในอดีตกบัความคาดหวงั
ทัว่ไป (Generalized  Expectancies) ซ่ึงเป็นผลรวมของประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
คลา้ยคลึงกนัหรือเก่ียวขอ้งกนั 

      รัตนา  สุขะนินทร์ (2547 : 12-13) กล่าววา่ ความคาดหวงั (Expectation) คือ ทศันคติ
ท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการหรือความปรารถนาท่ีผูบ้ริโภค คาดหวงัจะไดรั้บจากการบริการนั้นๆ 

      สุรางค ์  จนัทร์เอม (2529 : 54-55) ไดใ้ห้ความหมายของความคาดหวงัไวว้า่ ความ
คาดหวงั (Expectation) คือความเช่ือว่าส่ิงใดท่ีน่าจะเกิดข้ึนและส่ิงใดบ้างน่าจะไม่เกิดข้ึน          
ความคาดหวงัจะเกิดข้ึนไดถู้กตอ้งหรือไม่ข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของบุคคล เช่น บุคคลเคยมี
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ประสบการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนักบัประสบการณ์ใหม่ก็อาจท าการคาดหวงัไดไ้ม่พลาดเกินไป หรือ
อาจจะคาดหวงัไดถู้กตอ้งบุคคลท่ีไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในส่ิงใดมกัจะไม่มีความคาดหวงัใน
ส่ิงนั้นหรือหากมีการคาดหวงัก็มกัไม่เกิดข้ึนจริงตรงตามท่ีคาดหวงัไวค้วามคาดหวงัท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จช่วยใหบุ้คคลมีทศันคติต่อตนเองไปในทางท่ีดีข้ึน 

      จากความหมายขา้งตน้ อาจสรุปความหมายของความคาดหวงัไดว้่า ความคาดหวงั
ของนักท่องเท่ียวต่อการจดัสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวจึงเป็นความคาดหวงัต่อสภาพการ
ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวพึงปรารถนา และไดจิ้นตนาการไวก่้อนไดส้ัมผสัจริง กบัแหล่งท่องเท่ียว
ดว้ยตนเอง โดยการจินตนาการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวในแต่ละบุคคลก็จะ
แตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัและส่วนบุคคลดว้ย 

         2.3.2  องค์ประกอบของความคาดหวงั 

      แนคเลอร์ และลอว์เลอร์ (อ้างถึงใน กรรวี  กนัเงิน 2550 : 38) ได้กล่าวถึง
องคป์ระกอบของความคาดหวงัไว ้3 ประการ คือ 

      1.  การคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึน บุคคลจะมีพฤติกรรมอยา่งไร จะข้ึนอยูก่บัในใจ
เขามีการคาดหวงัอยา่งไรเก่ียวกบัผลท่ีติดตามมา เช่น คนท่ีคาดหวงัวา่ถา้เขามีการผลิตเพิ่มข้ึนเขาจะ
ไดรั้บการยกยอ่ง เขาก็จะตดัสินใจท างานหนกัข้ึน แต่ถา้เขาคาดหวงัวา่แมมี้การผลิตเพิ่มข้ึน เขาก็จะ
ไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเพิ่มข้ึนเลย เขาก็จะไม่ทุ่มเทใหก้บังานเป็นพิเศษแต่อยา่งใด 

      2.  ความพอใจหรือคุณค่าของผลท่ีเกิดข้ึนท่ีเขาคาดหวังว่าจะเกิดข้ึนนั้ น ได้
ก่อใหเ้กิดความพอใจหรือมีคุณค่าแก่เขาเพียงใด เช่น คนท่ีคาดหวงัวา่ถา้เขาท างานหนกัข้ึน เขาจะได้
ค่าจา้งเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะสร้างความพอใจแก่เขามาก แต่ถ้าการท างานหนักข้ึนท าให้เขาได้ค  ายกย่อง 
ชมเชยซ่ึงไม่ใช่เงิน ก็จะท าใหเ้ขามีความพอใจนอ้ย 

      3.  ความคาดหวงัเก่ียวกบัก าลงัความพยายามกบัผลการปฎิบติังาน ความคาดหวงั
ของบุคคลเก่ียวกับความยุ่งยากในการปฎิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ จะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของบุคคลนั้นวา่จะปฎิบติังานดงักล่าวนั้นหรือไม่ 

      รัตนา  สุขะนินทร์ (อา้งถึงใน กรรวี  กนัเงิน 2550 : 35-36) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของความคาดหวงั ดงัน้ี 

      องคป์ระกอบของความคาดหวงั (The component of Customer Expectations) ไดแ้ก่ 

1.1 บริการท่ีพึงประสงค ์(Desired  Service) เป็นส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บหรือ
ปรารถนาท่ีจะไดรั้บซ่ึงระดบัของความปรารถนานั้น ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการส่วนบุคคล และความ
เช่ือของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการท่ีไดรั้บ 
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1.2 บริการท่ีเพียงพอ (Adequate  Service) เป็นระดบัท่ีต ่าสุดของการบริการท่ีลูกคา้
จะยอมรับได ้โดยไม่เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ซ่ึงความคาดหวงัระดบัน้ีเกิดจากการรับรู้ของผูบ้ริโภค
ต่อทางเลือกของผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ 

1.3 บริการท่ีคาดการณ์ (Predicted  Service) เป็นระดบัการให้บริการท่ีลูกคา้คาดวา่
จะไดรั้บ จากผูใ้หบ้ริการ ในขณะท่ีลูกคา้พบปะกบัผูใ้หบ้ริการ การบริการท่ีคาดการณ์น้ีมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการก าหนดระดบัการบริการท่ีพึงประสงค ์
        2.3.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

      อีแวน (Evans, 1962 อา้งถึงในบุศรินทร์ หนุนภกัดี, 2534) ไดใ้ห้ค  าอธิบายเก่ียวกบั
ความคาดหวงัวา่ “ความคาดหวงัเป็นความรู้สึกท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง ความตอ้งการของคนในการท่ี
จะตีความต่อสภาพแวดลอ้ม เพื่อใหไ้ดม้าในส่ิงท่ีตนตอ้งการ” 

      ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บสาร ท่ีก่อให้เกิดความคาดหวงัและ
พฤติกรรมในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัของผูรั้บสารนั้น โดยทัว่ไปแลว้ ในการรับข่าวสารของแต่ละ
บุคคลนั้นจะเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน ประกอบดว้ย 

1) ตอ้งการข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ 
2) ตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือ ทศันคติและค่านิยมของตน 
3) ตอ้งการประสบการณ์ใหม่ 
4) ตอ้งการความสะดวกและรวดเร็วในการรับสาร 

       ลูแทนส์ (อา้งถึงใน กรรวี กนัเงิน 2550 : 37) ไดก้ล่าววา่ ทฤษฏีความคาดหวงัมี
ก าเนิดมาจาก แนวความคิดเก่ียวกบัความคาดหวงั ในสาขาจิตวทิยาของเลวนิ (Lawin) และทอลแมน 
(Tolman) จากแนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือก และผลประโยชน์จากทฤษฏีด้าน
เศรษฐศาสตร์ โดยวรูม (Vroom) เป็นผูพ้ฒันาข้ึนในปี ค.ศ. 1964 วรูมไดน้ าแนวคิดดงักล่าวน้ีมาตั้ง
เป็นทฤษฏีความคาดหวงั เพื่ออธิบายถึงการจูงใจในการท างานโดยตรง และต่อมาทฤษฏีของวรูมก็
ไดรั้บความนิยมในการน ามาศึกษาเก่ียวกบัการจูงใจในการวจิยัเป็นอนัมาก 

 สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (2547 : 177-178) กล่าววา่ นกัจิตวิทยาในยุคท่ีอยูใ่นกลุ่ม
ปัญญานิยม (Cognitive) มีความเช่ืออย่างหนักแน่นว่า มนุษยเ์รานั้นเป็นสัตวโ์ลกท่ีใช้ปัญญาหรือ
ความคิดของตนในการตัดสินใจว่าจะกระท าหรือแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกไป 
เพื่อท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีสนองตอบความตอ้งการของตน ดว้ยความเช่ือเช่นน้ีเอง จึงเกิดฐานคติ 
(Assumptions) ดงัน้ี 

1) พฤติกรรมของมนุษยเ์รานั้นเกิดข้ึนจากผลรวมของแรงผลกัดนัภายในตวัของ
เขาเอง และแรงผลกัดนัจากส่ิงแวดลอ้ม 
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2) คนแต่ละคนมีความตอ้งการ ความปรารถนาและเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 

3) บุคคลตดัสินใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมใด โดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอยา่ง ซ่ึง
ส่ิงท่ีเป็นขอ้มูลใหเ้ลือก ไดแ้ก่ ความคาดหวงัในผลลพัธ์ท่ีจะไดภ้ายหลงัจากการแสดงพฤติกรรมนั้น
ออกไปแลว้ 

       รัชนีกร  เศรษฐโฐ (อา้งถึงใน กรรวี กนัเงิน 2550 : 36) กล่าววา่ ความคาดหวงัจะ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์สองประการ คือ 1) ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 2) ผลประโยชน์ทาง
สังคม 

       ดงันั้น ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียว
จึงเป็นความคาดหวงัต่อสภาพการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวพึงปรารถนา และไดจิ้นตนาการไวก่้อน
ไดส้ัมผสัจริง กบัแหล่งท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยการจินตนาการต่อการจดัการสภาพแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียวในแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัปัจจยัและส่วนบุคคลดว้ย 

 

2.4  แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัการรับรู้ 

        2.4.1  ความหมายของการรับรู้ 

       การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีมนุษยจ์ะเขา้ใจส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึงท่ีปรากฏกบัประสาท
สัมผสัส่วนใดส่วนหน่ึงของเรา การรับรู้เป็นส่ิงท่ีก าหนดความตอ้งการ แรงจูงใจ และการกระท า
ในทางพฤติกรรมต่างๆ ให้เกิดข้ึน ทั้งน้ีการรับรู้ก็ไดมี้การให้ความหมายของการรับรู้ไวห้ลายท่าน 
ดงัต่อไปน้ี 

       สุชา  จนัทร์เอม (2544 : 30-31) ไดก้ล่าววา่ การรับรู้ (Perception) คือ กระบวนการ
ท่ีบุคคลเข้าติดต่อกับส่ิงแวดล้อมหรือส่ิงเร้าท่ีอยู่รอบๆ ตัว เช่น บุคคล สัตว์ ส่ิงของ และ
ปรากฎการณ์ธรรมชาติต่างๆ ลว้นจดัเป็นส่ิงเร้าทั้งส้ิน และบุคคลจะรับรู้โดยใชอ้วยัวะสัมผสั (Sense 
Organ) ท่ีมีอยู่ ไดแ้ก่ หู ตา ปาก จมูก ผิวหนงั เป็นตน้ โดยการรับรู้ จะตอ้งมีการตีความหมายจาก
การรับสัมผสัหรือตอ้งมีการใส่ความหมายใหก้บัส่ิงต่างๆ ท่ีผา่นเขา้มา ในการรับสัมผสันั้นดว้ย 

       จ  าเนียร ช่วงโชติ (อา้งถึงใน กรรวี กนัเงิน 2550 : 46) ไดส้รุปความหมายของการ
รับรู้วา่เป็นการแปลหรือตีความของการสัมผสัท่ีไดรั้บออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมายหรือเป็น
ท่ีรู้จกัเข้าใจ ซ่ึงการแปลหรือตีความน้ี จ  าเป็นท่ีอินทรียต์อ้งใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม     
ถ้าไม่มีความรู้เดิมหรือประสบการณ์ก็ไม่เป็นการรับรู้เป็นเพียงแต่การสัมผสัเท่านั้ น ดังนั้ น
กระบวนการรับรู้จะตอ้งประกอบด้วย การสัมผสัหรืออาการสัมผสัชนิดและธรรมชาติของส่ิงเร้า 
การแปลความหมายอาการสัมผสัแลว้ การใชค้วามรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม 
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       ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (อา้งถึงใน กรรวี  กนัเงิน 2550 : 46) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการรับรู้ว่า การรับรู้คือความสัมพนัธ์ท่ีมีความหมาย การรับรู้เป็นกระบวนการแห่งการแปล
ความหมายจากการสัมผสัท่ีไดรั้บ ออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย คนเราตอ้งใช้ความรู้เดิม
หรือประสบการณ์เดิมท่ีมีมาก่อน จึงจะเกิดการรับรู้ ดงันั้นการรับรู้จึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดแทรก
ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง 

       วชัรี  ทรัพยมี์ (อา้งถึงใน อญัชลี  รัชนกุล 2541 : 34) ไดก้ล่าวว่า การรับรู้ คือการ
ตีความหมายการรับสัมผสัออกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย ซ่ึงการตีความนั้นจะต้องอาศยั
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ 

       แกร์ริสัน  และมากูน (อา้งถึงใน วาสนา  จตุัพร 2547 : 16) ให้ความหมายว่า การ
รับรู้ หมายถึงกระบวนการซ่ึงสมองตีความหรือแปลความหมายข้อมูลท่ีได้จากการสัมผสัของ
ร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงเร้า ท าให้ทราบว่าส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีเราสัมผสันั้นเป็นอะไร มี
ความหมายอย่างไร มีลกัษณะอย่างไร ฯลฯ การท่ีเราจะรับรู้ส่ิงเร้าท่ีมาสัมผสัไดน้ั้นจะตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ของเราเป็นเคร่ืองช่วยในการตีความหมายหรือแปลความ 

       จากความหมายขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า การรับรู้นั้นเป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก
ความเขา้ใจ ความรู้สึกจากส่ิงท่ีไดส้ัมผสั ไม่ว่าจะเป็นการไดย้ิน ไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ไดล้ิ้มรส และได้
สัมผสั แลว้น าส่ิงนั้นมาตีความ โดยแปลความหมายจากความรู้เดิม หรือจากประสบการณ์เดิม เพื่อ
ประเมินค่าตดัสินใจและแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้นอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมา 

        2.4.2  กระบวนการรับรู้ 

       รัจรี  นพเกตุ (2540 : 3-4) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการรับรู้ไวว้่า กระบวนการรับรู้
เร่ิมตน้ท่ีการกระตุน้อวยัวะรับความรู้สึก โดยท่ีอวยัวะแต่ละชนิดจะสามารถรับพลงังานไดเ้ฉพาะ
อย่าง เช่น หูรับไดเ้ฉพาะพลงังานแสง จมูกรับไดเ้ฉพาะกล่ิน เป็นตน้ และพลงังานแต่ละชนิดยงัมี
ความแตกต่างกนัในตวัของมนัเอง ซ่ึงจะท าให้เกิดการรู้สึกท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้วา่ การเห็นแสงสี
ต่างๆ กนั การไดย้ินเสียงสูง เสียงต ่า เสียงดงัหรือเสียงค่อย เป็นตน้ ดงันั้น การท่ีอวยัวะรับสัมผสั
ไดรั้บการกระตุน้ จึงเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการรับรู้ ถดัมาเม่ืออวยัวะถูกกระตุน้ จะมีการส่ง
กระแสประสาทข้ึนสู่สมอง สมองจะเกิดการรู้สึก การรู้สึกแตกต่างจากการรับรู้ เน่ืองจากการรู้สึก
ไม่ไดผ้่านกระบวนการแปลความหมาย เช่น รู้สึกเพียงแค่ว่าได้ยินเสียงขั้นเร่ือยๆ แต่การรับรู้จะ
สามารถบอกไดว้า่เสียงนั้นเป็นเสียงอะไร โดยอาศยัประสบการณ์ท่ีมีมาในอดีต กระบวนการรับรู้จึง
สามารถอธิบายได ้ดงัภาพประกอบดา้นล่างน้ี 
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วตัถุ หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นจริง 

       พลงังานหรือขอ้มูลท่ีส่งเขา้  ไดแ้ก่ 
       คล่ืนแสง  คล่ืนเสียง ฯลฯ 

อวยัวะรับความรู้สึก 
       กระแสประสาทข้ึนสู่สมอง 
 

สมองรับสัญญาณหรือเกิดการรู้สึก 
       การแปลความหมาย 

    
การตีความหมาย 

 
ภาพประกอบ  กระบวนการรับรู้ 

 
      ซีรีโนและโบดาเคน (อ้างถึงใน อารยา  วรรณประเสริฐ 2542 : 45) ได้ให้

ความหมายไวว้่า การรับรู้ คือ การท่ีบุคคลใช้ระบบภายในของเขารับเอาข้อมูลจากส่ิงแวดล้อม
ภายนอกเขา้มาโดยจิตวสิัย (subjective) และมีการสร้างสรรคท์  าให้เกิดกระบวนการ 3 อยา่ง คือ การ
เลือกส่ิงเร้า การจดัหมู่ใหแ้ก่ส่ิงเร้า และการตีความหรือการประเมินค่า 

      จ  าเนียร  ช่วงโชติ และคณะ (2515 : 81-85) การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีคนเรารับรู้
ส่ิงต่างๆ โดยผา่นการสัมผสั และมีการใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมายของส่งนั้นๆ 
ออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจ กระบวนการของการรับรู้จะเกิดข้ึนตอ้งประกอบดว้ย 

 1.  อาการสัมผสั 
 2.  การแปลความหมายจากอาการสัมผสั 
 3.  ความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิมเพื่อแปลความหมาย 
       อาการสัมผสั หมายถึง อาการท่ีอวยัวะรับสัมผสัรับส่ิงเร้า เพื่อให้คนเรารับรู้ภาวะ

แวดลอ้มรอบตวั ปกติคนเราเม่ือไดรั้บสัมผสัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้มกัจดัจ าแนกอาการสัมผสันั้นๆ 
ตามประสบการณ์ท่ีตนมีอยูเ่กือบทุกคร้ังไป 

       การแปลความหมายจากอาการสัมผสั ส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้การแปลความหมาย
ถูกตอ้ง ส่วนแรก คือ สติปัญญา หรือความเฉลียวฉลาด เพราะผูท่ี้มีสติปัญญาสูงจะสามารถรับรู้และ
เขา้ใจส่ิงต่างๆ ท่ีเขาสัมผสัไดดี้และรวดเร็วกว่าผูท่ี้มีระดบัสติปัญญาต ่า ส่วนท่ีสอง คือ การสังเกต
พิจารณา จะช่วยให้คนเรารับรู้ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ย่างแม่นย  า และละเอียดยิ่งข้ึน ส่วนท่ีสาม คือ 
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ความสนใจและความตั้งใจ เพราะถา้เขาสมาธิหรือขาดความตั้งใจ การแปลความหมายให้ถูกตอ้งก็
จะยากมาก และส่วนสุดท้ายท่ีจะช่วยให้การแปลความหมายถูกต้อง คือ คุณภาพของจิตใจใน
ขณะนั้น เพราะถา้คุณภาพของจิตใจขุ่นมวั เหน่ือยหน่าย จะส่งผลกระทบต่อสติปัญญา ท าให้การ
แปลความหมายไดไ้ม่ดี 

       ความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม ซ่ึงไดแ้ก่ ความคิด ความรู้และการกระท าท่ีได้เคย
ปรากฏแก่ผูน้ั้นมาแล้วในอดีต มีความส าคญัมากส าหรับช่วยในการแปลความหมายของอาการ
สัมผสั โดยท่ีความรู้และประสบการณ์เดิมนั้นตอ้งมีความถูกตอ้ง ชดัเจน และตอ้งมีความรู้รอบดา้น
จึงท าใหเ้กิดการแปลความหมายท่ีมีประสิทธิภาพได ้
       2.4.3  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการรับรู้ 

        พชันี  เชยจรรยา (2538 : 105-108) กล่าววา่ เน่ืองจากคนเรามีการรับรู้ต่างกนั ความ
ลม้เหลวของการส่ือสารจึงอาจเกิดข้ึนไดถ้า้เราไม่ยอมรับความแตกต่างในเร่ืองการรับรู้ของแต่ละ
บุคคล การรับรู้เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการส่ือสาร ทศันคติ และความคาดหวงัของผูส่ื้อสาร การ
รับรู้จึงเป็นกระบวนการทางจิตท่ีตอบสนองส่ิงเร้าท่ีไดรั้บ เป็นกระบวนการเลือกรับสาร การจดัสาร
เขา้ดว้ยกนั และการตีความสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจและความรู้สึกของตนเอง  

        คนเราไม่สามารถให้ความสนใจกบัส่ิงต่างๆ รอบตวัได้ทั้งหมด แต่จะเลือกรับรู้
เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ละคนมีความสนใจและรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัต่างกนั ฉะนั้น เม่ือไดรั้บสาร
เดียวกัน ผูรั้บสารสองคนอาจให้ความสนใจและรับรู้สารเดียวกันต่างกัน โดยทัว่ไปการรับรู้ท่ี
แตกต่างกนัเกิดจากอิทธิพลหรือตวักรอง (Filter) บางอยา่ง ดงัน้ี (ณ มาดา แสงน่ิมนวล 2543 : 23) 

1. แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ (motives) 
เรามกัเห็นในส่ิงท่ีเราตอ้งการเห็นและได้ยินในส่ิงท่ีเราตอ้งการไดย้ินเพื่อสนอง

ความตอ้งการของตนเอง ตวัอยา่งเช่น ถา้ ก. ไม่ชอบ ข. จึงมกัจะขดัแยง้กบั ข. ในเร่ืองต่างๆ หาก ก. 
ไดรั้บสารซ่ึง ข. แสดงท่าท่ีเห็นดว้ยกบั ก. ก็ยงัจะตีความวา่ ข. ไม่ไดห้มายความอยา่งท่ี ข. พูดจริง 
เป็นตน้ 

2. ประสบการณ์เดิม (past experience) 
คนเราต่างเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอ้มต่างกนั ถูกเล้ียงดูดว้ยวิธีต่างกนั และคบหา

สมาคมกบัคนต่างกนั ท าใหมี้ประสบการณ์เดิมท่ีต่างกนัไปดว้ย  
3. กรอบอา้งอิง (frame  of  reference) 
ส่ิงท่ีเกิดจากการสั่งสมอบรมทางครอบครัวและสังคม ฉะนั้น คนต่างศาสนากนั จึง

มีความเช่ือและทศันคติในเร่ืองต่างๆ ต่างกนัได ้
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4. สภาพแวดลอ้ม 

คนท่ีอยูส่ภาพแวดลอ้มท่ีต่างกนั เช่น อุณหภูมิ เวลา สถานท่ี ฯลฯ จะตีความสารท่ี
ไดรั้บต่างกนั 

5. สภาวะจิตใจและอารมณ์ 

ไดแ้ก่ ความโกรธ ความกลวั ฯลฯ ตวัอยา่งเช่น เรามกัจะมองความผิดเล็กนอ้ยเป็น
เร่ืองใหญ่โต ขณะท่ีเราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิด แต่กลบัมองปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่หลวงเป็น
เร่ืองเล็กนอ้ย ขณะท่ีมีความรัก เป็นตน้ 

จะเห็นไดว้่าตวักรองทั้ง 5 น้ีมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะส่วนบุคคลของคนแต่ละ
คน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และอ่ืนๆ ตวัอยา่งเช่น เด็กกบัผูใ้หญ่ซ่ึงมีวยัหรือ
อายุต่างกันย่อมมีประสบการณ์เดิมหรือประสบการณ์ท่ีผ่านมาในชีวิตไม่เหมือนกัน แพทย์กับ
ชาวนาซ่ึงมีความแตกต่างทั้งเร่ืองของระดบัการศึกษา อาชีพและรายได้ ต่างมีสภาพแวดล้อมท่ี
ต่างกนั มีประสบการณ์ท างานท่ีต่างกนั มีกรอบอา้งอิง รวมถึงแรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจต่างกนั เป็น
ตน้ 

       กล่าวโดยสรุป การรับรู้ของบุคคลเป็นผลมากจากสภาพร่างกายหรือความสามารถ
ทางกายภาพของบุคคล (Individual biology, or physical ability) การเรียนรู้ทางสังคมและ
วฒันธรรม (cultural training) และลกัษณะทางจิตวทิยาของบุคคล (personal psychology) 

          ตัวแปรทีม่ีต่อการรับรู้ 

1.  ตวัแปรความตอ้งการและแรงจูงใจ (Need and Motivation Factor) เป็นส่ิงท่ี
เก่ียวข้องกับการรับรู้อีกประการหน่ึง คือ ความต้องการและแรงจูงใจ คนเรามักจะเลือกให้
ความส าคญัต่อส่ิงเร้าท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจหรือความตอ้งการของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ิงท่ี
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

2.  ตวัแปรประสบการณ์เดิม (Early Experience) เป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีมีผลต่อ
การตีความหมายของส่ิงท่ีเรารับรู้ คือ ประสบการณ์เดิมและส่ิงเร้าท่ีเราสนใจอิทธิพลต่างๆ ท่ีมีต่อ
การรับรู้  

จ าแนกได ้2 ประเภท คือ 

1. คุณสมบติัภายในจิตใจของผูรั้บรู้ ไดแ้ก่ ความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ
และความใส่ใจ เป็นตน้ 

2. คุณสมบัติของส่ิงเร้าภายนอกท่ีมีต่อความสนใจ คุณสมบัติของส่ิงเร้า
ภายนอกท่ีส าคญัมาก คือ 
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2.1 การเปล่ียนแปลงส่ิงเร้า (Change of Stimulus) ส่ิงเร้าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงแบบทนัทีทนัใดหรือเปล่ียนแปลงเพื่อดึงดูดความสนใจมากกว่าส่ิงเร้าท่ีอยูก่บัท่ี เช่น 
ภาพยนตร์ 

2.2 ขนาดของส่ิงเร้า (Size of Stimulus) วตัถุขนาดใหญ่หรือเล็กกวา่วตัถุ
ธรรมดา ยอ่มดึงดูดความสนใจไดม้ากวา่ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 

2.3 ความเคล่ือนไหวของส่ิงเร้า (Movement of Stimulus) ส่ิงเร้าท่ีมีการ
เคล่ือนไหว ยอ่มดึงดูดความสนใจของผูรั้บมากกวา่ส่ิงเร้าท่ีอยูก่บัท่ี เช่น ไฟวิง่ตามป้ายช่ือหา้ง 

2.4 การเกิดซ ้ าๆ กนัของส่ิงเร้า (Repetition of Stimulus) ส่ิงเร้าท่ีเกิดซ ้ าๆ 
และบ่อยๆ ยอ่มท าใหผู้รั้บจดจ าและสนใจต่อส่ิงเร้านั้น เช่น การโฆษณาทางวทิย ุโทรทศัน์ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการรับรู้ สรุปไดว้า่ การรับรู้เป็นกระบวนการ
ตีความหมายตามความเข้าใจ ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ซ่ึงความหมายท่ีตีความได้นั้น อาจ
แตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันคติ ของแต่ละบุคคล ทั้งน้ีเกิดจาก
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ ส่ิงท่ีอยู่ภายในตวับุคคลนั้น เช่น คุณสมบติัของรับรู้ ความสนใจและ
ประสบการณ์ และส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกตวับุคคลอนัไดแ้ก่ สังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

 

2.5  แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัความพงึพอใจ 

       2.5.1  ความหมายของความพงึพอใจ 

      วรูม (Vroom. 1964 : 99) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติและความพึง
พอใจในส่ิงหน่ึง สามารถใชแ้ทนกนัได ้เพราะค าสองค าน้ี หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคลเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในส่ิงนั้น ทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นๆ และทศันคติ
ดา้นลบจะแสดงใหเ้ป็นสภาพความไม่พึงพอใจ 

      แชฟปลิน (Chaplin. 1968 : 437) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของ
ผูท่ี้มารับบริการตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับบริการในสถานท่ีนั้นๆ 

      มอส (Morse. 1953 : 27) กล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจาก
ความเครียด ทั้ งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษย์มีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการ
ตอบสนองทั้งหมด หรือบางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน และในทาง
กลบักนั ถา้ความตอ้งการนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียด และความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

      วดูแมน (Wolman. 1973 : 384) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมี
ความสุข เม่ือคนเราไดรั้บผลส าเร็จตาม จุดมุ่งหมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 
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      ชวลิต  เหล่ารุ่งกาญน์ (2538 : 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวก 
ความรู้สึกทางลบ และความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึน
เม่ือความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ 

      เสรี  วงัส์ไพจิตร (2534 : 15) ความพึงพอใจ คือ การเดินทางท่องเท่ียวและความ
ประทบัใจในส่ิงท่ีไดพ้บเห็น ก็ไดส้ร้างความสุข ความพึงพอใจให้เกิดกบับุคคล ดงันั้น จึงไดมี้การ
เดินทางท่องเท่ียว เพื่อพยายามท่ีจะแสวงหาความสุขใหก้บัตวัเอง 

      สาธิตา  สุรวงศเ์ดชา (2541 : 5) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทศันคติทางบวก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการให้แก่
บุคคลนั้ น แต่ทั้ ง น้ี  ความพึงพอใจของบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ข้ึนกับค่านิยมและ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

     จากความหมายทั้งหมดขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความพึงพอใจของบุคคล เป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล จะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการหรือความคาดหมายไดรั้บการตอบสนอง
แลว้ในระดบัหน่ึง ถ้าคาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึง
พอใจมาก และความพึงพอใจของบุคคลจะแตกต่างกนัโดยข้ึนอยู่กบัค่านิยมและประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ 

       2.5.2  แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

      ออสแคมป์ (อา้งถึงใน อญัชลี  รัชนกุล 2541 : 36) ไดส้ ารวจแนวคิดเก่ียวกบัความ
พึงพอใจ พบวา่ ความพึงพอใจมีความหมายอยูใ่น 3 นยัคือ 

1) ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ท่ีผลปรากฏจริงไดเ้ป็นไปตามท่ีบุคคลได้
คาดหวงัไว ้

2) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดบัของความส าเร็จท่ีเป็นไปตามความตอ้งการ 

3) ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีงานไดเ้ป็นไปตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของ
บุคคล 

      จากความหมายทั้ง 3 นยัดงักล่าว ออสแคมป์เห็นวา่ ไดน้ าไปสู่การพฒันาทฤษฎีว่า
ด้วยความพึงพอใจ 3 ทฤษฏี ส าคญั คือ ตามความหมายแรกอยู่ในกลุ่มทฤษฏีความคาดหวงั 
(Expectancy Theories) ตามความหมายท่ีสองอยูใ่นกลุ่มทฤษฏีความตอ้งการ (Need Theories) และ
ตามความหมายท่ีสามจดัอยูใ่นกลุ่มทฤษฏีคุณค่า (Value Theories) 

      นิวแมน (อา้งถึงใน กรรวี  กนัเงิน 2550 : 41) เสนอแนวคิดในเร่ือง แนวคิดการ
เกิดข้ึนของความพอใจในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพไวด้งัน้ี 
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      ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สามารถศึกษาไดช้ดัเจน 
เม่ือแยกออกเป็นการตอบรับ (Responds) และปฏิกิริยา (Reaction) ของมนุษยต่์อสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ปฏิกิริยาต่อสภาพแวดลอ้ม หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางชีวภาคหรือสรีระ ซ่ึงสามารถวดั
ไดง่้าย เช่น การเปล่ียนแปลงของอตัราการเตน้ของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย ฯลฯ ในขณะท่ีการ
ตอบรับ หมายถึง การรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงรวมเรียกวา่ การตอบรับทางสังคม 
จิตวิทยาและพฤติกรรม (Social-Psychological and Behavioral  Response) ปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้เกิด
การยอมรับในสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะของบุคคลท่ีตอบรับสภาพแวดลอ้ม (2) 
ลกัษณะของสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีท าให้เ กิดการยอมรับ (3) การรับรู้ของบุคคล (4) การ
ประเมินสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้น (5) ความพอใจในสภาพแวดลอ้ม (6) พฤติกรรมของบุคคล
เน่ืองมาจากสภาพแวดล้อม ปัจจยั 2 ปัจจยั ปัจจยัแรก เป็นส่ิงท่ีป้อนเขา้ระบบ โดยลกัษณะของ
บุคคล รวมถึงปัจจยัต่างๆ ดา้นประชากรศาสตร์ พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบวงจรชีวิต 
ส่วนปัจจยั 4 กลุ่มหลงัเป็นผลท่ีส่งออกมาจากระบบ การท่ีบุคคลจะรับสภาพแวดลอ้มใดๆ ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะทางกายภาพและมาตรฐานของบุคคลนั้น การประเมินความพอใจในกายภาพของบุคคลเกิด
ตามมาจากการรับรู้ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้น มีความพอใจต่อสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพนั้นหรือไม่ 

      เชลล์เลย ์(อา้งถึงใน กรรวี  กนัเงิน 2550 : 41) สรุปไดว้า่ ทฤษฏีท่ีวา่ดว้ยความรู้สึก
ของมนุษย ์มี 2 แบบ คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ 

      ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกอาจจะเกิดข้ึนแลว้ จะท าให้เกิดความสุข ความสุข
น้ีจะเป็นความสุขทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน และ
ความรู้สึกน้ีก็เป็นผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 

      ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งซบัซ้อน 
และระบบความสัมพนัธ์ของทั้งสามน้ี เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ
ระบบพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจ สามารถแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกทางบวกแบบต่างๆ ได ้และความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยให้เกิดความพอใจเพิ่มข้ึน
อีกดว้ย 

        โคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อา้งอิงในสมศกัด์ิ คงเท่ียง และอญัชลี โพธ์ิทอง, 
2542 : 161-162) ไดจ้  าแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1.  ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มน้ีถือวา่ความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความ
ตอ้งการส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลท่ีไดรั้บจากงานกบัการประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ส่วนบุคคล 
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2.  ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
คุณลกัษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซ่ึงสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล
การท างาน 

      จากแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความพึงพอใจ สรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ เป็นทศันคติ
ท่ีเป็นนามธรรม เก่ียวกบัจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ไม่สามารถมองเห็น
เป็นรูปร่างได้ เม่ือได้รับการตอบสนองหรือบรรลุวตัถุประสงค์ในส่ิงท่ีต้องการ ก็จะท าให้เกิด
ความรู้สึก ดี ชอบ และสบายใจ หากสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั หรือมากกว่าท่ีคาดหวงัไวก้็จะมี
ความพึงพอใจ หากผลท่ีไดรั้บต ่ากวา่ความคาดหวงัก็จะมีความรู้สึกไม่พอใจ ซ่ึงความพึงพอใจท่ี
เกิดข้ึนน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามค่านิยมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

 

2.6  การทบทวนงานวรรณกรรม เร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ ทีม่าจากงานวจัิย 

กลัยา  ด ารงศักดิ์  (2544 : 64-74) ศึกษาเร่ือง เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้ใน
คุณภาพบริการเพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี ผล
การศึกษา พบวา่ ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของผูรั้บบริการจากโรงพยาบาลมี
ความคาดหวงัอยู่ในระดบัสูง โดยพบว่า ผูรั้บบริการไดใ้ห้ความส าคญัขององค์ประกอบคุณภาพ
บริการ ดงัน้ี ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) เป็นอนัดบัแรก ดา้นความเป็นรูปธรรมในการ
บริการ (Tangibility) เป็นอนัดบัท่ีสอง ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) เป็นอนัดบัท่ีสาม ดา้น
ความน่าเช่ือถือของการให้บริการ (Assurance) เป็นอนัดบัท่ีส่ี และด้านการเขา้ถึงความรู้สึกของ
ผูรั้บบริการ (Empathy) มีความส าคญัเป็นอันดับสุดท้าย ส าหรับผลเปรียบเทียบระหว่างความ
คาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ พบว่า ผูรั้บบริการส่วนใหญ่ยงัไม่มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ซ่ึงมีความพึงพอใจในดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจ (Reliability) 
และดา้นความเช่ือมัน่ในการบริการ (Assurance) อยูใ่นระดบัต ่าโดยถือวา่องคป์ระกอบทั้ง 2 ดา้น น้ี
มีความส าคญัท่ีสุดในการให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการบ่งบอกวา่ผูรั้บบริการยงัตอ้งการความ
มัน่ใจในการบริการจากโรงพยาบาล 

รัตนา  สุขะนินทร์  (2546 ) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้ท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในบริการล้านช้างรีสอร์ทของนักท่องเท่ียวชาวอเมริกันและยุโรป  โดยจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรส ถ่ินก าเนิด ถ่ินท่ีอยู่อาศยั ผลการศึกษา 
พบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุ 40 - 49 ปี รองลงมา
มีอายุ 30 - 39 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี รองลงมา คือ ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน รองลงมา คือ นกัศึกษา นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีรายไดต่้อ
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เดือน US$ 5,500 - US$ 8,499 รองลงมา คือ US$ 8,500 - US$ 11,499 และมีสถานภาพการสมรส
เป็นส่วนใหญ่ รองลงมา คือ สถานภาพโสด นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งมีสัญชาติอเมริกนั รองลงมา 
คือสัญชาติองักฤษ ซ่ึงส่วนใหญ่มีถ่ินก าเนิดท่ีลอนดอน รองลงมา คือ New York และส่วนใหญ่มีถ่ิน
ท่ีอยูท่ี่ประเทศอเมริกา รองลงมา คือ ประเทศองักฤษ นอกจากน้ี นกัท่องเท่ียวกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เดินทางไปยงักลุ่มประเทศในทวปีเอเชียบ่อยท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ส่วนใหญ่
มีงบประมาณค่าใชจ่้ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง US$ 3,500 - US$ 5,499 และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
มีวตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ รองลงมาเพื่อธุรกิจ 

ในดา้นความคาดหวงั ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นอาชีพ รายได ้และงบประมาณค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความคาดหวงัในคุณภาพการบริการท่ีจะได้รับ
แตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนในดา้นการรับรู้นั้น ระดบัการศึกษา อาชีพ กลุ่ม
ประเทศท่ีเดินทางไป โดยส่วนใหญ่งบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละคร้ัง และ
วตัถุประสงค์หลักในการท่องเท่ียวแตกต่างกัน มีผลต่อการรับรู้คุณภาพในการบริการท่ีได้รับ
แตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

วาสนา  จัตุพร  (2547 ) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อ
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น า้แคว  เพื่อศึกษาระดบัความคาดหวงั ระดบัการรับรู้ และความพึงพอใจ
ของนกัท่องเท่ียวโดยเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ต่อการท่องเท่ียวงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น ้ าแคว จังหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษา พบว่า 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และมี
ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดักาญจนบุรี มีความคาดหวงั และการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวงานสัปดาห์สะพาน
ขา้มแม่น ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นภาพลกัษณ์และองคป์ระกอบของสถานท่ี 
ดา้นการแสดง แสง สี เสียง ดา้นมหรสพ ดา้นการละเล่น ดา้นร้านจ าหน่ายอาหาร ดา้นร้านจ าหน่าย
สินคา้ และด้านเจา้หน้าท่ีในบริเวณงาน ซ่ึงอยู่ในระดบัมีความคาดหวงัมาก มีการรับรู้อย่างมาก   
จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวงาน
สัปดาห์สะพานขา้มแม่น ้ าแคว จงัหวดักาญจนบุรี พบว่า นกัท่องเท่ียวมีระดบัความคาดหวงัสูงกว่า
การรับรู้ ซ่ึงสรุปไดว้่า นกัท่องเท่ียวไม่พอใจในการมาท่องเท่ียวงานสัปดาห์สะพานขา้มแม่น ้ าแคว 
จงัหวดักาญจนบุรี ในทุกดา้น 

อัญชลี  รัชนกุล  (2541) ศึกษาเร่ือง การรับรู้ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อบทบาทของต ารวจชุมชนประจ าต าบล ผลการศึกษา พบวา่ การส่ือสารระหวา่งต ารวจ
ชุมชนกบัประชาชนอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด ส่ือท่ีใช ้คือ ส่ือบุคคล การรับรู้ภาระหนา้ท่ียงัอยูใ่นระดบัต ่า 
ส่วนการรับรู้การปฏิบติังานจริงอยูใ่นระดบัปานกลาง ความคาดหวงัในคุณลกัษณะและการปฏิบติั
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หน้าท่ีของต ารวจชุมชนอยูใ่นระดบัสูง ความพึงพอใจในช่องทางการส่ือสาร คุณลกัษณะและการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจชุมชนอยูใ่นระดบักลาง ช่องทางการส่ือสารท่ีประชาชนตอ้งการคือผา่นส่ือ
บุคคล ปัญหาของต ารวจชุมชน คือ การขาดงบประมาณ การขาดประสิทธิภาพของราษฎร
อาสาสมคัร และสภาพปัญหาของบางพื้นท่ีเกินความสามารถของต ารวจชุมชน 

เกรสสัน  โคลท์นันท์เชฟ  (Gaysorn Kholthanasep 2544 : 74-113) ศึกษาเร่ือง ความ
คาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการของลูกค้าต่อโรงแรมช้ัน 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้และการรับรู้ในคุณภาพการ
บริการท่ีไดรั้บจากการบริการของโรงแรม ผลการศึกษา พบว่า ผูท่ี้มาใช้บริการของโรงแรมส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุในช่วง 31 ถึง 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั มี
รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 15,001 - 25,000 บาท และมาใช้บริการของโรงแรมเพื่อประชุมและจดั
เล้ียง โดยพบว่าผูม้าใช้บริการของโรงแรมได้มีความคาดหวงัต่อองค์ประกอบของคุณภาพการ
บริการ โดยเรียงล าดับจากความส าคญัมากไปน้อย ดงัน้ี ด้านความเช่ือถือ (Reliability) ด้านการ
เข้าถึงจิตใจ (Empathy) ด้านการบริการท่ีเป็นรูปธรรม (Tangible) และด้านการตอบสนอง 
(Responsiveness) และด้านความมัน่ใจได้ (Assurance) ส าหรับผลของการเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวงัและการรับรู้ในคุณภาพการบริการ พบวา่มีผูใ้ชบ้ริการมีความคาดหวงัท่ีแตกต่างจาก
การรับรู้ในคุณภาพการบริการจริงของโรงแรม นอกจากน้ียงัพบว่า อายุและจุดประสงค์ท่ีมาใช้
บริการของโรงแรมท่ีต่างกนัของผูม้าใช้บริการจะมีความคาดหวงัต่อคุณภาพบริการของโรงแรม
ต่างกนัและพบวา่ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา อายุของผูม้าใช้บริการของโรงแรมท่ีต่างกนัมีการ
รับรู้จริงในคุณภาพการบริการของโรงแรมต่างกนั 

มัลลิกา  เกื้อปัญญา (2542) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว หมู่ บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ผลการศึกษา 
พบว่า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการจดัการสภาพแวดล้อมใน
แหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ ในระดบัปานกลาง ความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียว พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางบวกในทุกๆ กรณีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ปัจจยัส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวในด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและภูมิล าเนาท่ี
แตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการจดัสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ไม่
แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียวในดา้นอายุ อาชีพ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อการจดัสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ท่ีแตกต่างกนั ส่วน
ปัจจยัทางด้านเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั พบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการสภาพแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ ไม่แตกต่างกนั 
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วชิิต  อุกะโชค  (2545 ) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ี
มีต่อการเข้าน่วมกิจกรรมล่องแก่งน า้ว้า อ าเภอแม่ริม จังหวัดน่าน  ผลการศึกษา พบวา่ นกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนร้อยละ 54.5 มีความรู้ความเขา้ใจดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์อยู่
ในระดบัดี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ  านวนมากท่ีสุดร้อยละ 44.5 อายรุะหวา่ง 26 - 30 ปี จ  านวน
ร้อยละ 34.5 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการและรัฐวิสาหกิจ จ านวนร้อยละ 35.5 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 2,501 – 7,500 บาท จ านวนร้อยละ 41.5 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของนกัท่องเท่ียวกบัความคาดหวงัท่ีมีต่อการเขา้ร่วม
กิจกรรมในด้านต่างๆ พบว่า ความรู้ความเขา้ใจด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของนักท่องเท่ียวมี
ความสัมพนัธ์กบัความคาดหวงัในการจดัการท่องเท่ียวเพื่อรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และใน
ดา้นอธัยาศยัของคนในทอ้งถ่ิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ นกัท่องเท่ียวมีความรู้
ความเขา้ใจดีจะมีความคาดหวงัมากในประเด็นดงักล่าว ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีมีความรู้น้อย จะไม่มี
ความคาดหวงัหรือมีความคาดหวงัน้อยตามไปด้วย ดงันั้น ควรเน้นให้มีการจดัการท่องเท่ียวให้
สอดคลอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียว 

ส าหรับผลการศึกษา เร่ืองความแตกต่างระหว่างความคาดหวงักบัความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อกิจกรรมล่องแก่น พบว่า นักท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในด้านการจดัการส่ือ
ความหมายธรรมชาติ ด้านความประทบัใจธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของล าน ้ าวา้ ดา้นการรักษา
ความปลอดภยั ด้านการบริการอาหารเคร่ืองด่ืม และในด้านค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
แตกต่างกบัความพึงพอใจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวมีความ
คาดหวงัมากเก่ียวกบัประเด็นดงักล่าว ในขณะท่ีความพึงพอใจท่ีไดรั้บจริงเม่ือไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ล่องแก่นมีน้อยกวา่อย่างมีนยัส าคญัในระดบั .05 ดงันั้น จึงควรให้มีการจดัการดา้นความคาดหวงั
ของนกัท่องเท่ียวใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจ 

พัชรา  ลาภลือชัย  (2546) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
จัดการท่องเท่ียวตลาดน า้ด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และตลาดน า้ท่าคา  จังหวัดสมุทรสงคราม 
วธีิด าเนินการวจิยั ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลโดยการสุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ า
ด าเนินสะดวก และตลาดน ้ าท่าคา จ านวน 400 คน โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่างใช ้T-test Independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ใช้สถิติสหสัมพนัธ์อย่างง่าย ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้
โปรแกรม SPSS for Windows version 10 ผลการศึกษา พบวา่ 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ส่วนการ
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รับรู้ข่าวสารจากนิตยสาร / วารสาร บุคคลในครอบครัว เพื่อน / เพื่อนบา้น และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวตลาด
น ้ าท่าคา ได้แก่ อายุ โดยผูมี้อายุน้อยจะมีความพึงพอใจมากกว่าผูมี้อายุมาก การรับรู้ข่าวสารจาก
เพื่อน / เพื่อนบา้น และความคาดหวงัต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าท่าคามีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจ 

2. ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าด าเนิน
สะดวก และตลาดน ้ าท่าคาแตกต่างกนั โดยระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าท่า
คามากกวา่ ระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการท่องเท่ียวตลาดน ้ าด าเนินสะดวก และให้ความส าคญั
กบัสภาพชีวติความเป็นอยูข่องชุมชนในตลาดน ้ามากท่ีสุด 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดขา้งตน้ ไดน้ ามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั เร่ือง 
ความคาดหวงักบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ในการก าหนดกรอบแนวความคิด ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม นิยามศพัท ์สมมติฐาน เพื่อช่วยใน
การออกแบบสอบถาม เพื่ออภิปรายผล และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 
2.7  กรอบแนวความคิดในงานวจัิย 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ผูว้ิจยัจะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาของผูว้ิจยัใน
เร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาเพื่อท่ีจะสามารถวางแผนพฒันาทางการท่องเท่ียวของ
อ าเภอปาย ต่อไป 
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กรอบแนวความคดิในงานวจิัย 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ตัวแปรอสิระ   ตัวแปรตาม 

ความคาดหวงัทีม่ต่ีอการ
ท่องเทีย่วในอ าเภอปาย 

- ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

- ดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

- ดา้นสถานท่ีพกัแรม 

- ดา้นการบริการอ่ืนๆ 

 

ตวัแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- ภูมิล าเนา 

การรับรู้ทีม่ต่ีอการท่องเทีย่ว
ในอ าเภอปาย 

- ดา้นภาพลกัษณ์ของ

สถานท่ีท่องเท่ียว 

- ดา้นวถีิชีวติและ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- ดา้นสถานท่ีพกัแรม 

- ดา้นการบริการอ่ืนๆ 

 

ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วต่อการ
เดนิทางท่องเทีย่ว 

- E  >  P  นกัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจ 

- E  =  p  นกัท่องเท่ียวพอใจ 

- E  <  P  นกัท่องเท่ียวประทบัใจ 

การแปลความหมาย DPU
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บทที ่ 3 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
ในการวิจัยเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการ

ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1  การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การจดัท าขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

        3.1.1  ประชากรในการวจัิย 

                         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในเดือนเมษายน 2554 

        3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

                         การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง
มาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้น
จึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ นราศรี ไววานิชกุล และ ชูศกัด์ิ อุดมศรี (2538 : 104) 
โดยการค านวณประชากรใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความผิดพลาดสูงสุดท่ีจะเกิดข้ึน 0.05 ค่า
สัดส่วนประชากร 0.5 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 385 คน ส ารองเพิ่ม 15 คน จะไดเ้ท่ากบัจ านวน 400 
คน ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีท าการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 
  

n  =     Z2 pq 
         B2 

 แทนค่า  n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง                                    
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   B  =  ระดบัความคลาดเคล่ือน                                            
    Z  =  Z score ข้ึนอยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ 
    P  =  ความน่าจะเป็นของประชากรท่ีสนใจศึกษา 

  q  =  1 – p 
        ในทางปฏิบติัเรานิยมใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น Z = 1.96 (นราศรี ไววา

นิชยกุล และ ชูศกัด์ิ อุดมศรี. 2545: 102) 
  B  =  ค่าความแม่นย  า ก าหนดใหมี้ความเบ่ียงเบนได ้5% ดงันั้น B = 0.05 
  P  =  ค่าสัดส่วนของประชากรท่ีจะสุ่ม ก าหนดไดเ้ป็น 0.5 (ประมาณการ) 
         เพราะฉะนั้นไดข้นาดตวัอยา่ง 
 

   n  =  (1.96)2(0.5)(0.5) 
        0.052 
   n  =  (3.8416) (0.25) 
     (0.0025) 
   n  =  384.16 หรือ 385 ตวัอยา่ง 
 

3.2  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน
เพื่อศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึน มาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาสรุปเพื่อสร้างเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียว ประกอบด้วย 
ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเท่ียว เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็น checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close - end Questions) จ  านวน 7 ขอ้ 

โดยค าถามแต่ละขอ้แสดงประเภทของขอ้มูลไดด้งัน้ี 
 ขอ้ท่ี 1 ประสบการณ์ในการเคยมาท่องเท่ียว เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนาม

บญัญติั (Nominal Scale) 
 ขอ้ท่ี 2 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
 ขอ้ท่ี 3 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
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 ขอ้ท่ี 4 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
 ขอ้ท่ี 5 ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ท่ี 6 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
 ขอ้ท่ี 7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal 

Scale) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัความส าคญั 5 ระดบั โดยก าหนดค่าน ้ าหนกัของ
การประเมิน ดงัน้ี 

  ระดับความคาดหวงั           ค่าประเมิน 
  คาดหวงัมากท่ีสุด     5 
  คาดหวงัมาก      4 
  คาดหวงัปานกลาง     3 
  คาดหวงันอ้ย      2 
  คาดหวงันอ้ยท่ีสุด     1 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอ

ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดบัความส าคญั 5 ระดบั โดยก าหนดค่าน ้ าหนกัของการ
ประเมิน ดงัน้ี 

  ระดับการรับรู้           ค่าประเมิน 
  รับรู้มากท่ีสุด      5 
  รับรู้มาก       4 
  รับรู้ปานกลาง      3 
  รับรู้นอ้ย      2 
  รับรู้นอ้ยท่ีสุด      1 
ส่วนที ่4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ มีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดบัการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น 

(Class Interval) โดยใชว้ธีิการค านวณหาช่วงกวา้งระหวา่งชั้นตามหลกัการเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 
2542 : 82) 
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 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =    ค่าของชั้นท่ีมากสุด - ค่าของชั้นท่ีนอ้ยสุด 
                      จ  านวนชั้น 
     =         (5 -1 ) 
       5 
     =          0.8 
 
 ดังน้ัน เกณฑเ์ฉล่ียของระดบัความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียว ก าหนดไดด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง  คาดหวงัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง  คาดหวงัมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง  คาดหวงัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง  คาดหวงันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง  คาดหวงันอ้ยท่ีสุด 
 และ เกณฑเ์ฉล่ียของระดบัการรับรู้ต่อการท่องเท่ียว ก าหนดไดด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง  รับรู้มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง  รับรู้มาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง  รับรู้ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง  รับรู้นอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง  รับรู้นอ้ยท่ีสุด 
เกณฑ์การวดัคุณภาพการบริการประยุกต์จากการวดัคุณภาพการบริการของพาราสุรา

มนั เซทแฮลม์ และเบอร์ร่ี (Parasuraman, Zeithaml and Berry. 1989: 133) ดงัน้ี 
คะแนนการรับรู้ ลบ คะแนนความคาดหวงั ผลลพัธ์เป็นบวก หมายถึง มีคุณภาพการ

บริการสูงหรือประทบัใจในคุณภาพการบริการ 
คะแนนการรับรู้ ลบ คะแนนความคาดหวงั ผลลพัธ์เป็นศูนย ์หมายถึง มีคุณภาพการ

บริการปานกลางหรือพอใจในการบริการ 
คะแนนการรับรู้ ลบ คะแนนความคาดหวงั ผลลัพธ์เป็นลบ หมายถึง มีคุณภาพการ

บริการต ่าหรือไม่พอใจในการบริการ 
ในเร่ืองการเปรียบเทียบความคาดหวงั และการรับรู้ จะใชเ้กณฑ์การวดัคุณภาพ โดยการ

น าคะแนนความคาดหวงัเป็นตวัตั้ง และลบดว้ยคะแนนการรับรู้ (X1 - X2) ดงัน้ี 
คะแนน บวก หมายถึง มีแนวโนม้ไปสู่ความไม่พึงพอใจ 
คะแนน ลบ หมายถึง มีแนวโนม้ไปสู่ความพึงพอใจ 
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3.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาใช้ส าหรับการศึกษาวิจยั ไปท าการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม โดยหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ   
(Pre-test) กบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 ราย จากนั้น น าแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ 
โดยใชสู้ตรหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach (ไดค้่า  = .976) (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2544 : 29) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

            =     k   covariance / variance 
      

       1 + (k - 1) covariance / variance 

     เม่ือ     แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
   k แทน จ านวนค าถาม 
         Covariance แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนระหวา่งค าถามต่างๆ 
         Variance แทน ค่าเฉล่ียของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 

3.4  วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) จาก
แหล่งขอ้มูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data Source) และแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data Source) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาต ารา เวบ็ไซต ์เอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ ทฤษฏีเก่ียวกับการวิจยั รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 

ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบั อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ทั้งส้ิน 400 ชุด จากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายงัอ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน โดยมีวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 

แบบบงัเอิญ (Accidental sampling) 

ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูล 

      การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีใชเ้วลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์เอกสาร และประมวลผล 
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 
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3.5  การจัดท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

       3.5.1 การจัดท าข้อมูล 
   3.5.1.1  เร่ิมจากการน าแบบสอบถามท่ีท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 50 คน 
มาตรวจความสมบูรณ์ และความถูกตอ้ง 
   3.5.1.2  คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้งมากท่ีสุด 50 ชุด 
              3.5.1.3  น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
              3.5.1.4  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ ก่อนน าไปใช ้
              3.5.1.5  จากนั้นท าการก าหนดรหสั (Coding) น าแบบสอบถามถูกตอ้งเรียบร้อยมาลงรหสั
ตามท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ 
              3.5.1.6  น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบันกัท่องเท่ียวจ านวน 30 คน และน าผล
ท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกโดยวิธีหาค่าอตัราส่วนวิกฤติ t เป็นรายขอ้ ตามวิธีการของ t (t-
test) 
              3.5.1.7 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการคดัเลือกไปหาค่าความเช่ือมัน่โดยหาวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 0.96 
              3.5.1.8  บนัทึกขอ้มูลลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้เลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  for Windows V.11  เป็นโปรแกรมส าหรับประมวลผลขอ้มูลทางสถิติ 
เพื่อค านวณค่าทางสถิติของขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 
              3.5.1.9  ผูว้จิยัน าขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS 

       3.5.2  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
    การวจิยัขอ้มูลใชส้ถิติ ดงัต่อไปน้ี 

3.5.2.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ 

     -  การวเิคราะห์ ค่าความถ่ี ร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

            สูตร 
   ค่าร้อยละ =   จ านวนค าตอบ          x     100 
                จ านวนผูต้อบทั้งหมด  

    -  ค่าเฉล่ีย  (Mean : X)  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2541 : 40) 
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                 x  =   ∑ x 
     n 

  เม่ือ      x    แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

   ∑x       แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

     -  ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลพื้นฐาน  (ชูศรี วงศ์
รัตนะ. 2541 : 66) โดยมีสูตรดงัน้ี คือ 

S    =      n∑x 2  - (∑ x)2 
                      n (n – 1) 

  เม่ือ S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 

             (∑x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 

             ∑x 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
3.5.2.2.  สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
            -  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็น

อิสระต่อกนั (Paired Sample t-test) ตามความคาดหวงัและการรับรู้โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

  t   =     d 

            Sd        n 
 
   เม่ือ d แทน ค่าเฉล่ียของผลต่างระหวา่งคู่ท่ีทดสอบ 
    Sd แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลต่าง 
    n แทน จ านวนของคู่ท่ีถูกทดสอบ 
        -  ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม

ตามตวัแปร อาย ุรายไดต่้อเดือน โดยใชก้ารวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538 : 113)  
 

   F = MSb 
     MSw 
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  เม่ือ F  แทน ค่าการแจกแจงของ F 
   MSb แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
   MSw แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
                   โดยก าหนดค่าความอิสระ (Degree of Freedom: df) ระหวา่งกลุ่ม คือ k - 1 

ภายในกลุ่มคือ n - k และรวมทั้งกลุ่ม คือ n - 1 โดย k แทนจ านวนกลุ่มและ n แทนจ านวนสมาชิกใน
กลุ่มตวัอยา่งรวมทั้งหมด 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคาดหวงั การรับรู้ และความพึงพอใจ โดยเปรียบเทียบ

ระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยบทน้ีจะเป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลผลความหมายของ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

โครงร่างของการเสนอบทที ่4 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 
4.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้คิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง  
4.2  ค่าเฉล่ียความคาดหวงั การรับรู้ และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 
4.3  การทดสอบสมมติฐาน  

 
4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  ที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการเคย
มาท่องเท่ียว เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดต้่อเดือน โดยแจกแจง
จ านวน (ความถ่ี) และร้อยละ ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่ 4.1  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ท่านเคยมาท่องเทีย่วอ าเภอปายมาก่อนหรือไม่ 
 เคย 136 34.0% 
 ไม่เคย 264 66.0% 

รวม 400 100.0% 

2. เพศ   
 ชาย 146 36.5% 
 หญิง 254 63.5% 

รวม 400 100.0% 

3.อายุ   
 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 49 12.2% 
 21 – 30 ปี 209 52.3% 
 31 – 40 ปี 109 27.3% 
 41 – 50 ปี 21 5.2% 
 51 ปี ข้ึนไป 12 3.0% 

รวม 400 100.0% 

4. สถานภาพ   
 โสด 284 71.0% 
 หยา่ / แยกกนัอยู ่ 8 2.0% 
 สมรส 105 26.3% 
 หมา้ย 3 .7% 

รวม 400 100.0% 

5. ระดับการศึกษา   

 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 67 16.7% 

 ปริญญาตรี 281 70.3% 

 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 52 13.0% 

รวม 400 100.0% 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ)   

6. อาชีพ   
 ผูป้ระกอบอาชีพระดบัสูง 39 9.7% 
 เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร 75 18.8% 
 อาชีพเกษตรกรรม 2 .4% 
 ผูใ้ชท้กัษะแรงงาน 157 39.3% 
 ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ 127 31.8% 

รวม 400 100.0% 

7.รายได้ต่อเดือน   
 ต ่ากวา่ 15,000 บาท 157 39.3% 
 15,001 – 30,000 บาท 135 33.7% 
 31,001 – 50,000 บาท 74 18.5% 
 50,001 บาท ข้ึนไป 34 8.5% 

รวม 400 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.1 สามารถอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งได ้ดงัน้ี 
จากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นคร้ังแรก มีจ านวน 136 คน (ร้อยละ 36) และเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคย
เดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอปายมาก่อน มีจ านวน 264 คน (ร้อยละ 66.0) โดยทั้ง 400 คน เป็นเพศ
ชาย จ านวน 146 คน (ร้อยละ 36.5) เป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน (ร้อยละ 63.5) เม่ือพิจารณาตาม
อายุ โดยเรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย พบว่า ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมี
อาย ุ21 - 30 ปี มีจ  านวน 209 คน (ร้อยละ 52.3) รองลงมาคือ อายุ 31 - 40 ปี มีจ  านวน 109 คน (ร้อย
ละ 27.3) และอนัดบัสุดทา้ย นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุมากกว่า 51 ปี มีจ  านวน 12 คน (ร้อยละ 3.0) ใน
ส่วนของสถานภาพสมรส เรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคือ 
นักท่องเท่ียวท่ีมีสถานภาพโสด มีจ านวน 284 คน (ร้อยละ 71.0) รองลงมาคือ นักท่องเท่ียวท่ีมี
สถานภาพสมรสแลว้ มีจ านวน 105 คน (ร้อยละ 26.3) และสุดทา้ยสถานภาพสมรสหมา้ย มีจ านวน 
3 คน (ร้อยละ 0.8) ในด้านระดับการศึกษา เรียงล าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อย พบว่า 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 281 คน (ร้อยละ 70.3) รองลงมาคือ การศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีจ  านวน 67 คน (ร้อยละ 16.8) และอนัดบัสุดทา้ย การศึกษาระดบัปริญญา
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โทหรือสูงกวา่ มีจ  านวน 52 คน (ร้อยละ 13) ทางดา้นอาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุด
คือ อาชีพผูใ้ช้ทกัษะแรงงาน มีจ านวน 157 คน (ร้อยละ 39.3) รองลงมาคือ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ มี
จ านวน 127 คน (ร้อยละ 31.8) และอนัดบัสุดทา้ย อาชีพเกษตรกรรม มีจ านวน 2 คน (ร้อยละ  0.5) 
และสุดท้ายทางด้านรายได้ต่อเดือน ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคือ ผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท มีจ านวน 157 คน (ร้อยละ 39.3) รองลงมาคือ ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 
30,000 บาท มีจ านวน 135 คน (ร้อยละ 33.7) และอนัดบัสุดทา้ย รายไดต้่อเดือนมากกว่า 50,001 
บาท มีจ านวน 34 คน (ร้อยละ 8.5) 
 
ตารางที ่ 4.2  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่คิดจะกลับมาเทีย่วซ ้า 

 

ท่านจะกลบัมาท่องเทีย่วอกีหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. กลบัมาอีกแน่นอน 215 53.8% 
2. ยงัไม่แน่ใจ 145 36.2% 
3. ไม่กลบัมาอีกแน่นอน 40 10.0% 

รวม 400 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความความตอ้งการจะกลบัมาอีกแน่นอน มี

จ านวนมากท่ีสุดคือ 215 คน (ร้อยละ 53.8) โดยเหตุผลหลกัคือ บรรยากาศดี, เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
มีความน่าสนใจและไดรั้บความนิยม, ยงัเท่ียวไม่ครบทุกท่ี, ความสงบและเป็นธรรมชาติ และคน
ปาย น่ารักเป็นมิตร / มีน ้าใจ 

รองลงมาคือ ยงัไม่แน่ใจ มีจ านวน 145 คน (ร้อยละ 36.2) โดยเหตุผลหลกัคือ ไม่มีเวลา
วา่ง ข้ึนอยูก่บัเวลาวา่ง, เดินทางเป็นระยะทางไกล และล าบาก, ตอ้งการไปเท่ียวท่ีอ่ืนบา้ง, เคยมาแลว้ 
และยงัไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ / ไม่ประทบัใจ 

และอนัดบัสุดทา้ยคือ ไม่กลบัมาอีกแน่นอน มีจ านวน 40 คน (ร้อยละ 10.0) โดยเหตุผล
หลกัคือ ยงัไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ / ไม่ประทบัใจ, เคยมาแลว้, ตอ้งการไปเท่ียวท่ีอ่ืนบา้ง, เดินทาง
เป็นระยะทางไกล และล าบาก และสภาพแหล่งท่องเท่ียวเจริญเหมือนเมืองท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น 
เชียงใหม่, พทัยา 
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ตารางที ่ 4.3  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีความคิดเห็นเร่ืองการบอกต่อ 
 

ท่านจะบอกต่อหรือไม่ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. จะบอกต่อ แนะน าให้เพื่อน / ญาติ  
ใหม้าท่องเท่ียวแน่นอน 

304 76.0% 

2. จะไปแนะน าใน Internet 43 10.8% 
3. ไม่แนะน า 38 9.4% 
4. อ่ืนๆ 15 3.8% 

รวม 400 100.0% 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นเร่ืองการบอกต่อ แนะน า

ให้เพื่อน / ญาติ มาท่องเท่ียวแน่นอน มีจ านวนมากท่ีสุดคือ 304 คน (ร้อยละ 76.0) รองลงมาคือ     
จะไปแนะน าใน Internet มีจ  านวน 43 คน (ร้อยละ 10.8) รองลงมาคือ ไม่แนะน า มีจ  านวน 38 คน 
(ร้อยละ 9.4) โดยเหตุผลหลกัคือ ไม่ประทบัใจ, มีช่ือเสียงและดีอยูแ่ลว้, เดินทางล าบาก, อากาศร้อน
เกินไป, แหล่งท่องเท่ียวและสภาพแวดลอ้มเปล่ียนไป และสุดทา้ย อ่ืนๆ มีจ านวน 15 คน (ร้อยละ 
3.8) เหตุผลคือ แล้วแต่โอกาส, มีแต่บรรยากาศเท่านั้นท่ีน่าสัมผสั, มีช่ือเสียงและดีอยู่แล้ว และ
แนะน าใหเ้ท่ียวนอกฤดูกาลท่องเท่ียว เพราะคนเยอะ 
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ตารางที ่ 4.4  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ทีม่ีความคิดเห็นต่อปัญหาทีพ่บ 
                      จากการมาท่องเทีย่วในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ปัญหาทีพ่บจากการมาท่องเที่ยว 10 อนัดับแรก จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

1. การเดินทางล าบาก ทางคดเค้ียวและไกล 69 19.2% 
2. ราคาอาหารและสถานท่ีพกัผอ่นมีราคาแพง
เกินไป 

41 11.4% 

3. คนเยอะเกินไป ถ่ายรูปแลว้ไม่สวย 32 8.9% 
4. หอ้งน ้านอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว 26 7.2% 
5. การจราจรติดขดั โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
ท่องเท่ียว 

17 4.7% 

6. ความสกปรกท่ีเกิดมาจากนกัท่องเท่ียวท่ีมกัง่าย
บางคน ท่ีไม่ช่วยกนัดูแลความสะอาด 

15 4.2% 

7. ถงัขยะไม่มี / มีนอ้ย 14 3.9% 
8. หาของกินทอ้งถ่ินยาก / หาของกินล าบาก / 
ร้านอาหารนอ้ย 

14 3.9% 

9. ความเป็นเอกลกัษณ์เร่ิมหายไป 14 3.9% 
10. ป้ายบอกทางนอ้ย / ไม่ชดัเจน / ช ารุด 13 3.6% 

 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีพบจากการมา

ท่องเท่ียว ในเร่ืองการเดินทางล าบาก ทางคดเค้ียวและไกล มากท่ีสุด มีจ านวน 69 ค าตอบ (ร้อยละ 
19.2) รองลงมาคือ ราคาอาหารและสถานท่ีพกัผอ่นมีราคาแพงเกินไป มีจ านวน 41 ค าตอบ (ร้อยละ 
11.4) รองลงมาคือ คนเยอะเกินไป ถ่ายรูปแลว้ไม่สวย มีจ านวน 32 ค าตอบ (ร้อยละ 8.9) และอนัดบั
ท่ี 10 คือ ป้ายบอกทางนอ้ย / ไม่ชดัเจน / ช ารุด มีจ านวน 13 ค าตอบ (ร้อยละ 3.6) 
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ตารางที ่ 4.5  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อข้อเสนอแนะในการจัดการ 
                      การท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

ข้อเสนอแนะต่อการจัดการ 10 อนัดับแรก จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 

1. การอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มธรรมชาติใหค้งอยู่
ต่อไป / วฒันธรรมเดิม / การแต่งกายของชาวบา้น 

67 23.4% 

2. ควรช่วยกนัรักษาความสะอาดใหม้ากกวา่น้ี 28 9.8% 
3. มีการจดักิจกรรมให้นกัท่องเท่ียวไดร่้วมท า
มากกวา่น้ี 

15 5.2% 

4. รัฐเขา้มามีส่วนช่วยในการพฒันาปรับปรุงสภาพ
การท่องเท่ียว 

13 4.5% 

5. ควบคุมปริมาณนกัท่องเท่ียวในช่วง high season 12 4.2% 
6. จดัการท่องเท่ียวนอกฤดูบา้ง เพื่อไม่ใหแ้หล่ง
ท่องเท่ียวเส่ือมโทรม เช่น เท่ียวในช่วง low season, 
วนัธรรมดา 

12 4.2% 

7. มีจุดบริการนกัท่องเท่ียว 10 3.5% 
8. จดัสถานท่ีพกัผอ่นให้เพียงพอต่อการมาพกัแรม 10 3.5% 
9. ควรมีรถสุขาบริการ / ท าสาธรณูปโภคเพิ่มเติม 9 3.1% 
10. ใหค้นพื้นเมืองมีส่วมร่วมในการจดักิจกรรม
ท่องเท่ียวมากกวา่น้ี / เพิ่มการละเล่นพื้นบา้น 

9 3.1% 

 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะต่อการจดัการการท่องเท่ียว

ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในเร่ืองการอนุรักษ์สภาพแวดลอ้มธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป / 
วฒันธรรมเดิม / การแต่งกายของชาวบา้น มากท่ีสุด มีจ านวน 67 ค าตอบ (ร้อยละ 23.4) รองลงมาคือ 
ควรช่วยกนัรักษาความสะอาดใหม้ากกวา่น้ี มีจ านวน 28 ค าตอบ (ร้อยละ 9.8) รองลงมาคือ มีการจดั
กิจกรรมใหน้กัท่องเท่ียวไดร่้วมท ามากกวา่น้ี มีจ  านวน 15 ค าตอบ (ร้อยละ 5.29) และอนัดบัท่ี 10 คือ
ใหค้นพื้นเมืองมีส่วมร่วมในการจดักิจกรรมท่องเท่ียวมากกวา่น้ี / เพิ่มการละเล่นพื้นบา้น มีจ านวน 9 
ค าตอบ (ร้อยละ 3.1) 
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4.2  ค่าเฉลีย่ความคาดหวัง การรับรู้ และการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 
       มีรายละเอียดดงัน้ี 
         4.2.1  เร่ืองระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่ออ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
         4.2.2  เร่ืองระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่ออ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
         4.2.3  เร่ืองการเปรียบเทียบความคาดหวงั และการรับรู้ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่ออ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
         4.2.1  เร่ืองระดับความคาดหวงั ของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่ออ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ตารางที ่ 4.6  ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออ าเภอปาย โดยรวม 

 

ความคาดหวงัทีม่ีต่อ อ าเภอปาย 
 จังหวดัแม่ฮ่องสอน (ตัวแปร) 

 
(ค่าเฉลีย่ความคาดหวงั) 

(S.D.) ระดับ 
ความคาดหวงั 

1.ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 3.98 0.73 มาก 

2.วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3.94 0.71 มาก 

3.ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.89 0.67 มาก 

4.การบริการอ่ืนๆ เช่น  
กิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ,  
ความชดัเจนและเพียงพอของ 
ป้ายบอกทาง ฯลฯ 

3.72 0.75 มาก 

รวม 3.90 0.71 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคาดหวงัต่ออ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

มีค่าเฉล่ียโดยรวม = 3.90 (ระดบัมาก) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองค์ประกอบ (1 - 4) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัใน

ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.98 (ระดบัมาก) รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 3.94 (ระดบัมาก) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ีย 
= 3.89 (ระดบัมาก) และดา้นการบริการอ่ืนๆ ค่าเฉล่ีย = 3.72 (ระดบัมาก) 
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ตารางที ่ 4.7  ค่าเฉลีย่ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวต่อด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่ว 
 

1. ด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยว  
(ค่าเฉลีย่ความคาดหวงั) 

S.D. ระดับ 
ความคาดหวงั 

1.1 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติ 

4.15 0.70 มาก 

1.2 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ทางวฒันธรรม 

4.08 0.64 มาก 

1.3 ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 4.11 0.67 มาก 

1.4 การอนุรักษ ์สภาพส่ิงแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียว 

3.94 0.70 มาก 

1.5 สภาพความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเท่ียว 

3.97 0.71 มาก 

1.6 ความสะดวกในการเดินทางมายงั
แหล่งท่องเท่ียว 

3.64 0.83 มาก 

รวม 3.98 0.73 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคาดหวงัต่อดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี

ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม = 3.98 (ระดบัมาก) 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านในองค์ประกอบย่อย (1.1 - 1.6) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คาดหวงัในเร่ืองความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 4.15 (ระดบั
มาก) รองลงมาคือ ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 4.11 (ระดบัมาก) และอนัดบั
สุดทา้ย ความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 3.64 (ระดบัมาก)  
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ตารางที ่ 4.8  ค่าเฉลี่ยความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถิ่น 
 

2. ด้านวถิีชีวติและ 
วฒันธรรมท้องถิ่น 

 
(ค่าเฉลีย่ความคาดหวงั) 

S.D. ระดับ 
ความคาดหวงั 

2.1 ความน่าสนใจของวฒันธรรม
และสังคมในทอ้งถ่ิน 

3.96 0.72 มาก 

2.2 ความมีเสน่ห์ในวถีิชีวิตของ 
ผูค้นในทอ้งถ่ิน 

4.00 0.73 มาก 

2.3 การอนุรักษก์ารแต่งกายของ
ชาวบา้นและชนเผา่ในทอ้งถ่ิน 

3.84 0.74 มาก 

2.4 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม  
ส่ิงปลูกสร้างภายในทอ้งถ่ิน 

3.85 0.72 มาก 

2.5 ความเป็นมิตรและมีน ้าใจ 
ของผูค้นในทอ้งถ่ิน 

4.04 0.63 มาก 

รวม 3.94 0.71 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคาดหวงัต่อดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียรวม = 3.94 (ระดบัมาก) 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านในองค์ประกอบย่อย (2.1 - 2.5) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คาดหวงัในเร่ืองความเป็นมิตรและมีน ้าใจของผูค้นในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 4.04 (ระดบัมาก) 
รองลงมาคือ ความมีเสน่ห์ในวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 4.00 (ระดบัมาก) และอนัดบั
สุดทา้ย การอนุรักษก์ารแต่งกายของชาวบา้นและชนเผา่ในทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 3.84 (ระดบัมาก) 
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ตารางที ่ 4.9  ค่าเฉลีย่ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวต่อด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  
(ค่าเฉลีย่ความคาดหวงั) 

S.D. ระดับ 
ความคาดหวงั 

3.1 สถานท่ีพกัแรมมีความสะอาด และ
ปลอดภยั 

4.00 0.65 มาก 

3.2 ความมีเอกลกัษณ์ สวยงาม
กลมกลืน ของสถานท่ีพกัแรม กบั
แหล่งท่องเท่ียว 

3.96 0.67 มาก 

3.3 ความเพียงพอของสถานท่ีพกัแรม 3.90 0.71 มาก 

3.4 การบริการท่ีสุภาพเป็นกนัเองของ
เจา้หนา้ท่ีในสถานท่ีพกัแรม 

3.95 0.65 มาก 

3.5 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและอาหารทอ้งถ่ิน 

3.89 0.62 มาก 

3.6 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึก 

3.86 0.66 มาก 

3.7 ความน่าสนใจของสินคา้ของท่ี
ระลึก 

3.80 0.69 มาก 

3.8 ความเพียงพอและหลากหลายของ
ประเภทการใหบ้ริการในสถานท่ี
ท่องเท่ียว เช่น บริการรถเช่า บริการ
นวดผอ่นคลาย 

3.77 0.71 มาก 

รวม 3.89 0.67 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคาดหวงัต่อด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    

มีค่าเฉล่ียรวม = 3.89 (ระดบัมาก) 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านในองค์ประกอบย่อย (3.1 - 3.8) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คาดหวงัในเร่ืองสถานท่ีพกัแรมมีความสะอาดและปลอดภยั มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 4.00 (ระดบัมาก) 
รองลงมาคือ ความมีเอกลักษณ์ สวยงาม กลมกลืน ของสถานท่ีพักแรมกับแหล่งท่องเท่ียว     
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ค่าเฉล่ีย = 3.96 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ย ความเพียงพอและหลากหลายของประเภทการ
ใหบ้ริการในสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น บริการรถเช่า บริการนวดผอ่นคลาย ค่าเฉล่ีย = 3.77 (ระดบัมาก) 
 
ตารางที ่ 4.10  ค่าเฉลีย่ความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วต่อด้านการบริการอืน่ๆ 

 

4. ด้านการบริการอืน่ๆ  
(ค่าเฉลีย่ความคาดหวงั) 

S.D. ระดับ 
ความคาดหวงั 

4.1 มีกิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ
ในแหล่งท่องเท่ียว เช่น การล่องแพ ปีน
เขา 

3.77 0.73 มาก 

4.2 ความชดัเจนและเพียงพอของป้าย
บอกทางมาแหล่งท่องเท่ียว 

3.73 0.71 มาก 

4.3 ความเพียงพอและความสะอาดของ
หอ้งน ้า - หอ้งสุขาต่อปริมาณ
นกัท่องเท่ียว 

3.65 0.81 มาก 

รวม 3.72 0.75 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคาดหวงัต่อด้านการบริการอ่ืนๆ             

มีค่าเฉล่ียรวม = 3.72 (ระดบัมาก) 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านในองค์ประกอบย่อย (4.1 - 4.3) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ

คาดหวงัในเร่ืองกิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจในแหล่งท่องเท่ียว เช่น การล่องแพ ปีนเขา มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย = 3.77 (ระดบัมาก) รองลงมา ไดแ้ก่ ความชดัเจนและเพียงพอของป้ายบอกทางมาแหล่ง
ท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 3.73 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ย ความเพียงพอและความสะอาดของห้องน ้ า 
- หอ้งสุขาต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 3.65 (ระดบัมาก) 
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         4.2.2  เร่ืองระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่ออ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
ตารางที ่ 4.11  ค่าเฉลีย่การรับรู้ของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่ออ าเภอปาย โดยรวม 

 

การรับรู้ทีม่ีต่ออ าเภอปาย 
 จังหวดัแม่ฮ่องสอน (ตัวแปร) 

 
(ค่าเฉลีย่การรับรู้) 

S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 3.50 0.90 มาก 

2. วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3.29 0.88 ปานกลาง 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.63 0.86 มาก 

4. การบริการอ่ืนๆ เช่น  
กิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ,  
ความชดัเจนและเพียงพอของ 
ป้ายบอกทาง ฯลฯ 

3.02 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.90 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ค่าเฉล่ียโดยรวม = 3.40 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านในองค์ประกอบ (1 - 4) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ใน       

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.63 (ระดบัมาก) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 3.50 (ระดบัมาก) ด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 3.29 (ระดบัปานกลาง) ดา้นการบริการอ่ืนๆ ค่าเฉล่ีย = 3.02 (ระดบัปานกลาง) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.12  ค่าเฉลีย่การรับรู้ของนักท่องเทีย่วต่อด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยว 
 

1. ด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยว  
(ค่าเฉลีย่การรับรู้) 

S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

1.1 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ทางธรรมชาติ 

3.82 0.86 มาก 

1.2 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 
ทางวฒันธรรม 

3.69 0.87 มาก 

1.3 ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว 3.68 0.89 มาก 

1.4 การอนุรักษ ์สภาพส่ิงแวดลอ้มของ
แหล่งท่องเท่ียว 

3.34 0.91 ปานกลาง 

1.5 สภาพความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเท่ียว 

3.38 0.88 ปานกลาง 

1.6 ความสะดวกในการเดินทางมายงั
แหล่งท่องเท่ียว 

3.11 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.90 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้ต่อด้านภาพลักษณ์ของสถานท่ี

ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียรวม = 3.50 (ระดบัมาก) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (1.1 - 1.6) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ใน

เร่ืองความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.82 (ระดับมาก) 
รองลงมาคือ ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ค่าเฉล่ีย = 3.69 (ระดบัมาก) และ
อนัดบัสุดทา้ย ความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 3.11 (ระดบัปานกลาง) 
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ตารางที ่ 4.13  ค่าเฉลีย่การรับรู้ของนักท่องเทีย่วต่อด้านวถิีชีวติและวฒันธรรมท้องถิ่น 
 

2. ด้านวถิีชีวติและวฒันธรรมท้องถิ่น  
(ค่าเฉลีย่การรับรู้) 

S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

2.1 ความน่าสนใจของวฒันธรรมและ
สังคมในทอ้งถ่ิน 

3.40 0.75 ปานกลาง 

2.2 ความมีเสน่ห์ในวถีิชีวิตของ 
ผูค้นในทอ้งถ่ิน 

3.32 0.84 ปานกลาง 

2.3 การอนุรักษก์ารแต่งกายของ
ชาวบา้นและชนเผา่ในทอ้งถ่ิน 

2.85 0.95 ปานกลาง 

2.4 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม  
ส่ิงปลูกสร้างภายในทอ้งถ่ิน 

3.07 0.81 ปานกลาง 

2.5 ความเป็นมิตรและมีน ้าใจของ 
ผูค้นในทอ้งถ่ิน 

3.82 0.70 มาก 

รวม 3.29 0.88 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ต่อดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

มีค่าเฉล่ียรวม = 3.29 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (2.1 - 2.5) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ใน

เร่ืองความเป็นมิตรและมีน ้ าใจของผูค้นในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.82 (ระดบัมาก) รองลงมา
คือ ความน่าสนใจของวฒันธรรมและสังคมในทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 3.40 (ระดบัปานกลาง) และอนัดบั
สุดทา้ย การอนุรักษ์การแต่งกายของชาวบา้นและชนเผ่าในทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 2.85 (ระดบัปาน
กลาง) 
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ตารางที ่ 4.14  ค่าเฉลีย่การรับรู้ของนักท่องเทีย่วต่อด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  
(ค่าเฉลีย่การรับรู้) 

S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

3.1 สถานท่ีพกัแรมมีความสะอาด และ
ปลอดภยั 

3.72 0.76 มาก 

3.2 ความมีเอกลกัษณ์ สวยงาม 
กลมกลืน ของสถานท่ีพกัแรม กบั
แหล่งท่องเท่ียว 

3.45 0.87 มาก 

3.3 ความเพียงพอของสถานท่ีพกัแรม 3.77 0.85 มาก 

3.4 การบริการท่ีสุภาพเป็นกนัเองของ
เจา้หนา้ท่ีในสถานท่ีพกัแรม 

3.77 0.78 มาก 

3.5 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารและอาหารทอ้งถ่ิน 

3.30 0.90 ปานกลาง 

3.6 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ของท่ีระลึก 

3.76 0.90 มาก 

3.7 ความน่าสนใจของสินคา้ของท่ี
ระลึก 

3.22 0.80 ปานกลาง 

3.8 ความเพียงพอและหลากหลายของ
ประเภทการใหบ้ริการในสถานท่ี
ท่องเท่ียว เช่น บริการรถเช่า บริการ
นวดผอ่นคลาย 

3.37 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.85 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรับรู้ต่อด้านส่ิงอ านวยความสะดวก           

มีค่าเฉล่ียรวม = 3.55 (ระดบัมาก) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (3.1 - 3.6) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ใน

เร่ืองความเพียงพอของสถานท่ีพกัแรม และการบริการท่ีสุภาพเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี ในสถานท่ี
พกัแรมมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.77 (ระดบัมาก) รองลงมาคือ ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้
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ของท่ีระลึก ค่าเฉล่ีย = 3.76 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ย ความน่าสนใจของสินคา้ของท่ีระลึก 
ค่าเฉล่ีย = 3.22 (ระดบัปานกลาง) 
 
ตารางที ่ 4.15  ค่าเฉลีย่การรับรู้ของนักท่องเทีย่วต่อด้านการบริการอืน่ๆ 

 

4. ด้านการบริการอืน่ๆ  
(ค่าเฉลีย่การรับรู้) 

S.D. ระดับ 
การรับรู้ 

4.1 มีกิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ
ในแหล่งท่องเท่ียว เช่น การล่องแพ ปีน
เขา 

3.32 0.79 ปานกลาง 

4.2 ความชดัเจนและเพียงพอของป้าย
บอกทางมาแหล่งท่องเท่ียว 

3.05 0.87 ปานกลาง 

4.3 ความเพียงพอและความสะอาดของ
หอ้งน ้า - หอ้งสุขาต่อปริมาณ
นกัท่องเท่ียว 

2.70 0.93 ปานกลาง 

   รวม 3.02 0.90 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการรับรู้ต่อดา้นการบริการอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ียรวม 

= 3.02 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (4.1 - 4.3) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ใน

เร่ืองกิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจในแหล่งท่องเท่ียว เช่น การล่องแพ ปีนเขา ค่าเฉล่ีย = 3.32 
(ระดบัปานกลาง) รองลงมา เป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี ความชดัเจนและเพียงพอของป้ายบอกทางมาแหล่ง
ท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 3.05 (ระดบัปานกลาง) ความเพียงพอและความสะอาดของห้องน ้ า - ห้องสุขา
ต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 2.70 (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั 
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         4.2.3  เร่ืองการเปรียบเทยีบความคาดหวงั และการรับรู้ของนักท่องเที่ยวทีม่ีต่ออ าเภอปาย 
ตารางที ่ 4.16  เปรียบเทยีบความคาดหวัง และการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ทีม่ีต่ออ าเภอปาย โดยรวม 

 

ปัจจัย / องค์ประกอบ 
ด้านต่างๆ 

ความคาดหวงั 
(X1) 

การรับรู้ 
(X2) 

ผลต่าง 
(X1 - X2) 

การแปลความหมาย 

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

3.98 3.50 0.48 แนวโนม้ไปสู่ 
ความไม่พึงพอใจ 

2. วถีิชีวติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

3.94 3.29 0.65 แนวโนม้ไปสู่ 
ความไม่พึงพอใจ 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.89 3.55 0.34 แนวโนม้ไปสู่ 
ความไม่พึงพอใจ 

4. การบริการอ่ืนๆ เช่น 
กิจกรรมนนัทนาการท่ี
น่าสนใจ, ความชดัเจนและ
เพียงพอของป้ายบอกทาง 
ฯลฯ 

3.72 3.02 0.70 แนวโนม้ไปสู่ 
ความไม่พึงพอใจ 

รวม 3.90 3.40 0.50 แนวโน้มไปสู่ 
ความไม่พงึพอใจ 

 
จากตารางท่ี 4.16 ในภาพรวม พบว่า ระดบัการคาดหวงัสูงกว่าการรับรู้จริงจากการ

ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย โดยมีผลต่างเท่ากบั 0.5 ซ่ึงอาจวิเคราะห์ไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้ความ
ไม่พึงพอใจอยูบ่า้งในการเดินทางท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

หากพิจารณาแต่ละปัจจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้สู่ความไม่พึงพอใจ ในดา้นการ
บริการอ่ืนๆ มากท่ีสุด ซ่ึงมีผลต่างระดบัความคาดหวงั และการรับรู้จริงเท่ากบั 0.7 รองลงมาคือ ดา้น
วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มีผลต่างเท่ากบั 0.65 ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว มีผลต่าง
เท่ากบั 0.48 และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีผลต่างเท่ากบั 0.34 ตามล าดบั 
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4.3  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานหลักข้อที่ 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได)้ แตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน
แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
สมมติฐานย่อย 1.1 
H0  :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 
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ตารางที ่ 4.17  ค่าเฉลีย่ความคาดหวงัทีม่ีต่ออ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยจ าแนกตามเพศ 
 

ความคาดหวงัต่อการ
ท่องเทีย่ว อ าเภอปาย 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

เพศชาย 

 

เพศหญงิ 

 t p 

1. ภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

4.03 3.95 1.403 .161 

2. วถีิชีวติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3.99 3.90 1.381 .168 

3. ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.91 3.88 0.585 .559 

4. การบริการอ่ืนๆ 3.71 3.72 -0.285 .775 

รวม 3.91 3.86 0.862 .389 

 
จากการทดสอบค่า t-test ดงัแสดงในตารางท่ี 4.17 พบวา่ ค่า Probability (p) โดยรวมมี

ค่าความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั 0.389 ซ่ึงมากกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) 
หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมท้องถ่ิน ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านการบริการอ่ืนๆ มีความน่าจะเป็น 
(Probability) เท่ากบั .161, .168, .559 และ.775 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการท่องเท่ียวในด้าน
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
และดา้นการบริการอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานย่อย 1.2 
H0  :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตารางที ่ 4.18  ค่าเฉลีย่ และระดับความคาดหวงั โดยจ าแนกตามอายุ 
 

ความคาดหวงัต่อ
การท่องเที่ยว  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 20 ปี 

21 - 30
ปี 

31 - 40 
ปี 

41 - 50 
ปี 

มากกว่า 
50 ปี 

F ค่า P 

        

1. ภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

3.87 3.96 3.99 4.34 4.11 2.907 0.022* 

2. วถีิชีวติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3.89 3.92 3.91 4.26 4.16 2.016 0.091 

3. ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.81 3.91 3.83 4.20 3.78 2.620 0.035* 

4. การบริการอ่ืนๆ 3.59 3.75 3.70 3.96 3.44 1.862 0.116 

รวม 3.79 3.88 3.86 4.19 3.87 - - 

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดา้นการบริการอ่ืนๆ มีค่า P
เท่ากบั 0.091 และ 0.116 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ซ่ึง
หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคาดหวงั ไม่แตกต่างกนั 

แต่เม่ือพิจารณาในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
พบวา่ มีค่า P เท่ากบั 0.022 และ 0.035 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ซ่ึงหมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคาดหวงั แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีอายุแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีความคาดหวงัใน
ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้
ท าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
(LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.19  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยว ที่มีต่อความคาดหวังในด้านภาพลักษณ์ของ 
                      สถานที่ท่องเที่ยว จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

อายุ น้อยกว่า 20ปี 
(  = 3.87) 

21 - 30 ปี     
(   = 3.96) 

31 - 40 ปี     
(   = 3.99) 

41 - 50 ปี        
(  = 4.34) 

มากกว่า 50ปี
(  = 4.11) 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 
(  = 3.87) 

- -.09257 
(.295) 

-.12314 
(.199) 

-.47052* 
(.001) 

-.24036 
(.181) 

21 - 30 ปี 
(   = 3.96) 

 - -.03057 
(.642) 

-.37795* 
(.003) 

-.14779 
(.372) 

31 - 40 ปี        
(   = 3.99) 

  - -.34739* 
(.009) 

-.11723 
(.489) 

41 - 50 ปี        
(  = 4.34)     

   - .23016 
(.254) 

มากกวา่ 50 ปี
(  = 4.11) 

 
 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีความคาดหวงัในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว แตกต่างเป็นรายคู่ กบักลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี, 21 - 30 ปี และ 31 - 40 ปี ซ่ึงมีค่า Sig 
เท่ากบั .001, .003 และ .009 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง อายุ 41 - 
50 ปี (  = 4.34) มีความคาดหวงัในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว มากกวา่ กลุ่มท่ีมีอายุนอ้ย
กวา่ 20 ปี (  = 3.87), 21 - 30 ปี (   = 3.96) และ 31 - 40 ปี (   = 3.99) ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.20  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อความคาดหวังในด้านส่ิงอ านวย 
                    ความสะดวก จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 

อายุ น้อยกว่า 20ปี 
(  = 3.81) 

21 - 30 ปี     
(  = 3.91) 

31 - 40 ปี      
(  = 3.83)  

41 - 50 ปี      
(  = 4.20) 

มากกว่า 50ปี 
(  = 3.78) 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 
(  = 3.81) 

- -.10038 
(.230) 

-.01943 
(.830) 

-.38350* 
(.005) 

-.03763 
(.824) 

21 - 30 ปี         
(  = 3.91) 

 - .08096 
(.193) 

-.28312* 
(.019) 

.13801 
(.377) 

31 - 40 ปี        
(  = 3.83)  

  - -.36408* 
(.004) 

.05705 
(.721) 

41 - 50 ปี        
(  = 4.20)     

   - .42113* 
(.027) 

มากกวา่ 50 ปี 
(  = 3.78) 

 
 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่

ของกลุ่มตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้น
ลกัษณะกายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างอายุ 41 - 50 ปี มีความคาดหวงัในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มท่ีมีอายุ น้อยกวา่ 20 ปี, 21 - 30 ปี, 31 - 40 ปี และ 41 - 50 ปี ซ่ึงมีค่า Sig 
เท่ากบั .005, .019, .004 และ .027 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งอาย ุ
41 - 50 ปี (  = 4.20) มีความคาดหวงัในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว มากกวา่กลุ่มท่ีมีอายุ
นอ้ยกวา่ 20 ปี (  = 3.81), 21 - 30 ปี (  = 3.91) และ 31 - 40 ปี (  = 3.83) ตามล าดบั 
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สมมติฐานย่อย 1.3 
H0  :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha   :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐาน ใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตารางที ่ 4.21  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวงั โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ความคาดหวงัต่อ 
การท่องเที่ยว 

ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

F ค่า P 

      

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

4.05 3.97 3.96 0.591 0.554 

2. วถีิชีวติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

4.02 3.92 3.91 0.698 0.498 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.93 3.89 3.87 0.243 0.784 

4. การบริการอ่ืนๆ 3.65 3.74 3.67 0.692 0.828 

รวม 3.91 3.88 3.85   
 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคาดหวงั โดยจ าแนกระดบั

การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชส้ถิติวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance : One Way Anova) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ มีค่า P 
เท่ากบั 0.692, 0.189, 0.898 และ 0.641 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงั ไม่แตกต่างกนั 
ซ่ึงไม่มีดา้นใดท่ีมีค่าต ่ากวา่ 0.05 จึงไม่จ  าเป็นตอ้งทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ 
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สมมติฐานย่อย 1.4 
H0  :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่ 4.22  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวงั โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

ความคาดหวงัต่อ
การท่องเที่ยว 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000 บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,000 
บาท 
ขึน้ไป 

F ค่า P 

       

1. ภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

3.96 4.02 3.91 4.07 0.929 0.427 

2. วถีิชีวติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3.97 3.92 3.84 4.06 1.265 0.286 

3. ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.93 3.84 3.89 3.93 0.626 0.599 

4. การบริการอ่ืนๆ 3.77 3.64 3.75 3.70 1.059 0.366 

รวม 3.91 3.85 3.85 3.94   
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จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความคาดหวงั เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน
ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น 
พบวา่ ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ มีค่า P เท่ากบั 0.427, 0.286, 0.599 และ 0.366 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่า
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคาดหวงั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่มีด้านใดท่ีมีค่าต ่ากว่า 0.05 จึงไม่จ  าเป็นตอ้ง
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ 
 

สมมติฐานหลักข้อที่ 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได)้ แตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
สมมติฐานย่อย 2.1 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
H0  :  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม 

ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง 
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ตารางที ่ 4.23  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับการรับรู้จริง โดยจ าแนกตามเพศ 
 

 
จากการวิเคราะห์ในตาราง 4.23 โดยใชส้ถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ

พบวา่ ค่า Probability (p) โดยรวมมีค่าความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั .431 ซ่ึงมากกวา่ .05  
นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ท่ีมีเพศต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการท่องเท่ียว ไม่แตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ พบว่า มีความน่าจะเป็น 
(Probability) เท่ากบั .563, .080, .161 และ.328 ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่ .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) ซ่ึงหมายความว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีมีเพศ
ต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการท่องเท่ียว ในด้านภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 

การรับรู้จริงต่อการ
ท่องเทีย่ว อ าเภอปาย 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

เพศชาย เพศหญงิ 
t p   

1. ภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

3.53 3.49 0.579 .563 

2. วถีิชีวติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3.36 3.25 1.755 .080 

3. ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.60 3.51 1.406 .161 

4. การบริการอ่ืนๆ 2.97 3.05 -0.979 .328 

รวม 3.37 3.32 0.788 .431 
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สมมติฐานย่อย 2.2 
H0  :  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตารางที ่ 4.24  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับการรับรู้จริง โดยจ าแนกตามอายุ 
 

การรับรู้จริงต่อ
การท่องเที่ยว  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 20 ปี 

21 - 30
ปี 

31 - 40 
ปี 

41 - 50 
ปี 

มากกว่า 
50 ปี 

F ค่า P 

        

1. ภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

3.77 3.48 3.36 3.75 3.72 3.492 0.008* 

2. วถีิชีวติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3.53 3.21 3.28 3.37 3.78 4.590 0.001* 

3. ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.71 3.55 3.46 3.52 3.59 1.749 0.139 

4. การบริการอ่ืนๆ 3.35 2.97 2.99 2.80 3.25 4.286 0.002* 

รวม 3.59 3.30 3.27 3.36 3.58   

 
จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
มีค่า Pเท่ากบั 0.139 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ซ่ึงหมายความว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการรับรู้จริง ไม่แตกต่างกนั 

แต่เม่ือพิจารณาในด้านภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน และดา้นการบริการอ่ืนๆ พบวา่ มีค่า P เท่ากบั 0.008, 0.001 และ 0.002 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ซ่ึงหมายความวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนั 
มีความคาดหวงั แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีการรับรู้จริง ในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิต
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดา้นการบริการอ่ืนๆ แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดท้  าการทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.25  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านภาพลักษณ์ของ 
                      สถานทีท่่องเทีย่ว จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

อายุ น้อยกว่า 20ปี 
(  = 3.77) 

21 - 30 ปี  
(  = 3.48) 

31 - 40 ปี 
(  = 3.36) 

41 - 50 ปี 
(  = 3.75) 

มากกว่า 50 ปี
(  = 3.72) 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 
(  = 3.77) 

- .28965* 
(.014) 

.40972* 
(.001) 

.01814 
(.925) 

.04989 
(.835) 

21 - 30 ปี      
(  = 3.48) 

 - .12007 
(.171) 

-.27151 
(.111) 

-.23977 
(.277) 

31 - 40 ปี      
(  = 3.36) 

  - -.39158* 
(.027) 

-.35984 
(.112) 

41 - 50 ปี      
(  = 3.75) 

   - .03175 
(.906) 

มากกวา่ 50 ปี  
(  = 3.72) 

 
 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง (โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายแุตกต่างกนัในดา้นลกัษณะกายภาพ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 20 ปี (  = 3.77) มีการรับรู้จริงในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี (  = 3.48) และ 31-40 ปี (  = 3.36) ซ่ึงมีค่า 
Sig เท่ากบั .014 และ .001 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุนอ้ย
กวา่ 20 ปี (  = 3.77) มีการรับรู้จริงในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว มากกวา่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ
21-30 ปี (  = 3.48) และ 31-40 ปี (  = 3.36) 

และกลุ่มอายุ 41-50 ปี (  = 3.75) มีการรับรู้จริงในด้านภาพลักษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มท่ีมีอายุ 31-40 ปี (  = 3.36) ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .027 ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอายุ 41-50 ปี (  = 3.75) มีการรับรู้จริงในด้าน
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว มากกวา่กลุ่มท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (  = 3.36) 
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ตารางที ่ 4.26  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
                    ท้องถิ่น จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

อายุ น้อยกว่า 20ปี 
(  = 3.53) 

21 - 30 ปี  
(  = 3.21) 

31 - 40 ปี 
(  = 3.28) 

41 - 50 ปี 
(  = 3.37) 

มากกว่า 50 ปี 
(  = 3.78) 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 
(  = 3.53) 

- .31913* 
(.001) 

.24988* 
(.021) 

.15918 
(.330) 

-.25272 
(.210) 

21 - 30 ปี      
(  = 3.21) 

 - -.06925 
(.349) 

-.15995 
(.265) 

-.57185* 
(.002) 

31 - 40 ปี      
(  = 3.28) 

  - -.09069 
(.543) 

-.50260* 
(.009) 

41 - 50 ปี      
(  = 3.37) 

   - -.41190 
(.070) 

มากกวา่ 50 ปี 
(  = 3.78) 

 
 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี (  = 3.53) มีการรับรู้จริงในด้านวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี (  = 3.21) และ 31-40 ปี (  = 3.28) 
ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .001 และ .021 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี (  = 3.53) มีการรับรู้จริง ในดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากกวา่กลุ่มท่ีมี
อาย ุ21-30 ปี (  = 3.21) และ 31-40 ปี (  = 3.28) 

และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (  = 3.78) มีการรับรู้จริงในด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มท่ีมีอาย ุ21-30 ปี (  = 3.21) และ 31-40 ปี (  = 3.28) ซ่ึงมีค่า Sig 
เท่ากบั .002 และ .009 ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปี        
(  = 3.78) มีการรับรู้จริงในด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน มากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี       
(  = 3.21) และ 31-40 ปี (  = 3.28) 
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ตารางที ่ 4.27  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่นักท่องเที่ยวทีม่ีต่อการรับรู้จริง ในด้านการบริการอืน่ๆ 
                        จ าแนกตามอายุ โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

อายุ น้อยกว่า 20ปี 
(  = 3.35) 

21 - 30 ปี  
(  = 2.97) 

31 - 40 ปี 
(   = 2.99) 

41 - 50 ปี  
(  = 2.80) 

มากกว่า 50 ปี
(  = 3.25) 

นอ้ยกวา่ 20 ปี  
(  = 3.35)  

- .38085* 
(.001) 

.35986* 
(.003) 

.54422* 
(.003) 

.10374 
(.643) 

21 - 30 ปี      
(  = 2.97) 

 - -.02100 
(.798) 

.16336 
(.305) 

-.27711 
(.180) 

31 - 40 ปี      
(   = 2.99) 

  - .18436 
(.266) 

-.25612 
(.226) 

41 - 50 ปี      
(  = 2.80) 

   - -.44048 
(.081) 

มากกวา่ 50 ปี 
(  = 3.25) 

 
 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี (  = 3.35) มีการรับรู้จริงในดา้นการบริการอ่ืนๆ 
แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี (  = 2.97), 31-40 ปี (   = 2.99) และ 41-50 ปี (  = 
2.80) ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .001, .003 และ .003 ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี (  = 3.35) มีการรับรู้จริงในด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
มากกวา่กลุ่มท่ีมีอาย ุ21-30 ปี (  = 2.97), 31-40 ปี (  = 2.99) และ 41-50 ปี (  = 2.80) ตามล าดบั 
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สมมติฐานย่อย 2.3 
H0  :  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาค่าเฉล่ียวา่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
 
ตารางที ่ 4.28  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับการรับรู้จริง โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การรับรู้จริงต่อ 
การท่องเที่ยว 

ต ่ากว่า
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

F ค่า P 

      

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

3.69 3.50 3.28 4.423 0.013* 

2. วถีิชีวติและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน 

3.31 3.33 3.07 3.694 0.026* 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.65 3.54 3.43 2.300 0.102 

4. การบริการอ่ืนๆ 2.88 3.05 3.03 1.591 0.205 

รวม 3.38 3.35 3.20   
 
จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova)   
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ มีค่า P 0.102 

DPU



77 

 

 
 

และ 0.205 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) ซ่ึงหมายความวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีอายแุตกต่างกนั มีการรับรู้จริง ไม่แตกต่างกนั 

แต่เม่ือพิจารณาในด้านภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว และด้านวิถีชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน พบวา่ มีค่า P เท่ากบั 0.013 และ 0.026 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ซ่ึงหมายความว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความ
คาดหวงั แตกต่างกนั 

เพื่อใหท้ราบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีการรับรู้
จริงในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดา้นการบริการ 
อ่ืนๆ แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้
วธีิ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 4.29  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านภาพลักษณ์ของ  
                     สถานที่ท่องเที่ยว จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(  = 3.69) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.50) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
(  = 3.28) 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(  = 3.69) 

- .19106 
(.060) 

.40877* 
(.003) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.50) 

 - .21771 
(.053) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
(  = 3.28) 

  - 

 
จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง (โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ในดา้น
ลกัษณะกายภาพ พบวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี (  = 3.69) มีการรับรู้จริง ในดา้น
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า  
(  = 3.28) ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .003 ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอย่าง ผูท่ี้มี
การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (  = 3.69) มีการรับรู้จริงในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
มากกวา่ กลุ่มผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ (  = 3.28) 
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ตารางที ่ 4.30  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านวิถีชีวิตและ 
                        วฒันธรรมท้องถิ่น จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

 

ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 
(  = 3.31) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.33) 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 
(  = 3.07) 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
(  = 3.31) 

- -.01454 
(.866) 

.24334* 
(.038) 

ปริญญาตรี 
(  = 3.33) 

 - .25788* 
(.007) 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 
(  = 3.07) 

  - 

 
จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่ (  = 3.07) มีการรับรู้จริง 
ในดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูท่ี้มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี 
(  = 3.31) และผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (  = 3.33) ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .038 และ .007 
ตามล าดบั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูง
กว่า (  = 3.07) มีการรับรู้จริงในดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน น้อยกวา่กลุ่มผูท่ี้มีการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี (  = 3.31) และผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (  = 3.33) 
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สมมติฐานย่อย 2.4 
H0  :  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั 
Ha    :  กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ต่อเม่ือ และยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ท่ีมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ ท่ีแตกต่างกนั จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05 
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ตารางที ่ 4.31  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับการรับรู้จริง จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

การรับรู้จริงต่อ
การท่องเที่ยว 

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

15,000บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,000 
บาท 
ขึน้ไป 

F ค่า P 

       

1. ภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว 

3.66 3.44 3.33 3.40 4.213 0.006* 

2. วถีิชีวติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

3.40 3.26 3.21 3.05 3.845 0.010* 

3. ส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.66 3.49 3.44 3.47 3.621 0.013* 

4. การบริการอ่ืนๆ 3.12 2.89 3.10 2.91 3.269 0.021* 

รวม 3.46 3.27 3.27 3.21   
 

จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova)          
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ มีค่า P เท่ากบั 0.006, 0.010, .013 และ 
0.021 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ซ่ึงหมายความว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้จริง แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีการรับรู้
จริง ในด้านภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 
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ตารางที ่ 4.32  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านภาพลักษณ์ของ 
                        สถานที่ท่องเทีย่ว จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 
(  = 3.66) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 3.44) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.33) 

50,000 บาท 
ขึน้ไป 

(  = 3.40) 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

15,000 บาท 
(  = 3.66) 

- .22257* 
(.011) 

.32671* 
(.002) 

.26258 
(.062) 

15,000 – 30,000 บาท 
(  = 3.44) 

 - .10414 
(.333) 

.04001 
(.779) 

30,001 – 50,000 บาท 
(  = 3.33) 

  - -.06412 
(.667) 

50,000 บาท ข้ึนไป 
(  = 3.40) 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000บาท (  = 3.66) มีการ
รับรู้จริงในด้านภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว แตกต่างเป็นรายคู่กับกลุ่มผูมี้รายได้ต่อเดือน 
15,000 – 30,000 บาท (  = 3.44) และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 30,001 – 50,000 บาท (  = 3.33) ซ่ึง
มีค่า Sig เท่ากบั .011 และ .002 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายไดต่้อ
เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท (  = 3.66) มีการรับรู้จริงในดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว มากกวา่กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 15,000 – 30,000 บาท (  = 3.44) และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อ
เดือน 30,001 – 50,000 บาท (  = 3.33) 
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ตารางที ่ 4.33  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านวิถีชีวิตและ 
                    วฒันธรรมท้องถิ่น จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 
(  = 3.40) 

15,000 - 30,000 
บาท 

(  = 3.26) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.21) 

50,000 บาท 
ขึน้ไป 

(  = 3.05) 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

15,000 บาท 
(  = 3.40) 

- .14373 
(.053) 

.19000* 
(.033) 

.35598* 
(.003) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 3.26) 

 - .04627 
(.612) 

.21224 
(.080) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.21)  

  - .16598 
(.204) 

50,000 บาท  
ข้ึนไป 

(  = 3.05) 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท (  = 3.40) มี
การรับรู้จริงในด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มผูมี้รายได้ต่อเดือน 
30,001 - 50,000 บาท (  = 3.21) และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 50,000 บาท ข้ึนไป (  = 3.05) ซ่ึงมีค่า 
Sig เท่ากบั .033 และ .003 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่งผูมี้รายไดต่้อเดือน ต ่า
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท (  = 3.40) มีการรับรู้จริงในด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ิน
มากกว่ากลุ่มผูมี้รายได้ต่อเดือน 30,001 - 50,000 บาท (  = 3.21) และกลุ่มผูมี้รายได้ต่อเดือน 
50,000 บาท ข้ึนไป (  = 3.05) 
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ตารางที ่ 4.34  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านส่ิงอ านวยความ 
                        สะดวก จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 
(  = 3.66) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 3.49) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.44) 

50,000 บาท
ขึน้ไป 

(  = 3.47) 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

15,000บาท 
(  = 3.66) 

- .17142* 
(.010) 

.21638* 
(.007) 

.18975 
(.076) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 3.49) 

 - .04496 
(.582) 

.01833 
(.866) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.44) 

  - -.02663 
(.820) 

50,000 บาท  
ข้ึนไป 

(  = 3.47) 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอย่าง (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอายุแตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะ
กายภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท (  = 3.66) มี
การรับรู้จริงในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 15,000 - 
30,000 บาท (  = 3.49) และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 30,001 - 50,000 บาท (  = 3.44) ซ่ึงมีค่า Sig 
เท่ากบั .010 และ .007 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือนต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท (  = 3.66) มีการรับรู้จริงในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มากกวา่กลุ่มผู ้
มีรายไดต่้อเดือน 15,000 - 30,000 บาท (  = 3.49) และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 30,001 - 50,000 
บาท (  = 3.44) 
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ตารางที ่ 4.35  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มีต่อการรับรู้จริง ในด้านการบริการอื่นๆ  
                        จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยเปรียบเทยีบเป็นรายคู่ 

 

รายได้ต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 
(  = 3.12) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 2.89) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.10) 

50,000 บาท
ขึน้ไป 

(  = 2.91) 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

15,000บาท 
(  = 3.12) 

- .23144* 
(.005) 

.02166 
(.826) 

.21350 
(.107) 

15,000 – 30,000 
บาท 

(  = 2.89) 

 - -.20978* 
(.039) 

.01833 
(.866) 

30,001 – 50,000 
บาท 

(  = 3.10) 

  - -.02663 
(.820) 

50,000 บาท 
ข้ึนไป 

(  = 2.91) 

   - 

 
จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง (โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัในดา้น
การบริการอ่ืนๆ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 15,000 - 30,000 บาท (  = 2.89) มีการ
รับรู้จริงในด้านส่ิงอ านวยความสะดวก แตกต่างเป็นรายคู่กบักลุ่มผูมี้รายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท (  = 3.12) และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 30,001 - 50,000 บาท (  = 3.10) ซ่ึงมี
ค่า Sig เท่ากบั .005 และ .039 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยท่ีกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มผูมี้รายไดต่้อ
เดือน 15,000 - 30,000 บาท (   = 2.89) มีการรับรู้จริงในดา้นการบริการอ่ืนๆ นอ้ยกวา่ กลุ่มผูมี้
รายไดต่้อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท (  = 3.12) และกลุ่มผูมี้รายไดต่้อเดือน 30,001 - 
50,000 บาท (  = 3.10) 
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ตารางที ่ 4.36  สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการ 
                        ท่องเทีย่ว จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 

 

ANOVA 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ประเด็นความคาดหวงั ในด้านต่างๆ F ค่า P 
ผลการ
ทดสอบ 

อาย ุ

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 2.907 0.022* แตกต่าง 
2. วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 2.016 0.091 ไม่แตกต่าง 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 2.620 0.035* แตกต่าง 
4. การบริการอ่ืนๆ 1.862 0.116 ไม่แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา 

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 0.591 0.554 ไม่แตกต่าง 
2. วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 0.698 0.498 ไม่แตกต่าง 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 0.243 0.784 ไม่แตกต่าง 
4. การบริการอ่ืนๆ 0.692 0.828 ไม่แตกต่าง 

รายได ้

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 0.929 0.427 ไม่แตกต่าง 
2. วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 1.265 0.286 ไม่แตกต่าง 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 0.626 0.599 ไม่แตกต่าง 
4. การบริการอ่ืนๆ 1.059 0.366 ไม่แตกต่าง 

 

DPU



86 

 

 
 

ตารางที ่ 4.37  สรุปผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการท่องเที่ยว  
                        จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ 

 

ANOVA 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ประเด็นการรับรู้ ในด้านต่างๆ F ค่า P 
ผลการ
ทดสอบ 

อาย ุ

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 3.492 0.008* แตกต่าง 
2. วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 4.590 0.001* แตกต่าง 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 1.749 0.139 ไม่แตกต่าง 
4. การบริการอ่ืนๆ 4.286 0.002* แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา 

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 4.423 0.013* แตกต่าง 
2. วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3.694 0.026* แตกต่าง 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 2.300 0.102 ไม่แตกต่าง 
4. การบริการอ่ืนๆ 1.591 0.205 ไม่แตกต่าง 

รายได ้

1. ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 4.213 0.006* แตกต่าง 
2. วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 3.845 0.010* แตกต่าง 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวก 3.621 0.013* แตกต่าง 
4. การบริการอ่ืนๆ 3.269 0.021* แตกต่าง 

 
สมมติฐานหลกัที ่3 ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน แตกต่างกบัการรับรู้จริง  
สามารถเขียนสมมติฐานยอ่ยทางสถิติไดด้งัน้ี 
H0  :  ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกบัการรับรู้จริง 
Ha  :  ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน แตกต่างกบัการรับรู้จริง 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มท่ี

ไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดงัตาราง 
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ตารางที ่ 4.38  เปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ระดับความคาดหวงักบัการรับรู้จริง โดยรวมและรายด้าน 
 

เปรียบเทยีบระดับความคาดหวงักบั 
การรับรู้จริงต่อการมาท่องเที่ยวในอ าเภอปาย  

ค่าทางสถิติ 

จังหวดัแม่ฮ่องสอน 1 - 2 t ค่า P 

คู่ที ่1 ความคาดหวงัต่อภาพลกัษณ์ของ
สถานท่ีท่องเท่ียว เปรียบเทียบกบัการรับรู้
จริงต่อภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 

.47792 12.863 .000* 

คู่ที ่2 ความคาดหวงัต่อวถีิชีวิตและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เปรียบเทียบกบัการรับรู้
จริงต่อวถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

.64700 16.803 .000* 

คู่ที ่3 ความคาดหวงัต่อส่ิงอ านวยความ
สะดวก เปรียบเทียบกบัการรับรู้จริงต่อส่ิง
อ านวยความสะดวก 

.34563 10.614 .000* 

คู่ที ่4 ความคาดหวงัต่อการบริการอ่ืนๆ 
เปรียบเทียบกบัการรับรู้จริงต่อการบริการ
อ่ืนๆ 

.69750 15.671 .000* 

 
จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.38 โดยใช้สถิติ Dependent Sample t-test ในการ

ทดสอบ พบวา่ ค่า Probability (p) โดยรวมเท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ซ่ึงหมายความวา่ ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน โดยรวม กบัการรับรู้จริงของนักท่องเท่ียวต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้น
ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
และด้านการบริการอ่ืนๆ พบว่า มีความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั .000, .000, .000 และ.000 
ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ซ่ึงหมายความวา่ ความคาดหวงัของ
นักท่องเท่ียวต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ด้านภาพลกัษณ์ของสถานท่ี
ท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่ 4.39  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน
หลกัที ่1 

นักท่องเทีย่วทีม่ีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั มีความคาดหวงัทีม่าท่องเที่ยว 
ในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

 

สมมติฐาน
ยอ่ย 1.1 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
แตกต่างกนั 
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน
ยอ่ย 1.2 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคาดหวงัต่อการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
แตกต่างกนั 
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน
ยอ่ย 1.3 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คาดหวงัต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
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ตารางที ่ 4.39  (ต่อ) 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน
ยอ่ย 1.4 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการรับรู้จริง
ต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
แตกต่างกนั 
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน
หลกัที ่2 

นักท่องเทีย่วทีม่ีลกัษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเทีย่ว 
ในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

 

สมมติฐาน
ยอ่ย 2.1 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนัมีการรับรู้จริงต่อการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
แตกต่างกนั 
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน
ยอ่ย 2.2 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายตุ่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการ
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
แตกต่างกนั  
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางที ่ 4.39  (ต่อ) 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน
ยอ่ย 2.3 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
คาดหวงัต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐาน
ยอ่ย 2.4 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความ
คาดหวงัต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั  
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐาน
หลกัที ่3 

ความคาดหวงัของนักท่องเที่ยวทีม่าท่องเทีย่ว 
ในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน  
แตกต่างกบัการรับรู้จริง 
- ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 
- วถีิชีวติและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงอ านวยความสะดวก 
- การบริการอ่ืนๆ 

 
 
 

ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
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บทที ่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย  
     การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
มีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อส ารวจการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ี
มีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
โดยเปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 
5.1.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเดินทางมาอ าเภอปายมาก่อน 
จ านวน 264 คน (66.0%) เป็นเพศหญิง จ านวน 254 คน (63.5%), กลุ่มอายุ 21-30 ปี จ  านวน 209 คน 
(52.3%), สถานภาพสมรสโสด จ านวน 284 คน (71.0%), ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 281 
คน (70.3%), กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่คือผูใ้ชท้กัษะแรงงาน จ านวน 157 คน (39.3%), รายไดต่้อเดือน 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 157 คน (39.3%) 

เม่ือผูว้ิจยัได้ท าการสอบถามถึงความต้องการกลับมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปายอีกคร้ัง
หรือไม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความต้องการท่ีจะกลับมาอีกแน่นอน จ านวน 215 คน 
(53.8%) และส่วนใหญ่มีความคิดท่ีจะบอกต่อ แนะน าให้เพื่อน / ญาติ ให้มาท่องเท่ียวแน่นอน มาก
ท่ีสุด มีจ านวน 304 คน (76.0%) 

การจ าแนกขอ้มูลจากแบบสอบถามปลายปิด 
ในเร่ืองของปัญหาท่ีพบจากการมาท่องเท่ียว 10 อนัดบัแรกนั้น กลุ่มตวัอย่างให้ความ

คิดเห็นในเร่ืองการเดินทางล าบาก ทางคดเค้ียวและไกล มากท่ีสุด มีจ านวน 69 ค าตอบ (ร้อยละ 
19.2) รองลงมาคือ ราคาอาหารและสถานท่ีพกัผอ่นมีราคาแพงเกินไป มีจ านวน 41 ค าตอบ (ร้อยละ 
11.4) รองลงมาคือ คนเยอะเกินไป ถ่ายรูปแลว้ไม่สวย มีจ านวน 32 ค าตอบ (ร้อยละ 8.9) และอนัดบั
ท่ี 10 คือป้ายบอกทางนอ้ย / ไม่ชดัเจน / ช ารุด มีจ านวน 13 ค าตอบ (ร้อยละ 3.6) 
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ในส่วนของขอ้เสนอแนะ 10 อนัดบัแรก ต่อการจดัการการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ในเร่ืองการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มธรรมชาติให้คงอยูต่่อไป / วฒันธรรมเดิม / การแต่ง
กายของชาวบา้น มากท่ีสุด มีจ านวน 67 ค าตอบ (ร้อยละ 23.4) รองลงมาคือ ควรช่วยกนัรักษาความ
สะอาดให้มากกว่าน้ี มีจ  านวน 28 ค าตอบ (ร้อยละ 9.8) รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมให้
นกัท่องเท่ียวได้ร่วมท ามากกว่าน้ี มีจ  านวน 15 ค าตอบ (ร้อยละ 5.29) และอนัดบัท่ี 10 คือให้คน
พื้นเมืองมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่องเท่ียวมากกว่าน้ี / เพิ่มการละเล่นพื้นบา้น มีจ านวน 9 
ค าตอบ (ร้อยละ 3.1) 

2  การวิเคราะห์ข้อมูลความคาดหวัง การรับรู้ และการเปรียบเทียบความคาดหวังและ
การรับรู้ของนักท่องเทีย่วทีม่ีต่อการท่องเทีย่วในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ 

    2.1  ความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวงัต่อดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉล่ีย = 3.98 (ระดบัมาก) รองลงมาได้แก่ ด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 3.94 
(ระดับมาก) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ค่าเฉล่ีย = 3.89 (ระดบัมาก) และด้านการบริการอ่ืนๆ 
ค่าเฉล่ีย = 3.72 (ระดบัมาก) 

    2.2  การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.63 (ระดบั

มาก) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าเฉล่ีย = 3.50 (ระดบั
มาก) ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ค่าเฉล่ีย = 3.29 (ระดบัปานกลาง) ดา้นการบริการอ่ืนๆ 
ค่าเฉล่ีย = 3.02 (ระดบัปานกลาง) ตามล าดบั 

    2.3  การเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการคาดหวงั (ค่าเฉล่ียรวม = 3.90) สูงกวา่การรับรู้จริง (ค่าเฉล่ียรวม 
= 3.40) จากการท่องเท่ียวอ าเภอปาย โดยมีผลต่างเท่ากบั 0.5 ซ่ึงอาจวิเคราะห์ไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมี
แนวโนม้ความไม่พึงพอใจอยูบ่า้ง ในการเดินทางท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อท่ี 1 นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได)้ แตกต่างกนั มีความคาดหวงัในการมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ย ดงัน้ี 
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1.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมา
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมา
ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

1.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความ
คาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

1.4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีความคาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความ
คาดหวงัต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 นักท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้) แตกต่างกัน มีการรับรู้ต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
แตกต่างกนั 

จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
2.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมา

ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมา

ท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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2.3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้จริง
ต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

2.4 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั มีการรับรู้จริงต่อการมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีการรับรู้จริง
ต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้

สมมติฐานหลักท่ี 3 ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน แตกต่างกบัการรับรู้จริง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัแตกต่างกบัการรับรู้จริง
ต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

5.2  อภิปรายผล 
จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความคาดหวงัและการรับรู้จริงของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. จากการศึกษาระดบัความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่ออ าเภอปาย ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ 

ด้านภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ิน ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ,ความชดัเจนและเพียงพอของ
ป้ายบอกทาง ฯลฯ พบวา่ ภาพรวมของทั้ง 4 ดา้น มีระดบัความคาดหวงัอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงหมายถึง
นกัท่องเท่ียวคาดหวงัว่าจะไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพสูงจากการท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอ
ปาย ทั้งน้ีอาจเกิดจากทศันคติเก่ียวกบัความปรารถนา หรือความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีคาดหวงั
วา่จะเกิดข้ึนในการท่องเท่ียวท่ีเขาตอ้งการ (Parasuraman,Zeithaml & Berry. 1998 : 16) จึงมีผลให้
ระดับความคาดหวงัของนักท่องเท่ียวมีระดับท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากอิทธิพลของปัจจยัก าหนดความ
คาดหวงัดา้นต่างๆเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ 
รวมถึงการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในอ าเภอปายอาจเกินจริง 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ มีระดบัความคาดหวงัสูงทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นภาพลกัษณ์
ของสถานท่ีท่องเท่ียว ดา้นวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นการ
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บริการอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ, ความชดัเจนและเพียงพอของป้ายบอกทาง ฯลฯ
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักท่องเท่ียวเร่ิมมีความรู้สึกจ าเจกับแหล่งท่องเท่ียวเดิมๆ เร่ิมหันเข้าหา
ธรรมชาติ ให้ความสนใจท่ีจะศึกษาและสัมผสักับวฒันธรรม วิถีชีวิตของชาวชนบทท่ีอยู่กับ
ธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน (คู่มือส่งเสริมหมู่บา้นท่องเท่ียว. 2543: 1) และทางภาครัฐไดใ้ห้ความสนใจท่ี
จะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อขจดัและป้องกนัปัญหาการบริการท่องเท่ียวท่ีขาดคุณภาพ และ
พยายามรณรงค์ให้คนไทยหันมาท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน โดยพยายามใช้ส่ือต่างๆ ท าให้
ประชาชนมีความคาดหวงัในการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัสูง 

2. จากการศึกษาระดบัการรับรู้จริงของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่ออ าเภอปาย ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ด้านภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ิน ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นการบริการอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจ,ความชดัเจนและเพียงพอของ
ป้ายบอกทาง ฯลฯ พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ
คาดหวงัไวสู้งกบัการท่องเท่ียว เน่ืองจากทางภาครัฐพยายามใช้ส่ือต่างๆโฆษณาชวนเช่ือ ท าให้
ประชาชนเดินทางท่องเท่ียวในอ าเภอปาย เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บบริการ
อยา่งไม่ทัว่ถึง อีกทั้งยงัท าใหค้วามสวยงามของสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติลดลงดว้ย 

3. การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว กบัการรับรู้จริงท่ีมีต่ออ าเภอ
ปาย โดยรวม ทั้ง 4 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ี 3 ท่ีตั้งไว ้จากผลการวิเคราะห์ สามารถน าไปประเมินคุณภาพการท่องเท่ียว โดยการเปรียบเทียบ
ความคาดหวังท่ีจะได้รับจากการท่องเท่ียว กับการท่องเท่ียวท่ีได้รับจริงตามการรับรู้ของ
นกัท่องเท่ียว (Parasuraman, Zeithaml & Berry. 1989 : 133) พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความคาดหวงั
โดยรวมและในแต่ละดา้น อยูใ่นระดบัสูงกวา่การรับรู้จริงของนกัท่องเท่ียว (ES > PS) จึงสรุปไดว้า่ 
คุณภาพการท่องเท่ียวของอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัไม่อยูใ่นระดบัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียว หรือ
ผูไ้ดรั้บการบริการเกิดความพึงพอใจ เน่ืองจาก ความคาดหวงัเป็นทศันคติท่ีเก่ียวกบัความปรารถนา 
หรือความตอ้งการท่ีคาดหมายวา่จะเกิดข้ึนในบริการนั้นๆ (Parasuraman, Zeithaml & Berry. 1988 : 
16) และความตอ้งการถูกฝังลึกอยู่ในจิตใตส้ านึกของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากชีวิตความ
เป็นอยูแ่ละสถานภาพของแต่ละบุคคล 

4. การวิจยัคร้ังน้ี พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป จะมีระดบัความ
คาดหวงัสูงกว่านักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า เน่ืองมาจากความคาดหวงัจะมีความผนัแปรใน
กลุ่มประชากรท่ีมีอายุแตกต่างกนั (สมยศ นาวีการ. 2542 : 378) และมูลเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการ
ท่องเท่ียวสาเหตุหน่ึงคือ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และวฒันธรรม (ตุม้ ชุมสาย. 2527 : 60-63)    
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ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากผูสู้งอายุ ท  าให้นกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุตั้งแต่ 41 ปี ข้ึนไป มีความคาดหวงั
ต่อการมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน สูงกวา่นกัท่องเท่ียวในช่วงอายอ่ืุน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

จากผลการศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้จริงของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว
ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ มีความแตกต่างในคะแนนเฉล่ีย ซ่ึงในภาพรวมและในแต่
ละดา้น ถือว่ามีช่องว่างระหว่างความคาดหวงัและการรับรู้จริง ซ่ึงจะตอ้งปรับปรุงและพฒันาการ
ให้บริการท่องเท่ียวในด้านต่างๆ เพื่อลดช่องว่างความคาดหวงัและการรับรู้จริง อนัจะน ามาซ่ึง
บริการท่องเท่ียวท่ีเหนือกวา่ความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ
และพึงพอใจมากท่ีสุด ดงันั้น ควรปรับปรุงดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1.  ด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเทีย่ว พบวา่ เป็นดา้นท่ีนกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงั
มากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียรวม 3.98 แต่ด้านการรับรู้มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.50 ซ่ึงมีความต่างอยู่ท่ี 0.48 
ดงันั้น ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรมีการดูแลแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติไม่ให้เส่ือมโทรม หรือลดความ
สวยงามลงไป รวมทั้งตอ้งคงความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ควบคู่กนัไปดว้ย เช่น 
จดักิจกรรมระหวา่งภาครัฐ + ชุมชน + นกัท่องเท่ียว ในการเดินรณรงคป์ลูกป่า เก็บขยะ ตามแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม โดยให้ข้อมูลกับชุมชนและนักท่องเท่ียวว่า เราได้
ประโยชน์อะไรบา้งจากการท ากิจกรรมน้ี ให้เคา้รู้สึกวา่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของแหล่งท่องเท่ียว และ
กิจกรรมท่ีจดัก็ควรหลากหลาย ไม่น่าเบ่ือ 

2.  ด้านวถิีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น พบวา่ ความคาดหวงั คะแนนเฉล่ียรวม 3.94 แต่
ดา้นการรับรู้มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.29 ซ่ึงมีความต่างอยูท่ี่ 0.65 นกัท่องเท่ียวคาดหวงัในเร่ืองความเป็น
มิตรและมีน ้ าใจของผู ้คนในท้องถ่ินมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นเ ร่ืองท่ีทางภาครัฐควรใส่ใจในการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูค้นในท้องถ่ิน แสดงความเป็นมิตร และมีน ้ าใจท่ีจะช่วยเหลือนักท่องเท่ียว    
เม่ือนกัท่องเท่ียวประสบกบัปัญหา ซ่ึงจะสะทอ้นให้นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ และกลบัมา
ท่องเท่ียวในอ าเภอปายอีกคร้ัง รองลงมาคือ ความมีเสน่ห์ในวิถีชีวิตของผูค้นในท้องถ่ิน เม่ือ
นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวสถานท่ีแปลกใหม่ ยอ่มมีความรู้สึกอยากจะสัมผสัชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน
ใหม้ากท่ีสุด ดงันั้นผูค้นในทอ้งถ่ินจะตอ้งคงไวใ้นเร่ืองวิถีชีวิต ซ่ึงเป็นเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงท่ีสามารถ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวได ้ เช่น ชาวบา้นหรือผูป้ระกอบการ แต่งกายดว้ยเคร่ืองแต่งกาย
ชนเผา่ต่างๆ และมีการพดูภาษาพื้นเมือง เป็นตน้ 

3.  ส่ิงอ านวยความสะดวก พบวา่ ความคาดหวงั คะแนนเฉล่ียรวม 3.89 แต่ดา้นการรับรู้
มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.55 ซ่ึงมีความต่างอยูท่ี่ 0.34 นกัท่องเท่ียวมีความคาดหวงัในเร่ืองสถานท่ีพกัแรม
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มีความสะอาด และปลอดภัยมากท่ีสุด ดังนั้ น ผู ้ประกอบการทางด้านท่ีพกัควรจะดูแลท่ีพัก           
ให้มีความสะอาด และปลอดภยัอย่างสูง อีกทั้งนักท่องเท่ียวยงัคาดหวงัในเร่ืองความมีเอกลกัษณ์ 
สวยงาม กลมกลืน ของสถานท่ีพกัแรมกบัแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูป้ระกอบการท่ีจะคิด
สร้างเอกลกัษณ์อยา่งไรใหส้ถานท่ีพกัแรมกลมกลืนไปกบัแหล่งท่องเท่ียว อาทิ เช่น ภายในโรงแรม
ตกแต่งดว้ยไมไ้ผ ่รากไม ้ผา้ทอพื้นเมือง เป็นตน้ ส่วนในเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ภาครัฐควรมี
การควบคุม – ตรวจสอบ เร่ืองรสชาติและความสะอาดของร้านอาหารให้ถูกสุขอนามยั รวมถึง
ควบคุมราคาให้เหมาะสม และสุดทา้ย ในเร่ืองสถานท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึก ควรมีการควบคุมราคา
สินคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ท่ีจ  าหน่าย 

4.  การบริการอื่นๆ พบว่า ความคาดหวงั คะแนนเฉล่ียรวม 3.72 แต่ดา้นการรับรู้มีค่า
คะแนนเฉล่ีย 3.02 ซ่ึงมีความต่างอยู่ท่ี 0.70 ใน 4 ปัจจยั การบริการอ่ืนๆ เป็นปัจจยัท่ีนกัท่องเท่ียว
คาดหวงัน้อยท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตาม การมีกิจกรรมนันทนาการท่ีน่าสนใจในแหล่งท่องเท่ียว เช่น 
การล่องแพ ปีนเขา กลุ่มนกัท่องเท่ียวก็ยงัสนใจท่ีจะอยากท ากิจกรรมนั้นๆ ดงันั้นจึงเป็นค าถามให้
ผูป้ระกอบการไปคิดกิจกรรมท่ีน่าสนใจข้ึนมา เช่น เดินป่า ส่องสัตว ์ขบัรถ ATV เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วย
สร้างส่ิงดึงดูดใจให้กบัอ าเภอปายไดเ้ป็นอยา่งดี ในส่วนของความชดัเจนและเพียงพอของป้ายบอก
ทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว ก็เป็นส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ เน่ืองจากท่ีมีอยูท่รุดโทรมมาก บางป้ายสี
หลุดจนมองไม่เห็นตวัหนงัสือ และดว้ยอ าเภอปายตั้งอยูบ่นภูเขา มีทางคดเค้ียวไปมา และทางแยกท่ี
มีจ านวนมาก ทางกลุ่มนกัท่องเท่ียวจึงตอ้งการให้มีป้ายบอกทางท่ีทนทาน แข็งแรง และชดัเจน เพื่อ
ง่ายและสะดวกต่อการเดินทาง ดงันั้นกรมทางหลวงท่ีรับผิดชอบในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ควรจะเพิ่มป้ายบอกทางให้มากข้ึน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเท่ียว และยงัเป็นการลด
อุบติัเหตุได้เป็นอย่างดีดว้ย สุดทา้ยเป็นเร่ืองความเพียงพอและความสะอาดของห้องน ้ าสาธารณะ 
ควรจดัหอ้งสุขาใหเ้พียงพอต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว รวมถึงดูแลความสะอาด สุขอนามยัของห้องน ้ า
ดว้ย 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 
1. ควรศึกษาในดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ท่ีมาท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน อยา่งต่อเน่ือง เพื่อจะไดท้ราบวา่ปัจจุบนันกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในการจดัการการ
ท่องเท่ียวมากนอ้ยเพียงใด เพื่อน าไปปรับปรุง - แกไ้ขต่อไป 

2. ควรศึกษาในดา้นจิตวทิยา ท่ีอาจส่งผลต่อการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากการวิจยั
คร้ังน้ี ใชปั้จจยัดา้นกายภาพมาใชใ้นการวดัระดบัการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 
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3. การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงจะมองเห็น
เพียงภาพกว้างๆของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้ น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะ
ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การท า Focus group interview เพื่อศึกษาในเชิง
ลึก และจะได้ทราบความคิดเห็นในเร่ือง ความคาดหวัง  และความต้องการจริงๆของกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว วา่เป็นอยา่งไร DPU
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แหล่งท่องเทีย่วในอ าเภอปาย 
จากการศึกษาเพื่ออนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวเมืองแม่ฮ่องสอนและบริเวณท่ีเก่ียวเน่ืองของ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปกร (2537) พบวา่ สภาพทางกายภาพของชุมชนเมือง
ปาย (เทศบาลต าบลปาย ในปัจจุบนั) ตั้งอยูบ่นท่ีราบหุบเขาติดล าน ้า เลยออกไปโดยรอบตวัเมืองยงั
เป็นท่ีราบค่อนขา้งกวา้งเม่ือเทียบกบัชุมชนเมืองแห่งอ่ืนๆ ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน แมว้่าจะเป็น
ชุมชนเมืองระดบัอ าเภอ แต่มีความพร้อมในหลายๆ ดา้น ในการพฒันาใหเ้ป็นชุมชนขนาดใหญ่ข้ึน 
มีบทบาทในการเป็นศูนยบ์ริการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นศูนยก์ลาง
ของแหล่งท่องเท่ียวส าคญัหลายๆ แห่ง ในพื้นท่ีของตวัอ าเภอปายเอง อีกทั้งอยูใ่นระยะทางท่ีไม่
ห่างไปจากแหล่งท่องเท่ียวส าคญัอีกหลายแห่งเช่นกนัในอ าเภอใกลเ้คียง ซ่ึงยงัขาดความพร้อมใน
แทบทุกดา้น และไม่เหมาะสมในการขยายใหเ้ป็นชุมชนขนาดใหญ่เน่ืองจากอยูใ่นพื้นท่ีป่าสงวนฯ 

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจของอ าเภอปาย ไดแ้ก่ (Places & Prices 2010 Update, 
เทศบาลต าบลปาย, 2550, ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน, 2549 และคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปกร, 2537) 

 
-  แม่น ้าปาย  เป็นแม่น ้ าท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขา

ถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอ าเภอปาย  แล้วไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกบัแม่น ้ าสาละวิน (แม่น ้ าคง) ในเขตรัฐคะยา สหภาพพม่า มีความยาว
ประมาณ 180 กิโลเมตร กวา้งประมาณ 30 เมตร และลึกประมาณ 7 เมตร ทอ้งน ้ ามีลกัษณะเป็น
กรวดทราย และในฤดูแลง้น ้าลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดล าน ้ าปายน้ี สามารถล่องแพได ้ส่งผลให้มี
แหล่งใหบ้ริการล่องแพไมไ้ผ ่เรือยาง ไวค้อยบริการกบันกัท่องเท่ียวท่ีชอบการท่องเท่ียวแบบผจญ
ภยั 
 

 

ภาพท่ี  1  แม่น ้าปาย 
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-  วัดน ้าฮู  ตั้งอยู่ท่ีบา้นน ้ าฮู หมู่ท่ี 5 ต าบลเวียงใต ้ ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอไปทาง
โรงพยาบาลปายประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นท่ีประดิษฐานของพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ
ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะลา้นนา) ปางมารวิชยัท าดว้ยโลหะทองสัมฤทธ์ิ อายุประมาณ 
500 ปี มีลกัษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิด - เปิดได ้ และมีน ้ าซึมออกอยูเ่สมอประวติั
การสร้างไม่แน่นอนแต่เช่ือกนัวา่สร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นพระราชกุศลถวาย
พระพี่นางพระสุพรรณกลัยา นอกจากน้ียงัมีเจดียอ์นุสรณ์สถานพระนางสุพรรณกลัยา อยูด่า้นหลงั
พระอุโบสถ 
 

ก  
ภาพท่ี  2  วดัน ้าฮู 

 

- วดัพระธาตุแม่เยน็  อยูท่ี่บา้นแม่เยน็ ต าบลแม่ฮ้ี ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอปาย ประมาณ 
1 กิโลเมตร เป็นวดัเก่าแก่คู่เมืองปายมาชา้นาน โดยประวติัของวดัพระธาตุแม่เยน็ไม่มีปรากฏว่า
สร้างข้ึนในสมยัใด ภายในบริเวณวดัมีเพียงโบสถแ์ละเจดียท์รงระฆงัสีขาวฐานกลม สูงประมาณ 3 
เมตร โดดเด่นท่ียอดฉตัรแบบเจดียพ์ม่า ซ่ึงเจดียพ์ระธาตุ ตั้งอยูบ่นเนินสูง เม่ือข้ึนไปนมสัการองค์
พระธาตุแม่เยน็ จะมองเห็นภูมิทศัน์ของเมืองปายโดยทัว่ถึง เป็นจุดสังเกตของอ าเภอปายเม่ือ
เดินทางโดยเคร่ืองบิน วดัแห่งน้ีรถยนตส์ามารถข้ึนถึงยอดไดโ้ดยสะดวก มีลานจอดรถดา้นหลงั 
และมีบนัไดนาคข้ึนสู่วดัทางดา้นหนา้ 
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ภาพท่ี  3  วดัพระธาตุแม่เยน็ 

 

-  น ้าตกหมอแปง  ตั้งอยูห่มู่ท่ี 4 บา้นหมอแปง ต าบลแม่นาเติง ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ
ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณรอบน ้ าตกเป็นป่ายาง สภาพร่มร่ืน น ้ าตกหมอแปงเป็นน ้ าตกขนาด
กลางมีความสวยงาม มีแอ่งน ้ าขนาดเล็กรองรับ มีน ้ าตลอดทั้งปี สูงประมาณ 5 เมตร พื้นท่ีรอบ
บริเวณมีศาลานัง่พกัและพื้นท่ีราบเป็นลานดิน ใกลเ้คียงกบับริเวณน ้ าตกมีหมู่บา้นชาวเขาเผา่มูเซอ
แดงอาศยัอยู ่
 

 
ภาพท่ี  4  น ้าตกหมอแปง 

 

-  โป่งน ้าร้อนท่าปาย  ตั้งอยูใ่นเขตบา้นโป่งร้อน ต าบลแม่ฮ้ี อ าเภอปาย ห่างจากท่ีวา่
การอ าเภอประมาณ 12 กิโลเมตร และ อยูใ่นป่าแม่น ้ าปายฝ่ังซ้ายตอนบนของต าบลแม่ฮ้ี โดยใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (ปาย – แม่มาลยั) ขา้มสะพานแม่น ้ าปายถึงบริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 
87 – 88 แยกซ้ายเขา้ไปอีก 2.5 กิโลเมตร ตามทางเขา้บา้นท่าปาย เป็นทางลาดยางตลอดทั้งสาย มี
หมอกควนัปกคลุมพื้นท่ี และมีน ้ าร้อนไหลผา่นทัว่บริเวณกวา้ง มีบ่อใหญ่สองบ่อ นอกนั้นเป็นน ้ า
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ผุดหลายจุด ความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส รอบๆโป่งน ้ าร้อนเป็นป่าไมส้ัก ภายในบริเวณ
อนุญาตใหต้ั้งเตน็ทพ์กัแรมได ้

 

 
ภาพท่ี  5  โป่งน ้าร้อนท่าปาย 

 

-โป่งน า้ร้อนเมืองแปง  อยูใ่นเขตบา้นเมืองแปง ต าบลเมืองแปง ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ
ปายประมาณ 28 กิโลเมตร โดยใชเ้ส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (ปาย – แม่มาลยั) และแยกเขา้สาย 
1265 ดา้นขวามือตรงบริเวณหลกักิโลเมตรท่ี 85 – 86 ใกลก้บัหน่วยพิทกัษแ์ละรักษาป่าแม่ปิง เป็น
ทางลูกรังสลบักบัคอนกรีต เป็นบ่อน ้าร้อนขนาดใหญ่ อุณหภูมิของน ้าร้อนสูงถึง 95 องศาเซลเซียส 
และพลุ่งข้ึนเป็นระยะๆ 
 

 
ภาพท่ี  6  โป่งน ้าร้อนเมืองแปง 

 

-  กองแลน อยูใ่นเขตบา้นร้องแหยง่ ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอ
ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเดินทางไดโ้ดย ทางหลวง 1095 (ปาย – แม่มาลยั) บริเวณหลกั
กิโลเมตรท่ี 88 อยูด่า้นขวามือ และเดินเขา้อีกประมาณ 200 เมตร กองแลนหรือเรียกกนัอีกช่ือหน่ึง
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วา่ ปายแคนยอน มีท่ีมาจาก สภาพลกัษณะท่ีคลา้ยแกรนด์แคนยอนของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยจะคุน้ตากบัแพะเมืองผีท่ีจงัหวดัน่านมากกว่า โดยกองแลนมีลกัษณะเป็น
หนา้ผาสูงชนัประมาณ 20 เมตร ลกัษณะเป็นผนืดินท่ีถูกกดัเซาะเป็นร่องลึก คลา้ยหนา้ผาติดต่อกนั 
เป็นบริเวณ 5 ไร่เศษ ดินมีสีน ้ าตาลปนแดง โอบลอ้มไปดว้ยป่าเต็งรังและป่าสน ดา้นบนสามารถ
ชมวิวรอบๆ ได้อย่างสวยงาม แต่ควรใช้ความระมัดระวงัในการเดิน เพราะทางเดินบางช่วง
ค่อนขา้งแคบ 
 

 
ภาพท่ี  7  กองแลน 

 

-  น ้าตกแม่เย็น  อยูท่ี่บา้นแม่เยน็ ต าบลแม่ฮ้ี ห่างจากท่ีวา่การอ าเภอประมาณ 7 
กิโลเมตร เป็นน ้ าตกขนาดสูง 3 ชั้น และสวยงามท่ีสุดของอ าเภอ การคมนาคมโดยการเดินเทา้ ใช้
เวลา 3 - 5 ชัว่โมง 
 

 
ภาพท่ี  1.8  น ้าตกแม่เยน็ 
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-  บ้านกะเหร่ียงแม่ปิง  ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่อ้ี อ าเภอปาย เป็นหมู่บา้นท่ีรถยนต์
สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก ชาวบา้นมีความเจริญทางดา้นอารยะธรรมสูง บา้นเรือนตั้งเกาะเป็น
กลุ่ม รักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมไวค้่อนขา้งสมบูรณ์ และชาวบา้นเผ่าน้ีมีภาษาเขียนเป็นของ
ตนเอง 

 

 
ภาพท่ี  9  บา้นกะเหร่ียงแม่ปิง 

 

-  หมู่บ้านสันติชล  อยูท่ี่หมู่ 5 ต าบลเวียงใต ้ ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ 4 
กิโลเมตร ทางเขา้หมู่บา้นเป็นเส้นทางเดียวกบัทางไปวดัน ้ าฮู ้หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นจีนฮ่อท่ีมีความ
น่าสนใจดา้นสังคมวฒันธรรม และสภาพอาคารบา้นเรือน เพราะเป็นหมู่บา้นท่ีมีการวางผงัของ
กลุ่มบา้นเรือนเป็นแบบจีนดั้งเดิม ลกัษณะวสัดุท่ีน ามาก่อสร้างบา้นเรือนเป็นดินเหนียวผสมหญา้
และฟาง รวมทั้งรูปทรงของบา้นและการจดัท่ีวางของบา้นและลานบา้นยงัคงรูปลกัษณะพื้นบา้น
ของจีน 

 

 
ภาพท่ี  10  หมู่บา้นสันติชล 
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-  วัดกลาง  เม่ือถึงสถานีขนส่งอ าเภอปาย คุณสามารถแวะเท่ียวชมวดักลางแห่งน้ีได้
เป็นสถานท่ีแรก โดยภายในวดัมีพระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนสีทององค์ใหญ่ ศิลปะไทยใหญ่แท้
ประดิษฐานอยู่กลางลานวดัและมีเจดีย์ทรงมอญล้อมโดยรอบ ใต้เจดีย์ท  าเป็นซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปประจ าวนั เหนือฐานเจดียอ์งคใ์หญ่ท าเป็นมณฑปยอดมงกุฎ และวิหารท่ีเป็นอาคารไม้
ทั้งหลงัเป็นศิลปะไทยใหญ่ ภายในมีพระพุทธรูปทรงเคร่ืองพม่าประดบักระจกงดงามอยู่ด้าน
ซา้ยมือของพระประธาน และยงัมีวตัถุโบราณต่างๆ ใหช้มบริเวณดา้นขา้งพระปรานอีกดว้ย 

 

 
ภาพท่ี  11  วดักลาง 

 

-  มัสยิดอัล - อิสรออู  ศาสนาอิสลามในปายมีประวติัควบคู่กบัเมืองปายเป็นเวลา
สนานแลว้ เร่ิมจากการอพยพของชาวจีนยนูนานท่ีนบัถือศาสนาอิสลามนิกายซุนหนีมาตั้งถ่ินฐาน 
ถึงแมว้่าชุมชนมุสลิมท่ีน่ีจะเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ก็มีความเหนียวแน่นทางกลุ่มชน มีศูนยร์วมทาง
จิตใจ มสัยิดอลั - อิสรออู สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย มีโรงเรียนสอนศาสนาอยูภ่ายใน 
ชาวมุสลิมแถบน้ีส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพคา้ขาย ซ่ึงคุณสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์งานฝีมือทั้ง
ของกินและของฝาก ของชาวมุสลิมท่ีน่ีไดใ้นตวัเมืองปาย 

 

 
ภาพท่ี  12  มสัยดิอลั – อิสรออู 
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-  วัดหลวง  เป็นวดัพฒันาตัวอย่างท่ีมีอาณาบริเวณกวา้งขวาง ภายในมีเจดีย์
สถาปัตยกรรมแบบพุกาม สูงราว 20 เมตร สีขาวประดบัด้วยทองท่ียอดฉัตร รายล้อมด้วยเจดีย์
ขนาดเล็ก ส่วนดา้นหน้ามีวิหารเป็นอาคารไมท้ั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองส าริด
ปางมารวชิยั ศิลปะเชียงแสนอยู ่ทั้งยงัเป็นสถานท่ีจดังานดบัไฟเทียน ซ่ึงเป็นงานประจ าปีของชาว
ไทยใหญ่ ท่ีจดัข้ึนหลงัจากวนัออกพรรษา มีการแห่ตน้เทียนของชุมชนต่างๆ มายงัวดัหลวง เพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชา นอกจากน้ียงัมีการแสดงท่ีเรียกวา่ จาดไต คือการขบัร้อง แสดงเร่ืองราวท่ีเป็น
คติเตือนใจของชาวไทยใหญ่ และการแข่งขนับอกไฟดอกหลวง หรือพลุไฟ ท่ีชาวบา้นท าข้ึนเอง
อีกดว้ย 
 

 
ภาพท่ี  13  วดัหลวง 

 

-  วดัแม่ฮี้  อยูเ่ลยทางเขา้วดัพระธาตุแม่เยน็ไปประมาณ 200 เมตร เป็นวดัท่ีมีความร่ม
ร่ืน เงียบ สงบ มีวิหารขนาดใหญ่ศิลปะปัจจุบนั ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนป้ัน ซ่ึงถือว่า
เป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวต าบลแม่ฮ้ี 
 

 
ภาพท่ี  14  วดัแม่ฮ้ี 
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-  สะพานประวตัิศาสตร์  เป็นสะพานท่ีสร้างในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกองทพั
ญ่ีปุ่น ใชเ้พื่อล าเลียงเสบียงอาหารและอาวุธขา้มแม่น ้ าปายไปยงัประเทศพม่า ปัจจุบนัไดถู้กบูรณะ
ใหม่ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของอ าเภอปาย ซ่ึงนกัท่องเท่ียวรู้จกักนัดี 
 

 
ภาพท่ี  15  สะพานประวติัศาสตร์ 

 

-  น ้าตกแพมบก  ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นแพมบก โดยใชช่ื้อตามท่ีตั้งของหมู่บา้น เป็นน ้ าตก
ขนาดกลาง มีหลายชั้นเหมือนขั้นบนัได จากทางเขา้สามารถลดัเลาะไปไดจ้นถึงปลายทางจะถึง
น ้ าตกแพมบกชั้นท่ีสวยท่ีสุด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นสายน ้ าทิ้งตวัลงมาจากช่องเขา สูงประมาณ 2 เมตร 
เบ้ืองล่างเป็นแอ่งน ้ าเล็ก สามารถเล่นน ้ าได ้นอกจากน้ียงัมีรอยแผ่นดินแยก ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติท่ีสามารถแวะเท่ียวไดก่้อนถึงน ้ าตกแพมบก โดยพบในไร่ของชาวบา้น บริเวณเนิน
เขาข้ึนไปประมาณ 100 เมตร 
 

 
ภาพท่ี  16  น ้าตกแพมบก 
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-  อ่างเก็บน ้าห้วยดีหมี  เป็นอ่างเก็บน ้ าท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตร ช่วงไฮซี
ซั่นนักท่องเท่ียวสามารถท ากิจกรรมล่องแพ ตกปลาได้ รอบๆ บริเวณอ่างเก็บน ้ าจะเป็นพื้นท่ี
เกษตรกรรมของชาวบา้น สามารถชมววิทิวทศัน์ได ้

 

 
ภาพท่ี  17  อ่างเก็บน ้าห้วยดีหมี 

 

-  วดัทุ่งโป่ง  เป็นวดัเล็กๆ แห่งต าบลทุ่งยาวท่ีมีองคพ์ระพุทธสัพพญัญูประสิทธิมงคล 
(พระเจา้พลาละแข่ง) ประดิษฐานอยูอ่ยา่งโดดเด่น งดงามดว้ยศิลปะแบบไทยใหญ่ โดยใชก้รรมวิธี
ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง มีเพียงช่วงพระพกัตร์และเคร่ืองทรงเท่านั้นท่ีสร้างดว้ยทองเหลือง องค์
พระจากฐานถึงยอดพระเกศ สูง 108 น้ิว และมีขนาดหน้าตกักวา้ง 80 น้ิว นบัเป็นพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิคู่วดัทุ่งโป่งท่ีนกัท่องเท่ียวทั้งหลายไม่ควรมองขา้ม 
 

 
ภาพท่ี  18  พระพุทธสัพพญัญูประสิทธิมงคล (พระเจา้พลาละแข่ง) 
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-  วัดพระบาท  เป็นวดัขนาดเล็ก ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ามกลางชุมชนชาวบา้นเวียงเหนือ 
ห่างจากตวัเมืองปายประมาณ 4 กิโลเมตร วดัพระบาทเป็นศาสนสถานส าคญัของเมืองปายท่ี
ชาวบา้นให้ความเคารพบูชา เพราะภายในอุโบสถมีรอยเทา้พระพุทธบาทบนแท่นหินให้ชมอยา่ง
น่าอศัจรรย์ ท่ีวดัพระบาทนอกจากจะได้ท าบุญแล้ว รอบๆ พื้นท่ีวดัยงัมีวิวสวยของทุ่งนาเขียว      
ไร่เกษตรของชาวบา้น สลบักบัขนุเขานอ้ยใหญ่งดงาม  

 

 
ภาพท่ี  19  รอยพระพุทธบาท ในวดัพระบาท 

  

-  โป่งน ้าร้อนไทรงาม  ตั้งอยู่ในเขตต าบลแม่นาเติง จากตวัอ าเภอปาย ใช้ถนนทาง
หลวงหมายเลข 1095 ไปทางแม่ฮ่องสอนประมาณ 12 กิโลเมตร แลว้เล้ียวขวาท่ีทางเขา้ มีด่าน
ตรวจตอ้งแลกบตัรประชาชน เป็นทางดินสลบักบัคอนกรีต ข้ึน-ลงเขาอีกประมาณ 5 กิโลเมตร 
โป่งน ้ าร้อนอยู่ทางขวามือ โป่งน ้ าร้อนไทรงาม มีลกัษณะเป็นแอ่งน ้ ากวา้งประมาณ 4x4 เมตร มี
ความใสสะอาด น ้าไหลตลอดปี สามารถลงเล่นน ้าได ้ซ่ึงน ้าในโป่งน้ีมีอุณหภูมิท่ีอุ่นพอเหมาะ 

-  อุทยานแห่งชาติห้วยน ้าดัง มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูใ่นทอ้งท่ีอ าเภอแม่แตง อ าเภอเวียง
แหง จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน รวมเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 1,252 ตาราง
กิโลเมตร ลกัษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาและภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน มีภูเขาท่ีสูงท่ีสุด คือ ดอยชา้ง 
เป็นป่าตน้น ้าล าธาร มีล าหว้ยนอ้ยใหญ่มากมาย การเดินทางจากแม่ฮ่องสอน ใชท้างหลวงหมายเลข 
1095 ผา่นอ าเภอปาย ถึงกิโลเมตรท่ี 65 – 66 มีทางแยกเขา้ไปประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงบริเวณท่ี
ท าการอุทยานฯ มีบริการบา้นพกัแก่นกัท่องเท่ียวท่ีประสงค์จะพกัคา้งแรมการศึกษาคร้ังน้ี การ
ท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปาย คือ การเดินทางของนกัท่องเท่ียวจากสถานท่ีแห่งหน่ึงไปยงัอีก
ท่ีหน่ึงภายในเขตเทศบาลต าบลปายดว้ยความสมคัรใจและเดินทางดว้ยจุดมุ่งหมายใดๆก็ได ้ท่ีมิใช่
เพื่อประกอบอาชีพ หรือหารายได้ ซ่ึงรูปแบบการท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต าบลปาย เป็นการ
ท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
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ภาพท่ี  20  ภายในอุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดงั 

 

-  จุดชมวิวทิวทัศน์หยุนไหล  อยู่ห่างจากตวัเมืองปาย ประมาณ 6 กิโลเมตร เลย
หมู่บา้นสันติชลไปประมาณ 3 กิโลเมตร จะเป็นถนนดินลูกรังอีกประมาณ 200 เมตร โดยตั้งอยูสู่ง
กวา่ระดบัน ้าทะเล 440 เมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของอ าเภอปาย ซ่ึงไดรั้บการพฒันาพื้นท่ี 
และเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในฐานะดินแดนแห่งทะเลหมอก สามารถมองชมววิได ้360 องศา มองเห็นล าน ้ า
ปายไหลผา่นเมืองปาย ซ่อนตวัอยูท่่ามกลางสายหมอก เม่ือแสงสาดส่องฟ้าสีก ามะหยี่ด าสนิทพลนั
กลายเป็นสีส้มนวลตา ดัง่พระอาทิตยโ์ผล่พน้จากทะเลหมอกเผยให้เห็นทะเลหมอกเบ้ืองล่างท่ีห่ม
คลุมยอดเขา 
 

 
ภาพท่ี  21  จุดชมววิทิวทศัน์หยนุไหล 
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ภาคผนวก  ข. 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง ความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ต่ีอการท่องเทีย่ว 

อ าเภอปาย  จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

   

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของนักท่องเท่ียว ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ให้ตรงตามความ
เป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัคร้ังน้ี 

อน่ึง ขอ้มูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถามคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าไปใช้ในเชิงวิชาการ ซ่ึงจะ
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน 

 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
 

 ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่2  ขอ้มูลดา้นความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียว

ในอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ส่วนที่ 3  ขอ้มูลดา้นการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวใน

อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ส่วนที ่4  ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้เสนอแนะ 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี ทุกความคิดเห็น
ของท่านจกัเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการท่ีจะช่วยพฒันาการท่องเท่ียวในอ าเภอปาย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และช่วยในการผลกัดนัการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ินของประเทศไทยให้อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป 

 
นางสาวพรศิริ บินนาราวี 

หลกัสูตรการจดัการการท่องเท่ียว คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่อง (     ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
1. ท่านเคยมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนหรือไม่ 
    (     ) 1. เคย      (     ) 2. คร้ังแรก 
2. เพศ 

    (     ) 1. ชาย      (     ) 2. หญิง 

3. อาย ุ

    (     ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี (     ) 2. 21 – 30 ปี 

    (     ) 3. 31 – 40 ปี (     ) 4. 41 – 50 ปี 

    (     ) 5. 51 ปีข้ึนไป 

4. สถานภาพสมรส 

    (     ) 1. โสด (     ) 3. สมรส 
    (     ) 2. หยา่ / แยกกนัอยู ่ (     ) 4. หมา้ย 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

    (      ) 1.  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี     (     ) 2.  ปริญญาตรี 
    (      ) 3.  ปริญญาโทหรือสูงกวา่    

6. อาชีพ 

    (      ) 1. ผูป้ระกอบการอาชีพระดบัสูง (ทนัตแพทย,์วศิวกร,นกัวชิาการ,นกักฎหมาย ฯลฯ)  

    (      ) 2. เจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร (ธุรกิจส่วนตวั,ผูบ้ริหาร,นกัธุรกิจฯลฯ) 

    (      ) 3. อาชีพเกษตรกรรม (เกษตรกร,เล้ียงสัตว,์ประมง ฯลฯ)          

    (      ) 4. ผูใ้ชท้กัษะ แรงงาน (พนกังานบริษทั,พนกังานโรงงาน,พนกังานก่อสร้างฯลฯ) 

    (      ) 5. ผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ (นกัเรียน,นกัศึกษา,แม่บา้น ฯลฯ)  
7. รายไดต่้อเดือน 

    (      ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท (    ) 2. 15,001 – 30,000 บาท 

    (      ) 3. 31,001 – 50,000 บาท (    ) 4. 50,000 บาท ข้ึนไป 
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ส่วนที ่ 2  ค าถามเกีย่วกบัระดับความคาดหวงัของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ีต่อการท่องเทีย่วใน 
อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
                ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความคาดหวงัของ 
ท่านก่อนเดินทางมาท่องเท่ียวยงัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมากท่ีสุด 

                   1.   การวดัระดับความคาดหวงัทีม่ีต่อสถานทีท่่องเทีย่ว 
   

รายการ 

ความคาดหวงัก่อนเดินทางมา 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 

ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1.  ด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยว           
1.1 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ            
1.2 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม           
1.3 ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว           
1.4 การอนุรักษ ์สภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว           
1.5 สภาพความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว           
1.6 ความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว           
2.  ด้านวถิีชีวติและวฒันธรรมท้องถิ่น           
2.1 ความน่าสนใจของวฒันธรรมและสังคมในทอ้งถ่ิน           
2.2 ความมีเสน่ห์ในวถีิชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน           
2.3 การอนุรักษก์ารแต่งกายของชาวบา้นและชนเผา่ในทอ้งถ่ิน           
2.4 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้างภายในทอ้งถ่ิน           
2.5 ความเป็นมิตรและมีน ้าใจของผูค้นในทอ้งถ่ิน           
3.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก           
3.1 สถานท่ีพกัแรมมีความสะอาด และปลอดภยั           
3.2 ความมีเอกลกัษณ์ สวยงาม กลมกลืน  ของสถานท่ีพกัแรม            
       กบัแหล่งท่องเท่ียว           
3.3 ความเพียงพอของสถานท่ีพกัแรม           
3.4 การบริการท่ีสุภาพเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ีในสถานท่ี           
      พกัแรม           
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รายการ 

ความคาดหวงัก่อนเดินทางมา 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 

ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3.5 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและอาหาร           
      ทอ้งถ่ิน            
3.6 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก           
3.7 ความน่าสนใจของสินคา้ของท่ีระลึก           
3.8 ความเพียงพอและหลากหลายของประเภทการใหบ้ริการ           
      ในสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น บริการรถเช่า บริการนวดผอ่น   

 
  

 
  

      คลาย           
4.  ด้านการบริการอืน่ๆ           
4.1 มีกิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจในแหล่งท่องเท่ียว เช่น            
      การล่องแพ ปีนเขา           
4.2 ความชดัเจนและเพียงพอของป้ายบอกทางมาแหล่ง           
      ท่องเท่ียว           
4.3 ความเพียงพอและความสะอาดของห้องน ้า หอ้งสุขา                  
      ต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว           
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ส่วนที ่ 3  ค าถามเกีย่วกบัระดับการรับรู้ของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีม่ีต่อการท่องเทีย่วในอ าเภอปาย  
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

                     ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัระดบัความรู้สึกของท่านท่ี 
ไดรั้บรู้จริง หลงัจากท่ีไดม้าสัมผสัยงัอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมากท่ีสุด 

                    2.  การวดัระดับการรับรู้ทีม่ีต่อสถานทีท่่องเทีย่ว 
     

รายการ 

ประสบการณ์การรับรู้จริงทีไ่ด้รับ 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 

ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1.  ด้านภาพลกัษณ์ของสถานทีท่่องเที่ยว           
1.1 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ            
1.2 ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม           
1.3 ความมีเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว           
1.4 การอนุรักษ ์สภาพส่ิงแวดลอ้มของแหล่งท่องเท่ียว           
1.5 สภาพความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของแหล่งท่องเท่ียว           
1.6 ความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว           
2.  ด้านวถิีชีวติและวฒันธรรมท้องถิ่น           
2.1 ความน่าสนใจของวฒันธรรมและสังคมในทอ้งถ่ิน           
2.2 ความมีเสน่ห์ในวถีิชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน           
2.3 การอนุรักษก์ารแต่งกายของชาวบา้นและชนเผา่ในทอ้งถ่ิน           
2.4 การอนุรักษส์ถาปัตยกรรม ส่ิงปลูกสร้างภายในทอ้งถ่ิน           
2.5 ความเป็นมิตรและมีน ้าใจของผูค้นในทอ้งถ่ิน           
3.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก           
3.1 สถานท่ีพกัแรมมีความสะอาด และปลอดภยั           
3.2 ความมีเอกลกัษณ์ สวยงาม กลมกลืน  ของสถานท่ีพกัแรม            
       กบัแหล่งท่องเท่ียว           
3.3 ความเพียงพอของสถานท่ีพกัแรม           
3.4 การบริการท่ีสุภาพเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ีในสถานท่ี           
      พกัแรม           
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รายการ 

ประสบการณ์การรับรู้จริงทีไ่ด้รับ 
มาก มาก ปาน น้อย น้อย 

ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 

3.5 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและอาหาร           
      ทอ้งถ่ิน            
3.6 ความเพียงพอของสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ของท่ีระลึก           
3.7 ความน่าสนใจของสินคา้ของท่ีระลึก           
3.8 ความเพียงพอและหลากหลายของประเภทการใหบ้ริการ           
      ในสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น บริการรถเช่า บริการนวดผอ่น   

 
  

 
  

      คลาย           
4.  ด้านการบริการอืน่ๆ           
4.1 มีกิจกรรมนนัทนาการท่ีน่าสนใจในแหล่งท่องเท่ียว เช่น            
      การล่องแพ ปีนเขา           
4.2 ความชดัเจนและเพียงพอของป้ายบอกทางมาแหล่ง           
      ท่องเท่ียว           
4.3 ความเพียงพอและความสะอาดของห้องน ้า หอ้งสุขา                  
      ต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว           

 
4. ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ีต่อการท่องเทีย่วในอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

 1) พึงพอใจมากท่ีสุด      2) พึงพอใจมาก  
 3) พึงพอใจปานกลาง     4) พึงพอใจนอ้ย  
 5) พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
5. ท่านจะกลบัมาท่องเทีย่วอีกหรือไม่ 
  1) กลบัมาอีกแน่นอน เพราะ........................................................................... 
  2) ยงัไม่แน่ใจ เพราะ....................................................................................... 
  3) ไม่กลบัมาอีกแน่นอน เพราะ....................................................................... 
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6. ท่านจะบอกต่อหรือไม่ 
  1) จะบอกต่อ แนะน าใหเ้พื่อน / ญาติ  ใหม้าเท่ียวแน่นอน 
  2) จะน าไปแนะน า ใน Internet แน่นอน 
  3) ไม่แนะน า เพราะ......................................................................................... 
  4) อ่ืนๆ............................................................................................................ 

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะจากการทีไ่ด้มาเทีย่วอ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

1.ปัญหาท่ีท่านพบจากการมาท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 
2.ขอ้เสนอแนะต่อการจดัการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ 
.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

 

*****  ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลา ในการตอบแบบสอบถามชุดนีค่้ะ 
***** 
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ภาคผนวก  ค. 
สถิตนัิกท่องเที่ยว 
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ภาคผนวก  ง. 
แผนที่อ าเภอปาย 
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ท่ีมา : http://www.travelmaehongson.org/map-pai-city.php 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล                                                            พรศิริ บินนาราวี 
ประวติัการศึกษา     ปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

สาขา การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ปี 2548 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั  เลขานุการ ส.รุ่งเรืองการเช่ือม (ช่างลอน) 

ศูนยอ์ะไหล่รังสิต 56/196-7 ม.6 ซอย 5            
ถ. พหลโยธิน  ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 12120 
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