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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา (Xishuangbanna) 
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 2) ศึกษาระดับแรงจูงใจ (ด้านแรงผลัก
กับด้านแรงดึงดูด) ที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 3) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนา และ 4) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยแรงจูงใจ (ด้านแรงผลักกับด้านแรงดึงดูด) ส่งผล
ต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาหรือไม่  
 การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาจ านวน 400 ชุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน 2561 ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.0) อายุระหว่าง 
31-40 ปี (ร้อยละ 32.0) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 42.5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
44.0) อาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 43.0) มีรายได้ 15,001-30,000 บาท (ร้อยละ 40.0) ส่วน
ใหญ่ไม่เคยไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา (ร้อยละ 79.3) มีรูปแบบการเดินทางไปกับทัวร์ กับ
ครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ (ร้อยละ 43.8) แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ

เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.95) แรงจูงใจด้านแรง
ดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( = 4.23) การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53)  
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) และปัจจัย
แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่ง



 
 

ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลการ
วิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสิบสองปันนา เพื่อน าไปพัฒนา
ธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา
ได้ 
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ABSTRACT 

 
 This study surveyed factors influencing Thai tourists’ decisions to choose 
Xishuangbanna Dai autonomous prefecture of Yunnan Province China as a tourists 
attraction. The objectives of this study were to 1) study personal data of Thai tourists 
2) study motivation level (push factors and pull factors) of Thai tourists’ decisions to 
choose Xishuangbanna as a tourists attraction 3) compare the differences of personal 
data related to motivation of Thai tourists’ decisions to choose Xishuangbanna as a 
tourists attraction and 4) study whether personal data of Thai tourists and motivation 
(push factors and pull factors) affect Thai tourists’ decisions to choose 
Xishuangbanna as a tourists attraction or not 
 The data was collected by distributing questionnaires among 400 Thai 
tourists who decided to choose Xishuangbanna as a tourists attraction from July to 
September, 2018. The finding revealed that most of the respondents were male 
(51.0%) with the following characteristics: age: 31-40 (32.0%); marital status: married 
(42.5%); education: bachelor’s degree (44.0%); occupation: own business (44.0%); 
monthly income: 15,001-30,000 Bath (40.0%); never been to Xishuangbanna (79.3%); 
had a trip with the tour and with family / friends / relatives (43.8%). Most of Thai 
tourists had motivation in high level, which consisted of push motivational factors in 

the high level ( = 3.95), and pull motivational factors in the highest level (  
= 4.23), and Thai tourists’ decisions to choose Xishuangbanna as a tourists attraction 

in the high level ( = 3.53) 



 
 

 The hypothesis testing results revealed that there were motivation 
differences in personal data;, push motivational factors, and pull motivational factors 
that effect Thai tourists’ decisions to choose Xishuangbanna as a tourists attraction at 
the level of .05. This informative result can be used to promote tourism of 
Xishuangbanna Dai autonomous prefecture. 
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 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกาลังใจ ตลอดจนขอขอบคุณ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของปัญหา 
 ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2518 ประเทศจีนและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเวลา 43 ปี
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง, 2561) ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้พัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นมิตรประเทศท่ีดีต่อกันมาเป็นเวลานาน จีนถือได้ว่าเป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย
และเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันทั้งในด้านความร่วมมือและด้านอ่ืน ๆ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ปัจจุบันความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและจีนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทําให้ทั้งสองประเทศได้พัฒนาความร่วมมือกันในหลากหลายด้าน 
ประกอบกับที่ตั้งของจีนและไทยอยู่ใกล้กัน ดังนั้นความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวของไทยและจีนจึง
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มี
จํานวนมากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน จากข้อมูลพบว่า ในปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา
ท่องเที่ยว จํานวน 9,805,753 คน สร้างรายได้ 524,451.03 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2561) ถือเป็นรายจํานวนมาก เมื่อเทียบกับรายได้อ่ืน ๆ ของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน 
จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวจีนก็เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน 
 ในขณะที่เศรษฐกิจของไทยกําลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง การจับจ่ายใช้สอยของคนไทยมีเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมข้ึนทุกปี คนไทยเชื้อสายจีน
วัดจากจํานวนประชากรทั้งหมด มีสัดส่วนอยู่ที่ 40% (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ทุกปีจะมี
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมายังประเทศจีน เพ่ือมาท่องเที่ยว ซื้อสินค้า เยี่ยมญาติพ่ีน้อง และไหว้
บรรพบุรุษ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศตลอดปี 2560 มีทั้งสิ้น 8.79 ล้านคน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 คิดเป็น 7.23% มีการใช้จ่ายออกนอกประเทศ 276,019 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
9.59% และในจํานวนนี้เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศจีน จํานวน 605,025 คน มีการใช้จ่าย 21,195 
ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) นอกจากนี้ ตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึง 
ประเทศจีนติดอันดับ 4 ใน 10 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมไปท่องเที่ยวมากท่ีสุด 
นอกจากประเทศมาเลเซีย ลาว และญี่ปุ่น เพราะว่าประเทศเหล่านี้ นักท่องเที่ยวไทยสามารถเข้าได้
โดยไม่ต้องใช้วีซ่า ดังนั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยจึงไปเที่ยวประเทศเหล่านี้ มากกว่าการเดินทางเข้ามา
เที่ยวที่ประเทศจีน ซ่ึงเห็นได้ว่าผลกระทบการเปิดนโยบายความร่วมมือของอาเซียน และนโยบาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ทําให้ประเทศจีนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากไทย
ได้จํานวนมากยิ่งขึ้น   
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 ตารางที่ 1.1: ประเทศ 10 อันดับแรกที่มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว ปี 2559 
 

อันดับที่ ประเทศ จํานวนคน ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

1  Malaysia 1,832,422 36,454.83 
2  Laos 1,230,941 16,874.86 

3  Japan 903,021 37,487.11 

4  China 626,661 21,980.07 
5  Singapore 542,968 19,255.64 

6  Hong Kong ,China 501,164 16,294.22 

7  Korea 395,797 15,465.53 

8  Vietnam 260,423 5,136.77 
9  Taiwan 214,748 5,454.18 

10  U.K. 170,705 13,624.65 

 
ที่มา: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา.  (2560).  ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไป 
       ต่างประเทศ (Outbound Tourism).  สืบค้นจาก https://thailandtic.com/th/ 
       graph/outbound/index.  
 
 จากการสํารวจและสรุปของ Visa Global Travel Intentions Study ในปี พ.ศ. 2558  
พบว่า คนไทยเดินทางออกไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายประมาณ 44,000 บาทต่อคน 
ประเทศที่คนไทยให้ความสนใจไปท่องเที่ยว ได้แก่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง เกาหลี ค่าเฉลี่ย
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 6 วัน ไปเที่ยวกับเพ่ือนมีสัดส่วนมากกว่าไปกับคนในครอบครัว ด้านการใช้
จ่ายนักท่องเที่ยวไทยเลือกใช้บัตรเครดิตชําระเงินมากกว่าเงินสด นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เลือก
ไปเที่ยวประเทศใกล้ ๆ และเลือกสายการบินราคาประหยัด ส่วนเรื่องท่ีพักส่วนใหญ่เลือกโรงแรม
มาตรฐานระดับสามดาวถึงสี่ดาว เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ตั้งอยู่ไม่ไกลกับประเทศไทยมาก
นัก ใช้เวลาการเดินทางไม่นานและมีวิธีการเดินทางที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงมาก
นักเมื่อเทียบกับ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกงและเกาหลี ในปัจจุบันสิบสองปันนามีศักยภาพสูงในการรับรอง
การท่องเที่ยว มีโรงแรมหลายชนิด กว่า 140 แห่ง ตั้งแต่โรงแรม 1 ดาวถึง 5 ดาว และยังมีรีสอร์ท 
หลายแห่งอีกด้วย ดังนั้นเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
ชาวไทยต้องการไป 



3 
 

ภาพที่ 1.1: แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวและอัตราการเติบโตระหว่างปี 2554-2559 
 

 
 
ที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน.  (2560).  สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไปเที่ยว 
       จังหวัดสิบสองปันนา.  สืบค้นจาก http://www.stats.yn.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 1.2: แสดงรายได้จากการท่องเที่ยวและอัตราการเติบโตระหว่างปี 2554-2559 
 

 
 
ที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน. (2560).  สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไปเที่ยว 
       จังหวัดสิบสองปันนา.  สืบค้นจาก http://www.stats.yn.gov.cn/. 
 
 สิบสองปันนาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและต่างประเทศ สิบสองปันนามี
ข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร มีเส้นอาณาเขตยาวและเป็นเขตเดียวของมณฑลยูนนานที่
เป็นเขตปกครองตนเองโดยชนกลุ่มน้อย และมีท่าเรือน้ําสามมิติทั้งทางบกและทางอากาศท่ีเปิดกว้างสู่
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โลกภายนอก ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
จํานวนทั้งสิ้น 25,199,500 คน เพิ่มขึ้นจากป ี2558 ร้อยละ 25.9 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 
จํานวนทั้งสิ้น 23,503,800 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 26.4 นักท่องเที่ยวต่างชาติ จํานวน 
472,600 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 รอ้ยละ 42.2 นักท่องเที่ยวขาเข้าที่เดินทางวันเดียว จํานวน 
1,223,100 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.6 รายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวม 42,2754 ล้าน
หยวน เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 46.6 รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 
400,3374 ล้านหยวน เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2558 ร้อยละ 47.3 รายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศอยู่ที่ 
32,314 ล้านดอลลาร์ เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 34.3 (สาํนักงานสถิติมณฑลยูนนาน, 2560) ดัง
แสดงในภาพที่ 1.1 และภาพที่ 1.2 
 
ภาพที ่1.3: จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายได้จากท่องเที่ยวขาเข้าระหว่างปี 2554-2559  
 

 
 
ที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน. (2560).  สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไปเที่ยว 
       จังหวัดสิบสองปันนา.  สืบค้นจาก http://www.stats.yn.gov.cn/. 
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ภาพที ่1.4: จํานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าเดินทางวันเดียว ระหว่างปี 2554-2559 
 

 
 
ที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน. (2560).  สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไปเที่ยว 
       จังหวัดสิบสองปันนา.  สืบค้นจาก http://www.stats.yn.gov.cn/. 
 
 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวขาเข้าในสิบสองปันนาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จํานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพที่ 1.3 
และภาพท่ี 1.4 แสดงให้เห็นถึง จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาสิบสองปันนาจาก 
36,400 คน ในปี 2544 เพ่ิมข้ึนถึง 472,600 คนในปี 2559 อัตราเพิ่มข้ึน 11.98% และรายได้จาก
การท่องเที่ยวขาเข้าเพ่ิมข้ึนจาก 14,076,200 ดอลลาร์ในปี 2544 ถึง 32,314,000 ดอลลาร์ในปี 
2559 อัตราเพิ่มข้ึน 21.96% รายได้จากการท่องเที่ยวขาเข้าในสิบสองปันนาเพ่ิมขึ้นทุกปี ยกเว้น
ผลกระทบจากโรคซาร์สในปี 2546 รายได้ในปี 2551 เพ่ิมขึ้นจากปีแล้ว 91% และได้เติบโตขึ้นทีละ
ขั้น ตั้งแต่ปี 2551 จํานวนนักท่องเที่ยวขาเข้าที่เดินทางวันเดียวตั้งแต่ปี 2544 มี จํานวน 145,200 คน 
เพ่ิมข้ึนเป็น 1,223,100 ล้านคนในปี 2559 อัตราเพ่ิมขึ้น 74.20% (สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน, 
2560) 
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ภาพที่ 1.5: องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าจังหวัดสิบสองปันนา ปี 2549 กับปี 2557 
 

 
 
ที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน. (2558).  องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าจังหวัดสิบ 
       สองปันนา.  สืบค้นจาก http://www.stats.yn.gov.cn/. 
  
ตารางที่ 1.2: จํานวนนักท่องเที่ยวจากทวีปต่าง ๆ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาปี 2560 
 
ทวีป ประเทศ จํานวนนักท่องเที่ยว (คน) ร้อยละ 

เอเชีย 
 

Thailand 123,189 34.32 

Laos 111,540 31.08 
Burma 53,056 14.78 

Vietnam 17,186 4.79 

Singapore 1,297 0.36 
Japan 1,125 0.31 

Korea 1,001 0.28 
Malaysia 724 0.20 

Philippines 88 0.02 

Others 2,911 0.81 
(ตารางมีต่อ) 

22% 

14% 

1% 

5% 

33% 

12% 
0% 

11% 2% 

อ่ืน ๆ ไต้หวัน 
ฮ่องกรและมาเก๊า ชาวจีนโพ้นทะเล 
เอเชีย ยุโรป 
แอฟริกา อเมริกา 
โอเชียเนีย 

ปี 2549 

2% 1% 1% 

1% 

84% 

5% 1% 4% 

1% 

อื่น ๆ ไต้หวัน ฮ่องกร 

มาเก๊า เอเชีย ยุโรป 

แอฟริกา อเมริกา โอเชียเนีย 

ปี 2557 
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ): จํานวนนักท่องเที่ยวจากทวีปต่าง ๆ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
        ป ี2560 
 

ทวีป ประเทศ จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) รอ้ยละ 
รวม 312,117 86.95 

  ยุโรป U.K 9,038 2.53 
France 8,403 2.34 

Germany 8,342 2.32 

Italy 185 0.05 
Spain 119 0.03 

Austria 82 0.02 

Others 6,073 1.69 
รวม 32,242 8.98 

อเมริกา America 9,344 2.60 

Canada 754 0.21 
Others 1018 0.29 

รวม 11,107 3.10 

 โอเชียเนีย Australia 810 0.23 

New Zealand 80 0.02 
Others 62 0.01 

รวม 952 0.26 
แอฟริกา 696 0.19 

ไต้หวัน 460 0.13 

ฮ่องกงและมาเก๊า 1,221 0.34 
ทวีปและโซนอ่ืน ๆ 202 0.05 

รวมทั้งสิ้น 358,997 100.00 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน.  (2560).  สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไปเที่ยว 
       จังหวัดสิบสองปันนา.  สืบค้นจาก http://www.stats.yn.gov.cn/. 
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ตารางที่ 1.3: ประเทศ 10 อันดับแรกท่ีมีจํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา  
      ป ี2560 
 

อันดับที่ ประเทศ จํานวนคน % รวม (2017) 
1  ประเทศไทย 123,189 34.32 

2  ประเทศลาว 111,540 31.08 
3  ประเทศพม่า 53,056 14.78 

4  ประเทศเวียดนาม 17,186 4.97 

5  ประเทศอเมริกา 9,344 2.60 
6  ประเทศอังกฤษ 9,038 2.53 

7  ประเทศฝรั่งเศส 8,403 2.34 

8  ประเทศเยอรมัน 8,342 2.32 
9  ประเทศสิงคโปร์ 1,297 0.36 

10  ประเทศญี่ปุ่น 1,125 0.31 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติมณฑลยูนนาน.  (2560).  สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไปเที่ยว 
       จังหวัดสิบสองปันนา.  สืบค้นจาก http://www.stats.yn.gov.cn/. 
 
 ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของสิบสองปันนาแบ่งออกเป็น ตลาดเอเชีย ตลาดอเมริกา 
ตลาดยุโรป ตลาดโอเชียเนีย ตลาดแอฟริกา ฯลฯ นักท่องเที่ยวต่างชาติจากตลาดเอเชียเป็นตลาดต้น
ทางท่ีใหญ่ที่สุดของจังหวัดสิบสองปันนา ตารางที ่1.3 แสดงให้เห็นถึง ตลาดเอเชียมีสัดส่วนต่อ
นักท่องเที่ยวขาเข้าท้ังหมดอยู่ที่จํานวน 33% ในปี 2549 แต่สัดส่วนในปี 2557 มีจํานวนถึง 84% โดย
ในตารางที ่1.2-1.3 แสดงให้เห็นถึงยอดในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเท่ียวสิบสองปัน
นา จํานวน 123,189 คน นักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่วน 34.32% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทาง
มาเท่ียวสิบสองปันนา นักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่วนเยอะที่สุดในการท่องเที่ยวขาเข้าของจังหวัดสิบ
สองปันนา ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ
ของจังหวัดสิบสองปันนา 
 เขตปกครองตนเองสิบสองปันนามีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์และยอดเยี่ยม ติดกับแม่น้ําโขง 
(แม่น้ําล้านช้าง) มีพรมแดนติดกับ 3 ประเทศ ได้แก่ จีน พม่า ลาว  ซึ่งสิบสองปันนาเป็นพ้ืนที่หลักของ
บริเวณแม่น้ําโขง และมีพ้ืนที่หลักในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
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โขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS)  ในด้านการคมนาคม มีการกําหนดเส้นทางระหว่าง
ประเทศ เส้นทาง R3A จากคุนหมิง ประเทศจีนเดินทางไปยังทิศใต้จะไปถึงประเทศลาว ไทย และ
สามารถไปประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ สนามบินนานาชาติสิบสองปันนาครอบคลุม
เส้นทางการบินในหลายประเทศ  ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2561 เดือนเมษายน 
สนามบินสิบสองปันนาเปิดเส้นทางสายการบินที่บินตรงสู่เมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรายของประเทศ
ไทย (“เปิดเส้นทางท่องเที่ยวบนแผ่นดินห้าเชียง”, 2561) ในการเดินทางทางเรือในแม่น้ําล้านช้างหรือ
แม่น้ําโขง ถือเป็นการเดินเรือนานาชาติที่สามารถไปยังท่าเรือของประเทศลาว พม่า ไทย เวียดนาม 
และกัมพูชา ทั้ง 5 ประเทศ หากการสร้างรถไฟความเร็วสูงเสร็จสิ้น สิบสองปันนาจะเป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมต่อระหว่างจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 การขนส่ง การคมนาคมต่าง ๆ ทั้งทางน้ํา ทางบกและทางอากาศ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทํา
ให้จังหวัดสิบสองปันนากลายเป็นศูนย์กลางสําคัญในความร่วมมือของภูมิภาคการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชนกลุ่มชาติพันธุ์ของสิบสองปันนาเป็นเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์และทางประวัติศาสตร์ ทําให้ชาวสิบสองปันนามีความสัมพันธ์กับประชาชนในประเทศ
เพ่ือนบ้านเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศลาว พม่า และไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม 
กรรมพันธุ์  การแต่งงาน ความเชื่อทางศาสนา เช่น กราบไว้บูชาเจดีย์ในเมืองหลวงใหญ่ เจดีย์ในเมือง
หลวงใหญ่ เป็นสถานที่ท่ีคนสิบสองปันนาและประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงเดินทางมาเคารพสักการะ 
ในแต่ละปีมีประชาชนมากราบไหว้ไม่ต่ํากว่า 100,000 คน  นอกจากจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว 
ยังถือโอกาสมาแวะเยี่ยมญาติพ่ีน้องและเพ่ือนอีกด้วย (โกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส, 2561) 
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ภาพที่ 1.6: แสดงประชากรและภูมิภาคที่มีประชากรอย่างสําคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ 
 

 
 
ที่มา: ธีรภาพ โลหิตกุล.  (2544).  กว่าจะรู้ค่าคนไทในอุษาคเนย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: ประพันธ์ 
       สาส์น. 
 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่สิบสองปันนา นอกจากเหตุผลความ
สะดวกสบายในด้านการจราจรแล้วนั้น ยังมีเหตุผลสําคัญที่นักท่องเที่ยวเลือกมาท่องเที่ยวนั่น คือ การ
ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ  ชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไท (Tai) ในจีน คือชนกลุ่มที่อาศัยอยู่ข้ามเขตแดน  
ซึ่งจะอาศัยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย ลาว  พม่า และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ภาพที่ 1.6 แสดงให้เห็นถึง จํานวนประชากรทั้งหมดประมาณ 40 ล้านกว่าคน 
อย่างไรก็ตามชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทนั้นมีจํานวนประชากรประมาณ 1,500,000 คน แต่การศึกษา
ทางโบราณคดีของนักมานุษยวิทยาแสดงให้เห็นว่า ชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไท อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของจีน และค่อย ๆ ย้ายถิ่นฐานไปยังที่ต่าง ๆ สิบสองปันนามีพ้ืนที่ใกล้กับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตข้างหน้าจะได้เชื่อมความสัมพันธ์กับแต่ละประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
 กรรมการการท่องเที่ยวในสิบสองปันนาเปิดตลาดการท่องเที่ยวประเทศไทย ได้จัดทํา
ศูนย์กลางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 มี
บริษัทท่องเที่ยวไปเปิดนิทรรศการที่ประเทศไทยและเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเท่ียวที่สิบสองปันนา 
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เพ่ือส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวที่มณฑลยูนนานมากขึ้น โดยเน้นที่จังหวัดสิบสองปันนาเป็น
สําคัญ  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเท่ียวที่สิบสองปัน
นามีจํานวนเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศสําคัญที่มจีํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่สิบสองปันนา
มากที่สุด ซึ่งสํานักงานการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก 
ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของสิบสองปันนาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาที่
ควรพัฒนาตามมาด้วยเช่นกัน สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวขาเข้าในสิบสองปันนามีอุปสรรคและ
ปัญหาหลายด้าน เช่น การส่งเสริมด้านท่องเที่ยวไม่เพียงพอ กลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศไม่
มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากขาดบุคคลที่มีความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพูดได้หลายภาษา ผนวก
กับคุณภาพการให้บริการไม่ดีพอ อีกท้ังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่มีการจัดทําป้ายแนะนําและป้าย
บอกทางที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือความไม่สะดวกด้านการจองที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ และระบบการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและระบบการเข้า-ออกประเทศค่อนข้าง
ลําบาก เป็นต้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตลาดต่างประเทศ การสํารวจและวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
สิบสองปันนา ด้านแรงผลักและแรงดึงดูด มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและการพัฒนาของรัฐบาล
ท้องถิ่นในการวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยให้เข้ามาเท่ียวที่สิบสองปันนา
มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวที่สิบสองปันนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ เก็บไว้เป็นความประทับใจและเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีใน
การท่องเที่ยวของสิบสองปันนา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจไปท่องเที่ยวจังหวัด 
สิบสองปันนา 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา  
 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 1.2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลักให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง 
ปันนา 
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 1.2.5 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง
ปันนา 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ
เลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว จํานวน 400 คน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดเชียงราย 
 1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยแรงผลัก (Push Factors) และปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors)  
 1.3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1) ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  2) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   2.1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ที่เคยไป
เที่ยว 
   2.2) ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ประกอบด้วย 
    - ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน 
    - ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 
    - ต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน 
    - มีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว 
    - ความชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
    - การท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน 
    - การท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา 
    - ต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ 
    - ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง 
   2.3) ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ประกอบด้วย 
    - สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก 
อินเทอร์เน็ต นิตยสารหนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) 
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    - สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม 
    - สิบสองปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
    - สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
    - สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการ
เดินทางไปสิบสองปันนาสั้น  
    - สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น 
    - สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 
    - ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น 
    - การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย 
    - ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา 
    - สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
ของสิบสองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบ
การเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์) 
 
1.4 คําถามการวิจัย 
 1.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาเป็นอย่างไร 
 1.4.2 ปัจจัยส่วนบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง
ปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างไร 
 1.4.3 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลักมีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกจังหวัด
สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหรือไม่ 
 1.4.4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดมีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจเลือกจังหวัด
สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวหรือไม่  
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย                                                                  
 1.5.1 ทําให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ระดับแรงจูงใจด้านแรงผลักและแรงดึงดูดของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 1.5.2 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวตลาด
ต่างประเทศ เพ่ือวางแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้ามาท่องเที่ยวใน
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา 
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 1.5.3 คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อด้านการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้า
มาท่องเที่ยวในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาและเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์
ความประทับใจและเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา 
 1.5.4 ผลที่ได้จากงานวิจัยคาดว่าจะสามารถใช้เป็นข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการและวางแผนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดิน
ทางเข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างสอดคล้องและตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากที่สุด  
 1.5.5 ผลที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อด้านการท่องเที่ยวขาออกของ
ประเทศไทย การท่องเที่ยวขาเข้าของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-จีน ทําให้ผลการวิจัยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจีน-ไทย
สมบูรณ์มากขึ้น  
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อความหมายและขอบเขตของคําในวิจัยนี้อย่างชัดเจนและตรงกัน 
ผู้วิจัยได้กําหนดนิยามศัพท์ไว้ ดังนี้ 
 1.6.1 นักท่องเที่ยว (Tourists) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากที่พักอาศัยประจํา แล้ว
กลับมาเกินกว่า 24 ชั่วโมง มกีารค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วัน ในวิจัยครั้งนี้ หมายถึง 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว 
 1.6.2 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) หมายถึง การศึกษาขนาดและจํานวนของ
ประชากร รวมถึงคุณลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่าง เช่น เพศ อายุ สถานภาพการสมรส เป็นต้น ใน
งานวิจัยนี้ประกอบด้วยรายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ท่ีเคยไปเที่ยว รูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยว 
 1.6.3 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว (Tourist Motivation) หมายถึง พลังกระตุ้นหรือพลัง
ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิดความอยากออกไปท่องเที่ยว โดยประกอบด้วยแรงผลัก (Push Factors) 
กับแรงดึงดูด (Pull Factors) 
 1.6.4 ปัจจัยผลัก (Push Factors) หมายถึง สิ่งที่ผลักดันหรือสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทยตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว 
 1.6.5 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) หมายถึง สิ่งดึงดูดใจต่าง ๆ ที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาว 
ไทยเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว ด้านจุดหมายปลายทาง หรือ
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดสิบสองปันนา  
 1.6.6 สิ่งอํานวยความสะดวก (Tourist Facilities) หมายถึง สิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาว
ไทยได้รับความสะดวกสบายและมีความสุข สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ ในวิจัยครั้งนี้ 
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ประกอบด้วยอุปกรณ์อํานวยความสะดวก น้ําประปา และไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการ
เข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สถาบันการบําบัดรักษา ไปรษณีย์  
 1.6.7 ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว (Tourist safety) หมายถึง ความต้องการความมั่นคง
ในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 1.6.8 เส้นทาง R3A หมายถึง เส้นทางเชื่อมโยงระหว่าง จีน-ลาว-ไทย โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 
2538 ภายใต้โครงการ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนมีนาคม 
2551 และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คุนมั่น กงลู่” คือเส้นทางเชื่อมกรุงเทพฯ สู่คุนหมิง ซึ่งมีต้นทางเริ่ม
จากเชียงของประเทศไทย-บ่อแก้ว-หลวงน้าทา-บ่อเต็นของประเทศลาว-บ่อหาน-เชียงรุ่งหรือจิ่งหงใน
แคว้นสิบสองปันนา คุนหมิง มณฑลยูนนาน ของประเทศจีน โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงคุนหมิง
รวมกว่า 1800 กิโลเมตร 
 
1.7 สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ 
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน  
  สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ที่เคยไปเท่ียวแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.1 ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนานส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.2 ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 
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  สมมติฐานที่ 3.3 หลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัด
สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.4 มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.5 ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.6 ท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือนส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.7 ท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนาส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.8 ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 3.9 ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ 
ระหว่างการเดินทางส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.1 สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อ
ปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.2 สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.3 สิบสองปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.4 สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.5 สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลา
การเดินทางไปสิบสองปันนาสั้นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 



17 
 

  สมมติฐานที่ 4.6 สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.7 สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.8 ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่นส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.9 การเดนิทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัยส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.10 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
  สมมติฐานที่ 4.11 สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขต
เมือง ระเบียบการเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ 
ไปรษณีย์) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
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1.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 1.7: กรอบแนวคิด 
 
  
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วน

บุคคล 
 

ปัจจัยแรงผลัก 
(Push Factors) 

 

ปัจจัยแรงดึงดูด 
(Pull Factors) 

H1a 

H3 

H4 

H2 

H1b 

การตัดสินใจ
เลือกจังหวัด
สิบสองปันนา 
ที่เดินทางไป
เที่ยวเที่ยว 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) 
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร ค้นหาข้อมูล แนวคิดต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปได้ ดังนี้ 
 2.1 แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 2.2 แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 2.4 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 2.6 ประวัติและข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 
 ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ให้ความหมายของประชากรศาสตร์ว่า ลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากแรง
กระตุ้นจากภายนอกให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และจําแนกบุคคลออกเป็นกลุ่ม ๆ ตาม
ลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก ่อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Social and Economic Status) ได้แก่ อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของ
ครอบครัว ซึ่งบุคคลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของคุณลักษณะประชากรจะมีพฤติกรรมการ
แสดงออกและความต้องการที่แตกต่างกัน 
  1) เพศ (Sex) กล่าวคือ เพศหญิงและชายมีความแตกต่างกันทั้งใน ลักษณะทาง
กายภาพ สภาวะจิตใจ ความถนัด อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม เนื่องจากโดนหล่อหลอมมาจาก
วัฒนธรรมและบทบาททางสังคมที่แตกต่างกัน (พรทิพย์ วรกิจโภคาทร, 2529) 
  2) อายุ (Age) อายุเป็นตัวกําหนดหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปัจจัยด้านประสบการณ์ สื่อถึง
ความคิด วิธีคิด และความเชื่อ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปกตเิมื่อคนเรามีอายุที่เพ่ิมขึ้น กระบวนการคิดและ
มุมมองก็จะมีความเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ก็ยิ่งสูงมากข้ึนด้วย 
  3) การศึกษา (Education) เป็นปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งของคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ได้รับการศึกษาในแต่ละยุคสมัย หรือจากสถานที่แต่ละแห่งต่างกัน มีวิธีการที่แตกต่างกัน ผู้ที่มี
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การศึกษาสูงกว่า ส่วนใหญ่จะมีการดํารงชีวิตที่ดีกว่ากลุ่มผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า ทําให้ทัศนคติ
ทิศทางความชอบ รวมถึงอุดมการณ์แตกต่างกัน 
  4) ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status ) หมายถึง อาชีพ 
รายได้ เชื้อชาติ ภูมิลําเนา พ้ืนฐานครอบครัว  ปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลสําคัญต่อค่านิยม ทัศนคติ และ
เป้าหมายชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจทําให้แต่ละบุคคลมีวัฒนธรรมที่
ต่างกัน มีประสบการณ์ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่แตกต่างกัน 
  5) ศาสนา (Religion) เป็นสิ่งที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิตประจําวันตลอดชีวิต ส่งผลด้าน
ความเชื่อ ศีลธรรม และคุณธรรมของบุคคล อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็น 
ได้แก่ ด้านศีลธรรม คุณธรรม ความเชื่อทางจรรยาของบุคคล ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง 
 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นํามาใช้ในการศึกษามากท่ีสุดในการ
แบ่งกลุ่มของนักท่องเที่ยว สําหรับการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปัน
นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทางประชากรศาสตร์เป็นแนวทาง
ในการศึกษา ผู้วิจัยได้นําปัจจัยของบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้
ต่อเดือน ประสบการณ์ท่ีเคยไปเที่ยว รูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยวใช้ในวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากปัจจัย
แต่ละปัจจัยของบุคคลหนึ่งที่แตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานในการ
กําหนดให้การตัดสินในการท่องเที่ยวทีแ่ตกต่างกัน 
 
2.2 แนวความคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวว่าการตัดสินใจซื้อมีสาเหตุหรือปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
ซ้ือ 2 ประการได้แก่ การซื้อด้วยเหตุผล และ การซื้อด้วยอารมณ์ การซื้อด้วยเหตุผลเป็นการซื้อบริการ
โดยการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจเป็นลูกค้าหรือใช้บริการ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์
ว่าการใช้บริการนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่ การซื้อด้วยอารมณ์เป็นการตัดสินใจใช้บริการอย่างรวดเร็ว
เมื่อได้รับข้อมูลบางอย่างที่มากระตุ้นต่อมความต้องการ 
 กิตติคุณ บุญเกตุ (2556) กล่าวถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีอยู่ด้วยกันหลาย
แนวความคิดท้ังนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของการตัดสินใจนั้น ๆ เช่น การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ การ
ตัดสินใจทางสถิติในอดีต การตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจทางการเมือง การตัดสินใจทาง
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ได้สรุปว่ากระบวนการการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมีลักษณะ 
เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาพิจารณาและความพยายามในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition / Need 
Recognition) เป็นสภาวะที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างสภาพที่ผู้บริโภคปรารถนาให้เป็นกับสภาพ
ที่เป็นอยู่จริง การรู้ถึงความจําเป็นหรือต้องการในสินค้าหรือบริการ เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายใน 
(Internal Factors) เช่น การทีบุ่คคลรู้สึกเครียด หรือในกรณีท่ีบุคคลรู้สึกจําเจกับชีวิตประจําวัน อาจ
มีสิ่งกระตุ้นจากปัจจัยภายนอก (External Factors) ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการหรือความ
จําเป็นด้วย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวหรือธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอกทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการ
อยากพักผ่อนหย่อนใจหรือเดินทางไปท่องเที่ยวปลดปล่อยให้หายเหนื่อย 
  2) การค้นหาข้อมูลหลังจากตระหนักถึงความต้องการ (Information search) 
นักท่องเที่ยวจะเริ่มค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องการ แหล่งข้อมูลที่มามีสอบ
แบบ ได้แก่ แหล่งข้อมูลภายใน นักท่องเที่ยวอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ตนรู้จักและจดจําไว้ในใจ ซ่ึง
อาจเคยมีประสบการณ์มาแล้ว และแหล่งขอ้มูลภายนอก นักท่องเที่ยวหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว จากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การอ่านหนังสือ นิตยสารท่องเที่ยว การสอบถามหรือการ
ขอคําแนะนําจากบุคคลอื่น การอ่านข้อความที่กล่าวถึงสินค้าหรือบริการในเว็บบล็อก เป็นต้น 
  3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หลังจากท่ีได้ค้นหาข้อมูลแล้ว 
นักท่องเที่ยวต้องทําการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ก่อนทําการตัดสินใจ ระบุทางเลือก
หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป นักท่องเที่ยวจะทําการประเมินทางเลือกเพ่ือเปรียบเทียบแหล่ง
ท่องเที่ยวสองแหล่งหรือหลายแหล่ง ทั้งนี้ สิ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะทําการประเมินทางเลือก ได้แก่ 
ชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว ราคาขอสินค้า ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความนิยมของแหล่งท่องเที่ยว
หรือบริการของท้องถิ่น เป็นต้น 
  4) การตัดสินใจซื้อและการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว (Purchase Decision) 
หลังจากการประเมินผลทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว และทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ตนเองมีความต้องการจริง 
จะเป็นขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อ ก่อนนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังสถานที่ที่ตัดสินใจไว้ 
นักท่องเที่ยวจะเตรียมตัวเดินทางโดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การ
ทําวีซ่าเข้าประเทศ การแลกเงิน การจัดเตรียมสัมภาระเพ่ือการเดินทาง เป็นต้น 
  5) พฤติกรรมภายหลังการเดินทาง (Post-Purchase evaluation) ในขั้นนี้นักท่องเที่ยว
จะเปรียบเทียบความคาดหวัง (Expectation) กับคุณค่าที่ได้รับจริง (Perceived Value) จากแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว นักท่องเที่ยวจะประเมินผลจากประสบการณ์ที่ได้รับในการเดินทาง ถ้า
คุณค่าได้รับมากกว่าความคาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความพึงพอใจ (Satisfied) แต่ถ้าคุณค่าที่ได้รับจริง
ต่ํากว่าความคาดหวัง ผู้บริโภคจะเกิดไม่พึงพอใจ (Dissatisfied) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความแตกต่างระหว่าง
ความคาดหวังและประสบการณ์ท่ีได้รับจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น 
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ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดกระบวนการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
เมื่อบุคคลมีความต้องการอยากท่ีจะเดินทางท่องเที่ยว ก็จะทําการตัดสินใจก่อนว่าจะเดินทางไป
ท่องเที่ยวที่ไหน ใช้บริการรูปแบบไหน งบประมาณในการเดินทางมีเท่าไร เป็นต้น ซึ่งการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวนั้น เป็นกิจกรรมที่ได้รับการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล ดังนั้นกระบวนการ
ตัดสินใจในการการท่องเที่ยว จึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดข้ึนมาเฉย ๆ ปัจจัยแต่ละปัจจัยของบุคคลหนึ่งที่แตกต่าง
กันตามลักษณะประชากรศาสตร์ ถือเป็นพ้ืนฐานในการกําหนดให้การตัดสินในการท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กัน ซึ่งเสนอสมมติฐานได้ว่า สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
2.3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ผู้วิจัยนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวในประเด็น ความหมายของการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว และ
ความสําคัญของการท่องเที่ยว มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 โกล์ดเนอร์ และริตชี (Goeldner & Ritchie, 2009) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การ
กระทําหรือกิจกรรมที่บุคคลเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งหรือสถานที่นอกบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ยกเว้นการแลกเปลี่ยนประจําวันหรือการเดินทางจากที่ทํางาน  
 ธิดารัตน์ คีรี (2548) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การที่คนเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
และตลอดระยะเวลาเหล่านั้นได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น การไปเที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามหรือ
ทัศนียภาพแปลก ๆ หรือเดินซื้อสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วย การ
เดินทางและท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้น ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อปี พ.ศ. 2506 และได้ให้ คํา
จํากัดความของการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง เป็นเรื่องของการเดินทางหรือ
การวางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง โดยให้พาหนะนําไป การเดินทางท่องเที่ยวมี
เงื่อนไข 3 ประการ คือ การเดินทาง จุดหมายปลายทาง และความมุ่งหมาย 
  1) การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพ่ือสินจ้าง โดยมี
การวางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะนําไปเป็นระยะทางใกล้ 
หรือระยะทางไกลก็ได้   
  2) จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง การมีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็น
การชั่วคราวแล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรือภูมิลําเนาเดิม โดยเป็นสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวเลือก 
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เดินทางไปเยือนและใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั่น ซึ่ง ณ ที่นั้นมีสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่
เพียงพอสําหรับสนองความต้องการและความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  
  3) ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ใดก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได้โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางอยู่หลายอย่าง 
ด้วยกัน ซึ่งผู้เดินทางคนหนึ่งอาจมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้ 
 2.3.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยว (Tourist) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็ 
จะเกิดขึ้นไม่ได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2539) ได้มีการแบ่งนักท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ของ
งานสถิติ ไว้ 6 ประเภท คือ  
  1) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Visitor) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่ไม่
ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการถาวร เดินทางมาเพ่ือพักผ่อน เยี่ยมญาติ ศึกษาหา
ความรู้ ติดต่อธุรกิจ หรือประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มิใช่การประกอบอาชีพหรือการได้รับค้าจ้าง 
  2) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศค้างคืน (International Tourist) หมายถึง 
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 
วัน  
  3) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ไม่ได้ค้างคืน (International Excursionist) หมายถึง 
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 
วัน  
  4) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มีที่
พํานักอาศัยถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิได้เป็น
ถิ่นที่อยู่ประจําของเขา  
  5) นักท่องเที่ยวภายในประเทศท่ีค้างคืน (Domestic Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศที่ไปค้างคืนนอกท่ีพํานักอาศัยอยู่ในปัจจุบันแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน  
  6) นักท่องเที่ยวภายในประเทศท่ีไม่ได้ค้างคืน (Domestic Excursionist) หมายถึง 
นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่มิได้พักค้างคืนนอกที่พํานักอาศัยปัจจุบัน  
 2.3.3 การตลาดท่องเที่ยว (Tourism Market) การที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวนั้น จะต้องมีการตลาดท่องเที่ยวในการชักนําให้เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตน ซึ่ง
การตลาดท่องเที่ยว หมายถึง ความพยายามที่จะทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินเข้ามาท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวของตนแล้วใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว และบริการท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น โดยการตลาดท่องเที่ยงอาจทําได้ 2 วิธี คือ  
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  1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว หมายถึง การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
ทางการท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรท่องเที่ยว สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ บริการ
ท่องเที่ยว 
  2) การโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หมายถึง การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร
ท่องเที่ยวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ จดหมาย เป็นต้น เพ่ือเชิญชวน กระตุ้น เร้าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามา 
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของตน  
 2.3.4 การขนส่ง (Transportation) เมื่อนักท่องเที่ยวตัดสินใจจะไปท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวใดแล้ว ก็ต้องมีบริการขนส่งนํานักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งการขนส่งหมายถึง 
การจัดให้มี การเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวด้วยยานพาหนะประเภทต่าง ๆ จากภูมิลําเนาไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ ต้องการ และกลับสู่ภูมิลําเนา การขนส่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ การขนส่งทางรถยนต์ 
การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางเครื่องบิน  
 2.3.5 ทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resources) คือ สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และ 
วัฒนธรรม ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเอง ซึ่งแบ่งได้ 
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  
  1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ สถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตาม ธรรมชาติ 
เช่น ทะเล ภูเขา น้ําตก แม่น้ํา ป่าไม้ เป็นต้น  
  2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างโดยฝีมือ 
มนุษย์ประกอบไปด้วย ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ เช่น สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและสังคม เช่น วัฒนธรรม ศิลปะ 
ประเพณี วิถีชีวิต อาหาร ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น และทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านบันเทิงและ
ความเพลิดเพลิน เช่น สวนสนุก สถานบันเทิง สวนสัตว์ เป็นต้น 
 2.3.6 สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว (Tourism Facilities) เป็นสรรพสิ่งที่รองรับ
ในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกสบายและ
ปลอดภัย โดยสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
  1) สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยตรง เป็นสิ่งอํานวยความสะดวก 
ทางการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 
ประกอบด้วย 2 อย่าง คือ การอํานวยความสะดวกในการเข้าและออกประเทศ เป็นการอํานวย ความ
สะดวกในการผ่านเข้าและออกของนักท่องเที่ยว ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนถ่าย 
กระเป๋าเดินทาง การตรวจตราหนังสือเดินทาง การตรวจค้นสิ่งของติดตัว การต่อวีซ่า เป็นต้น การ
ให้บริการท่องเที่ยว เป็นการให้ความสะดวกระหว่างการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ได้แก่ 
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บริการขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว บริการที่พักแรม บริการอาหารและบันเทิง บริการนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก์ บริการจําหน่ายสินค้าท่ีระลึก  
  2) สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยอ้อม เป็นสิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศแล้ว แม้จะไม่มีการท่องเที่ยวของรัฐบาลก็ต้องมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกเหล่านี้แก่ประชาชนของตน ส่วนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นผลพลอยได้ 
ประกอบด้วย 3 อย่าง ได้แก่ สิ่งอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกด้านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกด้านอื่น ๆ  
 2.3.7 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว  
 สวาร์บรูค และฮอร์เนอร์ (Swarbrook & Horner, 2007) ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการ
ท่องเที่ยวไว้ ดังนี้  
  1) การท่องเที่ยวเพ่ือความสนุกสนานและความบันเทิง (Tourism for Entertainment) 
เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศประกอบกับความอยากรู้อยากเห็น เพ่ือชมทิวทัศน์วัฒนธรรม 
ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นต่าง ๆ หรือท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน การท่องเที่ยวแบบนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รสนิยม ฐานะทาง
เศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของสถานที่แต่ละแห่ง  
  2) การท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน (Tourism for Relax) เป็นการใช้เวลาว่างเพ่ือพักผ่อน
ร่างกายและสมอง อาจรวมถึงการพักฟ้ืนหลังการเจ็บป่วยโดยจะใช้เวลาพักผ่อนให้นานที่สุดเท่าท่ีจะ
ทําได้สถานที่ไปพักจะเลือกท่ีสงบ สะดวกสบายอากาศ บริสุทธิ์ เช่น ชายทะเลหรือบนภูเขาท่ีห่างไกล
จากความอึกทึกครึกโครม 
  3) การท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมเยือนเพื่อนและญาติพ่ีน้อง (Visiting Friends and 
Relatives) เป็นรูปแบบนักท่องเที่ยวที่เน้นการไปเยี่ยมญาติพ่ีน้อง เพื่อน และภายหลังอาจจะไป
ท่องเที่ยวเพื่อความสําราญด้วย 
  4) การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Business Tourism) การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุม 
และสัมมนา ความจริงแล้วลักษณะการท่องเที่ยวแบบนี้ ไม่น่าจะจัดว่าเป็นการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะ
ตามหลักแล้ว การท่องเที่ยวต้องเป็นการเดินทางไปเพ่ือที่จะท่องเที่ยวหรือพักผ่อน แต่ความเป็นจริง
แล้วผู้ที่ไปเพ่ือธุรกิจหรือสัมมนามักจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไว้สําหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบนี้
สิ่งที่จะเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีสถานที่พักอาศัยหรือมี
โรงแรม และระบบการคมนาคมที่ดี สะดวกรวดเร็ว ปัจจุบันนี้การท่องเที่ยวลักษณะนี้มีแนวโน้มที่จะ
สูงขึ้นเรื่อย ๆ  
  5) การท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพ (Health Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมเพื่อการพักผ่อนและเรียนรู้วิธีการรักษาสุขภาพกายใจ ให้ได้รับความ
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เพลิดเพลิน และสุนทรียภาพ มีความรู้ต่อการรักษาคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตสํานึกต่อการ 
รักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน  
  6) การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มักจะมี
จุดประสงค์ที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วย 
เป็นการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในแง่มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะหรือ
การแสดงต่าง ๆ  
  7) การท่องเที่ยวแบบมุ่งความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เป็นรูปแบบ
การท่องเที่ยวที่เกิดจากความซับซ้อนของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มท่ีรู้สึกอยากเดินทางไปชมบ้านเมือง วิถี
ชีวิต ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม เล่นกีฬา ดูแลสุขภาพ และทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถแบ่ง 
ออกเป็นการท่องเที่ยว 4 รูปแบบใหญ่ ๆ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) การ
ท่องเที่ยวเพื่อกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสชาติ
พันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน (Ethnic Tourism) และการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา (Educational 
Tourism) 
 ในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวมาเป็นตัวกําหนด
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนา สําหรับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพ่ือ
ความสนุกสนานและความบันเทิง (Tourism for Entertainment) การท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน 
(Tourism for Relax) การท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมเยือนเพ่ือนและญาติพ่ีน้อง (Visiting Friends and 
Relatives) การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Business Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) และการท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน (Ethnic Tourism) 
 2.3.8 ประเภทการท่องเที่ยว  
 สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (2546) สรุปว่า สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีที่มีลักษณะเด่น ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวอาจแยกตาม
ลักษณะและความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 3 ประเภท คือ  
  1) ประเภทธรรมชาติ (Physical Environment) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม
ตามธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ทัศนียภาพ 
ได้แก่ ภูเขา ภูเขาไฟ น้ําตก ถ้ําน้ําพุร้อน บ่อน้ําร้อน ทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะ และเขื่อน  
เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือภูมิศาสตร์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ํา พืชพรรณธรรมชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เป็นต้น  
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  2) ประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถาน (History Antiques Environment) เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ได้แก่ วัด โบราณสถาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ กําแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย์ และอนุสรณ์สถาน ตัวอย่าง
แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังโบราณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยาน
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น  
  3) ประเภทศิลปวัฒนธรรม (Cultural Environment) ประเพณีและกิจกรรมหรือสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้นรูปแบบหนึ่งในลักษณะของพิธีงานประเพณีความเป็นอยู่ วิถีชีวิต (เช่น หมู่บ้านชาวเขา 
สภาพชีวิต ในชนบท) ศูนย์วัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง ไร่ สวน พืช ผัก ผลไม้ และเหมือง เช่น งานช้าง
จังหวัดสุรินทร์ ประเพณีการบวชลูกแก้วจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น 
 จังหวัดสิบสองปันนามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย รวมทั้งประเภทธรรมชาติ (Physical 
Environment) เช่น สวนป่าดงดิบ  (Xishuangbanna Virgin Forest Park) สวนป่าอรัญญา 
ประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถาน (History Antiques Environment) เช่น วัดป่าเจ และ
ประเภทศิลปวัฒนธรรม (Cultural Environment) เช่น หมูบ่้านกั่นหลั่นป้า 
 2.3.9 ความสําคัญของการท่องเที่ยว 
 กัลยา สมมาตย์ (2541) กล่าวถึง อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยธุรกิจหลาย
ประเภทที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งจะส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวย่อมมีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังต่อไปนี้ 
  1) ความสําคัญของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
   - เป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ  
   - ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ 
   - ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน  
   - ก่อให้เกิดการกระจายรายได้  
   - ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
   - ก่อให้เกิดการกระตุ้นการผลิต 
  2) ความสําคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคมของประเทศ  
   - ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่น 
   - ช่วยสร้างความเจริญทางสังคมให้แก่ท้องถิ่น  
   - ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ช่วยให้คนมีโลกทัศน์ความรู้กว้าง 
   - ช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
   - ช่วยลดปัญหาการอพยพเข้าไปแออัดในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ 
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   - ช่วยกระตุ้นให้มีการคิดค้นนําทรัพยากรส่วนเกินที่ไร้ค่า มาประดิษฐ์เป็นสินค้าที่
ระลึกจําหน่าย 
   - ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่พ้ืนที่ ที่ได้รับการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว  
   - ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก 
 
2.4 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 เคอริ่งตัน (Cerrington, 1994) กล่าวถึงการจูงใจว่า การจูงใจ คือ แรงกระตุ้นหรือ
แรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ และเป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ 
 สมกมล พวงพรหม (2546) ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัว
บุคคลที่มีผลทําให้บุคคลต้องกระทําหรือเคลื่อนไหวหรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย เช่น การ
ที่บุคคลเต็มใจที่จะใช้พลังเพ่ือให้ประสบความสําเร็จในเป้าประสงค์ (Goal) หรือรางวัล (Reward) 
 ศิริพันธุ์ รักเรียนรบ (2547)  ให้ความหมายของการจูงใจ ว่าหมายถึง วิธีการชักนํา
พฤติกรรมของบุคคลให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ตามความต้องการของมนุษย์ สิ่งจูงใจจะเกิดข้ึนได้จาก
ภายในและภายนอกตัวบุคคล 
 เดฟ (Dafe, 1988) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ (Motivation) ไว้ว่า แรงจูงใจเป็นพลัง
กระตุ้นหรือแรงขับภายในของบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การเกิดแรงจูงใจในบุคคลนั้นเกิดขึ้นใน
สภาวะที่บุคคลมีความต้องการ เมื่อเกิดความต้องการก็จะทําให้เกิดแรงขับเพ่ือสนองตอบความ
ต้องการทั้งทางร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการทางด้านจิตวิทยา 
(Psychological Needs) 
 นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s 
Need Hierarchy Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ มาสโลว์เชื่อว่า
พฤติกรรมของมนุษย์สามารถอธิบายได้จากการค้นหาเป้าหมายในชีวิต ได้รับความต้องการ ความ
ปรารถนาและสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการของแรงจูงใจตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ
มาสโลว ์และเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการเพื่อไปถึงความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ เมื่อ
มนุษย์ได้รับความพึงพอใจแล้วยังคงต้องการความพึงพอใจอ่ืน ๆ อีกอยู่เสมอ 
 นักจิตวิทยาและนักมนุษย์วิทยา มาสโลว์ (Maslow, 1970) ได้นําประสบการณ์ที่ได้จากการ
เป็นนักจิตวิทยาและผู้ให้คําปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอ กล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์ว่าจะมี
ระดับข้ัน 5 ขั้นของความต้องการของบุคคล แรงจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of 
Needs) ประกอบด้วย  
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  1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ําดื่ม ออกซิเจน 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ การพักผ่อน เป็นต้น เหล่านี้เป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐานที่สําคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการดํารงชีวิต เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ 
ชีวิตคนก็จะอยู่ให้ได้ 
  2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security 
Needs) หมายถึง เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะมีความต้องการกับ
การป้องกันเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย ความมั่นคงและ
ทรัพย์สิน เช่น ได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อาชญากรรม รวมถึงอันตรายต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ
ความมั่นคงในหน้าที่การงานและผลประโยชน์พิเศษต่าง ๆ รวมทั้งสถานะทางสังคม  
  3) ความต้องการยอมรับในสังคม (Social Needs) หรือ ความต้องการความรักและเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม (Love and Belongingness Needs) ความต้องการข้ันนี้ ได้แก ่การเข้าร่วม การ
ได้รับความรักและการอยู่ร่วมในสังคม ความต้องการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และการเป็นส่วน
หนึ่งของหมู่หรือคณะ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทางสังคม ให้บุคคลทั่วไปยอมรับในความสําคัญของตนเอง 
  4) ความต้องการเกี่ยวกับตนและการเห็นคุณค่าในตน (Esteem Needs) ความต้องการ
ประเภทนี้สามารถแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การเคารพในตนเอง (Self-Respect) และการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (Self-Esteem) ต้องการและปรารถนาจะได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืนในด้านการมี
พลังเข้มแข็ง ความสําเร็จ ความแข็งแกร่ง ความมีศักดิ์ศรี มีฐานะ ความรู้ ความเชื่อมั่น ความเป็น
อิสระและไม่พ่ึงพา ความมีชื่อเสียง มีอิสระและเสรีภาพ รวมถึงการยอมรับนับถือจากผู้คนในสังคม 
  5) ความต้องได้รับความสําเร็จในชีวิต (Self – Actualization Needs) หมายความว่า 
ความต้องการระดับสูงสุด ที่ต้องการให้เกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง 
ซึ่งถือความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง และพัฒนาตนเองตามสถานภาพที่แท้จริง ซ่ึง
บุคคลนั้นเป็นอยู่ บุคคลจะกล้าตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิต รูจ้ักค่านิยม รู้จักคุณค่าของตน และจริงใจ
ต่อตนเอง เช่น มีความโลภในวัตถุมากเกินไปจึงไม่สามารถสู่ระดับนี้ได้อย่างสมบูรณ์ การเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นผู้นําของประเทศซึ่งความต้องการข้ันสูงสุดที่บุคคลต่าง ๆ นึกอยากได้หรืออยากเป็นนั้น  
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory) 
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1962) ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์ในการทํางานให้เกิดผล
สําเร็จทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปได้ว่าบุคคลนั้นมีความต้องการอยู่ 3 
ประการ คือ 
   - แรงจูงใจเกี่ยวกับความต้องการทางร่างกาย  
   - แรงจูงใจเกี่ยวกับความต้องการที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน  



30 
 

   - แรงจูงใจเกี่ยวกับความสามารถหรือความสําคัญของตนเอง 
 
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 ตามการพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไม่หยุดยั้ง แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 
นับวันยิ่งมีหลากหลายรูปแบบและซับซ้อนมากข้ึน เหล่านักวิชาการจึงทําการเจาะหามิติใหม่ที่
เฉพาะเจาะจงและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
 นักวิชาการ กลูคสมานน์ (Glucksmann, 1935) ชาวเยอรมันได้ทําการแบ่งประเภทของ
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว (Tourism motivation) เป็นครั้งแรก เขาวิเคราะห์สาเหตุพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและทําการแบ่งแรงจูงใจในการท่องเที่ยวออกเป็น 4 ประเภท คือ จิตวิทยา 
(Mentally) จิตวิญญาณ (Psychologically) ร่างกาย (Physically) และเศรษฐกิจ (Economy) 
 เมอร์ฟี (Murphy, 1986) ให้ความหมายของแรงจูงใจในการท่องเที่ยวว่า แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว เป็นการผลักดันให้ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการกระตุ้น ชี้นําทิศทาง การ
รักษาและการปรับสมดุล และได้เน้นย้ําเรื่องแรงจูงใจในการท่องเที่ยว อีกท้ังการท่องเที่ยวจะต้องมี
การแตกหน่อและเป็นแรงขับเคลื่อนภายใน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นแรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยวคือจุดเริ่มต้นพฤติกรรมการท่องเที่ยว อีกท้ังยังเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 ไอโซ-อาโฮลา (Iso-Ahola (1989) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการพักผ่อนและพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็น 2 แรงจูงใจขั้นพ้ืนฐาน เพื่อนํามาซึ่งการแสวงหาและความต้องการหลีกหนี ฉะนั้น
รูปแบบของแรงจูงใจเป็นการรวมกันของแรงจูงใจทั้ง 2 คือ ปัจจัยด้านการหลีกหนี (Escaping 
Element) และปัจจัยด้านการแสวงหา (Seeking Element) ปัจจัยทั้ง 2 เป็นแรงขับเคลื่อน ที่ส่งผล
กระทบต่อการเกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้คน  
  1) ปัจจัยด้านการหลีกหนี (Escaping Element) ชี้ให้เห็นถึงความต้องการนําพาตนเอง
ให้หลุดพ้นออกจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมถึงการประสบกับปัญหาและความพ่ายแพ้ของบุคคล  
หรือความปรารถนาให้มีผู้คนรายล้อม รวมถึงเพ่ือนร่วมงาน ครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย เป็นต้น 
  2) ส่วนปัจจัยด้านการแสวงหา (Seeking Element)  ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่จะ
ได้รับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ และพยายามที่จะหวนระลึกถึงความรู้สึกทางจิตใจของตนเอง มีทั้งความ
ต้องการโดดเดี่ยวและการมีมนุษย์สัมพันธ์ ดังนั้น การเดินทางท่องเที่ยวจะนําพาการตอบแทนเพ่ือให้
รางวัลแก่ตนเองได้นั้น สิ่งที่สําคัญคืออิสระในการตัดสินใจ การรับรู้เจตนาของตน ความท้าทาย การ
เรียนรู้ การผจญภัย และการผ่อนคลาย 
 ลิว (Lew, 2016) ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ดึงดูดการท่องเที่ยวคือ “สิ่งที่สามารถชื่นชม เพ่ือความ
เพลิดเพลิน กิจกรรมที่สามารถเข้าร่วม และประสบการณ์ที่ชวนให้จดจํา “กิจกรรมเหล่านี้ ช่วย
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ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวออกจากบ้านเพ่ือเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ จึงเรียกได้ว่าเป็นแรงดึงดูด 
(Tourism Attraction) 
 ลอย, เซ็นโตซา และจิน (Loi, Sentosa & Gin, 2015) กล่าวถึงการตัดสินใจเลือกจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยว เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น ภาพลักษณ์จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดัน
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวอย่างหนึ่ง และมีบทบาทช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเดินทางออกมาท่องเที่ยว อีกท้ัง
ยังเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ที่ส่งเสริมทําให้ผู้คนได้เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไปอีกวิธีหนึ่ง 
 เกา และลิม (Kau & Lim, 2005) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว คือ 
รายได้ ราคา สินค้าหรืออัตราดอกเบี้ย คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความสัมพันธ์ของรัฐบาลทั้ง
สองประเทศ ระดับความปลอดภัย ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทางสังคมของทั้งสองประเทศ สภาพ
อากาศหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ กฎระเบียบของรัฐบาล และเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
 กูสเซนส์ (Goossens, 2000) กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เป็นสาเหตุที่
แท้จริงที่นํามาซึ่งความต้องการเดินทางออกไปท่องเที่ยวของแต่ละบุคคล แต่แรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic Motives) เป็นการวิเคราะห์เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางท่ีจะไปท่องเที่ยวของแต่ละบุคคล 
ทั้งปัจจัยการผลักเกิดจากภายในและปัจจัยการดึงเกิดจากภายนอก ล้วนมีบทบาทในการเป็นแรงจูงใจ
ในการออกไปท่องเที่ยว 
 ปัจจัยผลักดันภายใน (Push factors From Intrinsic Motives) เป็นการอธิบายถึงปัญหา
ของผู้คนที่ต้องเดินทางท่องเที่ยว แต่แรงดึงภายนอกเป็นการอธิบายถึงสถานที่ท่องเที่ยวว่าจะไปที่ไหน 
ดังนั้นการเกิดแรงผลักจึงมาจากความต้องการเดินทางออกมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็น
การรับรู้และสัมผัสถึงข้อดีของการท่องเที่ยว โดยผ่านภาพลักษณ์และทิวทัศน์ทางธรรมชาติของ
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทาง นักท่องเที่ยวมักจะอาศัยระดับการรับรู้และสัมผัสความรู้สึก
เพ่ือเป็นการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทาง  
 ดังนั้น การรับรู้ความรู้สึกจึงเป็นการรู้สึกถึงความประทับใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้น ก่อน
อ่ืนการรับรู้ความรู้สึกจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกที่ดีต่อการท่องเที่ยว การมีความรู้สึกท่ี
ดีต่อการท่องเที่ยวนั้นคือพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว การรับรู้ความรู้สึกใน
ทางบวก ความตื่นเต้น ความรู้สึกดีต่อการท่องเที่ยว อาทิเช่น สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงและมีอิทธิพล 
เป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจออกไปท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะรับรู้และ
สัมผัสถึงความรู้สึกเมื่อมาถึงสถานที่ท่องเที่ยว และได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม คุณภาพของ
ทัศนียภาพ และระดับมาตรฐานการบริการของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นต้น ดังนั้นการรับรู้
ความรู้สึกท่ีดีนํามาซึ่งระดับความพึงพอใจต่อทัศนียภาพ ต่อสภาพแวดล้อม และความพึงพอใจต่อการ
บริการในระดับที่สูงขึ้น ฉะนั้นจึงต้องผลักดันและแนะนําให้เกิดความปรารถนาในการท่องเที่ยว ซ่ึง  
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กูสเซนส์ (Goossens, 2000) ได้สรุปโมเดลประเมินแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ดังภาพที่ 2.1 
 
ภาพที่ 2.1: โมเดลแสดงการประเมินแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Goossens, C.  (2000).  Tourism information and pleasure motivation.  Annals of  
       Tourism Research, 27(2), 301-321. 
 

แรงจูงใจใน
การ

ท่องเที่ยว 
 

-แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ
-แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
-สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 
-ศุลกากรชาติพันธ์ 
-ความเข้มข้นของสถานท่ีท่องเที่ยว 
-ขีดความสามารถของสถานท่ีท่องเที่ยว 

 

ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว 

 

ความสัมพันธ์
กับสถานที่

ท่องเที่ยวอื่น 

ภาพรวม 

การเข้าถึง 

สภาพการรับ
นักท่องเที่ยว 

 

-การเชื่อมต่อสภาพการจราจรของแหล่งท่องเที่ยว 
-ค่าขนส่ง 
-ระยะเวลาเดินทาง 

-สภาพการจราจร   
-ที่พัก 
-สิ่งอํานวยความสะดวก 
-อาหารและเครื่องดืม่ 
-สิ่งบันเทิงและกิจกรรม 
-การบริการของพนักงาน 
-ขีดความสามารถของสถานท่ีท่องเที่ยว 

-ความนิยม 
-ความมีชื่อเสียง 
 

-ระยะเส้นทางจากสถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืนท่ี
ใกล้เคียง 
-ความแตกต่างกับสถานท่ีท่องเที่ยวอ่ืนท่ี
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 ลี, ไซ, เลห์โต และหวง (Li, Cai, Lehto & Huang, 2010) กล่าวถึง แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว เป็นการชี้ให้เห็นถึงการดึงดูดของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ และเป็นผลจากการ
รับรู้ความรู้สึกของเหล่านักท่องเที่ยวหลังจากท่ีได้มาท่องเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ ผลนี้เองเป็นสิ่งสําคัญที่
จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการโน้ม
น้าวต่อจิตใจความรู้สึก แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเป็นการรวมกันของทั้งแรงดึงดูด (Pull Factors) เพ่ือ
การท่องเที่ยวและแรงผลัก (Push Factors) เพ่ือการท่องเที่ยว แรงดึงดูดเพ่ือการท่องเที่ยวเป็นการ
ชี้ให้เห็นพลังดึงดูดของทรัพยากรการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายปลายทาง ส่วน
แรงผลักเพ่ือการท่องเที่ยวนั้น ชี้ให้เห็นถึงการรับรู้และการเกิดอารมณ์ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว  
 ทรัพยากรของสถานที่ท่องเที่ยว (Tourism Resource) เป็นปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ที่
ก่อให้เกิดพลังดึงดูดเพ่ือการท่องเที่ยว แต่การรับรู้ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยด้านเจตคติที่
ทําให้เกิดพลังดึงดูดเพ่ือการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์เกิดจากปัจจัยด้านเจตคติเป็นตัวกําหนด 
ปัจจัยด้านเจตคติเป็นการตอบสนองปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งเสริมแต่งเพ่ือให้
เกิดผลร่วมกัน ผลกระทบจากการที่ท้ังสองมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนั้นก่อให้เกิดพลังดึงดูดเพ่ือการ
ท่องเที่ยว แต่พลังดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวจะต้องผ่านการแสดงออกภายในจิตใจของนักท่องเที่ยว 
ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการแสดงออกของระดับความสุขของนักท่องเที่ยว พลังดึงดูดของทรัพยากรของสถานที่
ท่องเที่ยวประกอบด้วยลักษณะพิเศษ 5 อย่าง คือ ระดับความสมบูรณ์ ระดับการแปลกใหม่ ระดับ
ความสะดวกสบาย ระดับประสบการณ์ท้าทาย และระดับการให้บริการ  
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ภาพที่ 2.2: โมเดลแสดงกลไกการพลังดึงดูดแหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Li, M., Cai, L. A., Lehto, X. Y., & Huang, Z.  (2010).  A missing link in understanding  
       revisit intention-the role of motivation and image.  Journal of Travel and  
       Tourism Marketing, 27(4), 335-348.  
 
 แดนน์ (Dann, 1977) ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่ว่าด้วยการ “ผลักและดึง” (Push-Pull Theory) 
เขาได้นําทฤษฎีผลัก-ดึง มาใช้ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการท่องเที่ยว และได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีผลัก-
ดึง สามารถอธิบายกลไกการเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยว แรงจูงใจในการท่องเที่ยวสามารถแบ่ง
ออกเป็นแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในคือการขับเคลื่อนโดยอารมณ์
ความรู้สึกไว้เป็นพ้ืนฐาน ได้แก ่ปัจจัยแรงผลัก (Push Factors) ส่วนแรงจูงใจภายนอก คือ ปัจจัยแรง
ดึงดูด (Pull Factors) 

การพลังดึงดูดแหล่งท่องเที่ยว

แรงดึงดูดของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว แรงผลักตัวเองของนักท่องเที่ยว 

ระดับความสมบูรณ์ 

ระดับการแปลกใหม่ 

ระดับความสะดวกสบาย 

ระดับประสบการณ์ท้า

ระดับการให้บริการ 

ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ความชอบในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่ 
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 ปัจจัยแรงผลัก (Push Factors) คือ การชี้ให้เห็นถึงความไม่สมดุลของจิตใจ หรือเป็นปัจจัย
ความต้องการของแรงจูงใจที่ทําให้รู้สึกตื่นเต้น เป็นการทําให้เกิดความปรารถนาในการไปท่องเที่ยว 
ปัจจัยภายในคือปัจจัยที่อยู่ข้างใน เพียงแค่สามารถทําให้ความไม่สมดุลหรือความตื่นเต้นภายในใจ
ได้รับบรรเทาการกระตุ้นทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทิศทางตามเป้าหมาย เช่น
การหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวัน หรือการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น  
 จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors) เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพที่ตนเองเป็นอยู่และสิ่งที่เป็นแรงดึงดูด ส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางที่
เฉพาะเจาะจง เช่น ทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่โดดเด่น หรือโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีประวัติศาสตร์มา
ยาวนาน เป็นต้น ปัจจัยของการดึงเป็นปัจจัยภายนอก สถานที่ที่แตกต่างกันจะมีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างกัน ดังนั้นทําให้พฤติกรรมการเลือกมีความเป็นไปได้ที่แน่นอน  
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือก 
เดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ สองปัจจัยหลักท่ีทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว ได้แก ่แรง
ผลัก (Push Factors) คือ ความต้องการที่เกิดข้ึนจากสภาวะภายในตัวของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
อยากเดินทางท่องเที่ยว และแรงดึงดูด (Pull Factors) คือ สิ่งที่ดึงดูดให้เลือกเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทาง ซึ่งเกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ สําหรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะทําการศึกษาจากปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) และแรง
ดึงดูด (Pull Factors) ที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
อันเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ เพ่ือศึกษาว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ
เดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเสนอสมมติฐานได้ว่า สมมติฐานที ่3 ปัจจัย
แรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และสมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด
(Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 จากทฤษฏี 2.1 ทฤษฏีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์แสดงให้เห็นถึง ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความ
แตกต่างกันในเรื่องของคุณลักษณะประชากรจะมีพฤติกรรมการแสดงออกและความต้องการที่
แตกต่างกัน ความต้องการที่แตกต่างกันในการเดินทางจะมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเน้นให้เห็นความสําคัญของปัจจัยส่วนบุคคล 2 ปัจจัย ได้แก่ รายได้ต่อเดือนกับ
ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยเสนอสมมติฐานได้ว่า สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
แตกต่างกัน และสมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
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2.6 ประวัติและข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) 
 2.6.1 ที่ตั้ง 
 สิบสองปันนาเป็นจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไท (Tai) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูน
นาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเส้นละติจูด 21 องศา 8 ลิปดาเหนือ ถึง 22 องศา 36 
ลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูด 99 องศา 56 ลิปดาตะวันออก ถึง 101 องศา 50 ลิปดาตะวันออก มี
พรมแดนติดกับประเทศลาวและพม่า ทางทิศตะวันออก ตะวันตกและทิศใต้ เป็นพรมแดนติดกับ
ประเทศลาวเป็นระยะทาง 677 กิโลเมตร และติดกับประเทศพม่าระยะทาง 288 กิโลเมตร จังหวัดสิบ
สองปันนา มีพ้ืนที่ 19,700 ตารากิโลเมตร  
 
ภาพที่ 2.3: แผนที่ของจังหวัดสิบสองปันนาและแผนที่ของเส้นทาง GMS 
 

  
 
ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ.  (2558).  กรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong sub  
       region).  สืบค้นจาก http://www.mekongrivertoday.com/GMS.htm. 
 
 2.6.2 ภูมิประเทศ  
 ภูมิประเทศของจังหวัดสิบสองปันนาเป็นที่ราบสูงเหนือระดับน้ําทะเล 400 - 1200
เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 19.6 ℃ - 22.9 ℃ ชั่วโมงแดดต่อปี 1,800-2,300 ชั่วโมง มีสภาพภูมิอากาศ
แบบป่าฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ปริมาณฝน 1,200-1,700 mm ไม่มีหิมะตก อากาศไม่หนาวเย็น
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จนเกินไป แม่น้ําโขงผ่านตอนกลางของจังหวัดสิบสองปันนา ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง 
สิบสองปันนาได้ชื่อว่าเป็น “อาณาจักรแห่งพันธุ์ไม้” โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 57 ของพ้ืนที่ทั้งหมด มี
พันธุ์ไม้มากกว่า 5,000 ชนิด ผลผลิตทางเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ใบชา กล้วย อ้อย 
สับปะรด มะม่วง ลิ้นจี่ มะพร้าว ฯลฯ ในผืนป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า เช่น ช้างและนกยูง ที่เป็น
เสมือนสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนา สิบสองปันนาเป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ําของมณฑลยูนนาน และ
เป็นดินแดนหนึ่งที่รัฐบาลจีนภาคภูมิใจเพราะทําให้จีนได้ชื่อว่ามีผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล มี
สภาพภูมิประเทศและผืนป่าครบ ต้ังแต่ดินแดนน้ําแข็งแบบขั้วโลกจงถึงป่าเขตร้อนเหมือนเช่นแถบเส้น
ศูนย์สูตรอย่างผืนป่าสิบสองปันนา 
 2.6.3 ประชากร 
 จังหวัดสิบสองปันนามีประชากรราว 1,172,000 คน ประกอบด้วยชนกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ 13 ชนกลุ่ม ได้แก่ ไท ฮะหนี ลากู ปะหล่อง เย้า แม้ว ฯลฯ ชนกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดราว 
769,500 คน เป็นชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทราว 300,000 คน (สํานักงานสถิติจังหวัดสิบสองปันนา, 2558) 
จํานวนประชากรของจังหวัดสิบสองปันนาแบ่งตามชนกลุ่ม ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1: จํานวนประชากรแบ่งตามชนเผ่า 
 

เชื้อชาติ ประชากร เปอร์เซ็นต์  
 
 

เชื้อชาติ ประชากร เปอร์เซ็นต์ 
ไท 296,930 27.89% เย้า 18,679 1.88% 

จีน 289,181 29.11% แม้ว 11,037 1.11% 

ฮะหนี 186,067 18.73% ไป๋ 5,931 0.6% 
ยี 66,731 5.61% หุย 3,911 0.39% 

ลาหู 55,548 5.59% ว้า 3,112 0.31% 
ปะหล่อง 36,453 3.67% จ้วง 2,130 0.21% 

จินัว 20,199 2.03% อ่ืน ๆ 2,807 0.3% 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดสิบสองปันนา. (2558).  รายงานสถิติจังหวัดสิบสองปันนา.  ยูนนาน:  
       ผู้แต่ง. 
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ตารางที่ 2.2: ข้อมูลพื้นฐานของจัดหวัดสิบสองปันนา 
 

อาชีพ 

เกษตรกร                                                                               59% 
อ่ืน ๆ                                                                                    41% 

พ้ืนที่ 

พ้ืนที่ภูเขา                                                                   6,610  ตร.กม. 
พ้ืนที่เขื่อน                                                                    349   ตร.กม. 
พ้ืนที่เพาะปลูก                                                          21,277  เฮกเตอร์ 
พ้ืนที่ป่าไม้                                                              570,000 เฮกเตอร์ 
พ้ืนที่อนุรักษ์ธรรมชาติ                                                  44.143 เฮกเตอร์ 
หน่วยการปกครอง 

หน่วยการปกครองที่เล็กกว่าอําเภอ                                                   5 
ตําบลเล็ก                                                                                 5 
หมู่บ้าน                                                                                  725 
คณะกรรมการหมู่บ้าน                                                                 97 

โครงสร้างพื้นฐาน 

ท่าเรือ                                                                                      1 
สนามบินนานาชาติ                                                                       1 
จุดผ่านแดนระดับชาติ                                                                    2 
ช่องทางผ่านแดน                                                                          6 

 
ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดสิบสองปันนา. (2558).  รายงานสถิติจังหวัดสิบสองปันนา.  ยูนนาน:  
       ผู้แต่ง. 
 
 2.6.4 การปกครอง 
 การปกครองในลักษณะ “ปันนา” ไม่ได้นํามาใช้ในการปกครองยุคปัจจุบัน แต่การนําเสนอ
ชื่อของปันนาทั้งสิบสองในเบื้องต้นนี้จะมีประโยชน์ต่อความเข้าใจลักษณะทางภูมิศาสตร์ กล่าวคือ ฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ําโขงมี 6 ปันนา ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําโขงมี 6 ปันนา ซึ่งสิบสองปันนา
ประกอบด้วย  
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 6 ปันนาอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําโขง ได้แก่ 
  1) ปันนาเชียงรุ่ง (เชอหลี่ป้า) 
  2) ปันนาเมืองแช่ (เมิงเจี้ย) 
  3) ปันนาเมืองลม (เมิงหลง) 
  4) ปันนาเมืองหุน (เมิงฮุน หรือเมิ่งคุ้น) 
  5) ปันนาเชียงเจิง (เมิงเจิง หรือติ่งเจิน) 
  6) ปันนาเมืองเชียงล่ะ (ท่าลอ หรือจิ่งลั้ง หรือต่าลั้ว 
 6 ปันนาอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําโขง 
  1) ปันนาเมืองล่า (เมิงล่า) 
  2) ปันนาเมืองฮิง (เมืองหริ่ง หรือเมิงหลิง หรือผู่เติง) 
  3) ปันนาเมืองลา (รวมเมืองซือเหมา หลิ่งซิน ซึ่งเดิมคือลู่ซัน) 
  4) ปันนาเมืองพง (เมิงฮัง) 
  5) ปันนาอูเหนือ (เมินอู) 
  6) ปันนาเจียงตอง (เจิ่นตง) 
 ในปัจจุบัน สิบสองปันนาเป็นจังหวัดปกครองตนเองของชนกลุ่มชาติพันธุ์ไท แบ่งเป็น 3
อําเภอ คือ จิ่งหงหรือเรียกว่าเชียงรุ่ง เมืองฮายและเมืองล่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทลื้อ เชียงรุ่ง เป็น
เมืองเอกของสิบสองปันนา หมายถึง “เมืองแห่งฟ้ารุ่งอรุณ” ชาวไทลื้อเองออกเสียงว่า “เจงฮุ่ง” คน
จีนหรือภาษาราชการเรียกว่า “จิ่งหง” (Jinghong) ส่วนชื่อที่สนามบินสุวรรณภูมิ เขียนว่า จิ่งฮอง 
เมืองเชียงรุ่งตั้งอยู่ห่างจากนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนานประมาณ 700 กิโลเมตร และห่าง
จากเมืองเชียงรายของประเทศไทยประมาณ 300-400 กิโลเมตร 
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ภาพที่ 2.4: แผนที่การแบ่งเขตของจังหวัดสิบสองปันนา 
 

 
 
ที่มา: เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา.  (2562).  สืบค้นจาก  
       https://th.wikipedia.org/wiki/เขตปกครองตนเองชนชาติไท_สิบสองปันนา.  
 
 2.6.5 ชนชาติไทลื้อ 
 ไทลื้อ หรือ ไตลื้อเป็นชาวไทกลุ่มหนึ่ง มีถ่ินฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการใช้ภาษาไทลื้อ และยังมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อ่ืน ๆ เช่น การแต่ง
กาย ศิลปะและประเพณีต่าง ๆ  
 ชาวไทลื้อมีภาษาพูดและเขียนเป็นของตนเอง เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้สามารถรักษา
วัฒนธรรมไทลื้อและพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชนกลุ่มไว้ได้ ชาวไทลื้อถึงจะเป็นชนกลุ่มน้อย
บนจีนแผ่นดินใหญ่ ในตัวเมืองเชียงรุ่งจะพบชาวจีนฮ่ันทําการค้าขายเป็นส่วนใหญ่ แต่ในชนบทส่วน
ใหญ่ในแคว้นสิบสองปันนาจะพบชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มไทลื้อ ที่อยู่อาศัยบน
พ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ช่วยกันทํามาหากิน ตามคํากล่าวที่ว่า ชาวไทนั้นขอเพียงมีเมล็ดพืชอะไรเมล็ด
เดียวในกํามือ หว่านลงไปในพ้ืนดินก็มีของกินเหลือเฟือ บวกกับแม่น้ําโขงหรือแม่น้ําล้านช้าง และเนิน
เขาท่ีมากมายหลายสิบลูก ไกลสุดลูกหูลูกตา จนลับขอบฟ้าสีเขียว เป็นปราการธรรมชาติที่ดียิ่ง ช่วย
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ทําให้ชาวไทลื้อขยันขันแข็ง อดทน และแข็งแกร่ง ปลูกผักผลไม้เป็นสวนครัวรั้วกินได้ มีความโดดเด่น
ในด้านร้องเพลง ขับร้อง ฟ้อนรํา มีอัธยาศัยใจคอดี กว้างขวาง เหล่านี้ยังมีอยู่ในดินแดนไทลื้อนกยูง
แห่งนี้ ที่ยังรอให้ไปสัมผัสวิถีชีวิตแท้จริง  
 ส่วนสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างบ้านเรือน วัดวาอาราม ก็มีเอกลักษณ์คล้าย
กับทางภาคเหนือของไทย พม่า เมืองหลวงพระบางในประเทศลาว คือบ้านใต้ถุนสูง ยกเสาไว้บนก้อน
หิน จั่วแหลม มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผา อาหารของชาวไทลื้อคล้ายอาหารทางภาคเหนือของ
ไทย ชาวไทลื้อนิยมอาหารปิ้งย่าง อาหารส่วนใหญ่นํามาปิ้งย่าง เช่น หอยนาเสียบไม้ปิ้ง ฟองเต้าหู้
ปิ้ง ผักต่าง ๆ ปิ้ง เป็นต้น ข้าวที่รับประทานเป็นข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดํา 
 
ภาพที่ 2.5: หมู่บ้านของชนกลุ่มไทลื้อในจังหวัดสิบสองปันนา 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.6: อาหารไทลื้อในจังหวัดสิบสองปันนา 
 

 

  
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 2.6.6 การเดินทางจากประเทศไทยไปยังจังหวัดสิบสองปันนา 
  1) เดินทางด้วยเครื่องบิน นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเลือกเส้นทางเครื่องบินเดินทาง
ไปยังจังหวัดสิบสองปันนา 3 เส้นทาง ได้แก่ 
   – เส้นทาง เชียงใหม่ – เชียงรุ่ง (จิ่งหง) เที่ยวบินตรง ใช้เวลา 1 ชั่งโมง 20 นาที 
   – เส้นทาง เชียงราย – เชียงรุ่ง (จิ่งหง) เที่ยวบินตรง ใช้เวลา 1 ชั่งโมง 5 นาท ี
             – เส้นทาง กรงุเทพฯ - คุนหมิง - เชียงรุ่ง (จิ่งหง) 225 เส้นทางกรุงเทพฯ- คุนหมิง 
ระยะเวลาบิน 2 ชั่งโมง 25 นาท ีเส้นทางคุนหมิง - เชียงรุ่ง (จิ่งหง) ระยะเวลาบิน 1 ชั่งโมง 
  2) เดินทางทางถนน นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเลือกเส้นทางทางถนนเดินทางไปยัง
จังหวัดสิบสองปันนา 2 เส้นทาง ได้แก่ 
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   – เส้นทาง R3A หรือ R3E: ไทย-ลาว-จีน (อําเภอเชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ําทา-
บ่อเต็น/บ่อหาน-เชียงรุ่ง) 
   – เส้นทาง R3B หรือ R3W: ไทย-พม่า-จีน (อําเภอแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กของพม่า-เชียง
ตุง-พรมแดนพม่า-ต้าลั้วของจีน-เชียงรุ่ง) 
 
ภาพที่ 2.7: แผนที่เส้นทาง R3A และ R3B (ประเทศไทย-ประเทศจีน เมืองเชียงรุ่ง) 
 

 
 
ที่มา: อรัญญา ศิริผล.  (2556).  “ซินยี่หมิน” กับแนวโน้มการเคลื่อนย้ายในชายแดนไทยภาคเหนือ 
       ตอนบน.  ประชาคมวิจัย.  สืบค้นจาก http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx? 
       id_colum=2935. 
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  3) เส้นทางทางน้ํา 
  นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางด้วยเรือโดยสารผ่านทางแม่น้ําโขงจากอําเภอเชียง
แสนหรืออําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายไปถึงเชียงรุ่งโดยตรง โดยความร่วมมือของบริษัทเอกชนของ
จีนและไทย การเดินทางเรือจากสามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน ถึงเมืองเชียงรุ่ง ใช้เวลา
ราว 12 ชั่วโมง เรือท่ีเล่นในขณะนี้เป็นเรือเร็วขนาดเล็ก บรรทุกคนได้เที่ยวละ 20-30 คน เส้นทางทาง
น้ํา มีจุดเริ่มต้น คือ ท่าเรือเชียงแสน (ประเทศไทย) – ท่าเรือเมืองมอม (ประเทศลาว) – ท่าเรือเชียง
กก (ประเทศลาว) – ท่าเรือกวนเหล่ย ผ่านด่านหัวโขงลาว (แขวงหลวงน้ําทา) – ท่ากวนเหล่ย(ประเทศ
จีน) – ท่าเรือเชียงรุ่ง (ประเทศจีน) 
 2.6.7 แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในสิบสองปันนา 
 จังหวัดสิบสองปันนาได้รับการรับรองจากสภาแห่งรัฐให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของ
ประเทศจีน มีสถานที่ท่องเที่ยงหลากหลาย เช่น หมู่บ้านไทลื้อกาหลั่นป้า สวนป่าดงดิบ วดัหลวงเมือง
ลื้อ สวนป่าอรัญญา วัดป่าเจ ถ้ําเขาควาย หุบเขาช้างป่าสิบสองปันนา เจดีย์ขาวแปดเหลี่ยม สวนป่า
ม่านทิง สวนดอกไม้เขตร้อน สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน สวนยาเขตร้อน สวนวัฒนธรรมชนเผ่า ป่าดง
ดินทาล่อ วัดหม่านเฟยหลง วัดหม่านกือ หมู่บ้านจินัว เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในสิบสองปัน
นาถือว่าไดรับความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง เพราะโดดเด่นเรื่องทัศนียภาพทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ในวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกออกมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยงอย่างสําคัญ 7 ที่ของจังหวัด
สิบสองปันนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3: ชื่อและประเภทแหล่งท่องเที่ยงของจังหวัดสิบสองปันนา 
 
 
ลําดับ 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  
ภาพที่แสดง
รายละเอียด 

แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

1 สวนป่าดงดิบ  
(Xishuangbanna Virgin 
Forest Park) 

√ √ ภาพที่ 2.9 

2 เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง 
(Nine Tower & Twelve 
Walled) 

 √ ภาพที่ 2.13 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ): แสดงชื่อและประเภทแหล่งท่องเที่ยงของจังหวัดสิบสองปันนา 
 

 
ลําดับ 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว 

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว  
ภาพที่แสดง
รายละเอียด 

แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

แหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม 

3 สวนม่านทิง 
(Manting Park) 

√ √ ภาพที ่2.18 

4 วัดป่าเจ 
(Pa jung forest temple) 

 √ ภาพที่ 2.21 

5 หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า 
(Gan Lan Ba Village) 

√ √ ภาพที่ 2.24 

6 วัดหลวงเมืองลื้อ (Luang 
Muang Lue Temple) 

 √ ภาพที่ 2.27 

7 สวนป่าอรัญญา 
(Tropical Rainforest 
National Park)   

√  ภาพที่ 2.30 
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ภาพที่ 2.8: แผนที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนา 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.9: สวนป่าดงดิบ (Xishuangbanna Virgin Forest Park) 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 สวนป่าดงดิบสิบสองปันนาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองเชียง
รุ้ง 8 กิโลเมตร เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เชียงรุ้งที่สุด ครอบคลุมพ้ืนที่ราว 1.5 หมื่นไร ่ ภายใน
สวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีพันธ์ไม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มี
หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยจําลอง ร้านอาหาร และเรือนรับรองแขกอยู่ภายในสวน มีการแสดงของชน
พ้ืนเมืองและพิธีแต่งงานของชนกลุ่มน้อยให้นักท่องเที่ยวได้ชม มีการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงามน่า
ประทับใจ มีส่วนที่เป็นกรงสัตว์ซึ่งจะมีการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ หมี ลิง เป็นต้น การเดินเที่ยว
ภายในสวนป่าดงดิบต้องใช้เวลาราวครึ่งวัน นักท่องเที่ยวที่มีเวลาจํากัดสามารถเช่ารถกอล์ฟไปส่งตาม
จุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาเดิน  
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ภาพที่ 2.10: การแสดงนกยูง 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.11: น้ําตก เก้ามังกร ในสวนป่าดงดิบ 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.12: บัวกระด้งยักษ์ในสวนป่าดงดิบ ใหญ่ขนาดที่คนขึ้นไปยืนได้  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.13: เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง (Nine Tower & Twelve Walled) 
 

  
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ซึ่งโครงการแจ้งไว้ว่า “เมืองใหม่แห่งนี้เป็นอัญมณีแห่ง
สามเหลี่ยมทองคําใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ํา 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง)  เป็น
โครงการ ความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อกับ
วิถีสมัยใหม่ เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทลื้อ ณ ริมฝั่งล้าน
ช้าง (แม่น้ําโขง) บริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่ 1,200 หมู่ ประมาณ 600 ไร่ ด้านตะวันออกของ
เมืองเชียงรุ่ง มูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ํากว่า 6 หมื่นล้านบาท 
 
 
 
 
 
 



51 
 

ภาพที่ 2.14: วัดเจดีย์ใหญ่ในเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.15: บ้านเรือนแบบไทลื้อในเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง 

 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.16: ตลาดกลางคืนไทลื้อในเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.17: โรงแรมและร้านอาหาร ในเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 สําหรับภายใน โครงการ 9 จอม 12 เชียง ประกอบไปด้วย 3 เฟส โดยจุดที่ได้รับความนิยม
มากในตอนนี้ก็คงจะเป็นเฟสแรก ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเจดีย์ใหญ่ เขตนานาชาติ หกหมู่บ้าน และถนน
หลักสองเส้น สําหรับวัดเจดีย์ใหญ่จะเป็น Landmark ของโครงการ ถูกสร้างขึ้นในความสูงประมาณ 
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66.6 เมตร เนื้อที่ของวัดเจดีย์ใหญ่มีประมาณห้าหมู่ วัดเจดีย์ใหญ่ชั้นหนึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ทางเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นสองเป็นพิพิธภัณฑ์ ของชาวไท ด้านหน้าเป็นลานกว้างและลานจอดรถที่จะใช้จัด
กิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า 
หัตถกรรม โรงแรมระดับ 5 ดาว รีสอร์ท สปา ร้านอาหาร สวนสุขภาพ พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคํา 
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง ที่จะแสดงออกถึงลักษณะ
พิเศษของสิ่งก่อสร้างจากประเทศในลุ่มแม่น้ําโขง 
 
ภาพที่ 2.18: สวนม่านทิง (Manting Park) 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 สวนม่านทิง หรือสวนบ้านถิ่นในคําไทลื้อ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงรุ้ง มี
เนื้อท่ี 1.54 หมื่นตารางเมตร เป็นสวนพรรณไม้ป่าชื้นเขตร้อน สวนที่มีอายุกว่า 1300 ปี จึงเป็นสวนที่
เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้ เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา 
จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวนม่านทิง มีรูป
ปั้นทอเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ําและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์
กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่ สิบสองปันนาและ
ได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก และได้สร้าง
อนุสรณ์ขึ้นในภายหลัง ภายในสวนมีต้นโพธ์สองต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย – จีน 
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ที่สมเด็จพระเทพฯ ได้ปลูกไว้เมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยือนเมืองเชียงรุ้ง ภายในสวนประกอบด้วย สวนป่า
ซึ่งมีต้นข้ีเหล็กและต้นไม้ใหญ่มากมาย สระน้ํา กรงนกยูง และศาลาสําหรับพักผ่อน ด้านหลังของสวน
ม่านทิงมีเจดีย์ขาว และเจดีย์แปดเหลี่ยม 
 
ภาพที่ 2.19: เจดีย์ขาวในสวนม่านทิง  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.20: อนุสาวรีย์ โจว เอิน ไหล  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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 โจเอินไหล อยู่ในชุดพ้ืนเมืองของชาวไทลื้อ ในมือถือขันน้ํา สร้างเพ่ือรําลึกถึงอดีตผู้นําจีน 
สมัยที่มาเยือนเมืองเชียงรุ้ง และร่วมเล่นน้ําสงกรานต์กับชาวไทลื้อ สิบสองปันนา เมื่อปี พ.ศ. 2504 
(ค.ศ. 1961) 
 
ภาพที่ 2.21: วัดป่าเจ (Pa Jung Forest Temple) 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 วัดป่าเจเป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 
ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบ
ศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จําวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนาน วัดป่าเจเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตเป็น
ศูนย์กลางพุทธศาสนาของมณฑลยูนนาน และเป็น สถานศึกษาของพระสงฆ์ ภายในพระอุโบสถ มี
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พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ลักษณะของพระพุทธรูปคล้ายกับวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าเจเป็น
ศาสนาสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งที่เมืองเชียงรุ้ง 
 

ภาพที่ 2.22: ประตูด้านหน้าวัดป่าเจ  
 

 
 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.23: ประตูด้านหลังวัดป่าเจ 
 

 
 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.24: หมู่บ้านกั่นหลั่นป้า (Gan Lan Ba Village) 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
  
 หมู่บ้านกั่นหลั่นป้าเป็นหมู่บ้านไทลื้อที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําโขง เส้นทางบนถนนลาดยางกว่า 27 
กิโลเมตร จากนครเชียงรุ่งไปยังหมู่บ้านไทลื้อ เป็นชุมชนของชาวไทลื้อขนาดใหญ่บนเนื้อที่ ราว 50 
ตารางกิโลเมตร พื้นที่บริเวณนี้เมื่อมองจากเบื่องสูงจะมีรูปร่างคล้ายมะขามป้อม ชาวบ้านจึงเรียกท่ีนี่
ว่า กั่นหลั่นป้า คําว่า กั่นหลั่น นั้นหมายถึงมะขามป้อม ส่วนคําว่าป้านั้น หมายถึงพ้ืนที่ราบ เล่ากันว่า
พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงบริเวณนี้ ชาวบ้านได้นําผ้าแพรมาปูบนพื้นเพ่ือให้พระองค์เดินผ่าน เมื่อ
พระองค์เดินผ่านไปแล้วชาวบ้านก็ได้ม้วนห่อผ้าแพรเก็บไว้ จนภายหลังคนไทลื้อได้เรียกท่ีนี่ว่า เมือง
หาน คําว่าหานในคําไทลื้อนั้นหมายถึงการม้วนห่อผ้า หมู่บ้านกั่นหลั่นป้าเคยเป็นหัวเมืองฝ่ายในของ
นครเชียงรุ่ง ซึ่งแต่เดิมนั้นเมืองนี้ มีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันหมู่บ้านไทลื้อเป็น
หมู่บ้านที่ทางรัฐบาลจีนได้สงวนให้คงสภาพเดิมไว้ ทั้งวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และโบราณสถานของ
หมู่บ้านเอาไว้ ภายในหมู่บ้านมีบ้านยกพ้ืนของชาวไทลื้อ ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณี
ของชาวไทลื้อ หรือลองชิมอาหารปิ้งย่างที่เป็นอาหารพื้นเมืองภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ถ้าโชคดีเจอ
เจ้าของบ้านใจดีเขาจะเชิญผู้มาเยือนข้ึนเรือนไปนั่งในห้องรับแขกด้วย     
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ภาพที่ 2.25: ประตูทางเข้าหมู่บ้านกั่นหลั่นป้า  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.26: สนามสาดน้ําในหมู่บ้านกั่นหลั่นป้า  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.27: วัดหลวงเมืองลื้อ (Luang Muang Lue Temple)  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 วัดหลวงเมืองลื้อเป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ประดิษฐานอยู่ สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
พ้ืนเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพ่ือใช้เป็นที่
ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท อีกท้ังยังเป็นสถานที่ชาวไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของ
ตัวเองได้ นอกเหนือจากที่สามารถสืบค้นจาก "ชุมนุมพระคัมภีร์อักษรธรรมใบลาน" ซึ่งเป็นพระคัมภีร์
ใบลานของนิกายเถรวาทที่มีอยู่อย่างแพร่หลายตามวัดวาอารามในสิบสองปันนา ที่ได้รับการรวบรวม
ชําระข้ึนเป็นครั้งแรกและเป็นครั้งที่ครบถ้วนที่สุด แล้วพิมพ์เป็นอักษรไทลื้อเก่า ไทลื้อใหม่ ภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ รวม 6 ภาค อันเนื่องจากวัดนี้ได้สร้างอย่างสวยงามบนเนื้อที่หลายพันไร่ริมเชิงเขา 
โดยผสมผสานศิลปะพุทธทั้งหินยาน มหายาน และทิเบต รอบๆ วัดจะมีท้าวจตุรบาลแบบจีนยืน
ตระหง่านอยู่สุดเชิงบันไดนาค ตรงกลางของที่พักช่วงแรกเป็นที่สถิตของพระพรหมสี่หน้าองค์ทอง
อร่าม ถัดข้ึนไปพระพุทธรูปปางประสูติ ซึ่งเป็นรูปปั้นเด็กมีเพียงผ้าคลุมกายพองาม ประทับยืนชี้นิ้วชี้
ขึ้นฟ้าและลงดิน เหมือนกับเป็นปริศนาธรรมให้ขบคิด ในส่วนของตัวโบสถ์ได้สร้างด้วยศิลปะ
ผสมผสานกันระหว่างไทลื้อ พม่า ลาว แถมยังมีลวดลายคล้ายลายประจํายามและลายขนดแบบของ
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ไทยสอดแทรกอยู่ มหายานแบบจีนและทิเบตยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อเริ่มพิธีเบิกเนตร เพราะจะเริ่มด้วย
การสวดของพระนิกายมหายานแบบจีนก่อน ตามด้วยการสวดของพระทิเบต และท้ายสุดการสวดของ
พระนิกายเถรวาท 108 รูปที่รัฐบาลจีนเชิญจากวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 
ภาพที่ 2.28: จุดชมวิวบนวัดหลวงเมืองลื้อ  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.29: ภาพแนะนําวัดหลวงเมืองลื้อ (มีทั้งภาษาไทลื้อ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)  
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.30: สวนป่าอรัญญา (Xishuangbanna Tropical Rainforest National Park) 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 สวนป่าอรัญญาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งในเขตสิบสองปันนา ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของเมืองเชียงรุ้ง ห่างจากเชียงรุ้ง 134 กิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ยังคงสภาพที่อุดมสมบูรณ์ มี
ต้นไม้อายุหลายร้อยปีอยู่เป็นจํานวนมาก จุดที่เป็นที่สนใจสําหรับนักท่องเที่ยว คือ ต้นวั่งเทียนสู้ 
(Parashorea Chinensis) หรือต้นไม้ชี้ฟ้าซึ่งมีความสูง 80 เมตร สะพานเชือกแขวนที่มีความสูง 30 
เมตร เป็นจุดที่สามารถมาชมความสวยงามของธรรมชาติในป่าได้อย่างชัดเจน และเส้นทางเดินชมป่า
ท่ามกลางผืนป่าธรรมชาติ การเข้าชมสวนป่าอรัญญานั้นต้องนั่งเรือผ่านจุดที่เป็นแม่น้ําลา ก่อนจะไป
ถึงจุดที่เป็นอุยานป่าไม้ โดยใช้เวลาเดินเที่ยวชมราว 2-3 ชั่วโมง 
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ภาพที่ 2.31: ต้นไม้ชี้ฟ้า (Sky Tree Scenic Area) 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.32: กิจกรรมบนเรือไม้ไผ่ในสวนป่าอรัญญา 

 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.33: เทศกาลสงกรานต์ 
 

 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 เทศกาลสงกรานต์จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี โดยเป็นเทศกาลที่มีความคล้ายคลึงกับ
งานสงกรานต์ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะมีทําบุญเเละเล่นน้ํากันอย่าง
สนุกสนานไปทั่วเมืองในช่วงหน้าร้อน ซึ่งช่วยคลายบรรยากาศได้เป็นอย่างดีภาพ 

 

ภาพที่ 2.34: พิธีการอธิษฐานในสงกรานต์ 
 

  

 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.35: เทศกาลออกพรรษา  
 

 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
 จัดขึ้นในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยในวันดังกล่าว ชาวเมืองเชียงรุ้งจะทําบุญและฟังเทศน์
ธรรมตามวัดต่าง ๆ โดยไฮไลท์จะอยู่ที่เวลาค่ํา ที่แต่ละวัดจะมีการตกแต่งด้วยเทียนจํานวนมากมาย 
และมีการลอยโคมด้วยกระดาษไปตามแม่น้ํา ทําให้เมืองเชียงรุ้งมีความสวยงามอย่างมากในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
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ภาพที่ 2.36: สะพานเชียงรุ่ง วิวกลางคืน 
 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
 
ภาพที่ 2.37: เมืองเชียงรุ่ง ภาพถ่ายทางอากาศ 
 

 

 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.38: การแสดงเต้นรําของชนกลุ่มน้อยที่สิบสองปันนา 
 

 

 

 

 
ที่มา: สถานที่ท่องที่ยวเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นจาก  
          http://www.oceansmile.com/China/Sibsongpanna.htm. 
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ภาพที่ 2.39: หมู่บ้านใหม่ใจกลางเมืองเชียงรุ่น จัดสรรสําหรับเศรษฐีชาวจีนที่ชื่นชอบภูมิอากาศ 
                เขตร้อน  
 

 

 
 
ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.40: ถนนย่านใจกลางเมืองเชียงรุ่ง  
 

 
 
ภาพที่ 2.41: ถนนสําหรับจักรยานและมอเตอร์ไซด์ โดยเฉพาะ  
 

 
 
ภาพที่ 2.42: ถนนคนเดิน 
 

 
 

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน สํานักงานจังหวัดสิบสองปันนา.  (2561).  การท่องเที่ยวสิบสอง 
       ปันนา.  สืบค้นจาก http://www.jhtravel.gov.cn/. 
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ภาพที่ 2.43: สถาปัตยกรรมและการตกแต่งถนนที่ผสมผสานศิลปะไทลื้อ 
 

 

 
 
ที่มา: สถานที่ท่องที่ยวเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นจาก  
          http://www.oceansmile.com/China/Sibsongpanna.htm. 

. 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ศิริ, เคนนอน, โจสยาม และสเปียรส์ (Siri, Kennon, Josiam & Spears, 2012) ทําการ
วิจัย โดยการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสํารวจการรับรู้ภาพลักษณ์และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียเดินทางออกมาท่องเที่ยว แรงจูงใจที่สําคัญหรือสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียต้องการ
เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร คือ ทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม รวมทั้งต้องการเปิด
ประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ตพบว่าการ
เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัวหรือเพ่ือน เป็นรูปแบบการเดินทางที่สําคัญของพวกเขา 
 คิม, ลี และคลีโนสกี (Kim, Lee & Klenosky, 2013) ทําการวิเคราะห์สํารวจพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวหลายประเทศไม่ซ้ํากันที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลี และได้บทสรุปที่ว่า
ด้วยแรงจูงใจในการมาท่องเที่ยวประเทศเกาหลี 5 ข้อ คือ “เพ่ือหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมทางโลก” 
“เพ่ือสัมผัสความแปลกใหม่” “เพ่ือต้องการชื่อเสียง” “เพ่ือสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างญาติ” 
“เพ่ือความผ่อนคลายและเป็นงานอดิเรก” 
 จรีภัทรา โรจนประภาพรรณ (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของคนไทย วัตถุประสงค์ในการทําศึกษา คือ เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย และเพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการและ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการท่อง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย
เดินทางไปต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ จํานวน 400 คน จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจุบันที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศ โดยอาศัยค่าเฉลี่ย เป็น
เกณฑ์สามารถเรียงลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของ
คนไทย ได้แก่ 1) ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการเดินทาง 
3) ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดความสนใจ 4) ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทาง 5) ปัจจัยด้านแหล่งช้อป
ปิ้ง 6) ปัจจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม 7) ปัจจัยด้านความรู้เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ และ 8) ปัจจัยด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ต่างประเทศของชาวไทยนอกเหนือจากท่ีกล่าวซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นไว้ คือ 1) ปัจจัย
ด้านความปลอดภัย 2) ปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของเจ้าของ
ประเทศ 3) ปัจจัยด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศที่จะเดินทางไป 4) ปัจจัยด้านความ
หลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ 5) ปัจจัยด้านระบบข้อมูลข่าวสารของ
แต่ละเมืองในประเทศต่าง ๆ 6) ปัจจัยด้านการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของประเทศ 
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 พรอุมา หาระบุตร (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณศีึกษาประเทศสิงคโปร์ วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ทัศนคติ และเหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ และปัจจัยในระดับมหภาคท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการเดินทางไปประเทศ
สิงคโปร์ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ราย 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์มากกว่า 2 
ครั้ง/ปี ระยะเวลาพัก 3-7 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท/ครั้ง เปลี่ยนแปลงไปตามระดับ
รายได้ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวและพักผ่อน โดยมีเหตุผลหลักว่า
ประเทศสิงคโปร์เป็นแหล่งจับจ่ายที่มีคุณภาพ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ และแหล่งจับจ่ายใช้สอยดีกว่าประเทศไทย แต่กลุ่มตัวอย่างได้มีการความตระหนักว่าการ
ท่องเที่ยวต่างประเทศมีส่วนทําให้ประเทศไทยเสียดุลการค้า ในส่วนของปัจจัยในระดับมหาภาพ 
พบว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยหรือประเทศสิงคโปร์ และวงจรฤดูกาลในไตรมาสที่ 2 มีผลต่อปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปประเทศสิงคโปร์ 
 ฐิติพงค์ เจริญชัย (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสาเหตุและปัจจัยเอ้ือให้นักท่องเที่ยว
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุเฉลี่ย 25-34ป ี มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
เอ้ือต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศในระดับมาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง ด้านบริการท่องเที่ยว ด้านภูมิศาสตร์ และด้าน
เทคโนโลยี ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณาอยู่ในระดับปานกลาง เพศหญิงมีระดับความ
คิดเห็นด้านภูมิศาสตร์ และด้านการสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาแตกต่างกับเพศชาย กลุ่มตัวอย่างที่
มีช่วงอายุต่างกัน 4 กลุ่มมีระดับความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
การสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาแตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นด้าน
เศรษฐกิจแตกต่างกัน 
 นาถฤดี มณีเนตร (2551) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจที่ทําให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเที่ยวที่เกาะสมุยอีก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวเกาะสมุย จํานวน 398 คน พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแรงจูงใจที่จะมาท่องเที่ยวเพราะ
ต้องการใกล้ชิดธรรมชาติท้องทะเล ในปัจจัยบรรยากาศด้านอื่น ๆ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในมิตรภาพและการต้อนรับที่ได้รับจากชาวเกาะสมุย ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาเที่ยวที่เกาะสมุยซ้ําอีกมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศ
ด้านจิตใจ โดยมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย ส่วนบรรยากาศ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D2%B6%C4%B4%D5%20%C1%B3%D5%E0%B9%B5%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ด้านกายภาพนั้น นักท่องเที่ยวรู้สึกพึงพอใจทัศนียภาพและจุดชมวิวของเกาะสมุยมากท่ีสุด สิ่งที่นัก
ท่องต่างชาติประทับใจในการมาท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้แก่ ความเป็นมิตรมีน้ําใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสของ
คนไทยที่เกาะสมุย (26%) ธรรมชาติทัศนียภาพ ความสวยงามของชายหาด ภูมิประเทศ (22.4%) 
และอาหารอร่อย มีคุณภาพ มีความหลากหลาย (11%) ตามลําดับ 
 จากการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ความพึงพอใจบรรยากาศด้านกายภาพมีอิทธิผลต่อ
แรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยซ้ําอีก ไม่แตกต่างไปตามเพศ 
อายุ และรายได้ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความพึงพอใจบรรยากาศด้านจิตใจมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยซ้ําอีก ไม่แตกต่างไปตามเพศ อายุ แต่
แตกต่างไปตามรายได้ของนักท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความพึงพอใจบรรยากาศด้านอื่น ๆ มี
อิทธิผลต่อแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยซ้ําอีก ไม่แตกต่างไป
ตามเพศ อายุ แต่แตกต่างไปตามรายได้ของนักท่องเที่ยว ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
 ศุภธิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมา
เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี เปน็นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ํา
กว่า 5000 บาท ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวจากคนใกล้ชิด สถานที่พักแรมในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวคือ บ้านญาติ/บ้านเพื่อน ระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว 2-3 วัน และจะ
เดินทางมาทุกโอกาสตามความสะดวก รูปแบบการท่องเที่ยวที่ชอบเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการ
พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น พาหนะที่ใช้ในการเดินทางเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่าย
ในแต่ละครั้งไม่เกิน 4,000 บาท สมาชิกที่ร่วมเดินทางตั้งแต่ 1- 3 คน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือธรรมชาติ ชื่อเสียงของสถานที่ท่องเที่ยว และ
สถานท่องเที่ยวที่หลากหลาย ด้านราคา คือ ค่าใช้จ่ายรวม ค่าอาหารและค่ายานพาหนะ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย คือเดินทางได้หลายรูปแบบ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และความ
สะดวกรวดเร็วในการคมนาคม ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการจัดเทศกาลท่องเที่ยว การจัด
นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D8%C0%B8%D4%B4%D2%20%CD%D4%C8%C3%D2%A7%A1%D9%C3%20%B3%20%CD%C2%D8%B8%C2%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตารางที่ 2.4: แสดงการวิเคราะห์การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นักวิชาการ ทิศทางการวิจัย ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึงดูด 

Yuan & 
Mcdonald 
(1990) 

ปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการ
ท่องเที่ยว 

-หลีกหนีชีวิตประจํา 
-สร้างความสัมพันธ์กับ
ครอบครัว 
-ต้องการพักผ่อน 
-อยากรู้อยากเห็น
สถานที่ที่ไม่เคยไป 

-ค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วงที่ยอมรับ
ได้ 
-ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของสถานที่น่าสนใจ 
-เดินทางสะดวก 
-สามารถล่าสัตว์ได้ 

Zhang & Lam 
(1999) 

แรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางไป
เที่ยวฮ่องกง 

-เพ่ือทํางาน มีประชุม 
-อยากไปเมืองที่เจริญ
และแฟชั่น 
-ต้องการพักผ่อน 
-การสื่อสารทางสังคม 
เพ่ือรู้จักคนใหม่ 
-เพ่ือช็อปปิ้งและเที่ยว
สถานบันเทิง 

-การต้อนรับและการ
ให้บริการของสถานที่ 
-ราคาและความสะดวกการ 
ช็อปปิ้ง 
-ระยะเวลาเดินทางสั้น 
-ชื่อเสียงของสถานที่ 
-สิ่งอํานวยความสะดวก 
-ความหลากหลายของสถาน
บันเทิง 
-อาหารของสถานที่ 

Deng, King & 
Bauer (2002) 
 

พลังดึงดูดของ
อุทยานแห่งชาติ 
36 แห่งประเทศ 
ออสเตรเลีย 
 

-ต้องการพักผ่อน 
-อยากใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ 
-ต้องการที่จะเพ่ิมพูน
ความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน 

-ความสะดวกในการเข้าถึง 
-ทรัพยากรทางธรรมชาติของ
แหล่งท่องเที่ยว 
-สิ่งอํานวยความสะดวกของ
อุทยานแห่งชาติ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ): แสดงการวิเคราะห์การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

นักวิชาการ ทิศทางการวิจัย ปัจจัยผลัก ปัจจัยดึงดูด 

อัศวิน แสงพิกุล 
(2552) 
 

การเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างนักท่องเที่ยว
ชาวเอเชียและ
นักท่องเที่ยวชาว
ยุโรป 

-แรงจูงใจที่ต้องการ
พบเห็นสิ่งแปลกใหม่
ในสถานที่ ต่าง ๆ 

ชาวเอเชีย: ความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
ชาวยุโรป: ด้านวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ 

พรทิพย์  
บุญเที่ยงธรรม
(2555) 

นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางมาเท่ียว
ตลาดน้ําในเขต 
ตลิ่งชัน 

-ความสนุกสนานและ
ความเพลิดเพลิน  
-ความชอบเป็นการ
ส่วนตัวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม 

-วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งน่า
เรียนรู้  
-ความหลากหลายและความ
แตกต่างของวัฒนธรรม  
-ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่
ไม่สูง 

วัฒนชัย ชูมาก 
(2544) 

แรงจูงใจในการ
เดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
กรณีศึกษา จังหวัด
เชียงใหม่ 

-มีรายได้มากข้ึน  
-มีวันหยุดพักผ่อนมาก
ขึ้น 
-ต้องการได้รับ
ประสบการณ์ที่แปลก
ใหม่  
-พักผ่อนหย่อนใจ และ
เป็นรางวัลให้ชีวิต 

-สถานที่ท่องเที่ยวของ
ต่างประเทศแตกต่างกับ
ประเทศไทย 
-ความเจริญในการคมนาคม 
-สายการบินต้นทุนต่ําเปิด
เส้นทาง 
-ความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยว 

 
 จากตารางที่ 2.4 แสดงให้เห็นถึงส่วนข้อเสนอแนะ ที่ได้จากงานวิจัยส่วนใหญ่เสนอว่า 
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว เป็นการสรุปรวบรวมแนวคิดที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยว 
พลังดึงดูดของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทาง ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรด้านแรงดึงดูด
เพ่ือการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันยังข้ึนอยู่กับแรงผลักเพ่ือความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานระหว่างแรงดึง เพ่ือการท่องเที่ยวและแรงผลัก เพ่ือความต้องการ เหตุการณ์หรือ
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ประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการท่องเที่ยวมักเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของพลังดึงดูดเพ่ือการ
ท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีพลังดึงดูดก็ไม่มีการท่องเที่ยว ดังนั้น จึงอธิบายได้ว่าพลังดึงดูดเพ่ือ
การท่องเที่ยวเป็นพ้ืนฐานที่ทําให้เกิดกิจกรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบ แนวทาง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในการตัดสินใจของพฤติกรรมการท่องเที่ยว จึงทําให้เกิดผล
กระทบต่อลักษณะพิเศษองค์รวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด ด้านการวางแผนการ
ท่องเที่ยว การวิจัยการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวและการลงทุนเพ่ือการท่องเที่ยวในสังคม
ปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับและส่งเสริมให้เกิดพลังดึงดูดเพื่อการท่องเที่ยวต่อจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยว 
 จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา สรุปได้ว่า ตัวแปรสําคัญท่ีเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยมี
จํานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาที่เดินทางไปเที่ยว 
และตัวแปรตาม ได้แก่  1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือนกับประสบการณ์ที่เคยไป
เที่ยว เพ่ือทราบถึงลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสอง
ปันนา 2) แรงจูงใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factor) ในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
ซึ่งหมายถึง เหตุผลที่ทําให้ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา และ 3) แรงจูงใจด้านปัจจัย
ดึงดูด (Pull Factor) ซึ่งหมายถึง ปัจจัยที่ทําให้ท่านเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา มี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยผลัก (Push Factors) 
  - ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน 
  - ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 
  - ต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน 
  - มีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว 
  - ความชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
  - การท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน 
  - การทอ่งเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา 
  - ต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ 
  - ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง 
 ปัจจัยดึงดูด  (Pull Factors)   
  - สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก 
อินเทอร์เน็ต นิตยสารหนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) 
  - สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม 
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  - สิบสองปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
  - สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
  - สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไป 
สิบสองปันนาสั้น  
  - สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น 
  - สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 
  - ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น 
  - การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย 
  - ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสิบ
สองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการ 
เข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์) 
 โดยสรุปกรอบแนวคิด (ภาพที่ 1.7) ตามทฤษฎีและสมมติฐาน ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ 
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทาง
ไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยการใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีข้ันตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประเภทของงานวิจัย 
 3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.6 ประเภทของตัวแปร 
 3.7 วิธีการทางสถิติ 
 
3.1 ประเภทของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อมูลทาง
สถิติเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากแจกแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว เป็นเครื่องมือของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 
3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคย
เดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังไม่เคยไปแต่ตัดสินใจเลือกสิบสอง
ปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยว เหตุผลทีแ่บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เนื่องจากไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนาหรือยังไม่เคยไปมาก่อน อาจจะเกิดสบใจหรือความ
ต้องการไปท่องเที่ยว จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจไปเที่ยวขึ้นได้ 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสอง
ปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว โดยขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ เมืองเชียงใหม่และเมือง



79 
 

เชียงราย สาเหตุที่เลือกเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรายเป็นสถานที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ เนื่องจาก
ปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภมูิศาสตร์ เมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรายอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย 
ดังนั้นภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมจึงมีความใกล้เคียงกับจังหวัดสิบสองปันนาของประเทศจีนมาก
ที่สุด 2) ด้านคมนาคม สามารถเดินทางจากเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรายไปจังหวัดสิบสองปันนาได้
โดยตรง โดยสามารถเดินทางได้ด้วยทางเครื่องบิน ทางถนนและทางน้ํา 3) ด้านชาติพันธุ์ เนื่องจาก
ชาวเมืองเชียงใหม่และชาวเมืองเชียงรายส่วนใหญ่มีญาติอยู่ที่จังหวัดสิบสองปันนา และใน
ขณะเดียวกัน มีชาวไทยเชื้อชาติจีนอาศัยอยู่เมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรายเป็นจํานวนมาก เนื่อง
ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัยเลือกเมืองดังกล่าว ในการศึกษาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ 
กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา และนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่ยังไม่เคยไปแต่ตัดสินใจเลือกสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยว โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (Infinite Population) ได้กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร ดังนี้ (Cochran, n.d. อ้างใน อาทิตย์ แซ่ย่าง, 2553) 
 n = P(1-P)(Z2)2 
   E2 
 กําหนดให้ 
 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 P = ค่าระดับความน่าจะเป็นของประชากร = 0.05 
 E = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง = 0.05 
 Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 
ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05) 
 
 n = (0.5) (1 - 0.5) (1.96)2 
    (0.05)2 
            n = 384.16 ~ 400 
 
 จากค่าที่คํานวณได้พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการใช้ควรมากกว่า 384 คน แต่อาจเกิดขึ้นจึง
ได้สํารองความผิดพลาด 4% จํานวน 16 คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้
กําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 400 คน 
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3.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ี
สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาวิชาการ การรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
แบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็น
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว และ
รูปแบบในการเดินทาง มีจํานวน 8 ข้อ ซึ่งเป็นคําถามที่ออกแบบโดยสร้างคําถามลักษณะนามบัญญัติ 
(Nominal Scales) และผู้ตอบต้องเลือกคําตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น คําถามด้านเพศและ
ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว เป็นลักษณะคําถามมีคําตอบให้เลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) 
คําถามด้าน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และรูปแบบในการเดินทาง 
เป็นลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให้เลือก (Structured Question) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factor) ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว มี
จํานวน 12 ข้อ โดยลักษณะเป็นคําถามปลายปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคําตอบที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) คําถามแต่ละข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียง 1 ข้อเท่านั้น 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factor) ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว มี
จํานวน 16 ข้อ โดยลักษณะเป็นคําถามปลายปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคําตอบที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) คําถามแต่ละข้อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียง 1 ข้อเท่านั้น  
 แบบสอบถามเก่ียวกับ แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปัน
นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นตัวแปรด้านปัจจัยผลัก (Push Factor) และ
ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยผลัก (Push Factors) จํานวน 9 ข้อ ประกอบด้วย 
  1. ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน 
  2. ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 
  3. ต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน 
  4. มีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว 
  5. ความชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
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  6. การท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน 
  7. การท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา 
  8. ต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ 
  9. ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง 
 ปัจจัยดึงดูด (Pull Factors) จํานวน 11 ข้อ ประกอบด้วย 
  1. สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก 
อินเทอร์เน็ต นิตยสารหนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) 
  2. สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม 
  3. สิบสองปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
  4. สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
  5. สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไป
สิบสองปันนาสั้น  
  6. สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น 
  7. สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 
  8. ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น 
  9. การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย 
  10. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา 
  11. สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสิบ
สองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการเข้า-
ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์) 
โดยในแต่ละคําถามมีคําตอบให้เลือก 5 ระดับ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1: เกณฑ์คะแนนระดับแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) 
 
ระดับ คะแนน 

แรงผลักมากที่สุด /เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
แรงผลักมาก /เห็นด้วย 
แรงผลักปานกลาง /เห็นด้วยปานกลาง 
แรงผลักน้อย /เห็นด้วยน้อย 
แรงผลักน้อยที่สุด / ไม่เห็นด้วย 

ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 
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ตารางที่ 3.2: เกณฑ์คะแนนระดับการแรงจูงด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) 
 

ระดับ คะแนน 

แรงดึงดูดมากท่ีสุด /เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
แรงดึงดูดมาก /เห็นด้วย 
แรงดึงดูดปานกลาง /เห็นด้วยปานกลาง 
แรงดึงดูดน้อย /เห็นด้วยน้อย 
แรงดึงดูดน้อยที่สุด / ไม่เห็นด้วย 

ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

 
 การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) การใช้สูตรคํานวณและคําอธิบายสําหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ 
 อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
 จํานวนชั้น 
  = 5 – 1 
   5 
                 = 0.8 
 
ตารางที่ 3.3: การแปลความหมายค่าเฉลี่ย เกณฑ์แปลความหมาย 
 
 
ช่วงชั้นของค่าคะแนน 

 
คําอธิบายสําหรับการแปลผล 

แรงจูงใจมากท่ีสุด/เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
แรงจูงใจมาก/เห็นด้วย 
แรงจูงใจปานกลาง/เห็นด้วยปานกลาง 
แรงจูงใจน้อย/เห็นด้วยน้อย 
แรงจูงใจน้อยที่สุด/ ไม่เห็นด้วย 

4.21-5.00 
3.41-4.20 
2.61-3.40 
1.81-2.60 
1.00-1.80 
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3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
  3.4.1 การทดสอบความตรง (Validity) โดยการตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่ ซึ่งเป็นการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาและภาษา จากนั้นนํา
แบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องระหว่างคําถามกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัย หรือดัชนีความเหมาะสม (IOC: 
Index of Item Objective Congruence) แล้วหาค่าเฉลี่ย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะให้คะแนนความเห็น
ของคําถามแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่
จะศึกษาวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้ 
  ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการ
บริการและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ดร.ภูเกริก บัวสอน อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ อาจารย์ประจํา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
และการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา 
(XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ว่าแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการตัดสินใจหรือไม่อย่างไร 
ซึ่งใช้เกณฑ ์ดังนี้ 
  คะแนน  +1 ข้อคําถามนั้นสามารถนําไปวัดได้อย่างแน่นอน 
  คะแนน   0  ไม่แน่ใจว่าคําถามนั้นจะวัดได้ 
  คะแนน   -1 ข้อคําถามไม่สามารถนําไปวัดได้อย่างแน่นอน 
 ข้อคําถามที่มีค่า 0.5 - 1.0 มีค่าความเที่ยงตรงสูง ถ้าต่ํากว่า 0.5 ต้องปรับปรุงใหม่ จากนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ปรับแก้เนื้อหาของข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 
สําหรับทุกข้อคําถาม  
 3.4.2 ก่อนที่จะนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใช้จริง ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น
และได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นําไปทดสอบ (Try Out) เป็นจํานวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบว่า
คําถามและเนื้อหาในแบบสอบถามนั้นได้มีการสื่อสารตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสม
หรือไม่ พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่มีคะแนน
มากกว่า 0.8  ซึ่งถือว่ามีความเชื่อถือได้  
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3.5 วิธีการเก็บข้อมูล 
 3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ในวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใช้วิธีแจก
แบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยงชาวที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว จํานวน 400 ตัวอย่าง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัสเพ่ือนําไป
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติ โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1) ผู้วิจัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ที่เชียงใหม่
และเชียงรายด้วยตนเอง จํานวน 420 ชุด (เมืองเชียงใหม่ 210 ชุด เมืองเชียงราย 210 ชุด) โดยใน
การลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน 
  2) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง โดยเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ตอบแบบสอบถามได้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ของการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดคําถามคัดกรอง
ขึ้น 2 ข้อ ได้แก่ 1) ต้องรู้จักจังหวัดสิบสองปันนา 2) เคยไปเที่ยวสิบสองปันนาหรือไม่เคยไปแต่คาดว่า
อนาคตจะไปเที่ยวที่สิบสองปันนา โดยแจกแบบสอบถามให้คนที่ตรงกับคําถามคัดกรอง แล้วรอเก็บ
แบบสอบถามครบถ้วนเมื่อผู้ตอบคําถามแบบสอบถามได้ตอบเสร็จแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                             
  3) เมื่อได้ผลวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมดให้ถูกต้อง ก่อนจะ
นํามาวิเคราะห์สถิติ 
 3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยต่าง ๆ เช่น หนังสือ
เอกสาร ตําราทางวิชาการ วารสาร รายการการวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ในอดีตที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต เอกสารต่าง ๆ งานวิจัยจากต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิบสองปันนา 
 
3.6 ประเภทของตัวแปร 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรการวิจัยเป็น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยมีตัวแปรรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 ตัวแปรอิสระ 
  1) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ประกอบด้วย รายได้ต่อเดือน และ
ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว  
  2) ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) 
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  3) ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) 
 3.6.2 ตัวแปรตาม 
 การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (Decision to Choose 
Tourism Attractions) 
 
3.7 วิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม IBM SPSS Statistics 22 สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ 
ดังนี้ 
 3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  1) ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ค่าความถี่ (Frequency จํานวน) และค่าร้อยละ 
(Percentage % ) ใช้สําหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ท่ีเคยเดินทาง และรูปแบบในการเดินทาง 
  2) ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ระดับแรงจูงใจ ด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) 
และปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกเมืองสิบสองปันนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว นํามาวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ (Percentage %) วิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย (Average ( ̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวัดระดับแรงจูงใจโดยเทียบเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ 
 3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน 
โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (Independent Sample T-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทดสอบ
สมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) หากพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ในกรณีที่มีนัยสําคัญทางสถิติจะใช้วิธีการ
ของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
 ทดสอบสมมุติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใน
การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน กับ สมมุติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
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แตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ ประสบการณ์ท่ีเคย
เดินทาง โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (Independent Sample T-test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป 
ได้แก่ รายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หาก
ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทําการทดสอบ Post Hoc Test 
เป็นรายคู่ต่อไป โดยใช้วิธ ีFisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่าง
กัน กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้
วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน (Multiple Regression) 
 ทดสอบสมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้
วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน (Multiple Regression) 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา 
(XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย” โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สําหรับ เก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถามแล้วมาทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน ตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ในการท่องเที่ยว 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ในการท่องเที่ยว 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์และแปลผลความหมาย ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในแปลความหมาย และเพ่ือสะดวกต่อ
การนําเสนอ ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 x̄     หมายถึง  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
 SD   หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 N  หมายถึง  ขนาดประชากร 

 n   หมายถึง  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
     Std.  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
   *  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติที่0.05 
 R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson correlation 
 Sig  หมายถึง  มีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 



88 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อมูลทาง
สถิติเพ่ือการวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากแจกแบบสอบถาม จํานวน 420 ชุด ให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว โดยในการทําวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลที่เชียงใหม่และเชียงรายด้วยตนเอง
จํานวน 420 ชุด (เมืองเชียงใหม่ 210 ชุด เมืองเชียงราย 210 ชุด) เมื่อได้แบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยได้ดึงออกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ เลือกออกมาแบบสอบถามอย่างครบถ้วนจํานวน 400 ชุด 
และตรวจสอบแบบสอบถามที่จะใช้ให้ถูกต้องทั้งหมด ก่อนจะนํามาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัด 
สิบสองปันนาโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว และรูปแบบในการเดินทาง โดยสรุปได้ตาม 
ตารางที่ 4.1- 4.8 
 
ตารางที่ 4.1: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน)           ร้อยละ 
ชาย 204 51.0 
หญิง 196 49.0 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และเป็นเพศหญิง จํานวน 196 คน  
คิดเป็นร้อยละ 49.0 
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ตารางที่ 4.2: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน)           ร้อยละ 

ต่ํากว่า 20 ปี 37 9.25 
21 – 30 ปี 100 25.0 
31 – 40 ปี 128 32.0 
41 – 50 ปี 86 21.5 
51 – 60 ปี 31 7.75 
60 ปี ขึ้นไป 18 4.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา มีอายุ 21 – 30 ปี 
จํานวน 100  คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 86  คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีอายุ
ต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 มีอายุ 51 – 60 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.75 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ60 ปี ขึ้นไป มีเพียง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 
ตารางที่ 4.3: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน)      ร้อยละ 
โสด 81 20.25 
สมรส 170 42.5 
หม้าย / หย่าร้าง 124 31.0 
แยกกันอยู่ 25 6.25 
รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน  
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา หม้าย / หย่าร้าง จํานวน 
124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 โสด จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และแยกกันอยู่ จํานวน 25 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 
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ตารางที่ 4.4: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน)      ร้อยละ 

มัธยมศึกษา/ ปวช. 50 12.5 
อนุปริญญา/ ปวส. 90 22.5 
ปริญญาตรี 176 44.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 84 21.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน สว่น
ใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ ปวส.จํานวน 90  คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน  84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.0 และมีการศึกษามัธยมศึกษา/ ปวช. จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
 
ตารางที่ 4.5: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 
อาชีพ จํานวน (คน)     ร้อยละ 

นักเรียน/ นักศึกษา 17 4.25 
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 60 15.0 
ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน 120 30.0 
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 172 43.0 
เกษียณ   20 5.0 
อ่ืน ๆ 11 2.75 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.5 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ส่วน
ใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมามีอาชีพลูกจ้าง/ 
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 มีอาชีพเกษียณ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ5.0 มีอาชีพ
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นักเรียน/ นักศึกษา จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 และมีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ฟรีแลนซ์ นักกีฬา 
เป็นต้น จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 
ตารางที่ 4.6: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
รายได้ต่อเดือน จํานวน (คน)     ร้อยละ 

ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 10 2.5 
15,001 - 30,000 บาท 160 40.0 
30,001 - 45,000 บาท 115 28.7 
40,001 - 60,000 บาท 74 18.5 
60,001 - 75,000 บาท 30 7.5 
มากกว่า 75,000 บาท 11 2.8 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.6 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้  มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ส่วน
ใหญ่มีรายได้15,001 - 30,000 บาท จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีรายได้ 30,001 
- 45,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีรายได้ 40,001 - 60,000 บาท จํานวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 มีรายได้ 60,001 - 75,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 มีรายได้
มากกว่า 75,000 บาท จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และมีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,000 
บาท จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 
ตารางที่ 4.7: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์ท่ีเคยไปเที่ยวที่ 
  จังหวัดสิบสองปันนา 
 

ประสบการณ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคยไป 83 20.75 
ไม่เคยไป 317 79.25 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4.7 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน สว่น
ใหญ่มีประสบการณ์ไม่เคยไป จํานวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 และมีประสบการณ์เคยไป 
จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75  
 
ตารางที ่4.8: จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการเดินทาง 
      ที่ต้องการ 
 

รูปแบบการเดินทางท่ีต้องการ จํานวน (คน)     ร้อยละ 

ไปเอง คนเดียว 49 12.25 
ไปเอง กับครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ 120 30.0 
ไปกับทัวร์ คนเดียว 56 14.0 
ไปกับทัวร์ กับครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ 175 43.75 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน สว่น
ใหญ่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ กับครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ไป
เอง กับครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ จํานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  ไปกับทัวร์ คนเดียว จํานวน 56 
คิดเป็นร้อยละ 14.0 และเดินทางไปเอง คนเดียว จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factor) ในการท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9: ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลัก 
  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยรวม 
  และรายข้อ 
 

 
แรงจูงใจด้านแรงผลัก 

            ระดับความคิดเห็น  
ลําดับ   S.D. การแปลผล 

1. ฉันต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความ
สนุกสนาน 

 3.43  1.176 
มาก   9 

2. ฉันต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 

 3.69  .939 
มาก   6 

3. ฉันต้องการหลีกหนีความจําเจใน
ชีวิตประจําวัน 

 3.45  1.149 
มาก   8 

4. ฉันมีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการ
ท่องเที่ยว 

 3.60  1.197 
มาก   7 

5. ฉันชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

 4.17  .851 
มาก   5 

6. ฉันท่องเที่ยวเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติ
หรือเพ่ือน 

 4.25  .807 
มากที่สุด   3 

7. ฉันไปเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมี
ประชุมสัมมนา 

 4.24  .805 
มากที่สุด   4 

8. ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
ทําบุญ 

 4.38  .750 
มากที่สุด   1 

9. ฉันต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น 
และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง 

 4.29  .790 
มากที่สุด   2 

เฉลี่ย  3.95  .45  มาก  

             
 จากตารางที่ 4.9 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.95) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่ ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ 

( = 4.38) รองลงมาคือ ฉันต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการ
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เดินทาง ( = 4.29) รองลงมาคือ ฉันท่องเที่ยวเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน ( = 4.25) 

รองลงมาคือ ฉันไปเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา ( = 4.24) อยู่ในระดับต้องการสัมผัส

ประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน ( = 3.69 ) รองลงมาคือ ฉันมีเวลาว่างจึง

เล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว ( = 3.60 )  ฉันต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน ( = 

3.45 ) และฉันต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน ( = 3.43 ) ตามลําดับ 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factor) ในการท่องเที่ยว 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางที ่4.10: ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
   แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด 
   สิบสองปันนาโดยรวมและรายข้อ 
 

(ตารางมีต่อ) 
       

 

แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 
          ระดับความคิดเห็น 

ลําดับ 
            S.D.          แปลผล 

1. สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูล
การท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต 
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่ง
ประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) 

   4.15   .803  มาก 11 

2. สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงาม 

   4.20   .869  มาก 8 

3. สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

   4.18   .852  มาก 9 

4. สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย 

   4.16   .850  มาก 10 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ): ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
      ข้อมูลแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป 
      ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมและรายข้อ 
 

 
 จากตารางที่ 4.10 แสดงว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ

เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น 

 
แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 

ระดับความคิดเห็น 
ลําดับ 

                S.D.          แปลผล 

5. สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม 
ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสอง
ปันนาสั้น 

   4.26   .795 มากที่สุด 4 

6. สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหาร
และเครื่องดื่มของท้องถิ่น 

   4.27   .756 มากที่สุด 3 

7. สิบสองปันนามีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 

   4.27   .796 มากที่สุด 2 

8. ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ 
ดูแลที่อบอุ่น 

   4.30   .763 มากที่สุด 1 

9. การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความ
ปลอดภัย 

   4.22   .806 มากที่สุด 7 

10. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปเที่ยวสินสองปันนา 

   4.26   .791 มากที่สุด 5 

11. สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสิบสองปัน
นา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและ
ไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการ 
เข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์) 

   4.25   .727 มากที่สุด 6 

               เฉลี่ย    4.23   .59 มากที่สุด  
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( = 3.47) รองลงมาคือ สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก  ( = 4.27) 

รองลงมาคือ สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น ( = 4.27) 
รองลงมาคือ สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบ

สองปันนาสั้น ( = 4.26) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปัน

นา ( = 4.26) รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขต
เมือง ระเบียบการเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ 

ไปรษณีย์) ( = 4.25) รองลงมาคือ การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย ( = 4.22) 

อยู่ในระดับมากได้แก่ สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ( = 4.20) รองลงมาคือ สิบ

สิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ( = 4.18 ) รองลงมาคือ สิบสองปันนามีกิจกรรม

การท่องเที่ยวที่หลากหลาย( = 4.16) และรองลงมาคือ สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูล
การทอ่งเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน 

สํานักงานสิบสองปันนา) ( = 4.15) ตามลําดับ 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด 
สิบสองปันนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11: ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
   เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมและ 
   รายข้อ 
 

การตัดสินใจเดินทาง 
ระดับความคิดเห็น 

ลําดับ 
           S.D.        แปลผล 

1. ท่านตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัด
สิบสองปันนาในอนาคตอันใกล้ 

  3.52 1.180 มาก 3 

2. ท่านได้วางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด
สิบสองปันอีกในอนาคตอันใกล้ 

 3.30 1.192 ปานกลาง 4 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
      เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวม 
      และรายข้อ 
 

การตัดสินใจเดินทาง 
ระดับความคิดเห็น 

ลําดับ 
              S.D.         แปลผล 

3. ท่านอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนา 

3.59 1.125 มาก 
2 
 

4. จังหวัดสิบสองปันนาน่าจะเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกเป็นลําดับแรกสําหรับการ
ท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

3.71 1.142 มาก 1 

เฉลี่ย 3.53 .61 มาก  

 
 จากตารางที่ 4.11 แสดงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสอง

ปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่
ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ จังหวัดสิบสองปันนาน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกเป็นลําดับแรก

สําหรับการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป ( = 3.71) รองลงมาคือ ท่านอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด

สิบสองปันนา ( = 3.59) รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาใน

อนาคตอันใกล้ ( = 3.52) อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ท่านได้วางแผนที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันอีกในอนาคตอันใกล้ ( = 3.30) ตามลําดับ 
 
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ 
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 2 ข้อ 
ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ที่เคยไปเท่ียวแตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
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 สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม จะใช้การวิเคราะห์ค่า 
T (Independent T-test)  ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มข้ึนไป จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.12 - 4.19 
  
ตารางที่ 4.12: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
   ของรายได้กับแรงจูงใจ (ด้านแรงผลักกับด้านแรงดึงดูด) 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

แรงผลัก (Push Factors) 0.665 5 394 .650 

แรงดึงดูด (Pull Factors) 1.783 5 394 .115 
 
 จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติหรือไม่ พบว่า 
แรงผลัก (Push Factors) มีค่าLevene Statistic เท่ากับ 0.665 (P = .650 > .05) และแรงดึงดูด 
(Pull Factors) มีค่า Levene Statisticเท่ากับ 1.783 (P = .115 > .05) ดังนั้น แรงจูงใจด้านแรง
ผลักกับแรงดึงดูดมีการแจกแจงปกติ สามารกวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One-Way 
ANOVA) ได้ ผลการทองสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One-Way ANOVA) แสดงดังตาราง
ที ่4.13 - 4.16 
 
ตารางที่ 4.13: การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับแรงจูงใจ 
   ด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด 
           สิบสองปันนา 
 

แรงผลัก 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

1. ฉันต้องการเที่ยว
ผ่อนคลายหาความ
สนุกสนาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.494 5 .899 .629 .677 
ภายในกลุ่ม 562.684 394 1.428   

รวม 567.178 399    

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับ 
      แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว 
      จังหวัดสิบสองปันนา 
 

แรงผลัก แหล่งความ
แปรปรวน SS DF MS F Sig. 

2. ฉันต้องการสัมผัส
ประเทศและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไป
เที่ยวมาก่อน 

ระหว่างกลุ่ม 8.509 5 1.702 1.322 .254 

ภายในกลุ่ม 507.288 394 1.288   

รวม 515.797 399    

3. ฉันต้องการหลีกหนี
ความจําเจใน
ชีวิตประจําวัน 

ระหว่างกลุ่ม 1.705 5 .341 .259 .935 

ภายในกลุ่ม 519.072 394 1.317   

รวม 520.778 399    

4. ฉันมีเวลาว่างจึง
เล็งเห็นโอกาสในการ
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 6.612 5 1.322 .750 .587 

ภายในกลุ่ม 694.766 394 1.763   

รวม 701.377 399    
5. ฉันชอบเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

ระหว่างกลุ่ม 15.167 5 3.033 1.668 .141 

ภายในกลุ่ม 716.593 394 1.819   

รวม 731.760 399    
6. ฉันท่องเที่ยวเพ่ือไป
เยี่ยมครอบครัว/ญาติ
หรือเพ่ือน 

ระหว่างกลุ่ม 7.301 5 1.460 1.019 .406 

ภายในกลุ่ม 564.497 394 1.433   
รวม 571.797 399    

7. ฉันไปเพื่อเหตุผลทาง
ธุรกิจหรือมี
ประชุมสัมมนา 

ระหว่างกลุ่ม 1.405 5 .281 .187 .968 

ภายในกลุ่ม 593.273 394 1.506   

รวม 594.678 399    
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับ 
      แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว 
      จังหวัดสิบสองปันนา 
 

แรงผลัก แหล่งความ
แปรปรวน SS DF MS F Sig. 

8. ฉันต้องการสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ 

ระหว่างกลุ่ม 4.161 5 .832 .610 .692 

ภายในกลุ่ม 537.349 394 1.364   

รวม 541.510 399    

9. ฉันต้องการสัมผัสวิถี
ชีวิตคนในท้องถิ่น และ
รู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ 
ระหว่างการเดินทาง 

ระหว่างกลุ่ม .727 5 .145 .136 .984 

ภายในกลุ่ม 420.971 394 1.068   

รวม 421.698 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม 1.489 5 .298 1.484 .194 

ภายในกลุ่ม 79.078 394 .201   
รวม 80.568 399    

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันนั้น มีแรงจูงใจด้านแรง
ผลักในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยรวมไม่แตกต่างกัน (P.= .194) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ไม่แตกต่างกันในทุกข้อ ได้แก่ ฉันต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความ
สนุกสนาน (P.= .677) ฉันต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน  
(P.= .254) ฉันต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน (P.= .935)  ฉันมีเวลาว่างจึงเล็งเห็น
โอกาสในการท่องเที่ยว (P.= .587) ฉันชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (P.= .141) ฉัน
ท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน (P.= .406) ฉันไปเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจหรือมี
ประชุมสัมมนา (P.= .968) ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ (P.= .692) และฉันต้องการ
สัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง (P.= .984) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .05 
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ตารางที่ 4.14: การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับแรงจูงใจ 
   ด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด 
   สิบสองปันนา 
 

แรงผลัก แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

1. สิบสองปันนาเป็น
สถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูล
การท่องเที่ยวที่ดี  

ระหว่างกลุ่ม 1.820 5 .364 .261 .934 

ภายในกลุ่ม 550.570 394 1.397   
รวม 552.390 399    

2. สิบสองปันนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงาม 

ระหว่างกลุ่ม 8.510 5 1.702 1.277 .273 

ภายในกลุ่ม 525.240 394 1.333   
รวม 533.750 399    

3. สิบสิงปันนามีความ
หลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 34.331 5 6.866 4.646 .000* 

ภายในกลุ่ม 582.267 394 1.478   
รวม 616.598 399    

4. สิบสองปันนามี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม 3.354 5 .671 .470 .799 
ภายในกลุ่ม 562.646 394 1.428   

รวม 566.000 399    

5. สิบสองปันนามีความ
สะดวกด้านคมนาคม 
ระยะเส้นทาง/ระยะเวลา
การเดินทางไปสิบสอง 
ปันนาสั้น 

ระหว่างกลุ่ม 15.891 5 3.178 2.320 .043* 
ภายในกลุ่ม 539.807 394 1.370   

รวม 555.698 399    

6. สิบสองปันนามีความ
หลากหลายของอาหาร
และเครื่องดื่มของท้องถิ่น 

ระหว่างกลุ่ม 7.162 5 1.432 1.274 .274 

ภายในกลุ่ม 442.798 394 1.124   
รวม 449.960 399    

7. สิบสองปันนามีความ
หลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 

ระหว่างกลุ่ม 8.624 5 1.725 1.289 .268 

ภายในกลุ่ม 527.216 394 1.338   
รวม 535.840 399    

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับ  
      แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว 
      จังหวัดสิบสองปันนา 
 

แรงผลัก แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

8. ผู้คนท้องถิ่นในสิบสอง
ปันนามีการต้อนรับดูแลที่
อบอุ่น 

ระหว่างกลุ่ม 6.759 5 1.352 .883 .492 

ภายในกลุ่ม 603.081 394 1.531   

9. การเดินทางไปเที่ยว
สิบสองปันนามีความ
ปลอดภัย 

ระหว่างกลุ่ม 1.732 5 .346 .249 .940 
ภายในกลุ่ม 547.458 394 1.389   

รวม 549.190 399    

10. ความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปเที่ยวสินสองปันนา 

ระหว่างกลุ่ม 3.399 5 .680 .529 .754 
ภายในกลุ่ม 505.841 394 1.284   

รวม 509.240 399    
11. สิ่งอํานวยความ
สะดวกและการพัฒนา
ความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของสิบสอง
ปันนา ฯลฯ 

ระหว่างกลุ่ม 3.354 5 .671 .470 .799 

ภายในกลุ่ม 562.646 394 1.428   

รวม 566.000 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม 4.933 5 .987 2.902 .014* 

ภายในกลุ่ม 133.956 394 .340   
รวม 138.889 399    

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้แตกต่างกันนั้น มีแรงจูงใจด้านแรง
ดึงดูดในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมแตกต่างกัน (P.= .014)  
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าไม่แตกต่างกัน 9 ข้อ ได้แก่   
 1) สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต 
นิตยสารหนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) (P.= .934)  
 2) สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม (P.= .273)  
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 3) สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (P.= .799)  
 4) สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น (P.= .274)  
 5) สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก (P.= .268)   
 6) ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น (P.= .492)  
 7) การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย (P.= .940)   
 8) ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา (P.= .754)  
 9) สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสิบสอง
ปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการเข้า-ออก
ประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์) (P.= .799)   
และแตกต่างกัน 2 ข้อ ได้แก่ 1) สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (P.= .000)  
2) สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น 
(P.= .043) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดัง ตารางที่ 
4.15 - 4.16 
 
ตารางที่ 4.15: ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่ 
   แตกต่างกัน ที่มีแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป 
   ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ด้านสิบสองปันนามีความหลากหลายของแหล่ง 
   ท่องเที่ยว จําแนกตามรายได้ 
 

รายได้  ต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกว่า 
75,000 
บาท 

  4.00 2.99 3.07 3.50 3.83 3.27 

ต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 
15,000 บาท 

4.00 
- 1.013* .930* .500 .167 .167 

15,001 - 
30,000 บาท 

2.99 - - -.082 -.513* -.846* -.285 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ): ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ 
      ที่แตกต่างกัน ที่มีแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ 
      เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา  ด้านสิบสิงปันนามีความหลากหลาย 
      ของแหล่งท่องเที่ยว จําแนกตามรายได้ 
 

รายได้  ต่ํากว่า
หรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001 - 
75,000 
บาท 

มากกว่า 
75,000 
บาท 

  4.00 2.99 3.07 3.50 3.83 3.27 
30,001 - 
45,000 บาท 

3.07 - - - -.430* -.764* -.203 

45,001 - 
60,000 บาท 

3.50 
- - - - -.333 .227 

60,001 - 
75,000 บาท 

3.83 
- - - - - .561 

มากกว่า 
75,000 บาท 

3.27 
- - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.15 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน ที่มีแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ด้านสิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว จําแนกตาม
รายได้ พบว่า มีคู่ท่ีแตกต่างกัน 6 คู่ ได้แก่  
 รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ รายได้ 15,001 - 30,000 บาท รายได้ต่ํากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ รายได้ 30,001 - 45,000 บาท  
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจ
มากกว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท กับรายได้ 30,001 - 45,000 บาท 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 รายได้ 15,000 - 30,000 บาท กับ รายได้ 45,001 - 60,000 บาท รายได้ 15,000 - 
30,000 บาท กับ รายได้ 60,001 - 75,000 บาท  
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 15,000 - 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจของต่ํากว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 45,001 - 60,000 บาท กับ รายได้ 60,001 - 75,000 บาท อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 รายได้ 30,001 - 45,000 บาท กับ รายได้ 45,001 - 60,000 บาท รายได ้30,001 - 
45,000 บาท กับ รายได้ 60,001 - 75,000 บาท 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจต่ํากว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 45,001 - 60,000 บาท กบั รายได้ 60,001 - 75,000 บาท อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.16: ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่ 
   แตกต่างกัน ที่มีแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป 
   ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ด้านสิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะ 
   เส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น จําแนกตามรายได้ 
 

รายได้  ต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001- 
75,000 
บาท 

มากกว่า 
75,000 
บาท 

  3.60 3.48 3.33 3.91 3.50 3.73 
ต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 
15,000 บาท 

3.60 - .119 .270 -.305 .100 -.127 

15,001 - 
30,000 บาท 

3.48 
- - .151 -.424* -.019 -.246 

30,001 - 
45,000 บาท 

3.33 
- - - -.575* -.170 -.397 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ): ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ที่ 
       แตกต่างกัน ที่มีแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ 
                เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ด้านสิบสองปันนามีความสะดวกด้าน 
      คมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น จําแนกตาม 
      รายได ้
 

รายได้  ต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001- 
75,000 
บาท 

มากกว่า 
75,000 
บาท 

  3.60 3.48 3.33 3.91 3.50 3.73 

45,001 - 
60,000 บาท 

3.91 
- - - - .405 .178 

60,001 - 
75,000 บาท 

3.50 
- - - - - -.227 

มากกว่า 
75,000 บาท 

3.73 
- - - -  - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.16 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน ที่มีแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ด้านสิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/
ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้นจําแนกตามรายได้ พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ 
 1) รายได้ 45,001 - 60,000 บาท กับ รายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,001 - 30,000 บาท 
 2) รายได้ 45,001 - 60,000 บาท กับ รายได้ 30,001 - 45,000 บาท  
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 45,001 - 60,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจมากกว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 15,001 - 30,000 บาท กับ รายได้ 30,001 - 45,000 บาท 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.17: ทอดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
   ของประสบการณ์การเดินทางกับแรงจูงใจ (ด้านแรงผลักกับด้านแรงดึงดูด) 
 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
แรงผลัก (Push Factors) .233 1 398 .629 

แรงดึงดูด (Pull Factors) .344 1 398 .558 
 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติหรือไม่ พบว่า 
แรงผลัก (Push Factors) มีค่า Levene Statistic เท่ากับ .233 (P = .629 > .05) และแรงดึงดูด 
(Pull Factors) มีค่า Levene Statistic เท่ากับ .344 (P = .558 > .05) ดังนั้น แรงจูงใจด้านแรงผลัก
กับแรงดึงดูดมีการแจกแจงปกติ สามารกวิเคราะห์ t-test ได้ ผลการทองสอบ t-test แสดงดังตารางที่ 
4.18 - 4.19 
 
ตารางที่ 4.18: การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ 
   การเดินทางกับ แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป 
   ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 

แรงจูงใจด้านแรงผลัก 

ประสบการณ์การเดินทาง 

t. Sig. เคยไป ไม่เคยไป 

  S.D.   S.D. 

1. ฉันต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความ
สนุกสนาน 

3.28 1.193 3.32 1.194 -.261 .963 

2. ฉันต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 3.41 1.230 3.50 1.113 -.576 .166 

3. ฉันต้องการหลีกหนีความจําเจใน
ชีวิตประจําวัน 

3.77 1.130 3.69 1.147 .574 .689 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ 
        การเดินทางกับ แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ 
      เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 

แรงจูงใจด้านแรงผลัก 

ประสบการณ์การเดินทาง 

t. Sig. เคยไป ไม่เคยไป 

  S.D.   S.D. 

4. ฉันมีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการ
ท่องเที่ยว 

3.40 1.315 3.39 1.331 .040 .580 

5. ฉันชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 3.46 1.355 3.31 1.354 .890 .965 

6. ฉันท่องเที่ยวเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/
ญาติหรือเพ่ือน 

3.72 1.151 3.57 1.209 1.059 .318 

7. ฉันไปเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมี
ประชุมสัมมนา 

3.48 1.172 3.43 1.235 .340 .524 

8. ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
ทําบุญ 

3.54 1.119 3.44 1.178 .698 .380 

9. ฉันต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนใน
ท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่าง
การเดินทาง 

3.46 1.028 3.48 1.030 -.146 .999 

รวม 3.85 .451 3.97 .446 2.135 .629 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์การเดินทางแตกต่างกันนั้น 
มีแรงจูงใจด้านแรงผลักในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
(P.= .45) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันในทุกข้อ ได้แก่ ฉัน
ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน (P.= .963) ฉันต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน (P.= .166) ฉันต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน  
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(P.= .689) ฉันมีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว (P.= .580) ฉันชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ (P.= .965) ฉันท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน (P.= .318) ฉันไปเพ่ือ
เหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา (P.= .524) ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ  
(P.= .380) และฉันต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง 
(P.= .999) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 4.19: การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การ 
   เดินทางกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป 
   ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
 

แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 

ประสบการณ์การเดินทาง 

t. Sig. เคยไป ไม่เคยไป 

  S.D. 
  S.D. 

1. สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง 
มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก 
อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน 
สํานักงานสิบสองปันนา) 

3.39 1.208 3.41 1.170 -.166 .743 

2. สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีความสวยงาม 

3.39 1.177 3.44 1.153 -.344 .783 

3. สิบสิงปันนามีความหลากหลาย 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

3.06 1.272 3.24 1.235 -1.151 .992 

4. สิบสองปันนามีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

3.51 1.097 3.37 1.214 .966 .167 

5. สิบสองปันนามีความสะดวกด้าน
คมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลา 
การเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น 

3.49 1.213 3.54 1.173 -.285 .423 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ 
      การเดินทางที่แตกต่างกัน แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ 
      ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
 

แรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 

ประสบการณ์การเดินทาง 

t. Sig. เคยไป ไม่เคยไป 

  S.D.   S.D. 

6. สิบสองปันนามีความหลากหลาย 
ของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น 

3.46 1.097 3.50 1.054 -.303 .382 

7. สิบสองปันนามีความหลากหลาย 
ของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 

3.59 1.082 3.45 1.178 1.024 .170 

8. ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการ
ต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น 

3.52 1.162 3.47 1.257 .330 .252 

9. การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนา 
มีความปลอดภัย 

3.35 1.244 3.48 1.154 -.882 .397 

10. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา 

3.40 1.081 3.36 1.144 .258 .575 

11. สิ่งอํานวยความสะดวกและการ
พัฒนาความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา ฯลฯ 

3.51 1.097 3.37 1.214 .966 .167 

รวม 3.96 .676 4.30 .55 -4.186 .459 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์การเดินทางแตกต่างกันนั้น 
มีแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน (P.= .459) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันทุกข้อ ได้แก่ สิบสอง
ปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสารหนังสือพิมพ์ 
การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) (P.= .743) สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
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มีความสวยงาม(P.= .783) สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (P.= .992) สิบสองปัน
นามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (P.= .167) สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะ
เส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น (P.= .423) สิบสองปันนามีความหลากหลายของ
อาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น  (P.= .382) สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่
ระลึก (P.= .170) ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น (P.= .252) การเดินทางไป
เที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย (P.= .397) ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยว
สินสองปันนา (P.= .575) และสิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขต
เมือง ระเบียบการเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ 
ไปรษณีย์) (P.= .167) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยสมมติฐานย่อย 2 ข้อ ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
  สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ที่เคยไปเท่ียวแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 
 สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม จะใช้การวิเคราะห์ค่า 
T (Independent T-test)  ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มข้ึนไป จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 4.20 - 4.24 
  
ตารางที่ 4.20: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
   ของรายได้ต่อเดือนกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของ 
   นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
 Levene  

Statistic 
 
df1 

 
df2 

 
Sig. 

การตัดสินใจ 0.702 5 394 .609 

 
 จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติหรือไม่ พบว่า 
ปัจจัยการตัดสินใจมีค่า Levene Statistic เท่ากับ 0.702 (P = .609 > .05) ดังนั้น ปัจจัยการ
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ตัดสินใจมีการแจกแจงปกติ สามารกวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One-Way ANOVA) 
ได้ ผลการทองสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวกัน (One-Way ANOVA) แสดงดังตารางที่ 4.21 – 
4.22 
 
ตารางที่ 4.21: การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้กับปัจจัยการ 
   ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวทีจ่ังหวัดสิบสองปันนา 
 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F Sig. 

 
การตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 17.509 5 3.502 2.350 .040* 
ภายในกลุ่ม 587.168 394 1.490   

รวม 604.677 399    

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันนั้น มีการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมแตกต่างกัน (P.= .040)  ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตาราง 4.22 
 
ตารางที่ 4.22: ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่อ 
   เดือนที่แตกต่างกัน ที่มีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของ 
   นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
รายได้  ต่ํากว่าหรือ

เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001- 
75,000 
บาท 

มากกว่า 
75,000 
บาท 

  3.34 3.46 3.32 3.30 3.65 3.81 

ต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 
15,000 บาท 

3.34 - .150 .160 -.027 -.433 -.772 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ): ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้ 
     ต่อเดือนที่แตกต่างกัน ที่มีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา 
     ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

รายได้  ต่ํากว่าหรือ
เท่ากับ 
15,000 
บาท 

15,001 - 
30,000 
บาท 

30,001 - 
45,000 
บาท 

45,001 - 
60,000 
บาท 

60,001- 
75,000 
บาท 

มากกว่า 
75,000 
บาท 

  3.34 3.46 3.32 3.30 3.65 3.81 

15,001 - 
30,000 บาท 

3.46 
- - .010 -.122 -.583* -.922* 

30,001 - 
45,000 บาท 

3.32 
- - - -.133 -.594* -.933* 

45,001 - 
60,000 บาท 

3.30 
- - - - .460 -.799* 

60,001 - 
75,000 บาท 

3.65 
- - - - - -.339 

มากกว่า 
75,000 บาท 

3.81 
- - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.22 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านรายได้ที่แตกต่างกัน ที่มีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวทีจ่ังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน 5 คู่ ได้แก่  
 รายได้ 60,001- 75,000 บาท กับ รายได้ 15,001 - 30,000 บาท 
 รายได้ 60,001- 75,000 บาท กับ รายได้ 30,001 - 45,000 บาท 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีราย 60,001- 75,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท กับ 30,001 - 45,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 รายได้ มากกว่า 75,000 บาท กับ รายได้ 15,001 - 30,000 บาท 
 รายได้ มากกว่า 75,000 บาท กับ รายได้ 30,001 - 45,000 บาท 
 รายได้ มากกว่า 75,000 บาท กับ รายได้ 45,001 - 60,000 บาท 
 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ มากกว่า 75,000 บาท มีค่าเฉลี่ยระดับการตัดสินใจมากกว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ รายได้ 15,001 - 30,000 บาท รายได้ 30,001 - 45,000 บาท และ
รายได้45,001 - 60,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.23: ทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances)  
   ของประสบการณ์การเดินทางกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
   ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 

 Levene  
Statistic 

 
df1 

 
df2 

 
Sig. 

การตัดสินใจ .025 1 398 .874 
 
 จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน (Test of 
Homogeneity of Variances) โดยการวิเคราะห์ปัจจัยแต่ละกลุ่มมีการแจกแจงปกติหรือไม่ พบว่า
การตัดสินใจมีค่า Levene Statistic เท่ากับ .025 (P = .874 > .05) ดังนั้น การตัดสินใจมีการแจก
แจงปกติ สามารกวิเคราะห์ t-test ได้ ผลการทองสอบ t-test แสดงดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.24: การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยต่อปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์การ 
   เดินทางกับการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยว 
   ชาวไทย 
 

 

ประสบการณ์การเดินทาง 

t. Sig. เคยไป ไม่เคยไป 

  S.D.   S.D. 

การตัดสินใจ 3.58 .594 3.52 .607 .838 .402 
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 จากตารางที่ 4.24 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์การเดินทางแตกต่างกันนั้น มีการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมไม่แตกต่างกัน (P.= .402) ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ค่าความ
คลาดเคลื่อน (Multiple Regression) ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.25 
  
 X 1  คือ  การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 Y 1  คือ  ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน 
 Y 2  คือ  ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 
 Y 3  คือ  หลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน 
 Y 4  คือ  มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว 
 Y 5  คือ  ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
 Y 6  คือ  ท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน 
 Y 7  คือ  ท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา 
 Y 8  คือ  ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ 
 Y 9  คือ  ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่าง
การเดินทาง 
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ตารางที่ 4.25: ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) (Y1-Y9) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก 
   จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
   (X1) 
 

 
ตัวแปรอิสระ 

 

 
B 

 
S.E. 

 
Beta 

 
t 

 
Sig. 

ค่าคงที่ 3.494 .536  6.525 .000 

1. ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน .064 .051 .045 .903 .367 
2. ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 

-.182 .064 -.143 -2.858 .004* 

3. หลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน .000 .052 .000 -.003 .997 

4. มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว .004 .024 .006 .175 .861 

5. ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

.026 .110 .018 .233 .816 

6. ท่องเที่ยวเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือ
เพ่ือน 

.225 .058 .226 3.846 .000* 

7. ท่องเที่ยวเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจหรือมี
ประชุมสัมมนา 

.149 .054 .150 2.758 .006* 

8. ท่องเที่ยวเพ่ือต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และทําบุญ 

.110 .053 .103 2.081 .038* 

9. ท่องเที่ยวเพ่ือต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนใน
ท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการ
เดินทาง 

.095 .115 .063 .827 .408 

Adjusted R2 = .492, F = 43.916, p = .000 
*p<.05 
 
 จากตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสําคัญ (F = 43.916, p = 
.000<0.05) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ .492 คิดเป็นร้อยละ 49.2 
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 ปัจจัย (Y2) ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อนมีค่าน้อย
กว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยว
จังหวัดสิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -2.858, P = .004) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ -.143 
 ปัจจัย (Y6) ท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือนมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.846, P = .000) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .226 
 ปัจจัย (Y7) ท่องเที่ยวเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนามีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.758, P = .006) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .150 
 ปัจจัย (Y8) ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.081, P = .038) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 
.103 
 ปัจจัย (Y1) ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนานมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (t = .903, P = .367) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .045 
 ปัจจัย (Y3) หลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวันมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (t = -.003, P = .997) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .000 
 ปัจจัย (Y4) มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยวมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (t = .175, P = .861) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .006 
 ปัจจัย (Y5) ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มีค่ามากกว่าระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = .233, P = .816) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .018 
 ปัจจัย (Y9) ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่าง
การเดินทางมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = .827, P = .408) โดยมี
ขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .063 
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 ดังนั้น ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ด้านต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความ
สนุกสนาน ด้านหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน ด้านมีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว 
ด้านความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ด้านท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิต
คนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทางไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ส่วนด้านต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่
ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน ด้านท่องเที่ยวเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน ด้านท่องเที่ยวเพ่ือเหตุผล
ทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา ด้านท่องเที่ยวเพื่อต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญมีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน โดยใช้วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ค่าความ
คลาดเคลื่อน (Multiple Regression) ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 4.26 
 
 X 1  คือ  การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 Y 1  คือ  สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี  
 Y 2  คือ  สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม 
 Y 3  คือ  สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
 Y 4  คือ  สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
 Y 5  คือ  สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการ          
เดินทางไปสิบสองปันนาสั้น 
 Y 6  คือ  สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น 
 Y 7  คือ  สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 
 Y 8  คือ  ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น 
 Y 9  คือ  การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย 
 Y 10  คือ ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา 
 Y 11  คือ สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับ 
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ตารางที่ 4.26: ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) (Y1-Y11) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก 
   จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย  
   (X1) 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

B S.E. Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 3.418 .497  6.878 .000 
1. สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่ดี 

.257 .107 .220 2.390 .017* 

2. สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงาม 

-.244 .117 -.178 -2.082 .038* 

3. สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-.038 .110 -.027 -.364 .730 

4. สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย 

-.045 .114 -.032 -.392 .695 

5. สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะ
เส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น 

.242 .101 .161 2.386 .018* 

6. สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและ
เครื่องดื่มของท้องถิ่น 

-.109 .107 -.069 -1.018 .309 

7. สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ของที่ระลึก 

-.113 .123 .076 .918 .359 

8. ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแล
ทีอ่บอุ่น 

.249 .126 .169 1.976 .049* 

9. การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความ
ปลอดภัย 

.136 .068 .136 2.015 .045* 

10. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
เที่ยวสินสองปันนา 

-.332 .136 .234 -2.438 .015* 

11. สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความ
พร้อมในการรองรับ 

.166 .130 .101 1.275 .203 

Adjusted R2 = .518, F = 37.867 p =.000  
*p<.05 
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 จากตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า 
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมีนัยสําคัญ (F = 37.867, p = 
.000<0.05) สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ท่ีปรับแก้แล้ว (adj. r2) มีค่าเท่ากับ .518 คิดเป็นร้อยละ 51.8 
 ปัจจัย (Y1) สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดีมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.309, P = .017) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 
.220 
 ปัจจัย (Y2) สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -2.082, P = .038) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.178 
 ปัจจัย (Y5) สองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไป
สิบสองปันนาสั้นมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 2.386, P = .018) โดย
มีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .161 
 ปัจจัย (Y8) ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่นมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 1.976, P = .049) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ 
.169 
 ปัจจัย (Y9) การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัยมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาย
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =2.015, P = .045) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .136 
 ปัจจัย (Y10) ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนามีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัด
สิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =-2.438, P = .015) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -
.234 
 ปัจจัย (Y3) สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปัน
นายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = .364, P = .730) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.027 
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 ปัจจัย (Y4) สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปัน
นายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = -.392, P = .695) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ -.032 
 ปัจจัย (Y6) สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่นมีค่า
มากกว่าระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
เที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =-1.018, P = .309) โดยมีขนาดอิทธิพล 
(Beta) เท่ากับ -.069 
 ปัจจัย (Y7) สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกมีค่ามากกว่าระดับ
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =.918, P = .359) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) เท่ากับ .076 
 ปัจจัย (Y11) สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับมีค่ามากกว่า
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ทําให้ไม่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยว
จังหวัดสิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t =1.275, P = .203) โดยมีขนาดอิทธิพล (Beta) 
เท่ากับ .101 
 ดังนั้น ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ด้านสิบสิงปันนามีความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ด้านสิบสองปันนามีความ
หลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น ด้านสิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
ของที่ระลึก ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับไม่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาย ส่วนด้านสิบสองปันนาเป็น
สถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี ด้านสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม 
ด้านสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น 
ด้านผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น ด้านการเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามี
ความปลอดภัย ด้านความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนามีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 เครื่องหมาย √ หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐาน  
 เครื่องหมาย × หมายถึง ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตารางที่ 4.27: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่าง 

 
√ 

สมมติฐานที่ 1.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 

√ 

สมมติฐานที่ 1.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ที่เคยไปเท่ียวแตกต่างกัน 
มีแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 

× 

สมมติฐานที่ 2 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่าง 

√ 

สมมติฐานที่ 2.1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 

√ 

สมมติฐานที่ 2.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ที่เคยไปเท่ียวแตกต่างกัน 
มีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน 

× 

สมมติฐานที่ 3  
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัด
สิบสองปนันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 3.1 ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนานส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 

สมมติฐานที่ 3.2 ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมา
ก่อนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3  
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัด
สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 3.3 หลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย 

× 

สมมติฐานที่ 3.4 มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยวส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 

สมมติฐานที่ 3.5 ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 

สมมติฐานที่ 3.6 ท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือนส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 3.7 ท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนาส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 3.8 ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 3.9 ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือน
ใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทางส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4  
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัด
สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.1 สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี 
(ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน 
สํานักงานสิบสองปันนา) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.2 สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.3 สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

 
× 

สมมติฐานที่ 4.4 สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 

สมมติฐานที่ 4.5 สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/
ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบ
สองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.6 สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของ
ท้องถิ่นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 

สมมติฐานที่ 4.7 สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 

 (ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ): สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 
สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.8 ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่นส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.9 การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัยส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.10 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปัน
นาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไป
เที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

√ 

สมมติฐานที่ 4.11 สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า 
การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์)ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบ
สองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

× 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 บทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา 
(XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัย
ส่วนบุคคลและระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง
ปันนา เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา และศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยแรงจูงใจ (ด้าน
แรงผลักกับด้านแรงดึงดูด) ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนาหรือไม่ โดยมีรายละเอียด การดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
 5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 128 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีสถานภาพสมรส  จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 172 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เคยไป จํานวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
เดินทางไปกับทัวร์ กับครอบครัว/เพื่อน/ญาติ จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 
 5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา  
 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.95) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่ ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ  
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(  = 4.38) รองลงมา คือ ฉันต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการ

เดินทาง ( = 4.29) รองลงมา คือ ฉันท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน ( = 4.25) 

รองลงมา คือ ฉันไปเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา ( = 4.24) รองลงมา คือ และอยู่ใน

ระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ฉันชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ( = 4.17) รองลงมา คือ ฉัน

ต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน ( = 3.69) รองลงมา คือ ฉันมี

เวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว ( = 3.60) ฉันต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน 

( = 3.45) และฉันต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน ( = 3.43) ตามลําดับ 
 5.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป

ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ได้แก่ ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น  

( = 3.47) รองลงมา คือ สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก ( = 4.27)  

สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น ( = 4.27) รองลงมา คือ  
สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น 

( = 4.26) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา ( = 
4.26) รองลงมา คือ สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของ
สิบสองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการ

เข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์) ( = 

4.25) รองลงมา คือ การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย ( = 4.22) รองลงมา คือ สิบ

สองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ( = 4.20) รองลงมา คือ สิบสิงปันนามีความ

หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ( = 4.18) รองลงมา คือ สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

หลากหลาย ( = 4.16) และรองลงมา คือ สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่
ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสอง

ปันนา) ( = 4.15) ตามลําดับ 
 5.1.4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนา 
 ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน ได้แก่ จังหวัดสิบสองปันนาน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกเป็นลําดับแรกสําหรับ
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การท่องเที่ยวในครั้งต่อไป ( = 3.71) รองลงมา คือ ท่านอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง

ปันนา ( = 3.59) และท่านตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาในอนาคตอันใกล้ 

( = 3.52) อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ท่านได้วางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ

สองปันอีกในอนาคตอันใกล้ ( = 3.30) ตามลําดับ 
 5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน ผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ สรุปสมมติฐานย่อยได้ ดังนี้ 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มปีระสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน ผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สรุปสมมติฐานย่อยได้ ดังนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีเดินทางไป
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย แตกต่างกัน สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ท่ีเคยไปเที่ยว แตกต่างกัน มีการเดินทางไปท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการทดสอบ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปสมมติฐานย่อยได้ ดังนี้ ข้อที่ 2 ต้องการสัมผัสประเทศ
และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน ข้อที่ 6 ท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว / ญาติหรือ
เพ่ือน ข้อที่ 7 ท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา และข้อที่ 8 ท่องเที่ยวเพ่ือต้องการ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 1 ต้องการ
เที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน ข้อที่ 3 หลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน ข้อที่ 4 มีเวลาว่างจะ
เล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว ข้อที่ 5 ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และ
ข้อที่ 9 ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นและรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการทดสอบ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถสรุปสมมติฐานย่อยได้ ดังนี้ ข้อที่ 1 สิบสองปันนาเป็นสถานที่
มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี ข้อที่ 2 สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ข้อที่ 5 
สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม (ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น) 
ข้อที่ 8 ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น ข้อที่ 9 การเดินทางไปเที่ยวสิบสอง
ปันนามีความปลอดภัย และข้อที่ 10 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปัน
นา ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อที่ 3 สิบสองปันนามีความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ข้อที่ 4 สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ข้อท่ี 6 
สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น ข้อที่ 7 สิบสองปันนามีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก และข้อที่ 11 สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา (อุปกรณ์อํานวยความสะดวกน้ําประปาและไฟฟ้า 
การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอํานวยความสะดวก
ทางการแพทย์ ไปรษณีย์) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) 
มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 5.2.1. ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนา จากผลการวิจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
เที่ยวสิบสองปันนา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยในโครงการสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมด้าน การท่องเที่ยวของชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย ยุวดี นิรัตน์ตระกูล  (2553) พบว่า เพศชายมีแนวโน้มที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้และศึกษามากกว่าเพศหญิง ขณะที่วัยหนุ่มสาวและกลุ่มคน
เกษียณอายุใช้การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้และศึกษามากกว่ากลุ่มคนทํางาน จากผลการวิจัย
ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไคลน์ (Klein, 1999) ที่ศึกษาเรื่อง 
ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษา ต่อกระบวนการตัดสินใจ กล่าวว่าระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีการ
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ตัดสินใจต่าง ๆ ที่เป็นระบบ มีแบบ แผนมากขึ้น นอกจากนี้ อีกเหตุผลหนึ่งอาจเพราะว่า นักท่องเที่ยว
ที่ชอบการเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ อาจมีความรู้ในขั้นปริญญา เพราะระหว่างการเดินทาง
ต้องการความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในระดับที่
สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ เพราะว่าการเดินทางไปยังต่างประเทศไม่ว่าประเทศใดก็ตาม ต่างมี
ขั้นตอนที่ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางไปสนามบิน การจัดเตรียม
เอกสารสําคัญที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ การเช็คอินที่สายการบิน การสื่อสารบน
เครื่องบิน และเม่ือถึงจุดหมายปลายทางแล้วการติดต่อห้องพักและการเช็คอินที่โรงแรม การสั่งอาหาร
และเครื่องดื่ม การสื่อสารกับผู้คนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การ
อ่านข้อมูลการท่องเที่ยวที่ไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้นแสดงให้เห็นถึง นักท่องเที่ยวที่จะเดินทาวไปเที่ยวต่างประเทศ สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ในสิ่งที่จําเป็นก็เป็นได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง
ปันนาส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ ค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้
ระหว่าง 15,001-30,000 บาท ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มนี้ที่มีความม่ันคงทั้งใน
เรื่องครอบครัว อาชีพ และครอบครัว นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนา  มีสถานภาพสมรส ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้
กล่าวถึงตัวแปรลักษณะครอบครัว (Marital Status) ว่าเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญเก่ียวกับการ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยว โดยปัจจัยนี้ มีอิทธิพลสําคัญต่อค่านิยม ทัศนคติ และเป้าหมายของแต่ละ
บุคคล ซึ่งบุคคลที่มีความมั่นคงในเรื่องครอบครัว จะเกิดความอยากไปท่องเที่ยวง่ายกว่า สถานภาพ
อ่ืน เนื่องบุคคลที่มีความมั่นคงในเรื่องครอบครัวไม่เพียงแต่จะเกิดความอยากไปเที่ยวด้วยตัวเอง
เท่านั้น ยังเกิดความอยากพาสมาชิกครอบครัวไปเที่ยว และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ระหว่าง 
15,001-30,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิคิเนีย มายอร์ (2555) ที่พบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้ทํางานประจํา เนื่องจากการที่ไม่ต้องออกไปทํางานประจํา 
จึงสามารถใช้ชีวิตไปทําอย่างอ่ืน เช่น เดินทางไปท่องเที่ยวได้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
ไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว อาจมีเวลาว่างเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยวมากกว่าผู้ที่ต้อง
ทํางานประจํา ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอิสระจึงสามารถกําหนดวันหยุดหรือที่ว่าวงานอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวได้มากกว่าผู้ประกอบอาชีพประจําได้นั่นเอง ด้วยเหตุผลนี้ ทําให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยประกอบอาชีพอิสระเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนามากกว่าอาชีพอ่ืน 
ส่วนผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ส่วน
ใหญ่ที่มีรายได้ระหว่าง 15,001-30,000 บาทต่อเดือน เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนามาก



131 
 

ที่สุดนั้น อาจเป็นเหตุผลที่สืบเนื่องมาจากการที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีครอบครัว การเงินและการงาน
ที่มั่นคงแล้ว รายได้ในช่วงดังกล่าวนั้น จึงอาจมีเงินส่วนหนึ่งที่กันไว้ สําหรับให้รางวัลกับชีวิต เช่น การ
ซื้อของที่อยากได้ การใช้เงินเพ่ือเลื่อนขั้นตัวเอง อื่น ๆ รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อน ยัง
ต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาไม่ต้องใช้เงินจํานวนมากเมื่อ
เทียบกับการไปท่องเที่ยวที่ประเทศอ่ืน เช่น สิงคโปร์หรือญี่ปุ่น การเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปัน
นามีค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมสําหรับ ดังนั้น จึงทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีรายได้ระหว่าง 15,001 - 
30,000 บาทต่อเดือน เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนามากท่ีสุด 
 5.2.2 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 1 ทีพ่บว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน โดยปัจจัยรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกัน แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรอุมา หาระบุตร (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ พบว่า 
นักท่องเทีย่วชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ แตกต่างกันเนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ส่วนปัจจัย
ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนาอุดมสมบูรณ์มาก แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่าง
กัน โดยปกติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถไปสถานที่ท่องเที่ยวให้หมดภายในการเดินทางครั้ง
เดียว ในขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ออกมาเสมอ กิจกรรมการท่องเที่ยวก็มีความแปลกใหม่ยิ่งข้ึน ทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึก
อยากไปเที่ยวตามสถานที่นั้น ๆ นอกจากนี้ สิบสองปันนามีคุณภาพการให้บริการในระดับค่อนข้างดี 
ผู้คนในท้องถิ่นมีการต้องรับที่อบอุ่น ทําให้นักท่องเทียวชาวไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวเกิดความ
อยากจะไปเที่ยวซ้ํา ดังกล่าวนี้อาจเป็นเหตุผลทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการ
เดินทางแตกต่างกัน เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาไม่แตกต่างกัน  
 5.2.3 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 2 ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน โดยปัจจัยรายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดและทฤษฎีของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้กล่าวถึง ปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ว่าเป็นปัจจัยที่นํามาใช้ในการศึกษามากท่ีสุดในการตัดสินใจ เนื่องจากปัจจัย 
แต่ละปัจจัยของบุคคลหนึ่งที่แตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ ถือเป็นพื้นฐานในการ
กําหนดให้การตัดสินในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวแตกต่างกัน 
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มีการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่แตกต่างกัน 
สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่ามีประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาหรือไม่ ก็จะมีแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยว แล้วจะเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาเหมือนกัน เหตุผล
นี้อาจทําให้นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาไม่แตกต่างกัน 
 5.2.4 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 3 การศึกษาแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) กับ
การตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา พบว่า แรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจากผลการวิจัยที่
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมมีแรงจูงใจด้านปัจจัย
ผลักท่ีทําให้ไปเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยต้องการสัมผัส

ประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อนอยู่ในระดับ ( = 3.69) ต้องการไปท่องเที่ยว

เพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญอยู่ในระดับ ( = 4.38) ต้องการท่องเที่ยวเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/

ญาติหรือเพ่ือนอยู่ในระดับ ( = 4.25) และต้องการท่องเที่ยวเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจหรือมี

ประชุมสัมมนาอยู่ในระดับ ( = 4.24) ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่
จังหวัดสิบสองปันนา เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบ
สองปันนา ซึ่งสอดคล้องกับที่ ฮัดแมน (Hudman, 1980) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจที่เป็นแรงผลักไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสประเทศและสถานที่ทื่ไม่เคยไปท่องเที่ยวมาก่อน รวมถึงการ
ติดต่อธุรกิจ การประชุมสัมมนา ล้วนเป็นแรงผลักที่สําคัญ และเป็นไปตามท่ีแมคอินทอสฮ์ และ 
โจเอลด์เนอร์ (McIntosh & Goeldner, 1986) กล่าวถึงแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นสิ่ง
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือสนองความต้องการของตนเองโดยแรงจูงใจที่สําคัญ 
อย่างเช่น พัฒนาตนเองด้วยการทําธุรกิจ การเช้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการศึกษา ในขณะเดียวกัน 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาเพื่อวัตถุประสงค์ การติดต่อ
ธุรกิจ การประชุม เพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ และเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน 
เป็นต้น สอดคล้องกับ พิแซม, นูแมนน์ และไรเคิล (Pizam, Neuman & Reichel, 1979) ที่กล่าวว่า
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเกิดมาจากความต้องการบางอย่าง ที่ผลักดันให้เกิดกระทบบางอย่างขึ้น ซึ่ง
นั่นก็คือการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวนั่นเอง 

 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน อยู่ในระดับ ( = 
3.43) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า 
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ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ครั้งนี้ การตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาส่วนใหญ่มีความต้องการกับวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะ เช่น เพ่ือการติดต่อธุรกิจ การประชุม เพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ และเพ่ือไปเยี่ยม
ครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน การไปพักผ่อนไม่ใช่สาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปจังหวัดสิบสอง
ปันนาโดยตรง การตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาเกิดจากความต้องการโดยเฉพาะ 
เหตุผลนี้ อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ต้องการหลีกหนีความจําเจในชีวิตประจําวัน อยู่ในระดับ  

( = 3.45) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุป
ได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จํานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 แสดงให้เห็นถึง กลุ่ม
ตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวที่กําลังมีกระตือรือร้นอย่างสูงในการทํางานกับการดํารงชีวิต 
อาจจะไม่ค่อยมีความจําเจในชีวิตประจําวัน ทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไป
เที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ  

( = 3.60) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุป
ได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 เกือบจะ
ถึงครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนี้ ลักษณะของอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คือ มีเวลาทํางานค่อนข้าง
อิสระ สามารถจัดเวลาตามความต้องการของตัวเอง การวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวจะง่ายกว่า
อาชีพอ่ืน เหตุผลนี้ อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสอง 
ปันนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อยู่ใน

ระดับ  ( = 4.17) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวค้นหาสถานที่
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตามความมีชื่อเสียงของสถานที่ ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง จะทําให้
นักท่องเที่ยวที่มีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หรือไม่มีก็ตาม จะเกิดความ
อยากรู้ อยากเห็นและมีการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆเป็นจุดหมายปลายทาง สิบสอง 
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ปันนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจํานวน
มาก เหตุผลนี้ อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จัก

เพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง อยู่ในระดับ ( = 4.29) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่
จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็น
เพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 172 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ตามปกติแล้ว คนที่มีสถานภาพสมรส ความต้องการในการรู้จักเพ่ือนใหม่ๆจะ
ไม่มาก เหตุผลนี้อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.2.5 จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 4 การศึกษาแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) กับ
การตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา พบว่า แรงจูงใจด้านด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) 
ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจากผลการวิจัย
ที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมมีแรงจูงใจด้านปัจจัย
ดึงดูดที่ทําให้ไปเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยปัจจัยสิบสองปันนา
เป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสารหนังสือพิมพ์ การ

ท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สํานักงานสิบสองปันนา) อยู่ในระดับ ( = 4.15) สิบสองปันนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม อยู่ในระดับ ( = 4.20) สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะ

เส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น อยู่ในระดับ ( = 4.26) ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปัน

นามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่นอยู่ในระดับ ( = 3.47) การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความ

ปลอดภัย อยู่ในระดับ ( = 3.60) และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปัน

นา อยู่ในระดับ ( = 4.26) ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสอง
ปันนา ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดสิบสองปันนา มีชื่อเสียงทางด้านสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็น
เอกลักษณ์ จังหวัดสิบสองปันนาเป็นเขตปกครองตนเองโดยชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์และวิธีชีวิตที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะเขตปกครองตนเองสิบสองปันนามีพ้ืนที่ที่อุดม
สมบูรณ์และยอดเยี่ยม ติดกับแม่น้ําโขง สิบสองปันนาเป็นพื้นที่หลักของบริเวณแม่น้ําโขง และมีพ้ืนที่
หลักในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong 
Sub-Region: GMS) อีกท้ังชายแดนจังหวัดสิบสองปันนาอยู่ใกล้กับประเทศไทยและการติดต่อเพ่ือขอ
เดินทางผ่านแดนเพ่ือไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนายังมีความสะดวกและดําเนินการได้ง่ายมากขึ้นเมื่อ
เปรียบกับสมัยก่อน การคมนาคมต่าง ๆ ทั้งทางน้ํา ทางบก และทางอากาศ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
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ทั้งหมดท่ีกล่าวมาล้วนเป็นแรงดึงดูดสําคัญที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจเดินทางไป 
ท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แดนน์ (Dann, 1977) ได้กล่าวถึง 
ปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพที่ตนเองเป็นอยู่และสิ่งที่เป็นแรง
ดึงดูด ส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางที่เฉพาะเจาะจง เช่น ทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่โดด
เด่น หรือโบราณสถานโบราณวัตถุท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ
กรมการท่องเที่ยว (2550 อ้างใน ชวัลนุช อุทยาน, ม.ป.ป.) ที่ได้ทําการศึกษา พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาว ไทยในโครงการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พบว่า ปัจจัยสําคัญ 5 ลําดับแรกท่ีจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว 
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ผู้คนในท้องถิ่นมีการต้องรับที่
อบอุ่น การบอกต่อหรือได้คําแนะนํา (Word of Mouth) จากญาติ/เพ่ือน/ คนรู้จัก และความ
เหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่นเดียวกันสอดคล้องกับ จีรภัทรา โรจนประภาพรรณ (2546)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย จากผลการศึกษาพบว่า 
โดยอาศัยค่าเฉลย เป็นเกณฑ์สามารถเรียงลําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เดินทางไปต่างประเทศของคนไทย ได้แก่ 1) ปัจจัยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย/
งบประมาณในการเดินทาง 3) ปัจจัยด้านสิ่งดึงดูดความสนใจ 4) ปัจจัยด้านความสะดวกในการ
เดินทาง 5) ปัจจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม 6) ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยน 7) ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
8) ปัจจัยด้านการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของประเทศ 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด สิบสองปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับ ( = 4.18) สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อยู่ในระดับ ( = 4.16) ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่สิบสองปันนา จํานวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.25 ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวมี
ความหลากหลายจริงหรือไม่ เหตุผลนี้อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยว
ที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของ

ท้องถิน่ อยู่ในระดับ ( = 4.27) สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก อยู่ใน

ระดับ ( = 4.27)ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่สิบสองปันนา ไม่ค่อยรู้



136 
 

อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของท้องถิ่นมีอะไรน่าซื้อน่าชิม 2) วิถีชีวิตประจําวัน 
รสนิยมของอาหาร และวิถีการทําอาหารของจังหวัดสิบสองปันนามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย  
เหตุผลเหล่านี้อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด สิ่งอํานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการ

รองรับนักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา อยู่ในระดับ ( = 4.25) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่
จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางไปกับ
ทัวร์ กับครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 เกือบจะถึงครึ่งหนึ่งของกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ จะไม่ค่อยกังวลเรื่องด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพราะว่าบริษัททัวร์มีความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกด้านในการเดินทางอยู่แล้ว รวมทั้งโรงแรม อาหาร 
คมนาคมในการเดินทาง วิชาและการเข้า-ออกประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวกับบริษัททัวร์
จะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการเดินทางอ่ืน เหตุผลนี้
อาจทําให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 
 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา 
(XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้วิจัยเห็นว่า ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่ดําเนินการเกี่ยวกับ การ
ให้บริการการท่องเที่ยว สามารถนําผลการศึกษานี้ ไปใช้ได้ดังนี้ 
 5.3.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจสว่นตัว ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ระดับ 15,001 - 30,000 บาท นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวโดยวิธีไปกับทัวร์ กับครอบครัว/เพ่ือน/ญาติ
มากที่สุด ส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวทีจ่ังหวัดสิบสองปันนาเป็นครั้งแรก นักท่องเที่ยวชาวไทยเกือบ
ทั้งหมดมีการตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 
ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทย ควรใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเป้าหมายในการทําธุรกิจ ใน
ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยปัจจุบันนิยมใช้สื่อทางโซเชียลเน็ตเวิรค์ หรือสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิม
มากขึ้น ทําให้เกิดแรงจูงใจและมีความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาเช่นกัน 
ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวควรให้ความสําคัญกับโซเชียล เน็ตเวิรค์ ในการส่งเสริมและการ
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พัฒนาการท่องเที่ยว กล่าวอีกนัยคือลักษณะทางภูมิศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงบริบท
ต่าง ๆ และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสิบสองปันนานั้นโดยส่วนใหญ่มักจะตอบสนอง หรือเอ้ือ
ประโยชน์และความต้องการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยดังกล่าว 
อาทิเช่น การทําบุญ การเข้าวัด การขอพรบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด 
สิบสองปันนา การรับรู้และสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น การใช้จ่ายในการซื้อของที่ระลึกเช่น ใบชาจีน 
เครื่องปรุงยาจีน ผ้าไหมลื้อไท ของที่ระลึกงานศิลปะไทลื้อ อาหารแปรรูปไทลื้อ ฯลฯ ลักษณะเหล่านี้
ถือเป็นแรงจูงใจอย่างสําคัญของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป ดังนั้น องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนา สามารถนําข้อมูล และลักษณะของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวไปทํา
การตลาด และทําแพ็คเก็จที่เหมาะสมเพ่ือทําให้เกิดการขายที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนหรือ สามารถ
นําไปใช้เพ่ือวางแผน พยากรณ์ ความต้องการในอนาคต ซึ่งผลจากการ กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่
เฉพาะเจาะจงนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา องค์กร หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแยกเป็นกลุ่ม ๆได้ชัดเจน
และช่วยให้กลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความต้องการ หรือมีการตัดสินใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสอง
ปันนา 
 5.3.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง 
ปันนา โดยรวมมีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักที่ทําให้ไปเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาอยู่ในระดับ
มาก โดยต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน ต้องการไปท่องเที่ยว
เพ่ือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทําบุญ ต้องการท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติหรือเพ่ือน และ
ต้องการท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนาส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ
เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความต้องการไปเที่ยว
จังหวัดสิบสองปันนาส่วนใหญ่เพราะต้องการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องการไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติ
หรือเพ่ือน และต้องการไปทําธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา นักท่องเที่ยวชาวไทยไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
อย่างสําคัญ ๆ ในจังหวัดสิบสองปันนา โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวสามารกเดินทางไปสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์การค้าขาย สถานที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา และหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนั้น 1) ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนา อาจใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสําคัญในการกระตุ้นแรงผลักนั้น
ด้วยการเพ่ิมข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดความสนใจและความต้องการ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา เช่น เพ่ิมข้อมูลทั่วไปของสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญ ๆ ใน
จังหวัดสิบสองปันนา ที่นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทําบุญ และ
สัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ได้ เพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางในการเดินทางด้วย
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วิธีการต่าง ๆ ระยะเวลาของการเดินทาง การปฏิบัติตัวขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดสิบสองปันนา 
รวมไปถึงสิ่งของที่จําเป็นที่ต้องนําติดตัวไปในระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวด้วย เป็นต้น 2) ใน
ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงาน
การท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นด่านคนเข้า-ออกเมือง ควรมีข้อมูลที่จําเป็นหรือข้อมูลสําคัญไว้ให้บริการ
แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับการเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดสิบสองปันนาอย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมทุกเรื่องที่เก่ียวข้อง และสามารถให้นักเท่ียวสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้หลากหลาย
ช่องทางให้ได้มากท่ีสุดและตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือหรือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความ
สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาอย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 5.3.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง 
ปันนา โดยรวมมีแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดที่ทําให้ไปเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดย สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี  สิบสองปันนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม (ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการ
เดินทางไปสิบสองปันนาสั้น) ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น การเดินทางไป
เที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสอง
ปันนาส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา แสดงให้เห็นว่า 
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสนใจกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสิบ
สองปันนาเป็นอย่างมาก ดังนั้น องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนาให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว ควรให้
ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้ากับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
อย่างเช่น การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ๆ ที่เป็นจุดท่องเที่ยว
หลักเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้มีส่วนร่วม อย่างเช่น การทําของ
ฝากด้วยตนเอง การประกอบอาหารแบบง่ายด้วยตัวเอง การใส่ชุดประจําชาติ เช่น ใส่ชุดไทลื้อ ใส่ชุด
ฮะหนี แล้วถ่ายภาพกับชาวบ้านเก็บไว้เป็นที่ระลึก เพ่ือความเพ่ิมความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นต้น 
ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการบูรณะสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทําให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเกิดความอยากเดินทางมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาซ้ํา นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเกิด
ความประทับใจจะทําหน้าที่บอกต่อกับนักท่องเที่ยวชาวไทยท่านอ่ืน ๆ ให้เดินทางมารับรู้และสัมผัส
ความประทับใจตามที่ได้รับ การบอกต่อเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่สําคัญในการทําการตลาดการท่องเที่ยวด้วย 
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการธุรกิจที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยว 
สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับความชื่อชอบของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากข้ึนเช่น ร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ควรตั้งราคาอย่างพอดี ให้เหมาะสมกว่าเดิม ตกแต่งร้านและตกแต่งจาน อาหารมีลักษณะ
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ท้องถิ่น ให้ดูประทับใจ ร้านขายของที่ระลึก ควรมีการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น 
พนักงานควรพูดภาษาไทยได้เพ่ือง่ายต่อการสื่อสารและเข้าใจตรงกัน เป็นต้น 
 
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.4.1 การวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
เทีย่วจังหวัดสิบสองปันนา จํานวน 400 คน หากมีการพัฒนางานวิจัยนี้ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวน
มากขึ้นหรือใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีประสบการณ์ไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา 
และสํารวจกลุ่มตัวอย่างจากหลาย ๆ แหล่ง นอกจาก จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย มีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมไปถึงผู้คนท้องถิ่น เพ่ือความหลากหลาย และความ
ชัดเจนของผลการวิจัย และสามารถเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวตลาดต่างประเทศ
ของจังหวัดสิบสองปันนา 
 5.4.2 แนะนําให้ศึกษาวิจัยในเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยว
จังหวัดสิบสองปันนา วิเคราะห์พฤติกรรมทําให้ทราบถึงความชอบและความนิยมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางไปเที่ยว สามารถนําผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสิบสองปันนา 
 5.4.3 แนะนําให้ศึกษาวิจัยในเรื่อง ความคาดหวังกับความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ทําให้ทราบถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคาดหวังกับ 
ด้านไหนบ้าง มีความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจด้านไหนบ้าง สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.4.5 ควรทําการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา เพ่ือให้เข้าใจ
ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนา 
 5.4.6 การทําวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบ
สองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน จึงควรมีการศึกษาในสถานที่ และจังหวัดอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทาง ว่ามีผลที่ได้รับเหมือนกันหรือไม่ 
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แบบสอบถามชุดที่ [  ] [  ] [  ] 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศ
จีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
FACTORS INFLUENCING THAI TOURISTS’ DECISIONS TO CHOOSE XISHUANGBANNA DAI 
AUTONOMOUS PREFECTURE OF YUNNAN PROVINCE PRC CHINA AS A TOURITS 
ATTRACTION  
 
 
ค าชี้แจงการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้ใช้ประกอบการท าวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทาง
ไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการจัดการ
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 
ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง
ปันนา 
ส่วนที่ 3 แรงจูงใจด้างแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนา 
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ในครั้งนี้ตามความเป็นจริง 
ข้อมูลที่ได้จากท่านทั้งหมดจะเป็นความลับ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอผลการศึกษาโดยภาพรวมเท่านั้น 
 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ผู้วิจัย  DENG LULU 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA)มณฑลยูนนาน 

ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของนักท่องเที่ยว 

 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง □ ที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ 

 □ 1) ชาย                                  □ 2) หญิง 
2. อายุ 

□ 1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี           □ 2) 21 - 30 ปี              

□ 3) 31 - 40 ปี                           □ 4) 41 - 50 ปี                   

□ 5) 51 - 60 ปี                           □ 6) 60 ปี ขึ้นไป 
3. สถานภาพ 

□ 1) โสด                                   □ 2) สมรส           

□ 3) หม้าย/หย่าร้าง                      □ 4) แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษา 

□ 1) มัธยมศึกษา/ ปวช.                      

□ 2) อนุปริญญา/ ปวส. 

□ 3) ปริญญาตรี                             

□ 4) สูงกว่าปริญญาตรี         
5. อาชีพ 

□ 1) นักเรียน/ นักศึกษา                       

□ 2) ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

□ 3) ลูกจ้าง/ พนักงานบริษัทเอกชน          

□ 4) ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 

□ 5) เกษียณ                                      

□ 6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ____________ 
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6. รายได้ส่วนบุคคล 

□ 1) ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 

□ 2) 15,001 - 30,000 บาท 

□ 3) 30,001 - 45,000 บาท 

□ 4) 45,001 - 60,000 บาท 

□ 5) 60,001 - 75,000 บาท 

□ 6) มากกว่า 75,000 บาท  
 
7. ท่านมีประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาหรือไม่  

□ 1) เคยไป                         □ 2) ไม่เคยไป 
 
8. ถ้าท่านจะไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา ท่านจะมีรูปแบบการเดินทางอย่างไร    

□ 1) ไปเอง คนเดียว 

□ 2) ไปเอง กับครอบครัว/เพื่อน/ญาติ 

□ 3) ไปกับทัวร์ คนเดียว 

□ 4) ไปกับทัวร์ กับครอบครัว/เพื่อน/ญาติ 
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ส่วนที่ 2 แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง
ปันนา 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในข้อที่ตรงกับระดับ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เกณฑ์คะแนนระดับแรงจูงใจด้านแรงผลัก 
 
ระดับ คะแนน 

แรงผลักมากที่สุด /เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
แรงผลักมาก /เห็นด้วย 
แรงผลักปานกลาง /เห็นด้วยปานกลาง 
แรงผลักน้อย /เห็นด้วยน้อย 
แรงผลักน้อยที่สุด / ไม่เห็นด้วย 

ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

 
 
ปัจจัยใดที่ผลักให้ท่านตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 

ระดับความคิดเห็น  

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

1. ฉันต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความ
สนุกสนาน 

     

2. ฉันต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อน 

     

3. ฉันต้องการหลีกหนีความจ าเจใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

4. ฉันมีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการ
ท่องเที่ยว 

     

5. ฉันชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 

     

6. ฉันท่องเที่ยวเพ่ือไปเยี่ยมครอบครัว/
ญาติหรือเพ่ือน 

     

7. ฉันไปเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมี
ประชุมสัมมนา 
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ปัจจัยใดที่ผลักให้ท่านตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 

ระดับความคิดเห็น  

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

8. ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
ท าบุญ 

     

9. ฉันต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น 
และรู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ ระหว่างการ
เดินทาง 
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ส่วนที่ 3 แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบ
สองปันนา 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในข้อที่ตรงกับระดับ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เกณฑ์คะแนนระดับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด 
 
ระดับ คะแนน 

แรงดึงดูดมากท่ีสุด /เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
แรงดึงดูดมาก /เห็นด้วย 
แรงดึงดูดปานกลาง /เห็นด้วยปานกลาง 
แรงดึงดูดน้อย /เห็นด้วยน้อย 
ดึงดูดน้อยที่สุด / ไม่เห็นด้วย 

ให้คะแนนเท่ากับ 5 
ให้คะแนนเท่ากับ 4 
ให้คะแนนเท่ากับ 3 
ให้คะแนนเท่ากับ 2 
ให้คะแนนเท่ากับ 1 

 

 
ปัจจัยใดที่ดึงดูดให้ท่านตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 

ระดับความความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 
(3) 

เห็นด้วย 
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

1. สิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง  
มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก 
อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์  
การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน ส านักงาน
สิบสองปันนา) 

     

2. สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงาม 

     

3. สิบสิงปันนามีความหลากหลายของ
แหล่งท่องเที่ยว 

     

4. สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย 

     

5. สิบสองปันนามีความสะดวกด้าน
คมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการ
เดินทางไปสิบสองปันนาสั้น 

     



152 
 

 
ปัจจัยใดที่ดึงดูดให้ท่านตัดสินใจเดินทาง
ไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 
 

ระดับความความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 
(3) 

เห็นด้วย 
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

6. สิบสองปันนามีความหลากหลายของ
อาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น 

     

7. สิบสองปันนามีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก 

     

8. ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการ
ต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น 

     

9. การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามี
ความปลอดภัย 

     

10. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา 

     

11. สิ่งอ านวยความสะดวกและการ
พัฒนาความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา (อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกน้ าประปาและไฟฟ้า 
การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการเข้า-
ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค 
สิ่งอ านวยความสะดวกทางการแพทย์ 
ไปรษณีย์) 
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ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในข้อที่ตรงกับระดับ ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

 
การตัดสินใจเดินไปทางท่องเที่ยวที่
จังหวัดสิบสองปันนา 

ระดับความคิดเห็น  
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เห็น
ด้วย 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 
(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(1) 

1. ท่านตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยว
ที่จังหวัดสิบสองปันนาในอนาคตอัน
ใกล้ 

     

2. ท่านได้วางแผนที่จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันอีกใน
อนาคตอันใกล้ 

     

3. ท่านอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยว
จังหวัดสิบสองปันนา 

     

4. จังหวัดสิบสองปันนาน่าจะเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกเป็นล าดับ
แรกส าหรับการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

     

 
 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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