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การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่และความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีน จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย 
ซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญและวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยค่าสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบแบบจ าลองโลจิท ซ่ึงจะ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิความน่าจะเป็นสูงสุด ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพ
โสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดร้ะหวา่ง 13,001 – 26,000 บาท และมี
วตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี มีรูปแบบการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม โดยส่วนใหญ่การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังแรกเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ โดยเดินทาง
มากบักลุ่มเพื่อน ซ่ึงมีการจดัการท่องเท่ียวด้วยตนเอง โดยนักท่องเท่ียวใช้แหล่งขอ้มูลท่ีใช้เดินทางมา
ท่องเท่ียวจากเพื่อน/คนรู้จกั  ส่วนรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่คือ การท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม ทั้งน้ีเดินทางด้วยเคร่ืองบิน มี
ระยะเวลาท่องเท่ียว ระหว่าง 4 – 7 วนั พกัในโรงแรม มีค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่เกิน 13,000 บาท ประเภท
อาหารท่ีตอ้งการจะเลือกรับประทานมากท่ีสุดคือ อาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ ของระลึกท่ีตอ้งการซ้ือ
มากท่ีสุดคือ ผลไมส้ าเร็จรูป/อบแห้ง ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้มาท่องเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่มาก่อน และสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ท่ีให้ความสนใจ
เลือกท่ีจะท่องเท่ียว 3 ล าดบัอนัดบัแรก คือ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ) สัดส่วนเวลาท่ีจะใชท้่องเท่ียว

http://www.econ.cmu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?id=2703
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มากกวา่ 1 ชัว่โมง อนัดบัสอง คือ ไนทบ์าร์ซาร์ และอนัดบัสาม วดัพระธาตุดอยสุเทพ มีสัดส่วนเวลาท่ีจะ
ใช้ท่องเท่ียวเท่ากนัคือ 31 นาที – 1 ชัว่โมง  ดา้นความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน
ท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดย
ล าดบัแรก คือ มีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑ์ คือ แหล่งท่องเท่ียวแบบผจญภยั ไดแ้ก่ ปางช้างแม่สา 
รองลงมา คือ แหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ ไดแ้ก่ สปา นวดแผนไทยต่างๆและความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ด้านราคา คือ สินคา้/ค่าบริการในแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่เหมาะสมกบัสินคา้และค่าบริการ รองลงมา คือ ราคาค่าท่ีพกัให้
เลือกหลายระดับและราคาแพ็คเกจทัวร์ให้เลือกหลายระดับ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ  การ
ให้บริการส ารองท่ีพกัหรือสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
ต่างๆ รองลงมาคือ การให้บริการของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว และบริษทัน าเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ และการให้บริการค าปรึกษา ค าแนะน าเก่ียวกับการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ
หน่วยงานต่างๆ และดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การจดันิทรรศการการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
รองลงมาคือ  การโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ และการจดัโปรโมชัน่ ส่วนลดเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
หน่วยงานต่างๆ ตามล าดบั  

สถานะของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีน ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 
มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม และสัดส่วนเวลาท่ีใช้ในการ
ท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม และการชกัชวนบุคคลอ่ืนให้มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 
9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ และความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า มีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียว
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  

สรุปผลการทดสอบแบบจ าลองโลจิท  ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีได้ชักชวนให้ผูอ่ื้นมา
ท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ปัจจยัดา้นราคาการท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดช้ักชวนให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 48.4 และปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายของ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ชกัชวนให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียว
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 9.3  นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีความ
ตั้งใจจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่ามี
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
ไม่กลบัมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่  ร้อยละ 53.8  และมี
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไม่
กลบัมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่  ร้อยละ 7.4   
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ABSTRACT 
 

 The present study aims to understand tourist behavior of Chinese visitors with respect to the 
top-rated tourist attractions in Chiang Mai Province and to assess their satisfaction with various 
tourism service features.  Totally 400 samples of ethnic Chinese tourists identified by accidently 
sampling method were interviewed through questionnaire format for the needed information.  The 
analysis was performed upon the results of descriptive statistics including frequency, percentage, 
and arithmetic mean, chi-square test, and logit model application using maximum likelihood 
estimation technique. 
 On general background of the Chinese tourists, it was found that the majority of 
questionnaire respondents were characterized as female, 31 -40 years old, single, with bachelor’s 
degree education, student by occupation, having monthly income in 13,001 – 26,000 baht bracket, 
and having main  interest in historical/cultural tourism for their present visit to Chiang Mai.  Most of 
them visited Chiang Mai for the first time for pleasure, traveled with friends as a group, managed 
and arranged their travel plan and programs themselves, and obtained necessary holiday and tourism 
information from friends or acquaintances.   The tourism type drawing them to visit Chiang Mai was 
basically that of historical and cultural.  They made international travel by air.  They spent 4 – 7 
days’ length of stay in Chiang Mai, staying overnight at hotel, and spending totally not exceeding 
13,000 baht for the whole visit.  Their most desirable food choice while in Chiang Mai was local 
northern dishes and most sought-after souvenir to buy back home was dried/preserved/processed 
fruits.  With respect to the nine popular or well-known tourist attractions in Chiang Mai Province, 
most of the sampled Chinese tourists under study admitted they had no previous experience visiting 
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these places.  However, their three most common priority choices to visit in descending order were 
Sunday Walking Street (Tha Pae Gate) for more than one hour, Night Bazaar for 31 minutes – one 
hour, and Phra That Doi Suthep Temple also for 31 minutes – one hour. 
 The assessment on satisfaction of Chinese tourists with their present visit to Chiang Mai 
revealed the high level of overall satisfaction.  The most important factor contributing to high 
satisfaction was product particularly the adventure tourism program at Mae Sa elephant camp 
followed by relaxation health treatments like spa services and traditional Thai massage, and safety 
in tourists’ life and belongings while visiting Chiang Mai.  The next most important factor was price 
primarily for the reasonable price/cost/fee for goods and services offered in Chiang Mai compared 
to quality, followed by the availability of a wide range of accommodation rate and package tour 
program price. The third most important factor was place or marketing channel in the present 
context for the primary attribute that bookings for hotel accommodation and various sight-seeing 
programs could be made through internet with different agencies, followed by the service quality of 
travel agents and tour companies in Chiang Mai Province, and tourism information and other 
services about tourism in Chiang Mai Province provided by various agencies.  Also important but to 
a lesser extent was the factor of promotion especially through the organization of tourism exhibition 
programs in Chiang Mai which was trailed by advertisement through such media as television, 
internet, and magazine, as well as sale promotion campaigns like discount rates for the stay or 
tourism activities in Chiang Mai offered by different businesses or agencies.  The test on the 
relationship between personal background and tourist behavior of Chinese visitors in this study 
indicated that the factors of age, education, occupation, and income would have effect on the choice 
regarding the popular tourist attractions to visit, the length of time to spend at each selected tourist 
attraction, and the advice for other people to visit the nine top-rated tourist attractions in Chiang Mai 
Province.  It was also found that the Chinese tourists’ intention to revisit Chiang Mai had 
relationship with their level of satisfaction with the present visit. 
 From the estimation by a logit model, the Chinese tourists who had advised others to visit 
the nine most popular tourist attractions in Chiang Mai appeared to find the price factor 48.4 % and 
the place factor 9.3 % higher than those who had not done so.  Meanwhile, the Chinese tourists in 
the category of potential repeat visitor to the nine top-rated tourist attractions in Chiang Mai 
Province found the place factor 53.8 % and the promotion factor 7.4 % higher than the otherwise 
group. 


