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กติตกิรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งยิง่จาก รศ.
ดร.เริงชัย  ตันสุชาติ อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักการค้นควา้แบบอิสระ และท่ีได้ให้ความรู้ ข้อแนะน า 
ค  าปรึกษา และความช่วยเหลืออ่ืนๆ ตั้งแต่เร่ิมท าหัวขอ้และโครงร่าง รวมทั้งการจดักรอบแนวคิด การ
วเิคราะห์ ตลอดจนตรวจแกไ้ขเพิ่มเติมในส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคน้ควา้แบบอิสระดว้ยความเอา
ใจใส่อยา่งดียิง่ เป็นผลให้การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระและอ.ดร.ณฉตัร์ชพงษ ์ 
แกว้สมพงษ ์กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อ
การวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ให้ความรู้ แนวคิด และ
หลกัการในการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ  

ขอขอบพระคุณนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีกรุณาให้ขอ้มูลและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
วจิยัคร้ังน้ี จนงานวจิยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จกัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ต่อไป 
 
 

       วริีนท ์ศุภสินกุลพทัธ์ 
 

http://www.econ.cmu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?id=2703
http://www.econ.cmu.ac.th/mis/person/view_person_detail.asp?id=2703
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ียอดนิยม 

   ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ผู้เขียน  นางสาววริีนท ์ศุภสินกุลพทัธ์ 
 

ปริญญา  เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
  
คณะกรรมการทีป่รึกษา  รศ.ดร.เริงชยั  ตนัสุชาติ   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
  อ.ดร.ณฉตัร์ชพงษ ์ แกว้สมพงษ ์  อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
  

บทคดัย่อ 
 

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. 



 

 

ซ 

 

สารบัญ 
 

 หนา้ 
 

กิตติกรรมประกาศ ค 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ  ฉ 

สารบญัตาราง                                                                                                             ญ 
  

บทท่ี 1  บทน า  
1.1 หลกัการและเหตุผล 
1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.4 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษา 
1.5 นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษา 

1 
6 
7 
7 
7 

  

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 9 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัรายการน าเท่ียว  
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s of marketing) 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองโลจิท 
2.6 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 

9 
18 
22 
23 
28 
29 
33 

  

บทท่ี 3   ระเบียบวธีิวจิยั  
 3.1 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
3.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

34 
35 
36 

 
 



 

 

ฌ 

บทท่ี 4    ผลการศึกษา  
 4.1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  

4.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่  
4.3 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  
4.4 รูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
4.5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

39 
42 
74 
80 
93 

บทท่ี 5   สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 ขอ้เสนอแนะ 
5.3 ขอ้เสนอแนะการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 

98 
101 
105 

   

เอกสารอา้งอิง 107 
ภาคผนวก 110 
 ภาคผนวก  ก แบบสอบถามภาษาไทย 111 
 ภาคผนวก  ข แบบสอบถามภาษาจีน 119 
  

ประวติัผูเ้ขียน 126 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ญ 

 

สารบัญตาราง 
 

   หนา้ 
    

ตารางท่ี 1.1 ผลการส ารวจเมืองท่ีดีท่ีสุดในโลก เมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลกและเมือง
ท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของเอเชียโดยนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ ระหวา่งปี 
2551-2553 

2 

ตารางท่ี 1.2 จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ และรายได้
จากการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี  2552 - 2556 

3 

ตารางท่ี 1.3 สถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 
7 ล าดบั แยกสัญชาติ ระหวา่งปี 2555 – 2556 

3 

ตารางท่ี 1.4 จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย เดือน
มกราคม – กรกฎาคม 2557 จ าแนกตามด่านท่ีส าคญั 

5 

ตารางท่ี 1.5 สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเลือกไปเยอืน 6 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 41 
ตารางท่ี 4.2 วตัถุประสงคห์ลกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 43 
ตารางท่ี 4.3 บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยในคร้ังน้ี 43 
ตารางท่ี 4.4 การจดัการในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 44 
ตารางท่ี 4.5 ความถ่ีในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 44 
ตารางท่ี 4.6 แหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ัง

น้ี 
45 

ตารางท่ี 4.7 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาดว้ยกบัแหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเพื่อท่ีจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

46 

ตารางท่ี 4.8 การจดัการในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่กบัแหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษา
เพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

47 

ตารางท่ี 4.9 ความถ่ีในการท่องเท่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

48 

ตารางท่ี 4.10 รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

49 



 

 

ฎ 

ตารางท่ี 4.11 อายกุบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

50 

ตารางท่ี 4.12 อาชีพกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

51 

ตารางท่ี 4.13 การจดัการท่องเท่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

52 

ตารางท่ี 4.14 ความถ่ีในการท่องเท่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าใหต้ดัสินใจเดินทาง
มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

53 

ตารางท่ี 4.15 พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 53 
ตารางท่ี 4.16 การจดัการท่องเท่ียวกบัพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ 54 
ตารางท่ี 4.17 ระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 54 
ตารางท่ี 4.18 อายกุบัระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 55 
ตารางท่ี 4.19 วตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวกบัระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดั

เชียงใหม่ 
56 

ตารางท่ี 4.20 บุคคลท่ีมาท่องเท่ียวดว้ยกบัระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดั
เชียงใหม่ 

57 

ตารางท่ี 4.21 สถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 57 
ตารางท่ี 4.22 อายกุบัสถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 58 
ตารางท่ี 4.23 รายไดก้บัสถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 59 
ตารางท่ี 4.24 ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่   59 
ตารางท่ี 4.25 อายกุบัค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 60 
ตารางท่ี 4.26 รายไดก้บัค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 61 
ตารางท่ี 4.27 ประเภทอาหารท่ีตอ้งการจะเลือกรับประทาน 62 
ตารางท่ี 4.28 อายุกบัประเภทอาหารท่ีตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียว

จงัหวดัเชียงใหม่ 
63 

ตารางท่ี 4.29 อาชีพกบัประเภทอาหารท่ีตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ 

64 

ตารางท่ี 4.30 ของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 65 
ตารางท่ี 4.31 อายกุบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 66 
ตารางท่ี 4.32 อาชีพกบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 67 
ตารางท่ี 4.33 รายไดก้บัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 68 



 

 

ฏ 

ตารางท่ี 4.34 ค่าใชจ่้ายโดยรวมกบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 69 
ตารางท่ี 4.35 ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี  ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ 

70 

ตารางท่ี 4.36 สัดส่วนการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

73 

ตารางท่ี 4.37 การชักชวนให้คนอ่ืนได้มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม9 สถานท่ี 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

74 

ตารางท่ี 4.38 ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี 
ของจงัหวดัเชียงใหม่ 

74 

ตารางท่ี 4.39 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

76 

ตารางท่ี 4.40 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นราคา 

78 

ตารางท่ี 4.41 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

79 

ตารางท่ี 4.42 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

80 

ตารางท่ี 4.43 สรุปผลความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

81 

ตารางท่ี 4.44 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มอาย ุ

82 

ตารางท่ี 4.45 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มการศึกษา 

85 

ตารางท่ี 4.46 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละอาชีพ 

88 

ตารางท่ี 4.47 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มรายไดต่้อเดือน 

91 

ตารางท่ี 4.48 ผลกระทบ (marginal effects) ของการชักชวนให้คนอ่ืนได้มาท่องเท่ียว
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ กับความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

95 



 

 

ฐ 

ตารางท่ี 

 

 
ตารางท่ี 

 
 

ตารางท่ี 

4.49 
 
 
 

4.50 
 
 

4.51 

ผลกระทบ (marginal effects) ของความตั้งใจในการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าใน
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ กับความพึง
พอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิทความตั้งใจในการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ ากบั
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิกา 
วเิคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด 
ผลกระทบ (marginal effects) ของความตั้งใจในการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าใน
สถานท่ีท่องเท่ียวนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่กบัความพึงพอใจต่อ
การท่องเท่ียว 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  หลกักำรและเหตุผล 
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดบัโลก โดยเฉพาะภาคเหนือของไทย เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความโดดเด่น และมีมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาช้านาน จึงท าให้แหล่งท่องเท่ียวในภาคเหนือเป็นปลายทางท่องเท่ียวท่ี
ดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางไปเยือนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ี  เม่ือ
ประกอบกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นคมนาคมในปัจจุบนัทั้งทางบกและทางอากาศ ช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการเดินทางให้กบันักท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน เอ้ืออ านวยต่อการขยายตลาดนักท่องเท่ียว
เฉพาะกลุ่ม (เช่น การพ านักระยะยาว การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงอาสาสมคัร (Volunteer 
Tourism) การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เป็นตน้) ให้กบัแหล่งท่องเท่ียวในภาคเหนือมากยิ่งข้ึน ฉะนั้น จาก
เอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวในภาคเหนือ ความสะดวกสบายในการเดินทาง และแนวโนม้การขยายตวั
ของนักท่องเท่ียวต่างชาติอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลดีต่อภาคการท่องเท่ียวของภาคเหนือ โดยเฉพาะการ
ลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ให้มีความพร้อมรองรับการขยายตัวของ
นกัท่องเท่ียวในระยะขา้งหนา้ (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่, 2556) 

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจอยา่งมากในขณะน้ี เน่ืองจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจยัท่ีส าคญัคือ การส่งเสริมและการ
กระตุ้นการท่องเท่ียวจากภาครัฐและความได้เปรียบด้านทรัพยากรการท่องเท่ียว และรูปแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ดอยอินทนนท์ น ้ าตก น ้ าพุร้อนปางช้าง เป็นตน้ การ
ท่องเท่ียวแหล่งวฒันธรรม เช่น หมู่บา้นชาวเขา ถนนคนเดิน ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง อีกทั้งยงัมี
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั เช่น เมืองโบราณ วดัส าคญัต่างๆ และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นตน้ นอกจากทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายแลว้ความเป็นเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรม เชียงใหม่ เป็นเมืองท่ีภูมิอากาศดี โดยเฉพาะฤดูหนาว ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
มีความทนัสมยั มีความพร้อมท่ีจะให้บริการในดา้นต่างๆ แก่นกัท่องเท่ียวไดอ้ย่างหลากหลายตามความ
ตอ้งการ ถือเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาในจงัหวดัเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
จงัหวดัเชียงใหม่ ถือเป็นเมืองท่ีน่าอยู่และน่าท่องเท่ียวแห่งหน่ึงในโลก ท่ีทางนิตยสารการท่องเท่ียวของ
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีได้ส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวทัว่โลกโดยนิตยสารทราเวล แอนด์ เล
เชอร์ (Travel & Leisure Magazine) ในปี 2553 ไดจ้ดัล าดบัให้ จงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย อยู่ในล าดบั
ท่ี 2 ของโลก รองจากกรุงเทพมหานคร อีกทั้งในปี 2552 จงัหวดัเชียงใหม่ ถูกจดัเป็นเมืองน่าท่องเท่ียว
อนัดบัท่ี 5 ของโลก โดยพิจารณาจากสถานท่ี ทศันียภาพ ความสวยงามและร่มร่ืน ศิลปวฒันธรรมและ
ประเพณี อาหารการกิน แหล่งซ็อปป้ิง ความเป็นมิตรของผูค้น ความคุม้ค่าของเงิน เป็นตน้  
 

ตำรำงที่ 1.1  ผลการส ารวจเมืองท่ีดีท่ีสุดในโลก เมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลกและเมืองท่องเท่ียวท่ีดี
ท่ีสุดของเอเชียโดยนิตยสารทราเวล แอนด์ เลเชอร์ ระหวา่งปี 2551-2553 

เมอืงท่องเทีย่ว 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ล ำดบั คะแนน ล ำดบั คะแนน ล ำดบั คะแนน 
Bangkok, Thailand 1 87.61 3 86.80 1 90.30 
Chiang Mai, Thailand - - 5 86.18 2 89.35 
Florence, Italy 5 86.24 6 85.61 3 89.13 
San Miguel de Allende, Mexico - - - - 4 89.09 
Rome, Italy 7 85.12 9 84.63 5 88.60 
Sydney, Australia 4 86.49 11 84.27 6 87.99 
Buenos Aires, Argentina 2 87.24 4 86.22 7 87.98 
Oaxaca, Mexico - - - - 8 87.78 
Barcelona, Spain - - - - 9 87.71 
New York, United States of America 8 85.03 8 84.65 10 87.18 

ท่ีมา : ทราเวล แอนด์ เลเชอร์. (2558) 
 

ในดา้นสถานการณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มาภาพรวม
การเดินทางท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม ่มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน ทั้งในดา้นจ านวนนกัท่องเท่ียวและ
รายไดจ้ากการท่องเท่ียว ซ่ึงพบว่า ใน พ.ศ. 2552 มีนกัท่องเท่ียวรวม 4,343,090 คน และเพิ่มจ านวนเป็น 
7,089,792 คน ในปี 2556 ด้านรายได้ พบว่า ใน  2552 มีรายไดร้วม 32,605.79 บาท และเพิ่มจ านวนเป็น 
58,550.5 บาท ในปี พ.ศ. 2556  (ดงัตารางท่ี 2) 
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ตำรำงที่ 1.2 จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ และรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งปี 2552 - 2556 

 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จ ำนวนนักท่องเทีย่ว (คน) 4,343,090 5,040,917 5,661,673 6,570,642 7,089,792 
ชาวไทย 3,101,790 3,345,629 3,622,511 4,378,320 4,747,887 
ชาวต่างประเทศ 1,241,300 1,695,288 2,039,162 2,192,322 2,341,905 
รำยได้ (ล้ำนบำท) 32,605.79 39,507.03 43,070.24 53,863.72 58,550.5 
ชาวไทย 19,112.02 20,975.55 23,973.93 32,530.56 36,541.53 
ชาวต่างประเทศ 13,493.77 18,531.48 19,096.31 21,333.16 22,008.97 

ท่ีมา : ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ (2558) 
 

หากพิจารณาถึงการเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จะเห็นไดว้่า 
อตัราการเพิ่มของนกัท่องเท่ียวต่างชาติมีสัดส่วนการเพิ่มท่ีมากข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีนิยมเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวจีน ญ่ีปุ่น 
ตะวนัออกกลาง เป็นต้น ทั้ งน้ีอัตราการเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวจังหวดั
เชียงใหม่  สืบเน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นเมืองขนาดใหญ่รองจากเมืองหลวงของประเทศไทย คือ 
กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีความพร้อมในหลายๆ ดา้น อาทิ แหล่งท่องเท่ียว ท่ีพกั ร้านอาหาร และร้านสินคา้
ของท่ีระลึก และศูนยก์ารประชุมท่ีใหญ่ๆ หลายแห่ง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ มากมาย  จึงท าให้มีการเดินทางเขา้มาจงัหวดัเชียงใหม่  มีแนวโนม้ของจ านวนนกัท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึนทุกปี (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556) 
 

ตำรำงที่ 1.3 สถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 7 ล าดบั แยก
สัญชาติ ระหวา่งปี 2555 – 2556 

ประเทศ ปี พ.ศ. 2555 (จ ำนวน:คน) ปี พ.ศ. 2556  (จ ำนวน:คน) 
จีน 79,952 280,125 
ญ่ีปุ่น 168,350 168,090 
ฝร่ังเศส 172,412 163,896 
สหราชอาณาจกัร 110,196 142,834 
เยอรมนี 100,218 137,113 
สหรัฐอเมริกา 219,608 136,300 
ออสเตรเลีย 126,858 125,419 

ท่ีมา : ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ (2558) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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จงัหวดัเชียงใหม่ ถือเป็นจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย 
ผนวกกบัความโดดเด่นของศิลปวฒันธรรมลา้นนาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
ซ่ึงเหมาะส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ การพฒันาสาธาณูปโภคขั้นพื้นฐาน และท่ีตั้ง
ของจงัหวดัเชียงใหม่ อยูไ่ม่ห่างไกลจากประเทศจีนมากนกั ใชเ้วลาเดินทางไม่นาน ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมี
เวลาวา่งนอ้ยตดัสินใจเลือกจงัหวดัเชียงใหม่  เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิง
ท่ีเป็นจุดเด่นในมุมมองของนักท่องเท่ียวจีน ท าให้เป็นตวัดึงดูดนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวใน จงัหวดั
เชียงใหม่ มากข้ึน และการขยายเท่ียวบินตรงจากเมืองต่าง ๆ ของจีนมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ ท าให้ตลาด
นักท่องเท่ียวจีนยงัคงมีแนวโน้มขยายตวัในอตัราสูงต่อเน่ือง (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.), 
2556)  นอกจากน้ีจากการด าเนินการกระตุ้นการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา มีแนวนโยบายเร่งด าเนินแผนกระตุน้ตลาดท่องเท่ียวไทยในจีน ไดแ้ก่ 1) ร่วมมือ
กบัพนัธมิตรบริษทัจีน ซ่ึงมีสาขากว่า 200 แห่งทัว่ประเทศจีนชูแพ็คเกจทวัร์ ดึงนักท่องเท่ียวจีนเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยในช่วงวนัหยุดตรุษจีน 2) ด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนของไทยในการท าการตลาดเชิงรุก อาทิ การน า ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่องเท่ียว 
ร่วมเดินทางไปโรดโชวต์ามมณฑลต่าง ๆ ของจีน และการจดัแฟมทริป ด้วยการเชิญทางตวัแทนของ
ทางการจีน รวมทั้งส่ือมวลชนและเอเยนตท์วัร์ในจีนเดินทางมาสัมผสับรรยากาศตามแหล่งท่องเท่ียวไทย
ในเส้นทางท่ีหลากหลาย 3) การขยาย/เพิ่มเท่ียวบินตรงระหวา่งไทยและมณฑลท่ีส าคญั โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลส าคญั ด้วยการขยายเส้นทางบินตรงสู่จุดหมายปลายทางท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ มากข้ึน
นอกเหนือจาก กรุงเทพฯ อาทิ ภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว (การท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.), 2557) ตลอดจนรวมไปถึงนโยบาย
เปิดประเทศและปฏิรูป เศรษฐกิจแบบสมยัใหม่ของจีน ท าให้สภาวะของเศรษฐกิจของประเทศจีนดีข้ึน
และส่งผลให้ประชาชนมีก าลงัทรัพยม์ากข้ึนจึงเพิ่มโอกาสการเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีนมากข้ึน
และจาก ความสัมพันธ์อันดีของไทย-จีน จึงท าให้ไทยเป็นประเทศเป้าหมายในการเข้ามาทั้ งเพื่อ
ประโยชน์ในการแลกเปล่ียนความรู้ ความร่วมมือ และเพื่อการท่องเท่ียวทศันศึกษา และอีกอย่างคือ 
โปรแกรมทัวร์จากจีน - ไทย - จีน มีราคาท่ีถูกมาก โดยเฉล่ียโปรแกรม 6 คืน 7 วนั ราคา 17,000 บาท 
พร้อมอาหารและท่ีพกั ดงันั้น นกัท่องเท่ียวจีนจึงหลัง่ไหลเขา้มาในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง โดยแหล่ง
ท่องเท่ียว 5 อันดับแรกท่ี  นักท่องเท่ียวจีนนิยม คือ กรุงเทพฯ, พัทยา, ภูเก็ต, เชียงใหม่, ระยอง (การ
ท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.), 2558) 

นอกจากน้ีจากแรงหนุนจากตลาดนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่าน
มาตามกระแสภาพยนตร์จีนท่ีเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย โดยเฉพาะตามสถานท่ีต่างๆ ในจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกบัความสะดวกดา้นการเดินทางจากจีนมายงัเชียงใหม่ดว้ยเส้นทาง R3A 
ผา่นด่านเชียงของ และทางอากาศ ดว้ยเท่ียวบินตรง ซ่ึงมีทั้งเท่ียวบินประจ าและเท่ียวบินเช่าเหมาล า ดงัจะ
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เห็นไดจ้ากสถิตินกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมายงัภาคเหนือของไทยผา่นด่านเชียงของ จงัหวดัเชียงราย 
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 (มกราคม - กรกฎาคม) มีนักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางมาภาคเหนือของ
ไทย จ านวน 20,331 คน เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.1 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี อีกทั้งมีนกัท่องเท่ียวชาวจีน
เดินทางโดยบินตรงมายงัจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึนกว่าเท่าตวั (+137.5%) ดว้ยจ านวน 162,845 คน เหล่าน้ี
อาจจะช้ีให้เห็นทิศทางของนกัท่องเท่ียวชาวจีน (โดยเฉพาะตอนใต)้ ท่ีนบัวนัจะมีบทบาทส าคญัต่อการ
ท่องเท่ียวของเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของภาคเหนือ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2557) 
 

ตำรำงที่ 1.4 จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย เดือนมกราคม – กรกฎาคม 
2557 จ าแนกตามด่านท่ีส าคญั 

ด่ำน จ ำนวน (คน) อตัรำเตบิโต 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 943,227 -39.9% 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 418,778 -21.8% 
ภูเก็ต 553,564 -13.3% 
เชียงใหม่ 162,845 +137.5% 
เชียงของ (เชียงราย) 20,331 +41.1% 

ท่ีมา: ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2557 
 

จากรายงานของ สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (2556) ได้ศึกษา พฤติกรรม
นักท่องเท่ียวจีนยุคใหม่: กรณีศึกษานักท่องเท่ียวจีนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการเก็บขอ้มูลจริงกบั
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเขา้มาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่ในระหวา่งเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2556 จ านวน 
248 ตวัอย่าง พบว่า สถานการณ์ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ในปี 2556 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีน เขา้
มาท่องเท่ียวจ านวนมากถึง 280,125 คน คิดเป็นอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 250.37 เม่ือเทียบกบัปี 2555 ท่ี
ผ่านมา และในด้านเหตุจูงใจท่ีนักท่องเท่ียวจีน มาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อการพกัผ่อนหย่อนใจเป็น
ส าคญั โดยเหตุผลท่ีเลือกเชียงใหม่ก็ดว้ยความโดดเด่นมีช่ือเสียงดา้นศิลปวฒันธรรม และมีป่าไมภู้เขาท่ี
สวยงาม ลกัษณะการเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว ส่วนใหญ่มาเป็นคู่สามีภรรยา ครอบครัว หรือมากบัเพื่อน 
ส่ิงท่ีน่าสนใจจากการวจิยัคร้ังน้ี คือรูปแบบของการมาเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจีนซ่ึงสอดคลอ้งไปกบัความ
เป็นเมืองเชียงใหม่ค่อนข้างมาก กล่าวคือนักท่องเท่ียวเกินกว่าร้อยละ 60 เลือกการมาท่องเท่ียวในเชิง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเป็นอนัดบัแรก รองลงไปอนัดบัท่ีสอง จะสนใจในเร่ืองการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติซ่ึงมีจ านวนอยู่ท่ีประมาณ  ร้อยละ 40 ในขณะท่ีอนัดบัท่ีสามและส่ีจะเป็นการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและการท่องเท่ียวแบบผจญภยัซ่ึงจะมีอยู่ท่ีประมาณ   ร้อยละ 27 ส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวจีนอย่างมาก มีจ านวน 9 แห่ง ดังน้ี  (กรวรรณ        
สังขกรร, จกัรี เตจะ๊วารี และกาญจนา จ้ีรัตน์, 2556) 
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ตำรำงที ่1.5 สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเลือกไปเยอืน 
ล ำดบั รำยช่ือสถำนที่ท่องเที่ยว จ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวจีนที่เลอืกไปเยอืน (ร้อยละ) 
1 ประตูท่าแพ  182 (73.4) 
2 วดัพระธาตุดอยสุเทพ  145 (58.5) 
3 ไนทบ์าร์ซาร์  145 (58.5) 
4 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  133 (53.6) 
5 วดัพระสิงห์  123 (49.6) 
6 ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ)  101 (40.7) 
7 วดัเชียงมัน่  79 (31.9) 
8 ปางชา้งแม่สา  71 (28.6) 
9 ถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย)  68 (27.4) 

ท่ีมา:  กรวรรณ สังขกร, จกัรี เตจะ๊วารี และกาญจนา จ้ีรัตน์ (2556) 
 
นอกจากน้ีเม่ือนกัท่องเท่ียวจีนกลุ่มตวัอยา่งถูกถามวา่ช่ืนชอบส่ิงใดในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด 

พบวา่ อธัยาศยัของผูค้นในจงัหวดัเชียงใหม่ รองลงไปคือวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ตลอดจนอาหารอร่อยและ
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวจีนในล าดบัสูงเช่นกนั จะเห็นได้ว่า 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวจีน ทั้ง 9 แห่งนั้น ส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและประเพณี  สถานท่ีท่องเท่ียวทางการศึกษา ตลอดจนสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ ทั้งน้ีจงัหวดัเชียงใหม่ ถือเป็นจงัหวดัขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตภาคเหนือ มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย มีแหล่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ง่าย และ จากกระแสการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ในปัจจุบนัถือเป็นเร่ืองท่ีน่าจบัตามองอยา่งมาก ผนวกกบัตลาดท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอ่ืน ๆ ทัว่โลก มีการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างสูง ผูศึ้กษาจึง
เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ียอดนิยมของจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมุ่งประเด็นท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อน าเสนอแนวทางการจดัท ารูปแบบ
แพ็คเกจทวัร์ท่ีเหมาะสมส าหรับ 9 สถานท่ียอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อไป 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม
ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  
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1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่และความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวจีน จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย และสถานท่ี 9 แห่งยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะศึกษา
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประตูท่าแพ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ไนทบ์าร์ซาร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วดัพระสิงห์ ถนน
คนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ) วดัเชียงมัน่ ปางชา้งแม่สา และถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย)  

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่และความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวจีน และผลการศึกษาเป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ในการพฒันารูปแบบแพ็คเกจทวัร์ท่ีเหมาะสมส าหรับ 9 สถานท่ียอด
นิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ การประชาสัมพนัธ์ ให้ขอ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อไป 
 
1.5 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

กำรท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวของการเดินทางของบุคคล
จากท่ีอยู่อาศยัปกติ ไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวเพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ท่ีไม่ใช่เพื่อการหารายได้หรือ
ท างานประจ า ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ ท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลท่ีเดินทางกบัธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีผลิตสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ภาครัฐดูแลการท่องเท่ียว และชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว  

พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้
สินคา้และบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีมีความหมาย
ครอบคลุมถึงคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด อาชีพ สถานภาพ
สมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว ฤดูกาลท่ีนิยมมาท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทาง 
จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลท่ีศึกษาก่อนเดินทางมาท่องเท่ียว ระยะเวลาท่ีพกั สถานท่ี
พกั ฯลฯ  

รำยกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชำวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง รูปแบบการท่องเท่ียวท่ี
นักท่องเท่ียวให้ความส าคญัและเลือกท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่งนั้นๆ ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อ



 

8 
 

สุขภาพ การท่องเท่ียวทางวฒันธรรม การท่องเท่ียวเพื่อซ๊อปป้ิงสินค้า/ของทีระลึก การท่องเท่ียวเพื่อ
พกัผอ่น การท่องเท่ียวเพื่ออาหารการกิน เป็นตน้ 

สถำนที่ท่องเที่ยว 9 สถำนที่ยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวจีนจ านวนมาก ซ่ึงจากรายงานการวิจยัของสถาบนัสังคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดจ้ดัล าดบัสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนนิยมท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด 9 ล าดบั ไดแ้ก่  ประตูท่าแพ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ไนท์บาร์ซาร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วดัพระ
สิงห์ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ) วดัเชียงมัน่ ปางชา้งแม่สา และถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย) 

ควำมพึงพอใจต่อรำยกำรท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชำวจีน  หมายถึง 
ทศันคติหรือความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีมีต่อรายการท่องเท่ียวในดา้นผลิตภณัฑ์  ราคา การจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

นักท่องเที่ยวชำวจีน หมายถึง บุคคลท่ีเดินทางไปยงัประเทศใดประเทศหน่ึง ซ่ึงไม่ใช่ถ่ินท่ีอยู่
ของบุคคลนั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีหมายถึงเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม ่ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 
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บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของ
จงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางการศึกษา และน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดรายการน าเทีย่ว  

ความหมายและลกัษณะการจัดรายการน าเที่ยว 
การจดัรายการน าเท่ียว หรือการจดัรวมผลิตภณัฑ์ หมายถึง การจดัรวมสินค้าและบริการการ

ท่องเท่ียวหลายๆ อย่างท่ีเหมาะสมเขา้ด้วยกนัเพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ การจดัรวม
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวจะกระท าได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี (ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2550)  

1.  ผูป้ระกอบธุรกิจ (Supplier) รายเดียวกันเป็นผูจ้ดัแล้วหาตลาดลูกค้าและจ าหน่ายเอง เช่น 
Hotel weekend package โรงแรมจัดรวมท่ีพัก  อาหารและกิจกรรมพักผ่อนอ่ืนๆ  ไว้ส าหรับลูกค้า
ครอบครัวในราคาเหมาจ่าย  

2.  ผูป้ระกอบธุรกิจหลายรายร่วมกนัจดัรวมผลิตภณัฑ์ แลว้รวมขายเป็นผลิตภณัฑ์เดียว (Single 
Product) ในราคาเหมาจ่าย ท าให้ลูกคา้มีโอกาสในการเลือกซ้ือในราคายุติธรรมและท าให้ผลิตภณัฑ์ขาย
ง่ายกวา่การขายเด่ียว  

3.  ผู ้ประกอบธุรกิจการจัดน าเท่ียว (Tour Operator) บริษัทตัวแทนจ าหน่ายการท่องเท่ียว 
(Travel Agent) เป็นผู ้จ ัดรวมผลิตภัณฑ์แล้วจ าหน่ายเอง โดยจ่ายค่านายหน้า (Commission) ให้แก่ผู ้
ประกอบธุรกิจนั้ นๆ การจัดแบบน้ีช่วยให้ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวหลากหลาย เป็นช่องทางการจัด
จ าหน่ายท่ีส าคญัของผูป้ระกอบธุรกิจและท าใหธุ้รกิจการท่องเท่ียวเจริญเติบโต 

ขั้นตอนการจัดรายการน าเที่ยว 
การจดัรายการน าเท่ียวของธุรกิจน าเท่ียวควรขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี คือ (บุญเลิศ จิตตั้ง

พฒันา, 2550) 
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1.  การวางแผนการจัดรายการน าเทีย่ว  
1.1 การวางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการวางแผนการจดัรายการน าเท่ียวจ าเป็นตอ้ง

ก าหนดลูกคา้กลุ่มเป้าหมายให้แน่นอนวา่เป็นใคร ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอาจก าหนดจากอาชีพ อาย ุ
การศึกษา รายได ้ฯลฯ  

1.2 การวางแผนก าหนดสถานท่ีน าชม เป็นการวางแผนก าหนดประเภททรัพยากรการ
ท่องเท่ียวท่ีต้องการจะเข้าชมให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยต้องท าการศึกษาว่าทรัพยากร
ท่องเท่ียวประเภทใดท่ีก าลงัอยู่ในความนิยมซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการวางแผนเลือก
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อน าชมนั้นควรเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะส าคญั ดงัต่อไปน้ี คือ  

1.2.1 ตอ้งก าลงัอยูใ่นความนิยม  
1.2.2 มีส่ิงอ านวยความสะดวกพร้อมพอสมควร  
1.2.3 มีส่ิงดึงดูดอยา่งกวา้งขวางแก่คนทุกกลุ่ม  
1.2.4 มีระยะทางไกลพอสมควร เน่ืองจากระยะทางไกลจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากกว่า

และใหร้ายไดแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียวไดดี้กวา่ดว้ย  
1.2.5 มีฤดูกาลท่องเท่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม  
1.2.6 มีตวัแทนหรือลูกคา้แนะน าใหก้ าหนดไวใ้นรายการท่องเท่ียว  

1.3 การวางแผนก าหนดวนัเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียวแต่
ไม่ควรนานเกินไป และควรก าหนดวนัเดินทางในวนัหยุดหรือเทศกาล จะท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถไป
ไดส้ะดวก แต่จะมีปัญหาเร่ืองท่ีพกัในช่วงวนัหยุด  

1.4 การวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นการวางแผนก าหนดค่าใช้จ่ายการ
ท่องเท่ียวต่อคนแบบเหมาจ่าย ซ่ึงจะตอ้งก าหนดว่าจะรวมค่าใช้จ่ายอะไรไวบ้า้ง และค่าใช้จ่ายอะไรไม่
รวมไวบ้า้ง เช่น ค่าอาหารจะใหมี้ก่ีม้ือ แต่ละม้ือจะกินดีขนาดไหน เป็นตน้  

1.5 การวางแผนการส่งเสริมการตลาด เป็นการวางแผนส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุน้หรือ
เร่งเร้าให้นกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวของเรา แมว้า่เราจะมีการจดัรายการน าเท่ียวท่ีดีแต่
ถา้ไม่เป็นท่ีรู้จกัยอ่มไร้ประโยชน์ จึงตอ้งใช้การส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือช่วยนอกจากนั้นยงัเป็นท่ี
ยอมรับกันว่าแม้รายการน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั นักท่องเท่ียวจะเลือกซ้ือรายการน าเท่ียวท่ีมี
ระบบส่งเสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่ 

 
2.  การด าเนินการจัดรายการน าเที่ยว  

2.1 การเขียนขอ้มูลเก่ียวกบัการเดินทาง เป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเส้นทางการจดั
รายการน าเท่ียวท่ีไดว้างแผนไวแ้ลว้ โดยขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการเขียนรายละเอียดการจดัรายการน าเท่ียว 
ประกอบดว้ย  
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2.1.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและระยะทางจากสถานท่ีท่องเท่ียวหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ท าให้
สามารถค านวณระยะเวลาในการเดินทางไดอ้ยา่งคร่าวๆ  

2.1.2 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจะไป เช่น แผ่นพิมพ ์วารสาร หรือ ส่ิง
ตีพิมพอ่ื์นๆ ท่ีมีประวติัและขอ้มูลอ่ืนๆ ของสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ  

2.1.3 รายละเอียดของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูป้ระกอบธุรกิจขนส่ง ผู้
ประกอบธุรกิจท่ีพกัแรม ผูป้ระกอบธุรกิจอาหาร ผูป้ระกอบธุรกิจสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้  

2.1.4 รายละเอียดเก่ียวกบัการเดินทาง เช่น ประเภทของการขนส่งท่ีจะเดินทาง ตาราง
การเดินทางของการขนส่ง ค่าโดยสาร ท่ีตั้งโรงพยาบาล ท่ีตั้งสถานีต ารวจ เป็นตน้  

2.2 การส ารวจเส้นทางรายการน าเท่ียว เป็นการเดินทางไปส ารวจของรายการน าเท่ียวท่ีได้
วางแผนไว ้โดยจะก าหนดเส้นทางส ารวจไวห้ยาบๆ ดงัน้ี 

2.2.1 ยานพาหนะท่ีจะใชใ้นการเดินทาง  
2.2.2 ระยะเวลาในการเดินทางจากจุดต่างๆ  
2.2.3 ความยากง่ายในการเดินทาง  
2.2.4 จุดท่องเท่ียว จุดหยุดพกั จุดพกัรับประทานอาหาร จุดพกัแรม จุดซ้ือสินคา้ท่ี

ระลึก  
2.2.5 มาตรฐาน ศกัยภาพและคุณภาพของบริการ ณ จุดต่างๆ ในขอ้ 4  
2.2.6 กิจกรรมการท่องเท่ียว  

2.3 การติดต่อกบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการเดินทางไปติดต่อเจรจาเอง ท าให้สามารถสัมผสั
กบัสถานท่ีจริง บรรยากาศของสถานท่ี รวมทั้งสามารถเจรจาต่อรองและไดร้ายละเอียดดียิ่งข้ึนธุรกิจท่ี
ตอ้งติดต่อเจรจา ไดแ้ก่  

2.3.1 ท่ีพกัแรม เม่ือส ารวจแลว้ว่าจะมีจุดพกัแรมท่ีใดตอ้งติดต่อกบัธุรกิจท่ีพกัแรมใน
จุดนั้นอาจเป็นโรงแรม บงักะโล รีสอร์ท ฯลฯ พร้อมทั้งเจรจาเร่ืองราคาค่าหอ้งและจองหอ้งพกัดว้ย  

2.3.2 อาหารเคร่ืองด่ืม เม่ือส ารวจแลว้วา่จะตอ้งมีจุดพกัรับประทานอาหารก่ีแห่ง ก็ตอ้ง
ติดต่อกบัร้านอาหารท่ีมีช่ือของจุดพกันั้นๆ ไม่ควรจดัรายการอาหารซ ้ ากนัระหวา่งเดินทาง  

2.3.3 จุดแวะชมระหวา่งทาง เม่ือส ารวจแลว้วา่จะแวะชมจุดไหนและชมอะไร ถา้หาก
จ าเป็นตอ้งขออนุญาตเจา้ของสถานท่ีก่อน หรือจะตอ้งเสียค่าเขา้ชม หรือตอ้งมีการจองล่วงหน้า ก็ตอ้ง
ติดต่อด าเนินการใหเ้รียบร้อย  

2.3.4 ยานพาหนะเดินทาง เม่ือส ารวจแลว้วา่จะตอ้งใชย้านพาหนะใดเดินทาง ซ่ึงอาจจะ
ตอ้งใชย้านพาหนะมากกวา่หน่ึงชนิดก็ได ้นอกจากนั้นยงัตอ้งค านึงถึงจ านวนวนัในการเดินทางเพื่อจะได้
ติดต่อสารองท่ีนัง่ หรือเช่ายานพาหนะตามตอ้งการให้เรียบร้อย 
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2.4 การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียว เป็นการเขียนรายละเอียดของรายการน าเท่ียวท่ี
ก าหนดไว ้โดยผสมผสานกบัขอ้มูลท่ีได้ไปส ารวจมา ซ่ึงการเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวสามารถ
เขียนไดเ้ป็น 2 ชนิดใหญ่ คือ  

2.4.1 การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับนักท่องเท่ียว เป็นการเขียน
รายละเอียดรายการน าเท่ียวแบบคร่าวๆ เพื่อให้นักท่องเท่ียวทราบว่ารายการน าเท่ียวน้ีมีการเดินทาง
ท่องเท่ียวก่ีวนั เร่ิมออกเดินทางเม่ือไร ส้ินสุดการเดินทางวนัไหน เดินทางโดยยานพาหนะใด ออกเดินทาง
เม่ือไร ส้ินสุดท่ีไหน พกัท่ีใด มีการเล้ียงอาหารม้ือใดบา้งไม่เล้ียงม้ือใดบา้ง จุดแวะพกัหรือจุดแวะชมอยูท่ี่
ไหน แต่ละแห่งใชเ้วลาเท่าไร ซ่ึงอาจเขียนรายการน าเท่ียวได ้2 แบบ คือ  

ก. การเขียนรายการน าเท่ียวแบบบอกเฉพาะเส้นทางและจุดท่องเท่ียวพร้อมวนั
เดินทางไปและกลบัหรือบอกจ านวนวนัเดินทางท่องเท่ียว  

ข. การเขียนรายการน าเท่ียวแบบก าหนดเป็นตารางท่ีบอกการท่องเท่ียวอย่าง
ละเอียด ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบย่อยๆ คือ (1) แบบ Outline Itinerary เป็นการเขียนรายการน าเท่ียวท่ี
บอกก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนัอยา่งไม่มีรายละเอียดและ (2) แบบ Descriptive Itinerary เป็นการเขียน
รายการน าเท่ียวบอกก าหนดการท่องเท่ียวแต่ละวนัอยา่งละเอียดตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งคร่าวๆ  

2.4.2 การเขียนรายละเอียดรายการน าเท่ียวส าหรับหวัหนา้ทวัร์ เป็นการเขียนรายการน า
เท่ียวอย่างละเอียดส าหรับหัวหนา้ทวัร์ โดยการน ารายละเอียดรายการน าเท่ียวท่ีเขียนเพื่อนกัท่องเท่ียวมา
เพิ่มเติมรายละเอียดเก่ียวกบัการนดัหมายท่ีตอ้งติดต่อ หมายเลขโทรศพัท ์สถานท่ีฉุกเฉินพร้อมหมายเลข
โทรศพัท์ เช่น โรงพยาบาล โรงพกั บริษทัรถเช่า (ในกรณีเกิดรถเสีย) นอกจากนั้นยงัมีระยะเวลาท่ีชดัเจน
ว่าแต่ละจุดต้องใช้เวลาเท่าไร สถานท่ีน าชม จุดพกั กิจกรรมท่ีจะท า หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลท่ี
จะตอ้งติดต่อในกรณีฉุกเฉินดว้ย  

2.5 การเขียนระบุเง่ือนไขไว้ในรายการน าเท่ียว หากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  เกิดข้ึน
นกัท่องเท่ียวไม่สามารถเอาผิดได ้โดยระบุเง่ือนไขไว ้ดงัน้ี “หมายเหตุ: ราคาและรายการอาจเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้”  

 
3. การคิดราคารายการน าเที่ยว  

3.1 ปัจจยัก าหนดราคารายการน าเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียว
แบบเหมาจ่าย ซ่ึงมีปัจจยัส าคญัอยู ่5 ปัจจยั คือ  

3.1.1 คุณภาพของรายการน าเท่ียว เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคารายการน าเท่ียว 
ถา้หากก าหนดรายการน าเท่ียวมีคุณภาพสูง ราคาก็มกัจะตอ้งสูงดว้ย เช่น การจดัรายการน าเท่ียวท่ีเลือก
สถานท่ีดี มีท่ีพกัดี ยานพาหนะขนส่งดี รับประทานอาหารหรู เป็นตน้  
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3.1.2 ลกัษณะเฉพาะของรายการน าเท่ียว เป็นการจดัรายการน าเท่ียวท่ีมีลกัษณะแปลก 
เด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง ย่อมท าให้สามารถก าหนดราคาสูงกว่าราคาทัว่ไปได ้
เช่น จดัรายการน าเท่ียวท่ีใหน้กัท่องเท่ียวข่ีชา้ง ล่องแพ นัง่รถมา้ชมเมือง เป็นตน้ 

3.1.3 สภาพการแข่งขนั เป็นปัจจยัท่ีส าคญัหน่ึงท่ีมีผลต่อการก าหนดราคา ถา้หากตลาด
ใดมีสภาพการแข่งขนัสูง การก าหนดราคาก็ไม่สามารถก าหนดสูงได ้ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงราคาคู่  แข่งขนั  

3.1.4 ฤดูกาล ถา้จดัรายการน าเท่ียวในช่วงฤดูการท่องเท่ียว สินคา้หรือบริการท่องเท่ียว
มกัจะไม่ลดราคาให้ผูซ้ื้อมากนักเพราะถือว่าเป็นเวลาทองของการด าเนินธุรกิจ ท าให้ต้นทุนการจดั
รายการน าเท่ียวสูงจึงตอ้งคิดราคารายการน าเท่ียวสูงตามดว้ย  

3.1.5 ก าไรท่ีตอ้งการ โดยทัว่ไปราคารายการน าเท่ียวมกัประกอบดว้ยตน้ทุนการผลิต+
ตน้ทุนการจดัการ+ก าไร ถา้หากธุรกิจน าเท่ียวใดตอ้งการก าไรมากก็จะท าให้ราคาสูงกว่าคู่แข่งขนั อาจ
ขายรายการน าเท่ียวไม่ไดจึ้งมกัก าหนดอตัราก าไรอยูร่ะหวา่ง 10-20%  

3.2 โครงสร้างราคารายการน าเท่ียว เป็นส่วนประกอบในการก าหนดราคารายการน าเท่ียว
แบบเหมาจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 5 รายการ คือ  

3.2.1 ค่าขนส่ง เป็นค่ายานพาหนะจากจุดเร่ิมต้นของการท่องเท่ียวไปยงัจุดหมาย
ปลายทางและกลบั ซ่ึงอาจรวมถึงค่ารับส่งนักท่องเท่ียวจากสถานีขนส่งหรือท่าอากาศยาน ค่าพาหนะ
ขนส่งภายในแหล่งท่องเท่ียว ค่าภาษีสนามบิน ภาษีการเดินทางดว้ย  

3.2.2 ค่าท่ีพกั เป็นค่าพกัแรมของนักท่องเท่ียวท่ีรวมในราคาเหมาจ่ายด้วย อาจเป็นท่ี
พกัในโรงแรม เกสทเ์ฮาส์ บงักะโล หรือท่ีพกัแรมอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัประเภทลูกคา้เป้าหมาย  

3.2.3 ค่าอาหาร เป็นค่าจดัเล้ียงอาหารแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงอาจเล้ียงทุกม้ือหรือบางม้ือก็
ไดโ้ดยอาจเล้ียงแบบธรรมดาหรือหรูหราก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของลูกคา้เป้าหมายแต่ตอ้งแจง้ไวใ้น
รายการน าเท่ียววา่จะบริการอาหารประเภทใด ก่ีม้ือ ม้ือใดบา้ง  

3.2.4 ค่าบริการอ่ืนๆ เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจ่ายในการบริการนักท่องเท่ียว เช่น ค่า
เท่ียวชมเมือง ค่าเข้าชมสถานท่ี ค่าเข้าชมการแสดง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋า ค่ามคัคุเทศก์ ค่าประกันภัย
เดินทาง ค่าเบด็เตล็ด เป็นตน้  

3.2.5 ค่าประกอบการและก าไร เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวแบบ
เหมาจ่ายพร้อมก าไรท่ีตอ้งการ โดยปกติค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจดัรายการน าเท่ียวจะประกอบดว้ย
ค่าใชจ่้ายดา้นการตลาดและค่าใชจ่้ายดา้นการจดัการ ส่วนก าไรก็คือผลตอบแทนของผูป้ระกอบธุรกิจน า
เท่ียวท่ีตอ้งเขา้มาเส่ียงในการด าเนินงานจดัน าเท่ียวโดยปกติมกัคิดในอตัรา 10-20% ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
ข้ึนอยูก่บัสภาพการแข่งขนัเป็นส าคญั 

 
 



 

14 
 

ประเภทของการจัดรายการน าเที่ยว 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2550) จ าแนกประเภทของการจัดรายการน าเท่ียวหรือการจัดรวม

ผลิตภณัฑอ์อกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
1. การผสมผลติภัณฑ์ 

1.1 การจดัรวมผลิตภณัฑ์จากองค์ประกอบการท่องเท่ียวท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ท่ีพกั อาหาร การ
เดินทางและการขนส่ง กิจกรรมการท่องเท่ียว การน าชมส่ิงบนัเทิงและจ าหน่ายในราคาเหมาจ่ายท่ีเรียกวา่ 
All Inclusive Package  

1.2 การจัดรวมผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวบางอย่างเข้าด้วยกันตามความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่  

1.2.1 Escorted tour เป็นการจดัน าเท่ียวแบบเหมาจ่ายไปตามเส้นทางท่ีก าหนด แต่มีบาง
รายการท่องเท่ียวใหเ้ลือกเดินทางไปเอง หรือรับประทานอาหารบางม้ือเอง และใชร้ถโคช้ในการเดินทาง
เป็นส่วนใหญ่  

1.2.2 Fly-drive package หมายถึง การเดินทางไปกลบัโดยรวมค่าโดยสารเคร่ืองบินและ
รถยนต์เช่าท่ีจุดหมายปลายทาง เช่น สายการบิน Lufthansa จดัรวมผลิตภณัฑ์ร่วมกบับริษทัรถเช่า Avis 
เรียกวา่ Fly drive classics ขายให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปประเทศ
เยอรมนีหรือออสเตรีย พร้อมทั้งรถเช่าอีก 5 วนัหรือมากกว่า การจดัรวมผลิตภณัฑ์แบบน้ีเหมาะส าหรับ
คนท่ีชอบจดัการเดินทางดว้ยตนเองในแหล่งท่องเท่ียว  

1.2.3 Fly-cruise package หมายถึง การเดินทางไปกลบัโดยรวมค่าโดยสารเคร่ืองบินไปยงั
ท่าเรือท่ีเป็นจุดเร่ิมของการเดินทางโดยเรือสาราญ (Cruise)  

1.2.4 Accommodation and meal package หมายถึง การจดัรวมท่ีพกัประเภทใดก็ได้และ
อาหารบางม้ือในราคาเหมาจ่าย เช่น  

-  American Plan (AP) หรือ Full pension รวมค่าอาหาร 3 ม้ือในค่าท่ีพกัแต่ละวนั  
-  Modified American Plan (MAP) รวมค่าอาหาร 2 ม้ือในค่าท่ีพกัแต่ละวนั ลูกค้า

จดัหาม้ือกลางวนัเอง  
-  Bed and Breakfast (B&B) รวมค่าอาหารเช้าแบบ Continental breakfast ในค่าท่ี

พกัแต่ละวนั บางท่ีเรียกวา่ Continental plan  
1.2.5 Event package การจดัรวมผลิตภณัฑ์เม่ือมีเหตุการณ์  หรือโอกาสพิเศษ เช่น การ

แข่งขนักีฬาโอลิมปิก นิยมจดัรวมค่าขนส่ง ค่าท่ีพกั ค่าอาหารและค่าเขา้ชม  
1.2.6 การจดัรวมผลิตภณัฑ์ตามโปรแกรมความสนใจพิเศษ เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

การเดินทางไปเล่นสกี เรือใบ ตีกอลฟ์ ทาอาหารและความสนใจพิเศษอ่ืนๆ  
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1.2.7 Entertainment package จดัรวมผลิตภัณฑ์เพื่อการพกัผ่อนให้แก่ลูกค้าในท้องถ่ิน 
ไม่รวมท่ีพกั เช่น จดัรวมค่าอาหาร ค่าชมละคร ค่าเขา้ชมสวนสนุกและน าเท่ียวอ่ืนๆ  

2. ตลาดเป้าหมาย  
2.1 กลุ่มลูกคา้ท่ีไดรั้บรางวลัในการท างานให้ไปท่องเท่ียว (Incentive package or tours) จะ

มีบริษทัตวักลางในการรับจดัทวัร์รางวลั โดยการติดต่อกบัผูป้ระกอบธุรกิจการท่องเท่ียวต่างๆบริษทั
เหล่าน้ีมีช่ือเรียกต่างๆ กนัไป เช่น Full-service intensive companies, Specialized incentive travel planning 
firms, Corporate travel managers, Convention/Meeting planners และ Travel Agents จัดรวมผลิตภัณฑ์
แลว้เสนอขายผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ  

2.2 กลุ่มลูกคา้ผูม้าประชุม (Convention/Meeting packages) นิยมจดัรวมค่าท่ีพกั ค่าอาหาร
ค่าน าชมสถานท่ี หรือส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียวเน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีอ านาจในการซ้ือสูงและเดินทาง
มาในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้ 

2.3 กลุ่มญาติหรือกลุ่มบุคคลท่ีมาจากเช้ือชาติ  ภาษา ศาสนาเดียวกัน (Affinity group 
package) เช่น การจดัทัวร์ให้แก่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ชมรม สโมสรต่างๆ คนพิการและกลุ่ม
ศาสนาอิสลามอ่ืนๆ  

2.4 กลุ่มครอบครัว (Family vacation package) จดักิจกรรมส าหรับเด็กในโปรแกรม Family 
weekend package  

2.5 กลุ่มลูกคา้ท่ีสนใจกิจกรรมบางอยา่งเป็นพิเศษ (Special interest group)  
3. ช่วงระยะเวลา  

3.1 ช่วงสุดสัปดาห์ (Weekend and minivacation package)  
3.2 วนัหยุดพกัผอ่น (Holiday package)  
3.3 ช่วงฤดูกาล (Seasonal package)  
3.4 ช่วงก่อนและหลงัการประชุม (Pre and Post convention package)  
3.5 ระยะเวลาเฉพาะตามท่ีตอ้งการ เช่น 1-2 สัปดาห์  
3.6 ช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Off-peak specials)  

4. การจัดการการเดินทาง  
4.1 การเดิ นท างมาต่ างประ เทศ ส่ วนตัว  (Foreign Independent Tour: FIT) ส าห รับ

นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาส่วนตวั (Free Individual Traveler: FIT)  
4.2 การเดินทางมาเป็นกลุ่ม จ านวนคนน้อยสุดเท่าท่ีจะจดัได ้(Group Inclusive Tour: GIT) 

เดินทางตามรายการเป็นปกติ  
4.3 การเดินทางแบบเช่าเหมาล า (Charter Tour)  
4.4 การจดัการเดินทางในแต่ละจุดหมายปลายทาง  
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ทั้งน้ี การจดัการการเดินทางนั้น ควรใหค้วามส าคญัในหลกัการดงัต่อไปน้ี 
1. ควรมีการวางแผนล่วงหน้าหลายๆ เดือน (อยา่งนอ้ย 6 เดือน) หรือตลอดทั้งปี เพื่อจะได้

มีเวลาเพียงพอท่ีจะไม่มองขา้มส่ิงจ าเป็นไปหรือมีเวลาแกปั้ญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กระยะของการวางแผน  
2. ควรเหมาะสมกับความตอ้งการของตลาดเป้าหมายท่ีเลือกไวแ้ล้ว เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุ

กลุ่มครอบครัว กลุ่มนกัธุรกิจ กิจกรรมพกัผอ่น อาจแตกต่างกนั  
3. ทุกส่วนประกอบของ Package ควรมีคุณภาพท่ีทัดเทียมกัน ในระดับราคาท่ีตรงกับ

ความคาดหวงัของลูกคา้ 
4. ควรมีจุดดึงดูดใจ สร้างความน่าประทบัใจให้ลูกคา้ท่ีมีแนวโน้มท่ีดีให้มาซ้ือ เช่น การ

แจกของขวญั หรือการให ้Free cocktail แก่ลูกคา้วนัแรกท่ีเร่ิมมาพกัท่ีโรงแรม  
5. ควรให้ลูกคา้มีโอกาสเลือกส่วนผสม คิดรวมภาษีทุกอย่างไวใ้นราคาเหมาจ่าย ราคา

ใกล้เคียงกับคู่แข่งขนั และสามารถให้ข้อมูลทุกอย่างแก่ลูกค้าได้ เช่น ค่าใช้จ่ายพิเศษท่ีอาจเพิ่มข้ึน 
ตลอดจนการมีนโยบายคืนเงินในกรณียกเลิกบางรายการในกรณีจ าเป็น แต่เร่ืองน้ีน่าจะเป็นทางเลือก
สุดทา้ยเพราะลูกคา้ตอ้งการความพอใจมากกวา่เงินคืน ควรจดัผลิตภณัฑห์รือให้บริการอยา่งอ่ืนทดแทน  

6. ไม่ควรรวมอาหารทุกม้ือ ควรจดั 2 ม้ือต่อวนัในบางรายการ เพื่อให้ลูกคา้ได้มีโอกาส
เลือกเองบา้งและไม่ควรรวมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไวใ้นรายการอาหารเพราะผูท่ี้ไม่ด่ืมอาจไม่พอใจ แต่
อาจรวมไวน์ฟรีไวใ้นรายการอาหารได ้เช่น Club Mediterranean package  

7. ไม่คิดรวมค่าทิปในราคาของ Package ลูกคา้จะเป็นผูพ้ิจารณาเอง  
8. ควรจดัเอกสารเพื่อใหข้อ้มูลต่างๆ แก่ลูกคา้  
9. การลดราคา Package นิยมกระท าในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว 

 
การบริหารจัดการรายการจัดน าเทีย่ว 
การจดัการการจดัน าเท่ียวมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ (ทิพวรรณ พุม่มณี, 2551)  
1. การด าเนินการบริการน าเท่ียวนั้น ประชาชนในทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วม (ตกลงรายการน า

เท่ียว+ผูเ้สนอขายรายการ+มคัคุเทศก์น าเท่ียว) การจดัการร่วมคิด/วางแผน/ด าเนินการขายรายการ/ไดรั้บ
ผลประโยชน์อยา่งเสมอภาคกนั การจดัการน้ีควรอยูใ่นรูปแบบคณะกรรมการ/สหกรณ์/บริษทัชุมชน  

2. การจัดรายการน าเท่ียว ควรแจ้งรายการท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวอย่างชัดเจนเพื่อ
นกัท่องเท่ียวมีการเตรียมตวัเดินทางไดถู้กตอ้ง มุ่งเน้นการให้ความรู้ การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ จาก
การเดินทางและใหข้อ้คิดกบันกัท่องเท่ียวในการเดินทาง ซ่ึงมีหลกัการปฏิบติั ดงัน้ี  

2.1 แจง้ก าหนดการเดินทางนบัแต่การเดินทางถึงส้ินสุดรายการ  
2.2 แจง้ราคาค่าบริการ/ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าบริการ/การใหบ้ริการเดินทาง  
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2.3 แจง้อุปกรณ์ของใช้ท่ีให้บริการ/ส่วนไหนนักท่องเท่ียวจะตอ้งจดัเตรียมไปเอง รวมทั้ง
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  

2.4 มคัคุเทศก์เป็นผูร้อบรู้ (กรณี ภาษาต่างประเทศจะตอ้งแจง้ความสามารถบริการภาษา
ดว้ย)  

2.5 แนะน าแนวคิด/ขอ้ควรพิจารณาแก่นักท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์
การท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น 

3. การจดับริการอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว มีการประสานประโยชน์ร่วมกนักับ
ประชาชนในท้องถ่ิน อาทิ การบริการเดินทาง+การขนส่ง/การบริการลูกหาบ/มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน/การ
บริการอาหารทอ้งถ่ิน (สะอาด) การบริการนั้นจะตอ้งมีการพฒันาให้มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภยั
และเป็นมิตรไมตรี  

4. มคัคุเทศกน์ั้นจะตอ้งเป็นมคัคุเทศกท่ี์มีคุณสมบติั ดงัน้ี  
4.1 มีความรอบรู้ในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นเป็นอยา่งดี  
4.2 มีความสามารถในการส่ือความหมาย/ การส่ือสารท่ีดี  
4.3 มีบุคลิกภาพและความประพฤติ สร้างความศรัทธาและความประทบัใจ/ความเป็นมิตร

ไมตรีกบับุคคลทัว่ไปและนักท่องเท่ียว (การแต่งกาย/การวางตวั/การเอาใจใส่/การตรงต่อเวลา/รู้จงัหวะ
การทากิจกรรม/มีสุขภาพแข็งแรง)  

4.4 เป็นผูท่ี้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ (สังเกต/อ่าน/จด/รู้จกัถาม/มีความคิดสร้างสรรค)์  
4.5 รักและรู้คุณค่าศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมพื้นบา้นของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ  
4.6 มีศีลธรรม มีความกล้าตัดสินใจ และก าหนดจุดยืนของตนเอง เคารพหลักการและ

เหตุผล หมัน่พิจารณาตวัเอง และมีทศันคติท่ีดีต่อการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ผูจ้ดัรายการน าเท่ียวจะตอ้งแนะน ารายการเดินทาง การให้บริการและแจง้กบั
นักท่องเท่ียวถึงการเตรียมตัวเดินทางใกล้ชิด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและถูกต้องกับ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตอ้งแจง้ถึงขอ้ควรปฏิบติัและขอ้หา้มตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ เช่น  

ก. การเดินทางเขา้ชมศาสนสถาน โดยส่วนใหญ่ควรแต่งกายในชุดเรียบร้อยแต่บาง
แห่งก าหนดการบงัคบัการใชสี้สันของเส้ือผา้ แบบของเส้ือผา้ และบางแห่งตอ้งเดินดว้ยเทา้เปล่า เป็นตน้  

ข. การร่วมงานประเพณีท้องถ่ิน บางโอกาสเขา้ร่วมงานพิธี หรือบางโอกาสร่วม
รับประทานอาหาร เช่น งานเล้ียงขนัโตก/พาขา้วแลง/งานจดับายศรีตอ้นรับ ตอ้งแจง้ให้ทราบถึงการแต่ง
กายและวธีิการร่วมงาน/วฒันธรรมการรับประทานอาหาร เป็นตน้  

ค. การเดินทางสู่แหล่งธรรมชาติ  ควรแต่งกายให้เหมาะสมและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติอาทิ การเดินป่าดูนก/แมลง และสัตวป่์า ควรใช้เส้ือผา้สีเขียว ดา น ้ าตาล ไม่ควรใช้สีแดง ส้ม 
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เหลืองเพราะท าให้สัตวป่์ามองเห็นแต่ไกลจะต่ืนหนีเตลิดไป แมแ้ต่การใช้อุปกรณ์ รองเทา้เดินในป่าท่ี
เปียกช้ืน ควรใชร้องเทา้ผา้ใบท่ีเกาะพื้นเพื่อเดินทางไม่ล่ืนหกลม้ง่าย  

ง. การจดัน าเท่ียวทุกคร้ังควรมีการประเมินผลการบริการ เพื่อผูจ้ดัจะได้น าผลไป
ปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารบริการดีข้ึน 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

ความหมายและลกัษณะของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
พฤติกรรมนักท่องเท่ียว เป็นการกระท าทุกอย่างของนักท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้ น

นักท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม และบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่ง
ตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเท่ียว 
(Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตได้โดยอาศยัประสาทสัมผสั  ส่วนพฤติกรรม
ภายในของนักท่องเท่ียว (Tourist’s Covert Behaviour) เป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายในร่างกาย
รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยูภ่ายในจะมีความสัมพนัธ์กนั โดยพฤติกรรมภายในจะ
เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ (นิคม จารุมณี, 2548) 

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การใชสิ้นคา้และบริการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการ
แสดงออก  ดังนั้ น  สรุปในเร่ืองของกระบวนการพฤติกรรม  (Process of Behavior) หลักๆ  คือ 
พฤติกรรมเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท าใหเ้กิด พฤติกรรมเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ และ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมายในการตอบสนองแรงจูงใจเหล่านั้น (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 
2548) 

รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
การก าหนดรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวรูปแบบพื้นฐานท่ีสุด คือ การแบ่งนักท่องเท่ียว

ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะของพฤติกรรมของการเดินทาง กล่าวคือ การแบ่งว่าบุคคลนั้นเป็น 
นกัท่องเท่ียว (Tourists) หรือ นกัเดินทาง (travelers) นกัท่องเท่ียวนั้นคือ บุคคลซ่ึงซ้ือรายการน าเท่ียว
เหมาจ่ายจากบริษทัน าเท่ียว ในขณะท่ีนกัเดินทางคือบุคคลซ่ึงจดัการการเดินทางดว้ยตนเอง เช่น ซ้ือตัว๋
เคร่ืองบินเอง จองท่ีพกัเอง ก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวไว ้ดงัน้ี  
1.  นักท่องเท่ียวแบบนันทนาการ  (Recreational Tourists) จะเป็นนักท่องเท่ียวซ่ึงเน้น

ความส าคญัในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนนัทนาการ หรือการพกัผอ่นทางร่างกาย  
2.  นักท่องเท่ียวแบบปลีกตัวหาความเพลิดเพลิน  (The Diversionary Tourists) จะเป็น

นกัท่องเท่ียวท่ีพยายามหาแนวทางเพื่อลืมความจ าเจในชีวติประจ าวนั  
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3.  นักท่องเท่ียวมุ่งหาประสบการณ์  (The Experiential Tourists) จะเป็นนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางเพื่อแสวงหาประสบการณ์ ท่ีแท้จริง  นักท่องเท่ียวประเภทน้ีสนใจศึกษาและได้รับ
ประสบการณ์ท่ีแทจ้ริงของแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปสัมผสั ตวัอยา่งเช่น เม่ือเดินทางไปประเทศสเปน ก็
ตอ้งการสัมผสัวถีิชีวติของผูค้นทอ้งถ่ินหรือวฒันธรรมต่างๆ ท่ีแทจ้ริงเป็นของสเปน  

4.  นกัท่องเท่ียวแบบชอบทดลอง (The Experimental Tourists) มีลกัษณะท่ีเห็นเด่นชดัคือ ชอบ
ติดต่อพูดคุยกับคนท้องถ่ิน เพื่อเรียนรู้และท าความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตวัให้เข้ากับ
ส่ิงแวดลอ้มของคนทอ้งถ่ิน  

5.  นักท่องเท่ียวท่ีใช้ชีวิตแบบคนท้องถ่ิน (The Existential Tourists) นักท่องเท่ียวประเภทน้ี
ตอ้งการฝังตวัเองหรือใช้ชีวติภายใตว้ฒันธรรมและวิถีชีวิตเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน นกัท่องเท่ียวประเภทน้ีจะ
ใชเ้วลาอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวนั้นเป็นเวลานาน ตวัอยา่งเช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชเ้วลาอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียว
บางแห่งในประเทศไทย เช่น พทัยาหรือเชียงใหม่ และพยายามใช้ชีวิตเช่นเดียวกบัคนทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบติัตวั การับประทานอาหาร การพยายามพดูภาษาทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
เลิศพร ภาระสกุล  (2556) ได้น าเสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเท่ียวนั้ นมี

องคป์ระกอบส าคญั 7 ประการ  ดงัน้ี 
1.  เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวทุกๆ พฤติกรรม จะต้องมีเป้าหมายในการ

กระท า  เช่น  นักท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษ์ต้องการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเดินทาง
ท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดงัเดิม 

2.   ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการท ากิจกรรม เพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ เช่น นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั นิยมไต่เขา ปีนหน้าผาตอ้งมีความพร้อมทั้ง
สภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนชอบได ้

3.   สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ ควรกระท าในยามคล่ืนลมสงบ ไม่ควรท าใน
ขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง 

4.   การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีพอใจ
มากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึงๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาท่ีนักท่องเท่ียวควรเป็นเวลาท่ี
นกัท่องเท่ียวควรหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

5.   การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในช่วงวนัหยดุ เพื่อพกัผอ่น 
ดงันั้นนักท่องเท่ียวจะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการล่วงหน้า ในการกระท ากิจกรรม
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตั้ งแต่กิจกรรมการก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการเดินทาง 
กิจกรรมการจองท่ีพกั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

6.   ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระท าหน่ึง ๆ อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้หรืออาจตรงกนั
ขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้เช่น นักท่องเท่ียวไดมี้ก าหนดการเดินทางไวเ้พื่อมาพกัผ่อนวนัหยุดใน
ประเทศไทย แต่ปรากฏว่าในเวลานั้นเกิดการชุมนุมท่ีสนามบิน และท าให้สนามบินต้องปิดท าการ 
เคร่ืองบินไม่สามารถลงจอดได ้มีผลลพัธ์ท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่สามารถบรรลุผลตามท่ีคาดหมายไวไ้ด ้

7.   ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั  คือ  ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าลงไปไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย ไตร่ตรอง เพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ  มาตอบสนองความ
ตอ้งการหรืออาจจะเลิกความตอ้งการไป เพราะเห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกินความสามารถ  เช่น การก่อวินาศกรรม
ในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน ปี 2008 นักท่องเท่ียวท่ีตั้ งใจจะเดินทางไปเมือง
ดงักล่าว จะตอ้งเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลดา้นความปลอดภยั และอาจลม้เลิกความตั้งใจใน
การเดินทาง หรืออาจเปล่ียนเส้นทางไปเมืองอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่ 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 
บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555) ไดก้ล่าวสรุปถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

ไว ้5 ปัจจยัดงัน้ี 
1.  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ (Demographic Factor) นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกลุ่ม

ประเทศท่ีมีประชากรมากๆ การแสดงออกของนกัท่องเท่ียวโดยมากแลว้จะแตกต่างจากนกัท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาจากประเทศท่ีมีประชากรน้อยๆ  เช่น นกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนซ่ึงมีประชากรมากเป็น
อนัดับหน่ึงของโลก คือกว่า 1 พนัล้านคน ผูท่ี้สามารถมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีดีเพียงพอในการ
เดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศได ้ยอ่มเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นระดบักลางถึงระดบัสูงในสังคม การแสดงออก
ทางพฤติกรรมต่างๆ ยอ่มแตกต่างหรือตรงกนัขา้มกบันกัท่องเท่ียวจากประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีประชากร
อยูท่ี่ประมาณหกลา้นคน เป็นตน้ 

2. ปัจจยัทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ปัจจยัทางเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ปัจจยัในการผลิต
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว  รวมถึงการให้การบริการด้านความสะดวกสบายต่อ
นกัท่องเท่ียวดว้ย เช่น เทคโนโลยีทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ ระบบการจอง ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน การ
ออกบัตรโดยสารของสายการบินต่างๆ  ซ่ึ งใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ท่ี เรียกว่า CRS (Computer 
Reservation System) ส่งผลถึงความสะดวกสบาย รวดเร็ว นกัท่องเท่ียวยอ่มมีความมัน่ใจและแสดงถึง
ความมัน่คงของผูใ้หบ้ริการดว้ย 

3.  ปัจจัยทางการเมือง  (Political Factor) ปัจจัยทางการเมือง  เป็นปัจจัย ท่ีกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะต่อนักท่องเท่ียว ด้วยเหตุท่ีนักท่องเท่ียวโดยมากเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยเหตุผลหลกั คือ การพกัผอ่นหยอ่นใจ ดงันั้น นกัท่องเท่ียวยอ่มไม่นิยมท่ีจะเดินทางไปใน
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีเกิดปัญหาทางการเมือง เช่น ประเทศอิสราเอล ท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามมาก 
อีกทั้งยงัมีศาสนสถานท่ีส าคญัทางศาสนาคริสต ์ท่ีนกัแสวงบุญนิยมเดินทางไปเยีย่มชม แต่ก็เกิดปัญหา
ทางด้านการเมืองอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัย ความไม่สะดวกในการเดินทางไป
ท่องเท่ียวหรือไปแสวงบุญ ด้วยเหตุผลท่ีว่านักท่องเท่ียวไม่ทราบว่าจะเกิดปัญหาข้ึนเม่ือใด และมี
เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมของชาวปาเลสไตส์ตลอดเวลา ท าให้ปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้ไปใน
อิสราเอลมีจ านวนไม่มากนกั  

4.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor) เศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการ
ท่องเท่ียว และบ่งบอกพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวแต่ละชาติไดด้ว้ย หากนกัท่องเท่ียวกลุ่มใดท่ีเดินทาง
มาจากประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี เช่น นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น มกัถูกจดัอยูใ่นอนัดบัตน้ๆ ท่ีเป็น
ท่ีตอ้งการของเกือบทุกประเทศ การแสดงออกด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายจะใช้ไปในทุกๆ ดา้น เช่น 
ดา้นท่ีพกั ดา้นอาหาร ดา้นนนัทนาการ ดา้นท่องเท่ียว ดา้นการซ้ือของท่ีระลึก จะเลือกใชบ้ริการอยูใ่น
โรงแรมหรือแหล่งท่องเท่ียวระดับสูง เป็นต้น ตรงกันข้ามหากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากกลุ่ม
ประเทศท่ีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีไม่ค่อยดี การแสดงออกของนกัท่องเท่ียวย่อมถูกจ ากดัศกัยภาพใน
การเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ังก็จะใชจ่้ายในระดบักลางถึงต ่า 

5.  ปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural Factor) ปัจจยัดา้นน้ีนับว่ามีผลกระทบ
มากต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว เพราะนักท่องเท่ียวถูกปัจจยัทางด้านสังคมและ
วฒันธรรมหล่อหลอมมาตลอด และถ่ายทอดออกมาเป็นทศันคติของกลุ่มคนเหล่านั้น ทศันคติและ
วฒันธรรมของทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงจะเป็นตวัก าหนดรสนิยมและค่านิยมในการเดินทาง การซ้ือ
สินคา้ การเดินทางท่องเท่ียวของคนกลุ่มนั้นๆ ซ่ึงมีผลต่อการปรับปรุงผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวจะอยูใ่น
ระดบัใดและรูปแบบใด 

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค หมายถึงบทบาท
ของนักท่องเท่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเท่ียว ซ่ึงกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบั การกระตุน้ และตอบสนองของพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเท่ียว โดยเห็นได้ว่าส่ิง
กระตุน้ (Input) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวทุกประเภท ตลอดจนการให้บริการของธุรกิจ สินคา้และ
บริการเหล่าน้ีมีการแข่งขนัสูง และเป็นแรงกระตุ้นส าคญัท่ีผลักดันให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจ 
แสวงหาขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ตลอดจนไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง 
ประกอบกับการเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์และทัศนคติของตน การกลั่นกรองข้อมูล ซ่ึงอยู่ใน
กระบวนการตดัสินใจ ท าให้เกิดการรับรู้ (Perception) และน าไปสู่การพยายามหาทางตอบสนองความ
ตอ้งการและความจ าเป็นของตนโดยการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีเลือกสรรแล้ว การ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการนบัว่าเป็นการตอบสนอง (Output) จากส่ิงกระตุน้ และกระบวนการต่างๆ 
ตั้งแต่ต้น และถ้าสินคา้และบริการสามารถตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการได้ นักท่องเท่ียว
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ไดรั้บความพอใจ จะเพิ่มประสบการณ์ทางบวกมากข้ึน และท าให้เกิดการซ้ือซ ้ า (เดินทางมาเท่ียวและใช้
บริการอีก) แต่ถา้ไม่พอใจก็จะกลายเป็นประสบการณ์ลบ และไม่กลบัมาท่องเท่ียวอีกแมว้า่จะมีเส้นทาง
การท่องเท่ียวท่ีดีกวา่ 

ดังนั้ นการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว จะช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของนกัท่องเท่ียว ช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนอง
ของธุรกิจการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน และยงัสามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวให้ไดม้าก
ท่ีสุด ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวช่วยให้การพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์สามารถ
ท าไดดี้ข้ึน เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ให้ตรง
กบัชนิดของสินคา้และบริการท่ีตอ้งการช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวต่าง ๆ 
เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยว 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ไดมี้นกัวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลากหลาย ดงัความหมายของ Philip Kotler (1994 : 36-40) 
ได้กล่ าวถึ งแนวคิดเร่ืองความพึ งพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ไว้ว่าความพึ งพอใจ 
(Satisfaction) เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อ
การปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการ หรือประสิทธิภาพของสินคา้ (Perceived Performance) กบัการให้บริการ 
หรือประสิทธิภาพของสินคา้ท่ีลูกคา้คาดหวงั(Expected Performance) ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการ 
(Product Performance) ต ่ากว่าความคาดหวงัของลูกคา้ จะท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfied 
Customer) แต่ถ้าระดับของผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวงัของลูกคา้ จะท าให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ(Satisfied Customer) และถ้าผลท่ีได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความ
คาดหมายท่ีลูกคา้ตั้ งไว  ้ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความประทบัใจ (Delighted Customer) ซ่ึงสอดคล้องกบัท่ี 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูบ้ริโภคไวว้่า ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคเป็นเคร่ืองช้ีถึงความส าเร็จของการตลาด ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบการปฏิบติังานของสินคา้กบั
ความคาดหมายท่ีผูบ้ริโภคไดต้ั้งไวก่้อนท่ีจะมีการซ้ือสินคา้หรือบริการ รูปแบบการเปรียบเทียบดงักล่าว
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 การปฏิบติังานของสินคา้ดีกวา่ความคาดหมาย ซ่ึงจะนาไปสู่ความ
พึงพอใจ รูปแบบท่ี 2 การปฏิบติังานของสินคา้เท่ากบัความคาดหมาย ซ่ึงจะนาไปสู่ความรู้สึกเฉยๆ และ
รูปแบบท่ี 3 การปฏิบติังานของสินคา้เลวกวา่ความคาดหมาย ซ่ึงจะนาไปสู่ความไม่พึงพอใจ 

ในดา้น Tiffin (1973) ให้ความหมายวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (feeling) มีความสุข เม่ือ
คนเราไดรั้บผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความตอ้งการ (wants) หรือแรงจูงใจ (motivation) 
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ความพึงพอใจนั้นเป็นนามธรรม เป็นความรู้สึกท่ีดี เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก เป็น
พฤติกรรมทางดา้นอารมณ์ของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนมาจากภายในจิตใจของบุคคล ไดแ้ก่ ความชอบ ความสบาย
ใจ ความสุขใจต่อการท่ีได้รับส่ิงท่ีต้องการ ความถูกใจในสภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ กันไปในแต่ละ
สถานการณ์ (Millins, 1985) 

ในทางทฤษฎีความพึงพอใจพิจารณาว่าการบริการนั้นเป็นท่ีพึงพอใจหรือไม่ พิจารณาได้จาก
เกณฑ์ต่อไปน้ี (Millet, 1974) 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั (equitable service) ไดแ้ก่ ความยุติธรรม 
เสมอภาคและเสมอหนา้ ไม่วา่ผูใ้ชบ้ริการนั้นจะเป็นใคร 2) การให้บริการอยา่งรวดเร็วทนัต่อเวลา (timely 
service) คือ การให้บริการตามลกัษณะความจาเป็นเร่งด่วน 3) การให้บริการอยา่งเพียงพอ (ample service) 
คือ ความเพียงพอในดา้นสถานท่ีบุคลากร วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 4) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
(continuous service) จนกวา่จะบรรลุผล และ 5 ) การให้บริการท่ีมีความกา้วหนา้ (progressive service) คือ 
การพฒันางานบริการทางดา้นปริมาณและคุณภาพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ไปเร่ือย ๆ 

จากความหมายความพึงพอใจดงักล่าวเบ้ืองตน้ จึงกล่าวไดว้า่ ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว คือ 
ความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผลจากการเขา้ไปใชบ้ริการจากสถานท่ีท่องเท่ียวใดสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงหาก
เกิดทศันคติดา้นบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น หากเกิดทศันคติดา้นลบจะแสดงให้
เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ โดยนักท่องเท่ียวจะท าการเปรียบเทียบการรับรู้ท่ีไดรั้บหลงัจากการใช้
บริการกับความคาดหวงัก่อนใช้บริการนั้ น และถ้าผลท่ีได้รับหลังจากการใช้บริการน้อยกว่าความ
คาดหวงัของนกัท่องเท่ียวจะท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่พึงพอใจ และจะไม่เขา้มาท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งน้ีอีก หากการรับรู้ท่ีไดรั้บหลงัจากการใชบ้ริการมากกวา่ความคาดหวงัไวก้็จะท าให้นกัท่องเท่ียวเกิด
ความพึงพอใจมากจนเกิดเป็นความประทับใจ และท าให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกอยากกลับมา
ท่องเท่ียวยงัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีอีกคร้ัง รวมถึงการแนะน าบอกต่อในทางบวกต่อผูอ่ื้นดว้ย ซ่ึงกล่าว
ไดว้า่ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อการร้องเรียนของนกัท่องเท่ียว  
 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s of marketing) 

ส่ วนประสมการตลาด  (Marketing mix) ถื อเป็ น เค ร่ืองมือ  หรือปั จจัยทางการตลาดท่ี
ผูป้ระกอบการและนกัการตลาดใชค้วบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เป็นการกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความ
ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนมา ดังนั้ น กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7 P’s of 
marketing) หมายถึ ง  การส ร้ างข้อ เสนอขายทางการตลาดบ ริการ  (Service market offerings) ท่ี
ผูป้ระกอบการ องค์กร หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการสร้างข้ึนเพื่อเช่ือมโยงถึงผูบ้ริโภคโดย
ค านึงถึงความตอ้งการ ความคาดหวงัท่ีไดจ้ากประสบการณ์การใชบ้ริการและมีความพึงพอใจท่ีมากกว่า
ความคาดหวงัท่ีมีต่อองคป์ระกอบของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) บุคลากรหรือพนักงาน (People) 
กระบวนการ (Process) และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical evidence) (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์
วารีวนิช, 2551: 50) 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีองค์ประกอบ 7 P’s เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับ
ผูบ้ริโภคท่ีไม่เพียงแต่ต้องการตวัผลิตภัณฑ์เท่านั้ น การให้บริการยงัเก่ียวเน่ืองถึงผูใ้ห้บริการได้แก่ 
บุคลากร ซ่ึงเป็นผูท่ี้ท  าให้กระบวนการจดัการให้เกิดการบริการข้ึน และภาพลกัษณ์ทางกายภาพยงัจะ
ส่งเสริมให้การบริการสามารถจบัและมองเห็นได ้มีรายละเอียดของส่วนประสมทางการตาลาดบริการ (7 
P’s of marketing) ดงัน้ี (ฉตัยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์วารีวนิช, 2551: 51-53) 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสร้างความพึง
พอใจแก่ผูบ้ริโภค โดยการตอบสนองความต้องการ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่ก็ได ้
ผลิตภณัฑ์ประกอบดว้ยสินคา้ การบริการ และความคิด ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมี
มูลค่า (Value) ในสายตาของผูบ้ริโภค จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ขายได ้ดงันั้นผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินคา้(Goods) 
การบริการ (Services) หรือความคิด (Ideas) ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีผูผ้ลิตขาย/
ให้เช่าแก้ผูบ้ริโภค สร้างความพึงพอใจ หรือเกิดประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือบริการนั้น อาจเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีตวัตนหรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไม่มีตวัตนก็ได ้

ในการผลิตสินคา้หรือบริการใดๆ ผูผ้ลิตควรตั้งค  าถามไวเ้สมอวา่ 
1) ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่ อใคร  (Who is the product aimed at?) เป็นแนวความคิดด้าน

ผลิตภณัฑ ์(Product concept) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
2) ผู้บริโภคคาดหวังอยากได้อะไรจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ  (What benefit will 

customers expect?) เป็นพิจารณาวา่สินคา้มีลกัษณะอยา่งไร และมีใหป้ระโยชน์อะไรกบัผูบ้ริโภค 
3) ผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอจะวางอยู่ในต าแหน่งใด (How does the firm plan to position the product 

within the market?) ความชัดเจนและคุณสมบัติตวัผลิตภัณฑ์  (Product attribute) ความคงทนทานด้าน
รูปร่าง รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองผูบ้ริโภคเป้าหมาย 

4) จะน าเสนออะไรท่ีสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทางการคา้ (What differential advantage will 
the product offer over their competitors?) ความโดดเด่นและความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ท่ีได้ผลิตข้ึนมา
เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  

ทั้งน้ี ทศันะคติของผูบ้ริโภคกบัผลิตภณัฑ์คุณภาพดีนั้น ผลิตภณัฑ์จะตอ้งสามารถใช้งานได้ดี
ตามท่ีระบุไว ้มีความคุม้ค่ากบัเงิน เหมาะสมกบัการใชง้าน มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้ม 
มีการบริการประกอบเพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภค หรือเพื่อเป็นการรักษาสภาพท่ีสมบูรณ์ของสินคา้ให้
คงอยูใ่นช่วงระยะเวลาการใชง้านไดต้ลอด และสร้างความภาคภูมิใจ ความประทบัใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
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2.  ด้านราคา (Price) ราคา หมายถึง มูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน อนัเป็นตน้ทุน (Cost) 
ของสินคา้ในการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) กบัราคาของผลิตภณัฑ์ ถา้
มูลค่าของผลิตภณัฑ์ในสายตาหรือความรู้สึกของผูบ้ริโภค เห็นว่ามีมูลค่าสูงกว่าหรือเหมาะสมกบัราคา
แล้วผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ราคา หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งตอบแทนเป็นตวัเงิน ราคา
ของผลิตภณัฑ์ ถูกก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งเหมาะสม มีความยติุธรรม ชดัเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับริการท่ีต่างกันเม่ือเทียบกับคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรืออรรถประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์ 
ทั้งน้ี การก าหนดราคามีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในหลายปัจจยั คือ ราคาท่ีไดถู้กก าหนดไวต้อ้งเหมาะสมในการ
แข่งขนั หรือสอดคล้องกับต าแหน่งผลิตภณัฑ์ของสินค้า ผูบ้ริโภคสามารถยอมรับและตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ สู้กบัคู่แข่งการคา้ได ้ 

3.  ด้านช่องการจัดจ าหน่าย  (Place / Distribution channel) ด้านช่องการจัดจ าหน่าย เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอการบริการให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผลต่อการ
รับรู้ของผูบ้ริโภคในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงต้องพิจารณาถึงด้านท าเลท่ีตั้ ง 
(Location) ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) เป็นสถานท่ีและเวลาท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถซ้ือ
สินคา้และบริการได ้แบ่งเป็นสองส่วนไดแ้ก่ 

1. การเลือกช่องทางจดัจ าหน่าย (Channel of distribution) เป็นการเลือกวิธีการจดัจ าหน่ายตวั
สินคา้ใหไ้ปถึงมือผูบ้ริโภค 

2. การขายตรงหรือผ่านคนกลาง กระจายสินคา้ (Physical distribution) เป็นการพิจารณาถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกในการกระจายสินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทั้งเวลา สถานท่ี และปริมาณ
การเลือกช่องทางในการจดัจ าหน่าย ผูผ้ลิตตอ้งรู้เก่ียวกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ผูบ้ริโภคเป้าหมาย
มีศกัยภาพในการซ้ือเท่าใด พวกเขาต้องการข่าวสารอะไร การให้บริการท่ีเขาพึงพอใจมากคือแบบใด 
ราคาสินคา้มีผลต่อความรู้สึกของเขาหรือไม่ อยา่งไร 

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การส่ือสารของ
ผูผ้ลิตไปยงัตลาดเป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ชักจูงใจ รวมทั้ งการ
เปล่ียนแปลงในทศันคติของผูบ้ริโภคเพื่อก่อให้เกิดการซ้ือเกิดข้ึน การส่งเสริมการตลาดจึงเป็นความ
พยายามของผูข้ายท่ีจะชกัชวนผูซ้ื้อให้ยอมรับในผลิตภณัฑ์นั้น หรือความพยายามท่ีจะให้มีผลต่อความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อชักชวนให้ยอมรับแนวความคิดในสินคา้และบริการนั้น (สุวิมล 
แมน้จริง, 2550) 

การส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดย
มีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูงให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการเป็นกุญแจส าคญัทาง
การตลาด วตัถุประสงค์หลกัของการส่งเสริมการตลาด คือ การกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ(Demand) ของ
ผูบ้ริโภค ทั้ งน้ี ส่วนประสมทางการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion mix) ท่ีจะส่งเสริมให้ประสบ
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ผลส าเร็จได้ต้องอาศยัการส่ือสารท่ีชัดเจนไปยงักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย โดยการแบ่งส่วนการส่งเสริม
การตลาด ดงัน้ี (สุวมิล แมน้จริง, 2550) 

1)  การโฆษณา ใชก้ารส่ือสารมวลชนเพื่อหวงัผลตลาดในวงกวา้ง 
2)  การขายโดยบุคคล เป็นการขายโดยใช้พนักงานขายจดัเป็นรูปแบบการปฏิบัติตัวต่อตัว

ระหว่างกิจการกับผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัคาสั่งซ้ือด้วยรูปแบบการขายท่ีแตกต่างกัน การขายโดยใช้
พนกังานขายนั้นหวงัผลลพัธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อสร้างสัมพนัธ์ภาพระยะยาวกบัผูบ้ริโภค 

3)  การประชาสัมพนัธ์ การพฒันาการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคในเชิงบวกเพื่อสร้างจุดสนใจน าไปสู่
การประสบผลส าเร็จของธุรกิจ 

4)  การส่งเสริมการขาย เป็นการสร้างจุดขายในระยะสั้นๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น การให้คูปอง
แลกซ้ือแทนเงิน การสะสมแต้ม การลดราคา การแจกสินค้าตัวอย่าง ของแถม บรรจุภณัฑ์ส่วนเกิน 
ของขวญัของช าร่วย การคืนเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล การแข่งขนัและการชิงโชค การสาธิตการใช้
สินคา้ 

5)  การตลาดทางตรง เป็นการส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัผูบ้ริโภค โดยท่ีองค์กรไดรั้บอนุญาตจาก
ผูบ้ริโภคแล้ว เช่น การส่งข้อมูลการลดราคาสินคา้ประจ าเดือนหรือเทศกาล ไปยงัผูบ้ริโภค เพื่อสร้าง
ความสนใจท่ีอยากซ้ือสินคา้มากข้ึน หรือการส่งขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อขายสินคา้ออนไลน์ 

5.  ด้านบุคลากร (People) ธุรกิจบริการทุกประเภทอาศยับุคลากรในการท างานเป็นหลกั การ
จา้งคนให้ถูกกบังาน การจดังานให้ถูกกบัคนเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้การบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ เป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทางการค้า คุณค่าของการให้บริการจะถูก
ประเมินจากพฤติกรรมของพนกังานในระหวา่งการให้บริการผูบ้ริโภคในทนัที ดงันั้น พนกังานจะตอ้งมี
ทกัษะมีความรู้ความสามารถท่ีจะให้การบริการท่ีผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมืออาชีพ พนกังานคือ ภาพลกัษณ์และ
หนา้ตาขององคก์รท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัเอาไวใ้นทางการตลาดส่วนใหญ่แลว้ผูมี้ส่วนส าคญัในกระบวนซ้ือ
ของผูบ้ริโภค คือ 

1)  ผูบ้ริโภค คือ ผูจ่้ายเงินซ้ือสินคา้หรือบริการ 
2)  ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจซ้ือ คือ ตวัเร่งใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือ 
3)  ผูผ้ลิต คือ องคก์ร/ผูข้ายสินคา้หรือบริการ 
4)  พนกังาน คือ ผูใ้หบ้ริการ 
5)  ผูมี้ส่วนร่วมในธุรกิจ คือ หุน้ส่วนท่ีองคก์รตอ้งห่วงใย 
ดงันั้น การค านึงถึงทุกภาคส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบกระบวนซ้ือของผูบ้ริโภค ตอ้งค านึง ถึงความ

เขม้ขน้ของขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการส่ือไปยงัคนในแต่ละกลุ่มอยา่งถูกตอ้งเสมอ การคดัสรรบุคลากร ตอ้ง
อาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค สร้างความ
แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูบ้ริโภค เจา้หน้าท่ีตอ้งมี
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ความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูบ้ริโภค มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหา 
และสามารถสร้างค่านิยมท่ีดีใหก้บัองคก์รได ้

6. ด้านกระบวนการจัดการ (Process) กระบวนการจดัการ ถือเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ
วิธีการและงานปฏิบติัในด้านการบริการ น าเสนอให้กับผูบ้ริโภคเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ หากแค่มีสินคา้ท่ีดีกบัท าเลท่ีเหมาะก็ขายสินคา้ไดแ้ลว้นั้น ใน
ปัจจุบนัท่ีมีคู่แข่งการคา้ท่ีมากมายอาจไม่เพียงพอ เพราะการใชค้าถามวา่ซ้ือท่ีไหนอยา่งไรนั้นไม่พอ การ
สร้างคุณค่า(Added value) ของสินคา้มาจากการสร้างสัมพนัธภาพ (Develop relationships) ท่ีดีระหว่าง
ลูกคา้กบัผูข้าย เพื่อให้เกิดประสบการณ์การใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นๆ (Interactive experience) เขา้ไปดว้ย 
เพราะการสร้างความสัมพนัธ์อนัยาวนาน (Long term relationships) จะมาจากการบริการ การให้ความรู้
และให้ความช่วยเหลือเม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการพื้นฐาน เช่น การดูแลหาท่ีนั่งให้ เม่ือพวกเขาตอ้งการ หรือ
ตอบค าถามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการทราบได ้ 

กระบวนการให้บริการ เป็นกระบวนการสุดทา้ยของการดูแลผูบ้ริโภค การให้บริการท่ีรวดเร็ว
และถูกตอ้งจะเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการ การบริการจะต้องระมดัระวงัให้มีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
เพราะความผิดพลาดคือ การถูกตีค่าว่าดอ้ยคุณภาพในทนัที อย่างไรก็ดี กระบวนการให้บริการจะดีไดก้็
ตอ้งอาศยัการมีผลิตภณัฑ์ท่ีดีดว้ย จะดีเฉพาะอย่างใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้จึงถือไดว้า่การบริการดีนั้นมาจาก
การมีผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์และมีคุณค่าในตวัผลิตภณัฑ์เองดว้ย 

7.  ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical evidence) กิจกรรมการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพให้กบัผูบ้ริโภค การสร้างคุณภาพโดยรวมทั้งทางดา้นกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน 
และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริโภคควรไดรั้บ เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นก่อน
ไดรั้บการบริการ เช่น การบรรจุหีบห่อ การตกแต่งห้อง การจดัสวนในสปา ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการให้บริการ หากถามว่าการบริการเกิดข้ึน ณ ท่ีใด ค าตอบท่ีได้จะหมายถึง 
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น 

1)  การใหบ้ริการท าทรีตเมน้ท ์โดยมีส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ คือ หอ้งนวดในสปา 
2)  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ โดยมีส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ คือ โต๊ะประชาสัมพนัธ์ โซฟานั่งรอ 

พนกังานท่ีแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เป็นตน้ 
3)  การใช้บริการโรงแรม โดยมีส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ คือ ห้องพกัในโรงแรม สระว่ายน้า 

หอ้งออกก าลงักาย สวนในโรงแรม เป็นตน้ 
ดงันั้น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถจบัตอ้งได ้และเป็นส่วนช่วยใน

การตดัสินใจว่าประสิทธิภาพของการบริการดีหรือไม่/อย่างไร ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่วนประสมท่ีส าคญัใน
ระบบการให้บริการ เพราะเป็นส่วนประกอบของกระบวนการให้บริการอยา่งเดียวท่ีสามารถมองเห็นและ



 

28 
 

สัมผสัได้ แมว้่าการบริการจะดีเลิศอย่างไร ส่ิงแวดลอ้มท่ีรายรอบไม่สมบูรณ์ คุณค่าของการให้บริการ
ย่อมด้อยลงได้ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ และการสร้างความแตกต่างจึงเป็นส่ิงท่ีมีความ
เป็นอตัลักษณ์ท่ีองค์กรต่างๆ พยายามสร้างข้ึนมา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีปัจจยัประกอบ
มากมายท่ีจะช่วยให้ธุรกิจประสบผลส าเร็จ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค
และเขา้ใจความตอ้งการของเขาจะช่วยให้ผู ้ประกอบการสามารถวางแผนการใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมได้
เป็นอยา่งดี 
2.5  แนวคิดเกีย่วกบัแบบจ าลองโลจิท  

แบบจ าลองสมการถดถอยโดยทั่วไปจะสมมติว่าตัวแปรตามเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative data) ส่วนตวัแปรอธิบายสามารถเป็นได้ทั้ งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Quantitative data) แต่ในความเป็นจริงตวัแปรตามสามารถมีลกัษณะขอ้มูลเชิงคุณภาพไดด้ว้ย ซ่ึงใน
แบบจ าลองท่ีตวัแปรตาม  y มีลกัษณะข้อมูลเชิงปริมาณ  ส่ิงท่ีต้องการคือ การประมาณค่าคาดหวงั 
(expected value) หรือค่าเฉล่ีย เม่ือก าหนดค่าตัวแปรอธิบาย x มาให้ ในขณะท่ีแบบจ าลองท่ี  y มี
ลักษณะข้อมูลเชิงคุณภาพ  ส่ิงท่ีต้องการคือ การหาค่าความน่าจะเป็นท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเกิดข้ึน 
(probability of something happening) 

การวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้วิธีเชิงปริมาณ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 
(Dependent variables) และตวัแปรอิสระ (explanatory variables) ดว้ยแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรจ ากดัหรือ
มีค่าไม่ต่อเน่ืองและมีลกัษณะความน่าจะเป็น ซ่ึงมีค่าระหวา่ง 0 และ 1 โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (logit 
model) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood 
estimate: MLE) และค านวณ marginal effects (คมสัน สุริยะ, 2554)  

รูปแบบท่ีเห็นกนัทัว่ไปของแบบจ าลองโลจิตจะอยูใ่นรูปลอกาลิทึมของสัดส่วนความน่าจะ
เป็นซ่ึงแปลงจากสมการ (1) นัน่คือ 
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ซ้ายมือของสมการ (1) เรียกว่า log of the odd เม่ือ  p มี โอกาส  ของการเลือก และ  
( 1  – p )  คือโอกาสของการไม่เลือก แต่เน่ืองจาก p หรือความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะเลือก เป็นส่ิง
ท่ีสังเกตไม่ไดจึ้งตอ้งอาศยัการสังเกตจากการตดัสินใจไปแลว้นัน่คือ y* เม่ือ y*  > 0, y = 1 แสดงวา่ผู ้
เลือกตดัสินใจและได้เลือกแลว้ y* ≤ 0, y = 0 เม่ือตดัสินใจและปฏิบติัแลว้ว่าไม่เลือก อย่างไรก็ตาม
พฤติกรรมการเลือกของผูค้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประเภทซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกหรือตวัแปรอธิบาย 
ดงันั้น p จึงถูกอธิบายดว้ยปัจจยั x และตวัแปรสุ่ม u  

 



 

29 
 

ผลลพัธ์ของ (1) ก็คือค่า   จากการประมาณดว้ย maximum likelihood เม่ือไดค้่า   แลว้จะ
สามารถประมาณ ค่าความน่าจะเป็นท่ี yi = 1 ไดเ้ม่ือก าหนดค่า ix  

               (2) 

 

 
 
ส าหรับผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อความน่าจะเป็น (p) ค  านวณไดจ้ากสมการท่ี 3 

                  (3) 

 
2.6 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

กัลยากร ศุภธราธาร (2548) ศึกษาการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายประเภทอาหารมีความสัมพนัธ์กับสถานภาพการสมรส 
ค่าใช้จ่ายประเภทความบันเทิงมีความสัมพนัธ์กับอายุและภูมิล าเนา ค่าใช้จ่ายประเภทของท่ีระลึกมี
ความสัมพนัธ์กบัภูมิล าเนา สถานภาพการสมรสและจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยพบว่า ตัวแปรอิสระได้แก่ ดัชนีราคาผู ้บริโภค
ภายในประเทศไทย รายได้ท่ีใช้จ่ายจริงต่อหัวท่ีแท้จริงของชาวจีน อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อหยวน 
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของประเทศไทย สถานการณ์ความสงบภายในประเทศ สามารถอธิบายตวั
แปรตาม คือ จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีน ไดถึ้งร้อยละ 96 และพบวา่ดชันีราคาสินคา้ภายในประเทศไทย 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศจีนท่ีแทจ้ริงต่อหวั อตัราแลกเปล่ียนบาทต่อหยวน นโยบายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และสถานการณ์ความมัน่คงภายในประเทศ มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงจ านวนนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนในประเทศไทย 

สรัลธนัท อุตรักษ์ (2554) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ เดินทางมา
ท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และมาท่องเท่ียวในประเทศไทยกบัเพื่อน โดยส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการ
ท่องเท่ียวในประเทศไทยไม่เกิน 7 วนั และส่วนใหญ่ก็เดินทางมาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว ส่วน
ใหญ่นกัท่องเท่ียวชาวจีนจะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยอีกแน่นอน และสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ี
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนไดว้างแผนว่าจะไป หรือไดไ้ปมาแลว้จะเป็นสถานท่ีท่ีรู้จกั และโด่งดงั
อยูแ่ลว้ เช่น พทัยา ภูเก็ต กรุงเทพฯ วดัพระแกว้ เชียงใหม่ ทะเลทางภาคใต ้สมุย ฯลฯ ผลการศึกษาระดบั
ความส าคญัของสถานท่ีท่องเท่ียว และกิจกรรมการท่องเท่ียวในมุมมองของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่ใน

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%C3%D1%C5%B8%B9%D1%B7%20%CD%D8%B5%C3%D1%A1%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ด้านสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น นักท่องเท่ียวชาวจีนให้ความส าคญักบัสถานท่ีท่องเท่ียวประเภทหาดทราย
ชายทะเลมาก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยทั่วไป และมีการให้ระดับ 
ความส าคญัมากท่ีสุดกบักิจกรรมทางดา้นการไหวพ้ระ รองลงมาคือ กิจกรรมทางทะเล เช่นการพายเรือ 
การด าน ้า และการรับประทานอาหารไทย รวมถึงการเรียนท าอาหารไทยอีกดว้ย 

ลี่ จัน (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่มากกว่า
คร่ึงเป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 37.40 อาศยัอยู่นครเซ่ียงไฮ ้มีการศึกษาในระดบัอนุปริญญาหรือปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดร้วมต่อเดือนเฉล่ีย 11,561 หยวน (ประมาณ 57,805 
บาท/ไทย) ดา้นพฤติกรรมการตดัสินใจพบวา่ ก่อนท่ีจะเกินทางมาเชียงใหม่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนมากกว่า
คร่ึงตดัสินใจมาท่องเท่ียวดว้ยตนเอง โดยเฉล่ียมาท่องเท่ียวในประเทศไทยแลว้ 2 คร้ัง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
มาพกัผอ่น และชมทศันียภาพ ในดา้นการตลาด ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจก่อนการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านสินคา้และบริการ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและมีความปลอดภยัในระดบัสูง รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา คือ แพ็คเกจ
ทัวร์ราคาถูก ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าท่องเท่ียว คือ การสามารถของโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวและท่ีพกัโดยผ่านอินเตอร์เน็ต และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การมีโปรโมชัน่จาก
โรงแรมและสายการบิน  และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีน
จ านวนมากจะเลือกท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวประเภทวดัมากท่ีสุด ส าหรับท่ีพกันักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เลือกพกัโรงแรม ราคาท่ีพกัอยูร่ะหวา่ง 1,001 – 2,000 บาท/คืน/วนั สินคา้ท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ซ้ือของฝาก
ประเภทอาหารพื้นเมือง ผา้พื้นเมือง มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือต่อคร้ังเฉล่ีย 9,624.69 บาทต่อคน ส่วนแหล่งท่ี
เลือกซ้ือสินคา้ส่วนใหญ่ คือ ตลาดไนท์บาร์ซา และปัจจยัด้านเพศ อายุ ถ่ินท่ีอยู่อาศยั ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือน วตัถุประสงคห์ลกัในการท่องเท่ียว และกลุ่มอา้งอิง มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

วจิิตรา บุญตัน, ทิพย์วดี โพธ์ิสิทธิพรรณ และนรพรรณ โพธิพฤกษ์ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกเดินทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียว
ชาวจีน ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้ งเพศชายและเพศหญิง จ านวนเท่ากันร้อยละ 50 มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้
ระหวา่ง 2,001 – 3,500 หยวน มีวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่น ฤดูกาลท่ีมาท่องเท่ียวในเชียงใหม่
มากท่ีสุด คือ ระหวา่งเดือนมกราคม – มีนาคม โดยจะเดินทางมากบักลุ่มเพื่อน มีการจดัการท่องเท่ียวดว้ย
ตนเอง และเป็นการเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก ไดรั้บทราบขอ้มูลการท่องเท่ียว
จากหน่วยงานการท่องเท่ียวจีนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชียงใหม่ด้วยเคร่ืองบิน ใช้ระยะเวลา
ท่องเท่ียวในเชียงใหม่ระหวา่ง 4-7 วนั โดยเลือกพกัท่ีโรงแรมมากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
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มาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวจีนมากท่ีสุดเป็นล าดับแรก โดยจงัหวดั
เชียงใหม่มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และวดัเก่าแก่ท่ีน่าสนใจ รองลงมาคือ ปัจจยั
ดา้นราคา พบวา่ ราคาค่าบริการในแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่มีรายระดบัให้เลือก ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย คือ จังหวดัเชียงใหม่มีหน่วยงานท่ีสามารถให้บริการส ารองท่ีพักหรือสถานท่ี
ท่องเท่ียวดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตจ านวนมาก และล าดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวชาวไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน ญาติใหม้าท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ตามล าดบั 

วจิิตรา บุญตัน (2556) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวจีนให้มาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากการศึกษาขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียว พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีเขา้มาท่องเท่ียว
จังหวดัเชียงใหม่ มีทั้ งเพศชายและหญิงจ านวนเท่ากันร้อยละ 50 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 - 30 ปี 
รองลงมาคือ 31-40 ปี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/
นกัศึกษา มีรายไดร้ะหว่าง 2,001 – 3,500 หยวน วตัถุประสงค์ในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วน
ใหญ่มาเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจมากท่ีสุด ฤดูกาลท่ีนิยมเดินทางท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม จะเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนเป็นส่วนมาก เป็นการเดินทางคร้ังแรก โดยหา
แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวจากหน่วยงานการท่องเท่ียวจีนทอ้งถ่ิน พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัจงัหวดั
เชียงใหม่ คือเดินทางโดยเคร่ืองบิน ใชร้ะยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นเชียงใหม่ ประมาณ 4 – 7 วนั 
และเลือกใชบ้ริการของโรงแรมมากท่ีสุด ขอ้มูลดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวจีนทั้ง 4 ด้านพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีระดับคะแนนมากท่ีสุดคือ เชียงใหม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน และวดัเก่าแก่ท่ีน่าสนใจ ดา้นราคาคือ ราคาค่าบริการในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีหลายระดบัให้เลือก  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือมีหน่วยงานท่ีสามารถให้บริการส ารองท่ี
พกัหรือสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตจ านวนมาก สุดทา้ยคือดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การ
แนะน าแบบปากต่อปากจากเพื่อน ญาติมิตร ตามล าดบั 

สิปปศิณี บาเรย์ (2556) ศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศ
ไทย ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพเป็นลูกจา้ง พนักงาน และขา้ราชการ มี
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า 
ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการใชบ้ริการสปามาก่อนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเลือกใช้
บริการสปาในโรงแรม ชอบการบริการนวดตวั โดยมีเหตุจูงใจ คือ ตอ้งการคลายเครียดจากการท างานเป็น
หลกั เลือกใชบ้ริการสปาในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ เวลาท่ีเหมาะสมในการทรีตเมน้ทใ์นสปาคือไม่เกิน 2 
ชัว่โมง ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปาจะเลือกดว้ยตนเอง จะจองการใชบ้ริการสปาผา่นโทรศพัท ์ให้

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D4%A8%D4%B5%C3%D2%20%BA%D8%AD%B5%D1%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D4%BB%BB%C8%D4%B3%D5%20%BA%D2%E0%C3%C2%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ความเช่ือถือข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัสปาจากการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนรู้จกั ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของสปามีความส าคญัระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะความเงียบสงบของสปาเป็น
ความตอ้งการท่ีมาเป็นอบัดบัแรก  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีระบบการช าระเงินค่าบริการของสปา
ท่ีสะดวกและหลายช่องทาง  และดา้นบุคคล ท่ีมีบุคลากรในสปาท่ีมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย ส่วน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพของนกัท่องเท่ียวชาวจีนกบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปาในประเทศไทย 
พบว่า อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสปาท่ีต่างกนั ทั้งในดา้นสถานท่ี ประเภท
ของการบริการ เหตุจูงใจ การเลือกช่วงเวลา ระยะเวลาของการบริการ ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสปา วิธีการจองหรือเลือกใช้บริการสปา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถาน
บริการสปาท่ีต่างกนั  
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2.7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 

ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเทีย่วชาวจนี 
- เพศ  -อาย ุ -สถานภาพ  
-ระดบัการศึกษา -อาชีพ  -รายไดต้่อเดือน 

ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
- ดา้นราคา  
- ดา้นการจดัจ าหน่าย  
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

แนวทางการจดัท ารูปแบบ 
แพค็เกจทัวร์ทีเ่หมาะสมส าหรับ 9 สถานที่ 

ยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกบั
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจนี 

พฤตกิรรมการท่องเทีย่วในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม 
9 แห่ง  ในจงัหวดัเชียงใหม่  ได้แก่  
1. ประตูท่าแพ  2. วดัพระธาตุดอยสุเทพ  
3. ไนท์บาร์ซาร์  4. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
5. วดัพระสิงห์  6. ถนนคนเดนิวนัอาทติย์  
7. วดัเชียงมัน่  8. ปางช้างแม่สา  
9. ถนนคนเดนิวนัเสาร์ 
- วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว  
- ฤดูกาลท่ีนิยมมาท่องเท่ียว  
- ลกัษณะการเดินทาง  
- จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  
- แหล่งขอ้มูลท่ีศึกษาก่อนเดินทางมาท่องเท่ียว  
- ระยะเวลาท่ีพกั  
- สถานท่ีพกั  
- สดัส่วนการใชเ้วลาท่องเท่ียวในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยม 
- การบอกต่อใหม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยม 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาคร้ังมุ่งท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ และความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีน จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย และสถานท่ี 9 
แห่งยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประตูท่าแพ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ไนท์บาร์
ซาร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วดัพระสิงห์ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ) วดัเชียงมัน่ ปางชา้งแม่สา และ
ถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย) ผูศึ้กษาไดก้ าหนดวธีิการวจิยั ดงัน้ี 

 
3.1  ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ จากรายงานสถิติของส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีพ.ศ. 2556 มี
จ านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด จ านวน 280,125 คน 
(ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่, 2558) ซ่ึงผูศึ้กษาน าขอ้มูลสถิติของส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีพ.ศ. 2556 มาก าหนดเป็นประชากรเป้าหมายและกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดตามขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดว้ยสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane) ซ่ึงในการวิจยัคร้ัง

น้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอ้างอิงมาจากรายงานสถิติของ
ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีพ.ศ. 2556 มีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้ งหมด จ านวน 280,125 คน โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน 
(Yamane/. อา้งถึงในพิสณุ ฟองศรี, 2549 : 112) จากการแทนสูตรไดด้งัน้ี 

n = 
2)(1 e

  

  เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
   e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึน 
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แทนค่า  n =   
208)280,125(0.1

280,125


 

   n =   399.6  คน 
 

ผลการค านวณกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเท่ากบั 399.6 ตวัอยา่ง ดงันั้น 
ผูว้จิยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง  

ขั้นท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้เจาะจง (Purposive Sampling) ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ เน่ืองดว้ยเป็นเขตเมืองท่ีมีแห่งท่องเท่ียวส าคญัหลายแห่งท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเขา้มาท่องเท่ียว
จ านวนมาก  

ขั้ นท่ี  3 การเก็บข้อมูล  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ  (Accidental Sampling) กับกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  

 
3.2   ข้อมูลและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ในการรวบรวมขอ้มูล
เชิงปริมาณ กบักลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 
ราย โดยมีเน้ือหาทั้งหมด 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวชาวจีน 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดต่้อเดือน   

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย รูปแบบการท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ วตัถุประสงคใ์นการท่องเท่ียว ฤดูกาลท่ีนิยมมาท่องเท่ียว ลกัษณะการเดินทาง จ านวน
คร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลท่ีศึกษาก่อนเดินทางมาท่องเท่ียว ระยะเวลาท่ีพกั สถานท่ีพกั ฯลฯ 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 แห่งในจงัหวดั
เชียงใหม่ ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ความตอ้งการ
ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม สัดส่วนการใช้เวลาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 
และการบอกต่อใหม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดัแบ่งระดบั (Rating Scale) ออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
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การก าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉล่ีย ผูศึ้กษาไดก้ าหนดตามสูตรการค านวณของ  ดงัน้ี  

ช่วงชั้น = 
จ านวนชั้น

ดคะแนนต ่าสุ - ดคะแนนสูงสุ   =  5
15   = 0.80 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 
4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
ส่วนท่ี  5 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกับการท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ ของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีน ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบปลายเปิดใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีนแสดงความคิดเห็น 
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมขอ้มูลเชิงเอกสาร จากหนงัสือ บทความ 

ขอ้มูลออนไลน์ งานวิจยั รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย และจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน เป็นตน้ 
 
3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมจากนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  ผูศึ้กษาน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ตาม
วตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดั
เชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจดว้ยแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ และ
ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อท่ีจะบรรยายค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย 

2. ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวชาวจีน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการส ารวจด้วยแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อท่ีจะบรรยายค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

3. ขอ้เสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการน าเท่ียวในการ
พฒันารูปแบบแพ็คเกจทัวร์ท่ีเหมาะสมส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ 
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วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อจดัสัดส่วนของสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยม 9 สถานท่ีลงในแพ็คเกจทวัร์ จ  าแนกตามสถานะของกลุ่มนักท่องเท่ียว ได้แก่ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้การวิเคราะห์ Logit Model วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิเคราะห์ความน่าจะเป็น
สูงสุด  (Maximum Likelihood estimates: MLE) และเทคนิควิเคราะห์  Marginal Effects เพื่อศึกษา
โอกาสความน่าจะเป็น  (Probability) ของปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาประกอบด้วย ชักชวนให้คนอ่ืนได้มา
ท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียว
ซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงสามารถเขียนแบบจ าอง
ออกเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 

Y1  คือ  การชกัชวนใหค้นอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี  
  ของจงัหวดัเชียงใหม่  เม่ือ 
  Y = 1  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนไดช้กัชวนใหค้นอ่ืนไดม้าท่องเท่ียว 
   สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
  Y = 0  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่ไดช้กัชวนใหค้นอ่ืนไดม้าท่องเท่ียว 
   สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
Y2  คือ  ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี  
  ของจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือ 
  Y = 1  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
   ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
  Y = 0  เม่ือกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีไม่ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียว 
   ซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
ตวัแปร X คือ ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 4 ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) โดย 
  X1 = 1  แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑข์องสถานท่ี 
   ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  X1 = 0  แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่มีความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ ์
   ของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ดา้นราคา (X2) โดย 
  X2= 1  แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อราคาในการใหบ้ริการ 
   การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  X2 = 0  แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่มีความพึงพอใจต่อราคาในการ 
   ใหบ้ริการการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) โดย 
  X3 = 1  แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายของ

สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  X3 = 0  แสดงว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนไม่มีความพึงพอใจต่อช่องทางการจดัจ าหน่าย

ของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) โดย 
  X4 = 1  แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาด 
   ของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  X4 = 0  แสดงวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาด 
   ของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังมุ่งท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ และความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีน จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย และสถานท่ี 9 
แห่งยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประตูท่าแพ วดัพระธาตุดอยสุเทพ ไนท์บาร์
ซาร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วดัพระสิงห์ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ) วดัเชียงมัน่ ปางชา้งแม่สา และ
ถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย)  การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
กับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพื่อท่ีจะบรรยายค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
เพื่อจดัสัดส่วนของสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีลงในแพ็คเกจทวัร์ จ  าแนกตามสถานะของ
กลุ่มนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน และการวิเคราะห์ Logit Model ดว้ย
เทคนิค Marginal Effects เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียว
ซ ้ าและชกัชวนเพื่อนท่ีรู้จกัมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  
4.2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่  
4.3 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  
4.4 รูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่  
4.5 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั

เชียงใหม ่
4.1  ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน  

ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพหลกั และรายไดต่้อเดือน วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี และ
ค่าร้อยละ ดงัน้ี 
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1) เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน คิด
เป็นร้อยละ 57.7 และเพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  

2) อายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ  านวน 
219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือมีอายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 อาย ุ51 ปี
ข้ึนไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 อายไุม่เกิน 20 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และอายุ
ระหวา่ง 41 – 50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  ตามล าดบั 

3) สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด 
จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 และหยา่
ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 

4) ระดับการศึกษา  พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ อนุปริญญา/เทียบเท่า จ  านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.3  ต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/เทียบเท่า จ  านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0  และปริญญาโท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
ตามล าดบั 

5) อาชีพหลัก  พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
จ านวน 123  คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมาคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 83 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 20.7 พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 เกษียณ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และแม่บา้น จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 

6) รายได้ต่อเดือน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหวา่ง 13,001 
– 26,000 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมาคือ ไม่เกิน 13,000 บาท จ านวน 111 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.8  มีรายไดร้ะหว่าง 26,001 – 52,000 บาท จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 และ
มากกวา่ 52,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.1) 
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ตารางที ่4.1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (N=400) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 
หญิง 

169 
231 

42.3 
57.7 

อายุ   
ไม่เกิน 20 ปี     
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี    
41 – 50 ปี 
51 ปีข้ึนไป 

30 
219 
74 
22 
55 

7.5 
54.8 
18.5 
5.5 
13.7 

สถานภาพสมรส   
โสด      
สมรส 
หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

200 
172 
28 

50.0 
43.0 
7.0 

ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย  
มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่า    
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

58 
56 
73 
186 
27 

14.5 
14.0 
18.3 
46.5 
6.7 

อาชีพหลกั   
นกัเรียน/นกัศึกษา    
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ    
พนกังาน/ลกูจา้งบริษทัเอกชน 
เกษียณ     
แม่บา้น  

123 
83 
54 
73 
45 
22 

30.7 
20.7 
13.5 
18.3 
11.3 
5.5 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีน (ต่อ) 
ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (N=400) ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน   
ไม่เกิน 2,500 หยวน (ไม่เกิน 13,000 บาท) 
2,501 – 5,000 หยวน (13,001 – 26,000 บาท) 
5,001 – 10,000 หยวน (26,001 – 52,000 บาท)
มากกวา่ 10,000 หยวน (มากกวา่ 52,000 บาท) 

111 
151 
104 
34 

27.8 
37.7 
26.0 
8.5 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.2  พฤติกรรมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ ในจังหวดัเชียงใหม่  

พฤติกรรมการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี  ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย วตัถุประสงค์หลกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีท่าน
เดินทางมาท่องเท่ียวดว้ย การจดัการในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ความถ่ีในการท่องเท่ียว 
แหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี  รูปแบบการท่องเท่ียว
ท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง ระยะเวลาท่ีพ  านกั
และท่องเท่ียว สถานท่ีพกัแรก ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวโดยรวมประเภทอาหารท่ีต้องการจะเลือก
รับประทาน ของท่ีระลึกท่ีจะเลือกซ้ือ สัดส่วนในการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี 
การชักชวนให้คนอ่ืนได้มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ และ
ความตั้ งใจท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
วเิคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  ดงัน้ี  

1)   วตัถุประสงค์หลกัในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในคร้ังนี ้ 
กลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงค์หลกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดั

เชี ยงใหม่ ในคร้ังน้ี  คือ พักผ่อนหย่อนใจ จ านวน  278 คน  คิด เป็น ร้อยละ  69.5 รองลงมาคือ 
ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3  การกีฬาและความบนัเทิง จ านวน 34 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 เยี่ยมญาติ/บุตรหลาน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ศึกษาประวติัศาสตร์/
ศิลปวฒันธรรม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และทศันศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.2)  
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ตารางที ่4.2 วตัถุประสงคห์ลกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
วตัถุประสงค์หลกัในการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
พกัผอ่นหยอ่นใจ    
เยี่ยมญาติ/บุตรหลาน 
ทศันศึกษา     
ประชุมสมัมนา/ศึกษาดูงาน 
การกีฬาและความบนัเทิง   
ศึกษาประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรม 

278 
26 
7 
12 
61 
16 

69.5 
6.5 
1.7 
3.0 
15.3 
4.0 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

2)   บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีท่่านเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยในคร้ังนี ้  
การเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ีกลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีน

ส่วนใหญ่เดินทางมากบักลุ่มเพื่อน จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ มากบัแฟนหรือคน
รัก จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 มากบัครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 
มากบัเพื่อนร่วมงาน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และมาคนเดียว จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 
ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.3)  
 

ตารางที ่4.3 บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยในคร้ังน้ี 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วย จ านวน ร้อยละ 

มาคนเดียว     
มากบัแฟนหรือคนรัก 
มากบักลุ่มเพ่ือน    
มากบัเพ่ือนร่วมงาน 
มากบัครอบครัว/ญาติพ่ีนอ้ง 

13 
129 
187 
18 
53 

3.3 
32.3 
46.7 
4.5 
13.2 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

3) การจัดการในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในคร้ังนี ้
กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่จดัการในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี  

ดว้ยตนเอง/เดินทางมาเอง ดว้ยการหาขอ้มูล จองตัว๋ จองท่ีพกั และจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่เอง โดยมิไดผ้่านบริษทัน าเท่ียวหรือบริษทัทวัร์ จ  านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 และซ้ือ
แพคเกจท่องเท่ียว/ผา่นบริษทัทวัร์ จ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
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ตารางที ่4.4 การจดัการในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
การจดัการในการท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 

จดัการดว้ยตนเอง/เดินทางมาเอง  
ซ้ือแพคเกจท่องเท่ียว/ผา่นบริษทัทวัร์ 

298 
102 

74.5 
25.5 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4) ความถี่ในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี

เป็น คร้ังแรก จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมาคือ เดินทางมาท่องเท่ียวคร้ังท่ี 2 จ านวน 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และมากกว่า 2 คร้ัง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  1.3  ตามล าดับ ทั้ งน้ีกลุ่ม
ตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่มากกว่า 1 คร้ังนั้น 
เน่ืองจากมาท าธุรกิจส่วนตวัในจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบกบัมาเยี่ยมญาติ หรือบุตร หลานท่ีเขา้มาศึกษา
ต่อในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
 

ตารางที ่4.5  ความถ่ีในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
ความถี่ในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 

คร้ังแรก     
คร้ังท่ี 2 
มากกวา่ 2 คร้ัง 

371 
24 
5 

92.7 
6.0 
1.3 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

5) แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ศึกษาเพือ่ทีจ่ะเดินทางมาท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี ้ 
กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเพื่อท่ีจะเดินทางมา

ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีคือ  เพื่อน/คนรู้จกั จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา
คือ อินเตอร์เน็ต จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 หนงัสือ/นิตยสารท่องเท่ียว จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 โทรทศัน์ จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 นิทรรศการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของ
หน่วยงานไทย/บริษทัทวัร์ไทย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และนิทรรศการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวของหน่วยงานในประเทศจีน/บริษทัทวัร์จีน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั (ดงั
ตารางท่ี 4.6)  
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ตารางที ่4.6  แหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
ล าดับ 
ที่ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพือ่ที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยว 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน 
(400) 

ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

เพ่ือน/คนรู้จกั     
อินเตอร์เน็ต 
หนงัสือ/นิตยสารท่องเท่ียว   
โทรทศัน์ 
นิทรรศการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของหน่วยงานไทย/
บริษทัทวัร์ไทย 
นิทรรศการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของหน่วยงานใน
ประเทศจีน/บริษทัทวัร์จีน 

208 
176 
85 
32 
31 
 
24 

52.0 
44.0 
21.3 
8.0 
7.8 

 
6.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

6) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ เดินทางมาด้วยกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพื่อที่จะเดินทางมา
ท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี ้ 

จากผลการศึกษาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาด้วยกับแหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเพื่อท่ีจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ขอพบว่า  กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่คนเดียว ส่วนใหญ่ จ านวน 6 คน หรือร้อยละ 46.2 ได้ศึกษาขอ้มูลจาก
กลุ่มเพื่อน/คนรู้จกั เพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ท่ีมากบัแฟนหรือคนรัก ไดศึ้กษาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 
กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมากบักลุ่มเพื่อนได้ศึกษาขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกั มากท่ีสุด 
จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0  กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมากบัเพื่อนร่วมงาน ได้
ศึกษาขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกั และอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  และกลุ่ม
ตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมากับครอบครัว/ญาติ ได้ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 (ดงัตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที่ 4.7  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเดินทางมาด้วยกับแหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเพื่อท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  

บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่เดนิทางมาด้วย 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพือ่ที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

เพือ่น/ 
คนรู้จกั 

อนิเตอร์เน็ต 
 

หนังสือ/ 
นิตยสาร 
ท่องเที่ยว 

โทรทัศน์ นิทรรศการฯ 
 ในประเทศ 

ไทย 

 นิทรรศการฯ 
ในประเทศ 

จนี 
มาคนเดียว 6 - 2 - 2 2 
 (46.2)  (15.4)  (15.4) (15.4) 
มากบัแฟนหรือคนรัก 58 64 19 13 15 - 
 (45.0) (49.6) (14.7) (10.1) (11.6)  
มากบักลุ่มเพ่ือน 114 78 50 14 10 6 
 (61.0) (41.7) (26.7) (7.5) (5.3) (3.2) 
มากบัเพ่ือนร่วมงาน 9 9 6 5 1 5 
 (50.0) (50.0) (33.3) (27.8) (5.6) (27.8) 
มากบัครอบครัว/ญาติ 21 25 8 - 3 11 
 (39.6) (47.2) (15.1)  (5.7) (20.8) 

รวม 208 176 85 32 31 24 
 (52.0) (44.0) (21.3) (8.0) (7.8) (6.0) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

7) การจัดการในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กับแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพื่อที่จะเดินทางมา
ท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่  

การจดัการในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่กบัแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาเพื่อท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีได้การจัดการในการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกั และอินเทอร์เน็ต 
มากท่ีสุด จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และกลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีซ้ือแพคเกจ
ทวัร์หรือผา่นบริษทัทวัร์ ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ไดศึ้กษาขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกัมากท่ีสุด จ านวน 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.1 (ดงัตาราง 4.8) 
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ตารางที่ 4.8  การจดัการในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่กบัแหล่งขอ้มูลท่ีใชศึ้กษาเพื่อท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  

การจดัการในการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพือ่ที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

เพือ่น/ 
คนรู้จกั 

อนิเตอร์เน็ต 
 

หนังสือ/ 
นิตยสาร 
ท่องเที่ยว 

โทรทัศน์ นิทรรศการฯ 
 ในประเทศ 

ไทย 

นิทรรศการฯ 
ในประเทศ 

จนี 
จดัการดว้ยตนเอง 164 164 70 32 10 14 
/เดินทางมาเอง (55.0) (55.0) (23.5) (10.7) (3.4) (4.7) 
ซ้ือแพคเกจทวัร์ 44 12 15 - 21 10 
/ผา่นบริษทัทวัร์ (43.1) (11.8) (14.7)  (20.6) (9.8) 

รวม 208 176 85 32 31 24 
 (52.0) (44.0) (21.3) (8.0) (7.8) (6.0) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

8) ความถี่ในการท่องเที่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพื่อที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่  

ความถ่ีในการท่องเท่ียวกับแหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษาเพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดั
เชียงใหม่พบว่า กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังแรก ส่วน
ใหญ่ไดศึ้กษาขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกัมากท่ีสุด จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 กลุ่มตวัอยา่งของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่คร้ังท่ีสอง ส่วนใหญ่ได้ศึกษาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต และหนงัสือ นิตยสารการท่องเท่ียวมากท่ีสุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ขณะท่ี
กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มากกวา่ 2 คร้ัง ทั้งหมดไดศึ้กษา
ขอ้มูลจากเพื่อน/คนรู้จกั  จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  (ดงัตารางท่ี 4.9) 
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ตารางที่ 4.9  ความถ่ีในการท่องเท่ียวกบัแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ศึกษาเพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่  

ความถี่ในการ
ท่องเที่ยว 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาเพือ่ที่จะเดนิทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

เพือ่น/ 
คนรู้จกั 

อนิเตอร์เน็ต 
 

หนังสือ/ 
นิตยสาร 
ท่องเที่ยว 

โทรทัศน์ นิทรรศการฯ 
 ในประเทศ 

ไทย 

นิทรรศการฯ 
ในประเทศ 

จนี 
คร้ังแรก 201 167 76 28 28 24 
 (54.2) (45.0) (20.5) (7.5) (7.5) (6.5) 
คร้ังท่ี 2 2 9 9 4 3 - 
 (8.3) (37.5) (37.5) (16.7) (12.5)  
มากกวา่ 2 คร้ัง 5 - - - - - 

 (100.0)      
รวม 208 176 85 32 31 24 

 (52.0) (44.0) (21.3) (8.0) (7.8) (6.0) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

9) รูปแบบการท่องเทีย่วทีท่ าให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี้  
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ของ

กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่คือ การท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รองลงมาคือ การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จ  านวน 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.3 การท่องเท่ียวแบบผจญภยั จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  ช้อปป้ิง ซ้ือสินคา้ จ านวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 การท่องเท่ียวบันเทิงยามราตรี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 การ
ท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 การท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์ จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.8 และการท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา เช่น ตีกอล์ฟ ฟิตเนส จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 
ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.10) 
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ตารางที ่4.10  รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ล าดับ 
ที่ 

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดนิทางมาท่องเที่ยว
ในจงัหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน 
(400) 

ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

การท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  
การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ   
การท่องเท่ียวแบบผจญภยั  
ชอ้ปป้ิง ซ้ือสินคา้  
การท่องเท่ียวบนัเทิงยามราตรี  
การท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ   
การท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์  
การท่องเท่ียวเพ่ือการกีฬา เช่น ตีกอลฟ์ ฟิตเนส 

258 
237 
70 
62 
51 
28 
15 
9 

64.5 
59.3 
17.5 
15.5 
12.8 
7.0 
3.8 
2.3 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  
 

10) อายุกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ใน
คร้ังนี ้ 

อายุกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี ส่วนใหญ่ เลือกท่ีท่องเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุ 21 -30 ปี 
ส่วนใหญ่ เลือกท่ีท่องเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ จ านวน 163  คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุ 31 – 40  ปี ส่วนใหญ่ เลือกท่ีท่องเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จ านวน 46  คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาว
จีนท่ีมีอายุ 41 – 50  ปี ส่วนใหญ่ เลือกท่ีท่องเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียวแบบผจญภยั จ านวน 11  คน 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 และกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุมากกว่า  51 ปี ส่วนใหญ่ เลือกท่ี
ท่องเท่ียวรูปแบบการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 
(ดงัตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11  อายกุบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  

อายุ 
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวตั-ิ 
ศาสตร์ฯ 

ธรรมชาติ ผจญภัย ช้อปป้ิงฯ บันเทิง สุขภาพ ภาพยนตร์ กฬีา 

ไม่เกิน 20 ปี 21 22 9 4 4 - - 4 
 (70.0) (73.3) (30.0) (13.3) (13.3)   (13.3) 
21 – 30 ปี 144 163 35 47 39 22 10 5 
 65.8) 74.4) (16.0) (21.5) (17.8) (10.0) (4.6) (2.3) 
31 – 40 ปี 46 31 10 9 - - 4 - 
 (62.2) (41.9) (13.5) (12.2)   (5.4)  
41  - 50 ปี 7 6 11 2 3 1 1 - 
 (31.8) (27.3) (50.0) (9.1) (13.6) (4.5) (4.5)  
51 ปีข้ึนไป 40 15 5 - 5 5 - - 
 (72.7) (27.3) (9.1)  (9.1) (9.1)   
รวม 258 237 70 62 51 28 15 9 

 (64.5) (59.3) (17.5) (15.5) (12.8) (7.0) (3.8) (2.3) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

11) อาชีพกบัรูปแบบการท่องเทีย่วทีท่ าให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ใน
คร้ังนี ้ 

อาชีพกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี  
พบว่า กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเป็นนักเรียน/นักศึกษา (จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9) 
ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ (จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7) เกษียณ (จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7) 
ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาว
จีนท่ีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0) พนักงาน/ลูกจา้งบริษัทเอกชน 
(จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ  69.9) แม่บา้น  (จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ  77.3)  ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะ
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  (ดงัตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่4.12  อาชีพกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าใหต้ดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  

อาชีพ 
รูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวตั-ิ 
ศาสตร์ฯ 

ธรรมชาติ  ผจญภัย ช้อปป้ิงฯ บันเทิง สุขภาพ  ภาพยนตร์ กฬีา 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

97 74 15 20 9 - 10 4 
(78.9) (60.2) (12.2) (16.3) (7.3)  (8.1) (3.3) 

ขา้ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

37 49 29 13 15 - - - 
(44.6) (59.0) (34.9) (15.7) (18.1)    

ธุรกิจส่วนตวั/
นกัธุรกิจ 

36 26 6 5 9 9 - - 
(66.7) (48.1) (11.1) (9.3) (16.7) (16.7)   

พนกังาน/ลกูจา้ง
บริษทัเอกชน 

45 51 20 20 13 10 5 5 
(61.6) (69.9) (27.4) (27.4) (17.8) (13.7) (6.8) (6.8) 

เกษียณ 30 20 - - 5 5 - - 
  (66.7) (44.4)   (11.1) (11.1)   
แม่บา้น 13 17 - 4 - 4 - - 
  (59.1) (77.3)  (18.2)  (18.2)   

รวม 258 237 70 62 51 28 15 9 
 (64.5) (59.3) (17.5) (15.5) (12.8) (7.0) (3.8) (2.3) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

12) การจัดการในการท่องเที่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว
ในจังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี้ 

การจดัการในการท่องเท่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีจดัการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่
คร้ังน้ีด้วยตนเอง หรือเดินทางมาเอง ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะท่องเท่ียวรูปแบบประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 ขณะท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือแพคเกจท่องเท่ียว/ผา่น
บริษทัทวัร์ ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะท่องเท่ียวรูปแบบประวติัศาสตร์และวฒันธรรม และธรรมชาติ ใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 (ดงัตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที่ 4.13  การจดัการท่องเท่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่  

การจดัการ
ท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวตั-ิ 
ศาสตร์ฯ 

 ธรรมชาต ิ ผจญภัย ช้อปป้ิงฯ บันเทิง สุขภาพ  ภาพยนตร์ กฬีา 

จดัการดว้ย
ตนเอง/เดินทาง
มาเอง 

213 192 59 62 51 27 15 9 

(71.5) (64.4) (19.8) (20.8) (17.1) (9.1) (5.0) (3.0) 

ซ้ือแพคเกจ
ท่องเท่ียว/ผา่น
บริษทัทวัร์ 

45 45 11 - - 1 - - 

(44.1) (44.1) (10.8)   (1.0)   

รวม 258 237 70 62 51 28 15 9 
 (64.5) (59.3) (17.5) (15.5) (12.8) (7.0) (3.8) (2.3) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

13) ความถี่ในการท่องเที่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี้ 

ความถ่ีในการท่องเท่ียวกับรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีน ทุกช่วงความถ่ีส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือก
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในรูปแบบการท่องเท่ียงเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในสัดส่วนท่ี
เท่ากนั โดยกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาท่องเท่ียวคร้ังแรก มีจ านวน 243 คิดเป็นร้อยละ 65.5 
คร้ังท่ี 2 มีจ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  และมากกวา่ 2 คร้ัง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 (ดงัตาราง
ท่ี 4.14) 
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ตารางที ่4.14  ความถ่ีในการท่องเท่ียวกบัรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่  

ความถี่ในการ
ท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ท าให้ตัดสินใจเดนิทางมาท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวตั-ิ 
ศาสตร์ฯ 

ธรรมชาติ  ผจญภัย ช้อปป้ิงฯ บันเทิง สุขภาพ ภาพยนตร์ กฬีา 

คร้ังแรก 243 230 58 58 50 27 11 9 
(65.5) (62.0) (15.6) (15.6) (13.5) (7.3) (3.0) (2.4) 

คร้ังท่ี 2 12 7 10 1 1 1 1 - 
(50.0) (29.2) (41.7) (4.2) (4.2) (4.2) (4.2)  

มากกวา่ 2 คร้ัง 3 - 2 3 - - 3 - 
 (60.0)  (40.0) (60.0)   (60.0)  

รวม 258 237 70 62 51 28 15 9 
 (64.5) (59.3) (17.5) (15.5) (12.8) (7.0) (3.8) (2.3) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

14) พาหนะทีใ่ช้ในการเดินทางมายงัจังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี ้
กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้วย

เคร่ืองบิน จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 รองลงมาคือ รถไฟ จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 
และรถโดยสารสาธารณะ/รถทวัร์ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 (ดงัตารางท่ี 4.15) 
 
ตารางที ่4.15  พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 

พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมายังจงัหวัดเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
เคร่ืองบิน     
รถไฟ 
รถโดยสารสาธารณะ/รถทวัร์ 

353 
29 
18 

88.2 
7.3 
4.5 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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15) การจัดการท่องเที่ยวกบัพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมายังจังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี ้
การจดัการท่องเท่ียวกบัพาหนะท่ีใช้ในการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีจดัการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ีดว้ยตนเอง (จ านวน 277 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.0) และซ้ือแพคเกจท่องเท่ียว/ผา่นบริษทัทวัร์ (จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5) เดินทาง
มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยเคร่ืองบินเป็นส่วนใหญ่ (ดงัตารางท่ี 4.16) 

 

ตารางที ่4.16  การจดัการท่องเท่ียวกบัพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ 

การจดัการท่องเที่ยว 
พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมายังจงัหวัดเชียงใหม่ 

เคร่ืองบิน รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ/รถทัวร์ 
จดัการดว้ยตนเอง/เดินทางมาเอง 277 8 13 

(93.0) (2.7) (4.4) 
ซ้ือแพคเกจท่องเท่ียว/ผา่นบริษทัทวัร์ 76 21 5 

(74.5) (20.6) (4.9) 
รวม 353 29 18 

 (88.3) (7.3) (4.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

16) ระยะเวลาทีพ่ านักและท่องเที่ยวอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ในคร้ังนี ้
กลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยู่ในจงัหวดั

เชียงใหม่ ระหว่าง 4 – 7 วนั จ านวน 218  คน คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ 1 – 3 วนั จ านวน 153 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.3 ระหว่าง 8 – 11 วนั จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ระหวา่ง 12 – 15 วนั จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 และมากกวา่ 15 วนั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั (ดงัตาราง 4.17) 

 

ตารางที ่4.17  ระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
ระยะเวลาที่พ านักและท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
1 – 3 วนั     
4 – 7 วนั 
8 – 11 วนั     
12 – 15 วนั 
มากกวา่ 15 วนั 

153 
219 
19 
5 
4 

38.3 
54.7 
4.7 
1.3 
1.0 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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17) อายุกบัระยะเวลาทีพ่ านักและท่องเทีย่วอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
อายุกบัระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว

จีนท่ีมีอายไุม่เกิน 20 ปี (จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7) อาย ุ21-30 ปี (จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.4) อายุ 31-40 ปี (จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7) อาย ุ41 – 50 ปี (จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.5) และ51 ปี ข้ึนไป (จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8) มีสัดส่วนระยะเวลาท่ีพ  านักและ
ท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเท่ากนัคือ จ านวน 4 – 7 วนั (ดงัตาราง 4.18) 
 

ตารางที ่4.18  อายกุบัระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 

อายุ 
ระยะเวลาที่พ านักและท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

1-3 วนั 4-7 วนั 8-11 วนั 12-15 วนั มากกว่า 15 วัน 
ไม่เกิน 20 ปี 
 

9 17 - - 4 
(30.0) (56.7)   (13.3) 

21 – 30 ปี 
 

95 106 14 4 - 
(43.4) 48.4) (6.4) (1.8)  

31 – 40 ปี 29 39 5 1 - 
 (39.2) (52.7) (6.8) (1.4)  
41  - 50 ปี 10 12 - - - 
 (45.5) (54.5)    
51 ปีข้ึนไป 10 45 - - - 
 (18.2) (81.8)    
รวม 153 219 19 5 4 

 (38.3) (54.8) (4.8) (1.3) (1.0) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

18) วตัถุประสงค์การท่องเทีย่วกบัระยะเวลาทีพ่ านักและท่องเที่ยวอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีวตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ (จ านวน 

178 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0)  ทศันศึกษา (จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4) และเพื่อประชุมสัมมนา/
ศึกษาดูงาน (จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 83.3) มีสัดส่วนระยะเวลาท่ีพ  านักและท่องเท่ียวอยู่ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ เท่ากันคือ 4-7 วนั ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีวตัถุประสงค์การ
ท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมญาติ/บุตรหลาน (จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3) การกีฬาและความบนัเทิง 
(จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4) และศึกษาประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรม (จ านวน 16 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 100.0) มีสัดส่วนระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ เท่ากนัคือ 1-3 วนั (ดงั
ตารางท่ี 4.19) 
 

ตารางที ่4.19  วตัถุประสงคก์ารท่องเท่ียวกบัระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์การท่องเที่ยว 
ระยะเวลาที่พ านักและท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

1-3 วนั 4-7 วนั 8-11 วนั 12-15 วนั มากกว่า 15 วัน 
พกัผอ่นหยอ่นใจ 87 178 9 - 4 

(31.3) (64.0) (3.2)  (1.4) 
เยี่ยมญาติ/บุตรหลาน 11 10 5 - - 

(42.3) (38.5) (19.2)   
ทศันศึกษา 2 5 - - - 
  (28.6) (71.4)    
ประชุมสมัมนา/ศึกษาดู
งาน 

2 10 - - - 
(16.7) (83.3)    

การกีฬาและความบนัเทิง 35 16 5 5 - 
  (57.4) (26.2) (8.2) (8.2)  
ศึกษาประวติัศาสตร์/
ศิลปวฒันธรรม 

16 - - - - 
100.0)     

รวม 153 219 19 5 4 
  (38.3) (54.8) (4.8) (1.3) (1.0) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

19) บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มาท่องเที่ยวด้วยกับระยะเวลาที่พ านักและท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่ 

กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่คนเดียว (จ านวน 
10 คิดเป็นร้อยละ 76.9) และครอบครัว/ญาติ  (จ านวน 24 คิดเป็นร้อยละ 45.3) มีสัดส่วนระยะเวลาท่ี
พ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ เท่ากนัคือ 1-3 วนั ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ มากบัแฟนหรือคนรัก (จ านวน 80 คิดเป็นร้อยละ 62.0) กลุ่ม
เพื่อน (จ านวน 98 คิดเป็นร้อยละ 52.4) เพื่อนร่วมงาน (จ านวน 17 คิดเป็นร้อยละ 94.4) มีสัดส่วน
ระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ เท่ากนัคือ 4-7 วนั (ดงัตาราง 4.20) 
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ตารางที ่4.20  บุคคลท่ีมาท่องเท่ียวดว้ยกบัระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มา

ท่องเที่ยวด้วย 
ระยะเวลาที่พ านักและท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

1-3 วนั 4-7 วนั 8-11 วนั 12-15 วนั  มากกว่า 15 วัน 
มาคนเดียว 10 3 - - - 

(76.9) (23.1)    
มากบัแฟนหรือคนรัก 44 80 5 - - 

(34.1) (62.0) (3.9)   
กลุ่มเพ่ือน 74 98 10 5 - 
  (39.6) (52.4) (5.3) (2.7)  
เพ่ือนร่วมงาน 1 17 - - - 

(5.6) (94.4)    
ครอบครัว/ญาติ 24 21 4 - 4 
  (45.3) (39.6) (7.5)  (7.5) 
รวม 153 219 19 5 4 
  (38.3) (54.8) (4.8) (1.3) (1.0) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

20) สถานทีพ่กัแรกในการท่องเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่ 
สถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วน

ใหญ่ คือ โรงแรม จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ เกสต์เฮา้ส์ จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.2 ห้องเช่ารายวนั จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 รีสอร์ท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.5 และบา้นเพื่อน/ญาติ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5  ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.21) 
 

ตารางที ่4.21  สถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
สถานที่พกัแรกในการท่องเที่ยวจงัหวัดเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 

โรงแรม     
รีสอร์ท 
บา้นเพ่ือน/ญาติ  
เกสตเ์ฮา้ส์ 
หอ้งเช่ารายวนั  

285 
14 
14 
61 
26 

71.3 
3.5 
3.5 
15.2 
6.5 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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21) อายุกบัสถานทีพ่กัแรกในการท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่ 
อายุกบัสถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

ส่วนใหญ่ท่ีมีอาย ุไม่เกิน 20 ปี (จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0) 21 – 30 ปี (จ านวน 163  คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.4) 31 – 40 ปี (จ านวน 40  คน คิดเป็นร้อยละ 54.1)  41  - 50 ปี (จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0) 
และ 51 ปีข้ึนไป (จ านวน 50  คน คิดเป็นร้อยละ 90.9)  พกัโรงแรมในสัดส่วนท่ีเท่ากนั (ดงัตารางท่ี 4.22) 
  
ตารางที ่4.22  อายกุบัสถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

อายุ 
สถานที่พกัแรกในการท่องเที่ยวจงัหวัดเชียงใหม่ 

โรงแรม รีสอร์ท บ้านเพือ่น/ญาติ เกสต์เฮ้าส์ ห้องเช่ารายวนั 
ไม่เกิน 20 ปี 
 

21 4 - - 5 
(70.0) (13.3)   (16.7) 

21 – 30 ปี 
 

163 - 4 41 11 
(74.4)  (1.8) (18.7) (5.0) 

31 – 40 ปี 40 10 5 15 4 
 (54.1) (13.5) (6.8) (20.3) (5.4) 
41  - 50 ปี 11 - 5 - 6 
 (50.0)  22.7)  (27.3) 
51 ปีข้ึนไป 50 - - 5 - 
 90.9)   (9.1)  
รวม 285 14 14 61 26 

 (71.3) (3.5) (3.5) (15.3) (6.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

22) รายได้กบัสถานทีพ่กัแรกในการท่องเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่ 
รายไดก้บัสถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาว

จีนส่วนใหญ่ ท่ีมีรายได้ ไม่เกิน 13,000 บาท (จ านวน 69  คน คิดเป็นร้อยละ 62.2)  13,001-26,000 บาท 
(จ านวน 110  คน คิดเป็นร้อยละ 72.8)   26,001-52,000 บาท (จ านวน 77  คน คิดเป็นร้อยละ 74.0)  และ
มากกว่า 52,000 บาท (จ  านวน 29  คน คิดเป็นร้อยละ 85.3)  เลือกพกัโรงแรมในสัดส่วนท่ีเท่ากนั (ดงัตาราง
ท่ี 4.23) 
 
 
 



 

59 
 

ตารางที ่4.23  รายไดก้บัสถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายได้ 
สถานที่พกัแรกในการท่องเที่ยวจงัหวัดเชียงใหม่ 

โรงแรม รีสอร์ท บ้านเพือ่น/ญาติ เกสต์เฮ้าส์ ห้องเช่ารายวนั 
ไม่เกิน 13,000 บาท 69 4 5 23 10 

(62.2) (3.6) (4.5) (20.7) (9.0) 
13,001-26,000 บาท 110 10 5 10 16 

(72.8) (6.6) (3.3) (6.6) (10.6) 
26,001-52,000 บาท 77 - 4 23 - 
  (74.0)  (3.8) (22.1)  
มากกวา่ 52,000 บาท 29 - - 5 - 
  (85.3)   (14.7)  
รวม 285 14 14 61 26 

 (71.3) (3.5) (3.5) (15.3) (6.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

23) ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายโดยรวม ไม่เกิน 13,000 บาท (จ านวน 

179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7) รองลงมาคือ มีค่าใชจ่้ายโดยรวมระหวา่ง 13,001 – 26,000 บาท (จ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0) ระหวา่ง 26,001 – 52,000 บาท (จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8)  และ
มากกวา่ 52,000 บาท (จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5) ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.24) 
 
ตารางที ่4.24  ค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่   
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 13,000 บาท 
13,001 – 26,000 บาท 
26,001 – 52,000 บาท  
มากกวา่ 52,000 บาท 

179 
160 
47 
14 

44.7 
40.0 
11.8 
3.5 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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24) อายุกบัค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ 
อายกุบัค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว

ชาวจีน ส่วนใหญ่ท่ีมีอายุ ไม่เกิน 20 ปี (จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0) 31 – 40 ปี (จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.9) และ 51 ปีข้ึนไป (จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7) มีค่าใชจ่้ายโดยรวมในการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในสัดส่วนท่ีเท่ากัน อยู่ท่ีไม่เกิน 13,000 บาท ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีน ส่วนใหญ่ท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี  (จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8) และ41  - 50 ปี  
(จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8) มีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั อยูท่ี่ 13,001 – 26,000 บาท (ดงัตารางท่ี 4.25) 
 

ตารางที ่4.25  อายกุบัค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

อายุ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ 

ไม่เกนิ 13,000 
บาท 

13,001-26,000 
บาท 

26,001-52,000 
บาท 

มากกว่า 52,000 
บาท 

ไม่เกิน 20 ปี 
 

18 8 - 4 
(60.0) (26.7)  (13.3) 

21 – 30 ปี 
 

84 96 35 4 
(38.4) (43.8) (16.0) (1.8) 

31 – 40 ปี 34 23 11 6 
 (45.9) (31.1) (14.9) (8.1) 
41  - 50 ปี 3 18 1 - 
 (13.6) (81.8) (4.5)  
51 ปีข้ึนไป 40 15 - - 
 (72.7) (27.3)   
รวม 179 160 47 14 

 (44.8) (40.0) (11.8) (3.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
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25) รายได้กบัค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ 
รายได้กับค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

นกัท่องเท่ียวชาวจีน ส่วนใหญ่ท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 13,000 บาท  (จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5) และ
มากกว่า 52,000 บาท  (จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  44.1) มีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั อยูท่ี่ไม่เกิน 13,000 บาท ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
ส่วนใหญ่ท่ีมีรายได ้13,001-26,000 บาท  (จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6) และ26,001-52,000 บาท  
(จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ  39.4) มีค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ใน
สัดส่วนท่ีเท่ากนั อยูท่ี่ 13,001 – 26,000 บาท (ดงัตารางท่ี 4.26) 
 

ตารางที ่4.26  รายไดก้บัค่าใชจ่้ายโดยรวมในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายได้ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการท่องเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ 

ไม่เกนิ 13,000 
บาท 

13,001-26,000 
บาท 

26,001-52,000 
บาท 

มากกว่า 52,000 
บาท 

ไม่เกิน 13,000 บาท 76 30 5 - 
(68.5) (27.0) (4.5)  

13,001-26,000 บาท 61 81 9 - 
(40.4) (53.6) (6.0)  

26,001-52,000 บาท 27 41 28 8 
  (26.0) (39.4) (26.9) (7.7) 
มากกวา่ 52,000 บาท 15 8 5 6 
  (44.1) (23.5) (14.7) (17.6) 
รวม 179 160 47 14 

 (44.8) (40.0) (11.8) (3.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

26) ประเภทอาหารทีต้่องการจะเลอืกรับประทานในการมาท่องเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่  
กลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่มีความตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมา

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ อาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ เช่นไส้อัว่ น ้ าพริกหนุ่ม 
ขา้วซอย ขนมจีน จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 รองลงมาคือ อาหารไทย เช่น ตม้ย  ากุง้ ขา้วผดั 
ผดัไทย ก๋วยเต๋ียว จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และอาหารจีน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 
ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.27) 
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ตารางที ่4.27 ประเภทอาหารท่ีตอ้งการจะเลือกรับประทาน 
ประเภทอาหารที่ต้องการจะเลอืกรับประทาน จ านวน ร้อยละ 

อาหารพ้ืนเมืองของเชียงใหม่ เช่นไสอ้ัว่ น ้ าพริกหนุ่ม ขา้วซอย ขนมจีน  
อาหารไทย เช่น ตม้ย  ากุง้ ขา้วผดั ผดัไทย ก๋วยเต๋ียว  
อาหารจีน  

229 
138 
33 

57.2 
34.5 
8.3 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

27) อายุกบัประเภทอาหารทีต้่องการจะเลอืกรับประทานในการมาท่องเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่  
อายุกับประเภทอาหารท่ีต้องการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ ท่ีมีอายุ ไม่เกิน 20 ปี (จ  านวน 21 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 70.0) 21 – 30 ปี (จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5) 31 – 40 ปี (จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.8) และ51 ปีข้ึนไป (จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6) มีความตอ้งการจะเลือกรับประทานใน
การมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ อาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ เช่นไส้อัว่ น ้าพริก
หนุ่ม ข้าวซอย ขนมจีน ขณะท่ี กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ ท่ีมีอายุ 41  - 50 ปี 
(จ านวน13  คน คิดเป็นร้อยละ 59.1) มีความตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ในคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ อาหารไทย เช่น ตม้ย  ากุง้ ขา้วผดั ผดัไทย ก๋วยเต๋ียว (ดงัตารางท่ี 4.28) 
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ตารางที่ 4.28  อายุกับประเภทอาหารท่ีต้องการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียวจังหวดั
เชียงใหม ่

อายุ 
ประเภทอาหารที่ต้องการจะเลอืกรับประทาน 

อาหารพืน้เมอืง อาหารไทย อาหารจนี 
ไม่เกิน 20 ปี 
 

21 9 - 
(70.0) (30.0)  

21 – 30 ปี 
 

126 83 10 
(57.5) (37.9) (4.6) 

31 – 40 ปี 42 23 9 
 (56.8) (31.1) (12.2) 
41  - 50 ปี 5 13 4 
 (22.7) (59.1) (18.2) 
51 ปีข้ึนไป 35 10 10 
 (63.6) (18.2) (18.2) 
รวม 229 138 33 

 (57.2) (34.5) (8.3) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

28) อาชีพประเภทอาหารทีต้่องการจะเลอืกรับประทานในการมาท่องเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่  
อาชีพกบัประเภทอาหารท่ีตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่  

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ ท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา (จ านวน 77  คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.6) ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ  (จ านวน  51  คน คิดเป็นร้อยละ 61.4) พนักงาน /ลูกจ้าง
บริษทัเอกชน (จ านวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ 72.6) และเกษียณ (จ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ 66.7) 
มีความตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ อาหาร
พื้นเมืองของเชียงใหม่ เช่นไส้อัว่ น ้ าพริกหนุ่ม ขา้วซอย ขนมจีน ขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนส่วนใหญ่ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั/นักธุรกิจ (จ านวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 57.4) และ
แม่บา้น  (จ านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 59.1) มีความตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีมากท่ีสุดคือ อาหารไทย เช่น ตม้ย  ากุง้ ขา้วผดั ผดัไทย ก๋วยเต๋ียว (ดงัตารางท่ี 
4.29) 
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ตารางที่ 4.29 อาชีพกับประเภทอาหารท่ีต้องการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม ่

อาชีพ 
ประเภทอาหารที่ต้องการจะเลอืกรับประทาน 

อาหารพืน้เมอืง อาหารไทย อาหารจนี 
นกัเรียน/นกัศึกษา 77 42 4 

(62.6) (34.1) (3.3) 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 51 22 10 

61.4) 26.5) 12.0) 
ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ 14 31 9 
  (25.9) (57.4) (16.7) 
พนกังาน/ลกูจา้ง
บริษทัเอกชน 

53 15 5 
(72.6) (20.5) (6.8) 

เกษียณ 30 15 - 
  (66.7) (33.3)  
แม่บา้น 4 13 5 
  (18.2) (59.1) (22.7) 
รวม 229 138 33 

 (57.2) (34.5) (8.3) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

30) ของทีร่ะลกึในจังหวดัเชียงใหม่ทีจ่ะเลอืกซ้ือ 
กลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เลือกจะซ้ือของระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่มาก

ท่ีสุดคือ ผลไม้ส าเร็จรูป/อบแห้ง เช่น ทุเรียน มะม่วง ล าไย จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 
รองลงมาคือ ไมไ้ผ/่หวาย /ผลิตภณัฑ์จากไม  ้จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 เคร่ืองเงิน จ านวน 41 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.2  อ่ืนๆ เช่น งานหตัถกรรม รูปภาพ ของตกแต่งบา้น ตุก๊ตาผา้ จ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.5 ผา้พื้นเมือง/กระเป๋าผา้ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และเส้ือผา้/ของแบรนด์เนม 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.30) 
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ตารางที ่4.30 ของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 
ของที่ระลกึในจงัหวดัเชียงใหม่ที่จะเลอืกซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

ไมไ้ผ/่หวาย /ผลิตภณัฑจ์ากไม ้
ผลไมส้ าเร็จรูป/อบแหง้ เช่น ทุเรียน มะม่วง ล าใย 
ผา้พ้ืนเมือง/กระเป๋าผา้  
เคร่ืองเงิน  
เส้ือผา้/ของแบรนดเ์นม 
อ่ืนๆ เช่น งานหตัถกรรม รูปภาพ ของตกแต่งบา้น ตุ๊กตาผา้ 

94 
183 
35 
41 
9 

38 

23.5 
45.8 
8.8 
10.2 
2.2 
9.5 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

31) อายุกบัของทีร่ะลกึในจังหวดัเชียงใหม่ทีจ่ะเลอืกซ้ือ 
อายุกบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวชาว

จีนส่วนใหญ่ท่ีมีอายุไม่เกิน 20 ปี (จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7) 21 – 30 ปี (จ านวน 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.8) 31 – 40 ปี (จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5) และอาย ุ51 ปีข้ึนไป (จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.8) เลือกจะซ้ือของระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดคือ ผลไมส้ าเร็จรูป/อบแห้ง 
เช่น ทุเรียน มะม่วง ล าไย  ขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ท่ีมีอายุ 41  - 50 ปี 
(จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0) เลือกจะซ้ือของระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดคือ ไมไ้ผ/่หวาย 
/ผลิตภณัฑจ์ากไม ้(ดงัตารางท่ี 4.31) 
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ตารางที ่4.31  อายกุบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 

อายุ 
ของที่ระลกึในจงัหวดัเชียงใหม่ที่จะเลอืกซ้ือ 

ผลติภัณฑ์
จากไม้ 

ผลไม้
ส าเร็จรูป 

ผ้า
พืน้เมอืง 

เคร่ืองเงนิ เส้ือผ้า 
แบรนด์เนม 

อืน่ๆ 

ไม่เกิน 20 ปี 
 

13 17 - - - - 
(43.3) (56.7)     

21 – 30 ปี 
 

60 85 31 11 4 28 
(27.4) (38.8) (14.2) (5.0) (1.8) (12.8) 

31 – 40 ปี 10 30 1 25 - 8 
 (13.5) (40.5) (1.4) (33.8)  (10.8) 
41  - 50 ปี 11 6 3 - - 2 
 (50.0) (27.3) (13.6)   (9.1) 
51 ปีข้ึนไป - 45 - 5 5 - 
  81.8)  9.1) 9.1)  
รวม 94 183 35 41 9 38 

 (23.5) (45.8) (8.8) (10.2) (2.2) (9.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

32) อาชีพกบัของทีร่ะลกึในจังหวดัเชียงใหม่ทีจ่ะเลอืกซ้ือ 
อาชีพกบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนส่วนใหญ่ท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 เลือกจะซ้ือของระลึกใน
จงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดคือ ไม้ไผ่/หวาย /ผลิตภณัฑ์จากไม้ ในด้านผูป้ระกอบอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ(จ านวน 33 คิดเป็นร้อยละ 39.8) ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ (จ านวน 28 คิดเป็นร้อยละ 51.9) 
พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน (จ านวน 39 คิดเป็นร้อยละ 53.4) และเกษียณ (จ านวน 40 คิดเป็นร้อยละ 
88.9) ส่วนใหญ่เลือกจะซ้ือของระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดคือ ผลไมส้ าเร็จรูป/อบแห้ง เช่น 
ทุเรียน มะม่วง ล าไย  ขณะท่ีกลุ่มแม่บา้น ส่วนใหญ่ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 เลือกจะซ้ือของ
ระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดคือ อ่ืนๆ เช่น งานหตัถกรรม รูปภาพ ของตกแต่งบา้น ตุ๊กตาผา้ (ดงั
ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางที ่4.32  อาชีพกบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 

อาชีพ 
ของที่ระลกึในจงัหวดัเชียงใหม่ที่จะเลอืกซ้ือ 

ผลติภัณฑ์
จากไม้ 

ผลไม้
ส าเร็จรูป 

ผ้า
พืน้เมอืง 

เคร่ืองเงนิ เส้ือผ้า 
แบรนด์เนม 

อืน่ๆ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 49 34 12 15 4 9 
(39.8) (27.6) (9.8) (12.2) (3.3) (7.3) 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 27 33 10 10 - 3 
(32.5) (39.8) (12.0) (12.0)  (3.6) 

ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ 2 28 12 8 - 4 
  (3.7) (51.9) (22.2) (14.8)  (7.4) 
พนกังาน/ลกูจา้ง
บริษทัเอกชน 

16 39 1 8 - 9 
(21.9) (53.4) (1.4) (11.0)  (12.3) 

เกษียณ - 40 - - 5 - 
   (88.9)   (11.1)  
แม่บา้น - 9 - - - 13 
   40.9)    (59.1) 
รวม 94 183 35 41 9 38 

 (23.5) (45.8) (8.8) (10.2) (2.2) (9.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
33) รายได้กบัของทีร่ะลกึในจังหวดัเชียงใหม่ทีจ่ะเลอืกซ้ือ 
รายไดก้บัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนส่วนใหญ่ทุกช่วงรายไดไ้ด้แก่ ไม่เกิน 13,000 บาท (จ านวน 49 คิดเป็นร้อยละ 44.1) 13,001-
26,000 บาท (จ านวน 52 คิดเป็นร้อยละ 34.4) 26,001-52,000 บาท (จ านวน 62 คิดเป็นร้อยละ 59.6) 
และมากกว่า 52,000 บาท (จ านวน 20 คิดเป็นร้อยละ 58.8) เลือกจะซ้ือของระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่
มากท่ีสุดคือ ผลไมส้ าเร็จรูป/อบแหง้ เช่น ทุเรียน มะม่วง ล าไย (ดงัตารางท่ี 4.33) 
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ตารางที ่4.33 รายไดก้บัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 

รายได้ 
ของที่ระลกึในจงัหวดัเชียงใหม่ที่จะเลอืกซ้ือ 

ผลติภัณฑ์
จากไม้ 

ผลไม้
ส าเร็จรูป 

ผ้า
พืน้เมอืง 

เคร่ืองเงนิ เส้ือผ้า 
แบรนด์เนม 

อืน่ๆ 

ไม่เกิน 13,000 บาท 33 49 5 10 9 5 
(29.7) (44.1) (4.5) (9.0) (8.1) (4.5) 

13,001-26,000 บาท 44 52 16 21 - 18 
(29.1) (34.4) (10.6) (13.9)  (11.9) 

26,001-52,000 บาท 12 62 13 10 - 7 
  (11.5) (59.6) (12.5) (9.6)  (6.7) 
มากกวา่ 52,000 บาท 5 20 1 - - 8 
  (14.7) (58.8) (2.9)   (23.5) 
รวม 94 183 35 41 9 38 
 (23.5) (45.8) (8.8) (10.2) (2.2) (9.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
34) ค่าใช้จ่ายโดยรวมกบัของทีร่ะลกึในจังหวดัเชียงใหม่ทีจ่ะเลอืกซ้ือ 
ค่าใช้จ่ายโดยรวมกบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ พบว่า กลุ่มตวัอย่างของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ทุกกลุ่มท่ีมีรายจ่ายโดยรวมจากการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่  
ไม่เกิน 13,000 บาท (จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4) 13,001-26,000 บาท (จ านวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.8) 26,001-52,000 บาท (จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6) และมากกว่า 52,000 บาท 
(จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4) เลือกจะซ้ือของระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดคือ ผลไม้
ส าเร็จรูป/อบแหง้ เช่น ทุเรียน มะม่วง ล าไย (ดงัตารางท่ี 4.34) 
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ตารางที ่4.34  ค่าใชจ่้ายโดยรวมกบัของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีจะเลือกซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดยรวม 
ของที่ระลกึในจงัหวดัเชียงใหม่ที่จะเลอืกซ้ือ 

ผลติภัณฑ์
จากไม้ 

ผลไม้
ส าเร็จรูป 

ผ้า
พืน้เมอืง 

เคร่ืองเงนิ เส้ือผ้า 
แบรนด์เนม 

อืน่ๆ 

ไม่เกิน 13,000 บาท 43 83 11 20 4 18 
(24.0) (46.4) (6.1) (11.2) (2.2) (10.1) 

13,001-26,000 บาท 47 70 15 12 5 11 
(29.4) (43.8) (9.4) (7.5) (3.1) (6.9) 

26,001-52,000 บาท 4 20 9 9 - 5 
  (8.5) (42.6) (19.1) (19.1)  (10.6) 
มากกวา่ 52,000 บาท - 10 - - - 4 
   (71.4)    (28.6) 
รวม 94 183 35 41 9 38 

 (23.5) (45.8) (8.8) (10.2) (2.2) (9.5) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

13) ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ของ
นักท่องเทีย่วชาวจีนที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน พบว่า สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ นักท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้มาท่องเท่ียว 
และหากพิจารณาสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนเคยมา
ท่องเท่ียวเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  

ล าดับที่ 1 ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (ท่าแพ) พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนเคย
ท่องเท่ียวแลว้ เพียงจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ขณะท่ีไม่เคย จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 

ล าดับที่ 2 ไนท์บาร์ซาร์ พบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนเคยท่องเท่ียวแลว้ เพียงจ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ขณะท่ีไม่เคย จ านวน 381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 

ล าดับที่ 3 วัดพระธาตุดอยสุเทพ  พบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนเคยท่องเท่ียวแล้ว 
เพียงจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 ขณะท่ีไม่เคย จ านวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 

ล าดับที่ 4 วัดพระสิงห์ พบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนเคยท่องเท่ียวแลว้ เพียงจ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ขณะท่ีไม่เคย จ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 97.5 
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ล าดับที่ 5 ประตูท่าแพ พบวา่ มีกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีนเคยท่องเท่ียวแลว้ เพียงจ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ขณะท่ีไม่เคย จ านวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ 97.8 

ล าดับที่ 6 ถนนคนเดินวันเสาร์ (วัวลาย) พบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนเคยท่องเท่ียว
แลว้ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ไม่เคย จ านวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 

ล าดับที่ 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนเคยท่องเท่ียวแล้ว 
เพียงจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ขณะท่ีไม่เคย จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 99.0  

ล าดับที่ 8 วัดเชียงมั่น พบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนเคยท่องเท่ียวแลว้ เพียงจ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ไม่เคย จ านวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 

ล าดับที่ 9 ปางช้างแม่สา  พบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนทั้งหมด จ านวน 400 คน คิด
เป็นร้อยละ 400 ไม่เคยมาท่องเท่ียวเลย (ดงัตารางท่ี 4.35) 
 
ตารางที่ 4.35 ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่. 
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เคย ไม่เคย 

จ านวน จ านวน 
วดัพระธาตุดอยสุเทพ  14 

(3.5) 
286 

(96.5) 
วดัพระสิงห์  10 

(2.5) 
390 
(97.5) 

วดัเชียงมัน่  2 
(0.5) 

398 
(99.5) 

ไนทบ์าร์ซาร์  19 
(4.7) 

381 
(95.3) 

ประตทู่าแพ  9 
(2.2) 

391 
(97.8) 
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ตารางที่ 4.35 ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่. 
 ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เคย ไม่เคย 

จ านวน จ านวน 
ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ)  24 

(6.0) 
376 

(94.0) 
ถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย) 6 

(1.5) 
394 

(98.5) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  4 

(1.0) 
396 

(99.0) 
ปางชา้งแม่สา  - 400 

(100.0) 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 

 
14) สัดส่วนการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยม 9 สถานที่ ในจังหวดัเชียงใหม่ 
จากการสอบถาม กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีน จ านวน 400 คน เก่ียวกับความต้องการ

ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี พบวา่ สถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนเลือกท่ีจะท่องเท่ียวถนนคน
เดินวนัอาทิตย  ์(ท่าแพ) มากท่ีสุดเป็นล าดบัแรก โดยพบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือก
ท่องเท่ียว จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3  และส่วนใหญ่จะใช้เวลาท่องเท่ียวมากกว่า 1 ชัว่โมง
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ ใชเ้วลา 31 นาที– 1 ชัว่โมง จ านวน 116 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 29.0  และใชเ้วลา ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0  

ล าดบัท่ี 2 เลือกท่องเท่ียวไนท์บาร์ซาร์ โดยพบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือก
ท่องเท่ียว จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3  และส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 31 นาที– 1 ชัว่โมงจ านวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.0  รองลงมาคือ ใช้เวลา มากกวา่ 1 ชัว่โมง จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  
และใชเ้วลา ไม่เกิน 30 นาที จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

ล าดบัท่ี 3 วดัพระธาตุดอยสุเทพ พบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกท่องเท่ียว 
จ านวน 256 คน คิดเป็นร้อยละ 64.0 และส่วนใหญ่จะใช้เวลา 31 นาที– 1 ชัว่โมงจ านวน 199 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาคือ ใช้เวลา มากกวา่ 1 ชัว่โมงจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 และใช้เวลา 
ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
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ล าดับท่ี 4 ถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย) พบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือก
ท่องเท่ียว จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 โดยส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 31 นาที– 1 ชัว่โมงจ านวน 113 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือ ใชเ้วลามากกวา่ 1 ชัว่โมงจ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5  และ
ใชเ้วลา ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8   

ล าดบัท่ี 5 ประตูท่าแพ พบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกท่องเท่ียว จ านวน 224 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 โดยส่วนใหญ่ใชเ้วลา 31 นาที– 1 ชัว่โมงจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
รองลงมาคือ ใช้เวลา ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5  และใช้เวลา มากกว่า 1 
ชัว่โมงจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8   

ล าดบัท่ี 6 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกท่องเท่ียว 
จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53.0  โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลา 31 นาที– 1 ชัว่โมงจ านวน 111 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือ ใชเ้วลา ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และใชเ้วลา
มากกวา่ 1 ชัว่โมงจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 

ล าดบัท่ี 7 ปางชา้งแม่สา พบวา่ มีกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกท่องเท่ียว จ านวน 182 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.5  โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลา ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 
รองลงมาคือ ใช้เวลา 31 นาที– 1 ชั่วโมงจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และใช้เวลามากกว่า 1 
ชัว่โมงจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8  

ล าดบัท่ี 8 วดัพระสิงห์ พบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกท่องเท่ียว จ านวน 177 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 โดยส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 31 นาที– 1 ชัว่โมงจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0  
รองลงมาคือ ใชเ้วลา ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 และใชเ้วลา มากกวา่ 1 ชัว่โมง
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ล าดบัท่ี 9 วดัเชียงมัน่ พบว่า มีกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกท่องเท่ียว จ านวน 147 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 โดยส่วนใหญ่ใช้เวลา 31 นาที– 1 ชัว่โมงจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8  
รองลงมาคือ ใชเ้วลา ไม่เกิน 30 นาที จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และใชเ้วลา มากกวา่ 1 ชัว่โมง
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 (ดงัตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที ่4.36 สัดส่วนการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 
สถานที่ 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

จ านวนนักท่องเทีย่ว 
ทีเ่ลอืกท่องเทีย่ว 

สัดส่วนเวลาที่จะใช้ ใน 
สถานทีท่่องเทีย่วใน 1 วนั 

ไม่เกิน  
30 นาที 

31 นาที 
 – 1 ช่ัวโมง 

มากกว่า  
1 ช่ัวโมง 

วดัพระธาตดุอยสุเทพ 256 
(64.0) 

26 
(6.5) 

199 
(49.8) 

31 
(7.8) 

วดัพระสิงห์  177 
(44.3) 

73 
(18.3) 

84 
(21.0) 

20 
(5.0) 

วดัเชียงมัน่  147 
(36.8) 

60 
(15.0) 

79 
(19.8) 

8 
(2.0) 

ไนทบ์าร์ซาร์  293 
(73.3) 

30 
(7.5) 

140 
(35.0) 

123 
(30.8) 

ประตทู่าแพ  224 
(56.0) 

58 
(14.5) 

131 
(32.8) 

35 
(8.8) 

ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ)  305 
(76.3) 

12 
(3.0) 

116 
(29.0) 

177 
(44.3) 

ถนนคนเดินวนัเสาร์  
(ววัลาย) 

250 
(62.5) 

59 
(14.8) 

113 
(28.3) 

78 
(19.5) 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  212 
(53.0) 

79 
(19.8) 

111 
(27.8) 

22 
(5.5) 

ปางชา้งแม่สา  182 
(45.5) 

16 
(4.0) 

83 
(20.8) 

83 
(20.8) 

หมายเหตุ: สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

14) การชักชวนให้คนอื่นได้มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 จะชกัชวนให้
คนอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ และไม่ชกัชวน จ านวน 
138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 (ดงัตารางท่ี 4.37) 
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ตารางที่ 4.37 การชักชวนให้คนอ่ืนได้มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม9 สถานท่ี ของจงัหวดั
เชียงใหม ่

การชักชวนให้คนอืน่ได้มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว 
ยอดนิยม 9 สถานที่ ของจังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ชกัชวน 
ไม่ชกัชวน 

262 
138 

65.5 
34.5 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

15) ความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ ้าในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ ของจังหวัด
เชียงใหม่ 

กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีความตั้งใจท่ี
จะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ และไม่กลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ าอีก จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 (ดงัตาราง 4.38) 
 
ตารางที่ 4.38 ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดั
เชียงใหม ่

ความตั้งใจที่จะกลบัมาท่องเที่ยวซ ้าในสถานที่ท่องเที่ยว 
ยอดนิยม 9 สถานที่ ของจังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

กลบัมาท่องเท่ียวซ ้าอีก    
ไม่กลบัมาท่องเท่ียวซ ้าอีก 

297 
103 

74.3 
25.7 

รวม 400 100.0 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 
4.3 ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนทีม่าเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่  

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริม
การตลาด วเิคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
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4.3.1  ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่าเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ ด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.02 เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ล าดับแรกกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวแบบผจญภยั เช่น ปางชา้งแม่สา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.17) รองลงมาคือ  แหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นตน้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.16) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.10) ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีดีของจงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05)  อธัยาศยั และความ
เป็นมิตรของคนเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04) เทศกาลและงานประเพณีท้องถ่ินท่ีมีช่ือเสียงและ
น่าสนใจของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ลอยกระทง สงกรานต ์เป็นตน้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03) แหล่งท่องเท่ียว
ท่ีสามารถเรียนรู้และดูวิถีชีวิตของคนทอ้งถ่ิน เช่น ถนนคนเดิน ตลาดวโรรส เป็นตน้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.01)  แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เช่น วดัพระสิงห์ วดัเชียงมัน่ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  3.99)  แหล่งท่องเท่ียวบนัเทิงยามราตรีหรือสถานบนัเทิง เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98)  แหล่งท่องเท่ียว เพื่อชอ้ปป้ิง ซ้ือสินคา้ เช่น ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ) เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95) วฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93)  แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น สวนสัตวเ์ชียงใหม่ ปางช้างแม่สา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  3.92 ) และแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการกีฬาหรือการออกก าลงักายรูปแบบต่างๆ เช่น สนามกอล์ฟ ฟิต
เนส เป็นตน้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90) ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.39) 
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ตารางที่ 4.39 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวใน
จงัหวัดเชียงใหม่ ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น สวน
สตัวเ์ชียงใหม่ ปางชา้งแม่สา เป็นตน้ 

44 
(11.0) 

281 
(70.2) 

75 
(18.8) 

- - 
3.92 
(มาก) 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม เช่น วดัพระสิงห์ วดัเชียงมัน่ 
เป็นตน้ 

65 
(16.2) 

265 
(66.3) 

70 
(17.5) 

- - 
3.99 
(มาก) 

แหล่งท่องเท่ียวแบบผจญภยั เช่น        
ปางชา้งแม่สา เป็นตน้ 

133 
(33.2) 

200 
(50.0) 

67 
(16.8) 

  
4.17 
(มาก) 

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ เช่น        
สปา นวดแผนไทย  เป็นตน้ 

118 
(29.5) 

227 
(56.7) 

55 
(13.8) 

- - 
4.16 
(มาก) 

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือชอ้ปป้ิง ซ้ือสินคา้  
เช่น ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ)  
เป็นตน้ 

87 
(21.7) 

205 
(52.3) 

108 
(27.0) 

- - 
3.95 
(มาก) 

แหล่งท่องเท่ียวบนัเทิงยามราตรีหรือ
สถานบนัเทิง เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ 
เป็นตน้ 

95 
(23.7) 

208 
(52.0) 

92 
(23.0) 

5 
(1.3) 

- 
3.98 
(มาก) 

แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการกีฬาหรือการ
ออกก าลงักายรูปแบบต่างๆ เช่น สนาม
กอลฟ์ ฟิตเนส เป็นตน้ 

107 
(26.7) 

166 
(41.5) 

107 
(26.8) 

20 
5.0) 

- 
3.90 
(มาก) 

วฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ 

89 
(22.2) 

200 
(50.0) 

106 
(26.5) 

5 
(1.3) 

- 
3.93 
(มาก) 

เทศกาลและงานประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมี
ช่ือเสียงและน่าสนใจของจงัหวดัเชียงใหม่ 
เช่น ลอยกระทง สงกรานต ์เป็นตน้ 

70 
(17.5) 

272 
(68.0) 

58 
(14.5) 

- - 
4.03 
(มาก) 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเรียนรู้และดูวิถี
ชีวิตของคนทอ้งถ่ิน เช่น ถนนคนเดิน 
ตลาดวโรรส เป็นตน้ 

66 
(16.5) 

270 
(67.5) 

67 
(16.0) 

 - 
4.01 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.39 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 

ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีดีของจงัหวดั
เชียงใหม่ 

87 
(21.8) 

252 
(63.0) 

53 
(13.2) 

8 
(2.0) 

 
4.05 
(มาก) 

อธัยาศยั และความเป็นมิตรของคน
เชียงใหม่ 

101 
(25.2) 

215 
(53.8) 

84 
(21.0) 

- - 
4.04 
(มาก) 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ
นกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ 

97 
(24.2) 

246 
(61.5) 

56 
(14.0) 

1 
(0.3) 

- 
4.10 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
4.02 
(มาก) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 

  
4.3.2  ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่าเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ ด้าน

ราคา 
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นราคา 

พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 
เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบวา่ ทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมาก ล าดบัแรกกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีน
มีความพึงพอใจต่อราคาสินคา้/ค่าบริการในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่เหมาะสมกับ
สินคา้/ค่าบริการ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04) รองลงมาคือ ราคาค่าท่ีพกัให้เลือกหลายระดบั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.01) ราคาแพ็คเกจทวัร์ให้เลือกหลายระดับ  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97) ราคาค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
จังหวดัเชียงใหม่มีราคาถูกและเหมาะสม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96) และราคาแพ็คเกจทัวร์มีราคาท่ี
เหมาะสมและคุม้ค่า (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93) ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.40) 
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ตารางที่ 4.40 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น
ราคา 

ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ราคาสินคา้/ค่าบริการในแหล่งท่องเท่ียว
ต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่เหมาะสมกบั
สินคา้/ค่าบริการ 

81 
(20.2) 

255 
(63.8) 

64 
(16.0) 

 - 
4.04 
(มาก) 

ความพึงพอใจเม่ือมีราคาค่าท่ีพกัใหเ้ลือก
หลายระดบั  

77 
(19.2) 

251 
(62.8) 

72 
(18.0) 

- - 
4.01 
(มาก) 

ความพึงพอใจเม่ือมีราคาแพค็เกจทวัร์ให้
เลือกหลายระดบั 

48 
(12.0) 

291 
(72.7) 

61 
(15.3) 

- - 
3.97 
(มาก) 

ราคาแพค็เกจทวัร์มีราคาท่ีเหมาะสมและ
คุม้ค่า 

56 
(14.0) 

261 
(65.2) 

83 
(20.8) 

- - 
3.93 
(มาก) 

ราคาค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในจงัหวดั
เชียงใหม่มีราคาถกูและเหมาะสม 

57 
(14.2) 

271 
(67.8) 

72 
(18.0) 

- - 
3.96 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
3.98 
(มาก) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 
 

4.3.3  ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่าเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก ล าดับแรกกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการส ารองท่ีพกัหรือสถานท่ีท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานต่างๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99) รองลงมาคือ การ
ให้บริการของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว และบริษทัน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.95) การให้บริการค าปรึกษา ค าแนะน าเก่ียวกับการท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ ของ
หน่วยงานต่างๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89) การให้บริการของระบบขนส่งเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ เช่น รถแดง รถแทก็ซ่ี (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79) และการใหบ้ริการอ านวยความสะดวกและความ
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ปลอดภยัในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.75) ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 4.41) 
 
ตารางที่ 4.41 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านช่องทาง 

การจดัจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(แปล
ผล) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว และ
บริษทัน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

71 
(17.7) 

239 
(59.8) 

89 
(22.2) 

1 
(0.3) 

- 
3.95 
(มาก) 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการส ารองท่ีพกั
หรือสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่
ดว้ยระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานต่างๆ 

78 
(19.5) 

244 
(61.0) 

74 
(18.5) 

4 
(1.0) 

- 
3.99 
(มาก) 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการค าปรึกษา 
ค าแนะน าเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ของหน่วยงานต่างๆ  

58 
(14.5) 

246 
(61.5) 

90 
(22.5) 

6 
(1.5) 

- 
3.89 
(มาก) 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของระบบ
ขนส่งเพ่ือการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
เช่น รถแดง รถแทก็ซ่ี 

61 
(15.2) 

216 
(54.0) 

110 
(27.5) 

4 
(1.0) 

9 
(2.3) 

3.79 
(มาก) 

ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการอ านวย
ความสะดวกและความปลอดภยัในการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจท่องเท่ียว 

46 
(11.5) 

231 
(57.7) 

111 
(27.8) 

12 
(3.0) 

- 
3.75 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
3.87 
(มาก) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 
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4.3.4  ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่าเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด 

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 เม่ือพิจารณาแต่ละประเด็นพบวา่ ทุกประเด็นอยูใ่นระดบัมาก ล าดบัแรกกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการจดันิทรรศการการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88) รองลงมาคือ  การโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผ่านส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นต้น (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86)  การจดัโปรโมชั่น ส่วนลดเพื่อการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของหน่วยงานต่างๆ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85) และการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของบริษทัน าเท่ียว (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80) (ดงัตาราง 4.42) 

 
ตารางที่ 4.42 ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้น
การส่งเสริมการตลาด 

ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ของบริษทัน าเท่ียว 

32 
(8.0) 

271 
(67.7) 

82 
(20.5) 

15 
(3.8) 

- 
3.80 
(มาก) 

การโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ผา่นส่ือต่างๆ เช่น 
โทรทศัน ์อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ 

48 
(12.0) 

252 
(63.0) 

96 
(24.0) 

4 
(1.0) 

- 
3.86 
(มาก) 

การจดันิทรรศการการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

34 
(8.5) 

285 
(71.2) 

81 
(20.3) 

- - 
3.88 
(มาก) 

การจดัโปรโมชัน่ ส่วนลดเพ่ือการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของ
หน่วยงานต่างๆ 

41 
(10.2) 

258 
(64.5) 

101 
(25.3) 

- - 
3.85 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
3.85 
(มาก) 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ: ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 
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4.3.5  สรุปผลความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่  

ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 โดยล าดบัแรกกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02, 3.98, 3.87 และ 3.85 ตามล าดบั) (ดงัตารางท่ี 4.43) 
 

ตารางที่ 4.43 สรุปผลความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม ่

ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดับ 
1) ดา้นผลิตภณัฑ ์
2) ดา้นราคา 
3) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

4.02 
3.98 
3.87 
3.85 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
3 
4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.93 มาก  

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

4.4  รูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม 9 สถานที่ ในจังหวดัเชียงใหม่  
การจดัรูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัใช้

การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ดว้ยการจดัสัดส่วนของสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี
ลงในแพ็คเกจทวัร์ จ  าแนกตามสถานะของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือน ดงัน้ี 

4.4.1  รูปแบบแพ็คเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่  ในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามอายุของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน 

การเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจังหวดัเชียงใหม่ของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มอายุ จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุกบัการเลือก
ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-
Square Test) พบวา่ อายุของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท่องเท่ียวใน
สถานท่ีท่องเท่ียว วดัพระธาตุดอยสุเทพ ( 2 = 57.131 Sig.= 0.000)  วดัเชียงมัน่ ( 2 =47.529 Sig.= 
0.000)  ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์( 2 =46.575 Sig.= 0.000)  ถนนคนเดินวนัเสาร์  ( 2 =53.609 Sig.= 
0.000)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 2 =50.414 Sig. = 0.000)  และปางช้างแม่สา ( 2 =76.249 Sig.  = 
0.000)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นอกจากน้ีอายุของกลุ่มตวัอยา่งนักท่องเท่ียวชาวจีนมี
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ความสัมพนัธ์กับการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว วดัพระสิงห์ ( 2 =24.188 Sig. = 0.019)  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ดงัตารางท่ี 4.44) 
 

ตารางที ่4.44 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแต่ละกลุ่มอาย ุ

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

กลุ่มอายุ  
Chi-

Square 
2  

Sig. 
ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

30 219 74 22 55 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
วดัพระธาตุ
ดอยสุเทพ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

4 4 13 - 5 57.131 .000 
(13.3) (1.8) (17.6)  (9.1) 

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

20 114 25 10 30 
(66.7) (52.1) (33.8) (45.5) (54.5) 

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

- 17 14 - - 
 (7.8) (18.9)   

วดัพระสิงห์ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

4 38 14 2 15 24.188 .019 
(13.3) (17.4) (18.9) (9.1) (27.3)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

4 44 10 6 20 
(13.3) (20.1) (13.5) (27.3) (36.4) 

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

1 14 5 - - 
3.3) 6.4) 6.8)   

วดัเชียงมัน่ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

- 40 4 6 10 47.529 .000 
 (18.3) (5.4) (27.3) (18.2)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

4 36 23 1 15 
(13.3) (16.4) (31.1) (4.5) (27.3)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

4 4 - - - 
(13.3) (1.8)      

ไ น ท์ บ า ร์
ซาร์ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

- 16 9 - 5 20.263 .062 
 (7.3) (12.2)  9.1)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

4 86 22 8 20 
(13.3) (39.3) (29.7) (36.4) (36.4)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

13 60 25 10 15 
(43.3) (27.4) (33.8) (45.5) (27.3)   
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ตารางที ่4.44 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแต่ละกลุ่มอาย ุ(ต่อ) 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

กลุ่มอายุ  
Chi-

Square 
2  

Sig. 
ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

30 219 74 22 55 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ประตูท่าแพ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

4 39 10 - 5 19.258 .082 
(13.3) (17.8) (13.5)  (9.1)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

12 75 17 7 20 
(40.0) (34.2) (23.0) (31.8) (36.4)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

- 23 6 1 5 
 (10.5) (8.1) (4.5) (9.1)   

ถนนคนเดิน
วนัอาทิตย ์
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

- 12 - - - 46.575 .000 
 (5.5)      

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

13 52 14 12 25 
(43.3) (23.7) (18.9) (54.5) (45.5)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

4 101 43 9 20 
(13.3) (46.1) (58.1) (40.9) (36.4)   

ถนนคนเดิน
วนัเสาร์ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

4 19 21 - 15 53.609 .000 
(13.3) (8.7) (28.4)  (27.3)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

13 54 18 13 15 
(43.3) (24.7) (24.3) (59.1) (27.3)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

- 58 7 3 10 
 (26.5) (9.5) (13.6) (18.2)   

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

- 39 29 6 5 50.414 .000 
 (17.8) (39.2) (27.3) (9.1)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

9 77 9 1 15 
(30.0) (35.2) (12.2) (4.5) (27.3)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

4 9 4 - 5 
(13.3) (4.1) (5.4)  9.1)   
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ตารางที ่4.44 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแต่ละกลุ่มอาย ุ(ต่อ)  

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

กลุ่มอายุ  
Chi-

Square 
2  

Sig. 
ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 

30 219 74 22 55 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ปางชา้ง 
แม่สา 

ไม่เกิน 
30 นาที 

- 10 - - 6 76.249 .000 
 (4.6)   (10.9) 

  
31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

- 47 29 5 2 
 (21.5) (39.2) (22.7) (3.6) 

  
มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

4 45 2 7 25 
(13.3) (20.5) (2.7) (31.8) (45.5)   

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ:  ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 
 *   หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ** หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.4.2  รูปแบบแพ็คเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามการศึกษาของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน 

การเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มการศึกษา จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของ
กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนกบัการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบวา่ อายขุองกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว วดัพระธาตุดอยสุเทพ ( 2 =77.203 
Sig.= 0.000)  วดัพระสิงค ์( 2 =103.131 Sig.= 0.000)  วดัเชียงมัน่ ( 2 = 113.095 Sig.= 0.000)  ไนท์
บาร์ซาร์ ( 2 = 78.193  Sig.= 0.000)  ประตูท่าแพ ( 2 =37.112 Sig.= 0.000)  ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์
( 2 = 66.314 Sig.= 0.000)  ถนนคนเดินวนัเสาร์  ( 2 =121.003 Sig.= 0.000)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
( 2 =32.288  Sig. = 0.000)  และปางชา้งแม่สา ( 2 =66.179 Sig.  = 0.000)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 (ดงัตารางท่ี 4.45) 
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ตารางที่  4.45 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มการศึกษา 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

กลุ่มการศึกษา 

Chi-
Square 

2  

Sig. 
ต า่กว่า 
ม.ปลาย 

ม.ปลาย/ 
เทยีบเท่า 

อนุปริญญา/
เทยีบเท่า 

ปริญญาตรี   ปริญญาโท 

58 56 73 186 27 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
วดัพระธาต ุ
ดอยสุเทพ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

4 9  13  77.203 .000 
(6.9) (16.1)  (7.0)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

49 16 41 86 7 
(84.5) (28.6) (56.2) (46.2) (25.9)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

 6 2 23  
 (10.7) (2.7) (12.4)    

วดัพระสิงห์ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

10 13 6 33 11 103.131 .000 
(17.2) (23.2) (8.2) (17.7) (40.7)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

34 15 1 33 1 
(58.6) (26.8) (1.4) (17.7) (3.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

 6 4 10  
 (10.7) (5.5) (5.4)    

วดัเชียงมัน่ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

5 5 10 35 5 113.095 .000 
(8.6) (8.9) (13.7) (18.8) (18.5)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

35 9 5 29 1 
(60.3) (16.1) (6.8) (15.6) (3.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

  8   
  (11.0)     

ไ น ท์ บ า ร์
ซาร์ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

 14 5 11  78.193 .000 
 (25.0) (6.8) (5.9)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

38 20 14 63 5 
(65.5) (35.7) (19.2) (33.9) (18.5)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

15 13 35 50 10 
(25.9) (23.2) (47.9) (26.9) (37.0)   
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ตารางที่  4.45 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มการศึกษา 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

กลุ่มการศึกษา 

Chi-
Square 

2  

Sig. 
ต า่กว่า 
ม.ปลาย 

ม.ปลาย/ 
เทยีบเท่า 

อนุปริญญา/
เทยีบเท่า 

  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

58 56 73 186 27 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ประตูท่าแพ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

5 5 14 29 5 37.112 .000 
(8.6) (8.9) (19.2) (15.6) (18.5)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

28 23 23 56 1 
(48.3) (41.1) (31.5) (30.1) (3.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

6 4 1 24  
(10.3) (7.1) (1.4) (12.9)    

ถนนคนเดิน
วนัอาทิตย ์
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

   12  66.314 .000 
   (6.5)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

38 19 20 34 5 
(65.5) (33.9) (27.4) (18.3) (18.5)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

10 28 38 86 15 
(17.2) (50.0) (52.1) (46.2) (55.6)   

ถนนคนเดิน
วนัเสาร์ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

15 5 24 10 5 121.003 .000 
(25.9) (8.9) (32.9) (5.4) (18.5)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

34 27 16 32 4 
(58.6) (48.2) (21.9) (17.2) (14.8)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

  14 56 8 
  (19.2) (30.1) (29.6)   

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

15 19 19 21 5 32.288 .001 
(25.9) (33.9) (26.0) (11.3) (18.5)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

13 10 24 60 4 
(22.4) (17.9) (32.9) (32.3) (14.8)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

5  4 13  
(8.6)  (5.5) (7.0)    
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ตารางที่  4.45 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มการศึกษา (ต่อ) 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

กลุ่มการศึกษา 

Chi-
Square 

2  

Sig. 
ต า่กว่า 
ม.ปลาย 

ม.ปลาย/ 
เทยีบเท่า 

อนุปริญญา/
เทยีบเท่า 

ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

58 56 73 186 27 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ปางชา้ง 
แม่สา 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

5 6  5  66.179 .000 
(8.6) (10.7)  (2.7)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

19 21 19 14 10 
(32.8) (37.5) (26.0) (7.5) (37.0)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

15 10 16 36 6 
(25.9) (17.9) (21.9) (19.4) (22.2)   

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ:  ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 
 ** หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.4.3  รูปแบบแพ็คเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่  ในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามอาชีพของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน 

การเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่ง
นักท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละอาชีพ จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษาของกลุ่ม
ตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนกบัการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบวา่ อาชีพของกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาว
จีนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว วดัพระธาตุดอยสุเทพ ( 2 =61.440 Sig.= 
0.000)  วดัพระสิงค ์( 2 =57.946 Sig.= 0.000)  วดัเชียงมัน่ ( 2 = 69.602 Sig.= 0.000)  ไนท์บาร์ซาร์ 
( 2 = 94.486  Sig.= 0.000)  ประตูท่าแพ ( 2 =48.379 Sig.= 0.000)  ถนนคนเดินวนัอาทิตย์ ( 2 = 
60.535 Sig.= 0.000)  ถนนคนเดินวัน เสาร์  ( 2 =58.470 Sig.= 0.000)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
( 2 =65.327  Sig. = 0.000)  และปางชา้งแม่สา ( 2 =49.755 Sig.  = 0.000)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 (ดงัตารางท่ี 4.46) 
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ตารางที่  4.46 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละอาชีพ 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

อาชีพ 

Chi-
Square 

2  

Sig. 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิ 
ส่วนตวั/ 
นักธุรกจิ 

พนักงาน/
ลูกจ้าง 
บริษัท 
เอกชน 

เกษียณ แม่บ้าน 

123 83 54 73 45 22 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
วดัพระธาต ุ
ดอยสุเทพ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

4 4 4 9 5  61.440 .000** 
(3.3) (4.8) (7.4) (12.3) (11.1)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

78 43 20 25 25 8 
(63.4) (51.8) (37.0) (34.2) (55.6) (36.4)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

6 10  15   
(4.9) (12.0)  (20.5)     

วดัพระสิงห์ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

21 23 2 17 10  57.946 .000** 
(17.1) (27.7) (3.7) (23.3) (22.2)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

31 15 6 17 10 5 
(25.2) (18.1) (11.1) (23.3) (22.2) (22.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

1 10  5  4 
(.8) (12.0)  (6.8)  (18.2)   

วดัเชียงมัน่ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

13 23 1 9 10 4 69.602 .000** 
(10.6) (27.7) (1.9) (12.3) (22.2) (18.2)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

32 11 5 16 10 5 
(26.0) (13.3) (9.3) (21.9) (22.2) (22.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

4     4 
(3.3)     (18.2)   

ไ น ท์ บ า ร์
ซาร์ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

4 15  2 5 4 94.486 .000** 
(3.3) (18.1)  (2.7) (11.1) (18.2)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

39 49 16 21 10 5 
(31.7) (59.0) (29.6) (28.8) (22.2) (22.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

53  27 24 10 9 
(43.1)  (50.0) (32.9) (22.2) (40.9)   
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ตารางที่  4.46 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละอาชีพ (ต่อ) 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

อาชีพ 

Chi-
Square 

2  

Sig. 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิ 
ส่วนตวั/ 
นักธุรกจิ 

พนักงาน/
ลูกจ้าง 
บริษัท 
เอกชน 

เกษียณ แม่บ้าน 

123 83 54 73 45 22 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ประตูท่าแพ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

22 19 2 10 5  48.379 .000** 
(17.9) (22.9) (3.7) (13.7) (11.1)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

57 21 17 16 15 5 
(46.3) (25.3) (31.5) (21.9) (33.3) (22.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

5 9 1 10 5 5 
(4.1) (10.8) (1.9) (13.7) (11.1) (22.7)   

ถนนคนเดิน
วนัอาทิตย ์
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

 4  8   60.535 .000 
 (4.8)  (11.0)    

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

40 30 14 12 15 5 
(32.5) (36.1) (25.9) (16.4) (33.3) (22.7)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

43 29 32 41 15 17 
(35.0) (34.9) (59.3) (56.2) (33.3) (77.3)   

ถนนคนเดิน
วนัเสาร์ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

16 15 7 11 5 5 58.470 .000** 
(13.0) (18.1) (13.0) (15.1) (11.1) (22.7)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

54 16 12 16 15  
(43.9) (19.3) (22.2) (21.9) (33.3)    

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

22 16 6 11 10 13 
(17.9) (19.3) (11.1) (15.1) (22.2) (59.1)   

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

38 25 8 8   65.327 .000** 
(30.9) (30.1) (14.8) (11.0)    

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

31 22 15 24 15 4 
(25.2) (26.5) (27.8) (32.9) (33.3) (18.2)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

12 2  3  5 
(9.8) (2.4)  (4.1)  (22.7)   
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ตารางที่  4.46 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละอาชีพ (ต่อ) 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

อาชีพ 

Chi-
Square 

2  

Sig. 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิ 
ส่วนตวั/ 
นักธุรกจิ 

พนักงาน/
ลูกจ้าง 
บริษัท 
เอกชน 

เกษียณ แม่บ้าน 

123 83 54 73 45 22 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ปางชา้ง 
แม่สา 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

5 5   6  49.755 .000** 
(4.1) (6.0)   (13.3)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

33 25 11 12 2  
(26.8) (30.1) (20.4) (16.4) 4.4)    

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

31 14 4 19 10 5 
(25.2) (16.9) (7.4) (26.0) (22.2) (22.7)   

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ:  ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 
 ** หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
4.4.4  รูปแบบแพ็คเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่  ในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก

ตามรายได้ต่อเดือนของกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวจีน 
การเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจังหวดัเชียงใหม่ของกลุ่ม

ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มรายไดต่้อเดือน จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได้
ต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนกบัการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 
สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบวา่ รายไดต่้อเดือนของ
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว วดัพระธาตุ
ดอย สุ เทพ  ( 2 = 43.917 Sig.= 0.000)  ว ัดพ ระส งค์   ( 2 =22 .801  Sig.= 0.007)  ว ัด เชี ย งมั่น 
( 2 =118.311 Sig.= 0.000) ไนท์บาร์ซ่า ( 2 =49.718 Sig.= 0.000)  ประตูท่าแพ  ( 2 =25.399 Sig.= 
0.003)  ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ ( 2 =78.972 Sig.= 0.003) ถนนคนเดินวนัเสาร์  ( 2 =44.340 Sig.= 
0.003) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ( 2 =45.260 Sig. = 0.000)  และปางช้างแม่สา ( 2 =40.744 Sig.  = 
0.000)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ดงัตารางท่ี 4.47) 
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ตารางที่  4.47 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัทอ่งเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มรายไดต่้อเดือน 

สถานที่ 
ท่องเที่ยว  

สัดส่วน 
เวลาที่ใช้ 

รายได้ต่อเดอืน  
Chi-

Square 
2  

Sig. ไม่เกนิ 13,000  13,001-26,000  26,001-52,000  มากกว่า 52,000  

111 151 104 34 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
วัดพ ระธาตุ
ดอยสุเทพ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

 14 12  43.917 .000** 
 (9.3) (11.5)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

69 72 52 6 
(62.2) (47.7) (50.0) (17.6) 

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

11 7 9 4 
(9.9) (4.6) (8.7) (11.8) 

วดัพระสิงห์ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

21 28 22 2 22.801 .000** 
(18.9) (18.5) (21.2) (5.9)  

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

28 32 24  
(25.2) (21.2) (23.1)  

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

5 6 4 5 
(4.5) (4.0) (3.8) (14.7) 

วดัเชียงมัน่ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

29 17 13 1 118.311 .000** 
(26.1) (11.3) (12.5) (2.9)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

29 35 15  
(26.1) (23.2) (14.4)    

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

   8 
   (23.5)   

ไนทบ์าร์ซาร์ ไม่เกิน 
30 นาที 

5 18 7  49.718 .000** 
(4.5) (11.9) (6.7)    

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

44 50 44 2 
(39.6) (33.1) (42.3) (5.9)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

42 46 27 8 
(37.8) (30.5) (26.0) (23.5)   
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ตารางที่  4.47 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มรายไดต่้อเดือน (ต่อ) 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

รายได้ต่อเดอืน  
Chi-

Square 
2  

Sig. 
ไม่เกนิ 13,000  13,001-26,000  26,001-52,000  มากกว่า 52,000  

111 151 104 34 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ประตูท่าแพ 
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

24 21 13  25.399 .003** 
(21.6) (13.9) (12.5)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

23 56 33 19 
(20.7) (37.1) (31.7) (55.9)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

10 13 12  
(9.0) (8.6) (11.5)    

ถนนคนเดิน
วนัอาทิตย ์
 

ไม่เกิน 
30 นาที 

 4 8  78.972 .000** 
 (2.6) (7.7)    

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

38 48 30  
(34.2) (31.8) (28.8)    

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

39 74 55 9 
(35.1) (49.0) (52.9) (26.5)   

ถนนคนเดิน
วนัเสาร์ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

30 15 10 4 44.340 .000** 
(27.0) (9.9) (9.6) (11.8)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

29 59 24 1 
(26.1) (39.1) (23.1) (2.9)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

23 26 19 10 
(20.7) (17.2) (18.3) (29.4)   

มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

ไม่เกิน 
30 นาที 

20 40 18 1 45.260 .000** 
(18.0) (26.5) (17.3) (2.9)   

31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

34 39 34 4 
(30.6) (25.8) (32.7) (11.8)   

มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

9  5 8 
(8.1)  (4.8) (23.5)   
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ตารางที่  4.47 สัดส่วนเวลาท่ีจะเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของกลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนแต่ละกลุ่มรายไดต่้อเดือน(ต่อ) 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

สัดส่วน 
เวลาทีใ่ช้ 

รายได้ต่อเดอืน  
Chi-

Square 
2  

Sig. 
ไม่เกนิ 13,000  13,001-26,000  26,001-52,000  มากกว่า 52,000  

111 151 104 34 

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
ปางชา้ง 
แม่สา 

ไม่เกิน 
30 นาที 

5 11   40.744 .000** 
(4.5) (7.3)   

  
31 นาที- 
1 ชัว่โมง 

15 41 22 5 
(13.5) (27.2) (21.2) (14.7) 

  
มากกวา่ 
1 ชัว่โมง 

39 26 16 2 
(35.1) (17.2) (15.4) (5.9)   

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ:  ตวัเลขใน (   ) แสดงค่าร้อยละ 
 ** หมายถึง  มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่โดยใช้ Logit Model วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์ความน่าจะเป็นสูงสุด 
(Maximum Likelihood estimates: MLE) และเทคนิควิเคราะห์  Marginal Effects เพื่อศึกษาโอกาส
ความน่าจะเป็น (Probability) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาประกอบด้วย ชักชวนให้คนอ่ืนได้มาท่องเท่ียวสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ ความตั้งใจท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

4.5.1 การชักชวนให้คนอื่นได้มาท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ ของจังหวัด
เชียงใหม่ กบัความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนทีม่าเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการชกัชวนให้คนอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 
สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ กบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในรูปของแบบจ าลองโลจิท (Logit model) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณ
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ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimate) ดว้ยการค านวณ marginal effects สามารถ
เขียนสมการ ไดด้งัน้ี  

 
 

1Y  คือ การชกัชวนใหค้นอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9   
 

1X  คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

2X  คือ ปัจจยัดา้นราคา 
 3X  คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

4X  คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยท่ีค่า likelihood function เท่ากับ 374.797 ค่า Restricted log likelihood เท่ากับ 0.296 ค่า 

Chi squared เท่ากับ 4.306 ค่า McFadden Pseudo R-squared เท่ากับ 0.409 และแบบจ าลองสามารถ
พยากรณ์การชักชวนให้คนอ่ืนได้มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี  ของจังหวดั
เชียงใหม่ กบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ได้
ถูกตอ้งร้อยละ 65.0 และปัจจยัท่ีมีผลต่อการชกัชวนให้คนอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 
สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดว้า่ 

ดา้นราคา พบว่า ความพึงพอใจต่อราคาการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวชาว
จีน (x1) พบว่า ผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับจากค่า marginal effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.484 
อธิบายไดว้า่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีไดช้กัชวนใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี
ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นราคาการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงกวา่กลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ชักชวนให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดั
เชียงใหม่ ร้อยละ 48.4  ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ี 99% 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดจ าหน่ายของสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน (x1) พบว่า ผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับจากค่า 
marginal effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.093 อธิบายไดว้่า นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีไดช้กัชวนให้ผูอ่ื้น
มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้
ชกัชวนใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 9.3  ดว้ย
ความเช่ือมัน่ท่ี 99% 
 

Y1 =  -3.697 + 0.993X1 + 0.484 X2 + 0.093 X3 - 0.136 X4 
 (0.783)*** (0.651)  (0.409)*** (0.322)*** (0.381)  
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ตารางที ่4.48 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิทการชกัชวนกบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม ่โดยวธีิการวเิคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด  

ตวัแปรอสิระ 
Maximum likelihood estimate 

Coefficient Standard Error Z Prob 
Constant -1.022 0.923 3.117 0.000** 

ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (X1) 0.636 0.830 2.053 0.392 
ราคาการท่องเท่ียว (X2) 0.812 0.611 13.166 0.000** 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) 0.198 0.445 0.103 0.000** 
การส่งเสริมการตลาด (X4) -0.311 0.510 0.371 0.722 
ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ :  *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01   
 

ตารางที่ 4.49 ผลกระทบ (marginal effects) ของการชกัชวนให้คนอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ กบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

Independent 
Variables 

Variables 
Marginal Effect 

Coefficient 
Standard 

Error 
Z Prob 

Y1 Constant -3.697 0.783 22.291 0.000*** 
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (X1) 0.993 0.651 2.329 0.127 
ราคาการท่องเท่ียว (X2) 0.484 0.409 13.166 0.000*** 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) 0.093 0.322 83.103 0.000*** 
การส่งเสริมการตลาด (X4) -0.136 0.381 0.127 0.722 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ :  *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01   Log likelihood function = 374.797 
      Restricted log likelihood  =  0.296 

Chi – squared  =  4.306 
Mc Fadden R2  =  0.409 

   Accuracy of prediction  =  65% 
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4.5.2 ความตั้งใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวซ ้าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ ของจังหวัด
เชียงใหม่ กบัความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนทีม่าเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ 

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 
สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ กบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ในรูปของแบบจ าลองโลจิท (Logit model) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณ
ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likelihood estimate) ดว้ยการค านวณ marginal effects สามารถ
เขียนสมการ ไดด้งัน้ี  

 
 

2Y  คือ ความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม    
 

1X  คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

2X  คือ ปัจจยัดา้นราคา 
 3X  คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

4X  คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โดยท่ีค่ า likelihood function เท่ ากับ  437.235 ค่ า Restricted log likelihood เท่ ากับ  0.406 ค่ า Chi 

squared เท่ากับ 1.167 ค่า McFadden Pseudo R-squared เท่ากับ 0.069และแบบจ าลองสามารถพยากรณ์
การชกัชวนให้คนอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ กบัความ
พึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดถู้กตอ้งร้อยละ 74.3 
และสามารถอธิบายความตั้งใจท่ีจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดั
เชียงใหม่ กบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดว้า่ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการจดัจ าหน่ายของสถานท่ีท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวชาวจีน (x3) พบว่า ผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับจากค่า marginal 
effects มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.538 อธิบายไดว้า่   

นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีความตั้งใจจะกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 
สถานท่ี  ของจังหวดัเชียงใหม่  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของสถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไม่กลบัมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 
9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่  ร้อยละ 53.8 ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาดของสถานท่ีท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน (x4) พบวา่ ผลกระทบท่ีมีต่อการยอมรับจากค่า marginal effects 
มีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 0.074 อธิบายได้ว่า มีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดของ

Y2  =  -0.301 + 0.008X1 + 0.183 X2 + 0.538 X3 + 0.074 X4 
 (0.521)** (0.534)  (0.219)  (3.944)**  (0.296)*** 
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สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีไม่กลบัมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่  ร้อยละ 7.4 ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ี 99 
 

ตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิทความตั้งใจในการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ ากบัความพึงพอใจ
ต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวธีิการวเิคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด 

ตวัแปรอสิระ 
Maximum likelihood estimate 

Coefficient Standard Error Z Prob 
Constant -0.043 0.026 1.718 0.014** 

ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (X1) 0.215 0.278 .774 0.439 
ราคาการท่องเท่ียว (X2) 0.031 0.047 .674 0.500 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) 0.700 0.374 2.074 0.038** 
การส่งเสริมการตลาด (X4) 0.120 0.344 2.062 0.000** 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ :  *** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01    

** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05   
 

ตารางที่ 4.51 ผลกระทบ  (marginal effects) ของความตั้ งใจในการกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่ กบัความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว 

Independent 
Variables 

Variables 
Marginal Effect 

Coefficient 
Standard 

Error 
Z Prob 

Y2 Constant -0.301 0.521 .333 0.026* 
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว (X1) 0.008 0.534 .000 0.988 
ราคาการท่องเท่ียว (X2) 0.183 0.391 .219 0.640 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) 0.538 0.271 3.944 0.047* 
การส่งเสริมการตลาด (X4) 0.074 0.296 10.792 0.001** 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
หมายเหตุ :  ** มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01   Log likelihood function = 437.235 

* มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  Restricted log likelihood  =  0.406 
Chi – squared  =  1.167  Mc Fadden R2  =  0.069 

   Accuracy of prediction  =  74.3% 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ และความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวจีน จ านวนทั้งส้ิน 400 ราย 
และสถานท่ี 9 แห่งยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีจะศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประตูท่าแพ วดัพระธาตุดอย     
สุเทพ ไนท์บาร์ซาร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วดัพระสิงห์ ถนนคนเดินวนัอาทิตย์ (ท่าแพ) วดัเชียงมัน่ 
ปางช้างแม่สา และถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย)  การเก็บขอ้มูลด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) กับกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ อ ท่ี จะบรรยายค่ าความ ถ่ี  ค่ าร้อยละ ค่ าเฉ ล่ี ย การทดสอบ                
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) รวมถึงวเิคราะห์หาปัจจยัทางตลาดท่ีมีผลท าให้นกัท่องเท่ียวกลบัมาเท่ียว
ซ ้ าและชักชวนเพื่อนหรือคนรู้จกัมาเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อจดัสัดส่วนของสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีลงในแพ็คเกจทวัร์ จ  าแนกตามสถานะของ
กลุ่มนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน และการวิเคราะห์ Logit Model ดว้ย
เทคนิค Marginal Effects ผลการศึกษาน าเสนอดงัน้ี  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
และมีรายไดร้ะหวา่ง 13,001 – 26,000 บาท มีวตัถุประสงคห์ลกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ใน
คร้ังน้ี คือ พกัผอ่นหยอ่นใจ เดินทางมากบักลุ่มเพื่อน การจดัการในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ัง
น้ีด้วยตนเอง เป็นการเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่เป็นคร้ังแรก แหล่งข้อมูลท่ีใช้ศึกษา
เพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีคือ  เพื่อน/คนรู้จกั  รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท า
ให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีคือ การท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม เดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยเคร่ืองบิน มีระยะเวลาท่ีพ  านกัและท่องเท่ียวอยู่ในจงัหวดั
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เชียงใหม่ ระหว่าง 4 – 7 วนั โดยส่วนใหญ่พักในโรงแรม มีค่าใช้จ่ายโดยรวมไม่เกิน 13,000 บาท 
ประเภทอาหารท่ีตอ้งการจะเลือกรับประทานมากท่ีสุดคือ อาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ เช่นไส้อัว่ 
น ้ าพริกหนุ่ม ขา้วซอย ขนมจีน และของระลึกท่ีตอ้งการซ้ือมากท่ีสุดคือ ผลไมส้ าเร็จรูป/อบแห้ง เช่น 
ทุเรียน มะม่วง ล าไย เป็นตน้ และประสบการณ์ในการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้มาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดั
เชียงใหมม่าก่อน   

ดา้นสัดส่วนการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนให้ความสนใจเลือกท่ีจะ
ท่องเท่ียวตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 5.1) ดงัน้ี 

 

ตารางที ่5.1 สัดส่วนการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ล าดบัที่ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที่ สัดส่วนเวลาที่จะใช้ท่องเที่ยว 

1 ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ)  มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
2 ไนทบ์าร์ซาร์ 31 นาที – 1 ชัว่โมง 
3 วดัพระธาตุดอยสุเทพ 31 นาที – 1 ชัว่โมง 
4 ถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย) 31 นาที – 1 ชัว่โมง 
5 ประตูท่าแพ 31 นาที – 1 ชัว่โมง 
6 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 31 นาที – 1 ชัว่โมง 
7 ปางชา้งแม่สา ตั้งแต่ 31 นาที – 1 ชัว่โมง ไป

จนถึงมากกวา่ 1 ชัว่โมง 
8 วดัพระสิงห์ 31 นาที – 1 ชัว่โมง 
9 วดัเชียงมัน่ 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณ 
 

นอกจากน้ี การชักชวนให้คนอ่ืนได้มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่จะชกัชวนให้คนอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจังหวดั อีกทั้ งมีความตั้ งใจท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่  
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ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาทั้ง 4 ดา้น พบดงัน้ี 

1) ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก โดยล าดบัแรกกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเท่ียวแบบผจญภยั เช่น 
ปางช้างแม่สา เป็นตน้ รองลงมาคือ  แหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นตน้ และ
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่  

2) ดา้นราคา พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
โดยล าดับแรกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อราคาสินค้า/ค่าบริการในแหล่ง
ท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่เหมาะสมกบัสินคา้/ค่าบริการ รองลงมาคือ ราคาค่าท่ีพกัให้เลือก
หลายระดบั และราคาแพค็เกจทวัร์ใหเ้ลือกหลายระดบั  

3) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า โดยรวมกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยล าดบัแรกกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ส ารองท่ีพกัหรือสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานต่างๆ 
รองลงมาคือ การให้บริการของผูป้ระกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว และบริษัทน าเท่ียวในจังหวดั
เชียงใหม่ และการให้บริการค าปรึกษา ค าแนะน าเก่ียวกับการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของ
หน่วยงานต่างๆ  

4) ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมาก โดยล าดบัแรกกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อการจดันิทรรศการ
การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ รองลงมาคือ  การโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ผ่านส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นต้น และการจดัโปรโมชั่น ส่วนลดเพื่อการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของหน่วยงานต่างๆ  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่  โดยใชเ้ทคนิคการประมาณความน่าจะเป็นสูงสุดและเทคนิคการ วิเคราะห์ดว้ยวธีิ Marginal 
effects พบว่า การชักชวนบุคคลอ่ืนให้มาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดั
เชียงใหม่ และความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า มีผลต่อความพึงพอใจในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
จีน ดงัน้ี 

1) นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีไดช้กัชวนใหผู้อ่ื้นมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี
ของจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสูงกวา่กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ท่ีไม่ไดช้กัชวนให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดัเชียงใหม่ ร้อยละ 
48.4 และปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสูงกว่ากลุ่ม
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นักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้ชักชวนให้ผูอ่ื้นมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีของจงัหวดั
เชียงใหม่ ร้อยละ 9.3   

2) นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีความตั้งใจจะกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีกในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 
สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่มีปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่กลบัมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของ
จงัหวดัเชียงใหม่  ร้อยละ 53.8  และมีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีไม่กลบัมาท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ของ
จงัหวดัเชียงใหม่  ร้อยละ 7.4 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนารูปแบบแพ็คเกจทัวร์ท่ีเหมาะสมส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดั
เชียงใหม่ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อจัดสัดส่วนของ
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ีลงในแพ็คเกจทวัร์ จ  าแนกตามสถานะของกลุ่มนักท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ดงันั้นผูว้จิยั จึงไดก้ าหนดรูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ ออกเป็น 4 รูปแบบ จ าแนกตามอายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายไดต่้อเดือนของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูป้ระกอบการน าเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ หากตอ้งมีการจดัท าแพ็คเกจทวัร์ ควรมีการก าหนดสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมใน
จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ีลงในแพค็เกจทวัร์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่ ตอ้งการท่องเท่ียว ดงัรูปแบบแพค็เกจทวัร์
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 4 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

1) รูปแบบแพ็คเกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอายุของ
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน จากผลการทดสอบไคสแควร์  (Chi-Square Test) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในแต่ละกลุ่มอายุให้ความส าคญัต่อการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัพระสิงห์ วดัเชียงมัน่ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์
ถนนคนเดินวนัเสาร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปางช้างแม่สา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึงหมายความว่า นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มอายุนั้ น จะให้ความส าคัญในการเลือกท่องเท่ียว และมี
สัดส่วนการใชเ้วลาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีต่างกนั ดงันั้น เพื่อผูป้ระกอบการ บริษทัน า
เท่ียว ควรให้ความส าคัญในการรูปแบบแพ็คเกจทัวร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม และการใช้เวลา
ท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง ใหส้อดคลอ้งกบัช่วงอายขุองกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.2  รูปแบบแพ็คเกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอายุของ
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

กลุ่มอายุ กบัสัดส่วนเวลาทีจ่ะใช้ท่องเทีย่ว 

ไม่เกนิ 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป 
วดัพระธาตุดอยสุเทพ 31 นาที- 1 

ชัว่โมง 
31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

วดัพระสิงห์ 
 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

วดัเชียงมัน่ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที ไม่เกิน 30 นาที 

ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ถนนคนเดินวนัเสาร์ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ปางชา้งแม่สา มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 

2) รูปแบบแพ็คเกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามการศึกษา
ของกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน จากผลการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวชาวจีนในแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษาให้ความส าคญัต่อการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเท่ียวยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัพระสิงค ์วดัเชียงมัน่ ไนท์บาร์
ซาร์ ประตูท่าแพ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ถนนคนเดินวนัเสาร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปางชา้งแม่
สา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา่ นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษานั้น 
จะให้ความส าคญัในการเลือกท่องเท่ียว และมีสัดส่วนการใช้เวลาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมท่ีต่างกนั ดงันั้น เพื่อผูป้ระกอบการ บริษทัน าเท่ียว ควรให้ความส าคญัในการรูปแบบแพ็คเกจทวัร์
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม และการใชเ้วลาท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง ใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการศึกษาของ
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.3 รูปแบบแพ็คเกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามระดับ
การศึกษาของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

ระดบัการศึกษากบัสัดส่วนเวลาทีจ่ะใช้ท่องเทีย่ว 

ต า่กว่า 
ม.ปลาย 

ม.ปลาย/ 
เทยีบเท่า 

อนุปริญญา/
เทยีบเท่า 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

วดัพระธาตุดอยสุเทพ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

วดัพระสิงห์ 
 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 

วดัเชียงมัน่ 
 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที ไม่เกิน 30 นาที ไม่เกิน 30 นาที 

ไนทบ์าร์ซาร์ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 

ประตูท่าแพ 
 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 

ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 

ถนนคนเดินวนัเสาร์ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไม่เกิน 30 
นาที 

ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที 

ปางชา้งแม่สา 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 

3) รูปแบบแพ็คเกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพของ
กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน  จากผลการทดสอบไคสแควร์  (Chi-Square Test) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในแต่ละกลุ่มอาชีพให้ความส าคญัต่อการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัพระสิงค ์วดัเชียงมัน่ ไนท์บาร์ซาร์ ประตูท่า
แพ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ถนนคนเดินวนัเสาร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปางชา้งแม่สา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา่ นกัท่องเท่ียวแต่ละอาชีพนั้น จะให้ความส าคญัในการเลือก
ท่องเท่ียว และมีสัดส่วนการใช้เวลาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีต่างกัน ดังนั้ น เพื่อ
ผูป้ระกอบการ บริษทัน าเท่ียว ควรให้ความส าคญัในการรูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 
และการใชเ้วลาท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง ใหส้อดคลอ้งกบัอาชีพของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.4 รูปแบบแพ็คเกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาชีพของ
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

อาชีพกบัสัดส่วนเวลาทีจ่ะใช้ท่องเทีย่ว 

นักเรียน 
/นักศึกษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกจิ 

ธุรกจิ 
ส่วนตวั/ 
นักธุรกจิ 

พนักงาน/ลูกจ้าง 
บริษัทเอกชน 

เกษียณ แม่บ้าน 

วดัพระธาตุดอย 
สุเทพ 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

วดัพระสิงห์ 
 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 
นาที 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที ไม่เกิน 30 
นาที 

ไม่เกิน 30 
นาที 

วดัเชียงมัน่ 
 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 
นาที 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ไม่เกิน 30 นาที ไม่เกิน 30 
นาที 

ไม่เกิน 30 
นาที 

ไนทบ์าร์ซาร์ มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1  
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

ประตูท่าแพ 
 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

ถนนคนเดินวนั
อาทิตย ์

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1  
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

ถนนคนเดินวนัเสาร์ 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มหาวทิยาลยัเชียงใ
หม่ 

ไม่เกิน 30 
นาที 

ไม่เกิน 30 
นาที 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

ปางชา้งแม่สา 31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

31 นาที- 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1  
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 1 
ชัว่โมง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 
4) รูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดต่้อ

เดือนของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน จากผลการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในแต่ละกลุ่มรายไดใ้ห้ความส าคญัต่อการเลือกท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วดัพระธาตุดอยสุเทพ วดัพระสิงค์ วดัเชียงมัน่ ไนท์บาร์ซาร์ ประตูท่า
แพ ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ถนนคนเดินวนัเสาร์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และปางชา้งแม่สา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา่ นกัท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มรายไดน้ั้น จะใหค้วามส าคญัในการ
เลือกท่องเท่ียว และมีสัดส่วนการใชเ้วลาท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีต่างกนั ดงันั้น เพื่อ
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ผูป้ระกอบการ บริษทัน าเท่ียว ควรให้ความส าคญัในการรูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 
และการใชเ้วลาท่องเท่ียวในแต่ละแห่ง ใหส้อดคลอ้งกบัรายไดข้องกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 5.6 รูปแบบแพค็เกจทวัร์สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามรายไดข้อง
กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

สถานที ่
ท่องเทีย่ว  

รายได้ต่อเดอืนกบัสัดส่วนเวลาทีจ่ะใช้ท่องเที่ยว 

ไม่เกนิ 13,000 13,001-26,000 26,001-52,000 มากกว่า 52,000 
วดัพระธาตุดอยสุเทพ 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 
วดัพระสิงห์ 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
วดัเชียงมัน่ ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
ไนทบ์าร์ซาร์ 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
ประตูท่าแพ ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 
ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
ถนนคนเดินวนัเสาร์ ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 31 นาที- 1 ชัว่โมง ไม่เกิน 30 นาที 31 นาที- 1 ชัว่โมง มากกวา่ 1 ชัว่โมง 
ปางชา้งแม่สา มากกวา่ 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 31 นาที- 1 ชัว่โมง 

ท่ีมา: จากการส ารวจ และค านวณดว้ยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาวิจยั คร้ังมุ่งท่ีจะศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนใน
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ และความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีน และสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยม 9 แห่งยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี ไดแ้ก่ ประตูท่าแพ วดัพระธาตุดอยสุเทพ   ไนทบ์าร์ซาร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วดัพระสิงห์ ถนนคนเดินวนัอาทิตย์ (ท่าแพ) วดัเชียงมัน่ ปางช้างแม่สา และ
ถนนคนเดินวนัเสาร์ (ววัลาย) ดงัน้ีเพื่อให้การขยายผลการศึกษาในวงกวา้งมากยิ่งข้ึน ควรมีการศึกษาวจิยั
คร้ังต่อไป ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) ควรมีการขยายหรือเพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีนกัท่องเท่ียวชาว
จีน ให้ความสนใจท่องเท่ียว เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ ตลาดวโรรส น ้ าพุร้อนสันก าแพง บ้านถวาย    
เป็นตน้ 

2) ควรมีการศึกษาวิจยัเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลึกในจงัหวดั
เชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวชาวจีน เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจงัหวดัท่ีมีสินคา้/ผลิตภณัฑ์ชุมชน
จ านวนมาก และผลการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ชุมชนท่ีผลิตสินคา้/ผลิตภณัฑ์ชุมชน ใน
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การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีมีแนวโนม้วา่
จะเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มมากข้ึน 

3) ควรมีการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่น,
ฝร่ังเศส, สหราชอาณาจกัร, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย เป็นตน้ ในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม
ของจังหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวน้ี เป็นกลุ่มท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ค่อนขา้งมาก ดงัสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ มากท่ีสุด 7 ล าดับ แยกสัญชาติ ระหว่างปี 2555 – 2556 (ตารางท่ี 1.3) ของส านักงานการ
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ภาคผนวก ก  

แบบสอบถามภาษาไทย 
 

เร่ือง พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ในสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
 

แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน   
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม 9 สถานท่ี  
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  

 
 

 
 
 
 

 

ค าช้ีแจง:   
แบบสอบถามชุดน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว

จีนในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของนักท่องเท่ียวชาวจีน  ทั้ งน้ีเพื่อผลการศึกษาน ามาใช้เป็นแนวทางหรือ
ขอ้เสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ใน
การพฒันารูปแบบแพ็คเกจทวัร์ท่ีเหมาะสมส าหรับ 9 สถานท่ียอดนิยมของจงัหวดัเชียงใหม่ การ
ประชาสัมพนัธ์ ใหข้อ้มูล ข่าวสารเก่ียวกบัการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่แก่นกัท่องเท่ียวชาวจีน 

ดงันั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้ารตอบแบบสอบถามให้ครบทุกส่วน และ
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  ขอ้มูลของท่านผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยขอ้มูล
ของท่านในแบบสอบถามไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และผูว้จิยัขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน หรือความคิดเห็นของท่าน
ตามความเป็นจริง 
1.  เพศ 
  1) ชาย     2) หญิง 
2. อาย ุ
  1) ไม่เกิน 20 ปี    2) 21 – 30 ปี 
  3) 31 – 40 ปี     4) 41 – 50 ปี 
  5) 51 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพสมรส 
  1) โสด      2) สมรส 
 3) หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่    
4. ระดบัการศึกษา 
  1) ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย   2) มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 
  3) อนุปริญญา/เทียบเท่า   4) ปริญญาตรี 
  5) ปริญญาโท    6) อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
5. อาชีพหลกั 
  1) นกัเรียน/นกัศึกษา    2) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ  
  3) ธุรกิจส่วนตวั/นกัธุรกิจ   4) พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
  5) เกษียณ     6) แม่บา้น  
  7) อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
6. รายไดต่้อเดือน 
  1) ไม่เกิน 2,500 หยวน (ไม่เกิน 13,000 บาท) 
  2) 2,501 – 5,000 หยวน (13,001 – 26,000 บาท) 
  3) 5,001 – 10,000 หยวน (26,001 – 52,000 บาท)    
  4) มากกวา่ 10,000 หยวน (มากกวา่ 52,000 บาท) 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวสถานทีท่่องเที่ยวยอดนิยม 9 สถานที ่ในจังหวดัเชียงใหม่  
ค าช้ีแจง: กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน หรือความคิดเห็นของท่าน
ตามความเป็นจริง 
1.   วตัถุประสงคห์ลกัของท่านในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
  1) พกัผอ่นหยอ่นใจ   2) เยีย่มญาติ/บุตรหลาน 
  3) ทศันศึกษา    4) ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน 
  5) การกีฬาและความบนัเทิง  6) ศึกษาประวติัศาสตร์/ศิลปวฒันธรรม 
  7) อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
2. บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีท่านเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยในคร้ังน้ี  
  1) มาคนเดียว    2) มากบัแฟนหรือคนรัก 
  3) มากบักลุ่มเพื่อน   4) มากบัเพื่อนร่วมงาน 
  5) มากบัครอบครัว/ญาติพี่นอ้ง  6) อ่ืนๆ ระบุ ....................................... 
3. การจดัการในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
  1) จดัการดว้ยตนเอง/เดินทางมาเอง 2) ซ้ือแพคเกจท่องเท่ียว/ผา่นบริษทัทวัร์ 
4. การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีของท่าน เป็นคร้ังท่ีเท่าใด 
  1) คร้ังแรก    2) คร้ังท่ี 2 
  3) มากกวา่ 2 คร้ัง โปรดระบุ ....................    
5. แหล่งขอ้มูลท่ีท่านใชศึ้กษาเพื่อท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี มาจากแหล่งใด
มากท่ีสุด (สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  1) เพื่อน/คนรู้จกั    2) อินเตอร์เน็ต 
  3) หนงัสือ/นิตยสารท่องเท่ียว   4) โทรทศัน์ 
  5) นิทรรศการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของหน่วยงานไทย/บริษทัทวัร์ไทย 
  6) นิทรรศการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของหน่วยงานในประเทศจีน/บริษทัทวัร์จีน 
6. รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีท าให้ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี (สามารถ
เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1) การท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม  
2) การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  3) การท่องเท่ียวแบบผจญภยั  
4) การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ  5) ชอ้ปป้ิง ซ้ือสินคา้  
6) การท่องเท่ียวบนัเทิงยามราตรี  7) การท่องเท่ียวตามรอยภาพยนตร์  
8) การท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา เช่น ตีกอลฟ์ ฟิตเนส 
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7. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
  1) เคร่ืองบิน    2) รถไฟ 
  3) รถโดยสารสาธารณะ  4) รถยนตส่์วนตวั 
  5) อ่ืนๆ ระบุ ............................ 
8. ระยะเวลาท่ีท่านพ านกัและท่องเท่ียวอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี 
  1)  1 – 3 วนั    2) 4 – 7 วนั 
  3) 8 – 11 วนั    4) 12 – 15 วนั 
  5) มากกวา่ 15 วนั 
9. สถานท่ีพกัแรกในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ีคือ 
  1)  โรงแรม    2) รีสอร์ท 
  3) บา้นเพื่อน/ญาติ   4) เกสตเ์ฮา้ส์ 
  5) โฮมสเตย ์    6) อ่ืนๆ ระบุ ............................ 
10. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมของท่านในคร้ังน้ี 
  1) ไม่เกิน 2,500 หยวน (ไม่เกิน 13,000 บาท) 
  2) 2,501 – 5,000 หยวน (13,001 – 26,000 บาท) 
  3) 5,001 – 10,000 หยวน (26,001 – 52,000 บาท)    
  4) มากกวา่ 10,000 หยวน (มากกวา่ 52,000 บาท) 
11. ประเภทอาหารท่ีท่านตอ้งการจะเลือกรับประทานในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี 

1) อาหารพื้นเมืองของเชียงใหม่ เช่นไส้อัว่ น ้าพริกหนุ่ม ขา้วซอย ขนมจีน  
2) อาหารไทย เช่น ตม้ย  ากุง้ ขา้วผดั ผดัไทย ก๋วยเต๋ียว  
3) อาหารจีน  
4) อาหารตะวนัตก  
5) อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................... 

12. ของท่ีระลึกในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีท่านจะเลือกซ้ือในคร้ังน้ี 
1) ไมไ้ผ/่หวาย /ผลิตภณัฑจ์ากไม ้
2) ผลไมส้ าเร็จรูป/อบแห้ง เช่น ทุเรียน มะม่วง ล าใย 
3) ผา้พื้นเมือง/กระเป๋าผา้  
4) เคร่ืองเงิน  
5) เส้ือผา้/ของแบรนดเ์นม  
6) อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................... 
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13. การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ของท่านในคร้ังน้ี หากท่านมีเวลาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 1 วนั 
ท่านจะเลือกท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม9 สถานท่ี ดงัต่อไปน้ีหรือไม่ และท่านจะใชเ้วลาเท่าไหร่
ในการเยีย่มชม สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมในสัดส่วนเท่าใด ดงัต่อไปน้ี   
 

สถานทีท่่องเทีย่วยอดฮิต 

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่านเคยมปีระสบการณ์ท่องเทีย่ว
สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยม 9  
สถานทีม่าก่อนหรือไม่ 

ระยะเวลาทีท่่านคาดว่าจะใช้ ในสถานที่
ท่องเที่ยวใน 1 วนั  (นาท)ี 

 วดัพระธาตุดอยสุเทพ   เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
 วดัพระสิงห์   เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
 วดัเชียงมัน่   เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
 ไนทบ์าร์ซาร์   เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
 ประตูท่าแพ   เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
 ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์

(ท่าแพ)  

 เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง 

 ถนนคนเดินวนัเสาร์  

(ววัลาย) 

 เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
 ปางชา้งแม่สา   เคย 

 ไม่เคย 

 ไม่เกิน 30 นาที   
 31 นาที – 1 ชัว่โมง 

 มากกวา่ 1 ชัว่โมง โปรดระบุ .......น. 
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14. ท่านจะชกัชวนให้คนอ่ืนไดม้าท่องเท่ียวสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม9 สถานท่ี ของจงัหวดัเชียงใหม่
ในคร้ังน้ี หรือไม่ 

1) ชกัชวน โดยวธีิ โปรดระบุ  ..............................................    
2) ไม่ชกัชวน 

15. ท่านมีความตั้ งใจท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวซ ้ าในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม9 สถานท่ี ของจงัหวดั
เชียงใหม่หรือไม่ 

1) กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีก   2) ไม่กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าอีก 
 

ส่วนที ่3 ความพงึพอใจต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนทีม่าเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่  
ค าช้ีแจง: ท่านมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ในประเด็นดงัต่อไปน้ี อยูใ่นระดบัใด 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านตามความเป็นจริง 
 

ความพงึพอใจที่ท่านได้รับต่อการท่องเที่ยว 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) ด้านผลติภัณฑ์       
1.1 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น สวนสตัว์
เชียงใหม่ ปางชา้งแม่สา เป็นตน้ 

     

1.2 แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม เช่น   วดัพระสิงห์ วดัเชียงมัน่ เป็นตน้ 

     

1.3 แหล่งท่องเท่ียวแบบผจญภยั       
1.4 แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ เช่น สปา นวดแผน
ไทย  เป็นตน้ 

     

1.5 แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือชอ้ปป้ิง ซ้ือสินคา้  เช่น ถนน
คนเดินวนัอาทิตย ์(ท่าแพ) เป็นตน้ 

     

1.6 แหล่งท่องเท่ียวบนัเทิงยามราตรีหรือสถาน
บนัเทิง เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นตน้ 

     

1.7 แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการกีฬาหรือการออกก าลงั
กายรูปแบบต่างๆ เช่น สนามกอลฟ์ ฟิตเนส เป็นตน้ 

     

1.8 วฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน
ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ความพงึพอใจที่ท่านได้รับต่อการท่องเที่ยว 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดบัความพงึพอใจ 
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

1.9 เทศกาลและงานประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงและ
น่าสนใจของจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ลอยกระทง สงกรานต ์
เป็นตน้ 

     

1.10 แหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเรียนรู้และดูวิถีชีวิตของ
คนทอ้งถ่ิน เช่น ถนนคนเดิน ตลาดวโรรส เป็นตน้ 

     

1.11 ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวท่ีดีของจงัหวดัเชียงใหม่      
1.12 อธัยาศยั และความเป็นมิตรของคนเชียงใหม่      
1.13 ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว
ในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

     

2) ด้านราคา       
2.1 ราคาสินคา้/ค่าบริการในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่เหมาะสมกบัสินคา้/ค่าบริการ 

     

2.2 ความพึงพอใจเม่ือมีราคาค่าท่ีพกัใหเ้ลือกหลายระดบั       
2.3 ความพึงพอใจเม่ือมีราคาแพค็เกจทวัร์ใหเ้ลือกหลาย
ระดบั 

     

2.4 ราคาแพค็เกจทวัร์มีราคาท่ีเหมาะสมและคุม้ค่า      
2.5 ราคาค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในจงัหวดัเชียงใหม่มี
ราคาถกูและเหมาะสม 

     

3) ด้านการจัดจ าหน่าย       
3.1 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเท่ียว และบริษทัน าเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ 

     

3.2 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการส ารองท่ีพกัหรือ
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ยระบบ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงานต่างๆ 

     

3.3 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการค าปรึกษา ค าแนะน า
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ของหน่วยงาน
ต่างๆ  

     

3.4 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของระบบขนส่งเพ่ือ
การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น รถแดง รถแทก็ซ่ี 
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ความพงึพอใจที่ท่านได้รับต่อการท่องเที่ยว 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
3.5 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภยัในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ต ารวจท่องเท่ียว 

     

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด      
4.1 การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่
ของบริษทัน าเท่ียว 

     

4.2 การโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ผา่นส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน ์อินเตอร์เน็ต 
นิตยสาร      เป็นตน้ 

     

4.3 การจดันิทรรศการการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่      
4.4 การจดัโปรโมชัน่ ส่วนลดเพ่ือการท่องเท่ียวใน
จงัหวดัเชียงใหม่ของหน่วยงานต่างๆ 

     

 

ส่วนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกีย่วกบัการท่องเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่  
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณนักท่องเที่ยวชาวจีนทีต่อบแบบสอบถาม 
และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยคร้ังน้ีด้วยดี 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามภาษาจีน 

中国游客在清迈热门旅游地点旅游方式，消费行

为及满意度调查问卷 
 

 

 

 

特别说明： 

此份条查表的目的在于研究中国游客在清迈热门旅游景点的旅游方式和行为，并调查中

国游客对于在清迈旅游时的满意度。所有的调查和研究结果将会作为参考和建议提供给

清迈的相关政府部门，私人机构，运营企业，并被采用在改善旅游公关，为中国游客提

供相关旅游资讯的事宜当中。因此，诚挚请求您在参与填写此份调查表时，能够耐心并

实事求是地完成每个部分。调察人员将对您所有的信息进行保密并不会在任何情况下向

外泄露，在此献上真诚的感谢。 

 

 

 

此份问卷调查有以下四个部分： 

第一部分：关于中国游客人口特性的信息调查 

第二部分：关于中国游客在清迈九大特色旅游地点旅游方式的信息调查 

第三部分：关于中国游客对在清迈旅游满意度的信息调查 

第四部分：中国游客在清迈旅游时遇到的问题和与之相关的建议等。 
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第一部分：关于中国游客人口特性的信息调查 

说明：请在符合事实，真实个人信息，及真实建议或意见信息的选项前面的 里

面打勾/打。 

1. 性别 

 1）男              2) 女 

2. 年龄 

 1）小于20岁     2）21—30岁 

 3） 31—40岁     4）41—50岁 

 5） 51岁以上 

3. 婚姻状况 

1）单身     2）已婚 

3）离婚/ 丧偶/ 分居 

4. 教育水平 

1）低于高中水平 2）高中毕业 / 高中未毕业 

3）专科院校毕业 /未毕业 4）大学毕业 

5）硕士毕业 6）其他___________ 

5. 职业 

1）在校学生   2）公务员 / 国营企业职员 

3）私人企业业主 /商人 4）公司职员 

5）退休    6）家庭主妇 

7）其他___________ 

6. 月收入 

1）不超过2500元人民币（不超过大概13000泰铢） 

2）2501—5000元人民币（大概13001—26000泰铢） 

3）5001—10000元人民币（大概26001—52000泰铢） 

4）超过10000元人民币（超过大概52000泰铢） 
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第二部分：关于中国游客在清迈九大特色旅游地点旅游方式的信息调查 

说明：请在符合事实，真实个人信息，及真实建议或意见信息的选项前面的 里

面打勾/打。 
1. 此次您来清迈旅游的目的是 

1）放松休闲    2）看望亲戚子女 

3）实地考察 / 教育考察  4）参加会议 /参观学习 

5）体育和娱乐    6）学习历史艺术文化 

7）其他___________ 

2. 此次的清迈旅行您和谁或什么团体一起来 

1）自己一个人        2）爱人 /伴侣 

3）朋友    4）同事 

5）家人 /亲戚   6）其他___________ 

3. 您如何设定此次来清迈旅游的行程 

1）自己安排行程 / 自助游 2）通过旅游公司购买行程 

4. 此次是您第几次来清迈旅游 

1）第一次                        2）第二次 

3）超过两次，第_____次 

5. 您通过什么信息渠道了解并决定此次来清迈旅行 (可选择多项) 

1）朋友 /认识的人介绍 2）网络 

3）书籍 /旅游杂志  4）电视 

5）泰国旅行社或泰国相关部门的旅游交流展览会 

6）中国旅行社或中国相关部门的旅游交流展览会 

6. 使您决定来清迈旅游的旅游方式 (可选择多项) 

1）游览历史文化   2）游览自然风光 

3）探险     4）健身养生 

5）购买商品 /购物   6）游览夜生活 

7）体验曾在电影中出现过的当地场景 

8）运动旅游，比如 : 打高尔夫，运动健身 

7. 您此次来清迈所使用的交通工具 

1）飞机                          2）火车 

3）长途汽车  4）私人车辆 

5）其他___________ 
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8. 此次您在清迈居住或旅游的时间 

1）1—3天  2）4—7天 

3）8—11天  4）12—15天 

5）超过15天 

9. 此次您在清迈的居住地点是 

1）酒店                         2）度假山庄 

3）亲戚或朋友家  4）民宿 

5）寄宿家庭   6）其他___________ 

10. 你此次来清迈旅游所花的费用是 

1）不超过2500元人民币（不超过大概13000泰铢） 

2）2501—5000元人民币（大概13001—26000泰铢） 

3）5001—10000元人民币（大概26001—52000泰铢） 

4）超过10000人名币（超过大概52000泰铢） 

11. 此次清迈旅行中您选择会选择什么类型的食物 

1）清迈当地美食，比如清迈香肠，青椒辣酱，泰北米线 

2）泰国菜，比如酸辣虾汤 /冬阴功汤，泰式炒面，咖喱面，泰式米粉 

3）中餐 

4）西餐 

5）其他__________ 

12. 此次您会选在在清迈购买什么类型的纪念品 

1）竹制品 /藤制品 /木制品 

2）成品水果 /干果例如：榴莲干，芒果干，龙眼干 

3）清迈布料 / 布艺包    4）银器 

5）衣服 /品牌商品    6）其他___________ 
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13. 在此次的旅行中，如果您有一天的时间游览清迈，你是否会选择游览以下的九

个清迈热门旅游景点？您会花多长时间来游览所选择的景点？ 

九大清迈热门旅游

景点 

您以前是否游览过所列九

大清迈热门旅游景点？ 

在一天的时间中您打算用多久游览

所选景点？ 

双龙寺 去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

 

帕幸寺 
去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

 

清曼寺 
去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

Night Plaza 
夜市 

去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

塔佩门 去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

周日夜市 

 (塔佩门) 
去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

周六夜市 
 (瓦莱路) 

去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

清迈大学 去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 

美沙大象园 去过 

没去过 

不超过30分钟 

31分钟—1个小时 

超过一个小时，____小时 
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14. 您是否会邀请其他人也来游览以上的清迈九大热门旅游景点？ 

1）我会邀请，以________的方式 2）我不会邀请 
 

15. 您以后是否还会想要再来游览以上的清迈九大旅游景点？ 

1）下次还会再来   2）下次不会再来 
 

第三部分：关于中国游客对在清迈旅游满意度的信息调查 

中国游客对清迈的满意度调查 

满意程度 

非常 

满意 

5 

很满

意 
4 

一般般 

3 

不太

满意 

2 

不满意 

1 

1）旅游景点      
1.1 自然景区比如：美沙大象园      

1.2 历史文化景区比如：帕幸寺清曼寺等      

13. 探险活动景区      

1.4 提供美容养生的地点比如：spa泰式按摩等      

1.5 购物区比如：周日夜市（塔佩门）周六也

是（瓦莱路） 

     

1.6 提供夜生活的地点和娱乐场所比如：宁曼

路 

     

1.7各种体育运动场所比如：高尔夫球场健身

房等 

     

1.8清迈当地的风俗文化和地区特产      

1.9著名的清迈当地节日和习俗比如：水灯节

泼水节等 

     

1.10 可以体验当地生活方式的地方比如步行街

瓦洛洛市场等 

     

1.11清迈的整体形象良好      

1.12清迈本地居民的民风和个性      

1.13在清迈旅游期间的生命和财产安全      

2）价格      

2.1 清迈的商品价格或服务费用符合游客所消

费的商品和服务 

     

2.2对于在清迈期间的居住地点，是否对有不

同的价位给游客选择感到满意 

     

2.3是否对可选择不同价位的旅游行程感到满

意 

     

2.4行程价格适中并划算      

2.5清迈饮食价格低廉并划算      
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中国游客对清迈的满意度调查 

满意程度 

非常 

满意 

5 

很满

意 
4 

一般般 

3 

不太

满意 

2 

不满意 

1 

3）商品出售      

3.1 是否对清迈当地的旅游从业者和旅行社多

提供的服务感到满意 

     

3.2 是否对清迈当地酒店和旅游地点所提供的

网上预约服务感到满意 

     

3.3 是否对相关部门所提供的资讯，建议服务

等感到满意 

     

3.4 是否对在清迈使用的交通系统 /交通工具如

：红车车租车等感到满意 

     

3.5 是否对清迈相关部门提供的保障游客便捷

安全的设施或服务如：旅游警察感到满意 

     

4）营销推广      

4.1 是否对清迈本地旅游公司所提供的公共关

系服务感到满意 

     

4.2 是否对电视网络杂志等各种媒介上关于介

绍清迈旅游地点介绍的广告感到满意 

     

4.3 是否对清迈当地所举行的与旅游相关的展

览活动感到满意 

     

4.4是否对清迈各部门推出的旅游减价促销等

活动感到满意 

     

 

第四部分：中国游客在清迈旅游时遇到的问题和与之相关的建议等。 

 

 

 

 

感谢您，以及每一位配合我们填写调查问卷的中国游客，您的帮助为我们的研究

调查有着极大的帮助和益处。 

非常感谢！！ 

 
 
 



 

126 
 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาววริีนท ์ศุภสินกุลพทัธ์   
 
วนั เดือน ปีเกดิ  วนัท่ี 5 มีนาคม 2529 
 
ประวตัิการศึกษา ปี 2552 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น  

คณะบริหารธุรกิจบณัฑิต 
 สาขาการจดัการการท่องเท่ียว   

 
ประสบการณ์  ปี 2552 - 2554 ธนาคารทหารไทย (จ ากดั) มหาชน 
   ปี 2554 - 2557  ธนาคารยโูอบี (จ  ากดั) มหาชน  
   ปี 2557- ปัจจุบนั ธนาคารออมสิน สาขา เม-ญ่า เชียงใหม่   

 

 


