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บทคัดยอ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียว       
จงัหวัดเชียงใหมของนกัทองเท่ียวชาวจีน กลุมตวัอยาง  คอื  นกัทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 จํานวน 150 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัย      
หลักความนาจะเปน (Non - Probability) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามภาษาจีน สถิติ         
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ ความถ่ี และคาเฉล่ีย 
  ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเขามาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีทั้งเพศชายและ        
หญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป มาเพ่ือพักผอนหยอนใจมากที่สุด โดยเปนการเดินทางคร้ังแรกและเดินทางมาพรอม
กับเพ่ือน มกีารจัดการในการทองเท่ียวดวยตนเอง หาแหลงขอมลูการทองเท่ียวจากหนวยงานการทองเท่ียวจีนทองถ่ิน 
ใชระยะเวลาท่ีพํานักและทองเท่ียวอยูในเชียงใหมประมาณ 4 - 7 วัน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีนท้ัง 4 ดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีระดับคะแนนมากที่สุด  คือ  เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแกที่นาสนใจ   มีคาเฉล่ีย 4.28   อันดับที่สอง  คือ ความเปนมิตรของชาว
เชียงใหม อันดับสาม คือ  ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดเชียงใหม  สวนดานราคาพบวาปจจยัท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสินใจ
มากท่ีสดุ คอื ราคาคาบรกิารในแหลงทองเท่ียวมีหลายระดับใหเลือก โดยมีคาเฉล่ีย 4.35 อันดับที่สอง คือ ราคาแพ็ก
เกจทัวรที่มีใหเลือกหลายระดับ อันดับสาม คือ เชียงใหมมีคาครองชีพท่ีถูก และอันดับสุดทาย คือ ราคาแพ็กเกจทัวร
มรีาคาถูกและคุมคาดานชองทางการจัดจาํหนาย ผลการศึกษา   พบวาปจจยัท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมที่มีระดับคะแนนมากท่ีสุด คือ มีหนวยงานท่ีสามารถใหบริการสํารองท่ีพักหรือสถานท่ีทองเท่ียว          
ดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมากและอันดับสองมีผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในทองถ่ิน และบริษัทนําเท่ียว                     
ที่ใหบริการจํานวนมากทําใหเกิดความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียว สุดทาย คือ    ดานการสงเสริมการตลาด        
การแนะนําแบบปากตอปากจากเพ่ือน ญาติมติร มคีาเฉล่ีย 4.01 เปนปจจยัท่ีมอีทิธิพลมากท่ีสดุ รองลงมา คอื โฆษณา
การทองเท่ียวจากส่ือตาง ๆ โดยส่ือจากภาพยนตร วีดีโอ จากเว็บไซตและส่ืออินเทอรเน็ต มีอิทธิพลมากท่ีสุดเปน    
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อนัดับหน่ึง รองลงมา คอื นติยสารทองเท่ียว และโทรทัศนตามลาํดับโดยส่ือจากวิทยุมอีทิธิพลนอยท่ีสดุจากการศึกษา
ในครั้งน้ี

คําสําคัญ
  การทองเท่ียว   นักทองเท่ียวชาวจีน   จังหวัดเชียงใหม 

Abstract
  The adjective of this research is to study the marketing mix factors affecting Chinese tourists’ 
decision to visit Chiang Mai. The data collected from the surveys of 150 Chinese visitors from January to 
February 2013. This research uses non-probability sampling method. The questionnaires were translated 
into Chinese using a percentage, frequency and mean to calculate the statistics.
  The survey found that most Chinese tourists who visited Chiang Mai were both men and women 
and aged between 20 - 30 years old. The purpose of their travelling was mainly about recreation reason. 
Most tourists visited Chiang Mai for the first time and traveled with friends in a group. The Chinese tourists 
often planned a tour program by themselves, and they would search for useful information from tourist 
agencies in their hometown. They would spend 4 - 7 days in Chiang Mai. The survey also revealed that 
the 4 main factors (4 Ps) affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is as follow: The Product:- 
The factors that attracted the Chinese tourists to travel in  Chiang Mai are that there are many historical 
sites and old temples in Chiang Mai (mean = 4.28). The tourists found that Chiang Mai people are very 
friendly, and the city is well-known as one of famous tourist destinations. The Price:- The most important    
factor is that there are various choices of prices when visiting tourist attractions in Chiang Mai (mean = 
4.35). Secondly there is a wide variety of a tour package to choose. Thirdly cost of living in Chiang Mai is 
not too expensive. And the tour package is cheap and worthy.  The Place:- The survey found that the most 
important factor affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is that there are many tourist     
agencies providing services through the internet so that tourists can easily reserve their accommodations 
and tourist attractions. Secondly there are many local tourist agencies. And finally there are a lot of tourist 
agencies to choose so that it makes their trips more comfortable. The Promotion:- The survey found that the 
most important factor affecting Chinese tourists’ decision to visit Chiang Mai is that the tourists were            
recommended to travel in Chiang Mai by their friends and relatives who had been in Chiang Mai before 
(mean = 4.01). There were also advertisements through the movies, VDOs, and websites on the internet. 
Besides the tourists guidebooks and TV programs  advertised the trips in Chiang Mai while a radio seemed to 
be the least factor that influenced Chinese tourists to visit Chiang Mai.
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บทนํา
  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเน่ือง โดยมีปจจัยสําคัญ ไดแก การสงเสริม
และการกระตุนการทองเท่ียวจากภาครัฐและความไดเปรียบทางดานทรัพยากรการทองเท่ียวและรูปแบบการทองเท่ียว
ที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการการทองเที่ยว ไดแก รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural 
Based Tourism) เชน อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ดอยอินทนนท นํ้าตก นํ้าพุรอน ปางชาง รูปแบบการทองเท่ียว
ในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) เชน หมูบานชาวเขา ถนนคนเดิน ประเพณีสงกรานต  ลอยกระทง   
อีกท้ังยังมีสถานท่ีทางประวัติศาสตรที่สําคัญ เชน เมืองโบราณ วัดสําคัญตางๆ และรูปแบบการทองเท่ียวใน               
ความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่งหมายถึง การทองเท่ียวท่ีผสมผสานการทองเท่ียวกับความตองการ
อื่นเพ่ิมเติม เชน การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเท่ียวพํานักระยะยาว  (Long Stay Tourism) 
(วารัชต มัธยมบุรุษ, 2550) นอกจากทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ความเปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม 
เชียงใหมยังเปนเมืองที่มีภูมิอากาศดี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อีกท้ังประชาชนในทองถิ่นยังมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี               
และมีนํ้าใจตอนักทองเท่ียวอีกดวย ในดานการคมนาคมขนสง และส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ระบบสาธารณูปโภค โทรศัพท สถานท่ีพักแรมประเภทตางๆ เชียงใหมถือไดวา มคีวามพรอมทีจ่ะบรกิารแกนกัทองเท่ียว  
สิ่งเหลาน้ีลวนเปนตัวกระตุนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งการเดินทางเขามาของ              
นักทองเท่ียวเปนท่ีมาของรายไดที่สําคัญของชาวเชียงใหม 
  ในการสํารวจ World Best Award-Top 10 Cities จากผูอาน Travel and Leisure นิตยสารทองเท่ียว           
ของสหรฐัอเมรกิา ในป พ.ศ. 2553 ผลปรากฏวา จงัหวัดเชยีงใหมเปนเมอืงนาทองเท่ียวอันดบั 2 ของโลก รองแตเพียง
กรงุเทพมหานครเทาน้ัน ซึง่ใน พ.ศ. 2552 จงัหวัดเชยีงใหม   ถูกจดัเปนเมอืงนาทองเทีย่วอันดบั 5 ของโลก โดยพิจารณา
จากสถานท่ี ทัศนียภาพ ความสวยงามและรมรื่น  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาหาร   การกิน แหลงช็อปปง           
ความเปนมิตรของผูคน ความคุมคา ของเงิน เปนตน และในป พ.ศ. 2553  จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนนักทองเท่ียว 
5,040,917 คน อยูในอันดับที่ 4 ของประเทศ  รองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดชลบุรี         
โดยเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน 1,695,288 คน สราง  รายไดรวม 39,507.03 ลานบาท (World Best    
Award-Top 10 Cities อางถึงใน ชัยพงษ สําเนียง, 2555) 
  ปจจุบันนักทองเที่ยวท่ัวโลกตางมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังตางประเทศมากมายและในปจจุบันตลาดจีน 
นบัเปนตลาดท่ีสาํคัญของโลก ถาพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปจจบุนัเศรษฐกิจของจนียังคงเขมแข็ง  แมวาประเทศ
ในยุโรปและอเมริกากําลังประสบปญหาวิกฤตหน้ี โดยคาดวาป พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
ของจีนจะขยายตัวรอยละ 8.2 และการเดินทางทองเที่ยวไปยังตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวจีนมีแนวโนมเพ่ิม
จาํนวนสูงขึน้ โดยรัฐบาลจนีคาดวา ในป  พ.ศ.  2555 จะมนีกัทองเท่ียวชาวจีนเดินทางไปตางประเทศมากกวา  80 ลาน
คน/ครั้ง  และจะมีนกัทองเท่ียวท่ีออกเดินทางไปยังตางประเทศคร้ังแรกประมาณ 20 ลานคน ระหวางป พ.ศ. 2553                   
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ถึง พ.ศ. 2557
  องคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) คาดการณไววา ในป พ.ศ.  2563 อาจเห็นชาวจีนเดินทางเท่ียว            
ตางประเทศสูงถึง 100 ลานคน มีโอกาสข้ึนเปนอันดับ 1 ในฐานะประเทศท่ีสงออกนักทองเท่ียวมากท่ีสุดของโลกแซง
หนา สหรฐัอเมรกิา และเยอรมน ี(UNWTO อางถึงใน นฤมล เกษมสขุ, 2555)  เปนเพราะจีนไมมปีจจยัลบดานเศรษฐกจิ
หรือการเมืองใดๆ ที่ตองเผชิญเหมือนนักทองเท่ียวจากทวีปอื่นๆ อีกท้ังตลาดระดับบนมีอัตราการเติบโตสมํ่าเสมอ 
จากการวิเคราะหสถานการณในประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2554 นักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามา
ประเทศไทย จํานวน 19.1 ลานคน โดยเปนนักทองเท่ียวจากประเทศจีน จํานวนกวา 1.7  ลานคน รองจากประเทศ
มาเลเซีย และมีแนวโนมที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเพ่ิมมากขึ้นทุกป และจากการพิจารณาขอมูลจาก               
ป  พ.ศ.  2550 ถึง ป พ.ศ. 2555 นักทองเท่ียวชาวจีน เปนนักทองเท่ียวท่ีสําคัญลําดับตนๆ ที่เดินทางเขามาทองเท่ียว     
ในประเทศไทย ดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1
สรุปจํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย ป พ.ศ. 2552-2555

   ปพุทธศักราช        อันดับที่        จํานวนคน

         2552   4            777,508

         2553   3         1,122,219

         2554   2         1,721,247

         2555   1         2,786,860

ท่ีมา: กรมการทองเท่ียว, 2555

 

  สถานการณของตลาดจนีในป พ.ศ. 2555 ขยายตัวเพ่ิมสงูขึน้คอนขางมาก จากสถิตนิกัทองเท่ียวตางชาติ         
เดินทางเขาประเทศไทยระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 - ธันวาคม พ.ศ. 2555 มนีกัทองเท่ียวจีนเดินทางเขาไทย        
เพ่ิมขึน้  โดยมีจาํนวนท้ังสิน้ 2,786,860 ลานคน ซึง่รายไดทีเ่กิดจากนักทองเท่ียวชาวจีน ป พ.ศ. 2555 มรีายไดทัง้ส้ิน 
105,943  ลานบาท  (กรมการทองเท่ียว, 2555)

  โดยปจจยัท่ีทาํใหนกัทองเท่ียวชาวจีนเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเปนจาํนวนมาก เน่ืองจากการ        
ที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกพระราชกําหนดฉุกเฉินในทุกพ้ืนท่ีที่เคยคงไว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพ การยกเวนคา
ธรรมเนียมวีซา และการขยายตัวของสายการบินและการเพ่ิมความถ่ีเท่ียวบินพิเศษจากประเทศจีนเขามายังประเทศไทย 
ซึง่แหลงทองเท่ียวในประเทศไทย 5 อนัดับแรกท่ีนกัทองเท่ียวชาวจีนนิยมเดินทางมาทองเท่ียว คอื  กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต 
ระยอง และเชยีงใหม ฤดูกาลทองเทีย่วท่ีชาวจนีนยิมมาทองเทีย่วไทย ไดแก ชวง Golden Week 3 ชวง คอื ตรษุจนี           
(ป พ.ศ. 2555 หยุดชวงวันท่ี 22 - 28  ม.ค.) วันแรงงาน  (29 เม.ย - 1 พ.ค. ) และวันชาติจีน ( 1 - 7 ต.ค. ) เทศกาล 
Dragon Boats  (22 - 24  มิ.ย.)  ชวง Mid-Autumn Festival  (27 - 30 ก.ย.) และปดเทอม 2 ชวง คือชวง (ก.ค - ส.ค. 
และชวงกลางเดือน ม.ค. - ก.พ.) (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย งานวิเคราะหตลาดตางประเทศ, 2555)



136

  ขอมูลจากกรมการทองเท่ียว (2555) ไดระบุวา ในปจจุบันพฤติกรรมนักทองเท่ียวชาวจีนเร่ิมเปลี่ยนจากเดิม        
ที่นิยมเท่ียวชมแหลงทองเท่ียว (Sightseeing  Tours)  มาเปนการทองเท่ียวเพ่ือพักผอนมากข้ึน โดยจะทองเท่ียว     
ดวยตนเองและลึกข้ึน (Individual + In-Depth Tours) มากกวาการไปยังท่ีตางๆ อยางไรก็ตาม  การชอปปง และ       
ชมแหลงทองเท่ียวบันเทิง (Entertainment) ยังเปนท่ีนิยมสําหรับตลาดน้ี ชาวจีนนิยมเดินทางเปนกลุมและมีไกดนํา 
เน่ืองจาก      ขอจาํกัดดานภาษา และมแีนวโนมวานักทองเท่ียวรุนใหมนยิมเดินทางดวยตนเองมากข้ึนโดยมีเทคโนโลยี
เปนปจจยักระตุนสาํคัญ เริม่เนนคณุภาพมากกวาดูแคราคาถูก และนักทองเท่ียวชาวจีนนิยมสนิคาประเภทท่ีเก่ียวของ
กับสุขภาพมากข้ึน ในชวง 20 ปที่ผานมา มีการใชจายกับสินคาประเภทน้ีโดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนรอยละ 15-30 สูงกวา
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาอ่ืนๆ รอยละ 13  เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
  เน่ืองจากตลาดจีนเปนตลาดท่ีสาํคัญในปจจบุนั และจํานวนนักทองเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยมีอัตราท่ีเพ่ิม
ขึ้นอยางตอเน่ือง ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลดึงดูดนักทองเท่ียวชาวจีนใหเดินทาง       
มาทองเท่ียวยังจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนประโยชนและเปนแนวทางแกหนวยงานท่ีเก่ียวของทางดานการทองเท่ียว    
ในการวางแผน กําหนดนโยบาย สงเสริมการทองเท่ียวและกระตุนใหเกิดการทองเท่ียวในกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน
มากข้ึน   อกีท้ังยังเปนประโยชนแกผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวตางๆ สามารถนําขอมลูไปใชเปนแนวทางในการทําธุรกิจ 
และการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ ใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน อีกท้ัง             
ผูวิจัยยังสามารถนําความรูทางวิชาการน้ีไปเผยแพรและประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของ            
กับการทองเท่ียวได

วตัถปุระสงคของการวจัิย
  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของ                  
นักทองเท่ียวชาวจีน

กรอบแนวคิดการวจัิย

ขอมูลดานประชากรศาสตร
ของนกัทองเท่ียว
- เพศ
- อายุ
- รายได
- การศึกษา
- อาชีพ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสนิใจมาทองเท่ียว 
จังหวดัเชยีงใหม
- ปจจยัดานผลิตภัณฑ
- ปจจยัดานราคา
- ปจจยัดานชองทางการจัดจาํหนาย
- ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด

วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม 
ตามรายงานสถิติขอมูลของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร  ดานตํารวจตรวจคนเขาเมือง           
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ทาอากาศยานเชียงใหม ในป พ.ศ. 2555 จํานวน 28,966 คน (ดานตรวจคนเขาเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม, 2555)
กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane และ ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน 
โดยการเลือกเก็บตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenient  Sampling) 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
  เคร่ืองมอืทีใ่ชในการวิจยัคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ 
และไดแบงเน้ือหาออกเปน 2 สวน มีรายละเอียดดังน้ี
  สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงคในการมาทองเท่ียว 
ฤดูกาลท่ีนยิมเดนิทางมาทองเทีย่ว ลกัษณะการเดินทางทองเทีย่ว การจดัการในการทองเทีย่ว แหลงขอมลูทีใ่ชในการ
เดินทางมาทองเท่ียว พาหนะท่ีใชในการเดินทาง ระยะเวลาท่ีพํานักและทองเท่ียวอยูในเชียงใหมและสถานท่ีพักแรม 
โดยมีลักษณะคําถามเปนคําถามแบบเลือกตอบ
  สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของ          
นักทองเท่ียวชาวจีนโดยใชสวนประสมการตลาด 4Ps โดยจะใชมาตราสวนตามมาตรวัด Likert Scale  ซึ่งแบง       
มาตราวัดออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด
  ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามลําดับดังน้ี
  1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียว                 
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน
  2. กําหนดโครงรางแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของวัตถุประสงค และขอบเขตของการศึกษา
  3. นาํแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอผูทรงคุณวุฒ ิเพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคาํถามและ
นํามาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
  4. นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับกลุมนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว         
ในจังหวัดเชียงใหม ที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีกําหนด (Pilot Test) จํานวน 30 ชุด จากน้ันนําผลมา
ตรวจสอบและทําการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธอัลฟา              
(Alpha Coefficient) ผลวิเคราะหพบวา แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 นับวาแบบสอบถามนี้มีคา              
ความเช่ือมัน่สงู โดยใชสวนประสมการตลาด 4Ps ในการวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแตละดาน 
  การเก็บรวบรวมขอมูล
  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกับนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว     
ในจงัหวัดเชียงใหม ทีอ่ยูในบรเิวณทาอากาศยานจังหวัดเชยีงใหม หอศลิปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม และถนนคนเดิน
เชยีงใหม จาํนวน 150 ฉบบั โดยเนนการเก็บขอมลูจากนักทองเท่ียวท่ีมคีวามสะดวกและเต็มใจทีจ่ะตอบแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
  1. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรม 
      จากกลุมตัวอยางในการวิจัย 150 คน พบวานักทองเท่ียวมีทั้งเพศชายและหญิงท่ีเทากัน (รอยละ 50.00)
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สวนใหญอายุระหวาง 21 - 30 ป (รอยละ 57.30) มีสถานภาพโสด (รอยละ 59.30) จบการศึกษาปริญญาตรี (รอยละ 
45.30)  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา (38.66) รองลงมามีอาชีพเปนพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน (รอยละ 24.66) 
ซึ่งจะมีรายไดระหวาง 2001 - 3500 หยวน (รอยละ 34.00) โดยมีวัตถุประสงคในการมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
สวนใหญเพ่ือมาพักผอนหยอนใจ (รอยละ 68.00)  ฤดูกาลท่ีนิยมเดินทางทองเท่ียว  จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน 
มกราคม ถึง มีนาคม (รอยละ 42.70)  ซึ่งลักษณะการเดินทางทองเท่ียวจะเดินทางมาพรอมกับเพ่ือน (รอยละ 50.70) 
โดยการจัดการในการทองเท่ียวจะจัดการดวยตนเอง (รอยละ 74.00) สวนใหญเปนการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม
ครั้งแรก (รอยละ 73.33)  แหลงขอมูลที่ใชในการเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญหาแหลงขอมูล
ดวยวิธีอื่น ๆ (หนวยงานการทองเที่ยวจีนทองถิ่น)  (รอยละ 98.70) รองลงมาหาแหลงขอมูลจากโทรทัศน (รอยละ 
84.00) และเพ่ือน / คนรูจัก (รอยละ 72.76) สวนพาหนะท่ีใชเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม คือเดินทาง โดยเคร่ืองบิน 
(รอยละ 88.00)  ระยะเวลาท่ีพํานักและทองเท่ียวอยูในเชียงใหม ใชระยะเวลา 4 - 7 วัน (รอยละ 49.30)  และ           
สถานที่พักแรมของนักทองเท่ียวชาวจีนสวนใหญ คือ โรงแรม (รอยละ 60.00) 
  2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน   
            ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน ประกอบดวย       
4 ดาน  ดังตารางท่ี 2 - ตารางท่ี 5

ตารางที่ 2 
ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน

                                            ดานผลิตภัณฑ

  1. เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่หลากหลาย

  2. เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา

  3. เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและวัดเกาแกที่นาสนใจ

  4. เชียงใหมมีความหลากหลายของแหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม

  5. เชียงใหมมีวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน

  6. เชียงใหมมีงานแสดงศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียง

  7. เชียงใหมมีเทศกาลและงานประเพณีทองถ่ินท่ีมีชื่อเสียงและนาสนใจ

  8. เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถเรียนรูและดูวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน

  9. เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวพักผอนที่สามารถเลนกีฬาไดหลายประเภท เชน กอลฟ

10. เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวยามราตรีหรือสถานบันเทิงจํานวนมาก

11. ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดเชียงใหม

12. ความเปนมิตรของชาวเชียงใหม

13. เชียงใหมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว

                                                                                                                 รวม

อันดับ

10

7

1

11

5

12

8

4

13

6

3

2

9

แปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

4.05

4.11

4.28

4.04

4.16

3.95

4.10

4.21

3.95

4.15

4.24

4.25

4.08

4.12
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  จากตารางที่ 2 ในภาพรวมปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม           
ของนักทองเท่ียวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.12 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเร่ืองเชียงใหมมี    
แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและวัดเกาแกที่นาสนใจ มีคาเฉล่ียเปนอันดับที่ 1

ตารางที่ 3
ปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน                                                                                                                                         

                                            ดานราคา

1. ราคาคาบริการในแหลงทองเท่ียวมีหลายระดับ เชน คาท่ีพักแรม

2. ราคาแพ็กเกจทัวร มีใหเลือกหลายระดับ

3. ราคาแพ็กเกจทัวรมีราคาถูก และคุมคา

4. ราคาคาครองชีพมีราคาถูก

                                                                                                                 รวม

อันดับ

1

2

4

3

แปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

4.35

4.09

3.96

4.01

4.10

  จากตารางที่ 3 ในภาพรวมปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ               
นักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเร่ือง ราคาคาบริการ      
ในแหลงทองเท่ียวมีหลายระดับ เชน คาท่ีพักแรม มีคาเฉล่ียเปนอันดับที่ 1

ตารางที่ 4
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน         

                                            ชองทางการจัดจําหนาย

1. มีผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในทองถ่ิน และบริษัทนําเท่ียวท่ีใหบริการจํานวนมาก

2. มีหนวยงานท่ีสามารถใหบริการสํารองท่ีพักหรือสถานท่ีทองเท่ียว

 ดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมาก

                                                                                                                  รวม

อันดับ

2

1

แปลผล

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

3.97

4.07

4.02

  จากตารางท่ี 4 ในภาพรวมปจจยัดานชองทางการจัดจาํหนายท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสนิใจมาทองเท่ียวจังหวัด
เชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.02 เม่ือมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเร่ือง              
มีหนวยงานท่ีสามารถใหบริการสํารองท่ีพักหรือสถานท่ีทองเท่ียวดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมาก มีคาเฉล่ียเปน
อันดับที่ 1
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                                            ดานการสงเริมการตลาด

1. การแนะนําแบบปากตอปากจาก เพ่ือน ญาติมิตร

2. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 และหนวยงานท่ีเก่ียวของอื่น ๆ

3. โฆษณาการทองเท่ียวจากส่ือตาง ๆ

 3.1 โทรทัศน

 3.2 วิทยุ

 3.3 แผนพับ สิ่งพิมพ

 3.4 นิตยสารทองเท่ียว

 3.5 หนังสือพิมพ

 3.6 ภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซตและส่ืออินเทอรเน็ต

4. การจัดนิทรรศการ การแขงขันชิงรางวัล หรือแนะนําการทองเท่ียวจากหนวยงาน

 ภาครัฐที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวหรือผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวในประเทศจีน

                                                                                                                   รวม

อันดับ

4

7

5

8

3

2

6

1

9

แปลผล

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

4.01

3.89

3.97

3.86

4.07

4.17

3.94

4.19

3.79

3.98

  จากตารางท่ี 5 ในภาพรวมปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียว          
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.98 เม่ือมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัย    
เร่ืองโฆษณาการทองเท่ียวจากส่ือภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซตและส่ืออินเทอรเน็ต มีคาเฉล่ียเปนอันดับที่ 1

สรุปและอภิปรายผล
  จากผลการศึกษา พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของ       
นกัทองเท่ียวชาวจีนมากท่ีสดุ คอื เชียงใหมมแีหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแกทีน่าสนใจ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวชาวจีนมีความช่ืนชอบ และนิยมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณสถาน และ    
วัดเกาแก ซึ่งอาจเปนไปไดวาดวยประวัติศาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแก  ในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตาง   
จากประเทศของนักทองเท่ียวชาวจีน จึงทําใหนักทองเท่ียวชาวจีนสวนใหญสนใจที่จะมาทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
โบราณสถานและวัดเกาแกมากท่ีสุด
  ปจจัยดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีนมากท่ีสุด คือ
ราคาคาบริการในแหลงทองเท่ียวมีหลายระดับเชน คาท่ีพักแรม ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวชาวจีนมีหลายระดับ
ขึ้นอยูกับรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) รสนิยม รวมไปถึงรายไดของนักทองเท่ียวดวยวาสามารถตอบสนองได          
มากนอยเพียงใด

ตารางที่ 5
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีน 
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  ปจจยัดานชองทางการจัดจาํหนายท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวจังหวัดเชยีงใหมของนักทองเท่ียว      
ชาวจนีมากท่ีสดุ  คอื มหีนวยงานท่ีสามารถใหบรกิารสํารองทีพั่กหรือสถานท่ีทองเท่ียวดวยระบบอินเทอรเน็ตจาํนวนมาก            
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวชาวจีนมีการคนหาขอมูล และศึกษาเก่ียวกับสถานท่ีที่จะเดินทางกอน หลังจากน้ัน                     
จึงจะสอบถามผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว และสามารถโตตอบกับ         
สถานบริการตางๆ ไดโดยตรง ดังนั้นจึงทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนนิยมที่จะเลือกใชบริการดวยระบบอินเทอรเน็ต         
เปนจํานวนมาก
  สวนปจจยัดานการสงเสริมการตลาดท่ีมอีทิธิพลตอการตัดสนิใจทองเท่ียวจังหวดัเชียงใหมของนักทองเท่ียว    
ชาวจนีมากท่ีสุด คือ โฆษณาการทองเท่ียวจากส่ือภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซต และส่ืออินเทอรเน็ต ซึ่งส่ือดานน้ี         
มีความเปนสากลและผูคนนิยมใชติดตอสื่อสารหรือเพ่ือหาความบันเทิง สื่อดังกลาวทําใหนักทองเท่ียวไดรับขอมูล     
ทีร่วดเร็ว ถูกตอง และหากใชบรกิารผานเว็บไซตหรอือนิเทอรเน็ตนักทองเท่ียวสามารถติดตอกับสถานประกอบการได
โดยตรงทําใหการติดตอสื่อสารงายและรวดเร็วมากข้ึน อีกท้ังในปจจุบันระบบการส่ือสารผานอินเทอรเน็ตน้ัน  ไดรับ
ความนิยมอยางมาก ทาํใหสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญและมีการพัฒนาระบบมากข้ึนเพ่ือ
อาํนวยความสะดวกแกผูใชบรกิาร ในสวนของภาพยนตรนัน้จะเห็นไดชดัเจนจากกระแสของภาพยนตร Lost in Thailand 
ที่มาถายทําในประเทศไทยท่ีเปนตัวกระตุนใหชาวจีนอยากมาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  โดยจะเห็นได   
จากงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวจีนสมัยใหมในเชียงใหมหลังภาพยนตร ลอสตอินไทยแลนด  ไดระบุวา
ตั้งแตตนป พ.ศ. 2556  เปนตนมาหลังจากการฉายภาพยนตเร่ือง Lost in Thailand ซึ่งมีเน้ือหาวา มีนักเท่ียวหลงทาง        
ในเมอืงไทย โดยเดินทางดวยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปถงึเชยีงใหม และพบความประทับใจมากมาย  ไดกลายเปนแรงดึงดดู
ใหมีนักทองเท่ียวท่ีเปนวัยรุน คนรุนใหมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหมมากข้ึน  กลาวคือสถิติ ในป พ.ศ. 2551 มีเพียง  1 
ลานคน ป พ.ศ. 2554 เพ่ิมเปน 1.7 ลานคน และในป พ.ศ. 2556 จํานวนเพ่ิมขึ้นเปน 2.7 ลาน  (มติชนออนไลน, 2556)
  สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวจีนมาทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม มีดังน้ี
  1. ในสวนของภาครฐับาลทีเ่ก่ียวของกบัการทองเทีย่ว อาทเิชน การทองเทีย่วแหงประเทศไทย หรือ กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา  จงัหวัดเชียงใหม ควรมกีารโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีสาํคัญของจังหวัดเชียงใหม
ใหนักทองเท่ียวชาวจีนไดทราบ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธทางเว็บไซตและส่ืออินเทอรเน็ตเพราะเปนส่ือ                         
ทีน่กัทองเท่ียวชาวจีนใหความสนใจ และควรมกีารปรับปรงุพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือใหพรอมรองรบันกัทองเท่ียว          
ชาวจีนท่ีมีจํานวนมากข้ึน เชน การปรับปรุงเร่ืองของขอมูลของสถานท่ีทองเท่ียว ควรมีการเพ่ิมรายละเอียดในสวน  
ของขอมลูภาษาจีน หรือมเีจาหนาท่ีทีส่ามารถส่ือสารหรือใหขอมลูแกนกัทองเท่ียวชาวจีนได  เพ่ืออาํนวยความสะดวก
แกนักทองเท่ียว
  2. หนวยงานภาครัฐบาลที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว หรือสถานประกอบการที่เก่ียวของกับธุรกิจการ              
ทองเท่ียวตางๆ ควรตระหนักถึงความสําคัญของภาษาจีน โดยหนวยงานหรือภาคธุรกิจ  ทีเ่ก่ียวของ ควรมกีารจัดอบรม
หรือมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรใหพรอมกับการใหบริการแกนักทองเท่ียวชาวจีน ซึ่งเปนชาติ     
ทีใ่ชภาษาจีนในการส่ือสารเปนหลัก และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองภาษาจีน วัฒนธรรม พฤติกรรมการทองเท่ียว       
เพ่ือใหเขาใจถึงความตองการและลักษณะของนักทองเท่ียวชาวจีนมากข้ึน
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  3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวหรือองคกรท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทองเท่ียว ควรตระหนักถึง          
ความสําคัญของสถานท่ีทองเท่ียว และชวยกันดูแลรักษาและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือใหสถานท่ีทองเท่ียว                
มีความนาสนใจ รวมถึงควรชวยกันบํารุงรักษาและอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวประเภทตางๆ อาทิเชน โบราณสถาน วัด           
หรือพิพิธภัณฑ รวมถึงสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติใหมีความสะอาดและอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา เพ่ือสถานท่ี
ทองเท่ียวจะไดมคีวามสวยงามสามารถดงึดดูใจนกัทองเท่ียวได ซึง่การดูแลรกัษาและการอนุรกัษทีเ่ปนระบบจะทาํให
เกิดการทองเท่ียวท่ีย่ังยืนตอไป
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