
62
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558

บทคัดยอ
  การวิจัยมีจุดประสงคเพื่อสํารวจประชากรศาสตร พฤติกรรม และความตองการทางสวนประสมการตลาด 
ของนกัทองเทีย่วชาวจีนตอการทองเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม โดยเก็บขอมูลเชงิปริมาณ กลุมตวัอยางไดแก นกัทองเท่ียว
ชาวจีนทีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม  จาํนวน 400 ราย โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม   ผลการวจิยั
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีชวงอายุ 31-35 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และ         
มอีาชีพเปนพนกังานเอกชน มรีายไดเฉลีย่ตอเดอืน   30,001 – 40,000 บาท พฤตกิรรมการทองเทีย่วของนกัทองเทีย่ว
ชาวจีน มีการวางแผนที่จะทองเที่ยวในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  โดยการทองเที่ยวแตละคร้ังมีจํานวนวัน
ทองเท่ียว  จาํนวน 3-7 วนั นยิมมาทองเท่ียวเปนครอบครัว คาใชจายในการทองเท่ียวตอคร้ังมีจาํนวน 50,001 – 60,000 
บาท โดยความตองการทางปจจัยสวนประสมการตลาดในการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน        
ในภาพรวมอยูในระดบัคอนขางมาก โดยเรียงลาํดับจากคาเฉลีย่มากไปหานอย ไดแก ดานราคา ดานสงเสริมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระหวาง เพศ อายุ สถานภาพ   
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มีคาเฉล่ียความตองการสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว         
ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวจีนไมแตกตางกัน ทีร่ะดบันยัสําคญัที ่0.05 ซึง่การตลาดสําหรับการทองเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน สิ่งที่ควรตระหนักและใหความสําคัญซ่ึงจะสงผลตอความพึงพอใจของ    
นักทองเที่ยวชาวจีน ไดแก 1) การทองเที่ยวจะตองสรางความประทับใจในสวนประสมการตลาด 2) แสวงหาโอกาส
ในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มรายได โดยเฉพาะตลาดในประเทศและขยายเครือขายการตลาดจากตลาดในประเทศ 3) 
ควรมุงเนนสงเสริมใหสถานที่ทองเที่ยวตลอดจนสถานประกอบการตางๆ มีทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
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Abstract
  The objective of this research are to explore demographic information, behavior and needs of 
marketing mix factors of Chinese tourists towards attractive places in Chiang Mai. This research was    
applied for quantitative analysis. Questionnaire were conducted as a research tool to collect data from 
400 of Chinese tourists who visited Chiang Mai Province.  It was found that the majority of respondents 
were female aged between 31 up to 35 years old married and holding bachelor degrees. Most of them 
worked for private companies and earned between 30,001- 40,000 baht per month. The results also     
indicated that the majority of respondents planned to visit Chiang Mai Province in April and July.                   
The duration of staying was between 3 - 7 days. They normally visited with family and spent from 50,001 
up to 60,000 baht per each visit. In addition, the results showed that which were as price, promotion, 
product, and channel of distribution perspective respectively was high Furthermore, results of hypothesis 
testing indicated that there was no significant difference in demographic factors in term of gender, age, 
status, level of education, occupation, and monthly income toward average mean of demands of marketing 
mix factors of Chinese tourists towards attractions in Chiang Mai at 0.5 level of significant. Therefore,         
in order to satisfy its Chinese tourists, tourism marketers should create impression using each marketing 
mix factors perspective. Second, tourism marketers should identify an opportunity to expand market in 
order to increase domestic sale and also expand domestic marketing network. Third, tourism marketers 
should emphasize on supporting attraction place as well as enterprises. Finally, it is important to promoting 
Chinese communication skill to the staff of tourist attraction and businesses.

Keywords
  Marketing,   Tourism Management,   Chinese Tourists,   Marketing Mix Factors,   
Chiang Mai Province

บทนํา
  ในป  ค.ศ. 2011 องคการทองเทีย่วโลก (UNWTO) คาดการณวาจะมกีารเดินทางของนักทองเทีย่วระหวางประเทศ       
เพิ่มขึ้น 4-4.5 ซึ่งสูงกวาทุกปที่ผานมา แมวาจะมีวิกฤตการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่    
ของโลก สําหรับป ค.ศ. 2012 จะมีการเติบโตระดับปานกลางแมวาจะเกิดความไมแนนอนของเศรษฐกิจโลก ปจจัย            
ที่สงผลตอการเติบโตไดแก การเพิ่มคาจางในเขตเศรษฐกิจใหม การวางงานที่คงที่ และรายไดสุทธิในเขตเศรษฐกิจ  
ที่เติบโตเต็มที่ และบริษัท KPK International คาดวาการทองเที่ยวจะเพิ่มข้ึนรอยละ 3-4 เชนเดียวกับการคาดการณ
ของ UNWTO ทั้งนี้ในป ค.ศ.  2011 มีเหตุการณที่สงผลผลกระทบตอการเดินทางการทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว 8 
ลานคนเปลีย่นจดุหมายในการเดนิทาง ขณะเดยีวกนัในการเดนิทางในเขตเศรษฐกจิทีป่ระชาชนรํา่รวยขึน้ ไดรบัเงนิเดอืน   
เพิ่มข้ึน เชน จีน บราซิล และอินเดีย สงผลใหมีแนวโนมท่ีประชาชนกลุมดังกลาวจะเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะ             
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การเดินทางมายงัประเทศในกลุมอาเซียนหรอืประเทศท่ีมชีือ่เสียงในเอเชีย (ปริญญา ผาตากแดด, 2553) ประเทศไทย
เปนหนึง่ประเทศในภูมภิาคน้ีทีน่กัทองเทีย่วอยากจะมาทองเทีย่ว โดยเฉพาะสถานการณการทองเทีย่วของประเทศไทย
ในขณะนี้ นักทองเที่ยวจีนไดกลายเปนตลาดที่สําคัญและมีแนวโนมเพ่ิมในอัตราสูงข้ึนรอยละ 60 จากป 2555 ซึ่งมี        
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย  จํานวน 2.8 ลานคน หน่ึงจุดหมายของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวและมุงมาทองเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เปนเปาหมายหลักและเปนที่นิยมมาทองเที่ยวโดยกระแส
ภาพยนตรจีนเร่ือง “Lost in Thailand” ซึ่งเขามาใชสถานท่ีแหลงทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมในการถายทําเปน          
แรงกระตุนใหนักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางมาตามกระแสดังกลาว ทําใหจังหวัดเชียงใหมมีการเจริญเติบโต                    
ดานการทองเท่ียว ทําใหเกิดรายไดของคนทํางานในสถานท่ีแหลงทองเท่ียวภายในจังหวัดเชียงใหมอยางรวดเร็ว        
ซึ่งปจจุบันนักทองเที่ยวเริ่มมีรูปแบบการทองเที่ยวที่เนนความเปนอิสระมากข้ึน โดยไมซื้อโปรแกรมทัวร แตจะมี
แผนการเดินทางของนักทองเท่ียว ซึ่งเดินทางเนนการทองเท่ียวแบบสัมผัสธรรมชาติ ความเปนทองถ่ินหรือสถานท่ี  
ถายทําภาพยนตรเพื่อใหเห็นวัฒนธรรมและประเพณี ตามเนื้อเร่ืองของภาพยนตร (การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม, 
2556) ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึง ปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรม สวนประสมการตลาด และการดําเนินชีวิตของ      
นักทองเที่ยวชาวจีนที่เหมาะสม เพื่อนําขอมูลการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการการทองเที่ยวที่สนอง
ความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนแกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานประกรศาสตร พฤติกรรมการทองเที่ยว และความตองการทางสวนประสม
การตลาดของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานในการวิจัย
  ลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวจีนตางกัน  จําแนกตามลักษณะทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ   
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มีความตองการสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว               
ในจังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน

นิยามศัพทในการวิจัย
  1. การตลาด หมายถงึ สวนประสมการตลาด   ประกอบดวย ดานผลติภณัฑ ดานราคา ดานการจดัจาํหนาย
และดานสงเสริมการตลาด
  2.  ดานผลติภณัฑ หมายถึง สถานท่ีทองเทีย่วภายในจังหวดัเชียงใหมทีม่ชีือ่เสียง หรือเปนสถานทีท่ีน่กัทอง
เท่ียวชาวจนีตองการไปทองเท่ียว เชน สถานที ่ตวัอาคาร พนักงาน ตลอดจนถงึการใหบรกิารในสถานทีท่องเท่ียวนัน้ๆ
  3.  ดานราคา หมายถึง คาใชจายในการเดินทางทองเท่ียวภายในจังหวัดเชียงใหม เชน คาที่พัก คาเชา          
ยานพาหนะ คาธรรมเนียมเขาชม คาอาหารและเครื่องด่ืม ฯลฯ
  4.  ดานการจัดจําหนาย หมายถึง ชนิดของชองทางการจัดจําหนาย ระดับการใหบริการและชองทาง                
การจัดการ ใหนักทองเที่ยวสามารถซื้อสินคาและบริการสําหรับการทองเที่ยวไดสะดวกรวดเร็ว
  5.  ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การทําโปรแกรมการลด แลก แจก แถม หรือการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ โดยผานสือ่การตลาดตาง ๆ เพ่ือใหนกัทองเทีย่วตดัสนิใจซือ้สินคาและบริการของสถานที่ทองเท่ียวใน
จังหวัดเชียงใหม

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 
            การรบัรูจะเกดิขึน้จากการมสีิง่กระตุนจากภายนอก (Information Inputs) ผานเขามากระทบประสาทสมัผัส 
(Exposure Stage) จากน้ันจงึเกิดการสงขอมลู หรอืสิง่กระตุนมากระทบประสาทสัมผสัและสงไปยังสมอง (Attention  
Stage) และสมองจะเกิดกระบวนการทําความเขาใจความหมาย  (Comprehension Stage) จงึถอืวาเปนกระบวนการ
รบัรูท่ีครบถวน   กระบวนการรับรูจงึเปนสภาพทางจิตวทิยาและพฤติกรรม อนัเปนการแสดงออกถึงความรูความเขาใจ  
ตามความรูสกึทีเ่กดิขึน้ในจิตใจของบุคคล โดยผานประสาทสัมผสัหรือกลาวอีกนยัหน่ึงไดวา การรับรูเปนองคประกอบ
ทางจติวิทยาทีม่อีทิธพิลตอเจตคติและพฤติกรรมของบคุคล  ความสามารถในการรบัรูสิง่แวดลอมดานตาง ๆ จะขึน้        
อยูกับความสามารถท่ีมีแตกําเนิดและการเรียนรูจากประสบการณของบุคคล การรับรูนั้นตองผานการเลือกและมี          
ความตัง้ใจรบัรู นอกจากนีอ้งคประกอบทีม่อีทิธพิลตอการรบัรูของบคุคลท่ีจะเกดิการรับรูนัน้จะสมัพนัธกบัความสนใจ
สวนบุคคลและคานิยมสวนบุคคล เมื่อบุคคลมีความต้ังใจรับรูตอสิ่งเราก็จะเกิดการเตรียมตัวเพ่ือการกระทําหรือ    
แสดงพฤติกรรมตามมานั่นเอง (Mowen  & Minor, 2001, 63)
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  2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
          พฤตกิรรม หมายถึง  การกระทําหรือการแสดงออกของส่ิงมชีวีติทัง้ทีป่รากฏออกมาใหเหน็หรือสมัผสัได 
และไมสามารถเห็นหรือสัมผัสได เปนสิ่งที่สิ่งมีชีวิตกระทําหรือปฏิกิริยาตางๆ แสดงออก ซึ่งแสดงออกทั้งภายใน        
และภายนอก ทั้งนี้พฤติกรรมสามารถสังเกตไดและสังเกตไมได หรือสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือสามารถ
วดัไดดวยเครือ่งมอื องคประกอบของพฤตกิรรม ตามทฤษฏขีอง Bloom (1976) ประกอบดวย 3 สวนดวยกนัคอื 1)         
ดานความรูหรือพุทธิปญญา เปนพฤติกรรมท่ีเกี่ยวของกับความรู ความเขาใจ ความคิด 2) ดานความรูสึกนึกคิด        
หรือเจตคติพิสัย บงชี้ถึงสภาพจิตใจที่มีตอสิ่งใดส่ิงหนึ่งเปนนามธรรม เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล 
มสีวนประกอบยอยๆ อกี 3 ประการคือ ทศันคต/ิเจตคติ คานยิม และความเช่ือ และ 3) ดานการปฏิบตัหิรือทกัษะพสิยั 
คือ พฤติกรรมที่แสดงออกทางรางกาย
  3. แนวคิดการทองเที่ยว
          การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไมคํานึงวาระยะทางนั้นจะใกล          
หรือไกล และการเดินทางนั้นจะมีการคางแรมหรือไม สรุปคือ การทองเที่ยว หมายถึง กิจกรรมอยางหนึ่งของมนุษย 
ทีก่ระทาํเพือ่ผอนคลาย  ความตงึเครยีดจากกจิการงานประจาํโดยเดนิทางจากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่ ไมคาํนงึวาระยะ
ทางใกลหรอืไกล และมกีารคางแรมหรอืไม และเกีย่วของกบักจิกรรมทีม่เีงือ่นไขทีเ่กีย่วของอยู 3 ประการ ไดแก 1)         
ตองมีการเดินทาง 2) ตองมีสถานการณที่ปลายทางท่ีประสงคจะไปเย่ียมเยือน และ 3) ตองมีจุดมุงหมายของ              
การเดินทาง โดยสรุปการทองเท่ียวแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก การทองเท่ียวในแหลงธรรมชาติ การทองเท่ียว              
ในแหลงวัฒนธรรม และ การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (กรมสงเสริมการเษตร, 2544, 3)
  4. แนวคิดทางธุรกิจดานสวนประสมทางการตลาด
          McCarthy & Perreault (1996, 46-49) ไดกลาวถึงสวนประสมทางการตลาด 4Ps ประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ (Product)  ราคา (Price)  ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  และการสงเสริมการตลาด (Promotion)        
ซึ่งทั้ง 4Ps ตางมีความจําเปนในการนํามาใชวางแผนดานการกําหนดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
แตขณะเดียวกัน ก็มีบางตัวที่มีความสําคัญกวาตัวอื่น ๆ ดังคํากลาวท่ีวา ไมมีสิ่งใดที่จะโดดเดนอยูเพียงสิ่งเดียว        
เมือ่สวนประสมทางการตลาดไดถกูพฒันา กระบวนการตดัสินใจเกีย่วกบัปจจัยตางๆ จะมีความใกลเคยีงกนั ชีใ้หเหน็
วา ปจจัยเหลานัน้ลวนมคีวามสาํคัญทัง้สิน้ และเมือ่นาํสวนประสมทางการตลาดมาพจิารณาโดยกวาง จะสงัเกตเห็น
วา ตวัผลิตภัณฑเองจะเปนตัวสรางความพึงพอใจใหแกลกูคาเปาหมาย การมีชองทางนําสินคาวางในสถานท่ีทีล่กูคา
เขาถงึ การสงเสริมการตลาด เพือ่สือ่สารกับลกูคาเปาหมายและผลิตภัณฑไดถกูออกแบบ และวางแผนไวเพ่ือผูบริโภค 
และตั้งราคาสินคาโดยประมาณจากพฤติกรรมในการซื้อหรือมูลคาของสินคาที่ผูบริโภคใชอยูในปจจุบัน
   การสรางความพึงพอใจใหลูกคาเปาหมายและผูบริโภค มีเสนทางหลายทาง เชน ผลิตภัณฑสามารถมี
หลายขนาด รวมไปถึงระดับคุณภาพของสินคา และระดับการบริการท่ีมีมาตรฐาน นอกจากน้ี การโฆษณา 
ประชาสัมพันธทั้ง   จากหนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา ก็สามารถเลือกใชตามความเหมาะสม     
จัดจําหนายควรจะมีหลายชองทาง โดยราคาของสินคาก็สามารถปรับข้ึนหรือลงได ดวยหลายเหตุปจจัยจึงเปน           
แรงสนับสนุนใหองคกร ตัดสินใจใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมมาใชในองคกรของตน
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          ประชากร ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2.8 ลานราย 
(การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม, 2556) กลุมตัวอยางเปนการเลือกโดยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) 
ซึ่งกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก นักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ราย โดยใชวิธี
ในการคํานวณเพ่ือหาขนาดกลุมตวัอยาง (Sample Size) อยางต่ํา โดยใชสตูรการหาขนาดกลุมตวัอยางของ ยามาเน 
(Yamane, 1967) และใหความเชื่อมั่นที่ 95% โดยการกระจายการเก็บตัวอยางใชสัดสวนเทาๆ กัน จํานวน 100 ราย 
จากสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญท่ีมีกลุมตัวอยางเดินทางทองเท่ียว ไดแก ดอยสุเทพ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน      
ประตูทาแพ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม (อางแกว)
  2. เครื่องมือในการวิจัย
        ขอมูลเชิงปริมาณใชการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แปลเปนภาษาจีนและ
ไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัยที่กําหนด ซึ่งใชแบบประมาณคา มาตรวัด 5 ระดับ                 
ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับความตองการนอยที่สุดเปนลําดับไปจนถึง ระดับ 5 หมายถึง         
ระดับความตองการมากทีส่ดุ และใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลีย่ 5 ระดบั โดยใชแบบมาตราสวนประมาณ
คาโดยคาเฉลี่ย 1.00- 1.80 หมายถึงมีระดับความตองการนอยที่สุด และคาเฉลี่ย 4.21- 5.00 หมายถึงมีระดับ       
ความตองการมากที่สุด
  3. วิธีวิเคราะหขอมูล
   การวเิคราะหขอมลูและสถติทิีใ่ชในการวเิคราะหเชิงปรมิาณ ใชสถติเิชิงพรรณนา โดยการหาคาความถี่ 
และรอยละ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิดสอบความแตกตางดวยวธิ ีt-Test, One way ANOVA และการออกแบบ
การทองเทีย่วโดยใชเทคนคิการวเิคราะหคาโนโมเดล เพือ่ใหไดความมุงหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจยัทีก่าํหนด
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุงหมาย โดยไดประยุกตมาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 
ผลการวิจัย
   นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.20 โดยมีชวงอายุระหวาง 31-35 ป คิดเปน
รอยละ 32.30   ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 42.50   สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.30   
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 45.00 ซึ่งมีอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.20 และประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 32.10 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.30 ในดาน
พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน พบวา มีการวางแผนการทองเที่ยวนานกวา 6 เดือน ในการมา          
ทองเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหม โดยมกีารวางแผนทีจ่ะทองเทีย่วในเดอืนเมษายนและเดอืนกรกฎาคม คดิเปนรอยละ 28.20 
และ 20.30 ตามลําดับ การทองเที่ยวแตละครั้ง มีจํานวนวันทองเที่ยวจํานวน 3-7 วัน คิดเปนรอยละ 43.50 จํานวน
สมาชิกในกลุม 3-5 คน คิดเปนรอยละ 38.80 คน นิยมมาทองเที่ยวเปนครอบครัว คูรัก และเพื่อน คิดเปนรอยละ 
42.50, 20.60 และ 12.30 ตามลําดับ คาใชจายในการทองเที่ยวตอคร้ัง มีคาใชจาย 50,001 – 60,000 บาท คิดเปน
รอยละ 19.82
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  สําหรับสถานท่ีทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนเลือกที่จะไปเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมพบวา
  1. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนเลือกท่ีจะไปเปนลําดับแรก คือ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน         
ลําดับรองลงมา คือ ถนนคนเดินเชียงใหม และตามดวยปางชางแมแตง
  2. สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนตองการไปเที่ยวมากที่สุด คือ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน                
รองลงมา คือ พระธาตุดอยสุเทพ และตามดวยมอนแจม
  3. สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนใหความคิดเห็นตอสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดวามีความเปน
เอกลกัษณลานนา ประเพณแีละวัฒนธรรมมากท่ีสดุ คือ พระธาตุดอยสเุทพ รองลงมา คอื ถนนคนเดินเชยีงใหม และ
ตามดวยปางชางแมแตง
  4. สถานที่ทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นวาคุมคากับการใชเงินในการทองเที่ยวมากที่สุด    
คือ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน รองลงมา คือ ถนนคนเดินเชียงใหมและตามดวยพระธาตุดอยสุเทพ
  นอกจากน้ี นักทองเท่ียวชาวจีนทราบขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมผานทางส่ือ คือ 
อนิเตอรเนต็ และวารสาร นติยสาร และ โทรทศันหรอืภาพยนตรของนกัทองเทีย่วชาวจนี คดิเปนรอยละ 34.49, 30.20 
และ 21.30 ตามลําดับ 
  สวนความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวชาวจีนในการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม พบวา
  1.  ความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียวดานผลิตภณัฑของนักทองเท่ียวชาวจีนในการทองเท่ียว
จังหวัดเชียงใหมมากท่ีสุด คือ สถานที่ทองเที่ยวมีความเปนธรรมชาติ รองลงมา คือ สถานที่ทองเที่ยวมีชื่อเสียง และ   
ตามดวยสถานที่ทองเที่ยวที่มีรูปแบบเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น
  2. ความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวดานราคาของนักทองเที่ยวชาวจีนในการทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมมากท่ีสุด คือ สามารถตอรองราคาได รองลงมา คือ เปรียบเที่ยบราคาของสถานที่ทองเที่ยวกอนการ
ทองเที่ยว และตามดวยกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสถานท่ีทองเที่ยว
  3. ความตองการสวนประสวนประสมทางการตลาดทองเที่ยวดานการจัดจําหนายของนักทองเที่ยวชาวจีน
ในการทองเทีย่วจังหวดัเชยีงใหมมากทีส่ดุ  คอื  แยกสถานทีต่ามประเภทอยางชดัเจนตามหนวยงานทีด่แูลรบัผดิชอบ 
รองลงมา  คอื  มลีกัษณะสถานท่ีทีน่าสนใจ และตามดวยจัดสรรพืน้ทีไ่ดอยางเหมาะสมสะดวกแกการเลอืกชมสถานท่ี
  4. ความตองการสวนประสมทางการตลาดทองเท่ียวดานการสงเสริมตลาดของนักทองเท่ียวชาวจีนใน         
การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมากที่สุด คือ ใหสวนลดเมื่อทองเที่ยวเปนกลุมหรือคณะ รองลงมา คือ มีพนักงานให         
คําแนะนําเกี่ยวกบัสถานที่ และตามดวยการแจกของชํารวยหรือของท่ีระลึกและการโฆษณาประชาสัมพันธ
  การทดสอบความสัมพันธลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวจีนตางกันจําแนกตาม ลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มคีวามตองการสวนประสมทางการตลาดในการทองเท่ียว
ในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
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สรุปและอภิปรายผล
  รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน สวนใหญ     
เปนเพศหญงิ โดยมชีวงอายรุะหวาง 31-35 ป ระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตร ีมสีถานภาพสมรส ซึง่มีอาชพีพนกังาน
เอกชน และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,0001 – 40,000 บาท พฤติกรรมการทองเท่ียว       
ของนักทองเที่ยวชาวจีน มีการวางแผนการทองเที่ยวเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม การทองเที่ยวแตละครั้งนั้น 
มีจํานวนวันทองเที่ยว 3-7 วัน ซึ่งนิยมมาทองเที่ยวเปนครอบครัว คาใชจายในการทองเที่ยวตอคร้ังมีจํานวน 50,001 
– 60,000 บาท สอดคลองกบัการทองเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม (2556) ท่ีไดกลาววา แนวโนมในอนาคตของนกัทองเท่ียว
จะมีการพักเฉลี่ยลดลง โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวเอเชียจะมีการพักสั้นที่สุด แตประโยชนของการศึกษาพฤติกรรม
นักทองเที่ยวจะชวยใหนักการตลาดเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการของนักทองเที่ยว 
ชวยใหผูที่เกี่ยวของสามารถหาหนทางแกไข วางแผน เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ             
นกัทองเทีย่วมากยิง่ขึน้ และควรมกีารวางแผนหรอืแกไขใหมกีจิกรรมหรอืแผนการทองเทีย่วทีเ่หมาะสมและนกัทองเทีย่ว
ไดประโยชนจากการทองเที่ยว การทดสอบความสัมพันธลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวจีนตางกันจําแนก           
ตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได  พบวามคีวามตองการสวนประสม
ทางการตลาดในการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม    ไมแตกตางกัน  ทีร่ะดับนยัสาํคัญ 0.05 ซึง่ไมสอดคลองกับทฤษฎี
ของ Kotler & Keller (2012, 177) ซึง่ไดกลาววา การตัดสนิใจเลือกสวนประสมทางการตลาดของผูซือ้สนิคาหรอืใหบริการ
ยงัไดรบัอทิธิพลจากบคุลกิภาพลกัษณะสวนตวั เชน เพศ อายุ รายได การศึกษา รูปแบบดําเนินชีวิต โดยบุคคลแตละ
คนมีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการแตกตางกนัไป นกัการตลาดจงึตองสนใจตอสถานการณชวีติทีเ่ปล่ียนไป เชน 
หยาราง การเปนหมาย การสมรสใหม นกัทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพตางกันจึงมีการเปดรับสวนประสมทางการตลาดท่ี
แตกตางกนัดวย ซึง่สวนประสมทางการตลาดสําหรบัการทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวชาวจนี ภาพรวมอยูในระดับมาก 
ซึง่สอดคลองทฤษฏ ีMarshall & Johnston (2012) ทีไ่ดกลาววา การพฒันาสวนประสมทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตองมีการกําหนดกลุมเปาหมาย (Identify the Target Audience) ที่ชัดเจนเสมอ กลุมเปาหมายอาจเปนลูกคา            
ในอนาคต ผูใชปจจุบนั ผูตดัสนิใจ ผูมอีทิธพิลเพ่ือจะไดตดัสินใจเลือกสวนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสม ใหตรงกบั

ความตองการของลกูคาวา ลกูคาตองการอะไร เมือ่ไหร ทีไ่หน รวมถงึดานกจิกรรมดานความนาสนใจ และดานความ
คิดเห็นของลูกคา เพื่อสรางใหเกิดความชัดเจน ไดผลสูงสุดโดยทําใหสวนประสมทางการตลาดมีความเช่ือมโยงกัน
และมีความตอเน่ืองสอดคลองกันและมีผลตอผลการดําเนินของกิจการ ซึง่ดานผลิตภณัฑการทองเท่ียวตองมีสถานท่ี
ทองเท่ียวมีความเปนธรรมชาติ สถานท่ีทองเท่ียวมีชื่อเสียง และมีรูปแบบเชิงวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ              
งานวจิยัของ ยทุธนา ธรรมเจรญิ (2546) ที่กลาววา พฤติกรรมการซื้อ  ที่มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น เมื่อผูบริโภค                
มคีวามยดึม่ันกบัพฤตกิรรมการตัดสนิใจซือ้มคีวามเก่ียวพนัอยางมากกบัการซือ้และการตระหนกัถงึ   ความแตกตาง
ของตราสินคาอยางชัดเจน มักเกิดเมื่อสินคาและบริการมีราคาแพง ทําใหผูซื้อสินคาและบริการมี    ความเส่ียง           
ดังนั้นนักการตลาด      ที่ขายสินคาและบริการท่ีมีความผูกพันตองใหความสําคัญของพฤติกรรมการตัดสินใจ                
ซื้อที่เกี่ยวกับการประเมินคุณคาและการรวบรวมขอมูลของผูซื้อ โดยตองพัฒนากลยุทธตางๆ เพื่อใหสินคาและ           
บริการมีความแตกตางของตราสินคา โดยการใชสื่อตางๆ เพื่ออธิบายถึงคุณประโยชนของตราสินคาที่คูแขงไมมี 
พยายามสรางความคุนเคยใหแกผูบริโภคเพ่ือใหเกิดอิทธิพลตอการเลือกตราสินคา ซึ่งดานราคา พบวา ภาพรวม 
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สามารถตอรองราคาได เปรียบเทียบราคา  ของสถานทีท่องเทีย่วกอนการทองเทีย่ว และกาํหนดราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพของสถานที่ทองเที่ยว สวนดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย สามารถแยกสถานที่ตามประเภท           
อยางชัดเจนตามหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ มีลักษณะสถานท่ีที่นาสนใจ  จัดสรรพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม สะดวก      
แกการเลือกชมสถานที่ และดานการสงเสริมการตลาด   ควรใหสวนลดเม่ือทองเทีย่วมาเปนกลุมหรือคณะ มพีนกังาน
หรอืมคัคเุทศใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัสถานที ่ โดยมกีารแจกของที่ระลึกและการโฆษณา ประชาสัมพันธ ซึ่งสอดคลอง         
กับแนวคิดของ ยงยุทธ ฟูพงษศิริพันธ (2546) ซึ่งไดกลาววา การโฆษณา (Advertising) เปนวิธีการนําเสนอที่มีคา  
ใชจาย โดยไมใชบคุคล เพือ่เสนอแนวคดิ สนิคาและบริการ โดยระบผุูใหการสนบัสนนุชัดเจน องคการทีใ่ชการโฆษณา
มีทั้งองคกรเอกชน องคการกุศล หนวยงานรัฐบาลที่ตองการสงขาวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจําเกี่ยวกับสินคา 
(Goods) และบริการ (Services) หรือความคิด (Ideas) ซึ่งสามารถระบุผูอุปถัมภรายการซ่ึงสื่อที่ใชในการโฆษณา 
เชน ปายขนาดใหญ ปายโฆษณาหนาสถานท่ีตางๆ วทิย ุนติยสาร หนงัสอืพมิพ เปนตน เนือ้หาโฆษณา แตเพียงอยางเดยีว 
หากแตจะตองถูกสงไปยังผูรับขาวสารเปาหมายท่ีถูกตอง ซึ่งมีแนวโนมสนใจขาวสาร   มีความสามารถในการทํา   
ความเขาใจในเนือ้หาของขาวสาร มคีวามเก่ียวของหรือเก่ียวเน่ืองกบัเน้ือหาของขาวสาร และสามารถใหการยอมรับ
ในขาวสาร เหตผุลขางตน  จงึสนับสนุนการวิจยั ดานการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะดานการโฆษณา ประชาสัมพนัธ
ที่มีเหตุและผลการเลือกซือ้สนิคาและบรกิารของนกัทองเทีย่วชาวจีนทีจ่ะเดนิทางมาทองเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม และ
สอดคลองกบั การทองเทีย่วแหงประเทศไทย (2555) ซึ่งกลาวไววา แมวานักทองเที่ยวจะใหความสนใจกับนักเดินทาง
อิสระและการจัดจําหนายสินคาและบริการทองเที่ยวผานสื่อตางๆ แตนักทองเที่ยวยังคงสนใจหรือเปดรับสื่อ               
ดานโฆษณามากวาดานอื่นๆ  ไมวาจะเปนปายโฆษณาขนาดใหญบนทองถนน นิตยสารการทองเที่ยว หนังสือพิมพ 
และทําการซ้ือตามกระแสที่นิยมผานสื่อตางๆ
  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
       1.1 ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ
             ควรมุงใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวมุงเนนการสงเสริมการทองเท่ียวในเชิงคุณภาพใหมี
การเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน ดังนี้
    1.1.1  ประชาสมัพันธสถานท่ีทองเทีย่งเพือ่สรางภาพลักษณวฒันธรรมทองถิน่ ประเพณขีองทองถิน่
    1.1.2  สงเสริมการทองเที่ยวดวยการตลาดสมัยใหม (Modern Marketing)     
      1.1.3 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค กิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน
    1.1.4 สงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดและภูมิภาค เพื่อใหเกิดความย่ังยืนและ
เกิดการรวมมือของทุกภาคสวน
       1.2 ขอเสนอแนะสําหรับภาคเอกชน
    ควรมุงเนนสวนประสมทางการตลาดเพ่ือสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวชาวจีน ดังนี้ 
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    1.2.1 ดานผลิตภัณฑ การทองเที่ยว ตองเปนสถานท่ีนําเสนอดานเอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเปนอัตลักษณของพ้ืนที่นั้นๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และควรมุงเนน    
สงเสรมิใหบคุลากรของสถานทีท่องเทีย่วตลอดจนสถานประกอบการตางๆ มทีกัษะการใชภาษาจนีเพือ่การสือ่สารให
มากยิ่งขึ้น 
    1.2.2 ดานราคาตองเหมาะสมกับประโยชนที่ไดรับและงบประมาณของนักทองเที่ยว   
    1.2.3 ดานการจดัจาํหนาย  ตองใหการอดุหนนุสถานทีจ่าํหนายตัว๋สําหรับการทองเทีย่วหรอืสามารถ
จองไดลวงหนาหรอืเปนกลุม มใิชจาํหนายหนาสถานทีท่องเทีย่วเพยีงแหงเดยีว แตตองเปนการกระจายสถานทีจ่าํหนาย     
เพื่อใหความสะดวกแกนักทองเที่ยว 
                 1.2.4 ดานสงเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาผานสื่อการตลาดเฉพาะกลุมประเทศเปาหมาย   
เพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาเที่ยว ไดแก นิตยสาร โทรทัศน วารสาร อินเตอรเน็ต เครือขายหรือสมาคม
การทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
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