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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเทีย่ วชาวจีน กลุม ตัวอยาง คือ นักทองเทีย่ วชาวจีนทีเ่ ดินทางมาทองเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม
ในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 - กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 จํานวน 150 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัย
หลักความนาจะเปน (Non - Probability) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามภาษาจีน สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ ความถี่ และคาเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่เขามาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม สวนใหญมีทั้งเพศชายและ
หญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป มาเพื่อพักผอนหยอนใจมากที่สุด โดยเปนการเดินทางครั้งแรกและเดินทางมาพรอม
กับเพือ่ น มีการจัดการในการทองเทีย่ วดวยตนเอง หาแหลงขอมูลการทองเทีย่ วจากหนวยงานการทองเทีย่ วจีนทองถิน่
ใชระยะเวลาที่พํานักและทองเที่ยวอยูในเชียงใหมประมาณ 4 - 7 วัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนทั้ง 4 ดาน พบวา ดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมา
ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแกที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.28 อันดับที่สอง คือ ความเปนมิตรของชาว
เชียงใหม อันดับสาม คือ ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดเชียงใหม สวนดานราคาพบวาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจ
มากทีส่ ดุ คือ ราคาคาบริการในแหลงทองเทีย่ วมีหลายระดับใหเลือก โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 อันดับที่สอง คือ ราคาแพ็ก
เกจทัวรที่มีใหเลือกหลายระดับ อันดับสาม คือ เชียงใหมมีคาครองชีพที่ถูก และอันดับสุดทาย คือ ราคาแพ็กเกจทัวร
มีราคาถูกและคุม คาดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการศึกษา พบวาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจมาทองเทีย่ ว
จังหวัดเชียงใหมที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ มีหนวยงานที่สามารถใหบริการสํารองที่พักหรือสถานที่ทองเที่ยว
ดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมากและอันดับสองมีผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในทองถิ่น และบริษัทนําเที่ยว
ที่ใหบริการจํานวนมากทําใหเกิดความสะดวกในการเดินทางทองเที่ยว สุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด
การแนะนําแบบปากตอปากจากเพือ่ น ญาติมติ ร มีคา เฉลีย่ 4.01 เปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ โฆษณา
การทองเที่ยวจากสื่อตาง ๆ โดยสื่อจากภาพยนตร วีดีโอ จากเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ต มีอิทธิพลมากที่สุดเปน
* อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
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E-mail: wichittra@feu.ac.th
E-mail: Tipwadee@feu.ac.th

132

»‚·Õè 7 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2556 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557

อันดับหนึง่ รองลงมา คือ นิตยสารทองเทีย่ ว และโทรทัศนตามลําดับโดยสือ่ จากวิทยุมอี ทิ ธิพลนอยทีส่ ดุ จากการศึกษา
ในครั้งนี้
คําสําคัญ
การทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวจีน 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
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยสําคัญ ไดแก การสงเสริม
และการกระตุน การทองเทีย่ วจากภาครัฐและความไดเปรียบทางดานทรัพยากรการทองเทีย่ วและรูปแบบการทองเทีย่ ว
ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการการทองเที่ยว ไดแก รูปแบบการทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติ (Natural
Based Tourism) เชน อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ดอยอินทนนท นํ้าตก นํ้าพุรอน ปางชาง รูปแบบการทองเที่ยว
ในแหลงวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) เชน หมูบานชาวเขา ถนนคนเดิน ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง
อีกทั้งยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตรที่สําคัญ เชน เมืองโบราณ วัดสําคัญตางๆ และรูปแบบการทองเที่ยวใน
ความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) ซึ่งหมายถึง การทองเที่ยวที่ผสมผสานการทองเที่ยวกับความตองการ
อื่นเพิ่มเติม เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวพํานักระยะยาว (Long Stay Tourism)
(วารัชต มัธยมบุรุษ, 2550) นอกจากทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ความเปนเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม
เชียงใหมยังเปนเมืองที่มีภูมิอากาศดี โดยเฉพาะในฤดูหนาว อีกทั้งประชาชนในทองถิ่นยังมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
และมีนํ้าใจตอนักทองเที่ยวอีกดวย ในดานการคมนาคมขนสง และสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ระบบสาธารณูปโภค โทรศัพท สถานทีพ่ กั แรมประเภทตางๆ เชียงใหมถอื ไดวา มีความพรอมทีจ่ ะบริการแกนกั ทองเทีย่ ว
สิ่งเหลานี้ลวนเปนตัวกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งการเดินทางเขามาของ
นักทองเที่ยวเปนที่มาของรายไดที่สําคัญของชาวเชียงใหม
ในการสํารวจ World Best Award-Top 10 Cities จากผูอาน Travel and Leisure นิตยสารทองเที่ยว
ของสหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. 2553 ผลปรากฏวา จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองนาทองเทีย่ วอันดับ 2 ของโลก รองแตเพียง
กรุงเทพมหานครเทานัน้ ซึง่ ใน พ.ศ. 2552 จังหวัดเชียงใหม ถูกจัดเปนเมืองนาทองเทีย่ วอันดับ 5 ของโลก โดยพิจารณา
จากสถานที่ ทัศนียภาพ ความสวยงามและรมรื่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาหาร การกิน แหลงช็อปปง
ความเปนมิตรของผูคน ความคุมคา ของเงิน เปนตน และในป พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนนักทองเที่ยว
5,040,917 คน อยูในอันดับที่ 4 ของประเทศ รองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดชลบุรี
โดยเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 1,695,288 คน สราง รายไดรวม 39,507.03 ลานบาท (World Best
Award-Top 10 Cities อางถึงใน ชัยพงษ สําเนียง, 2555)
ปจจุบันนักทองเที่ยวทั่วโลกตางมีการเดินทางทองเที่ยวไปยังตางประเทศมากมายและในปจจุบันตลาดจีน
นับเปนตลาดทีส่ าํ คัญของโลก ถาพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั เศรษฐกิจของจีนยังคงเขมแข็ง แมวา ประเทศ
ในยุโรปและอเมริกากําลังประสบปญหาวิกฤตหนี้ โดยคาดวาป พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ของจีนจะขยายตัวรอยละ 8.2 และการเดินทางทองเที่ยวไปยังตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวจีนมีแนวโนมเพิ่ม
จํานวนสูงขึน้ โดยรัฐบาลจีนคาดวา ในป พ.ศ. 2555 จะมีนกั ทองเทีย่ วชาวจีนเดินทางไปตางประเทศมากกวา 80 ลาน
คน/ครั้ง และจะมีนกั ทองเทีย่ วทีอ่ อกเดินทางไปยังตางประเทศครัง้ แรกประมาณ 20 ลานคน ระหวางป พ.ศ. 2553
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ถึง พ.ศ. 2557
องคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) คาดการณไววา ในป พ.ศ. 2563 อาจเห็นชาวจีนเดินทางเที่ยว
ตางประเทศสูงถึง 100 ลานคน มีโอกาสขึ้นเปนอันดับ 1 ในฐานะประเทศที่สงออกนักทองเที่ยวมากที่สุดของโลกแซง
หนา สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี (UNWTO อางถึงใน นฤมล เกษมสุข, 2555) เปนเพราะจีนไมมปี จ จัยลบดานเศรษฐกิจ
หรือการเมืองใดๆ ที่ตองเผชิญเหมือนนักทองเที่ยวจากทวีปอื่นๆ อีกทั้งตลาดระดับบนมีอัตราการเติบโตสมํ่าเสมอ
จากการวิเคราะหสถานการณในประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2554 นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามา
ประเทศไทย จํานวน 19.1 ลานคน โดยเปนนักทองเที่ยวจากประเทศจีน จํานวนกวา 1.7 ลานคน รองจากประเทศ
มาเลเซีย และมีแนวโนมที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในไทยเพิ่มมากขึ้นทุกป และจากการพิจารณาขอมูลจาก
ป พ.ศ. 2550 ถึง ป พ.ศ. 2555 นักทองเที่ยวชาวจีน เปนนักทองเที่ยวที่สําคัญลําดับตนๆ ที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
สรุปจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 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
ที่มา: กรมการทองเที่ยว, 2555
สถานการณของตลาดจีนในป พ.ศ. 2555 ขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ คอนขางมาก จากสถิตนิ กั ทองเทีย่ วตางชาติ
เดินทางเขาประเทศไทยระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 - ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีนกั ทองเทีย่ วจีนเดินทางเขาไทย
เพิม่ ขึน้ โดยมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 2,786,860 ลานคน ซึง่ รายไดทเี่ กิดจากนักทองเทีย่ วชาวจีน ป พ.ศ. 2555 มีรายไดทงั้ สิน้
105,943 ลานบาท (กรมการทองเทีย่ ว, 2555)
โดยปจจัยทีท่ าํ ใหนกั ทองเทีย่ วชาวจีนเดินทางเขามาทองเทีย่ วในประเทศไทยเปนจํานวนมาก เนือ่ งจากการ
ที่รัฐบาลไทยประกาศยกเลิกพระราชกําหนดฉุกเฉินในทุกพื้นที่ที่เคยคงไว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพ การยกเวนคา
ธรรมเนียมวีซา และการขยายตัวของสายการบินและการเพิม่ ความถีเ่ ทีย่ วบินพิเศษจากประเทศจีนเขามายังประเทศไทย
ซึง่ แหลงทองเทีย่ วในประเทศไทย 5 อันดับแรกทีน่ กั ทองเทีย่ วชาวจีนนิยมเดินทางมาทองเทีย่ ว คือ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต
ระยอง และเชียงใหม ฤดูกาลทองเทีย่ วทีช่ าวจีนนิยมมาทองเทีย่ วไทย ไดแก ชวง Golden Week 3 ชวง คือ ตรุษจีน
(ป พ.ศ. 2555 หยุดชวงวันที่ 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.) (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย งานวิเคราะหตลาดตางประเทศ, 2555)
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ขอมูลจากกรมการทองเที่ยว (2555) ไดระบุวา ในปจจุบันพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวจีนเริ่มเปลี่ยนจากเดิม
ที่นิยมเที่ยวชมแหลงทองเที่ยว (Sightseeing Tours) มาเปนการทองเที่ยวเพื่อพักผอนมากขึ้น โดยจะทองเที่ยว
ดวยตนเองและลึกขึ้น (Individual + In-Depth Tours) มากกวาการไปยังที่ตางๆ อยางไรก็ตาม การชอปปง และ
ชมแหลงทองเที่ยวบันเทิง (Entertainment) ยังเปนที่นิยมสําหรับตลาดนี้ ชาวจีนนิยมเดินทางเปนกลุมและมีไกดนํา
เนือ่ งจาก ขอจํากัดดานภาษา และมีแนวโนมวานักทองเทีย่ วรุน ใหมนยิ มเดินทางดวยตนเองมากขึน้ โดยมีเทคโนโลยี
เปนปจจัยกระตุน สําคัญ เริม่ เนนคุณภาพมากกวาดูแคราคาถูก และนักทองเทีย่ วชาวจีนนิยมสินคาประเภททีเ่ กีย่ วของ
กับสุขภาพมากขึ้น ในชวง 20 ปที่ผานมา มีการใชจายกับสินคาประเภทนี้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 15-30 สูงกวา
ประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆ รอยละ 13 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
เนือ่ งจากตลาดจีนเปนตลาดทีส่ าํ คัญในปจจุบนั และจํานวนนักทองเทีย่ วชาวจีนในประเทศไทยมีอตั ราทีเ่ พิม่
ขึ้นอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนใหเดินทาง
มาทองเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการทองเที่ยว
ในการวางแผน กําหนดนโยบาย สงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวในกลุมนักทองเที่ยวชาวจีน
มากขึน้ อีกทัง้ ยังเปนประโยชนแกผปู ระกอบธุรกิจทองเทีย่ วตางๆ สามารถนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการทําธุรกิจ
และการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ ใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน อีกทั้ง
ผูวิจัยยังสามารถนําความรูทางวิชาการนี้ไปเผยแพรและประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวได
วัตถุประสงคของการวิจยั
เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเที่ยวชาวจีน
กรอบแนวคิดการวิจยั
ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจมาทองเทีย่ ว
จังหวัดเชียงใหม
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ
- ปจจัยดานราคา
- ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

ขอมูลดานประชากรศาสตร
ของนักทองเทีย่ ว
- เพศ
- อายุ
- รายได
- การศึกษา
- อาชีพ

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
ตามรายงานสถิติขอมูลของนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขา-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)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามทีไ่ ดสรางขึน้ โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
และไดแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วัตถุประสงคในการมาทองเที่ยว
ฤดูกาลทีน่ ยิ มเดินทางมาทองเทีย่ ว ลักษณะการเดินทางทองเทีย่ ว การจัดการในการทองเทีย่ ว แหลงขอมูลทีใ่ ชในการ
เดินทางมาทองเที่ยว พาหนะที่ใชในการเดินทาง ระยะเวลาที่พํานักและทองเที่ยวอยูในเชียงใหมและสถานที่พักแรม
โดยมีลักษณะคําถามเปนคําถามแบบเลือกตอบ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเที่ยวชาวจีนโดยใชสวนประสมการตลาด 4Ps โดยจะใชมาตราสวนตามมาตรวัด Likert Scale ซึ่งแบง
มาตราวัดออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับดังนี้
1. ศึ ก ษาข อ มู ล จากเอกสารงานวิ จั ย ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ป จ จั ย ที่ มี อ ธิ พ ลต อ การตั ด สิ น ใจมาท อ งเที่ ย ว
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน
2. กําหนดโครงรางแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของวัตถุประสงค และขอบเขตของการศึกษา
3. นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอผูท รงคุณวุฒิ เพือ่ ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคําถามและ
นํามาปรับปรุงแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
4. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวไปทดลองใชกับกลุมนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม ที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่กําหนด (Pilot Test) จํานวน 30 ชุด จากนั้นนําผลมา
ตรวจสอบและทําการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธอัลฟา
(Alpha Coefficient) ผลวิเคราะหพบวา แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.96 นับวาแบบสอบถามนี้มีคา
ความเชือ่ มัน่ สูง โดยใชสวนประสมการตลาด 4Ps ในการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแตละดาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหกับนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม ทีอ่ ยูใ นบริเวณทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม และถนนคนเดิน
เชียงใหม จํานวน 150 ฉบับ โดยเนนการเก็บขอมูลจากนักทองเทีย่ วทีม่ คี วามสะดวกและเต็มใจทีจ่ ะตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรม
จากกลุมตัวอยางในการวิจัย 150 คน พบวานักทองเที่ยวมีทั้งเพศชายและหญิงที่เทากัน (รอยละ 50.00)

137

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) โดยมีวัตถุประสงคในการมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
สวนใหญเพื่อมาพักผอนหยอนใจ (รอยละ 68.00) ฤดูกาลที่นิยมเดินทางทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม (รอยละ 42.70) ซึ่งลักษณะการเดินทางทองเที่ยวจะเดินทางมาพรอมกับเพื่อน (รอยละ 50.70)
โดยการจัดการในการทองเที่ยวจะจัดการดวยตนเอง (รอยละ 74.00) สวนใหญเปนการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม
ครั้งแรก (รอยละ 73.33) แหลงขอมูลที่ใชในการเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญหาแหลงขอมูล
ดวยวิธีอื่น ๆ (หนวยงานการทองเที่ยวจีนทองถิ่น) (รอยละ 98.70) รองลงมาหาแหลงขอมูลจากโทรทัศน (รอยละ
84.00) และเพื่อน / คนรูจัก (รอยละ 72.76) สวนพาหนะที่ใชเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม คือเดินทาง โดยเครื่องบิน
(รอยละ 88.00) ระยะเวลาที่พํานักและทองเที่ยวอยูในเชียงใหม ใชระยะเวลา 4 - 7 วัน (รอยละ 49.30) และ
สถานที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญ คือ โรงแรม (รอยละ 60.00)
2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน ประกอบดวย
4 ดาน ดังตารางที่ 2 - ตารางที่ 5
ตารางที่ 2
ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คาเฉลี่ย
ดานผลิตภัณฑ
4.05
เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย
4.11
เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา
เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและวัดเกาแกที่นาสนใจ 4.28
4.04
เชียงใหมมีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
4.16
เชียงใหมมีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น
3.95
เชียงใหมมีงานแสดงศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียง
4.10
เชียงใหมมีเทศกาลและงานประเพณีทองถิ่นที่มีชื่อเสียงและนาสนใจ
4.21
เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถเรียนรูและดูวิถีชีวิตของคนทองถิ่น
3.95
เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวพักผอนที่สามารถเลนกีฬาไดหลายประเภท เชน กอลฟ
4.15
เชียงใหมมีแหลงทองเที่ยวยามราตรีหรือสถานบันเทิงจํานวนมาก
4.24
ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดเชียงใหม
4.25
ความเปนมิตรของชาวเชียงใหม
4.08
เชียงใหมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว
4.12
รวม
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แปลผล อันดับ
มาก
10
มาก
7
มาก
1
มาก
11
มาก
5
มาก
12
มาก
8
มาก
4
มาก
13
มาก
6
มาก
3
มาก
2
มาก
9
มาก
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จากตารางที่ 2 ในภาพรวมปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
ของนักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเรื่องเชียงใหมมี
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โบราณสถานและวัดเกาแกที่นาสนใจ มีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่ 1
ตารางที่ 3
ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน
ดานราคา
1. ราคาคาบริการในแหลงทองเที่ยวมีหลายระดับ เชน คาที่พักแรม
2. ราคาแพ็กเกจทัวร มีใหเลือกหลายระดับ
3. ราคาแพ็กเกจทัวรมีราคาถูก และคุมคา
4. ราคาคาครองชีพมีราคาถูก
รวม

คาเฉลี่ย
4.35
4.09
3.96
4.01
4.10

แปลผล อันดับ
1
มาก
2
มาก
4
มาก
3
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 ในภาพรวมปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเรื่อง ราคาคาบริการ
ในแหลงทองเที่ยวมีหลายระดับ เชน คาที่พักแรม มีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่ 1
ตารางที่ 4
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน
ชองทางการจัดจําหนาย
คาเฉลี่ย
1. มีผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในทองถิ่น และบริษัทนําเที่ยวที่ใหบริการจํานวนมาก
3.97
2. มีหนวยงานที่สามารถใหบริการสํารองที่พักหรือสถานที่ทองเที่ยว
4.07
ดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมาก
รวม
4.02

แปลผล อันดับ
2
มาก
1
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ในภาพรวมปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจมาทองเทีย่ วจังหวัด
เชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัยเรื่อง
มีหนวยงานที่สามารถใหบริการสํารองที่พักหรือสถานที่ทองเที่ยวดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมาก มีคาเฉลี่ยเปน
อันดับที่ 1
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ตารางที่ 5
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีน
ดานการสงเริมการตลาด
1. การแนะนําแบบปากตอปากจาก เพื่อน ญาติมิตร
2. การประชาสัมพันธการทองเที่ยวจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ
3. โฆษณาการทองเที่ยวจากสื่อตาง ๆ
3.1 โทรทัศน
3.2 วิทยุ
3.3 แผนพับ สิ่งพิมพ
3.4 นิตยสารทองเที่ยว
3.5 หนังสือพิมพ
3.6 ภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ต
4. การจัดนิทรรศการ การแขงขันชิงรางวัล หรือแนะนําการทองเที่ยวจากหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหรือผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศจีน
รวม

คาเฉลี่ย แปลผล อันดับ
มาก
4
4.01
มาก
7
3.89

3.97
3.86
4.07
4.17
3.94
4.19
3.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.98

มาก

5
8
3
2
6
1
9

จากตารางที่ 5 ในภาพรวมปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยว
จังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.98 เมื่อมองในปจจัยยอย พบวา ปจจัย
เรื่องโฆษณาการทองเที่ยวจากสื่อภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ต มีคาเฉลี่ยเปนอันดับที่ 1
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของ
นักทองเทีย่ วชาวจีนมากทีส่ ดุ คือ เชียงใหมมแี หลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร โบราณสถาน และวัดเกาแกทนี่ า สนใจ
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนมีความชื่นชอบ และนิยมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โบราณสถาน และ
วัดเกาแก ซึ่งอาจเปนไปไดวาดวยประวัติศาสตร โบราณสถาน และวัดเกาแก ในจังหวัดเชียงใหมมีความแตกตาง
จากประเทศของนักทองเที่ยวชาวจีน จึงทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญสนใจที่จะมาทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
โบราณสถานและวัดเกาแกมากที่สุด
ปจจัยดานราคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมของนักทองเที่ยวชาวจีนมากที่สุด คือ
ราคาคาบริการในแหลงทองเที่ยวมีหลายระดับเชน คาที่พักแรม ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนมีหลายระดับ
ขึ้นอยูกับรูปแบบการใชชีวิต (Lifestyle) รสนิยม รวมไปถึงรายไดของนักทองเที่ยวดวยวาสามารถตอบสนองได
มากนอยเพียงใด
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ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจมาทองเทีย่ วจังหวัดเชียงใหมของนักทองเทีย่ ว
ชาวจีนมากทีส่ ดุ คือ มีหนวยงานทีส่ ามารถใหบริการสํารองทีพ่ กั หรือสถานทีท่ อ งเทีย่ วดวยระบบอินเทอรเน็ตจํานวนมาก
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนมีการคนหาขอมูล และศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ที่จะเดินทางกอน หลังจากนั้น
จึงจะสอบถามผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว และสามารถโตตอบกับ
สถานบริการตางๆ ไดโดยตรง ดังนั้นจึงทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนนิยมที่จะเลือกใชบริการดวยระบบอินเทอรเน็ต
เปนจํานวนมาก
สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจทองเทีย่ วจังหวัดเชียงใหมของนักทองเทีย่ ว
ชาวจีนมากที่สุด คือ โฆษณาการทองเที่ยวจากสื่อภาพยนตร วิดีโอ จากเว็บไซต และสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งสื่อดานนี้
มีความเปนสากลและผูคนนิยมใชติดตอสื่อสารหรือเพื่อหาความบันเทิง สื่อดังกลาวทําใหนักทองเที่ยวไดรับขอมูล
ทีร่ วดเร็ว ถูกตอง และหากใชบริการผานเว็บไซตหรืออินเทอรเน็ตนักทองเทีย่ วสามารถติดตอกับสถานประกอบการได
โดยตรงทําใหการติดตอสื่อสารงายและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งในปจจุบันระบบการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตนั้น ไดรับ
ความนิยมอยางมาก ทําใหสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญและมีการพัฒนาระบบมากขึน้ เพือ่
อํานวยความสะดวกแกผใู ชบริการ ในสวนของภาพยนตรนนั้ จะเห็นไดชดั เจนจากกระแสของภาพยนตร Lost in Thailand
ที่มาถายทําในประเทศไทยที่เปนตัวกระตุนใหชาวจีนอยากมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยจะเห็นได
จากงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวจีนสมัยใหมในเชียงใหมหลังภาพยนตร ลอสตอินไทยแลนด ไดระบุวา
ตั้งแตตนป พ.ศ. 2556 เปนตนมาหลังจากการฉายภาพยนตเรื่อง Lost in Thailand ซึ่งมีเนื้อหาวา มีนักเที่ยวหลงทาง
ในเมืองไทย โดยเดินทางดวยรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปถึงเชียงใหม และพบความประทับใจมากมาย ไดกลายเปนแรงดึงดูด
ใหมีนักทองเที่ยวที่เปนวัยรุน คนรุนใหมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น กลาวคือสถิติ ในป พ.ศ. 2551 มีเพียง 1
ลานคน ป พ.ศ. 2554 เพิ่มเปน 1.7 ลานคน และในป พ.ศ. 2556 จํานวนเพิ่มขึ้นเปน 2.7 ลาน (มติชนออนไลน, 2556)
สําหรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวชาวจีนมาทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม มีดังนี้
1. ในสวนของภาครัฐบาลทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ ว อาทิเชน การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย หรือ กระทรวง
การทองเทีย่ วและกีฬา จังหวัดเชียงใหม ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญของจังหวัดเชียงใหม
ใหนักทองเที่ยวชาวจีนไดทราบ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธทางเว็บไซตและสื่ออินเทอรเน็ตเพราะเปนสื่อ
ทีน่ กั ทองเทีย่ วชาวจีนใหความสนใจ และควรมีการปรับปรุงพัฒนาสถานทีท่ อ งเทีย่ วเพือ่ ใหพรอมรองรับนักทองเทีย่ ว
ชาวจีนที่มีจํานวนมากขึ้น เชน การปรับปรุงเรื่องของขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว ควรมีการเพิ่มรายละเอียดในสวน
ของขอมูลภาษาจีน หรือมีเจาหนาทีท่ สี่ ามารถสือ่ สารหรือใหขอ มูลแกนกั ทองเทีย่ วชาวจีนได เพือ่ อํานวยความสะดวก
แกนักทองเที่ยว
2. หนวยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับธุรกิจการ
ทองเทีย่ วตางๆ ควรตระหนักถึงความสําคัญของภาษาจีน โดยหนวยงานหรือภาคธุรกิจ ทีเ่ กีย่ วของ ควรมีการจัดอบรม
หรือมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรใหพรอมกับการใหบริการแกนักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งเปนชาติ
ทีใ่ ชภาษาจีนในการสือ่ สารเปนหลัก และควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเรือ่ งภาษาจีน วัฒนธรรม พฤติกรรมการทองเทีย่ ว
เพื่อใหเขาใจถึงความตองการและลักษณะของนักทองเที่ยวชาวจีนมากขึ้น
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3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวหรือองคกรที่เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยว ควรตระหนักถึง
ความสําคัญของสถานที่ทองเที่ยว และชวยกันดูแลรักษาและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเพื่อใหสถานที่ทองเที่ยว
มีความนาสนใจ รวมถึงควรชวยกันบํารุงรักษาและอนุรักษสถานที่ทองเที่ยวประเภทตางๆ อาทิเชน โบราณสถาน วัด
หรือพิพิธภัณฑ รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติใหมีความสะอาดและอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา เพื่อสถานที่
ทองเทีย่ วจะไดมคี วามสวยงามสามารถดึงดูดใจนักทองเทีย่ วได ซึง่ การดูแลรักษาและการอนุรกั ษทเี่ ปนระบบจะทําให
เกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตอไป
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