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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตามทัศนะและปัจจัยการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 ราย
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยว โดยในภาพรวมมีการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.70, S.D. = 0.98) โดยสามารถแยกในแต่ละด้านของปัจจัยดังนี้ ด้านทรัพยากรของการ
ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ =3.80, S.D. = 1.12) ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.74, S.D. = 0.63) ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.66, S.D. = 0.74) ด้านสินค้า ของที่ระลึก อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ =3.69, S.D. =
0.94) ด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ =3.63, S.D. = 0.69) และทัศนะของนักท่องเที่ยวต่อการ
ตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีทัศนะต่อการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก (𝑋̅ =3.64, S.D. = 0.89)
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตามทัศนะของนักท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นดังต่อไปนี้ 1. อนุรักษ์ วัฒนธรม
ท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิตบริบทพื้นที่ 2. ความต่อเนื่อง (Continuity) สร้างความต่อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความต่อเนื่องของวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวโดยคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 3. คุณภาพ (Quality) เน้น
คุณภาพของ สิ่งแวดล้อม คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
และ 4. ความสมดุล (Balance) สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น
คําสําคัญ: การตัดสินใจ, ท่องเที่ยว, ทัศนะ, จังหวัดเชียงใหม่

ABSTRACT
The aim of this research is to find the guidelines for Chiang Mai tourism development according
to the attitude of tourists and the factors affecting tourists’ decision-making for visiting Chiang Mai.
Questionnaire is conducted as a research tool for collecting data and the samples are 400 tourists,
both Thai and foreign tourists who travel to Chiang Mai. The results showed that the factors affecting
the decision-making to travel to Chiang Mai in overall show at high level (𝑋̅ =3.70, S.D. = 0.98). It can
be explained in each factor of the followings: the resources for tourism factor with high level of
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agreement (𝑋̅ =3.80, S.D. = 1.12), security factor with high level of agreement (𝑋̅ =3.74, S.D. = 0.63),
facilities factor with high level of agreement (𝑋̅ =3.66, S.D. = 0.74), product and souvenir factor with
high level of agreement (𝑋̅ =3.69, S.D. = 0.94), and the economic and political conditions factor with
high level of agreement (𝑋̅ =3.63, S.D. = 0.69). The attitude of tourists toward the decision-making to
travel to Chiang Mai in overall is at high level (𝑋̅ =3.64, S.D. = 0.89). The guidelines for Chiang Mai
tourism development according to the attitude of tourists should emphasized on the followings: 1.
Preserving culture, traditions and local culture context; 2. Continuing to set up natural resources and
continuity of culture of the tourist area with regard to its ability to adapt; 3. Emphasizing on the quality
of the environment, experience, and recreation that tourists will get as well as the quality of life of
people in the community; and 4. Balance between the needs of the tourism industry and the needs of
local communities.
Keyword: Decision Making, Tourism, Attitude, Chiang Mai

บทนํา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง
ที่สาคัญของมนุษย์ที่มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อน การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม หรือการเสาะแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงทาให้การท่องเที่ยวเป็นตลาด
ที่ เติ บโตอย่ างต่ อเนื่ อง ตั้ งแต่ อดี ตจนถึ งปั จจุ บั น ในช่ วง
ระยะเวลาหลายสิ บปี ที่ ผ่ านมาการเติ บโตของตลาดการ
ท่องเที่ยวส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่องโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจา
วนมากเดิ นทางเข้ ามาท่ องเที่ ยวในประเทศไทยเพื่ อชื่ นชม
ความสวยงามของธรรมชาติ ศิ ลปวั ฒนธรรม และวิ ถี ชีวิ ต
ความเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้
ความสนใจในการท่องเที่ ยวภายในประเทศกั นมากขึ้ น [1]
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่มีค่าต่อการท่องเที่ยว
สู ง อุ ดมสมบู รณ์ ซึ่ งเกิ ดจาการทรั พยากรที่ เป็ นธรรมชาติ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนาน การมี
เอกลักษณ์ของตนเองภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งทาให้
เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึง
เกิ ดเป็ นอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวที่ สามารถสร้ างรายได้
ให้กับประเทศเป็นอย่างมากและเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันมีการจัดการบริหารการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
มากขึ้นและพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อันเป็นผลมา
จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยถูกจัด

อั นดั บให้ เป็ นประเทศการท่ องเที่ ยวอั นดั บที่ 17 จาก 32
อันดับทั่วโลก [2] สถานการณ์ของการท่องเที่ยวภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า การท่องเที่ยวในครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2554 มี
การปรับตัวที่ดีขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากไม่มี
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเช่นปีก่อน ภาวะอากาศหนาว
เย็นต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปี ปัญหาหมอกควัน
ลดลง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐและ
เอกชน ซึ่ งเป็ นปั จจั ยช่ วยให้ นั กท่ องเที่ ยวต่ างชาติ เข้ ามา
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แต่อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยว
ยังขยายตัวไม่มาก ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เตือนภัยธุรกิจ ภาคเหนือ
จึงต้องการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยว
ในภาคเหนือตอนบน เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุ บั น และน าเสนอข้ อเสนอแนะต่ อส านั กงานส่ งเสริ ม
วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่ อม ส าหรั บการก าหนด
มาตรฐานและแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนมีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว เนื่องจากมีความได้เปรียบของธรรมชาติ เช่น
ภูเขาที่สวยงามและสลับซับซ้อน วัฒนธรรมล้านนา ความ
เก่ า แก่ ท างประวั ติ ศ าสตร์ ก ระจายทั่ ว ไป ซึ่ ง ดึ ง ดู ด ให้
นั กท่ องเที่ ยวหลั่ งไหลเข้ ามาเยี่ ยมเยื อนภาคเหนื ออย่ า ง
ต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ ที่ตั้ งของภาคเหนื อ
สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมที่
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จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคประเทศลุ่มแม่
น้าโขงได้ [3] จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ภาคเหนื อ เป็นจุ ดเชื่ อมต่ อไปยังจังหวัดอื่ นๆ ในภาคเหนื อ
ตอนบน และสามารถเชื่อมต่อไปยังหลวงพระบางของสปป.
ลาว พื้นที่ท่องเที่ยว 4 ส่วน หลักคือ 1) แหล่งท่องเที่ยวในตัว
เมื อง จุ ดเด่ นคื อวั ดพระธาตุ ดอยสุ ทพ ถนนคนเดิ น ไนท์
บาซาร์ ถนนวั วลาย 2) แหล่ งท่ องเที่ ยวทางทิ ศเหนื อ
ประกอบด้วยปางช้าง น้าตกแม่สา สวนกล้วยไม้ ถ้าเชียงดาว
3) แหล่งท่องเที่ยวทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งซื้อสินค้าที่
ระลึก เช่น ร่มบ่อสร้าง เรื่องเงิน ผ้าไหม อัญมณี เครื่องหนัง
4) แหล่งท่องเที่ยวทางทิศใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ได้แก่ ดอยอินทนนท์ น้าตกแม่กลาง น้าตกแม่ยะ นอกจากนี้
สามารถซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าฝ้ายทอมือจอมทอง ผ้าฝ้าย
ตีนจกแม่แจ่ ม ไม้แกะสลั กบ้ านถวาย จั งหวั ดเชี ยงใหม่ มี
จุดเด่นและเอกลักษณ์คือวัฒนธรรม ประเพณีและธรรมชาติ
ซึ่ งเป็ นเป็ นศู นย์ กลางการท่ องเที่ ย วภาคเหนื อ มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ ความเป็นเอกลักษณ์
ที่ โดดเด่ นของแต่ ละอ าเภอของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ [4] จาก
บริบทกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความต้องการที่สารวจความพึง
พอใจและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่
และเพื่ อหาแนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจการท่ องเที่ยวบน
พื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และทรัพย์สินทางปัญญาให้เชื่อมโยงกับพื้นฐานแห่งความเป็น
ไทยทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว แม้ว่า
จะใช้ไปมากสักเท่าไหร่ ก็ไม่ทาให้ต้นทุนนี้หมดไป แต่กลับยิ่ง
เป็นผลดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไว้ ประสานเข้า
ด้วยกับการสั่งสมความรู้ทางสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
โดยน ามาด้วยผลประโยชน์ ที่ เป็ นธรรมมากขึ้ น ซึ่ งนั บเป็ น
โอกาสที่ดีในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและการจ้างงานใน
ท้องถิ่นและเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสู่รุ่นลูกหลาน
ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ทราบถึ ง แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
จังหวั ดเชีย งใหม่ต ามทั ศนะและปั จจั ยการตั ดสิ น ใจของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยมุ่งศึกษาองค์ประกอบทัศนะและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 6 ด้าน ได้แก่
1.1 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism
Resource) คือ สิ่งดึงดูดใจให้ผู้คนเดินทางมาเยือนท้องถิ่น
ในประเทศนั้นๆ มีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น รวมทั้งเทศกาลและงานประเพณีประจาปี
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท
ธรรมชาติ ประเภทประวัติศาสตร์ประเภทศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและกิจกรรม
1.2. ด้านความปลอดภัย (Security) คือ ความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นประการสาคัญมาตรการ
รักษาความปลอดภัยจึงต้องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกแหล่ง
ท่องเที่ยว
1.3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Facilities) คือ
สถานที่หรือบริการ ถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า ประปา ห้องน้า
ระบบอินเตอร์เน็ต สิ่งที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ที่ส่วน
ใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้จัดหาไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวในรูป
ของการประกอบธุรกิจ แต่ก็มีบริการของรัฐบาลอยู่ในบางส่วน
1.4. ด้านสินค้า ของที่ระลึก (Souvenirs) คือ การ
ควบคุมคุณภาพ กาหนดราคา รวมทั้งการส่งเสริมการใช้วัสดุ
พื้นบ้านการออกแบบสินค้าให้มีเอกลักษณ์รวมทั้งการบรรจุ
หีบห่อที่สวยงาม
1.5. ด้านการโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(Advertising and Public Relation) คือ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นกรรมวิธีที่จะทา
ให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
ทั้งจากต่างประเทศ และภายในประเทศ
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1.6. ด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง (The
economic and political conditions) คือ สภาพทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นอยู่จริง มีผลกระทบโดยตรง
การต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
เจตคติ แ ละทั ศ นะคติ คื อ เจตคติ เ ป็ น การ
ผสมผสานหรือความเชื่อ อันเกิดจากการรับรู้ต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง และผลรวมของ
ความเชื่อ ดังกล่ าวจะเป็ นตั วก าหนดแนวโน้ม ของบุ คคล
ออกมาในลั กษณะของความพอใจและไม่พ อใจลั กษณะ
ของเจตคติประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ ความพึงพอใจอัน
เป็นผลมาจากความพอใจอันเกิดจากการรับรู้ของบุคคล
อันเป็นเจตคติเชิงบวก (positive attitude) กับเจตคติที่
แสดงออกมาในรูปของความไม่พึงพอใจ อันเป็นเจตคติเชิง
ลบ (negative attitude)
สรุ ป จากขอบเขตการวิ จั ย น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
งานวิ จั ย ซึ่ ง ได้ ตั ว แปรในการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจและทั ศ นะของนั ก เที่ ย วมาท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
เชียงใหม่ และมีตัวแปรส่วนบุคคลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประ ชากร คื อ นั ก ท่ อ งเ ที่ ย วชาวไทย แล ะ
ต่ า งประเทศที่ ม าท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน
5,040,917 คน [5] การเลือกกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
ราย โดยใช้วิ ธีใ นการคานวณเพื่อ หาขนาดตัว อย่ างกลุ่ ม
ตัวอย่าง (Sample Size) จากสูตรการหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่า งของ ยามาเน่ [6] และแบ่งกลุ่ มตัวอย่ างแบบ
โควตาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและต่ า งประเทศกลุ่ ม
ตัวอย่างละ 200 ราย พื้นที่เก็บกลุ่มตัวอย่ างคือ ถนนคน
เดินวัวลายและถนนคนเดินท่าแพ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
3. เครื่องมือในการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ส ารวจ ( Survey
Research) โดยแบ่งเครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) 2 แบบ ได้ แ ก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอั ง กฤษ โดยให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น ผู้ ต อบ
แบบสอบถามด้ว ยตนเอง ซึ่ งแบบสอบถามได้ สร้ างตาม

ความมุ่งหมายและกรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย ที่ก าหนด
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลที่ไปของ
นักท่องเที่ยว คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะใช้สกุลเงินดอลล่าร์
สหรัฐ อเมริ กา ตอนที่ 2 ปัจจั ยที่มี ผ ลต่อการตัด สินใจ
ค าถามจะมี ค าตอบให้ เ ลื อ ก 5
ระดั บ ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเลือก ดังนี้
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
การแปลผล
1
1.00 - 1.80 ระดั บ การตั ด สิ น ใจน้ อ ย
ที่สุด
2
1.81 - 2.60 ร ะ ดั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ค่อนข้างน้อย
3
2.61 – 3.40 ร ะ ดั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ
ค่อนข้างมาก
4
3.41 – 4.20 ระดับการตัดสินใจมาก
5
4.21 – 5.00 ระดั บ การตั ด สิ น ใจมาก
ที่สุด
ตอนที่ 3 ทั ศ นะของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ การตั ด สิ น ใจมา
ท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ คาถามจะมีคาตอบให้เลือก 5
ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก ดังนี้
คะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

การแปลผล
ระดับทัศนะน้อยที่สุด
ระดับทัศนะค่อนข้างน้อย
ระดับทัศนะค่อนข้างมาก
ระดับทัศนะมาก
ระดับทัศนะมากที่สุด

การหาความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของครอนบาค (Cornbrash) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือที่ระดับ 0.825
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วย
วิธีการหาค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อให้ได้ตามความมุ่งหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
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ที่กาหนดโดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่ง
หมาย โดยได้นาประยุกต์จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัย
ข้อมูลของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า เพศชายและ
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.00 และ 54.00 ซึ่งอายุตั้งแต่
51 ปีขึ้นไป, อายุ 21-35 ปีและไม่เกิน 20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 30.00, 26.00 และ 24.00 โดยระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า (ปวช.,ปวส.), ปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า,ประถมศึกษา หรือต่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 32.00,
28.00, 26.00 ส่วนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, รับ
ราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ , ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิด
เป็นร้อยละ 28.00, 24.00 และ 18.00 ส่วนรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนตั้งแต่ 60,001- 90,000 บาท, ต่ากว่า 30,000
บาทและรายได้ตั้งแต่ 30,001 - 60,000 บาท, รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 90,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
30.00, 28.00 และ 14.00
2. นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า เพศชายและเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 42.00 และ 58.00 ซึ่งอายุ 21-35 ปี,
ไม่เกิน 20 ปีและอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
48.00, 21.00 และ 19.00 โดยระดับการศึกษาปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า, มัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า (ปวช.,ปวส.),
ประถมศึกษา หรือต่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 42.00, 30.00,
18.00 ส่วนอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน, รับราชการ/
พนักงาน รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อย
ละ 29.00, 20.00 และ 15.00 ส่วนรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่า
กว่า 30,000 บาทและรายได้ตั้งแต่ 30,001 - 60,000
บาท, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 90,001 บาทขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 45.00, 21.00 และ 10.00 ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ข องนักท่องเที่ยว โดยในภาพรวมมีการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.70, S.D. = 0.98) โดย
สามารถแยกในแต่ละด้านของปัจจัยดังนี้
1. ด้านทรัพยากรของการท่องเที่ยว ในภาพรวมมี
การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.80, S.D. = 1.12)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

เรี ย งสามล าดั บ แรก ดั ง นี้ เ พื่ อ พั ก ผ่ อ นและท่ อ งเที่ ย ว
(𝑋̅=4.11, S.D. = 0.82) ประเภทแหล่งวิปัสสนากรรมฐาน
และศึกษาธรรม (𝑋̅=3.93, S.D. = 0.72) และเป็นเมือง
วัฒนธรรม (𝑋̅=3.8, S.D. = 0.87) ตามลาดับ
2. ด้านความปลอดภัย ในภาพรวมมีการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.74, S.D. = 0.63) เรียงสามลาดับ
แรก ดังนี้ การคมนาคมทางถนนปลอดภัย (𝑋̅=3.92, S.D.
= 1.05) รองลงมาคือ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อ
มาท่องเที่ยว (𝑋̅=3.88, S.D. = 0.81) และมีการควบคุม
วินัยจราจรที่ดี (𝑋̅=3.67, S.D. = 0.87)
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ในภาพรวมมีการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.66, S.D. = 0.74) เรียง
สามลาดับแรก ดังนี้ สามารถติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
และโทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งต่ า งประเทศได้ ส ะดวกและราคา
(𝑋̅=3.78, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ การทาเอกสารผ่าน
ด่านสะดวกรวดเร็ว (𝑋̅=3.76, S.D. = 0.83) และการ
คมนาคมขนส่งสะดวก (𝑋̅=3.69, S.D. = 0.94)
4. ด้ า นสิ น ค้ า ของที่ ร ะลึ ก ในภาพรวมมี ก าร
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.69, S.D. = 0.94) เรียง
สามล าดับ แรก ดังนี้ สามารถซื้อของที่ร ะลึกในราคาถู ก
และ(𝑋̅=3.87, S.D. = 0.81) รองลงมาคือ สินค้าและของที่
ระลึกมีการออกแบบที่สวยงาม (𝑋̅=3.79, S.D. = 1.02)
และสินค้าและของที่ระลึกแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น กับ สินค้าและของที่ระลึกแสดงให้
เห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ของประชากรในจั ง หวั ด
เชียงใหม่ (𝑋̅=3.66, S.D. = 0.75)
5. ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ในภาพรวม
มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.70, S.D. = 1.11)
เรียงสามลาดับแรก ดังนี้ การได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
หนังสือพิมพ์ มีความเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.72, S.D.
= 1.02) รองลงมาคือ การได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ ท่านได้รับข้อมูลการ
ท่องเที่ยวจากญาติ พี่น้อง (𝑋̅=3.76, S.D. = 0.82) และ
การได้ รับ ข้อ มู ลการท่ องเที่ ย วจากเว็บ ไซต์ กับ การได้ รั บ
ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วจากการโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล (𝑋̅=3.72, S.D. = 0.85)
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6. ด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ในภาพรวม
มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.63, S.D. = 0.69)
เรียงสามลาดับแรก ดังนี้ การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการท่องเที่ยวที่ประหยัด (𝑋̅=3.70, S.D. = 0.72)
รองลงมาคือ ค่าโดยสารของพาหนะ เครื่องบิน รถไฟ รถ
โดยสาร เรือ มีความเหมาะสม (𝑋̅=3.65, S.D. = 0.91)
และค่าครองชีพในเชียงใหม่ต่า ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
(𝑋̅=3.63, S.D. = 0.97)
ทัศนะของนักท่ องเที่ยวต่อการตัด สินใจเลื อกมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีทัศนะต่อ
การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก (𝑋̅=3.64, S.D. = 0.89)
เรียงสามลาดับแรก ดังนี้ นักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวใน
จั งหวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ยั ง คงมี วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถี ชีวิ ต
แบบคงเดิม (𝑋̅=3.81, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ ท่าน
จะแนะนาให้คนรู้จักมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (𝑋̅=3.71,
S.D. = 0.97) และการมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากจะได้ท่องเที่ยวแล้ว ยังได้ซื้อสินค้าที่ระลึก ราคา
ถูก (𝑋̅=3.73, S.D. = 0.81)

สรุปและอภิปรายผล
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 51 ปี
ขึ้น ไป โดยมี ร ะดับ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ กษาหรือ เที ยบเท่ า
(ปวช./ปวส.) และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมี
รายได้เ ฉลี่ ยต่อ เดื อนตั้ งแต่ 60,001- 90,000 บาท โดย
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เพศหญิง ซึ่งมีอายุ 21-35 ปี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและรายได้ตั้งแต่ 30,001 - 60,000
บาท ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมี
การตัดสินใจอยู่ในระดับมากในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นความปลอดภั ย ด้ า นสิ่ ง
อ านวยความสะดวก ด้ า นสิ น ค้ า ของที่ ร ะลึ ก ด้ า นการ
โฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และด้านสภาวะเศรษฐกิจ
และการเมือง สอดคล้องกับแนวคิดของ Mac Cannell,
D. [7] ซึ่งมีแนวคิดเรื่องแรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยเห็น
ว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวคือวัฒธรรมได้แก่ความที่อยาก

รู้จักกับผู้อื่น เช่นเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์
และศาสนา เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยที่ได้เกี่ยวข้องกับ ยิ่งยศ
ปัญญาโน [8] ที่ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการ
มาท่ อ งเที่ ย วจั งหวัด อุ บ ลราชธานี เ พื่อ ชมธรรมชาติ แ ละ
ประทับใจเพราะสถานที่สวยงาม และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพศาล ริ้ว [9]
ได้ค้นพบว่า ปัจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารคื อ ห้ อ งพั ก ความ
ปลอดภัย การเดินทางทาง ราคาห้องพัก และสิ่งอานวย
ความสะดวกอื่น
ทัศนะของนักท่ องเที่ยวต่อการตัด สินใจเลื อกมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีทัศนะต่อ
การตัดสินใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
รุ้งกาญจน์ แสวงกาญจน์ [10] ที่กล่าวไว้ว่า ความรู้สึก
และการได้ รั บ การสนุ น สนั บ ข้ อ มู ล การท่ อ งเที่ ย วและ
กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว สามารถที่ จ ะดึ ง ดู ด
นั ก ท่ อ งเ ที่ ย ว โด ยส ถา นที่ ท่ อ งเ ที่ ย วต้ อง มี ค วา ม
สะดวกสบายและง่ายในการเดินทาง โดยต้องขึ้ นอยู่กั บ
วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ช่วงเวลาในการเข้าชม การค้นหาและการเข้าร่วมกิจกรรม
บุคคลทีร่ ่วมเดินทาง และแนวโน้มส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวได้กลับมาท่องเที่ยว
แนวทางในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
เชียงใหม่ตามทัศนะของนักท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นดังต่อไปนี้
1. อนุรักษ์ วัฒนธรมท้องถิ่น ประเพณี วิถีชีวิต
บริ บ ทพื้ น ที่ โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่
หลากหลาย หาเอกลั ก ษณ์ ห รื อ จุ ด เด่ น ของชุ ม ชน หรื อ
พั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วเฉพาะบริ บ ทพื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น
เอกลัก ษณ์ของชุมชน ทั้งในด้า นสิ่งอ านวยความสะดวก
ทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาต้องควรคานึงถึงลักษณะ
ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2. ความต่ อ เนื่ อ ง (Continuity) สร้ า งความ
ต่อเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และความต่อเนื่องของ
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวโดยคานึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับ เพื่อให้การใช้ประโยชน์เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว และไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน โดยกาหนดการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อ
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ไม่ให้มีการใช้ประโยชน์เกินขีดความสามารถในการรองรับ
ทางการท่องเที่ยว
3. คุณภาพ (Quality) เน้นคุณภาพของ สิ่งแวดล้อม
คุณภาพของประสบการณ์ นันทนาการที่นักท่องเที่ยวได้รับ
และคุ ณภาพชี วิ ตของคนในชุ มชน ส่ งเสริ มเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มในสินค้าการท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน คานึงถึงคุณค่าและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพ
4. ความสมดุล (Balance) สร้างความสมดุลระหว่าง
ความต้องการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และขีดความสามารถของทรัพยากร
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