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บทคัดยอ 

           การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 

ชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาระดับสวนประสมการตลาดท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 3) เปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 

การตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 4) ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีน กลุมตัวอยาง คือ 

นักทองเที่ยวชาวจีนทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 

400 คน เก็บตัวอยางระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2556  

โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใช 
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที 

และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

 ผลการวิจัย พบวา    
 1)   พฤติกรรมของนกัทองเท่ียวชาวจีนท่ีมตีอการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรงุเทพมหานคร 

สวนมากมีวัตถุประสงคเพ่ือพักผอนหยอนใจ สิ่งท่ีนักทองเท่ียวชาวจีนมีความสนใจในการทองเท่ียว

คือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย บุคคลที่รวมเดินทางมาเท่ียวดวยกันคือเพ่ือนสนิท ผูที่มีสวนรวม 

ในการตัดสินใจเลือกมาทองเท่ียวคือ กลุมเพ่ือน มีจำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางคือ 2-5 คน สวนมาก

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2รองศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3อาจารย ดร. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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เดินทางในชวงวันเทศกาล และมาเปนครั้งแรก เมื่อเท่ียวแลวสวนมากจะกลับมาเท่ียวอีก ใชเวลา 

ในการทองเท่ียวเปนระยะเวลา 6-10 วัน และมีคาใชจายประมาณ 25,000-35,000 บาท นักทองเท่ียว 

ชาวจีนรูจักแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครจากการแนะนำของญาติและเพ่ือน  

และสวนมากใชบริการดวยตนเอง 

 2)  ระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน โดยภาพ

รวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลำดับไดดังน้ี 

ผลิตภัณฑหรือบริการ ผูใหบริการ และราคา และมีระดับปานกลาง 4 ดาน เรียงตามลำดับคือ  

ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

 3)  นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพ ตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาด

บริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน สวนนักทองเที่ยวชาวจีน 

ที่มีระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4) ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียว ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 

คำสำคัญ:  พฤติกรรม  สวนประสมการตลาด  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to: 1) study the consumer behavior of 

Chinese tourists for touring the cultural tourism in Bangkok; 2) study the level of marketing 

mix effecting Chinese tourists’ decision making; 3) compare the level of marketing mix 

affecting decision making as classified by personal factors; and 4) study the relationship 

between personal factors and consumer behavior. Samples were 400 Chinese cultural 
tourists in Bangkok during 20 February 2013 to 20 March 2013 derived by proportional 

random sampling. Research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 

Statistics used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, 
t-test, and one way analysis of variance.  

 Research findings were as followed: 

 1)  The majority of Chinese tourists for cultural tourism in Bangkok aimed for 

relaxation. They were mostly interested in Thai way of life. They were accompanied by 

their close friends. Those who involved in participation in decision making for touring were 
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group of friends which consisted of 2-5 people. The majority came during cultural festival 

and they were at the first time. They expected for revisiting. Duration of touring lasted  

6-10 days with the expenditure of approximately 25,000-35,000 Thai baht. They gained 

cultural tourism information from relatives and/or friends, and most of them toured by 

themselves. 

 2)  The level of marketing mix affect Chinese tourists’ decision making for 

cultural tourism in Bangkok was at a high level. More specifically, there were three aspects 

at the high level, ranking products/service, service providers, prices; whereas four aspects 

were at the moderate level, ranking the distribution, promotion, service processes, and 

physical environment. 

 3)  The level of marketing mix in decision making for touring behavior as 

classified by gender, age, and career were no statistical difference, while educational 

level and average monthly income were significantly different at .05 level. 

 4)  Gender, age, career, educational level and average monthly income 

correlated with tourist behavior with statistical significance at .05 level. 

 

Keywords: consumer behavior, marketing mix, cultural tourism 

 

บทนำ 

 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมหลักชนิดหนึ่งของประเทศไทย เปนเครื่องมือสำคัญ 

ในการแกไขปญหาเศรษฐกิจทำใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพ เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน ตลอดจน

เปนการกระจายรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ซึ่งตลาดนักทองเท่ียวจีนเปนตลาด

ที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจไทยไมนอย ทั้งน้ีเพราะจำนวนชาวจีนท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียว 

ในประเทศไทยน้ันมีจำนวนสูงมากเม่ือเทียบกับนักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืน ๆ ในแตละป ทั้งน้ีตั้งแต

ป พ.ศ. 2531 เปนตนมา จีนกลายเปนประเทศที่อยูในกลุมประเทศ 10 อันดับแรกที่มีนักทองเที่ยว

เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยมากท่ีสุด จากการสำรวจของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา ในป  

พ.ศ. 2550 มีจำนวนนักทองเท่ียวชาวจีนเขามาทองเท่ียวประเทศไทย 1,033,141 คน ป พ.ศ. 2551 

จำนวน 937,358 คน ป พ.ศ. 2552 จำนวน 815,708 คน ป พ.ศ. 2553 จำนวน 1,132,267 คน และ 

ป พ.ศ. 2554 จำนวน 1,800,000 คน และศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ป พ.ศ. 2555 มีจำนวน 
ไมต่ำกวา 2 ลานคน เพ่ิมขึ้นรอยละ 11 จากปกอนหนา และสรางรายไดดานทองเท่ียวเขาประเทศ 

คิดเปนมูลคาประมาณ 60,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 20 จากปกอนหนา สาเหตุสำคัญท่ี 
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นักทองเท่ียวชาวจีนเดินทางเขามาประเทศไทยดวยเหตุผลประการสำคัญคือ ความตองการสัมผัส 

วิถีชีวิตตามครรลองของวัฒนธรรมไทย เพ่ือหวังจะไดเห็นเมืองที่อุดมไปดวยวัฒนธรรมท่ีงดงาม 

มิใชแคการทองเท่ียวแตการเดินทางเพ่ือเรียนรู ในวัฒนธรรมที่แตกตางระหวางไทยกับจีน  

เพ่ือสรางเสริมประสบการณชีวิต ที่นอกเหนือจากการเดินทางเพ่ือพักผอนหยอนใจ การเดินทาง 

ในรูปแบบที่เรียกวา “การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม” ลักษณะการทองเท่ียวท่ีเนนวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

ท่ีเรียบงาย ท่ีสะทอนความเปนของไทยท่ีแทจริงเพ่ือผูมาเยือนไดสัมผัส ส่ิงจูงใจสำคัญของนักทองเท่ียว

ชาวจีนคือ ความลึกซึ้งในความแตกตางของวิถีชีวิต และการไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดซึ่งกัน

และกัน  

 แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ เปนสถานท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว 

ชาวจีนเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย เน่ืองจากเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย มีลักษณะเฉพาะตัวทางวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศ กลาวไดวา กรุงเทพฯ  

เปนเมืองที่มีทรัพยากร การทองเท่ียวท่ีครบทั้งทางดานธรรมชาติดานประวัติศาสตร โบราณสถาน  

และศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี ตลอดจนสินคาหัตถกรรมจากภูมิปญญาของคนทองถ่ิน ที่มี 

อัตลักษณสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันโดดเดนของทองถิ่น สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่ทำให 

การทองเที่ยวของกรุงเทพฯ เปนอุตสาหกรรมทองเที่ยวท่ีมีเอกลักษณะเฉพาะตัว อุตสาหกรรม 

การทองเท่ียวจึงมีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทองเท่ียวของชาวจีนท่ีเขามา

ทองเที่ยวในกรุงเทพฯ มีความสำคัญตอเศรษฐกิจไทยมาก ผูที่เก่ียวของกับการจัดการทองเที่ยว

ประเทศไทยจึงควรใหความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

 ดังน้ัน ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนชาวจีนและมีประสบการณทำงานในธุรกิจดานการทองเท่ียว

นำเขาทัวร (in-bound tour) การนำนักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวประเทศไทย จึงสนใจศึกษาวา

พฤติกรรม และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ เปนอยางไร ท้ังน้ี เพ่ือเปนประโยชนในการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว

และการตัดสินใจของผูประกอบการทองเท่ียวและเพ่ือนำไปเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนา

ธุรกิจทองเท่ียวใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียวชาวจีน 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

 2. เพ่ือศึกษาระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว

ชาวจีน ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 
นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการทองเท่ียวของ 
นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ปพ.ศ. 2556 พบวามีนักทองเท่ียวชาวจีนจำนวน 3.4 ลานคน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยน้ี เปน นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมาทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในกรุงเทพฯ จำนวน 400 คน โดยคำนวณขนาดของตัวอยางในการใชตารางของยามาเน (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคลของชาวจีน ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
  ตัวแปรตาม ประกอบดวย  
  1) พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวจีน ซึ่งประกอบดวย สาเหตุที่มาทองเท่ียว  
กลุมอางอิง โอกาสในการทองเท่ียว ระยะเวลาในการทองเท่ียว คาใชจายในการทองเท่ียว และ 
แหลงขอมูล 
  2) สวนประสมการตลาดบริการ ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑหรือบริการ ราคา 
ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด ผูใหบริการ ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และกระบวนการ 
ใหบริการ 
 3. วิธีการสุมตัวอยาง 
  การวิจยัครัง้นี ้ผูวิจยัใชวิธีการสุมตวัอยางแบบสดัสวน โดยสุมเลอืกผูตอบแบบสอบถาม
จากแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 4 แหลง ไดแก พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม พระท่ีนั่งวิมานเมฆ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยจะเลือกผูตอบแบบสอบถาม 
แหลงทองเท่ียว 4 แหลง แหลงละ 100 คน ใหไดจำนวนกลุมตัวอยางตามท่ีกำหนด จำนวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปน แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบตรวจสอบรายการ 
(checklist)  
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 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการทองเท่ียว ซึ่งประกอบดวยสาเหตุที่มา

ทองเที่ยว กลุมอางอิง โอกาสในทองเที่ยว ระยะเวลาในการทองเท่ียว คาใชจายในการทองเท่ียวและ

แหลงขอมูล มีลักษณะคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอนักทองเท่ียว

ชาวจีน ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยแบงเปน 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ 

หรือบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูใหบริการ  

ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (rating scale) 5 ระดับแบบลิเคิรท (Likert scale)  

 ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบ

แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เพ่ือนำขอมูลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีนตอไป 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 1.  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำมากำหนดโครงสรางและรูปแบบ

ของคำถามในแบบสอบถาม 

 2.  สรางแบบสอบถามและวิธีการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมตัวแปรท่ีกำหนด 

ตามดัชนีชี้วัดโดยปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แลวนำไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  

ตรวจคุณภาพดาน ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(IOC) ไดคาต้ังแต 0.5 ขึ้นไป  

 3.  นำแบบสอบถามไปปรบัแกตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญแลว สรางเปนแบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณมาแปลเปนภาษาจีนแลวนำไปทดลองใช (tryout) กับกลุมคนจีนท่ีอยูในประเทศไทย

ที่มีลักษณะคลายกับกลุมประชากรเปาหมายแตไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน เพ่ือหาคา
ความเช่ือมั่น (reliability) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝- coefficient) เทากับ 0.935

 4.  นำผลทีไ่ดมาทำการปรบัปรงุและแกไขแบบสอบถาม เพ่ือสำหรบันำมาใชในการรวบรวม

ขอมลูตอไป 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดนำหนังสือขอความรวมมือ 

ในการทำวิจัยจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถึงผูประกอบการทองเท่ียว

ของชาวจีนเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล   

   2.  ทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ระหวางวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 

28 มีนาคม พ.ศ. 2556 รวมเปนระยะเวลา 37 วัน  
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 3.  ผูวิจัยนำแบบสอบถามมาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ แลวนำมาลงรหัสและนำไป

วิเคราะหทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยตอไป 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี จะนำขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาประมวลผล 

โดยใชสถิติในการวิเคราะห ดังน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ี 

(frequency) และรอยละ (percentage) 

 2. การวิเคราะหพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ของนกัทองเท่ียวชาวจีน 

โดยใชคาความถ่ี (mean) และรอยละ (percentage) 

 3. การวิเคราะหระดับสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ โดยใชคาเฉล่ีย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   

 4.  การเปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดบริการ จำแนกตามตัวแปร เพศ โดยใช

การทดสอบที (t-test) สำหรับตัวแปรที่จำแนกเปน 2 กลุม และอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉล่ียตอเดือนใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) สำหรับ

ตวัแปรท่ีจำแนกเปน 3 กลุมขึน้ไป กรณีพบความแตกตางอยางมนียัสำคัญทางสถิต ิจะทำการตรวจสอบ

ความแตกตางเปนรายคู และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของฟชเชอร (Fisher’s LSD 

procedure) 

 5.  การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการทองเที่ยวของ 

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square 

Statistics) 

 6.  การวิเคราะหขอเสนอแนะในสวนท่ีเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด โดยใช 

การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) และนำเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี 
 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของ 

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเปน 

เพศชายมากท่ีสุด มีอายุต่ำกวา 30 ป มากที่สุด โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด และ 

มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท มากท่ีสุด สำหรับรายไดสวนบุคคลตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนใหญอยูระหวาง 5,001 – 6,500 หยวน คิดเปนเงินไทยประมาณ 25,000-32,500 บาท 
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 2.  การศึกษาพฤติกรรมของนกัทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ  

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคคือเพ่ือพักผอนหยอนใจ สิ่งที่นักทองเที่ยวชาวจีน 

มีความสนใจในการทองเท่ียวคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย สมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเท่ียว 

ดวยกันคือเพ่ือนสนิท มากท่ีสุด ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกมาทองเท่ียวคือ กลุมเพ่ือน  

มากท่ีสุด จำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวคือ 2-5 คน มากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ในชวงวันเทศกาล มากท่ีสุด สวนใหญที่มาเปนครั้งแรก นักทองเที่ยว 

ชาวจีนมาเท่ียวแลวสวนใหญอยากจะกลับมาเท่ียวอีก นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในกรุงเทพฯ ใชเวลาในการทองเท่ียวเปนระยะเวลา 6-10 วัน มากท่ีสุด มีคาใชจายประมาณ  

5,001 – 7,000 หยวน คิดเปนเงินไทยประมาณ 25,000-35,000 บาท มากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีน

รูจักแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ จากญาติหรือเพ่ือนแนะนำ มากท่ีสุด และใชบริการ

ดวยตนเองมากท่ีสุด 

 3.  ระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเลือก

ทองเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยภาพรวม อยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา มีระดับมาก 3 ดาน เรียงตามลำดับไดดังน้ี ผลิตภัณฑหรือบริการ ผูใหบริการ ราคา และมี

ระดับปานกลาง 4 ดาน เรียงตามลำดับคือ ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการ 

ใหบริการ และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  
  3.1  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว 

ชาวจีนท่ีเลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานผลิตภัณฑหรือบริการ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมากทุกขอ โดยแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

มีชื่อเสียง สวยงาม มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ในกลุมระดับมาก รองลงมาคือ แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

มีใหเลือกหลายประเภท แหลงทองเท่ียวมีเอกลักษณของไทย บอกถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีกิจกรรมที่นาสนใจ และสินคาในรานขายของท่ีระลึกนาสนใจ 

และมีเอกลักษณของไทย มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุมระดับมาก 

  3.2   ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว 
ชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานราคา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 4 ขอ โดยรานคาตาง ๆ มีปายแสดงราคาและระบุราคา

อยางชัดเจน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุมระดับมาก รองลงมาคือ ในรานคาของท่ีระลึกและแหลง 

เชิงวัฒนธรรมตาง ๆ สามารถบริการรับบัตรเครดิตในการชำระเงิน ราคาของท่ีระลึกมีความเหมาะสม

กับคุณภาพ และไดรับสวนลดหรือราคาพิเศษจากแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือรานคา 
ของที่ระลึก มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุมระดับมาก และราคาต๋ัวเขาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ไมแพงมากอยูระดับปานกลาง 
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 3.3  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานชองทางการจัดจำหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 3 ขอ โดยการคมนาคมสะดวกเขาถึง 

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในกลุม รองลงมาคือ ระยะเวลาในการเปดปด 

ของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและรานขายของท่ีระลึกมีความเหมาะสม และมีแหลงทองเท่ียว 

เช่ือมตอใกลเคียงกัน สามารถไปไดหลายแหง มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม และมีปายบอกช้ีทางเขา

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง 

 3.4  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีระดับปานกลางทุกขอ ยกเวนขอการโฆษณาโปรแกรม

ทัวรผานหนังสือพิมพ/นิตยสารท่ัวไป อยูในระดับมาก โดยมีสวนลดราคาคาเขาชมแหลงทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม เมื่อมาทองเที่ยวเปนหมูคณะมีคาเฉลี่ยมากที่สุดในกลุม รองลงมาคือ ไดรับสวนลด

หรือของแถมจากรานขายของท่ีระลึกและแหลงทองเท่ียว รานขายของตาง ๆ มีของขวัญแจก 

ในเทศกาล เชน ปใหม ตรุษจีน และแหลงทองเท่ียวมีการสงเสริมการขายจาก ททท. มีคาเฉล่ียนอย

ที่สุดในกลุม  

 3.5  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานผูใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายขอ พบวา มีระดับมากทุกขอ โดยในรานขายของท่ีระลึกและแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

มีผูใหบริการจำนวนเพียงพอในการใหบริการ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุมระดับมาก รองลงมาคือ  

ผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวและรานขายของมีการแตงกายเรียบรอย ผูใหบริการอธิบายประวัติและ

ความสำคัญของแหลงทองเท่ียวไดดี ผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและรานขายของ 
ที่ระลึกเปนมิตรและมีน้ำใจกับนักทองเที่ยว และผูใหบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ 
รานขายของท่ีระลึกอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกนักทองเท่ียวอยางมีเสมอภาค มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด

ในกลุม 

 3.6 ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 
ที่เลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับปานกลางทุกขอ ยกเวนขอแหลงทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมมีความสะอาดเปนระเบียบ อยูในระดับมาก โดยการจัดของในรานขายของท่ีระลึก 

มีระเบียบเรียบรอย มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุมระดับปานกลาง รองลงมาคือ ชองทางในรานขายของ
ที่ระลึกไมแคบมาก บรรยากาศของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสงบดี ภายในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 

มีปายบอกทาง และปายใหขอมูลตาง ๆ เพียงพอ และแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีสิ่งอำนวย 

ความสะดวกครบทุกอยาง เชน หองน้ำ ที่นั่งพักผอน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม 
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 3.7  ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีน 

ที่เลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ดานกระบวนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับมาก 2 ขอ โดยระยะเวลาในการจัดแสดงโชวตาง ๆ 

มีความเหมาะสม ไมซ้ำซอนกับกิจกรรมอื่น ๆ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุม และข้ันตอนเขาไปในแหลง

ทองเท่ียวไมยุงยากและไมตองตอแถวนาน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม มีระดับปานกลาง 3 ขอ  

โดยในรานขายของท่ีระลึกคิดราคาบริการหรือราคาสินคาถูกตองครบถวน มีคาเฉล่ียมากท่ีสุดในกลุม 

รองลงมาคือ การใหขอมูลทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตไดรวดเร็วและถูกตอง และในแหลงตาง ๆ  

มีระบบการทำงาน การใหบริการท่ีไดมาตรฐาน มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในกลุม 

 4.  การเปรียบเทียบระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ 

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

  4.1  นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีเพศตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการ 

ที่เลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยนักทองเที่ยวชาวจีนเพศชาย มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ มากกวานักทองเท่ียวชาวจีนเพศหญิง 

  4.2  นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีอายุตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุป 

ไดวานักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ไมแตกตางกัน 
  4.3  นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันระดับสวนประสมการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปไดวานักทองเท่ียวชาวจีนที่มีระดับ 

การศึกษาตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 
แตกตางกัน จึงทำการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD พบวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในกรุงเทพฯ มากกวา นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปริญญาตรี  

และสูงกวาปริญญาตรีและนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีระดับ 

สวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ นอยท่ีสุด 
  4.4  นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุป 
ไดวานักทองเที่ยวชาวจีนที่มีอาชีพตางกัน มีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ไมแตกตางกัน 
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  4.5  นักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกันระดับสวนประสม 

การตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปไดวานักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือนตางกัน มีระดับสวนประสม

การตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกัน จึงทำการเปรียบเทียบรายคู

ดวยวิธี LSD พบวานักทองเที่ยวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 8,001-9,500 หยวน มีระดับ

สวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มากกวานักทองเท่ียวชาวจีน

ที่มีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 9,500 หยวน ขึ้นไป 6,501-8,000 หยวน และต่ำวา 2,000 หยวน และ

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคลตอเดือน 3,501-5,000 หยวน มีระดับสวนประสมการตลาด

บริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ นอยกวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีรายไดสวนบุคคล

ตอเดือน ต่ำกวา 2,001-3,500 หยวน และ 5, 001-6,500 หยวน 

 5. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการทองเท่ียว 

ของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

  5.1  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับวัตถุประสงค 

ในการทองเท่ียว พบวา อายุ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับวัตถุประสงคในการทองเท่ียว  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ และระดับการศึกษา 

กับวัตถุประสงคในการทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.2  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสิ่งท่ีมีความสนใจ 

มากท่ีสุดในการทองเท่ียวพบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับสิ่งท่ีมี

ความสนใจมากท่ีสุดในการทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  5.3  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสมาชิกท่ีรวม 

ในการทองเท่ียว พบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับสมาชิกท่ีรวม 

ในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวจีน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  5.4  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับผูที่มีสวนรวม 

ในการตัดสินใจเลือกมาทองเท่ียว เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับผูที่มี
สวนรวมในการตัดสินใจในการเลือกมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มีความสัมพันธกัน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  5.5  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจำนวนสมาชิกท่ีรวม
เดินทางมาทองเท่ียว พบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา และอาชีพกับจำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมา

ทองเท่ียวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
กับจำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมาทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 
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  5.6  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับชวงวันท่ีจะเดินทาง 

ในการทองเท่ียว พบวา อายุ ระดับศึกษา อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนกับชวงวันท่ีเดินทางมา

ทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศกับชวงวันท่ีเดินทาง

มาทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.7  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับจำนวนคร้ังใน 

การทองเที่ยว พบวา อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับจำนวนครั้งในการทองเท่ียว มีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ ระดับศึกษา อาชีพ กับจำนวนคร้ังใน 

การทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.8  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับโอกาสหนาท่ีจะกลับ

มาทองเท่ียว พบวาอายุ และระดับศึกษากับโอกาสหนาท่ีจะกลับมาทองเท่ียว มีความสัมพันธกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนกับโอกาสหนาท่ี

จะกลับมาทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.9  จากการศกึษา ความสมัพนัธระหวางปจจยัสวนบคุคลกบัระยะเวลาในการทองเท่ียว 

พบวา อายุ และระดับศึกษากับระยะเวลาในการทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ในขณะท่ีเพศ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับระยะเวลา 

ในการทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.10  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับคาใชจาย 

ในการทองเท่ียว พบวา อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับคาใชจายในการทองเท่ียว  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ กับคาใชจายในการทองเท่ียว 

ไมมีความสัมพันธกัน 

  5.11 จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับสื่อที่รูจากขอมูล 
แหลงทองเท่ียว พบวา เพศ อายุ ระดับศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน กับสื่อที่รูจากขอมูล
แหลงทองเท่ียว มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  5.12  จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการใชบริการ 

ในการทองเท่ียว พบวาอายุ อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนกับการใชบริการในการทองเท่ียว  

มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะท่ีเพศ และระดับศึกษากับ 

การใชบริการในการทองเท่ียว ไมมีความสัมพันธกัน 
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อภิปรายผล 

 งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียว

ชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20– 30 ป โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปน

พนักงานบริษัท สำหรับรายไดสวนบุคคลตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 6,500 หยวน คิดเปนเงินไทย

ประมาณ 25,000-32,500 บาท มากท่ีสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเพศชายชอบการเดินทางมากกวา

เพศหญิง และผูที่มีอายุต่ำกวา 30 ป ทำงานในบริษัทมีรายไดเพียงพอมักจะมีสภาพดานรางกาย 

และจิตใจมีความพรอมในการเดินทาง 

 2.  การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคคือเพ่ือพักผอนหยอนใจ มากท่ีสุด สิ่งท่ี

นักทองเท่ียวชาวจีนมีความสนใจในการทองเท่ียวคือ วิถีชีวิตความเปนอยูของคนไทย มากที่สุด 

สมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเที่ยวดวยกันคือเพ่ือนสนิท มากที่สุด ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกมา

ทองเท่ียวคือ กลุมเพ่ือน มากท่ีสุด จำนวนสมาชิกท่ีรวมเดินทางมาเท่ียวคือ 2-5 คนมากท่ีสุด  

นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในกรุงเทพฯ ในชวงวันเทศกาลมากท่ีสุด สวนใหญ

ที่มาเปนคร้ังแรกมากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีนมาเท่ียวแลวสวนใหญอยากจะกลับมาเท่ียวอีก 

มากท่ีสุด นักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ใชเวลาในการทองเท่ียวเปน

ระยะเวลา 6-10 วัน มากท่ีสุด มีคาใชจายประมาณ 5,001 – 7,000 หยวน คิดเปนเงินไทยประมาณ 

25,000-35,000 บาท มากที่สุด นักทองเที่ยวชาวจีนรูจักแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ 

จากญาติ / เพ่ือนแนะนำมากท่ีสุด และใชบริการดวยตนเองมากท่ีสุด เน่ืองในเทศกาลตาง ๆ  

มีวันหยุดหลาย ๆ วัน คนจีนพอท่ีจะมีโอกาสเดินทองเท่ียวนอกประเทศเพ่ือพักผอนหยอนใจ หา 
ความสนุกและเพ่ือเปดหูเปดตาท่ีจะเรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูที่แตกตางกัน จึงนัดกับกลุมเพ่ือน

เดินทางมาเท่ียวประเทศไทย สวนประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสวยงาม  

มีชื่อเสียง และไมหางจากประเทศจีนมาก จึงทำใหคนจีนสนใจที่จะมาเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของจรัสนันท  สิทธิเจริญ (2550: 66-69) ไดทำการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการทองเท่ียวในภาคเหนือของ
นกัทองเทีย่วชาวไทย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเดินทางทองเทีย่วเพ่ือการพักผอนเปนวัตถุประสงคหลกั 

จำนวนท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียวสวนใหญมากกวา 3 วัน และนิยมเดินทางทองเท่ียวในชวงวัน

หยุดตามเทศกาลตาง ๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบขอมูลแหลงทองเท่ียว

จากบุคคลใกลชิด ไดแก ญาติ พ่ีนองและบุคคลในครอบครัว 
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 3.  ระดับสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวชาวจีนท่ีเลือก

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

มีระดับมาก 3 ขอ เรียงตามลำดับไดดังน้ี ผลิตภัณฑหรือบริการ ผูใหบริการ ราคา และมีระดับปานกลาง  

4 ขอ เรียงตามลำดับไดดังนี้ ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการใหบริการ 

และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เน่ืองจากแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ มีชื่อเสียง  

สวยงาม มีเอกลักษณของไทย และเมืองไทยไดขึ้นชื่อดวยเมืองย้ิม ผูใหบริการเปนมิตรและมีน้ำใจ 

กับนักทองเท่ียว และเร่ืองสำคัญอีกอยางหน่ึงคือ คาใชจายในการทองเท่ียวไทยไมแพงมาก จึงทำให

นักทองเท่ียวคนจีนชื่นชอบการทองเท่ียวไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจตุภัทร เบี้ยวบรรจง 

(2553: 153-163) ไดทำการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมของนักทองเท่ียว

ชาวไทยท่ีเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดท่ีกลุมตัวอยาง 

ใหความสำคัญระดับมาก ไดแก ปจจยัดานผลิตภัณฑ ปจจยัดานอ่ืน ๆ ปจจยัดานสถานท่ี ใหความสำคัญ

ปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานราคา โดยปจจัยยอยท่ีมีความสำคัญ 

ตอการตัดสินใจอันดับ 5 อันดับแรกตามลำดับคาเฉล่ีย คือ ปจจัยดานแหลงทองเที่ยววัฒนธรรม

ประเพณี ปจจัยดานแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่สวยงาม ปจจัยดานภัตตาคารมีใหเลือก 

หลายประเภท ปจจัยดานผูคนในแหลงทองเท่ียวเปนมิตรและมีน้ำใจกับนักทองเท่ียวและปจจัย 

ดานสภาพของแหลงทองเท่ียวซ่ึงมีความสมบูรณของธรรมชาติเทากัน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอการทองเท่ียวในระดับมาก จะเดินทางกลับมาเท่ียวเชียงใหมอีกและจะมีการแนะนำใหญาติ  

เพ่ือน หรือคนรูจักมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 

 4.  ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับพฤติกรรมการทองเท่ียวของ

นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ  

ซึ่งหมายความวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีอายุ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรม 
ในการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ที่แตกตางกัน โดยลักษณะปจจัยสวนบุคคล

เปนสิ่งที่บงบอกถึงประสบการณของผูนั้น ตลอดจนอายุ และรายไดตอเดือนท่ีเปนส่ิงที่บอกถึง 
วุฒิภาวะและความสามารถความพรอมของนักทองเท่ียวชาวจีน ที่สามารถตัดสินใจเองไดหรือไม 

ในการพิจารณาการทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพชราวลี พิเสฏฐศลาศัย (2553: 80-83) 

ทำการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอตลาดน้ำบางนอย จังหวัด

สมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายไดสวนบุคคลตอเดือน สถานภาพการสมรสและภูมิลำเนาตางกัน มีความพึงพอใจตอตลาดน้ำ
บางนอย จังหวัดสมุทรสงคราม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับ

งานวิจัยของเจริญศรี จวนสาง (2552: 117-118) ทำการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ 
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นักทองเท่ียวท่ีมีตอการมาไหวพระ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียว 

ทีมีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือนตางกันมีระดับความพึงพอใจ 

ในการมาไหวพระ 9 วัดแตกตางกัน โดยมีนัยสำคัญสถิติที่ระดับ .05  

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 

  1.1  ผลิตภัณฑหรือบริการ สินคาของรานขายของท่ีระลึกควรเพ่ิมเอกลักษณของไทย 

ใหมากข้ึน เพ่ือดงึดดูใจนกัทองเท่ียวชาวจีน และควรพิจารณาเพ่ิมการแสดงโชวของศลิปวฒันธรรมไทย

ใหมีความนาสนใจและหลากหลายมากย่ิงข้ึน หรือเพ่ิมกิจกรรมใหนักทองเท่ียวชาวจีนมีสวนรวม 

มากข้ึน นอกจากน้ัน ควรหาจุดเดนของแตละแหลงทองเท่ียว รวมถึงแตละจังหวัด แลวพัฒนาใหดีขึ้น 

แลวเช่ือมโยงจังหวัดและแหลงทองเท่ียวท่ีใกลเคียง กระตุนจังหวัดรอบขางพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว 

และชวยกันไดซึ่งกันและกัน ลดการแขงขันการแยงนักทองเท่ียว เพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติ 

  1.2  ราคา ควรปรับราคาต๋ัวท่ีเขาแหลงทองเท่ียวใหเหมาะสม และต๋ัวคนตางชาติ 

กับคนไทยไมควรตางกันมากมาย เพราะหากนักทองเท่ียวชาวจีนมาทองเท่ียวแลวรูสึกวาไมคุมกับ

ราคาคาเขาชม จะทำใหนักทองเท่ียวชาวจีนไมเกิดความตองการอยากจะกลับมาเท่ียวอีกคร้ังหน่ึง

และจะหันไปทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน ๆ หรือไปเที่ยวประเทศอ่ืนแทน 

  1.3  ชองทางการจัดจำหนาย ควรจะจัดปายเสนทางจราจรใหมีขอความภาษาจีน 

ในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวและรานขายของท่ีระลึกตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการทองเท่ียวของ

ชาวจนี ควรท่ีจะจดัระบบการเดินทางระหวางแหลงทองเท่ียวท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือสะดวกท่ีจะไปหลาย ๆ ที ่ 

  1.4  การสงเสริมการตลาด หนวยงานการพัฒนาการทองเที่ยวควรจะจัดการสงเสริม
การขายท่ีแหลงทองเท่ียว และเม่ือเทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม ตรุษจีน ควรจะแจกของท่ีระลึก และ 

เมื่อนักทองเท่ียวมาเปนกลุม ตั๋วเขาแหลงทองเท่ียวควรจะมีสวนลดหรือราคาพิเศษ และตองเพ่ิม 

การโฆษณาทางอินเทอรเน็ตและโทรทัศนใหมากข้ึน 

  1.5  ผูใหบริการ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในกรุงเทพฯ ของนักทองเท่ียวชาวจีน ดังน้ัน ผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวตาง ๆ ตองสามารถอำนวย

ความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวอยางเสมอภาค มีความรู มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเปนมิตรกับ 

นักทองเที่ยว การแตงกายเรียบรอย ผูใหบริการควรใหบริการท่ีรวดเร็วข้ึน และใหบริการลูกคา 

อยางจริงใจ และเพ่ิมผูใหบริการท่ีสามารถใชภาษาจีนใหมากข้ึน เพราะนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว

ประเทศไทยสวนใหญไมสามารถพูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได 
  1.6  สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ควรมีการเพ่ิมจำนวนของหองน้ำเพ่ือใหเพียงพอกับ 

ผูมารับบริการและการดูแลหองน้ำใหสะอาดอยูตลอดเวลา รวมถึงการเพ่ิมจุดใหบริการน้ำดื่มให
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เพียงพอกับผูใชบริการ จัดระเบียบสถานท่ีทองเท่ียวใหมีระเบียบ หมั่นดูแลรักษาความสะอาด และ

ปรับปรุงถนน เสนทางการจราจร และควรจัดปายบอกทางและปายแนะนำแหลงทองเที่ยวหรือ 

สถานกอสรางท่ีเปนภาษาจีนใหชัดเจน ถาในแหลงทองเท่ียวมีขนาดกวางใหญ ควรจัดรถชมสำหรับ

แหลงทองเท่ียว เพ่ืออำนวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว และสรางความประทับใจและความพึงพอใจ

ใหเกิดกับนักทองเท่ียวชาวจีนอยางมากท่ีสุด 

  1.7  กระบวนการใหบริการ จัดระบบการทำงานมีมาตรฐานมากขึ้น และมีการให 

ขอมูลทางโทรศัพทและอินเทอรเน็ตไดรวดเร็วและถูกตอง ถาเปนไปได ควรจะจัดระบบการใหขอมูล

เปนภาษาจีน และเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล และจะกระตุนการทองเท่ียวของ 

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได 

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสำหรับผูสนใจที่จะทำการวิจัยในครั้งตอไป ดังน้ี 

  2.1  การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะพฤติกรรมและสวนประสมการตลาดที่มีผล 

ตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ เทาน้ัน ไมได
ศึกษาสวนประสมการตลาดที่มาทองเที่ยวตามธรรมชาติในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น และไมไดศึกษา

ถึงผลกระทบตอผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว ชุมชนในทองถ่ิน สังคม เศรษฐกิจ และสภาพ

สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ดังน้ันผูสนใจจะศึกษาตอไปควรศึกษาใหครอบคลุมถึงปจจัยท่ีกอใหเกิด 

ผลกระทบดังกลาว 

  2.2  ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเอื้อตอความตองการ 

ของนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทย 

  

สรุป 
 จากผลการวิจัยสรุปไดวา นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ในกรุงเทพฯ สวนใหญมาเพ่ือการพักผอนหยอนใจ และมาดวยกัน 2-5 คน ใชเวลาในการทองเที่ยว  

6-10 วัน และมีคาใชจายประมาณ 5,001 – 7,000 หยวน ซึ่งนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ 
แตกตางกันมีระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ  

ไมแตกตางกัน สวนนักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมีระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมี
ระดับสวนประสมการตลาดบริการท่ีเลือกทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพฯ แตกตางกัน 
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