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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1. ศกึษาระดับความคิดเห็นด้านภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและตดัสนิใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน และ 2. ศึกษาตัวก าหนดการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีเข้ามา
เที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 398 คน เป็นวิจัยเชิงส ารวจ เครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ
พรรณนา เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมานวเิคราะห์ด้วยเทคนิดการถดถอย
พหุคูณ ด้วยวิธ ีEnter Selection ผลการวจิัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่อาศัยอยูม่ณฑลกวางตุ้ง     
ชอบแหล่งท่องเที่ยวแบบนันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สว่นใหญ่มากับเพื่อนและใช้รถสองแถว     
พัก 3-4 วัน มากที่สุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยส่วนใหญ่ 1001-3000 หยวน นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นในสัดส่วน  
ที่เท่ากัน คือ ภาพลักษณ์ และทรพัยากรการท่องเที่ยว รองลงมา คอื สิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนผลการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณู พบวา่ สิ่งอ านวยความสะดวกมผีลต่อการตัดสินใจมากทีสุ่ด โดยมสีัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยพหุคูณ (0.304) รองลงมา คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยวมผีลตอ่การตัดสินใจโดยมีสมัประสิทธ์ิการถดถอย
พหุคูณ (0.263) อันดับสุดท้ายคือ ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมผีลต่อการตัดสินใจ โดยมีสมัประสิทธ์ิการถดถอย
พหุคูณ (0.224) 
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ABSTRACT 
The objectives of the research were 1. to study the level of perspective on tourism image, 
facilities, tourism resources, and Chinese tourists’ decision-making, 2. to study the 
determination of Chinese tourists’ decision-making in selecting tourist attractions in Chiang Mai 
Province. It was a survey research and involved three hundred and ninety-eight Chinese 
tourists who visited Chiang Mai. The data obtained from the questionnaire were analyzed with 
descriptive statistics of percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics by Enter 
multiple regression analysis. The findings revealed that most of Chinese tourists who visited 
Chiang Mai lived in Guangdong Sheng. They liked the recreational attractions and natural 
attractions. Most tourists accompanied by friends and took the local minibus service. They 
stayed around 3-4 nights and spent their 1,001-3,000 Chinese Yuan. The level of Chinese 
tourists’ perspective focused on tourism image, tourism resources, and facilities respectively. 
Results of Enter multiple regression analysis indicated that facilities affected to the decision-
making the most by having the regression coefficient of 0.304. Tourism resources affected to 
the decision-making by having the regression coefficient of 0.263, and tourism image affected 
to the decision-making by having the regression coefficient of 0.224 respectively. 
 

Keywords : Tourism Image / Tourism Resources / Facilities / Decision-making  
                Determinants / Selecting Tourist Attractions 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของโลกทั้ง
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคญัมากข้ึนในอนาคต ท้ังนี้เพราะการ
ท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้มหาศาล และรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญกา้วหน้าช่วยสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมากมายและกว้างขวาง การท่องเที่ยวจึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับทุกภาคธุรกิจด้านการบริการ (Holloway & Humphreys, 2012) หน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวต่างมีเป้าหมายที่จะด าเนินงานเพื่อความเจรญิรุ่งเรืองและมีความยั่งยืน มุ่งให้ความส าคญักับกลไก
การสร้างภาพลักษณ์หรือความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว (Jitangwatana, B., 2012.) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
การรับรูเ้พราะการรบัรู้ของนักท่องเที่ยวเกิดจากการเห็นหรือการไดย้ินจากสื่อการประชาสัมพันธ์ในรปูแบบต่างๆ 
และรับรู้จากประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภาพลกัษณ์ที่เกิดจากการรับรู้เป็นภาพลกัษณ์      
ที่ก่อให้เกิดความเชื่อหรือความรู้ ซึง่ความเชื่อและความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวได้รับมาจาก
แหล่งข้อมูลตา่ง ๆ อันจะเป็นปัจจยัหนึ่งในการจูงใจหรือการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว แห่งนั้น (Tourism Authority of Thailand., 
2016.) การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ ทั่วโลก รัฐบาลจึงให้ความส าคญั
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิง ส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศใน
แถบเอเชียและอาเซียนตา่งก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวท่ัวโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ตนเพิ่มมากขึ้น ภารกิจดา้นการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจท่ี ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ จึงได้มีการบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วน



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับพิเศษ  มกราคม - เมษายน  2561         ISSN 2408 - 0845
155

 
 

หนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาตมิีความอุดมสมบูรณ์และบุคลากรภาคการ
ท่องเที่ยวมีศักยภาพด้วยแล้วยังจะเป็นปัจจัยส าคญัที่จะช่วยผลักดันให้แต่ละประเทศมีข้อไดเ้ปรียบในการแข่งขัน
และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้เติบโตได้อย่างมั่นคง (Ministry of Tourism and Sports.,2016.) 
ในอนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 67 ล้านคน ส าหรับ
แนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวระหวา่งประเทศของไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง 
ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันในป ีพ.ศ. 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32.5 ล้านคน (Department of Tourism., 
2017) ทั้งนี้การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นไป ตามแนวโน้มที่ควรจะเปน็ และภายใต้สมมติฐานว่าสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวไทยอยู่ในภาวะปกตไิมม่ ีเหตุการณ์หรือวิกฤตการณ์ใดๆ ทีส่่งผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยออ้มต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในช่วงเวลานับจากน้ีเป็นต้นไป โดยกลุ่มตลาดหลัก ยังจะเป็นกลุม่เดมิ แต่
นักท่องเที่ยวจีนจะมีสดัส่วนเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม โดยสภาพข้อเท็จจริงแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจ ภัย
ธรรมชาติขนาดใหญ่ โรคระบาดรา้ยแรงและความขัดแย้งทางการเมอืงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
ยังคงเป็นปัจจัยหลักท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้า เสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเป็นท่ีเชื่อกันว่าความส าคัญของการท่องเที่ยวจะมีมากข้ึนในอนาคต 
เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหก้ารท่องเที่ยวในปัจจุบันกลายเป็น
แหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศท่ีสร้างรายไดเ้ป็นอันดับแรกของประเทศ อีกท้ังการเดินทางท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมีมาแต่โบราณกาล และได้พัฒนาการมาเป็นล าดับ ผนวกกับยิ่งมคีวาม
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยสีมัยใหม่ โดยเฉพาะการคมนาคมขนสง่ก็ยิ่งท าให้การเดินทางท่องเที่ยวขยายวง
กว้างออกไป โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ หลากหลายกันไม่ว่าเพื่อธุรกิจ เพื่อนันทนาการ และเพื่อศึกษาหาความรู้ใน
สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็น การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสว่นบุคคลเหล่านีไ้ด้เติบโตรวมกันเป็นกลุ่มมาก
ขึ้น จนกระทั่งต้องอาศัยเทคนิควิชาการเฉพาะ การวางแผน การจดัองค์การและการตลาด รวมเข้าแลว้
เรียกว่า “อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว” ซึ่งจะมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของนานาประเทศในปัจจุบัน 
          ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2531 เป็นต้นมาประเทศไทยไดร้ับความไว้วางใจให้เปน็ประเทศแรกๆที่รัฐบาลจีน
อนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกไปเที่ยวต่างประเทศ ประเทศไทยจึงมโีอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยือน
เพิ่ม มากขึ้นทุกป ีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง จ านวน 8.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2559 
Department of Tourism, 2015) รวมถึงในปัจจุบันความสัมพันธร์ะหว่างประเทศไทยกับประเทศจนีมีการ
ประชาสมัพันธ์มากขึ้นท้ังด้าน การธุรกิจ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษาและด้านการบันเทิง เป็นตน้ ประเทศ
ไทยมีความเจรญิเติบโตในทางด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลไทยก็สนับสนุนให้ ชาวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองไทย 
           ภาคเหนือตอนบนมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีหลากหลายโดยเฉพาะจังหวดัเชียงใหม่มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ี
น่าสนใจมีอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเปน็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Department of 
Tourism, 2017 ท าให้แหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยนักท่องเที่ยวชาว
จีนส่วนใหญ่ก็เลือกมาท่องเที่ยวท่ีจังหวัดเชียงใหม่และส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีมาเป็นกลุ่มที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางหนังจีนเรื่อง “The Lost in Thailand” เนื่องจากสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
นั้นยังคงสภาพที่สะอาดและเป็นธรรมชาติอยูม่ีเสน่ห์และเอกลักษณ์เป็นของตัวเองท าให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวท่ี



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  Special Issue  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
156

 
 

เพิ่มมากข้ึน จนท้ายที่สดุส่งผลให้การท่องเที่ยวไทยได้เตบิโตมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สามารถท ารายได้เขา้
ประเทศได้อย่างมากมายมหาศาลและมีความแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวจีน 
เข้ามาเป็นจ านวนมากขึ้นก็ท าให้เกิดปัญหามากมายให้แก่ประชาชนเชียงใหม่ด้วยหลายๆ ดา้น เช่นด้าน
การจราจรตดิขัดและด้านท่ีพักอาศัยไมเ่พียงพอซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและเป็นปัจจยัดึงดูด     
ให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวนั้น 

แต่เมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเป็นจ านวนมากข้ึนท าให้เกดิปัญหามากมายแก่ประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่หลายๆ ด้าน เช่น (1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการจราจรตดิขัด สถานท่ีบางแห่งถนน
แคบส่งผลท าให้การเดินทางมีความล่าช้า เสยีเวลาในการเดินทางท าให้ไปถึงที่หมายหรือแหล่งท่องเที่ยวช้าลง 
สถานท่ีท่องเที่ยวบางแห่งถังขยะไม่เพียงพอท าให้สิ่งแวดล้อมมีมลภาวะเป็นพิษ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการท่องเที่ยว อาทิ การคมนาคม ป้ายบอกทางขาดความชัดเจนและห้องน้ าท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั (2) ด้านความ
สะอาดและด้านที่พักอาศัย โดยเฉพาะบางจังหวัดไมเ่พียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น
เทศกาลส าคัญท าให้คนเข้ามาเที่ยวจ านวนมาก ซึ่งเจ้าของสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีดูแลแหล่งท่องเที่ยวไม่มีการ
วางแผนรองรับปัญหานี้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่มีความประทับใจ ทา้ยที่สุดไม่กลับมาเที่ยวซ้ าอีก ซึ่งสิง่เหล่านี้
เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกและเปน็ปัจจัยดึงดดูให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวนั้น (3)  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ บางแห่งไม่ไดน้ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และยังไม่ได้เปดิให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวอย่างหลากหลาย ท้ายทีสุ่ดเกิดการสญูเสียโอกาสทางด้านรายได้จากการท่องเที่ยว และ (4) สถานท่ี
ท่องเที่ยวบางแห่งมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดผี่านเรื่องราว ต านานทีม่ีอัตลักษณ์เฉพาะ แตไ่มม่ีการประชาสัมพันธ์
ถึงเรื่องราว ต านานและความส าคญัของคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  
 แต่ปัจจุบันรัฐบาลไทยและหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ ส านักงานจังหวัดเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้พยายามแกไ้ขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวดว้ย
สะดวกสบายและแกไ้ขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนภายในท้องถิ่น อีกท้ังกระแสของการท่องเที่ยวช่วยให้
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่มีการฟื้นตัวและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว แตย่ังมีปัญหาของแหล่ง
ท่องเที่ยวบางประเภทท่ีมผีลท าใหคุ้ณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและความนิยมลดลงไปเช่นกัน ส่วนใหญเ่ป็นปัญหา
ทางด้านกายภาพ เช่น อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแออัดและท าลายทัศนียภาพและสภาพแวดล้อม การใช้ประโยชน์
ในที่ดินเพื่อการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งขาดความเหมาะสม โครงสร้าง
พื้นฐานในบางสถานท่ีไม่เอื้อต่อการเดินทาง เช่น ระบบการคมนาคมขนส่งเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไมส่มบูรณ์ 
เกิดความล่าช้าในการเดินทาง สถานท่ีบางแห่งมีปัญหาด้านมลพิษทัง้ทางน้ า อากาศ เสียงและกลิ่น รวมทั้งขยะ
และสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ดังนั้น จากประเด็นสารสนเทศดังกล่าว จึงไดท้ าผู้วิจัยท าการศึกษาวิจัยตัวก าหนดการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกประเภทแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นดา้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาตัวก าหนดการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม ่
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สมมุติฐำนกำรวิจัย 
      จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เพื่อสกัดเป็นสมมติฐานดังรายละเอียดดังนี้  
       H1 : ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
       H2 : ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ 
       H3 : สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีผลต่อการตดัสินใจ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 1. ประชากรในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีตัดสินใจเข้ามาเทีย่วในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่ แต่เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีใช้ในการวิจัยนี้มีจ านวนมาก และผู้วิจัยไม่ทราบจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีเข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่ท่ีแน่นอน ดังนั้น จึงได้ค านวณขนาดกลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการท าวิจัย
ครั้งนี้โดยใช้วิธีการเปดิตารางส าเรจ็ของ Cochran (1953) โดยก าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ระดับคา่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และได้กลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 398 คน  
     2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างจ าแนกไปยังสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีได้รับความนยิมจ านวน 
6 แห่ง และท าการเก็บข้อมลู 2 วิธี คือ เก็บด้วยตนเองและมอบหมายให้เพื่อนท่ีท างานบริษัททัวร์ในจังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินการเก็บให้ตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 6 ประเภท คือ (1) ด้านนันทนาการ (บริเวณ
ถนนนิมมานเหมินท์) ได้รับกลับคนืมา 133 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.42 (2) ด้านวัฒนธรรม (บ้านบ่อสร้าง) ได้รับ
กลับคืนมา 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.34 (3) ด้านธรรมชาติ (มหาวทิยาลัยเชียงใหม่) ได้รับกลับคืนมา 66 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 16.58 (4) ด้านประวัติศาสตร์ (ประตูท่าแพ) ได้รับกลับคืนมา 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.58    
(5) ด้านศิลปะ (พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ) ได้รับกลับคืนมา 60 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 15.07 และ (6) ด้านประเภทน้ าตก 
(น้ าตกห้วยแก้ว) ไดร้ับกลับคืนมา 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.01 โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน คือ เดือน
มิถุนายน 2560 เพื่อให้ได้ครอบคลุมตามจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยผูว้ิจัยไดส้ร้างแบบสอบถามขึ้นมาตามวรรณกรรมที่ได้ทบทวนและ     
ได้ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมมีคา่เท่ากับ 0.914 แยกตามด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาคเท่ากบั 0.888 ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 
0.926 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ 0.914 และด้านการตัดสินใจมีค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าครอนบาคเท่ากบั 0.929 แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง     
มากที่สุด  และ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ (1) ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน    
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน (3)  ความคิดเห็นเกีย่วกับตัวก าหนดจ านวน 3 ด้าน คือ 
(1) ด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (2) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และ (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอนุมานใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหุคณู ด้วยวิธี Enter 
Selection    
 

สรุปผลกำรวิจัย 
   ผลการวิจยัสรุปได้ดังนี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
              ผู้ตอบแบบสอบถามนกัท่องเที่ยวจีนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด 
รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับ ปวช/ปวส/อนุปริญญา 
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อาชีพ พนักงานบริษัทมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา ล าดับสดุท้าย คือ ครู/อาจารย์ ส่วนรายได้ของ
นักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวมากท่ีสุด คือ น้อยกว่า 5000 หยวน/เดอืน รองลงมา คือ 5001-10,000 หยวน/เดือน 
ล าดับสุดท้าย คือ 20,001-25,000 หยวน/เดือน ส่วนใหญ่อยู่มณฑลกวางตุ้ง รองลงมา คือ มณฑลเจยีงซู ล าดับ
สุดท้าย คือ มณฑลเหอหนานและมณฑลไหหล า ส่วนใหญ่เที่ยวแบบนันทนาการมากที่สดุ รองลงมา คอื เที่ยว
ทางด้านวัฒนธรรม ล าดับสุดท้ายด้านประเภทน้ าตก 
 2. ข้อมูลค าถามที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนท่ีมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ่
              ผู้ตอบแบบสอบถามนกัท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่มาเทีย่วครัง้แรก การเดินทางส่วนใหญ่ 3-5 คน       
ส่วนใหญ่มากับเพื่อน ระยะเวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 3-4 วัน ส่วนใหญ่นั่งรถสองแถว รองลงมา คือ รถทัวร์ 
ล าดับสุดท้าย คือ รถส่วนตัว ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อครั้งท่ีมาท่องเที่ยวประมาณ 1001-3000 หยวน 
รองลงมา คือ 3001-5000 หยวน ล าดับสุดท้ายต่ ากว่า 1000 หยวน   
   3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ จ านวน 3 ด้าน คือ (1) ด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว          
(2) ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว และ (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี ้
 

ตำรำงที่ 1 ระดับความคิดเห็นของตัวแปรอิสระ คือ (1) ด้านภาพลกัษณ์การท่องเที่ยว (2) ด้านทรัพยากรการ 
              ท่องเที่ยว และ (3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  

 
ด้ำนตัวก ำหนด 

ระดับควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มำตรฐำน 
แปลผล 

1. ด้ำนภำพลักษณ์กำรท่องเท่ียว (ค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 
   1.1 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรูจ้ัก 
   1.2 แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูดใจและน่าตื่นเต้น 
   1.3 แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีต านานหรือเรื่องราวท่ีน่าสนใจ 
   1.4 แหล่งท่องเที่ยวสามารถสื่อถึงการเรียนรู้และประสบการณ์ 
        ที่บอกต่อได้ 
   1.5 ประชาชนในท้องถิ่นหรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีอัธยาศัย  
          ไมตรีดีและเป็นกันเอง 
   1.6 แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นมาตรฐานและปลอดภัย          

4.03 
4.13 
3.94 
3.63 
3.97 

 
4.43 

 
4.06 

0.629 
0.785 
0.824 
0.960 
0.866 

 
0.757 

 
0.832 

มำก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

2. ด้ำนทรัพยำกรกำรท่องเท่ียว (ค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 
   2.1 เชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมดา้นการท่องเที่ยวท่ีโดดเด่นและ 
        สวยงาม 
   2.2 มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
        ของคนในชุมชน 
  2.3 แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณเ์ฉพาะ 
  2.4จังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายของ แหล่งท่องเที่ยว 
  2.5 มีการแบ่งโซนพื้นท่ีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นสัดส่วน                                                                 

4.03 
4.15 

 
4.05 

 
4.06 
3.82 
3.89 

0.629 
0.757 

 
0.776 

 
0.817 
0.914 
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มำก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
 

 
ด้ำนตัวก ำหนด 

ระดับควำมคิดเห็น 
ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มำตรฐำน 
แปลผล 

3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก (ค่ำเฉลี่ยโดยรวม) 
   3.1 มีป้ายบอกเส้นทาง/ข้อมูล และบอกช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว 
        ชัดเจน   
  3.2 รถบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว/ห้องน้ าสะอาด/รา้นอาหาร 
       เพียงพอและมีที่จอดรถสะดวกสบาย 
  3.3 มีการดูแลความปลอดภัยแกชี่วิตและทรัพยส์ินของ 
       นักท่องเที่ยว    
  3.4 มีศูนย์บริการประชาสัมพันธแ์ลบริการข้อมูลแก ่
       นักท่องเที่ยว     
  3.5 การคมนาคมสามารถเข้าถึงแหล่ง ท่องเที่ยวได้สะดวก                    

4.02 
4.01 

 
4.06 

 
4.06 

 
3.92 

 
4.04 

0.699 
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0.868 

 
0.819 
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มำก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

      

 จากตารางที ่1 สรุปความคิดเห็นได้ดังนี้   
   ด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคดิเห็นต่อภาพลักษณ์
การท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.629 อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ประเด็นพบว่าประชาชนในท้องถิ่นหรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีอัธยาศัย ไมตรดีีและเป็นกันเองมากที่สุด (4.43) 
รองลงมาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชยีงใหม่ มีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จัก (4.13) แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นมาตรฐาน
และปลอดภัย (4.06) แหล่งท่องเที่ยวสามารถสื่อถึงการเรียนรู้และประสบการณ์ที่บอกต่อได้ (3.97) แหล่ง
ท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูดใจและน่าตื่นเต้น (3.94) และล าดับสุดท้ายคือแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มตี านานหรือเรื่องราว
ที่น่าสนใจ (3.63) 
   ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลการวิจัยสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นต่อทรัพยากร
การท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.629 อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
เชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวท่ีโดดเด่นและสวยงาม มากท่ีสุด (4.15) รองลงมาแหล่งท่องเที่ยวมี
ความน่าสนใจและมเีอกลักษณ์เฉพาะ (4.06) มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคนใน
ชุมชน (4.05) มีการแบ่งโซนพื้นท่ีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นสัดส่วน (3.89) และล าดับสดุท้าย จังหวดั
เชียงใหมท่ีม่ีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (3.82) 
   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการวิจัยสรุปได้ว่าว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก โดยรวมมคี่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.699 อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า
รถบริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว/ห้องน้ าสะอาด/ร้านอาหารเพยีงพอและมีที่จอดรถสะดวกสบาย ผนวกกบัมีการ
ดูแลความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรพัย์สินของนักท่องเที่ยวมากท่ีสุด (4.06) รองลงมา คือการคมนาคมสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไดส้ะดวก (4.04) มีป้ายบอกเส้นทาง/ข้อมลู-สารสนเทศ และบอกช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว
ชัดเจน (4.01) และล าดับสุดท้าย มีศูนย์บริการประชาสัมพันธ์และบริการข้อมลูแก่นักท่องเที่ยว (3.92)  
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ตำรำงที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter โดยใช้ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจในการ 
              ท่องเที่ยว 
  

ตัวแปรอิสระ กำรตัดสินใจในกำร
ท่องเท่ียว 

 

สัมประสิทธิ ์
กำรถดถอย 

ควำมคลำด
เคลื่อน

มำตรฐำน 

t p-value* Collinearity 
Statistics 

Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี (a) 1.035 0.166 6.234 0.000   

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 0.224 0.060 3.737 0.000 0.410 2.437 
ทรัพยากรการท่องเที่ยว 0.263 0.058 4.508 0.000 0.371 2.692 
สิ่งอ านวยความสะดวก 0.304 0.050 6.057 0.000 0.475 2.106 
F = 129.224 p-value = 0.000b AdiR2 = 0.492 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 วิเคราะห์การถดถอยพหุคณูพบว่าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวท่ีมีผลตอ่การตัดสินใจเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 0.224 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.060 ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวมีผลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวโดยมคี่าสมัประสทิธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.263 และค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.058 สิ่งอ านวยความสะดวกมผีลต่อการตดัสนิใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
การทดถอยเท่ากับ 0.304 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.050 ซึ่งทุกปัจจัยสนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับ
นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ระดับ
มากทุกปัจจัย ดังแนวคิดของ Echtner & Ritchie (2003) ที่สรุปว่าความประทับใจที่มตี่อสถานท่ีหนึ่งๆ หรือ 
การรับรูเ้กี่ยวกับสถานท่ีหนึ่งๆ ไมว่่าจะเป็นภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร สภาพแวดล้อม สถานที่พัก 
ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจากการทีน่ักท่องเที่ยวประเมินต่อสถานท่ีหรือประเมินต่อสภาพแวดล้อมของสถานท่ี
นั้นๆ โดยภาพลักษณ์สถานท่ีจะมผีลต่อการตดัสินใจในการเลือกเดนิทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ 
นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานท่ีนั้นๆ มีภาพลักษณ์ที่ดี เช่น สถานท่ีมช่ืีอเสียง      
มีความสวยงาม มีความสะอาดและมีความปลอดภยั แต่ในทางตรงกนัข้ามนักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงท่ีจะเดินทาง
ไปยังสถานท่ีที่มภีาพลักษณ์ที่ไมด่ี กล่าวคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่เลือกเดินทางไปเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ระดับมาก
ทุกปัจจัย เพราะทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ซึ่งรวมถึงสถานที่ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิง่ที่มนุษย์
สร้างขึ้นเอง สถานท่ีท่องเที่ยวกิจกรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี และวัฒนธรรมทีส่ัมผัสเห็นถึงวัฒนธรรมของ 
แต่ละท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น ดึงดดูความสนใจของนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความสนใจ ดังแนวคิดของ 
(Eisichaikul, R., 2005) ที่สรุปว่าความส าคญัของทรัพยากรการท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทาง
ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งที่มาของรายได้ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและท าให้ประชาชนในพื้นที่น้ันๆ มีความเป็นอยู่   
ที่ดีขึ้น สร้างความภาคภมูิใจให้แกป่ระชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี สะท้อนให้เห็นคุณคา่ของภูมิปัญญาของบรรพชนและ
ก่อให้เกิดการอนุรักษแ์ละพัฒนาไปในท่ีสุด 
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 นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.02 อยู่ระดับมากทุก
ปัจจัยเพราะสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งท่ีสรา้งความสะดวก หรือท าให้การประกอบกิจกรรมต่างๆ กระท าได้
ง่าย เพื่อรองรับกิจกรรมของ ผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจัดการพื้นท่ีสิ่งอ านวยความสะดวก สมัพันธ์กับ
งานวิจัยของ (Maneerat, R., 2007) ที่สรุปว่าสิ่งอ านวยความสะดวกสามารถสนองความต้องการของผู้มาเยือน
ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการในแง่ของประโยชน์ใช้สอยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ช่วย
ป้องกันและรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะประกอบ
กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนเปน็เครื่องมือและสื่อในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มโอกาสให้
นักท่องเที่ยวสัมผสัและชื่นชมธรรมชาติมากข้ึน รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กับการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวและมีบทบาททางอ้อมในการสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็น
ต่อการตดัสินใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ระดับมากทุกปัจจัย ดังแนวคิดของ Wu (2006) และ Gursoy & 
McCleary (2003) ที่สรุปว่าการตดัสินใจเกดิขึ้นไดเ้พราะข้อมลูและสารสนเทศของแหล่งท่องเที่ยวท่ีมคีวาม
เพียงพอ ประหยัดและมคีวามคุ้มค่าในการเดินทางและสอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
               ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว 
เพราะนักท่องเที่ยว ชาวจีนมีความพึงพอใจด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้มและดา้นสิ่งดึงดดูของแหล่งท่องเที่ยว 
รวมถึงความมีช่ือเสียงจากภาพยนตร์ การตามรอยเส้นทางของภาพยนตร์ และอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัด
เชียงใหม ่ด้านศิลปวัฒนธรรม ต านาน เรื่องราวของบรรพบุรุษทีผ่่านมา อันทรงคุณค่า ท าให้เป็นสิ่งดงึดูดใจ     
ในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว ดังแนวคิดของ Leisen (2001) ที่สรุปว่าภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเที่ยว
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะ
มีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจากการไดร้ับข่าวสารเกีย่วกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นจากแหลง่ข้อมูล
ต่างๆทั้งที่เป็น แหล่งข้อมูลอสิระ แหล่งข้อมูลจากหน่วยการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวและประสบการณ์ตรงของ
นักท่องเที่ยว 
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวมผีลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว     
เป็นสิ่งดึงดูดใจใหม้ีการเดินทางท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวเปน็ปัจจัยส าคญัที่นักท่องเที่ยวน ามาพิจารณา
ในการตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวยังสถานท่ีนั้นๆ เพราะเป็นสิ่งท่ีช่วยให้เกิดความสุข ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานหรือประเภท
ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจท าให้เกิดความสุขใจและลดความ 
ตึงเครียด ดังแนวคิดของ Wongvarnish, W. (2003). กล่าวว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งของกิจกรรมหรือมิติอื่นใดท่ีสามารถให้คณุค่าเชิงการท่องเที่ยวได้ เช่น ความสวยงามตาม
ธรรมชาติคณุค่าเชิงประวัติศาสตร ์ต านาน เรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนการเรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่  
  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 สิ่งอ านวยความสะดวกมผีลต่อการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพราะ
สิ่งต่างๆทีผู่้ประกอบการหรือแหลง่ท่องเที่ยวจัดท าขึ้นเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อท าให้การเดินทาง
ท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่ส าคัญมากท่ีสุด คือ เรื่องที่พักแรม ไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบ
โรงแรม รสีอร์ท บังกะโล เกสต์เฮา้ส์ สิ่งส าคัญอันดับรองลงมา คือ การบริโภคจึงต้องมีรา้นอาหารทีส่ะอาด       
มีความปลอดภัยคอยให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการ
นักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวได้เร็วขึ้น ดังแนวคิดของ Collier & 
Harraway (1997) ได้กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพประกอบด้วย (1) สิ่งดึงดูดใจ สถานท่ีหรือเหตุการณ์ 
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(2) สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นบริเวณพื้นท่ีและโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ด าเนินการขึ้นมาเพื่อรองรบักิจกรรม
ของผู้มาเยือนและกิจกรรมในการบริหารจดัการพื้นที่ รวมถึงระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณปูโภค ซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวเพราะจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รบัความสะดวกสบายและเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ แหล่งท่องเที่ยว และ (3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องมีระบบขนส่งประกอบดว้ยเส้นทาง 
ยานพาหนะ และผู้ประกอบการขนส่งเพื่อล าเลียงนักท่องเที่ยวและสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทาง โดย
องค์ประกอบเหลา่นี้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงผลงานวิจยันี้ยังมีความสัมพนัธ์กับ
งานวิจัยของ Phetsatit, P, Dockthaisong, B. & Homying, W. (2015.,pp173 )ที่ได้สรุปว่า ปัจจัยการบริหาร
จัดการภาครัฐ ปัจจยัการบริหารจดัการภาคเอกชนและปจัจัยการบรหิารจัดการภาคประชาชนและองค์กรท้องถิ่น
ต่างมีผลต่อสิ่งอ านวยความสะดวกของการท่องเที่ยว เพราะต้องมีการจัดสรรงบประมาณมาจัดท าโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบขนส่ง ระบบสื่อสารที่ทันสมัยและมีความรวดเร็วในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง  
 ดังนั้น สรุปได้ว่าการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลายและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจะมารองรับกิจกรรมการทอ่งเที่ยว  
เพื่อกระตุ้นความคาดหวัง ความพงึพอใจ ความประทับใจบนพื้นฐานความต้องการส่วนบุคคลนั้น 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว
และสิ่งอ านวยความสะดวกนับเปน็สิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญมากเพราะเปน็ปัจจัยหลักท่ีนักท่องเที่ยวน ามาพจิารณาใน
การตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานท่ีนั้นๆ  
               2. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง เชียงใหม่หรือจังหวัดใกลเ้คียงควรน าผลการวิจัยนี้
ไปก าหนดยุทธ์ศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน        
ซึ่งในอนาคตจะมีก าลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเพื่อท าการขยายตลาดต่างประเทศ 
               3. ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวท่ีจะน าไปวางกลยุทธ์การท่องเที่ยว
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและกลุม่อาเซียนต่อไป 
            ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 
               ผลการวิจัยด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมีค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุดเมื่อเทียบกับปัจจยัอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ  
การตัดสินใจมาท่องเที่ยวในจังหวดัเชียงใหม่ ดังนั้น นักวิจัยที่สนใจจะต่อยอดงานวิจัยนี้ความน าประเดน็
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไปท าการค้นหาตัวแบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต   
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