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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรป

ท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวสะพายเป้        

ชาวยุโรป จ านวน 300 ราย และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาโดยสถิตท่ีิใชไ้ด้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  

จากการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่ท่ีสหราชอาณาจักร  

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  อาชพีเป็นพนักงานบริษัท  รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนจ านวน 3,001 – 6,000 เหรียญ  

ส าหรับพฤตกิรรมการท่องเท่ียวสรุปได้ ดังนี้ นักท่องเท่ียวเคยมาจังหวัดเชยีงใหมเ่ป็นคร้ังท่ี 2 โดยมกี าหนดพักใน

จังหวัดเชียงใหม่ 3-5 วัน  โดยชอบมาท่องเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เพื่อท่องเท่ียว/พักผ่อน ซึ่งเดินทาง 

โดยรถไฟและใชบ้ริการรถเช่า (รถยนต์) เพื่อเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ มากท่ีสุด ในการมาพักผ่อนคร้ังนี้ จะมา

เพียงคนเดียว และตนเอง เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงท่ีสุด ส่วนใหญ่หาข้อมูลและได้รับข้อมูลการท่องเท่ียวจาก

อินเทอร์เน็ต  โดยจะมีการวางแผนสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละวัน แต่อาจถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ซึ่งในการมาคร้ังนี้

ส่วนใหญ่พักโรงแรม ในระดับราคา 16-33 เหรียญ และมีกิจกรรมพิเศษท่ีชอบท าคือ  เดินป่า เท่ียวธรรมชาติ และ        

ดอยสุเทพ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไปมากท่ีสุด ทั้งนี้ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จะกลับมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่อีก และจะ

แนะน าผู้อื่นมาเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่ อกีในอนาคต 

ปัจจัยย่อย 10 อันดับแรก ของส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ 

ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชยีงใหม่เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้แก่ ประชาชนชาวเชยีงใหม่อัธยาศัยไมตรีดี รองลงมา

คือ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  ค่าท่ีพัก เหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ  ค่าเช่ารถ ราคาเหมาะสมไม่แพง 

เหมาะสม  ราคาค่าอาหารเหมาะสม ไม่แพง  สถานท่ีท่องเท่ียวสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย  พนักงานของสายการบิน 

สถานีรถไฟ หรือ พนักงานรถทัวร์มีอัธยาศัยดี เป็นมิตรสื่อสารภาษาอังกฤษได้  สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม  ค่ารถขนส่ง

สาธารณะไมแ่พง เหมาะสม  และพนักงานร้านอาหารมอีัธยาศัยไมตรีด ีสื่อสารภาษาอังกฤษได้  ตามล าดับ 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to study Travel Behavior of European Backpackers in Mueang 

Chiang Mai District. The questionnaire was used to collect data from 300 European Backpackers who were traveling 
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in in Mueang Chiang Mai District. Descriptive statistics as frequency, percentage and mean were used to analyze 

the data.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

The study revealed that the most of respondents were males, 25 – 34 years of age in B.E.2559, who from 

the United Kingdom and educated at bachelor’s degree level, worked as private company employee, average wage 

range between US$3,001 to US$6,000 a month. 

The summary of Travel Behavior of European Backpackers in Mueang Chiang Mai District were following; 

They had had ever been to Chiang Mai once, and this time was twice. They were spent time for 3 to 5 days in 

between November to January for their vacation. They visited Chiang Mai by train and traveled in Chiang Mai by 

renting a car. They had taken a vacation by alone, and highest-level-influenced to decide by themselves. Most of 

them had served and found information for traveling from the internet. Then they had planned a schedule on each 

day, but it can be adjusted for being a suitable time. The Hotel Checking-in for price rating about US$16 to US$33 

a night was favorite for them. The favorite activities were Jungling, Natural based tourism or Ecotourism, and 

Traveling to Doi Suthep. These three places were popular for them. They had planned that they would be right 

back, and suggest others to visit to Chiang Mai. 

The first ten factors of marketing mix that influenced the decision of European Backpackers in Mueang 

Chiang Mai, they were put in order according to the mean as follows: (1) A friendly attitude of natives, (2) Beautiful 

natural and ecosystem attractions, (3) Hotels prices were reasonable for the quality of service, (4) A Car rental price 

was affordable rate, (5) Foods prices were affordable, (6) Attractions were clean, (7) Airport, airline, train, and bus 

staffs were courteous, friendly and can speak English as well, (8) Beautiful attractions, (9) Price travel on public 

transports were affordable, and (10) Restaurant staffs were courteous, friendly and can speak English as well. 

บทน า  

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะนอกจาก

จะสามารถสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิด

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นอกีมากมาย อาทิ โรงแรมและท่ีพัก ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก และการคมนาคม

ขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนจ้างงาน และการกระจายรายได้สู้ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่

ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท โดยในปี 2558 มีนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จ านวน 29,881,091 

คน เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 20.44 ก่อให้เกิดรายได้ 1,447,158.05 ล้านบาท (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา, 2558) 

จากสถิติท่ีผ่านมาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากภูมิภาคต่างๆยังคงเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย

เป็นจ านวนมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าท้ังด้านธรรมชาติและ

วัฒนธรรม อีกท้ังลักษณะความเป็นมิตรไมตรีของคนไทย ท าให้เป็นสิ่งจูงใจให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางมายัง
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ประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยใน  พ.ศ.2556 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 

26,564,725 คน เพิ่มขึ้นจาก  พ.ศ.2555 คิดเป็นร้อยละ 18.76 ในจ านวนนี้มีนักท่องเท่ียวชาวยุโรปมากเป็นอันดับท่ีสอง 

(รองจากนักท่องเท่ียวชาวเอเชียตะวันออก) จ านวน 6,155,582 คน มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.85 เมื่อเทียบกับปี 

พ.ศ.2555 โดยเฉพาะการขยายตัวของนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย และยุโรปตะวันออก ท่ีมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด

เป็นแรงขับเคลื่อนท่ีดีของภูมิภาคนี้ (งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศกองกลยุทธ์การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 

2558: 7-10) นับว่าตลาดนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป จึงน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง เพราะมีการเตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง แมว้า่จะ

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ อาทิเช่น สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองของประเทศไทยท่ีมีความยืดเยื้อยาวนาน 

ภาวะเงินฝืดของประเทศในภูมิภาคยุโรป การระบาดของโรคอีโบลาท่ียังไม่สิ้นสุด เป็นต้น ท้ังนี้  ประเทศไทยยังคงเป็น

จุดหมายปลายทางท่ีนิยม และคุ้มค่าเงินในสายตานักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยจ านวนนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป

ระหว่างเดือน มกราคมถึงกันยายนปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 4,312,420 เป็น 4,414,733 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 2.37 ซึ่งสวนทางกับนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวระหว่างเดือนมกราคมถึง

กันยายน ป ี 2558 ลดลงจากป ี2557 จากจ านวน 12,092,199 เป็น 10,195,835 คิดเป็นร้อยละ 15.68 กรมการท่องเท่ียว 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558: 8) สะท้อนให้เห็นว่า นักทอ่งเท่ียวชาวยุโรปยังมีความมั่นใจต่อประเทศไทย รวมถึง

มกีารเปิดและเพ่ิมความถี่ของเที่ยวบินท่ีเข้าสู่ประเทศไทยของท้ังสายการบินหลักและสายการบินต้นทุนต่ าท่ีมีศูนยก์ลางอยู่

ในภูมภิาคตะวันออกกลางและภูมิภาคยุโรปมากขึน้ (งานวิเคราะห์ตลาดตา่งประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, 2558:7-10) 

จังหวัดเชยีงใหม่ เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของภาคเหนอื มีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านนา และวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท าให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็น

จุดหมายปลายหนึ่งท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคต่างๆ ประกอบกับการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ท่ี

สะดวกสบายและมใีห้เลือกหลากหลายมากขึ้น  เชน่ สายการบินหลักและสายการบินตน้ทุนต่ า ตา่งเพ่ิมเท่ียวบินสู่จุดหมาย

ปลายทางมายังจังหวัดเชยีงใหม ่ เห็นได้จากสถิตจิ านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศท่ีท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในชว่งครึ่งแรก

ของปี  2558  มีจ านวนเท่ียวบินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.80 เมื่อเทียบในช่วงเดียวกันของปี  2557 (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย, 2557: ออนไลน์) ท้ังนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นจังหวัดเป้าหมายท่ีนักท่องเท่ียวชาวยุโรปให้ความนิยมติดหนึ่งใน

ห้าอันดับแรกของจังหวัดในประเทศไทย (ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวแห่งประ เทศไทย, 2557: 

ออนไลน์) ท าให้ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีจะมีรายได้เพิ่มมากขึน้ 

ในปัจจุบัน  การท่องเท่ียวถูกแบ่งตามลักษณะการเดินทางออกเป็น 2 ประเภทหลัก  ได้แก่ 1.การท่องเท่ียวแบบ

หมู่คณะหรือท่ีเรียกว่า Group inclusive tour : GIT ซึ่งแบ่งเป็น กรุ๊ปเหมา และ กรุ๊ปจัด  2.การเดินทางแบบอิสระ หรือท่ี

เรียกว่า Foreign individual tourism : FIT  ซึ่งเป็นการวางแผนการเท่ียวด้วยตนเอง โดยการท่องเท่ียวในลักษณะของ     

การสะพายเป้ (Backpacker) จัดอยู่ในประเภทท่ี 2  (อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว, 2559: ออนไลน์)  ซึ่งปัจจุบัน กลุ่ม

นักท่องเท่ียวในลักษณะสะพานเป้ (Backpacker) นี ้กลายเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวหลักที่ตลาดทอ่งเที่ยวเร่ิมให้ความสนใจมาก

ขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากนักท่องเท่ียวสะพายเป้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ีมีก าลังในการใช้จ่ายน้อย แต่ปัจจุบันนักท่องเท่ียว

สะพายเป้มีมูลค่าการใช้จ่ายใกล้เคียงหรือสูงกว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีซื้อแพ็คเก็จมากับกลุ่มทัวร์ เนื่องจากนักท่องเท่ียว

สะพายเป้จะพยายามแสวงหาประสบการณ์ในเชิงคุณภาพให้มากท่ีสุด และพ านักอยู่ในสถานท่ีหนึ่งเป็นเวลานาน         
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การท่องเท่ียวแบบสะพายเป้ จะท าให้นักท่องเท่ียวมีเวลาอิสระในการท่องเท่ียวสถานท่ีต่างๆ และได้ใกล้ชิดกับวิถีของคน

ท้องถิ่นมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากับบริษัททัวร์ จึงส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายใกล้เคียง กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมากับ

บริษัททัวร์ เพราะใช้เวลาในการท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้น ๆ มากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมากับบริษัททัวร์ (Greg Richards and 

Julie Wilson, 2007)  

จากข้อมูลท่ีกล่าวข้างต้น  การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวสะพายเป้จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเท่ียวแบบสะพายเป ้จะท่องเท่ียวเป็นระยะเวลานานมากกว่านักท่องเท่ียวท่ีมากับบริษัททัวร์ 

พร้อมท้ังยังเลือกท่ีจะใช้บริการสิ่งต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อธุรกิจขนาดย่อม (SME) ซึ่งจะช่วยในการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากธุรกิจขนาดยอ่มนั้นมจี านวนมากในประเทศไทย ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จากกลุ่ม

ผู้ประกอบธุรกิจ ไปสู่กลุม่คนต่าง ๆ ท าให้เกิดการจ้างงานและประชาชน มีรายได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคมดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กิจการร้านอาหารขนาดเล็ก โฮสเทล โฮมสเตย์ ร้านขายของท่ีระลึกเป็นต้น และการเปิด

เขตการค้าเสรีอาเซียน ท าให้การแข่งขันมีสูงขึ้นในตลาดการท่องเท่ียวอาเซียน อาจส่งผลให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

เปลี่ยนสถานท่ีท่องเท่ียวไปประเทศอื่น ๆ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2559) จึงท าให้ 

ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่อง เท่ียวในจังหวัด

เชยีงใหม่ เนื่องจากกลุ่มประเทศยุโรป เป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูงกว่ากลุ่มประเทศอ่ืนๆและมีแนวโนม้การเดินทางมาท่องเท่ียว

ยังประเทศไทยสูงขึ้น โดยผลจากการศึกษาคร้ังนี้ผลท่ีได้ จะใช้เป็นข้อมูลแก่องค์กร ธุรกิจต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และจะเป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว หรือผู้สนใจ ในการน าไปเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนทางการตลาด  

และวางแผนให้บริการเพื่อสอดคล้องกับพฤตกิรรมและความตอ้งการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในอนาคต เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการท่ีแท้จริงของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้ได้ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาทอ่งเท่ียวในจังหวัดเชยีงใหม่ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาทอ่งเท่ียวในจังหวัดเชยีงใหม่ 

2. สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว หรือผู้สนใจ ในการน าไปเป็น

ข้อมูลเพื่อใชใ้นการวางแผนทางการตลาด และวางแผนให้บริการเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การศึกษาคร้ังนี้ จะท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียว     

ในจังหวัดเชียงใหม่  โดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการใดมี

ผลตอ่การตัดสนิใจมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปซึ่งแสดงรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 
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1. แนวคิดการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory 6Ws 1H) 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวถึงการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภคว่า เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อหรือการใช้ของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤติกรรมของผู้บริโภค ค าตอบท่ีได้

จะชว่ยให้นักการตลาดก าหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสมค าถาม

ท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws1H ซึ่งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร 

หรือใชบ้ริการอะไร (What) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อหรือใช้บริการ (Why) ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้ หรือใชบ้ริการ (Who) 

ผู้บริโภคซื้อ หรือใชบ้ริการเมื่อใด  (When) ผู้บริโภคซื้อ หรือใชบ้ริการท่ีไหน  (Where) และผู้บริโภคซื้อ หรือใชบ้ริการอยา่งไร  

(How) เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ค าตอบ หรือ 7Os ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อหรือ

ใช้บริการ (Objects) วัตถุประสงค์ในการซื้อหรือใช้บริการ (Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อหรือใช้บริการ (Organizations) โอกาสในการซื้อหรือใช้บริการ (Occasions) ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคไปท าการซื้อ

หรือใชบ้ริการ (Outlets) และขั้นตอนในการตัดสินใจซือ้ หรือใชบ้ริการ (Operations)  

2. แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวถึง แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ 7Ps ว่าเป็นเครื่องมือหรือ

กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีแต่ละกิจการมีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความ  

พงึพอใจให้สูงสุด โดยประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของ

ลูกค้าให้พงึพอใจในผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมม่ีตัวตนก็ได้  2.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ใน

รูปตัวเงิน ซึ่งราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา 

ผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาต้องค านึงถึง  

3. การจัดจ าหนา่ย (Place) ท่ีต้ังของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึงซึ่งความยากง่ายในการเข้าถึงบริการน้ันมใิช่

แต่เฉพาะทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร และการเข้าถึงบริการอีกด้วย 4. การส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ  

การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย (Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้พนักงาน (Non 

personal Selling) โดยเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจจะเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ ซึ่งต้องใช้

หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน ( Integrated Marketing Communication - IMC)  

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่งขัน  5.บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน (Employees) 

ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าได้แตกต่างและเหนือคู่แข่งขัน 6. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการส่งมอบคุณภาพใน 

การให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  (Customer satisfaction) มีการวางระบบและ

ออกแบบกระบวนการให้บริการเป็นอย่างดี มีขั้นตอนท่ีอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด ลดขั้นตอนท่ีท าให้ลูกค้า

รอนาน และ 7. สิ่งน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม [Total Quality 

Management (TQM)] ในรูปแบบของการให้บริการ  เพื่ อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า  (Customer – Value proposition)  

เป็นองค์ประกอบโดยรวมของธุรกิจบริการท่ีลูกค้าสามารถมองเห็น 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวในภาคเหนือของนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า 

ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิง มีจ านวนท่ีใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่อายุ 21-40 ปี สถานภาพโสด  

จบการศกึษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาทตอ่เดือน ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อนเป็นจุดประสงค์หลัก จ านวนวันท่ีใช้ในการเดินทางท่องเท่ียว     

ส่วนใหญ่มากกว่า 3 วัน และนิยมเดินทางทอ่งเท่ียวในชว่งวันหยุดตามเทศกาลตา่ง ๆ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ ญาติพี่น้อง และบุคคลใน

ครอบครัว บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวได้แก่ ตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเอง นอกจากนี้  

ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมเดินทางท่องเท่ียวร่วมกับบุคคลในครอบครัว และการเดินทางท่องเท่ียวนิยมเดินทางเป็นกลุ่ม

ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยจัดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ล าปาง และสุโขทัย ตามล าดับ และสนใจการท่องเท่ียว 

เชงิวัฒนธรรมมากกว่ารูปแบบอื่น โดยแหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมท่ีสนใจมากท่ีสุดได้แก่ วัดพระธาตุ และศาสนสถาน  

 อมรรัตน์ วงศ์เป็ง (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทย

ของนักท่องเท่ียวชาวยุโรป เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยในช่วง

เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2550 จ านวน 300 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การตัดสินใจท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทาง             

การท่องเท่ียว รองลงมาคือปัจจัยด้านราคาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

ท่องเท่ียว และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว ตามล าดับ โดยในปัจจัยด้านสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว ความสวยงาม ความน่าสนใจ และความมีชื่อเสียงของสินค้าทางการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยมีอิทธิพลมากที่สุด ส่วนความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย และรสชาติของอาหาร

และเคร่ืองดื่มมีอทิธิพลต่อการตัดใจรองลงมา ปัจจัยด้านราคาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว เร่ืองค่าใช้จ่าย

ของแพ็คเก็จทัวร์ ค่าใชจ้่ายการคมนาคม และค่าใชจ้่ายดา้นอาหารและเครื่องดื่ม มีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจมาก ปัจจัยดา้น

การส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียว การโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการประชาสัมพันธ์         

การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนักงาน ตามล าดับ ส าหรับการตัดสินใจมาท่องเท่ียวประเทศไทยของนักท่องเท่ียว

ชาวยุโรป จะเห็นว่าอินเตอร์เน็ต และผู้ผลิตท่ีขายโดยตรง (สายการบิน, โรงแรม) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก ส่วนตัว

แทนจ าหน่ายทางการท่องเท่ียว และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวจะมีอิทธิพลรองลงมา 

กรณ์กวินท์  จิรไชยกาญจน์ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกต่อ        

การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกท่ีเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในประเทศไทย ในชว่งปี พ.ศ.2553 จ านวน  300 ตัวอย่าง โดยผลการศกึษาพบว่าความคิดเห็นตอ่การตัดสินใจ

เดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยมากใน 4 ด้านคือ ด้านสังคมและการเมอืง ด้านสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว ด้านศิลปวัฒนธรรม 

และด้านการบริการท่องเท่ียว ส่วนด้านเศรษฐกิจ และด้านความเจริญทางเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับ

รองลงมา ส าหรับความคิดเห็นด้านสังคมและการเมือง นักท่องเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศ
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ไทย เพราะเห็นว่าคนไทยมีความเป็นมิตรต่อนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด ด้านสถานท่ีแหล่งท่องเท่ียว การมีแหล่งท่องเท่ียว      

ติดอันดับโลก ลักษณะภูมิประเทศท่ีดึงดูดการเดินทางท่องเท่ียว (เช่น ภูเขา ทะเล เป็นต้น) และสภาพอากาศของประเทศ

ไทยท าให้เกิดการตัดสินใจในระดับมาก ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความชื่นชอบมรดกโลกและศิลปวัฒนธรรมไทย ท าให้

ตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยมากท่ีสุด ด้านการบริการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกเห็นว่าประเทศไทยมี

สถานท่ีพักแรมในราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพและการบริการ และอาหารไทยมีความหลากหลาย นอกจากนี้แล้ว         

การคมนาคมขนส่ง (ทางอากาศและทางพื้นดิน) มีการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้สะดวกสบาย และพนักงานในอุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวมทัีกษะในการสื่อสารและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม จึงมีผลตอ่การตัดสินใจมาก ด้านเศรษฐกิจ ความคุ้มค่ากับ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยเป็นความคิดเห็นท่ีมีผลมากท่ีสุด  และด้านความเจริญทางเทคโนโลยีและ

ข้อมูลข่าวสาร การท่ีนักท่องเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกได้รับข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าช่องทางอื่นๆ ก็มีผลต่อ

การตัดสินใจเดนิทางทอ่งเท่ียวประเทศไทยมาก 

อนุพัชร์ ตันบรรจง(2555) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาติในการเลอืก

ท่ีพักในจังหวัดเชยีงใหม ่เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาตใินสถานท่ีต่างๆในเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงใหม่

สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ.2555 พบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ      

การเลือกใช้บริการท่ีพักในจังหวัดเชียงใหม่คือปัจจัยด้านบุคลากรรองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านการจัด

จ าหน่ายปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและปัจจัยด้านราคาตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัจจัย

พบว่า ในปัจจัยด้านบุคลากรนั้นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคัญกับการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลมาก

ท่ีสุด  รองลงมาคือความมอีัธยาศัยและมารยาทท่ีดทัีกษะในการสื่อสารและความรู้และทักษะที่ดีในการบริการ  ปัจจัยดา้น

ผลิตภัณฑ์นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากที่สุดกับความเงียบ สงบ สะอาด และปลอดภัยของท่ีพัก ปัจจัยดา้น

การจัดจ าหนา่ย การมีสถานท่ีต้ังของโรงแรมงา่ยตอ่การคน้หามผีลมากที่สุด ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาดนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติให้ความส าคัญมากท่ีสุดกับการแนะน าจากสื่อประเภทต่าง ๆ ในด้านการเดินทาง ง่ายและน่าเชื่อถือ 

โดยเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต และปัจจัยด้านราคา โดยราคาของท่ีพักท่ีเหมาะสมมีผลต่อการเลือกท่ีพักของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในจังหวัดเชยีงใหม่มากทีสุ่ด 

 วรุตม์ ฦาชา (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจ ตลอดจนการประมาณค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว

อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนของนักท่องเท่ียวต่างชาติ โดยท าการสอบถามนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 400 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา การให้น้ าหนักความส าคัญแบบลิเคิทสเกล และการใช้แบบจ าลอง Ordinary Least 

Squares (OLS) ในการประเมินค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียว 

 ผลการศกึษาพบวา่ นักท่องเท่ียวตา่งชาติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโสด อายุเฉลี่ย 27 ปี เป็นนักศึกษา

และประกอบธุรกิจส่วนตัว มีระดับการศึกษาต่ ากวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยปีละ 20,000 เหรียญสหรัฐ 

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยปีละ 43,000 เหรียญสหรัฐ มีภูมิล าเนามาจากประเทศในเอเชีย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมาท่องเท่ียว

อ าเภอปายมากอันดับท่ี 1 คือ ด้านบุคลากร ได้แก่ อัธยาศัยและความเป็นมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น อันดับท่ี 2  คือ  

ด้านราคา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวสอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่ และอันดับท่ี 3 คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

ความสวยงามและความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียว ประเพณี และศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นของอ าเภอปาย 
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 นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์หลักในการมาท่องเท่ียวอ าเภอปายส่วนใหญ่ต้องการพักผ่อน

หยอ่นใจ โดยมาทอ่งเท่ียวอ าเภอปายเป็นคร้ังแรก มีการจัดการท่องเที่ยวดว้ยตัวเอง และมาทอ่งเท่ียวกับเพื่อน สถานท่ีพัก

แรมได้แก่ เกสท์เฮ้าส์และบังกะโล ระยะเวลาท่ีใช้ในการท่องเท่ียวเฉลี่ย 9 วัน ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวอ าเภอปายเฉลี่ย 

33.3 เหรียญสหรัฐต่อวัน โดยเป็นค่าท่ีพักร้อยละ 30.9 รองลงมาคือค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม และค่าเดินทางตามล าดับ 

นักท่องเท่ียวต่างชาติกลุ่มตัวอยา่งมคีวามพงึพอใจอยู่ในการท่องเท่ียวอ าเภอปายในระดับมาก โดยมคีวามพึงพอใจด้านสิ่ง

ดึงดูดทางธรรมชาติและอัธยาศัยของคนในทอ้งถิ่นมากท่ีสุด 

วิธีการศึกษา 

1.ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาคร้ังนี้ จะท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่โดยศึกษาว่านักท่องเท่ียวสะพายเป้เป็นใคร มีการท่องเท่ียวแบบใด  ท่องเท่ียวท่ีไหน ท่องเท่ียวเมื่อไร 

จุดประสงค์ในการท่องเท่ียวเพื่ออะไร  มีลักษณะการท่องเท่ียวอย่างไร ใครเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเท่ียว   

สื่อประเภทไหนท่ีมีอิทธิพลในการเลอืกตัดสินใจทอ่งเท่ียวพร้อมท้ังพิจารณาสว่นประสมทางการตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 

2.ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้   ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง  

เพื่อท าการพัฒนาแบบสอบถาม จากนั้นท าการทดสอบแบบสอบถามจ านวน 20 ชุดเพื่อท าการทดสอบข้อค าถามท่ีใช้ใน

แบบสอบถามว่าง่ายต่อความเข้าใจและตีความจากกลุ่มตัวอย่าง ก่อนใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเท่ียว

สะพายเป้ชาวยุโรป จ านวน 300 ชุดและ ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามถูกน ามา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา  

เพื่อจัดท าและน าเสนอรายงานการคน้ควา้แบบอสิระ 

 3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

 4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในการศกึษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สัญชาติ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

อาชีพ เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัด

เชยีงใหม่ โดยค าถามสอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (6Ws1H) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตัดสินใจของนักทอ่งเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมา

ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านบุคคล ด้านกระบวนการและด้านลักษณะทางกายภาพ  
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ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่ท่ีสหราชอาณาจักร  

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี  อาชพีเป็นพนักงานบริษัท  รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนจ านวน 3,001 – 6,000 เหรียญ  

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปที่มาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นคร้ังท่ี 2 โดยมีก าหนดพักในจังหวัดเชียงใหม่ 3-5 วันโดยชอบมา

ท่องเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม  เพื่อท่องเท่ียว/พักผ่อน ซึ่งเดินทางมาโดยรถไฟและใช้บริการรถเช่า 

(รถยนต์) เพื่อเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ มากท่ีสุด ในการมาพักผ่อนคร้ังนี้  จะมาเพียงคนเดียว และตนเอง  

เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงท่ีสุด ส่วนใหญ่หาข้อมูลและได้รับข้อมูลการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต  โดยจะมี       

การวางแผนสถานท่ีท่องเท่ียวในแต่ละวัน แต่อาจถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ซึ่งในการมาคร้ังนี้  ส่วนใหญ่พักโรงแรมใน

ระดับราคา 16-33 เหรียญ และมีกิจกรรมพิเศษที่ชอบท าคือ เดินป่า เท่ียวธรรมชาติ และดอยสุเทพ เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว

ท่ีไปมากท่ีสุด ท้ังนี้ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จะกลับมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่อีก และจะแนะน าผู้อื่นมาเท่ียวจังหวัด

เชยีงใหม่อีกในอนาคต 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปที่มาท่องเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ มีแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 

ด้านราคา 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยด้านราคาที่มผีลต่อการตัดสินใจอันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ ค่าที่พัก เหมาะสม

กับบริการท่ีได้รับ และค่าเชา่รถ ราคาเหมาะสมไมแ่พง เหมาะสม 

ดา้นการจัดจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัด

เชยีงใหม ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านการจัดจ าหนา่ยท่ีมผีลตอ่การตัดสนิใจอันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ 

สามารถหาร้านอาหารได้ง่าย สะดวกเมื่อต้องการ 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจอันดับแรกอยูใ่น

ระดับมาก คือ ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆหาได้งา่ยและเชื่อถอืได้ 

ด้านบุคลากร 

ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยด้านบุคลากรท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจอันดับแรกอยูใ่นระดับมากที่สุด คือ ประชาชน

ชาวเชยีงใหม่อัธยาศัยไมตรีด ี

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจอันดับแรกอยู่ใน

ระดับมาก คือ ขั้นตอนการจองโรงแรม ห้องพัก สะดวกรวดเร็ว 

ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรกอยู่

ในระดับมาก คือสถานท่ีท่องเท่ียวสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่

สามารถอภปิรายผลตามแนวคดิพฤตกิรรมผู้บริโภค 6Ws1H ได้ ดังตอ่ไปน้ี  

     ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34 ปี มีภูมลิ าเนาอยู่ท่ีสหราชอาณาจักร  

การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพเป็นพนักงานบริษัท  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 3,001 – 6,000 เหรียญ สอดคล้อง

กับผลการศกึษาของปฎภิาณ  สุวรรณพัฒนา (2557) ท่ีศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่นักทอ่งเท่ียวชาวต่างประเทศ

ในการซื้อเคร่ืองประดับเงินในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมาจากยุโรปส่วนใหญ่มาจากประเทศ 

สหราชอาณาจักร  และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท เช่นกัน เช่นกัน  

 

     ผู้บรโิภคใช้บรกิารอะไร 

จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเคยมาจังหวัดเชยีงใหมเ่ป็นคร้ังท่ี 2 โดยมีก าหนดพักในจังหวัดเชยีงใหม ่

3-5 วัน โดยในการมาครั้งนี้ ส่วนใหญ่พักโรงแรม ในระดับราคา 16-33 เหรียญ และมีกิจกรรมพิเศษท่ีชอบท าคือ เดินป่า 

เท่ียวธรรมชาติ ไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของ ของปฎิภาณ  สุวรรณพัฒนา (2557) พบวา่นักท่องเท่ียวสว่นใหญ่มาพัก
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เป็นเวลามากกกวา่ 5 วัน  แตส่อดคล้องกับผลการศึกษาของจรัสนันท์ สิทธิเจรญิ (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ในภาคเหนือของนักทอ่งเท่ียวชาวไทยพบวา่ นักท่องเท่ียวสว่นใหญ่มาพักมากกว่า 3 วัน เชน่กัน 

  ท าไมผู้บริโภคจงึใช้บรกิาร 

  จากการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่เพื่อท่องเท่ียว/พักผ่อน สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของปฎิภาณ  สุวรรณพัฒนา (2557) และของจรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2550) พบว่าวัตถุประสงค์ใน     

การเดินทางมาเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่ในคร้ังน้ี คือ การมาทอ่งเท่ียว เชน่กัน  

  ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวครั้งนี้ 

  จากการศึกษาพบวา่ ในการมาพักผ่อนคร้ังนี้จะมาเพียงคนเดียว และตนเองยังเป็นผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจสูง

ท่ีสุดอีกด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรณ์กวินท์  จิรไชยกาญจน์ (2553) ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นของ

นักท่องเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทย พบว่า ตนเองยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อ      

การตัดสินใจสูงที่สุดในการเดินทางมาทอ่งเท่ียวคร้ังน้ีเชน่กัน 

ผู้บรโิภคใช้ท่องเที่ยวเมื่อใด 

จากการศึกษาพบวา่ นักท่องเท่ียวสว่นใหญ่ชอบมาท่องเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม สอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของอนุพัชร์ ตันบรรจง (2555) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน     

การเลือกท่ีพักในจังหวัดเชียงใหม่ พบวา่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

ถึงมกราคม เชน่กัน 

  ผู้บรโิภคท่องเที่ยวที่ไหน  

จากการศกึษาพบวา่ นักท่องเท่ียวสว่นใหญ่ชอบไปเท่ียวท่ีดอยสุเทพ  

  ผู้บรโิภคท่องเที่ยวอย่างไร 

  จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวเดินทางมาโดยรถไฟและใช้บริการรถเช่า (รถยนต์) เพื่อเดินทางท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชยีงใหม ่มากที่สุด ส่วนใหญ่หาข้อมูลและได้รับข้อมูลการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต  โดยจะมีการวางแผนสถานท่ี

ท่องเท่ียวในแต่ละวัน แต่อาจถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ทั้งนี้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จะกลับมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่

อกี และจะแนะน าผู้อื่นมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ อีกในอนาคต สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรณ์กวินท์  จิรไชยกาญจน ์

(2553) พบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกได้รับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตมากกว่าช่องทางอื่นๆ และของอนุพัชร์ 

ตันบรรจง (2555) พบวา่ นักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติให้ความส าคัญมากที่สุดกับการแนะน าจากสื่อประเภทตา่งๆ โดยเฉพาะ

ทางอินเทอร์เน็ต เชน่กัน  

 

 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจของนกัท่องเที่ยวสะพายเป้ชาวยุโรปที่มาท่องเที่ยวในจังหวัด

เชียงใหม ่     

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ่

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.91) โดยปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมาก อันดับแรก 
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ได้แก่ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงาม  สอดคล้องกับผลการศกึษาของจรัสนันท์ สิทธิเจรญิ (2550) พบวา่ ปัจจัย

ย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ ความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ และน่าสนใจของแหล่ง

ท่องเท่ียว  

ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านราคาท่ีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ่

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.06) โดยปัจจัยย่อยด้านราคามผีลตอ่การตัดสินใจในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ 

ค่าท่ีพัก เหมาะสมกับบริการท่ีได้รับและค่าเช่ารถ ราคาเหมาะสมไม่แพง เหมาะสม  สอดคล้องกับการศึกษาของ 

อนุพัชร์ ตันบรรจง (2555) พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอันดับแรกได้แก่  ราคาค่าท่ีพักมีความ

เหมาะสม เช่นกัน  

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัด

เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.92) โดยปัจจัยย่อยด้านการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจในระดับ

มาก อันดับแรก ได้แก่ สามารถหาร้านอาหารได้ง่าย สะดวกเมื่อต้องการ  ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อนุพัชร์ ตันบรรจง (2555) พบว่า ปัจจัยยอ่ยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอันดับแรกได้แก่ ที่ตั้งของโรงแรมง่ายต่อ

การค้นหา  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.68) โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ         

การตัดสินใจในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ หาได้ง่ายและเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของอนุพัชร์ ตันบรรจง(2555) พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอันดับแรก  ได้แก่     

การแนะน าจากสื่อประเภทตา่งๆ ในดา้นการเดินทาง ง่ายและนา่เช่ือถือ เชน่กัน 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ปัจจัยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ยรวม 4.04)   โดยปัจจัยย่อยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด     

อันดับแรก ได้แก่ ประชาชนชาวเชียงใหม่อัธยาศัยไมตรีดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของวรุตม์ ฦาชา (2556) ท่ีได้ศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจ ตลอดจนการประมาณค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนของ

นักท่องเท่ียวต่างชาติ  พบวา่ ปัจจัยยอ่ยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญอันดับแรก ได้แก่ อัธยาศัยและความเป็นมติร

ไมตรีของคนในทอ้งถิ่น เชน่กัน 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการท่ีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.82) โดยปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อ         

การตัดสินใจในระดับมาก เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ขั้นตอนการจองโรงแรม ห้องพัก สะดวกรวดเร็ว  ซึ่งการศึกษา
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ของจรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2550)  อมรรัตน์ วงศ์เป็ง (2552)  กรณ์กวินท์  จิรไชยกาญจน์ (2553)  อนุพัชร์ ตันบรรจง 

(2555) และวรุตม์ ฦาชา (2556) ดังกล่าว ไม่พบการศึกษาด้านกระบวนการให้บริการ จึงไม่สามารถอภิปราย

ผลเปรียบเทียบได้ 

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพท่ีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 3.99) โดยปัจจัยย่อยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพท่ีมีผลต่อ     

การตัดสินใจในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ ความสะอาดของโรงแรม และห้องพักและสถานท่ีท่องเท่ียวสะอาด เป็น

ระเบียบเรียบร้อย  สอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุพัชร์ ตันบรรจง (2555) พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคัญอันดับแรกได้แก่ ความสะอาด สงบเงียบและปลอดภัยของท่ีพัก  เชน่กัน  

ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ใน

ครัง้นี้ มขี้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐและภาคเอกชน ดังตอ่ไปน้ี  

 ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ 

 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาพักผ่อนเพียงคนเดียว รองลงมาคือ กลุ่ม

เพื่อนสนิท และคนรักและกิจกรรมท่ีชื่นชอบ ได้แก่ การเดินป่า เท่ียวธรรมชาติ และการเรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 

ดังนัน้ ภาครัฐโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะท าการดูแลและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติต่างๆให้มีความสวยงาม 

สะอาด ปลอดภัย ไม่ให้เกิดความทรุดโทรม  ควรมกีารดูแลและปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคัญและ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท้ังหมดให้ดูดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวเส้นทางของการไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ  และวัดพระธาตุดอยสุเทพ  ควรมกีารดูแลเอาใจใส่ 

ในเร่ืองความสะอาดความเรียบร้อย  การท านุบ ารุงต่างๆ ให้สวยงามอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีนักทอ่งเท่ียวไปมากท่ีสุด 

การศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปจะมาท่องเท่ียวในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม มากท่ีสุด ดังนั้น

หน่วยงานภาครัฐควรมีกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเพิ่มมากขึ้น เช่น งานดอกไม้หนาว  กิจกรรม

ท่องเท่ียวธรรมชาติ มหัศจรรยธ์รรมชาติ เป็นต้น  

 ด้านราคา 

 จากการศกึษาพบวา่ นักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาตใิห้ความส าคัญกับ ค่าที่พัก เหมาะสมกับบริการท่ีได้รับ และค่าเช่า

รถ ราคาเหมาะสมไม่แพง เหมาะสม ดังนั้น ทางหน่วยงามภาครัฐควรเข้าไปดูแล และขอความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆ 

อาทิ  โรงแรม ท่ีพักต่างๆ ร้านรถเช่าร้านอาหาร ไม่ให้ก าหนดราคาแพงจนเกินไป และควรเป็นราคามาตรฐาน ส าหรับ

ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ควรเป็นระดับราคาเดียวกัน เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดดี้านการท่องเท่ียว  
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ด้านการจัดจ าหน่าย 

จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับการหาร้านอาหารได้ง่าย สะดวกเมื่อต้องการ 

ดังนัน้ หนว่ยงานภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ถึงสถานท่ี ร้านค้า รา้นอาหารต่างๆ ให้แก่นักท่องเท่ียว

ได้รับทราบ โดยอาจขอความร่วมมือให้ทางเจ้าของโรงแรม ท่ีพักอาศัยต่างๆ ให้ค าแนะน า โดยมีเอกสารท่ีทางหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการ แจกให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้าพักในแต่ละห้อง  หรือมีจุดรับเอกสารฟรีบริเวณล็อบบ้ีโรงแรม เป็นต้น  

รวมถึงการแจกในจุดส าคัญอาทิ สถานีรถไฟ  สนามบิน  เป็นต้น  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากการศึกษาพบวา่ นักท่องเท่ียวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเดินทางตา่งๆ หาได้งา่ยและ

เชื่อถือได้ ดังนั้นหนว่ยงานภาครัฐควรสร้างและน าเสนอถึงข้อมูลการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ด้วยยานพาหนะ

ท่ีหลากหลาย  ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรือเอกสารแจกฟรีส าหรับนักท่องเท่ียว โดยเอกสารดังกล่าวควรมีชื่อของหน่วยงาน

ภาครัฐเป็นผู้แนะน า หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น เพื่อสร้าง 

ความน่าเชื่อถือ  ท้ังนี้ ทางภาครัฐอาจขอความร่วมมือกับภาคเอกชน อาทิ ธุรกิจท่ีพักให้เป็นผู้แนะน าเบื้องต้น และเป็นผู้

แจกเอกสารดังกลา่วให้แก ่นักทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาพักทุกคน 

ด้านบุคลากร 

จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับประชาชนชาวเชียงใหม่อัธยาศัยไมตรีดี ดังนั้น จึง

เป็นหน้าท่ีส าคัญของหน่วยงานภาครัฐท่ีจะเป็นผู้กระตุ้น หรือช่วยผลักดัน นโยบายการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีให้สมกับค าว่า 

“เชยีงใหม่เมอืงย้ิม” และการสร้างกิจกรรมตา่งๆ ท่ีจะส่งเสริมภาพลักษณ์ดา้นอัธยาศัยไมตรีท่ีด ีต่อนักท่องเท่ียวให้เกิดขึ้น  

ด้านกระบวนการให้บริการ 

จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจองโรงแรมห้องพัก สะดวกรวดเร็ว 

ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ถึงลักษณะการจองห้องพักท่ีง่าย เพื่อให้นักท่องเท่ียว

เกิดความสบายใจ โดยอาจเป็นสื่อกลางระหว่างภาคเอกชน โรงแรม สถานท่ีพักต่าง ๆ ในการค้นหาห้องพักในรูปแบบท่ี

นักท่องเท่ียวตอ้งการ เช่นการแนะน าเว็บไซต์กลาง ในการจองห้องพัก เช่น Agoda หรือ trivago เป็นต้น 

ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ 

จากการศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวยุโรปให้ความส าคัญกับสถานท่ีท่องเท่ียว สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ท้ังนี้ หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญกับความสะอาดเป็นสิ่งส าคัญโดยการมอบหมายหน้าท่ีให้แต่ละ

สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมดูแลความสะอาดอย่างใกล้ชิด มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ และรักษา      

ความสะอาดเป็นประจ าและต่อเนื่อง มีการก าหนดมาตรการอย่างเข้มงวด ส าหรับผู้ท่ีท้ิงขยะ หรือผู้ท่ีมีจุดประสงค์ใน    

การท าลายแหลง่ท่องเท่ียว และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้เสื่อมโทรมลง  
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ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ 

ธุรกจิโรงแรม 

1. ควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจองโรงแรม ห้องพัก สะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนการจองห้องพักท่ีง่าย  

ไม่ยุ่งยาก ให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น โดยอาจน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจอง อาทิเช่น Application หรือ 

เว็บไซด์ท่ีใชง้านง่าย รวมถึงการมบุีคลากรท่ีมีความช านาญด้านภาษา ไวค้อยให้บริการและด าเนินการจองท่ีรวดเร็วเป็นต้น  

2. โรงแรมหรือท่ีพักต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญด้านความสะอาด ควรมีแม่บ้านคอยดูแลเร่ืองความสะอาดในทุก ๆ

ส่วนของโรงแรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของห้องพัก ควรจะมีหัวหน้าแม่บ้านคอยตรวจตราอย่างใกล้ชิด และในขณะท่ี

ก่อนลูกค้าจะเข้าหอ้งพัก ควรมแีมบ้่านเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อย ฉีดน้ าหอม อกีครัง้ก่อนเปิดหอ้งให้แก่ลูกค้า เป็นต้น  

3. โรงแรมหรือท่ีพักต่าง ๆ ควรก าหนดราคาระหวา่ง 16-33 เหรียญเป็นราคามาตรฐาน และควรมีการออกแบบ

ตกแต่งโรงแรมให้มีเอกลักษณ์ ท่ีสวยงาม เป็นท่ีดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น หรือการจัดโปรโมชั่นเมื่อจอง

ห้องพัก 5 วันจะได้รับส่วนลดพิเศษ โดยหากโรงแรมใดมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักท่องเท่ียวในแต่ละประเทศสามารถ

พิจารณาก าหนดราคาค่าห้อง หรือการน าเสนอห้องพักในระดับราคาท่ีลูกค้าต้องการได้ดังนี้  นักท่องเท่ียว                  

ชาวเนเธอร์แลนด ์ชอบนอนโรงแรม ราคา 51-66 เหรียญ ในขณะนักท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศส ชอบนอนโรงแรม ราคา 34-50 

เหรียญ  นักท่องเท่ียวชาวเยอรมน ีสหราชอาณาจักร ชอบนอนโรงแรมราคา 16-33 เหรียญ 

บริษัททัวร์น าเที่ยว 

บริษัททัวร์น าเท่ียวรายวัน (One Day Tour) ควรท าทัวร์ท่ีน่าสนใจโดยมีสถานท่ีแรกท่ีควรไปคือ วัดพระธาตุดอย   

สุเทพ หากเป็นนักท่องเท่ียวชาวฝร่ังเศสอาจมีโปรแกรมน าเท่ียวสถานบันเทิงกลางคืน ในขณะท่ีลูกค้า จากสหราช

อาณาจักรควรเน้นโปรแกรมด้านร้านอาหารต่างๆ  เป็นโปรแกรมด้านการกินต่างๆ หากเป็นลูกค้านักท่องเท่ียวเพศชาย 

ควรมทีริปการท่องเท่ียวท่ีถนนคนเดิน  

บริษัทรถเช่า 

บริษัทรถเช่า โดยเฉพาะรถยนต์เช่า ควรท่ีจะมีการตั้งจุดบริการให้เช่ารถท่ีสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นช่องท่ีนักท่องเท่ียว

ใช้บริการมากท่ีสุด รวมถึงการมีเอกสาร หรือการประสานงานกับโรงแรมท่ีมีนักท่องเท่ียวไปใช้บริการมาก เพื่ออ านวย

ความสะดวก โดยในร้านเช่ารถควรท่ีจะมีพนักงานคอยให้บริการท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  เพื่อเพิ่มโอกาสใน      

การด าเนนิธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะในการศกึษาครั้งต่อไป 

 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจจะศึกษาต่อในเร่ืองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวสะพายเป้ชาวยุโรปในคร้ังต่อไปนั้นควร

ท าการศกึษาถึงกลุ่มนักทอ่งเท่ียว 3 ประเภท เพื่อให้ทราบขอ้มูลพฤตกิรรมเชงิลึกส าหรับนักท่องเท่ียวแต่ละประเภท ดังนี้ 

1. Pioneer-backpackers เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวสะพายเป้ท่ีเดินทางเพื่อค้นหาสถานท่ี ท่องเท่ียวใหม่ๆ ด้วยตนเอง 

จะไม่ใช้คู่มือเดินทางท่องเท่ียว (Guide Book) ในการเดินทาง  ไม่มีการเตรียมข้อมูลก่อนการเดินทาง และไม่มีข้อจ ากัด    

ด้านเวลาและงบประมาณ เพราะจะท างานระหว่างเดินทาง เพื่อน าเงนิมาใช้ในการท่องเท่ียว 
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2. Lonely-planeteer เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวสะพายเป้ท่ีเดินทางโดยยึดคู่มือเดินทางท่องเท่ียวเป็นหลัก มี

การศึกษาข้อมูลแต่ละประเทศล่วงหน้า เลือกท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีมีชื่อเสียงให้ได้มากท่ีสุด มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

และเวลาโดยสามารถเดินทางได้ไม่เกิน 3 เดอืน หรอื 1 ปี 

3. Prepared-backpackers เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ัวไปท่ีเดินทางด้วยตนเอง ไม่พึ่งพาบริษัทน าเท่ียว มักมี      

การเตรียมแผนการเดินทางล่วงหนา้ และมีระยะเวลาเดินทางจ ากัด 2-3 สัปดาห์ 
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