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บทคดัย่อ 

 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ีไดท้  าการศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 5 
ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร และ
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ซ่ึงใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยการออก
แบบสอบถามทั้ งส้ิน 400 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)   ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉล่ีย (Average) และการวดัแบบลิเคริท์
สเกล (Likert Scale)  

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศชาย มีอาย ุ31-40 
ปี สถานะภาพ สมรส และเป็นเจ้าของธุรกิจ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย
นักท่องเท่ียว 3 อนัดบัแรกคือ จีน ญ่ีปุ่น และ องักฤษ โดยมีรายได้เฉล่ียต่อปีอยู่ท่ีเท่ากบั 16,000 
ดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยมีค่าใช้จ่าเฉล่ียต่อวนัอยู่ท่ี  60 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนัและยงัพบอีกว่า
นกัท่องเท่ียวส่วนมากยงัไม่เคยมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่และเดินทางมากบัครอบครัวโดยมี
จุดประสงคห์ลกัเพื่อการท่องเท่ียว 
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การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ
เลือกใชบ้ริการท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคาตามล าดบั ซ่ึงหาก
พิจารณารายละเอียดของแต่ละปัจจยัพบว่า ในปัจจยัด้านบุคลากรนั้นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้
ความส าคญักบัการตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความมีอธัยาศยัและ
มารยาทท่ีดี ทกัษะในการส่ือสาร  และ ความรู้และทกัษะท่ีดีในการบริการ  

ทั้งน้ีผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติสามารถแบ่งออกตามปัจจยั
ต่างๆดงัน้ี ปัจจยัแรกคือ ปัจจยัดา้นบุคลากรพบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในดา้น
อธัยาศยัและมารยาทท่ีดีมากท่ีสุด ล าดบัท่ีสองคือมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีและอนัดบัสามคือ มี
ความรู้และทกัษะท่ีดีในการบริการ  
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ABSTRACT 

 
 This study examines the behavior and satisfaction of international tourists in choosing 
accommodations in Chiang Mai Province. Five factors which is used in this study are price factor, 
product factor, promotion factor, staff factor, and place and distribution factor. The sample size of 
this study was 400 observations collected by questionnaires. The data collection was analyzed 
with the secondary data using statistic which consists of Descriptive Statistics, frequency, 
percentage, average, Likert Sclae. 
 The general information from the study has shown that most of the respondents are male 
aging between 31 – 40 years old. Most of them are married and have own businesses. They also 
hold bachelor’s degrees. The top three foreigners are from China, Japan, and England whose 
average income is approximately 16,000US$ per year and average expense per day in Chiang Mai 
is 60US$. Most of them were first time visitors and came with family for traveling. 
 In visitor’s opinion, the most important factor drawing their decision to select the 
accommodation in Chiang Mai Province is staff factor followed by product factor, place and 
distribution factor, promotion factor, and price factor respectively. For specific reason about each 
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factor, the results are shown as follow; for staff factor, the international tourists concerned about 
responsive to the individual needs first. Then, they concerned about friendly and courtesy, 
communication skill, and knowledge and skill for services of staff, respectively. 
 The results of the study on satisfaction shown that in staff factor, the visitors were most 
satisfied with the friendly and courtesy of staff, followed by the communication skill and skill of 
services, respectively.  
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