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บทที ่5 

 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกท่ี
พกัในจังหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีพกัและความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยการสุ่มตวัอย่างจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 400 ราย 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

กลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 400 ราย ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพ 
สมรสแลว้และเป็นเจา้ของธุรกิจ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยมีนกัท่องเท่ียวส่วนมาก
มาจากทวีป เอเชียและ  3  อนัดบัแรกมีเช้ือชาติ  จีน ญ่ีปุ่น และ องักฤษ โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีอยู่ท่ี
ในช่วง 15,001-20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 450,000-600,000 บาทต่อปี 
โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อวนัอยู่ท่ี 1-50  ดอลลาร์สหรัฐต่อวนัหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 30-1,500 
บาทต่อวนัและยงัพบอีกว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนมากยงัไม่เคยมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่และเดินทางมากบัครอบครัวโดยมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับระยะเวลาใน
การท่องเท่ียวส่วนมากจะอยูใ่นช่วง 1-7 วนั  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจังหวดั
เชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวมีการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ์ในการเลือกท่ี
พกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัมากดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78  ประกอบดว้ยระดบัมากต่อปัจจยัใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ความเงียบ สงบ สะอาด และปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในห้องครบครัน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 สถานท่ีตั้งอยู่ใกลต้วัเมือง และสถานท่ีท่องเท่ียว มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.79  มีท่ีจอดรถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 และ การบริการมีมาตรฐานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.64 รองลงมาคือ ปัจจยัในดา้นผลิตภณัฑ์ในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ รูปแบบของหอ้งมีความหลากหลายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่โดย
กลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวมีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัในด้านราคาในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดั
เชียงใหม่ ในระดบัปานกลางดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13  ประกอบดว้ยระดบัมากต่อปัจจยัในดา้นราคา
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ไดแ้ก่ ราคาของการบริการพิเศษท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71  รองลงมาคือปัจจยัในดา้นราคา
ในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัปานกลางได้แก่ มีการบ่งบอกราคาอย่างชัดเจน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30  และ ราคาห้องพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76  และ ปัจจยัในดา้นราคาในการเลือกท่ี
พกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบันอ้ยไดแ้ก่ ราคาของหอ้งพกัถูกกวา่ท่ีอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.96 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดั
เชียงใหม่โดยกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวมีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัในดา้นการจดัจ าหน่ายในการ
เลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัปานกลางดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37  ประกอบดว้ยระดบัมาก
ต่อปัจจัยในด้านการจดัจ าหน่ายได้แก่ สถานท่ีตั้ งง่ายแก่การค้นหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15และ 
บรรยากาศของสถานท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 รองลงมาคือปัจจยัในดา้นการจดัจ าหน่ายในการเลือกท่ี
พกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ ตกแต่งสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.65  และ ช่ือเสียง
ท่ีดีของท่ีพกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.63 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติใน
จงัหวดัเชียงใหม่โดยกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวมีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัในด้านการส่งเสริม
การตลาดในการเลือกท่ีพักในจังหวดัเชียงใหม่ ในระดับปานกลางด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 
ประกอบดว้ยระดบัมากต่อปัจจยัในดา้นการส่งเสริมการตลาดไดแ้ก่ มีการแนะน าจากส่ือประเภทต่าง 
ๆ (อินเตอร์เน็ต) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 และมีแผนท่ีและแผน่พบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 รองลงมาคือ
ปัจจยัในดา้นการส่งเสริมการตลาดในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ มี
โปรโมชัน่ส าหรับโอกาสพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.10  และ มีส่วนลดส าหรับสมาชิก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.42 

ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจงัหวดัเชียงใหม่
โดยกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อปัจจยัในดา้นบุคลากรในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดั
เชียงใหม่ ในระดบัมากดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 ประกอบดว้ยระดบัมากต่อปัจจยัในดา้นบุคคลากร
ไดแ้ก่ การตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และ มีอธัยาศยัดี มีมารยาทดีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 และมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07รองลงมาคือปัจจยัในดา้น
บุคลากรในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัปานกลางไดแ้ก่ มีความรู้และทกัษะท่ีดีใน
การบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยผล
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 
ราย ต่อความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีพกั พบว่านกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ท่ี
จอดรถ อนัดบัท่ีสองคือรูปแบบของหอ้งพกัท่ีมีความหลากหลาย และอนัดบัสามคือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกในหอ้งครบครัน 
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ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ด้านราคาโดยผล
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 
ราย ต่อความพึงพอใจในดา้นราคา ท่ีพกั พบวา่นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ ราคา
ของการบริการพิเศษมีความเหมาะสม อนัดบัท่ีสองคือราคาห้องพกั และอนัดบัสามคือ ราคาห้องพกั
ถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นการจดัจ าหน่าย
โดยผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 400 ราย ต่อความพึงพอใจด้านการจดัหน่าย ท่ีพกั พบว่านักท่องเท่ียวให้ความส าคญัเป็น
อนัดบัหน่ึง คือ ท่ีพกัมีช่ือเสียง อนัดบัท่ีสองคือ ง่ายต่อการคน้หา และอนัดบัสามคือ การตกแต่ง
สวยงาม 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นส่งเสริมการตลาด
โดยผลการศึกษากลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 400 ราย ต่อความพึงพอใจดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีพกั พบว่านกัท่องเท่ียวให้ความส าคญั
เป็นอนัดบัหน่ึง คือ มีโปรโมชั่นส าหรับโอกาสพิเศษ อนัดับท่ีสองคือมีการแนะน าจากส่ือต่างๆ 
(อินเตอร์เน็ต ฯลฯ)  และอนัดบัสามคือ มีส่วนลดส าหรับสมาชิก 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัในจงัหวดัเชียงใหม่ดา้นบุคลากรโดยผล
การศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 
ราย ต่อความพึงพอใจด้านบุคลากรท่ีพกั พบว่านกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัเป็นอนัดบัหน่ึง คือ มี
อธัยาศยัดี มีมารยาทดี อนัดบัท่ีสองคือมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีและอนัดบัสามคือ มีความรู้และ
ทกัษะท่ีดีในการบริการ 

ผลการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 400 ราย นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจอนัดบัหน่ึงได้แก่ด้านราคา อนัดับสองได้แก่ด้าน
บุคลากร อนัดบัสามไดแ้ก่ดา้นส่งเสริมการตลาด อนัดบัส่ีไดแ้ก่ดา้นผลิตภณัฑ์ และอนัดบัห้าไดแ้ก่ 
ดา้นการจดัจ าหน่าย  

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการเลือกท่ีพกั

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงขอ้มูลส่วนตวั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกัและ
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีพกัในการวางแผนและพฒันา
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กิจการท่ีพกัให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดบัการให้บริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานดงันั้น
ขอ้เสนอแนะท่ีไดคื้อ   

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีพบวา่ส่วนมากเป็นชายเดินทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัวและ
เป็นชาวเอเชียท าให้สถานประกอบการท่ีพกัควรจะมีการปรับปรุงในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นสถานท่ี 
และการบริการ เช่นมีการจดัห้องพกัแบบ ห้องส าหรับครอบครัว เป็นตน้ เพื่อให้มีความเหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ไดแ้ก่ เงียบ สะอาด และปลอดภยั เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกท่ี
พกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาเลือกท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อให้สถานประกอบการ
ยกระดบัคุณภาพความสะอาด เงียบ และปลอดภยัให้มากข้ึน เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวและเพื่อเป็นการ
สร้างความมัน่ใจส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการ   

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวนั้นจากการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้าน
ราคา โดยทางสถานประกอบการท่ีพกัสามารถปรับราคาใหมี้ความเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั
อนัดบัสองไดแ้ก่ดา้นบุคลากร สถานประกอบการควรจะมีการอบรมพนกังานเพื่อให้ไดม้าตรฐาน
เดียวกนัก่อนท่ีจะให้ท างานจริงเพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้  อนัดบัสามไดแ้ก่ด้านส่งเสริม
การตลาดโดยสามารถเพิ่มการโฆษณาผ่านส่ือหรือส่ิงพิมพต่์างๆมากข้ึนไม่วา่จะเป็นการลงโฆษณา
ในอินเตอร์เน็ตท่ีมีผูเ้ขา้ใชเ้พิ่มข้ึนทุกวนั  

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลาท่ีมีจ ากดัจึงท าให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจากกลุ่ม

ชาวต่างชาติในระยะเวลา กรกฎาคม 2555 ถึง  สิงหาคม 2555 ท่ีไดท้  าการส ารวจนั้นมีค่อนขา้งจะเป็น
กลุ่มแคบ ๆ โดยไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากเป็นกลุ่มชาวเอเชีย ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ียงัไม่
ครบถ้วน และในอนาคตควรมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างและเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีพกั และ ความพึงพอใจในดา้นต่างๆ ระหว่างนกัท่องเท่ียว
ชาวเอเชีย และชาวยุโรป เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงและยกระดับการบริการในด้านต่างๆ เพื่อ
สามารถท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวไดจ้ากทุกกลุ่มประเทศทัว่โลก 

 
 
 
 
 

 
 


