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1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  

  ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเท่ียว นับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก และอุตสาหกรรมทองเท่ียวไดเจริญเติบโตจนเปนรายไดหลักในหลาย
ประเทศ  ทําใหประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการทองเท่ียวมากข้ึน เนื่องจากรายได
เกิดจากการสงเสริมการทองเท่ียวนั้น นอกจากจะเปนการชวยสงเสริมใหสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศดีข้ึนแลว ยังเปนตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกจิซ่ึงนําไปสูการจางงาน  สราง
อาชีพ และยังเปนการสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน ชวยกอใหเกิดการกระจายรายได และการลงทุนใน
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเนือ่งมากมาย อาทิเชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการขนสง ธุรกิจรานคารานอาหาร ธุรกจิ
การนําเท่ียว ธุรกิจของท่ีระลึก เปนตน  
  อุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทย  นับเปนพลังขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีมี
บทบาทชัดเจนในหลายปท่ีผานมา  จากสถิติดุลการทองเท่ียวของประเทศไทย ในชวงระหวางป 
2544 – 2548 พบวาดุลการทองเท่ียวของประเทศไทยนั้นอยูในระดบัท่ีเกินดุลมาตลอด โดยในป 
2548 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท้ังส้ิน 367,380.36 
ลานบาท สงผลใหประเทศไทยมีดุลการทองเท่ียวเกินดลุ 286,657.31 ลานบาท (การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย, 2548) 
  จังหวดัเชียงใหม นับเปนศูนยกลางการทองเท่ียวในเขตภาคเหนือตอนบน โดย
นิตยสารอเมรกิาฉบับหนึ่งไดมีการลงคะแนนใหเมืองเชียงใหม เปนเมืองนาเท่ียวอันดับหาของโลก 
และเปนเวลากวา 10 ปท่ีเชียงใหมติดอันดับเมืองนาเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง  เนื่องจากเชียงใหมเปนเมืองท่ี
อุดมสมบูรณไปดวยแหลงทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และขนบธรรมเนียม
ประเพณดีั้งเดมิแบบลานนาไทย ซ่ึงเปนท่ีดึงดูดใจใหนกัทองเท่ียวมาเยอืนจังหวัดเชียงใหมในแตละ
ปเปนจํานวนหลายลานคน สําหรับในป 2549 มีนักทองเท่ียวเดินทางเขามายงัจังหวดัเชียงใหม
จํานวน 4,405,720 คน โดยในจํานวนนี้เปนนกัทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 2,529,420 คน และ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจํานวน 1,876,300 คน และจากขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวดั
เชียงใหมในในป พ.ศ. 2549 พบวานกัทองเท่ียวชาวตางประเทศเปนกลุมท่ีมีคาใชจายเฉล่ียสูงกวา
กลุมอ่ืนๆ โดยมีคาใชจาย จํานวน 3,176.68 บาทตอคนตอวัน และจะมีการใชจายในสวนของคาซ้ือ
สินคาและของท่ีระลึกมากท่ีสุดในอัตรารอยละ 26.60 (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2549; เจนจิ
รา สุทัศน ณ อยุธยา, 2548; เทศบาลนครเชียงใหม, ออนไลน)  
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จากการที่จังหวัดเชียงใหมไดรับเลือกใหเปนจังหวัดนํารองในภูมิภาคใหดําเนิน
โครงการถนนคนเดินนั้น ทําใหปจจุบันนี้ถนนคนเดินถือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งใน
การหาซ้ือของท่ีระลึกของนกัทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ และยังไดรับการบรรจุไวใน
โปรแกรมการทองเท่ียวของโลกอีกดวย  โดยถนนคนเดนิบนถนนราชดําเนิน  นับเปนถนนคนเดนิ
นํารองแหงแรกท่ีรัฐบาลและการทองเท่ียวแหงประเทศ  ริเร่ิมจัดข้ึนท่ี  ถนนทาแพ ในป 2545 และ
ไดยายมาจัดท่ี ถนนราชดําเนนิ ต้ังแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2547 เปนตนมา ซ่ึงมีระยะทางประมาณ 1.50 
กิโลเมตร โดยในชวงฤดูกาลการทองเท่ียวมีนักทองเท่ียวสูงถึง 150,000 คนตอสัปดาห และไมตํ่า
กวา 100,000 คน ตอสัปดาห ในชวงนอกฤดูกาลการทองเท่ียว และเทศบาลนครเชียงใหมไดมี
รายงานวานักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวและจับจายซ้ือของบนถนนคนเดนินั้น แบงเปนนักทองเท่ียว
คนไทยท่ีมาจากตางจังหวัด รอยละ 30 จากในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง ประมาณรอยละ 50 
และเปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ประมาณรอยละ 20  ซ่ึงปจจุบันมีรานจําหนายสินคากวา 
4,000 ราย มีรายไดเฉล่ียวันละมากกวา 40  ลานบาท หรือปละกวา 1,900 ลานบาท  (วาสนา ผองศรี 
และไกรลาศ ปสุวัฒนกุล, 2549; หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2548; หนังสือพิมพฐานเศรษฐกจิ, 
2549) ซ่ึงถือไดวาถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหมประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  

ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการศึกษา ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีมีตอ
สินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม เพื่อจะไดเปนขอมูล
ใหแกผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาของท่ีระลึก นําไปใชในการปรับปรุง  พัฒนาสินคาใหตรงกบั
ความตองการของผูบริโภคท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ และนาํไปวางแผนการตลาด รวมทั้ง
พัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับสินคาของท่ีระลึก ท่ีจะนําเสนอตอไปในอนาคต  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อศึกษาทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทําใหทราบทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม 

2. สามารถเปนแนวทางใหแกผูท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุงการบริหารของถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนิน และการพัฒนาธุรกิจการจําหนายสินคาของท่ีระลึก เพื่อจะไดตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ไดอยางเหมาะสม และเปนแนวทางในการ
พัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับสินคาของท่ีระลึก ท่ีจะนําเสนอตอไปในอนาคต  
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1.4 นิยามศัพท 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ (Foreign Tourist) หมายถึง ชาวตางประเทศท่ีมีถ่ินท่ี

อยูในกลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศเอเชีย และ/หรือกลุมประเทศอเมริกา ท่ีสามารถส่ือสาร
ภาษาอังกฤษได โดยเปนบุคคลท่ีไมไดพาํนักถาวรในจังหวดัเชียงใหม และไมไดมีภูมิลําเนาอยูใน
จังหวดัเชียงใหม เดินทางมายังจังหวดัเชียงใหมเพื่อประกอบกจิกรรมหรือภารกิจตางๆ ท่ีไมใชการ
ทํางาน และ/หรือการศึกษา และพํานกัอยูในจังหวดัเชียงใหมไมนอยกวา 1 คืน และไมเกนิ 90 วัน 

ทัศนคติ (Attitude)  หมายถึง ความคิดเหน็ของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอ
สินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม โดยพิจารณาตามองคประกอบ
ของทัศนคติใน 3 สวน ประกอบดวย 

1. สวนของความรูความเขาใจ (Cognitive Component) หมายถึง การรับรูหรือ
ความรูความเขาใจของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศเกี่ยวกบัสินคาท่ีระลึกของจังหวัดเชียงใหม  

2. สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึง ความคิดเห็นของนักทองเท่ียว 
ชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
โดยพิจารณาจากปจจยัสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภณัฑ (Product) ดานราคา 
(Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการขาย (Promotion) 

3. สวนของพฤตกิรรม (Behavior Component) หมายถึง แนวโนมพฤตกิรรมการซ้ือ 
และพฤตกิรรมของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศ   ในสวนท่ีเกีย่วของกบัสินคาของท่ีระลึก  บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  
  ของท่ีระลึก (Souvenirs) หมายถึง ส่ิงของใดๆ ก็ตามที่นักทองเท่ียวไดแสวงหา 
และจัดซ้ือเปนของฝาก หรือเก็บไวเปนท่ีระลึก รวมท้ังเตือนความทรงจาํใหนกัทองเท่ียวไดระลึกถึง
แหลงทองเท่ียวนั้นๆ (สุภาพร ไชยรัตน, 2547) 

  ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ (Walking Street of Rachadumnern Road) 
หมายถึง การปดถนนตลอดถนนสายราชดาํเนิน เร่ิมต้ังแตขวงประตทูาแพ ส่ีแยกกลางเวียง ขวง
อนุสาวรียสามกษัตริย ไปจนถึงแยกบริเวณหนาวดัพระสิงห โดยมีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
เปนประจําทุกวันอาทิตย ต้ังแตเวลา เวลา 17.00 – 22.00 น. โดยจะมีการนําเสนอขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของลานนา รวมท้ังสอดแทรกการรณรงคในเร่ืองการประหยัดพลังงาน 
การลดมลพิษ สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม สงเสริมการทองเท่ียว กระตุน และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 


