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 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและหาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเท่ียวและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์กบัทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย และ  3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นทศันคติต่อ
ความต้องการกลับมาเท่ียวซ ้ าของนักท่องเท่ียวชาวจีนโดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นกัท่องเท่ียวชาวจีน (Mainland) ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลงัวิกฤตการ
เมืองไทย จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลการวิจยั พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 20-29 ปี มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 5,000-7,999 หยวน มาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรก และนิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียวกบัเพื่อน โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อการพกัผ่อน ใช้ระยะเวลาในการท่องเท่ียวภายใน
กรุงเทพมหานคร 1-5 วนั ค่าใชจ่้ายต่อคร้ัง เฉล่ีย 8,001 – 12,000 หยวน เลือกโรงแรมเป็นสถานท่ี
พกัแรม ราคาของท่ีพกัโดยเฉล่ียต่อคืนประมาณ 200-299 หยวน เลือกคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวจาก
คู่มือแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด และกลุ่มเพื่อนเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
มากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่วกิฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ าภายในระยะเวลา 2 ปีเป็นอยา่ง
มาก  



(4) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน อายุ  ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน และยงัพบอีกวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ 
อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัส่งผลต่อทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย ท่ี
มีอิทธิพลต่อความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า ประกอบด้วย ด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง
ท่องเท่ียว(Travel Convenience)  ดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Product and 
Environment) ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Product & Service Quality) ดา้น
ความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety & Security)และดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (Host & 
Staff Service)  

 
   

 



ABSTRACT 
 
Title of Thesis Behaviors in Tourism of Mainland Chinese Tourist in Bangkok 
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Year 2017 
 
 

The purposes of this research are: 1) to study tourism behaviors of Mainland chinese 

tourist who traveled in Bangkok after Thailand political crisis and analyze the relationship 

between demographics and travel behaviors; 2) to analyze the differences in demographics and 

tourist opinion that affects Mainland Chinese tourist making a decision to travel in Bangkok;      

3) to study about the attitudes factors influencing the decision making of Mainland Chinese 

tourist revisit Thailand. Based on the data of 400 sample peoples. The statistics used in the 

analysis of data included Descriptive statistics and Multiple Regression analysis. We used a factor 

analysis method to investigate the variety of factors contributing to the tourists’ decisions. 

The result of the research shows that the Mainland Chinese are mostly females aged     

20-29 years old, with a bachelor's degree work at employee and making 5000-7999 yuan per 

month, mostly visit Thailand for the first time also the results showed that Mainland Chinese 

tourist attitudes in Travel Convenience, Tourism Product and Environment, Product & Service 

Quality, Safety & Security and Host & Staff service affect Mainland Chinese tourist revisit 

Thailand.                
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 นกัท่องเท่ียวชาวจีนเป็นตลาดนกัท่องเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกและมีบทบาทส าคญั
ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย สร้างรายไดใ้ห้ภาคการท่องเท่ียวไทยเป็นอนัดบั
หน่ึง มากกวา่ 439,287 ลา้นบาท (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2559)  จากผลส ารวจของ China 
Tourism Academy และ Ctrip พบว่าในปี 2560 ท่ีผ่านมา จ านวนชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียว
ต่างประเทศมีมากกวา่ 130 ลา้นคน ซ่ึงเป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกิจจีน รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน และ
การผอ่นปรนนโยบายดา้นการเดินทางออกนอกประเทศ และจากผลส ารวจยงัพบวา่ ประเทศไทย 
ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในปลายทางท่องเท่ียวท่ีชาวจีนนิยมมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก มี
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั (ศูนยข์อ้มูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักก่ิง, 2560) โดย
นักท่องเท่ียวชาวจีนมีแนวโน้มการเดินทางท่องเท่ียวออกนอกประเทศเพิ่มสูงข้ึนทุกปี (China 
Internet Watch,  2014) มีจ  านวนมากเป็นอบัดบัหน่ึงของโลก และมีการใชจ่้ายดา้นการท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกเช่นกนั โดยมีมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 165 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2557 (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558)  
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ภำพที ่1.1  แนวโนม้การเดินทางออกนอกประเทศของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  
แหล่งทีม่ำ: China Internet Watch (2014). 
 
  ส าหรับประเทศไทยวิกฤตทางการเมืองไทย อาทิเช่น การชุมนุมประทว้งและรัฐประหาร
ในช่วงปี 2549-2550 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปี 2557 ไดส่้งผลกระทบในแง่ลบต่อ
อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียว และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวท่ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั
ดงัภาพท่ี 1.2  และยงัส่งผลท าใหอ้ตัราการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติลดลงอยา่งมีนยัส าคญั
ดงัภาพท่ี 1.3 โดยในวิกฤตการเมืองปี 2557 นั้น การยกระดบัการชุมนุมประทว้งทางการเมืองใน
กรุงเทพมหานครเป็นการชัตดาวน์กรุงเทพฯ (Shutdown Bangkok) ได้น าไปสู่การประกาศใช ้
พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาลในช่วงเดือนมกราคม 2557 (Shutdown Bangkok) ท าให้ประเทศต่างๆ 
กว่า 48 ประเทศไดอ้อกประกาศเพื่อแจง้เตือนนกัท่องเท่ียวของประเทศตนระมดัระวงัในการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมายงัประเทศไทย มีผลท าให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนปรับตวัลดลง 
ขยายตวั -0.29% เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา (ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด, 2561) ซ่ึงเหตุผลหลกัมาจากการ    
ขาดความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร เพราะ
เป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์วิกฤตต่างๆ มากกว่านกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอ่ืนๆ 
(บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา, 2555)  และให้ความส าคญักบัความปลอดภยัในการเดินทางท่องเท่ียวเป็น
อยา่งมาก 
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ภำพที ่1.2 อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียว และรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
    ในช่วงวกิฤตจากความเส่ียง พ.ศ. 2548-2557 

แหล่งทีม่ำ: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558, น. 29). 
 
 

 
 
ภำพที ่1.3 การเปล่ียนแปลงของอตัราการเขา้พกัของนกัท่องเท่ียวจากวกิฤตทางการเมือง 
แหล่งทีม่ำ: กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2558, น. 14). 
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  จากบทบาทและความส าคญัของตลาดนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ไทยท่ีมีความอ่อนไหวสูง เม่ือเกิดเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
นกัท่องเท่ียว ก็จะส่งผลให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวลดลงอย่างมากในช่วง
ระยะเวลาอนัสั้ น และยงัส่งผลกระทบไปถึงผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียว รวมถึงการจา้งงาน
ภายในอุตสาหกรรมไดอี้กดว้ย ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงตอ้งการท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียว และ
ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการ
เมืองไทย เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจนกัของท่องเท่ียวชาวจีนไดอ้ยา่งลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และเพื่อน าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการศึกษามาประยุกตใ์ชเ้สนอแนะเป็นแนวทางเพื่อเรียกความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยอนัเป็นประโยชน์ทั้งกบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยอยา่งย ัง่ยนืสืบไป 
 

1.2  ค ำถำมงำนวจิัย 
 

1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเท่ียว และทศันคติของนักท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย เป็นอยา่งไร 

 2) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย แตกต่างกนัอยา่งไร 
 3) ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงั
วกิฤตการเมืองไทย ส่งผลต่อการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าในกรุงเทพมหานคร หรือไม่ 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1)  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเท่ียว และทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนภายหลงัวกิฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร  
 2)  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย 
 3)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านทศันคติ ท่ีมีต่อการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าใน
กรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1)  หน่วยงานภาครัฐ สามารถน าผลของการศึกษาไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนเชิงรุกเพื่อ
ด าเนินนโยบายดา้นการสร้างความเช่ือมัน่และการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายหลงัการเกิดวิกฤตทาง
การเมืองในประเทศไทย 
 2) หน่วยงานดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว สามารถน าผลของการศึกษาไปประยกุตใ์ชเ้ป็น
แนวทางเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนให้กบัคน
ในชุมชน หรือบุคลากรทางการท่องเท่ียว ในการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เพื่อรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย 
 3) ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสินคา้และบริการให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
นกัท่องเท่ียวชาวจีนโดยเฉพาะ 
 4) ผลการศึกษาสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการสืบคน้ เพื่อการศึกษาและวจิยัในประเด็นท่ี
มีความเก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต 
 

1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 1) ขอบเขตด้านเน้ือหา ผู ้วิจ ัยมุ่งศึกษาเฉพาะในด้านพฤติกรรม และทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย 
 2) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวชาวจีน (Mainland) ท่ีใช้
ภาษาจีนกลาง (Mandarin) ในการส่ือสาร โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 3) ขอบเขตด้านพื้นท่ี ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลในย่านแหล่งท่องเท่ียวส าคญัในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม (วดัพระแกว้) และวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม
ราชวรมหาวหิาร (วดัโพธ์ิ) 
 4) ขอบเขตดา้นระยะเวลา ภายหลงัเดือนพฤษภาคม 2557  
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บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  การวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย
ในกรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ต ารา เอกสาร งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อท า
ความเขา้ใจถึงแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวจิยั โดยน าเสนอหวัขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

  2.1  แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
  2.2 แนวคิดปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

  2.3  แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ และการวดัทศันคติ 
  2.4  สถานการณ์นกัท่องเท่ียวชาวจีน กบัวกิฤตการเมืองไทย  

  2.5   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
 
  พฤติกรรมการท่องเท่ียว (Tourism Behavior)  หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าท่ี
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความต้องการของจิตใจท่ีตอบสนองต่อการท่องเท่ียว เช่น 
จุดประสงคใ์นการท่องเท่ียว ความถ่ีในการท่องเท่ียว ระยะเวลาในการท่องเท่ียว วิธีการเตรียมการ
เดินทาง ผูร่้วมเดินทาง สถานท่ีท่ีจะไปท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว 
ประเภทท่ีพกัแรม เป็นตน้ โดย บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555, น. 2) ไดใ้ห้ความหมายค าวา่พฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว (Tourist Behavior) วา่ หมายถึง  การกระท าทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียวไม่วา่การกระท า
นั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตามและบุคคลอ่ืนจะสังเกตเห็นการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตาม
เพื่ อ มุ่ งตอบสนองความต้องการ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หน่ึงโดย



7 
 
พฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียว ( Tourist’s Overt Behavior ) เป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตได้
โดยอาศยัประสาทสัมผสัส่วนพฤติกรรมภายในของนกัท่องเท่ียว ( Tourist’s Covert Behavior ) เป็น
การท างานของอวยัวะต่างๆภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่
ภายในจะมีความสัมพันธ์กันซ่ึงพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกของ
นกัท่องเท่ียว  
 ใน ค.ศ. 1977 Schmoll (อา้งถึงใน Pizam & Mansfeld, 2000) ไดน้ าเสนอโมเดลท่ีแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว โดยสร้างข้ึนอยูบ่นหลกัการท่ีวา่ปัจจยัส่วนบุคคล
และปัจจยัทางสังคมนั้นเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมเดินทางท่ีประกอบดว้ยแรงจูงใจ ความปรารถนา 
ความจ าเป็นและความต้องการ (ปัจจัยด้านจิตวิทยา) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีได้รับผลจากปัจจัยอ่ืนๆ 
ภายนอกอีกดว้ยทั้งส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว ภาพลกัษณ์  ประสบการณ์ ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและ
งบประมาณ  ซ่ึงสามารถจ าแนกออกมาไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1)  ส่ิงเร้าทางการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การส่ือสารทางการตลาด ส่ือทางการท่องเท่ียว
ต่าง ๆ 
 2)  ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคมได้แก่ จะเป็นตวัก าหนดถึงรูปแบบการ
เดินทางท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ ความคาดหวงัจากสถานท่ีท่องเท่ียว จุดมุ่งหมาย และความเส่ียงต่างๆท่ี
อาจจะเกิดจากการเดินทางท่องเท่ียว 
 3)  ตวัแปรภายนอกได้แก่ ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ทั้ง ความเช่ือมัน่ต่อผูใ้ห้บริการ 
ภาพลกัษณ์ของแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว และประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งสถานท่ี
ท่องเท่ียวเอง 
 4)  คุณลกัษณะต่างๆของแหล่งสถานท่ีท่องเท่ียว ไดแ้ก่ องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
แหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนการการบริการท่ีจะไดรั้บ ดงัภาพท่ี 2.1  
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ภาพที ่2.1 โมเดลตวัแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ Schmoll 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงมาจาก Mansfeld (1999, p. 20) และ Pizam (1999). 
 

 สอดคลอ้งกบัรูปแบบของ Middleton (1994, pp. 104-112) ท่ีเรียกว่ารูปแบบ “ส่ิงเร้า-
ตอบสนอง” ของพฤติกรรมผูซ้ื้อ (The Stimulus-Response Model of Buyer Behavior) ซ่ึงจะแสดง
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ถึงองค์ประกอบย่อย ท่ีส่งผลกบัองค์ประกอบหลกั หรือ คุณลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการ
ตดัสินใจ” โดยจะเห็นว่าแรงจูงใจ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะ
แยกออกจากกนั และอิทธิพลขององคก์รท่ีมีต่อกระบวนการซ้ือโดยใชช่้องวา่งทางการส่ือสารนั้นมี
ความส าคญั ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2 โมเดลตวัแบบพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวของ Middleton 
แหล่งทีม่า: Middleton (1994, pp. 104-112). 
 
 นอกจากน้ี Mathieson and Wall (1982)   ไดน้ าเสนอรูปแบบกระบวนการตดัสินใจซ้ือของ
นกัท่องเท่ียวท่ีประกอบดว้ย 5 ระยะ ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 4 ประการ คือ 
 ระยะท่ี 1  ความตอ้งการเดินทาง (Felt Need or Travel Desire) 

ระยะท่ี 2  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูล (Information Collection and Evaluation) 
ระยะท่ี 3  การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว (Travel Decisions) 
ระยะท่ี 4  การเตรียมการท่องเท่ียวและการไดรั้บประสบการณ์ (Travel Preparations and 

Travel Experiences) 
ระยะท่ี 5  การประเมินผลความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว (Travel Satisfaction Evaluation) 

ระดับการแข่งขัน
ท า ง ตั ว สิ น ค้ า
ทางการท่องเ ท่ียว
และการตลาด 

การโฆษณาการ
ส่งเสริมการขาย 
แผ่นพับการขาย
โดยพนักงาน การ
ประชาสมัพนัธ์ 

เพ่ือน ครอบครัว 
กลุ่มอา้งอิง 

คุณลักษณะทางด้ าน
ประชากร เศรษฐกิจและ
ต าแหน่งทางสงัคม 
 

คุณลกัษณะทางจิตวิทยา 
ความจ าเป็น 
ความตอ้งการ 
จุดมุ่งหมาย 
 
 
 

การเรียนรู้ 
 

การรับรู้ 
 

ประสบการณ์ 
 
 
 

 

สินคา้ 
ตราสินคา้ 
ราคา 

รูปลกัษณ์
ภายนอก 

 
 

ความรู้สึกหลงัการซ้ือและหลงัการบริโภค 
 

ทศันคติ 
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โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือของนกัท่องเท่ียวมีรากฐานมากจากปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กนั 4 ดา้น 
ดงัภาพท่ี 2.3  
 

 
 
ภาพที ่2.3  กระบวนการตดัสินใจซ้ือของนกัท่องเท่ียวของ Mathieson and Wall 
แหล่งทีม่า: Mathieson and Wall (1982, pp. 25-32). 
 

  1)  ลกัษณะของนกัท่องเท่ียว (Tourist Profile) ประกอบดว้ยลกัษณะส่วนบุคคล 
เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ทศันคติ แรงจูงใจ และประสบการณ์ในอดีต และลกัษณะทาง
พฤติกรรม เช่น ความตอ้งการ ค่านิยม แรงจูงใจ เป็นตน้ 

 2)  ความตระหนกัเร่ืองการท่องเท่ียว (Travel Awareness) หมายถึง การรับรู้ขอ้มูล 
ข่าวสารเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการ นกัท่องเท่ียวจะได้รับขอ้มูล 
ข่าวสารทางการท่องเท่ียวอยา่งเป็นทางการ เช่น แผน่พบั นิตยสารท่องเท่ียว ส่ือโฆษณา และไม่เป็น
ทางการจากญาติมิตรและเพื่อน ความตระหนกัเร่ืองการท่องเท่ียวยงัครอบคลุมดา้นการตระหนัก
ภาพลกัษณ์ของเมืองท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวกและบริการในแหล่งท่องเท่ียว 

 3)  ลักษณะเด่นและทรัพยากรการท่อง เ ท่ียวในเมือง จุดหมายปลายทาง 
(Destination Resources and Characteristics) ได้แก่ ลกัษณะเด่นของแหล่งท่องเท่ียว ความ
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หลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว ส่ิงอ านวยความสะดวก การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวและการตรวจเขา้
เมือง สาธารณูปโภค เป็นตน้ 

 4)  ลกัษณะของการเดินทาง (Trip Features) เช่น ระยะเวลาท่องเท่ียว ระยะทาง 
ค่าใชจ่้าย เป็นตน้ 
 
 2.1.1 กระบวนการตัดสินใจทีจ่ะท่องเทีย่ว 
 การท่องเท่ียวมีลกัษณะเป็นกระบวนการเช่นเดียวกบัการซ้ือผลิตภณัฑ์หรือสินคา้อ่ืน ๆ 
ขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียวประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน มีดงัน้ี 
 1)  กระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียว 
 2)  รับรู้ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 
 3)  ระยะเวลาในการใชห้าขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียว 
 4)  แยกแยะตวัเลือกต่างๆของแหล่งท่องเท่ียว 
 5)  ประเมินตวัเลือกต่างๆท่ีไดมี้การพิจารณามา 
 6)  ตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียว 
 7)  ตดัสินใจท่องเท่ียวเป็นขั้นการเดินทางและท่องเท่ียว 
 8)  พฤติกรรมหลงัการท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวในอนาคต 
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ภาพที ่2.4 กระบวนการตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: Cooper et al.  (2005). 
 

 ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจท่ีจะท่องเท่ียว ตามแนวคิดของ Cooper  อาจกล่าวได้ว่ามีความ
สอดคล้องกบัโมเดลพฤติกรรมของนักเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียวของ บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา 
(2555) โดยนกัท่องเท่ียวตอ้งมีความตอ้งการเกิดข้ึน พร้อมกบัส่ิงจูงใจ แลว้จึงค่อยตดัสินใจเดินทาง 
โดยมีการเตรียมการวางแผนค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว เตรียมตวัเดินทาง และออกเดินทาง ซ่ึง
หลังจากการเดินทางนักท่องเท่ียวจะได้รับประสบการณ์ ซ่ึงต่อมาจะส่งผลเป็นทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียว จากความสอดคลอ้งของโมเดลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งท าการศึกษาทศันคติต่อจาก
การศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ประกอบไปดว้ย 
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ภาพที ่2.5  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2555). 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองพฤติกรรมนักท่องเท่ียว ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า 
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวแต่ละบุคคล โดยการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเดินทางท่ีแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่
กบัประสบการณ์และปัจจยัแวดลอ้มทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีนกัท่องเท่ียวไดรั้บ วิกฤต
ทางการเมืองนับเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยหน่ึงท่ีสร้างผลกระทบในแง่ลบต่อภาพลักษณ์การ
ท่องเท่ียวไทย และกระทบต่อความเช่ือมัน่ในการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนผูมี้ความ
อ่อนไหวต่อสถานการณ์ด้านวิกฤตต่างๆ เป็นอย่างมาก เม่ือนักท่องเท่ียวชาวจีนรู้สึกถึงความไม่
มัน่ใจในสถานการณ์วิกฤตการเมืองท่ีเกิดข้ึนอาจจะท าให้นักท่องเท่ียวมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และตัดสินใจเปล่ียนแผนการเดินทางไม่มาท่องเท่ียวใน
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กรุงเทพมหานครได ้ดงันั้นการศึกษาการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวชาวจีนในคร้ังน้ี ผูว้ิจยั จึง
น าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว และการศึกษาปัจจยัดา้นทศันคติมาใชใ้น
การศึกษา   
 

2.2  แนวคดิปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
  
  การก าหนดพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวจากแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจในการ
เดินทางของนกัท่องเท่ียว Koster's Theory (อา้งถึงใน Burke and Resnick, 1991, p. 117) ไดก้ล่าวถึง
แรงจูงใจพื้นฐาน 3 ประการ ท่ีท าใหค้นเดินทางท่องเท่ียว คือ  
 1) ความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อท่ีจะชดเชยเวลาท่ีสูญเสียไปจากการท างาน 
 2) ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ หรือความอยากรู้อยากเห็นในส่ิงท่ีตนไม่เคยพบเห็น
มาก่อน 
 3) ความตอ้งการท่ีจะเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนๆ จากการท่ีไดเ้ดินทางท่องเท่ียว 
  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ David Weaver and Martin Oppermann (2000, pp. 34-35) ท่ี
ได้ก าหนดแนวโน้มของแรงจูงใจท่ีจะเกิดข้ึนในลักษณะต่างๆ ซ่ึงจะมีผลต่อพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวไว ้10 ประการ ดงัน้ี  
 1) แนวโนม้ของแรงจูงใจท่ีจะเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม การศึกษามากมายน้ี
ช้ีวา่ความสนุกสนานในบริเวณท่ีเป็นแหล่งวฒันธรรมของโลก หรือ แหล่งวฒันธรรมทางธรรมชาติ
จะเป็นแรงจูงใจในการเดินทางท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวมากข้ึน 
 2)  แรงจูงใจท่ีจะพบกบัคนในทอ้งถ่ิน ความปรารถนาท่ีจะไปพบปะผูค้นใน
ทอ้งถ่ินเป็นแรงขบัในตลาดการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีอายุน้อยท่ีมีการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาถึงมหาวิทยาลยั ซ่ึงตลาดของเยาวชนจะให้
ความส าคญัถึงแนวโนม้ทางดา้นน้ีมากข้ึน 
 3) แรงจูงใจท่ีจะเขา้ถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินของเจา้ของประเทศท่ีตนเองไปเท่ียว ไป
สังเกตวา่วฒันธรรมอ่ืนมีลกัษณะอยา่งไร ในส่วนของนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากเอเชียโดยเฉพาะท่ีมาจาก
ประเทศจีน และเกาหลีจะเป็นผูท่ี้มีโอกาสไดรั้บการเปิดโลกต่อวฒันธรรมนานาชาติน้อยกว่าชาติ
อ่ืน 
 4) แรงจูงใจท่ีจะท าให้ชีวิตครอบครัวดีข้ึน พฤติกรรมการท่องเท่ียวมองว่าการ
ท่องเท่ียวเป็นเวลาท่ีจะท าให้อยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งดี แนวโนม้เห็นไดช้ดัเจนจากการไปเท่ียวสวนสนุก 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใกลก้บัตวัเมือง รีสอร์ท บางระดบัท่ีมีกิจกรรมใหก้บัครบอครัวทั้งครอบครัว 
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 5)  แรงจูงใจท่ีจะพกัผอ่น หรือผอ่นคลายในสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มท่ีดูแลว้สบาย
ใจ เช่น การท่องเท่ียวเพื่อไปชมวฒันธรรม การพกัผอ่น หรือการพกัฟ้ืน  
 6) แรงจูงใจท่ีจะไปสถานท่ีท่ีมีความสนใจพิเศษ หรือต้องใช้ทกัษะพิเศษ คือ 
นกัท่องเท่ียวจะสนใจในงานอดิเรกบางอยา่งเป็นพิเศษ เช่น การด าน ้าแบบสคูบา 
 7) แรงจูงใจท่ีจะเป็นคนท่ีมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แรงจูงใจน้ีจะเห็นได้ชัดเจนจาก
นกัวิเคราะห์ชาวยุโรป ท่ีกล่าวว่า แรงจูงใจดา้นน้ีสามารถน าไปปรับปรุงระดบัความสมบูรณ์ของ
ร่างกาย สามารถท าให้ไดรั้บประทานอาหารแปลกๆ ไดไ้ปเท่ียวยงัแหล่งน ้ าพุร้อน ศูนยสุ์ขภาพ ซ่ึง
ทั้งหมดอยูใ่นบริเวณท่ีไม่มีมลพิษ ซ่ึงแรงจูงใจดา้นน้ีก าลงัเป็นแนวโนม้ของนกัท่องเท่ียวนานาชาติ 
 8) แรงจูงใจส าหรับปกป้องตนเอง และความปลอดภยั ในขณะท่ีความปลอดภยั
เป็นส่วนหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวจะตอ้งท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกปลอดภยัและ
มัน่คง ซ่ึงมีความส าคญัมาก การคุกคามด้านสุขภาพ ดา้นอาชญากรรม กิจกรรมของผูก่้อการร้าย 
เป็นจุดส าคญัจุดหน่ึงท่ีเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการตดัสินใจวา่จะไปเท่ียวหรือไม่ 
 9) แรงจูงใจท่ีอยากไดก้ารยอมรับวา่มีฐานะทางสังคมท่ีดีข้ึน การยอมรับทางสังคม
เป็นส่ิงส าคญัในแรงจูงใจของมนุษย ์ท าใหม้นุษยรู้์ถึงคุณค่าทางสังคม และตอ้งการบ่งบอกวา่ตวัเอง
เป็นใครมาจากไหนดว้ย 
 10)  แรงจูงใจท่ีจะใหร้างวลัแก่ตนเอง ระดบัความตอ้งการท่ีจะให้ตนเองมีความสุข 
หรือให้รางวลัแก่ตนเอง ซ่ึงการให้รางวลัดงักล่าวจะมีสูงมากในความรู้สึกทางร่างกาย เช่น การกิน 
การด่ืม พฤติกรรมทางเพศ และการซ้ือของ กิจกรรมเหล่าน้ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีจะให้รางวลักบัตวัเอง หรืออาจเป็นการฉลองความส าเร็จในการท างาน และเป็นการ
ทดแทนการถูกบงัคบัให้ท างาน จึงเท่ียวเพื่อจะปลดปล่อย และรับส่ิงทดแทนท่ีเป็นรางวลัแก่ตนเอง
โดยการไดท้่องเท่ียว 
  สังเกตไดว้า่ปัจจยัดา้นแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจในการเดินทางตาม
แนวคิดของ Koster's Theory และ David and Martin ในเบ้ืองตน้ เป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมและ
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั โดย Holloway and Pobinson (1995) สรุปวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการของมนุษยท่ี์เป็นสาเหตุให้เกิดความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัหลกั คือ 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นจิตวทิยา กล่าวคือ 

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ (Demographic Variable) ประกอบดว้ยขอ้มูลสถิติ
เก่ียวกับประชากรศาสตร์ เช่น จ านวนประชากรแยกตามลักษณะของประชากรเป็น เพศ อายุ
สถานภาพสมรส เป็นตน้ 
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 2) ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological Variable) การศึกษาข้อมูลของการ
เปล่ียนแปลงของประชากรไม่สามารถอธิบายถึงความตอ้งการความชอบและความพึงพอใจใน
สินคา้และบริการของมนุษยไ์ดปั้จจยัดา้นจิตวทิยาหรือการศึกษาความตอ้งการภายในท่ีเป็นแรงจูงใจ
ในการซ้ือสินคา้และบริการจึงมีความส าคญัเช่นกนัประชากรในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละประเทศจะ
มีว ัฒนธรรมและค่านิยมท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีความชอบในการประกอบกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีแตกต่างกนัเช่นการรับประทานอาหารการแต่งกายงานอดิเรกเป็นตน้นอกจากน้ี
ความตอ้งการภายในยงัส่งผลต่อการประกอบกิจกรรมขณะเดินทางท่องเท่ียวเช่นชาวเยอรมนัชอบ
ความสวยงามศิลปะและธรรมชาติชอบท่ีพกัแรมแบบครอบครัวท่ีสะอาดและเรียบง่ายและมีอาหาร
และเคร่ืองด่ืมไวค้อยบริการเป็นตน้ 
   ดา้นนกัวชิาการชาวไทย บุญเลิศ  จิตตั้งวฒันา (2555, pp. 70-89) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียว แบ่งเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอกดงัต่อไปน้ี 
 

 2.2.1 ปัจจัยภายในทีม่ีอทิธิพลต่อการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว
สรุปได ้12 ปัจจยัคือ 
  2.2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
   1) ความจ าเป็น (Needs) การจูงใจและแรงจูงใจจะท าให้นกัท่องเท่ียวทราบ
ความจ าเป็นของตนเอง 
   2) ความตอ้งการ (Wants) แรงจูงใจจะท าให้พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวแสดง
พฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัออกไปตามระดบัความตอ้งการ 
  3) การจูงใจ (Motivation) แรงกระตุน้เป็นตวัช่วยให้เกิดการจูงใจในการ
เลือกเดินทางท่องเท่ียว 
 2.2.1.4  ปัจจยัเร่ืองบุคลิกภาพ (Personality) ลกัษณะท่ีแตกต่างของบุคลิกภาพคือ 
     1) บุคลิกภาพท่ีมีความสมดุลระหว่างความต้องการของตนเองและโลก
ภายนอก 
     2) บุคลิกภาพส่วนท่ีแสดงออก 
     3) บุคลิกภาพท่ีเป็นมาตรฐานจริยธรรมของตน 
   2.2.1.5  ปัจจยัเร่ืองรูปแบบการด ารงชีวติ (Life Style)  
 
 



17 
 

   2.2.1.6  ปัจจยัเร่ืองแนวความคิดเก่ียวกบัตนเอง 
     1) แนวคิดของตนเองในอุดมคติ 
     2) แนวคิดของตนเองท่ีคิดวา่บุคคลอ่ืนมองตนเองอยา่งแทจ้ริง 
   2.2.1.7  ปัจจยัทศันคติ (Attitudes)  
   2.2.1.8  ปัจจยัดา้นความเคร่งเครียดจากการท างาน (Serious of Work Factor)  
   2.2.1.9  ปัจจยัดา้นรายได ้(Income Factor)  
   2.2.1.10 ปัจจยัทางเวลาสภาวะและสุขภาพ (Factor of Timing, Situation and 
Healthy)  
   2.2.1.11 ปัจจยัเก่ียวกบัวงจรชีวติครอบครัว (Family Life Cycle) 
 
 2.2.2  ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดินทางของนักท่องเที่ยว
สรุปได ้4 ปัจจยัคือ 
  2.2.2.1 ปัจจยัด้านวฒันธรรมนกัท่องเท่ียวจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่
วฒันธรรมท่ีตนเองยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา 
  2.2.2.2 ปัจจยัดา้นสังคมอิทธิพลจากปัจจยัทางสังคมรวมถึงกลุ่มอา้งอิงครอบครัว
บทบาททางสังคมและสถานะส่ิงเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อพฤติกรรมความต้องการเดินทางของ
นกัท่องเท่ียว 
  2.2.2.3 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
  2.2.2.4 ปัจจยัในการท่องเท่ียวของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
 
  ดา้นนกัวิชาการ Swarbrooke & Horner (1999) ไดเ้สนอประเภทของแรงจูงใจในการ
ท่องเท่ียวไว ้6 ประเภทดว้ยกนั  คือ 1)  ปัจจยัส่วนตวั ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวเพื่อเยี่ยมเยือนญาติ เพื่อน 
หรือเพราะเพื่อเอาใจผูอ่ื้น 2) เพื่อพฒันาตนเอง เป็นการท่องเท่ียวเพื่อพฒันาความสามารถ ทกัษะ
และเพื่อหาความรู้ใหม่ 3) ปัจจยัดา้นอารมณ์คือการท่องเท่ียวเพื่อตอ้งการความรู้สึก เช่น โรแมนติก 
ต่ืนเตน้ทา้ทาย สนุกสนาน การร าลึกหาอดีต เป็นตน้ 4) สถานภาพ ซ่ึงเก่ียวพนัถึงความตอ้งการความ
เด่น สมยันิยม สังคม  5) วฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วฒันธรรมใหม่ๆ รวมถึงเพื่อเรียนรู้
วิถีชีวิตในแต่ละสังคมท่ีต่างออกไป และ 6) แรงจูงใจดา้นกายภาพ เช่น การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ 
การพกัผอ่น เป็นตน้ เม่ือนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการเดินทางมากข้ึน ท าให้การศึกษาดา้นพฤติกรรม
นักท่องเท่ียวมีความซับซ้อนมากข้ึนเช่นกนั ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์และบริการ
ทางการท่องเท่ียวท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ละมีความแปรปรวนสูง (ความไม่แน่นอนของผลลพัธ์) จึงมีความ
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เก่ียวขอ้งกบักระบวนการหลายขั้นตอนและหลายตวัแปร การศึกษาเพิ่มเติมของ Swarbrooke & 
Horner (2007) ยงัไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจซ้ือของนกัท่องเท่ียววา่ เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บการวางแผน
ไวก่้อนล่วงหนา้อยา่งมีเหตุผล ดงันั้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของการท่องเท่ียว จึงไม่ใช่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนมาเฉยๆ ตอ้งมีการเตรียมตวัและการวางแผนล่วงหน้า ทั้งการจองตัว๋โดยสาร วางแผนการ
เดินทาง จองท่ีพกั ร้านอาหาร นอกจากนั้นแลว้ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ซ้ือต่างๆ ของนักท่องเท่ียวยงัเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางการท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันด้วย  โดยได้น าเสนอตัวแบบหรือโมเดลของปัจจัยภายนอกตัว
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวเช่นกนั สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ เลิศพร 
ภาระสกุล (2556, น. 149) ท่ีไดส้รุปปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวแบ่ง
ออกเป็น 5 ปัจจยัหลกั คือ 
  1)  ปัจจยัทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลกและในประเทศจุดหมาย
ปลายทาง 
  2) ปัจจยัทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในประเทศของนกัท่องเท่ียว 
  3)  อิทธิพลของส่ือประเภทต่าง ๆ 
  4)  กิจกรรมทางดา้นการตลาดของภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
  5)  อิทธิพลจากผูใ้กลชิ้ดกบัตวันกัท่องเท่ียว เช่น ญาติมิตร 
  จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวถูกขบัเคล่ือน
มาจากส่วนหน่ึงของแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวแต่ละคน โดยแนวโนม้ของแรงจูงใจท่ีจะเกิดข้ึนนั้น
จะมีผลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจเดินทาง การเลือกจุดหมายปลายทางในแต่ละ
คร้ัง เพื่อเลือกวา่จะไปท่ีใด ไปกบัใคร ไปเพื่อวตัถุประสงคใ์ด และจะไปท าอะไรบา้ง พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลาย ๆ ดา้น อนัประกอบไปดว้ย 2 ปัจจยัหลกั ๆ คือปัจจยั
ภายนอกท่ีเกิดจากสถานการณ์รอบตวั ท่ียากต่อการควบคุม และปัจจยัภายในท่ีเกิดข้ึนจากตวัของ
นกัท่องเท่ียวเอง ทั้งน้ีนกัท่องเท่ียวจะแสดงพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป เม่ือ
ปัจจยัในด้านต่างๆมีความเปล่ียนแปลงไป การศึกษาในด้านพฤติกรรมนักท่องเท่ียวจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนักท่องเท่ียว เพื่อใช้ในการ
ก าหนดแนวโนม้พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในอนาคตและความตอ้งการท่องเท่ียวซ ้ า  
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2.3  แนวคดิเกีย่วกบัทศันคติ และการวดัทศันคติ 
 

 2.3.1 ความหมายของทศันคติ 
 ทศันคติ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีคาบเก่ียวระหวา่งความรู้สึกและความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคล
กบัแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมตอบโตใ้นทางใดทางหน่ึงต่อเป้าหมายของทศันคตินั้น 
 ชูชยั   สมิทธิไกร (2554, น. 181) กล่าวถึงทศันคติตามท่ีนกัจิตวิทยาไดนิ้ยามไวว้า่ ทศันคติ
นั้นเป็นผลสรุปของการประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึง  ซ่ึงบ่งช้ีวา่ส่ิงนั้นดีหรือเลว  น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจ  
โดยองคป์ระกอบของทศันคติท่ีเป็นท่ียอมรับ คือ แนวคิดท่ีวา่องคป์ระกอบของทศันคติมีเพียงอยา่ง
เดียวคือความรู้สึก  กล่าวคือ  ทศันคติเป็นความรู้สึกในทางบวกหรือทางลบ  ชอบหรือไม่ชอบ  โดย
นกัจิตวิทยาท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ี ไดแ้ก่ Thurstone (1959) Insko (1967) Fishbein & Ajzen (1975) 
(อา้งถึงใน ชูชยั  สมิทธิไกร, 2554, น. 181) นอกจากน้ี ชูชยั  สมิทธิไกร ยงักล่าวถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งทศันคติและพฤติกรรมวา่ในแง่ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นนบัวา่เป็นพฤติกรรมท่ี
มีการวางแผน การวดัทศันคตินั้นจะตอ้งวดัทศันคติท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้หน่ึง ๆ (Attitude toward the 
Act of Buying)  จึงจะสามารถช่วยในการท านายพฤติกรรมของบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ในทฤษฎีพฤติกรรมท่ีเกิดจากการวางแผนล่วงหนา้ (Theory of Planned Behavior) ของ 
Ajzen (2001, อา้งถึงใน Ajzen, 2006) ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมต่าง ๆ จะมีอิทธิพลต่อ
ความตั้ งใจและจะส่งผลต่อพฤติกรรม โดยบุคคลจะแสดงออกซ่ึงทัศนคติจากการรับรู้หรือ
ความชอบต่อคุณลกัษณะต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวและการบริการ Lefkoff-Hagius and 
Mason (1993, pp. 100-110) ไดจ้  าแนกความแตกต่างของคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว
ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1) คุณลกัษณะเฉพาะตวัของแหล่งท่องเท่ียวหรือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น 
อุณหภูมิ หรือรสชาติของอาหารทอ้งถ่ิน 

2) คุณลกัษณะในด้านของประโยชน์หรือผลท่ีนักท่องเท่ียวจะได้รับ เช่น ความ
เป็นมิตรของคนในทอ้งถ่ิน  

3) คุณลกัษณะในดา้นของภาพลกัษณ์ หรือคุณค่าท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวันกัท่องเท่ียว 
 การศึกษาทศันคติของบุคคลนั้นดูไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมของผูน้ั้นโดยใชว้ิธีการสังเกต  
สอบถาม  หรือสัมภาษณ์  เพราะวา่ทศันคตินั้นเป็นพื้นฐานอยา่งหน่ึงในการก าหนดพฤติกรรมของ
มนุษย ์ ซ่ึงถา้จะท าความเขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมไดอ้ยา่งชดัเจนจะตอ้งศึกษาเร่ืองทศันคติควบคู่ไปดว้ย  
โดยอาจจะกล่าวไดว้า่ ทศันคตินั้นเป็นพื้นฐานท่ีแทจ้ริงในการแสดงซ่ึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
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 2.3.2  องค์ประกอบของทศันคติ  
  Zambardo & Ebbesen (1970) กล่าววา่ทศันคตินั้นสามารถแยกองคป์ระกอบได ้3 ประการ
คือ 
  1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ
ของบุคคล ท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่างๆทัว่ไปทั้งท่ีชอบและไม่ชอบ   
  2)  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีผลต่างกนัไปตามบุคลิก  ความคิดและความรู้สึก 
  3)  องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavior Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึก 
 โดยจุดประสงคส่์วนใหญ่ในการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคนั้นก็เพื่อจะท าให้เกิดทศันคติท่ี
ดีต่อสินคา้และบริการอนัเป็นการส่งผลต่อการผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีผูข้ายตอ้งการ เพราะจากท่ี
กล่าวมานั้นจะพบวา่ทศันคตินั้นเป็นผลรวมของหลายองคป์ระกอบซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ
บุคคลและก่อใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนดว้ย 
 อีกทั้งการท่ีบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีต่างกนั อนัเน่ืองมาจากความเขา้ใจ ความรู้สึก 
ความรู้  ความเขา้ใจ จึงนบัวา่เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานของทศันคติ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความรู้สึก มี
ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และการเรียนรู้ 
 
 2.3.3  ปัจจัยทีก่่อให้เกดิทศันคติ 
 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติมีดงัต่อไปน้ี 
  1) ทศันคติเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคน เกิดจากการรวบรวมประสบการณ์ใน
อดีตท่ีผา่นมาของมนุษย ์โดยสามารถแบ่งแยกไดอ้อกเป็น 2 ลกัษณะคือ ชอบ/ไม่ชอบ ดี/ไม่ดี สนใจ/
ไม่สนใจ โดยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวนั้นถูกหล่อหลอมมาจากความเช่ือของมนุษยแ์ต่ละคนท่ีแตกต่าง
กนั โดยความเช่ือของมนุษยน์ั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล ความเช่ือจะต้องประกอบด้วย
เหตุผลเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยนกัจิตวทิยานั้นไดจ้ดัล าดบัความเช่ือ ไวด้งัต่อไปน้ี 
   (1) ความเช่ือจากประสบการณ์ตรง อนัเป็นความเช่ือในระดบัพื้นฐานสุด 
   (2) ความเ ช่ือจากการประเมินค่า   ความเ ช่ือน้ี เ กิด ข้ึนเ น่ืองจากบางคร้ัง
ประสบการณ์ตรงไม่ไดใ้หข้อ้มูลท่ีเหมือนกนัทุกคร้ัง 
   (3) ความเช่ือในระดับการวิเคราะห์ โดยเกิดจากข้อมูลหลากหลายทางท่ีมา
ประกอบกนัก่อนจะเช่ือ  
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   (4) ความเช่ือในระดบัสังเคราะห์  ความเช่ือในระดบัน้ีเป็นความเช่ือท่ีตอ้งอาศยั
ขอ้มูลและหลกัฐานต่างๆในประกอบการตดัสินใจเพื่อประกอบความเช่ือของตนเอง 
  2) ทศันคติอนัเกิดจากการรับเอาทศันคติของผูอ่ื้นมาเป็นของตน โดยในกรณีท่ีบุคคล
นั้นเป็นบุคคลท่ีเช่ือถือ เคารพยกยอ่ง 
  3) ทศันคติอนัเกิดจากประสบการณ์ท่ีประทบัใจมาก ทั้งในดา้นดีและไม่ดีเพียงคร้ัง
เดียวก็ก่อใหเ้กิดทศันคติยา่งรวดเร็ว 
   ธงชยั  สันติวงษ์ (2539, อา้งถึงใน ชมพูนุท  ขจรรัตนเดช, 2549, น. 10) กล่าวว่า 
ทศันคตินั้นเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไปนั้นเกิดข้ึนจาก 5 ปัจจยั คือ 
  1)  การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivations) เกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งการส่ิงท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการหรือแรงผลกัดนัทางร่างกายอยู ่ หากมีส่ิงใดหรือบุคคลใดสามารถช่วย
ใหบ้รรลุความตอ้งการได ้ก็จะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีเขา้มาช่วย 
  2)  ขอ้มูลข่าวสาร (Information) ขนาดของขอ้มูลข่าวสาร ลกัษณะ และกระบวนการ
เลือกเฟ้น การรับข่าวสารต่างๆนั้นจะเป็นพื้นฐานของการคิดและสร้างทศันคติของบุคคลนั้นๆ  
  3) การเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม (Group Affiliation) ทศันคติในบางเร่ืองนั้นอาจจะเกิดจาก
การไดรั้บอิทธิพลมาจากกลุ่มใกลชิ้ดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ครอบครัว เพื่อร่วมงาน อนัเป็นแหล่งทศันคติท่ี
ส าคญัท่ีสุด ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างทศันคติและค่านิยม 
  4) ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ในอดีตท่ีบุคคลนั้นมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
จะส่งผลใหบุ้คคลตีค่าออกมากลายเป็นทศันคติ 
  5) บุคลิกภาพ (Personality) นบัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางออ้มในการสร้างทศันคติให้กบั
ตวับุคคล 
 
 2.3.4  การวดัทัศนคติ 
 Henerson, Morris, and Fitz-Gibbon (1978) ได้สรุปไวว้่า ทศันคตินั้นไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ี
ตรวจสอบไดห้รือวดัไดอ้ย่างแน่นอนและเป็นรูปธรรม แต่ว่าทศันคตินั้นสามารถวดัไดด้ว้ยการใช้
ค  าพูดหรือการกระท าของมนุษย์ท่ีแสดงออกมา ซ่ึงเป็นการวดัคุณลักษณะภายในของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก หรือลักษณะทางจิตใจ โดยคุณลักษณะดังกล่าวนั้ นมีการ
เปล่ียนแปลงง่าย ไม่แน่นอน  แต่อยา่งไรก็ตามนั้น การวดัทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงตอ้ง
อาศยัหลกัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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  1)  ตอ้งยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการวดัทศันคติ 
   (1) ความคิดเห็นของบุคคลนั้ นจะมีคุณลักษณะท่ีคงอยู่ในช่วงเวลาหน่ึงซ่ึง
ช่วงเวลาท่ีความรู้สึกของบุคคลนั้นมีความคงท่ี 
   (2)  ทศันคติของบุคคลนั้นไม่สามารถวดัหรือสังเกตไดโ้ดยตรง การวดัจะตอ้งวดั
โดยออ้มจากแนวโนม้การแสดงออกของบุคคล 
   (3) ทศันคตินอกจากแสดงออกในรูปของทิศทางของความคิดเช่น สนับสนุน 
หรือคดัคา้น ยงัมีขนาดหรือปริมารของความรู้สึกนั้นดว้ย 
  2) การวดัทศันคติดว้ยวธีิใดก็ตามนั้นตอ้งประกอบดว้ย 3 ส่ิง คือ ตวับุคคลท่ีจะถูกวดั       
ส่ิงเร้า ส่ิงเร้า และทศันคติ 
  3) ส่ิงเร้าท่ีจะน าไปใชห้รือแสดงทศันคติ 
  4) การวดัทศันคติเพื่อทราบทิศทางและระดบัความรู้สึกของบุคคลนั้น ตอ้งพยายาม
ถามคุณค่าแลละลกัษณะแต่ละดา้นของเร่ืองนั้นออกมา 
  5) การวดัทศันคตินั้นตอ้งค านึงถึงความเท่ียงตรง 
  กล่าวสรุปไดว้า่ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวเป็นความเช่ือท่ีเกิดจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บของ
นกัท่องเท่ียวแต่ละบุคคล โดยจะถูกสนบัสนุนจากเหตุผลเฉพาะตวั ทศันคติจะเกิดข้ึนไดท้ั้งในแง่
บวกและแง่ลบข้ึนอยู่กับสถานการณ์ เวลา ความพึงพอใจ และบริบทของสถานท่ีนั้ นๆ และ
นักท่องเท่ียวจะน าทศันคติของตนไปเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมในการ
เดินทางท่องเท่ียว โดยจะเห็นวา่ การแสดงออกทางพฤติกรรมนั้นเป็นหลกัส าคญัของการวดัทศันคติ
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ajzen (1988, อา้งถึงใน เลิศพร  ภาระสกุล, 2556, น. 267) ท่ีกล่าวว่า
ทศันคตินั้นมีความสัมพนัธ์กบัการแสดงออกพฤติกรรมใดๆ  เพราะโดยธรรมชาติแลว้นั้นคุณสมบติั
ของทศันคตินั้นเป็นส่ิงท่ีวดัได้จากความคิดเห็น (Opinion) Chisnall (1985) กล่าวว่า  คือการ
แสดงออกถึงทศันคติในรูปของค าพูด แมว้า่จะเป็นสภาวะหน่ึงของจิตใจ ไม่สามารถสังเกตหรือวดั
ไดโ้ดยตรงแต่ตอ้งอาศยัจากผลของการตอบสนอง ซ่ึงประเมินไดเ้ป็นทางบวกหรือทางลบ มีระดบั
ความมากนอ้ย  การวดัทศันคติโดยดูจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกหรือผลจากการตอบสนองเป็นส่ิงท่ี
ท าได ้การสร้างทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครในแง่บวก
จะช่วยใหแ้นวโนม้ความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ าสูงข้ึน 
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2.4  สถานการณ์นักท่องเทีย่วชาวจีน กบัวกิฤตการเมืองไทย 
 
 2.4.1 สถานการณ์นักท่องเทีย่วชาวจีนในประเทศไทย 
 จ านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลจากการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจจีนตลอดหลายปีท่ีผ่านมา ระดับรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนตลอดจนการผ่อนคลาย
นโยบายควบคุมนกัท่องเท่ียวของรัฐบาลจีนท่ีท าใหก้ารขอหนงัสือเดินทางหรือการน าเงินออกไปใช้
จ่ายในต่างประเทศท าได้ง่ายข้ึน ส่งผลให้ชาวจีนมีทางเลือกในการเดินทางออกไปท่องเท่ียวใน
ต่างประเทศมากข้ึน ทั้งน้ีจ  านวนนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศเพิ่มข้ึนจาก 31 ลา้น
คนในปี 2548 เป็นกวา่ 80 ลา้นคนในปี 2555 และคาดวา่จะเพิ่มข้ึนเป็น 100 ลา้นคนในปี 2563 
นอกจากน้ีผลส ารวจ Visa Global Travel Intentions Study 2013 พบวา่ ในปี 2555 นกัท่องเท่ียวจีนมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเดินทางไปต่างประเทศคร้ังล่าสุดสูงถึง 3,824 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นอนัดบั 3 ของ
โลก รองจากซาอุดิอาระเบีย และออสเตรเลีย ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเพียง 2,390 
ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากน้ียงัพบวา่ค่าใชจ่้ายในการเดินทางคร้ังต่อไปของนกัท่องเท่ียวจีนมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 18 ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเฉล่ียเพียงร้อยละ 5 (ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย,  2556) 
 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมากกว่า 26.73 ลา้นคน สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวจ านวน 1.167 ลา้นลา้นบาท 
(กรมการท่องเท่ียว, 2557)โดยในระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผ่านมาจ านวนและสัดส่วนของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีกา้วกระโดด ไดแ้ก่ กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยจ านวนและสัดส่วนของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนต่อนกัท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมดในประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนสามารถข้ึนเป็นอนัดบั
หน่ึงแทนท่ีนักท่องเท่ียวจากประเทศมาเลเซียท่ีครองสัดส่วนสูงสุดมาตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา 
นักท่องเท่ียวชาวจีนจึงกลายเป็นหน่ึงในตลาดหลักของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย มีการ
คาดการณ์ในอนาคตวา่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางไปเท่ียวต่างประเทศจะเพิ่มข้ึนเป็น 100 
ลา้นคนในปี 2563 (China Internet Watch,  2014) ดงันั้นอิทธิพลของนกัท่องเท่ียวชาวจีนจึงมีเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือย ๆ โดยนกัท่องเท่ียวชาวจีนมียอดใชจ่้ายประมาณ 102,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (กวา่ 3.3 
ลา้นลา้นบาท) ท าให้ชาวจีนเป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีการใชจ่้ายสูงสุดในโลก แทนท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวเยอรมนัและสหรัฐ และเมืองกรุงเทพมหานคร ของประเทศไทยยงัเป็นจุดหมายปลายทางส าคญั
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน แต่กระนั้นวกิฤตการเมืองไทย ในปี 2557 ท่ีผา่นมา การชุมนุมประทว้งทาง
การเมืองในกรุงเทพมหานคร (Shutdown Bangkok) ท่ียืดเยื้อเป็นระยะเวลายาวนาน ได้สร้าง
ผลกระทบท าให้นักท่องเท่ียวในช่วง 6 หกเดือนแรกของปีหดตัวกว่าร้อยละ 12โดยเฉพาะ
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นกัท่องเท่ียวจากตลาดระยะใกลข้องไทยในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกอาทิเช่นญ่ีปุ่นจีนและเกาหลีใต้
รวมทั้งตลาดอเมริกา และโอเชียเนียซ่ึงลว้นแต่เป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางดา้น
ความปลอดภยัสูง จากขอ้มูลสถิติการท่องเท่ียวในช่วงมกราคม – พฤศจิกายน 2557 ท่ีผา่นมา พบวา่
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลท าให้จ  านวนนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกหดตวัสูงสุดร้อยละ 11.64 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ รองลงมาไดแ้ก่ 
นักท่องเท่ียวจากเอเชียใต้โอเชียเนียตะวนัออกกลางอเมริกา และยุโรป ส าหรับรายได้จากการ
ท่องเท่ียว 1,012,836.83 ลา้นบาทหดตวัลดลง ร้อยละ 5.64 โดยภูมิภาคท่ีรายไดห้ดตวัสูงสุดคือเอเชีย
ตะวนัออกรองลงมา ได้แก่ โอเชียเนีย เอเชียใต้ อเมริกา ตะวนัออกกลางและยุโรปตามล าดับ 
(กรมการท่องเท่ียว, 2557) 
 

            
 
ภาพที ่2.6  อตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัท่องเท่ียว มกราคม-พฤศจิกายน 2557 
แหล่งทีม่า : กรมการท่องเท่ียว (2557). 
 

 

 
 

 

จ านวนนักท่องเที่ยวธันวาคม 2556 – ธันวาคม 2557 

อตัราการเปลีย่นแปลง  (Y  -0-  Y) 
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 ผลกระทบจากวิกฤตการเมืองไทยในคร้ังน้ีท าให้ในเดือนธันวาคม 2556 อัตราการ
เปล่ียนแปลงของจ านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนลดลงต ่ากว่า 3 แสนคนเป็นคร้ังแรกในรอบปีโดยมี
จ านวนเพียง 293,548 คน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความท่ีนกัท่องเท่ียวเกิดความไม่มัน่ใจในชีวิตและ
ทรัพย์สินของตนเอง  เ ป็นต้น เหตุส าคัญ ท่ีท าให้ มีการยกเ ลิกการเ ดินทางมาท่อง เ ท่ียว
กรุงเทพมหานครของนักท่องเท่ียวชาวจีนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ศุภกร 
ภทัรธนกุล (2551) ท่ีพบว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีความรู้สึกไม่ปลอดภยัในการท่องเท่ียว
ประเทศไทยในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เม่ือปี พ.ศ. 2549- 2550 ท่ีผ่านมาท าให้
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวไทยลดลง  
 

  
 
ภาพที ่2.7  ปัจจยัในการเลือกประเทศมุ่งหมายทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
แหล่งทีม่า: ศูนยข์อ้มูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักก่ิง (2555). 
 
  จากตารางท่ี 2.7 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงปักก่ิง ได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวต่างประเทศของนักท่องเท่ียวชาวจีนประจ าปี 2555 พบว่า 
ปัจจยัส าคญัในการเลือกประเทศมุ่งหมายทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  ร้อยละ 72.8 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัในปัจจยัเร่ือง สถานท่ีท่องเท่ียว ร้อยละ 70.4 เร่ืองความปลอดภยั ร้อยละ 
57.5 เร่ืองราคา ร้อยละ 51.0 เร่ืองความสะดวกในการขอวีซ่าตามล าดบั นอกจากน้ีแลว้  ร้อยละ 43.0 
พูดถึงเร่ืองท่ีพกัอาศยั ส่วนจ านวนคนท่ีพูดถึงเร่ือง ความเป็นมิตรไมตรีของคนทอ้งถ่ิน การคมนาคม 
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สภาพอากาศ สุขภาพอนามยั เอกลกัษณ์และอาหารทอ้งถ่ิน ก็ไดเ้กินร้อยละ 30 โดยเปรียบเทียบแลว้
คนท่ีพูดถึง ภาษา นอ้ยกวา่ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ความปลอดภยัเป็นส่ิงส าคญัในการตดัสินใจเดินทาง
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

 
 2.4.2  วกิฤตการเมืองไทย Shutdown Bangkok 

กรุงเทพมหานคร กลายเป็นจุดศูนยก์ลางทางการชุมนุม การยกระดบัการชุมนุมใหญ่ของ
กลุ่ม ปปส. เป็นการชตัดาวน์กรุงเทพฯ (Shutdown Bangkok) ไดน้ าไปสู่การประกาศใช้ พ.ร.ก. 
ฉุกเฉินของรัฐบาลในช่วงเดือนมกราคม 2557 และเกิดผลกระทบอย่างชดัเจน จนท าให้ประเทศ   
ต่าง ๆ กว่า 48 ประเทศไดอ้อกประกาศเพื่อแจง้เตือนนกัท่องเท่ียวของประเทศตนระมดัระวงั         
ในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวมายงัประเทศไทย ต่อมาการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นเวลา 60 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2557 และในวนัท่ี 
20 พฤษภาคม 2557 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ประกาศใชก้ฎอยัการศึก เร่ิมตั้งแต่เวลา 03:00 น. 

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดย
มีพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นหวัหนา้คณะ นบัเป็นการรัฐประหารคร้ังท่ี 
13 ในประวติัศาสตร์ไทย ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะใน
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกท่ีเป็นตลาดหลกัของไทย โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ี
มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์วิกฤตต่างๆ มากกวา่นกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ (บุญเลิศ จิต
ตั้งวฒันา, 2555)  
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย
ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้บทวนผลงานวิจยัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ในส่วนแรก คือ 1) การศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเท่ียว และทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีน 
ผลการวิจยัของ (แสงเดือน รตินธร, 2558) มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (ม่ิงสรรพ์  ขาวสอาด, สุเมธ พฤกษ์ฤดี, จกัรี เตจ๊ะวารี, เกษรินทร์ 
พรหมเป็ง, และอาภรณ์ สูนพรหม, 2553) พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในประเทศไทย เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีการศึกษาดี มาเท่ียวเมืองไทยเป็นคร้ังแรก และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุชาริณี เท่ียงแท,้  กุลกญัญา ณ ป้อมเพช็ร์, และศิริจรรยา เครือวิริยะ
พนัธ์, 2559) พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
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สูงสุดปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,001-4,000 หยวน และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
ดา้นการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ผลงานวิจยัของ (Lei Jun, 2554)  
แบ่งการศึกษาออกเป็นพฤติกรรมการตดัสินใจก่อนการเดินทาง พฤติกรรมในระหวา่งการเดินทาง
ท่องเท่ียว และพฤติกรรมภายหลงัจากการเดินทางท่องเท่ียว ส าหรับการศึกษาในส่วนท่ี 2) การศึกษา
ความแตกต่างทางลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อหา
ความ สัมพนัธ์กบัดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสมมุติฐานและกรอบแนวคิดใน
การวิจยัคร้ังน้ี ผลงานวิจยัของ (แสงเดือน รตินธร, 2558) ไดต้ั้งสมมติฐานท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานของผูว้ิจยั คือ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรด้านประชากรศาสตร์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนโดยใช้สถิติการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
เพื่อทดสอบสมมติฐาน วา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวหรือไม่ นอกจากน้ีการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อ
ปัจจยัดึงดูดในการตดัสินใจเลือกมาท่องเท่ียวในประเทศไทย จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
เพศของนักท่องเท่ียวไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวทั้งในด้านวตัถุประสงค์การ
ท่องเท่ียว และผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว อายุของนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การท่องเท่ียว ได้แก่ รูปแบบการท่องเท่ียวและภูมิภาคในประเทศไทยท่ีต้องการไปเยือน  
เช่นเดียวกนักบั ผลงานวิจยัของ (สรัลธนทั  อุตรักษ์, 2554)  ผลการศึกษามาวิเคราะห์และจ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ และภูมิภาคของนักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า ปัจจยัด้านเพศ 
ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยของกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกนั 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ทางดา้นอายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และภูมิภาคของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนต่างกัน ส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนในประเทศไทยแตกต่างกัน  และผลงานวิจยัของ (Lei Jun, 2554) ได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวในระหวา่งการท่องเท่ียว โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวจีนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 400 คน  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ถ่ินท่ีอยู่อาศยั ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ลกัษณะทางครอบครัว รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วตัถุประสงคห์ลกั และกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ซ่ึงคลา้ยกนักบั (น ้ าฝน 
จนัทร์นวล, 2556) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวดว้ยการทดสอบค่าเอฟ จ าแนกตามกลุ่มท่ี
มีอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผลจากการศึกษา พบว่าเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างรายได ้ค่าใช้จ่าย อายุ อาชีพ แหล่งท่องเท่ียว ท่ีแตกต่างกนั ตวัแปรเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยแตกต่างกัน และ
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พฤติกรรมด้านประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเท่ียว เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยอีกด้วย และ (พงศธร จนัทร์วิโรจน์ 
และณักษ์ กุลิสร์, 2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเ ร่ือง พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ 
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีแตกต่างกัน การรับรู้
ข่าวสารของนกัท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใจเดินทางมาท่องเท่ียวอย่างมีนยัยะส าคญั
ทางสถิติพฤติกรรมการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยดา้น
เกณฑ์การตดัสินใจท่องเท่ียวดา้นราคามีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มจะกลบัมาท่องเท่ียวในประเทศ
ไทยอีก และส่วนสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจทศันคติของนกัท่องเท่ียว ผลงานวิจยัของ (ศุภกร 
ภทัรธนกุล, 2551) พบวา่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติรับรู้ถึงความไม่สงบทางการเมืองร้อยละ 53.1 ใน
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และส่วนใหญ่เห็นวา่เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครแต่อยา่งใด และมีความรู้สึก
พึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร มีความคุม้ค่าเงินและรู้สึกปลอดภยัในระดบั “มาก” มี
แนวโนม้ในการเดินทางท่องเท่ียวซ ้ าและมีแนวโนม้จะบอกต่อและชกัชวนบุคคลอ่ืนให้มาท่องเท่ียว
ในกรุงเทพมหานคร  จากผลการวิจยั ผูว้ิจ ัยจึงน าความคิดเห็น  ดา้นความประทบัใจ ดา้นความรู้สึก
ปลอดภยั ความรู้สึกคุ้มค่า การบอกต่อ และการกลับมาเท่ียวซ ้ า ไปท าการศึกษาและวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีการกลบัมาเท่ียวซ ้ าในงานวิจยัช้ินน้ี โดยจดัท าเป็น
ค าถามวดัระดบัทศันคติของนกัท่องเท่ียวในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
 จากการศึกษาทบทวนผลงานวิจยัทั้งหมด ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเดินทางท่องเท่ียวโดยก าหนดให้มีความเหมาะสมกบับริบทของวิกฤตทางการเมือง และการ
วเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย โดยมีการน า
ตวัแปรดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจยัดา้นพฤติกรรม และทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร มาท าการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 
 
 การศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลัง
วิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้การศึกษา    
เชิงปริมาณ (Quantitative Method) ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูล โดยในบทน้ีผูว้ิจยัจะอธิบาย
ถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และวธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 สมมติฐานการวจิยั  
 3.4 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
 3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 3.8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล   
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และการทบทวนผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถก าหนด     
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   1)  เพศ 
   2)  อายุ 
   3)  ระดบัการศึกษา 
   4)  อาชีพ 
   5)  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

 

 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 

นักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

 
 

ทศันคติของนักท่องเทีย่ว       
ชาวจีนทีม่ีต่อการเดินทาง

ท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 

การตัดสินใจกลบัมาเทีย่วซ ้า 
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3.2  ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 การก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตวัแปรท่ีตอ้งการ
ศึกษาได ้2 ประเภท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 3.2.1 ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) 

ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการวิเคราะห์คดัเลือกจากผลงานวิจยัท่ีผ่านมาและแนวคิด ทฤษฏีท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
  1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
  2) ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร
ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย ซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)โดยสามารถ
จ าแนกออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  ด้านความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเ ท่ียว (Travel 
Convenience) ดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Product and Environment) ดา้น
คุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว(Product & Service Quality) ดา้นความมัน่คงและความ
ปลอดภยั (Safety & Security) และดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (Host & Staff Service) 
 
 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ตวัแปรตามในงานวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน 
ประกอบด้วย ประสบการณ์การมาเยือนเมืองไทย ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว วตัถุประสงค์ในการ
เดินทาง ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว ประเภทของสถานท่ีพกัแรมท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างเลือกใช้ ราคาท่ีพกัโดยประมาณต่อคืน ส่ือท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูล ผูมี้อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว และความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า   
 

3.3  สมมติฐานการวจิัย 
 
 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
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 2) ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี
แตกต่างกัน  ส่งผลต่อทัศนคติของนักท่องเ ท่ียวชาวจีนท่ีมี ต่อการเดินทางท่องเ ท่ียวใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 3) ทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 

3.4  นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 
 พฤติกรรมการท่องเท่ียว (Tourism  Behavior) หมายถึง ลกัษณะการบริโภคสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร รวมถึงผูมี้
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ รวมถึงพฤติกรรมการตดัสินใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
 นกัท่องเท่ียวชาวจีน (Chinese Tourist) หมายถึง นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีใชภ้าษาจีนกลางใน
การสนทนา (Mandarin) และมีแหล่งพ านกัถาวรอยู่ในมณฑลต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครทั้งแบบเดินทางมากบับริษทัทวัร์ (Group Tour) และ
เดินทางมาแบบอิสระ (FIT : Free Individual Traveler) โดยมีการพกัค้างแรมในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครอยา่งนอ้ย 1 คืน 
 วกิฤตการเมืองไทย (Thailand Political)  หมายถึง  สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศไทย จนเกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงใหญ่ (Shutdown Bangkok) ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ระหวา่งปี พ.ศ.2556-2557 คือ ช่วงหลงัวนัท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ภายหลงัมี
การประกาศใชก้ฎอยัการศึก  
 ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน (Attitude) หมายถึง ความคิด ความรู้สึกของนักท่องเท่ียว
ชาวจีน ท่ีมีต่อสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวไทย ภายหลังท่ีได้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครหลงัวกิฤตการเมืองไทย แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกสบายในการ
เดินทางท่องเท่ียว (Travel Convenience) ดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Product 
and Environment)  ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว(Product & Service Quality) 
ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety & Security) และดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (Host 
& Staff Service) 
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3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงั
วกิฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 
 3.5.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักท่องเท่ียวชาวจีน (Mainland) ท่ีเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงภายหลงัเดือนพฤษภาคม 2557 ภายหลงัการเกิด
รัฐประหารจากสถิตินกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-
กนัยายน 2557 เป็นจ านวน 1,726,151 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2557) 

3.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูว้ิจยัได้ค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าท่ี
สามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร จากสูตรของทาโรยามาเน (Yamane, 1970) โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่ของกลุ่มตวัอย่างให้มีค่าเท่ากบัร้อยละ 95 โดยยอมให้มีความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดร้้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ดงัน้ี 
 
 
 
เม่ือ n  คือ   ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
 N คือ   ขนาดประชากร   
 e    คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง(Sampling Error) 
ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% สัดส่วนความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ดงันั้น ค่า e = 0.05 
เม่ือแทนค่าสูตร 
 

 n = 
             

                       
 

   

  = 
             

        
 

  
n = 399.9 

  = 400 คน 
 

2Ne1

N
n
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จากการแทนค่าในสูตรจะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 399.9 คน ดงันั้นผูว้จิยัจึงก าหนดใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งของการวจิยัมีจ  านวนเท่ากบั 400 คน 
   

3.6  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 3.6.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลงานวิจยัเชิงปริมาณโดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้แบบสอบถามเป็นภาษาจีน เพื่อใช้เก็บขอ้มูลกบั
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ภายหลงัการเกิดวิกฤตการเมืองไทย 
โดยก าหนดให้แบบสอบถามมีเน้ือหาสาระคลอบคลุมในประเด็นต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดในการวจิยัแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
List) เพียงหน่ึงค าตอบ มีจ านวน 6 ขอ้     
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนภายหลงัวิกฤตการ
เมืองไทยในกรุงเทพมหานคร โดยค าถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) เพียงหน่ึง
ค าตอบ ตั้งแต่ขอ้ท่ี 2.1-2.9  โดยในขอ้ท่ี 2.8 กลุ่มตวัอยา่งสามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ
ร่วมกบัค าถามท่ีเป็นการวดัระดบัช่วง (Interval Scale) แบบมาตราส่วน Likert Scale (Likert, 1970) 
โดยมีการก าหนดสเกลตั้งแต่ 1-7 เพื่อความสะดวกในการเลือกตอบ ในขอ้ท่ี 2.10-2.11 รวมทั้งส้ิน 
11 ขอ้ ดงัน้ี 
 

ระดับการตัดสินใจ ช่วงคะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 7 
เห็นดว้ย 6 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 5 
เฉยๆ 4 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 3 
ไม่เห็นดว้ย 2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
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 โดยมีการก าหนดระดบัคะแนนเพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมาย
แบบมาตราอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ดงัน้ี 

 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  =          7 – 1  
  จ านวนชั้น    7 
 

  แต่ละช่วงชั้นจะมีความกวา้งเท่ากบั 0.86 คะแนน ท าให้เกณฑ์การแปลความหมาย
ของค่าเฉล่ียในแบบสอบถามมีดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.86  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.87 – 2.72  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.73 – 3.58  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัไม่ค่อยเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.59 – 4.44  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 4.45 – 5.30  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 5.31 – 6.16  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 6.17 – 7.00  หมายถึง  ระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย ในดา้นความพึงพอใจ ความปลอดภยั 
และความคุม้ค่าเงิน (ศุภกร ภทัรธนกุล, 2551)โดยก าหนดรูปแบบของขอ้ค าถามเป็นการวดัระดบั
ช่วง (Interval Scale)  จ  านวน 7 ชั้น ตั้งแต่ 1-7 คะแนนมีจ านวนทั้งส้ิน 18 ขอ้ 

 ส าหรับหลกัเกณฑ์การให้คะแนนในการวดัทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีมีต่อ
การเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย  

 
ระดับคะแนน ความหมาย 
1.00 – 1.86             ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
1.87 – 2.72             ไม่เห็นดว้ย 
2.73 – 3.58             ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
3.59 – 4.44              เฉย ๆ 
4.45 – 5.30              ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
5.31 – 6.16 
6.17 – 7.00 

             เห็นดว้ย 
             เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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 ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 
 3.6.2 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1) ศึกษาคน้ควา้จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบเขต
ของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั คือแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั        
 2) สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างและน าเสนอเพื่อให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบ และขอค าแนะน าในการแกไ้ข ปรับปรุง เพื่อให้ตรงตามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั           
  3) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขในเบ้ืองตน้มาท าการทดสอบความเท่ียงตรง
ทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) รวมถึงดา้นภาษาและส านวนท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
 4) น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คนเพื่อหาค่าความเช่ือถือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
(Alpha Coefficient) ตาม Cronbach Method   
  5) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขในขั้นสุดท้ายใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 
 เพื่อให้ได้ เค ร่ืองมือในการวิจัย ท่ี มี คุณภาพ ผู ้วิจ ัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามใน 2 ด้าน คือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยด าเนินการดงัน้ี  
  3.7.1  การตรวจสอบความตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  
 1) อาจารย ์ดร. จิรานุช  โสภา 
 2) อาจารย ์ดร. สิทธิชยั  ศรีเจริญประมง 
 3) อาจารย ์รุ่งนภา  ช านาญวาด  
 เพื่อพิจารณาตรวจสอบเน้ือหาและโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีขอ้ค าถามท่ีมีความ
ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ตลอดจนดา้นการใชภ้าษาและส านวนท่ีใชใ้นแบบสอบถาม
อยา่งถูกตอ้ง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
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 คะแนน +1 หมายถึง ขอ้ค าถามหรือขอ้ความดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือมีความตรง
   ตามเน้ือหา    
 คะแนน  0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามหรือขอ้ความดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือ
   ตรงตามเน้ือหาหรือไม่ 
 คะแนน -1  หมายถึง ขอ้ค าถามหรือขอ้ความดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่มีความตรง
   ตามเน้ือหา 
 หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถามท่ีปรับแก้แล้วมาตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถามในล าดบัต่อไป 
 
 3.7.2 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขจากผูเ้ช่ียวชาญ อาจารยท่ี์ปรึกษา ไปท าการทดลองเก็บขอ้มูล (Try-out) กบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างจริงท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 30 ราย เพื่อน าค าถามมา
วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability Test) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค Cronbachโดยค่าแอลฟาท่ีใช้ตอ้งมากกว่า 0.6 ถา้นอ้ยกวา่นั้น ผูว้ิจยัจะ
ปรับปรุงแบบสอบถาม หรืออาจตดับางขอ้ทิ้ง (Alpha if Item Deleted) จากผลการวิเคราะห์ความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.841 จึง
สามารถน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งได ้
 

3.8  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวมรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 3.8.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  การเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ผูว้ิจยัและผูช่้วยท่ีมีความ
เช่ียวชาญดา้นการใชภ้าษาจีนกลาง (Mandarin) ในการส่ือสาร รวมทั้งส้ินจ านวน 3 คน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนามจากการแจกแบบสอบถามให้กบันกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ภายหลงัการเกิดรัฐประหาร (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นตน้ไป) โดย
ผูว้ิจยัใช้การแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างตอบดว้ยตนเอง (Self-Administrative)และไดมี้การ
เขา้ไปช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัก่อนการเก็บขอ้มูลทุกคร้ังซ่ึงผูว้ิจยัใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling)  
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 3.8.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ผู ้วิจ ัยได้มาจากการศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสารและงานวิจัย ท่ีเ ก่ียวข้องทั้ งในและ
ต่างประเทศตลอดจนขอ้มูลสถิติจากหน่วยงานราชการ กรมการท่องเท่ียว และห้องสมุดของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นตน้ 
 

3.9  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใช้ในแบบสอบถามคร้ังน้ี และการตรวจสอบความถูกตอ้ง  
และความครบถ้วนของขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทาง      
มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย จ านวนทั้งส้ิน 400 คน ขอ้มูลท่ีไดเ้ป็น
ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เป็นหลักดังนั้นผูว้ิจ ัยจึงใช้สถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์
ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

3.9.1 การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่ออธิบาย 
 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

ประกอบดว้ย เพศอายุ ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการสรุปและ
ประมวลผล และแสดงผลออกมาในรูปแบบของตาราง 
  2)  การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน ประกอบด้วย  
ประสบการณ์การมาเยอืนเมืองไทย ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง ระยะเวลา
ในการท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว ประเภทของสถานท่ีพกัแรมท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใช ้ราคา
ท่ีพกัโดยประมาณต่อคืน ส่ือท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูล ผูมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียว และความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า  โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่
ค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean and 
Standard Deviation) ในการสรุปและประมวลผล และแสดงผลออกมาในรูปแบบของตาราง 
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3.9.2  การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  1)  เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยใชค้่าสถิติการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Cross Tabulation) ใช้
ค่าไคสแควร์ เพื่อทดสอบนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 2)  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่ม
ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการ
เมืองไทย โดยการใชส้ถิติการวเิคราะห์องคป์ระกอบ ((Exploratory Factor Analysis) ซ่ึงใชค้่า Initial 
Eigenvalues ในการสรุปและประมวลผล 
 3)  เพื่อทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์  กับทัศนคติของนักท่องเ ท่ียวชาวจีนท่ีมี ต่อการเ ดินทางท่องเ ท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างระหว่างระหว่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกันได้แก่ สถิติทดสอบค่าที (T-test) และ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว One-Way ANOVA เพื่อทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4)  เพื่อทดสอบสมมุติฐาน การศึกษาอิทธิพลระหว่างทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนท่ีมีต่อความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ าในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตทางการเมืองไทย โดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis - MRA) 

 จากสถิติดงักล่าวขา้งตน้นั้น ผูว้จิยัท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
ส าหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ เพื่อค านวณหาค่าทางสถิติ 

 
 



บทที ่4 
 

ผลของการวจิยั 
 
  ผลการวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงั
วิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ทั้งท่ีเดินทางมากบับริษทั
ทวัร์ (Group Tour) และเดินทางท่องเท่ียวแบบอิสระ (FIT : Free Individual Traveler)  จ  านวน 400 
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ตอน คือ 
 4.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.3 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ทศันคติของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร  

  4.4 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน  

  4.5 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อทศันคติของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร   

 4.6  ผลการศึกษาปัจจัยด้านทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการเดินทางท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
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4.1  ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
  
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ผูต้อบแบบสอบถาม
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย ลกัษณะ
แบบสอบถามในส่วนน้ีจะเป็นแบบ Check List มีจ านวน 5 ขอ้ ดงัน้ี 
 

4.1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ 
 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 400) ค่าร้อยละ (%) 

เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
141 
259 

 
35.25 
64.75 

 รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1 เพศของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.75) มากกวา่เพศ
ชาย (ร้อยละ 35.25) 

 
 
ภาพที ่4.1  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นเพศ 

35% 

เพศชาย เพศหญิง 

เปอร์เซนต์ 
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4.1.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
 

ตารางที ่4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาย ุ
 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 400) ค่าร้อยละ (%) 

อายุ  
<20 ปี 
20-29 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
>60 ปีข้ึนไป 

 
92 

148 
81 
35 
28 
16 

 
23.00 
37.00 
20.25 
8.75 
7.00 
4.00 

 รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย 20-29 ปี (ร้อยละ37.00) รองลงมา คือ 
อายุต  ่ากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 23.00) อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 20.25) อายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 8.75) อายุ 50-
59 ปี (ร้อยละ 7.00) และนอ้ยท่ีสุด คือช่วงอาย ุ 60 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 4.00) 
 

 
 
ภาพที ่4.2  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นอายุ 

23.00% 

37.00% 

20.25% 

8.75% 
7.00% 

4.00% 

0

10

20

30

40

< 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี > 60 ปีข้ึน
ไป 

ค่า
ร้อ
ยล

ะ  
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ตารางที ่4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 400) ร้อยละ (%) 
ระดับการศึกษา  

134 
67 

179 
20 

 
33.50 
16.75 
44.75 
5.00 

 มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ44.75) 
รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ 33.50) ระดบัอนุปริญญา (ร้อยละ16.75) และระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี (5.00) ตามล าดบั 
 

 
 

ภาพที ่4.3 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นระดบัการศึกษา 
 

 

[ค่า]0% 

16.75% 

44.75% 

5.00% 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 
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ตารางที ่4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพ 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 400) ร้อยละ (%) 
อาชีพ  

104 
8 

61 
136 
91 
0 

 
26.00 
2.00 

15.25 
34.00 
22.75 
0.00 

 นกัเรียน/นกัศึกษา 
แม่บา้น (ท างานบา้นเอง) 
ขา้ราชการ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน
(ร้อยละ 34.00) รองลงมา คือ นักเรียน/นกัศึกษา (ร้อยละ 26.00) เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจส่วนตวั 
(ร้อยละ 22.75) เป็นขา้ราชการ (ร้อยละ 15.25) และแม่บา้น (ร้อยละ 2.00) ตามล าดบั 
 

 

 
 
ภาพที ่4.4  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นอาชีพ 

26.00% 

2.00% 

15.25% 

34.00% 

22.75% 

0.0% 
0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
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ตารางที ่4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (n = 400) ร้อยละ (%) 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

2 
42 
97 

115 
82 
51 
7 
4 

 
0.50 

10.50 
24.25 
28.75 
20.50 
12.75 
1.75 
1.00 

 ต ่ากวา่ 999 หยวน 
1,000-2,999 หยวน 
3,000-4,999 หยวน 
5,000-7,999 หยวน 
8,000-9,999 หยวน 
10,000-14,999 หยวน 
15,000 - 19,999 หยวน 
20,000หยวนข้ึนไป 

รวม 400 100.00 

  

  จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-7,999 หยวน    
(ร้อยละ 28.75) รองลงมา เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 3,000-4,999 หยวน (ร้อยละ 24.25) เป็นผู ้
ท่ีมีรายได้เฉล่ีย 8,000-9,999 หยวน (ร้อยละ 20.50) เป็นผูท่ี้มีรายได้เฉล่ีย 10,000-14,999 หยวน 
(ร้อยละ 12.75) เป็นผูท่ี้มีรายได้เฉล่ีย 1,000-2,999 หยวน (ร้อยละ 10.50)  เป็นผูท่ี้มีรายได้เฉล่ีย 
15,000 - 19,999 หยวน (ร้อยละ 1.75) เป็นผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 999 หยวน (ร้อยละ 0.50) และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000หยวนข้ึนไป (ร้อยละ 1.00) เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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ภาพที ่4.5  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

4.2  ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่าง นักท่องเท่ียวชาวจีนผูต้อบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 4.2.1 ประสบการณ์การมาเยอืนเมืองไทย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
มาเยอืนเมืองไทยเป็นคร้ังแรก (ร้อยละ 54.00) รองลงมา คือ คร้ังท่ี 2-3 (ร้อยละ 34.75) และ มากกวา่ 
3 คร้ัง (ร้อยละ 11.25) ตามล าดบั 
 4.2.2 ผู ้ร่วมเดินทางท่องเท่ียวพบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียว
กรุงเทพมหานครกบัเพื่อน (ร้อยละ41.25) รองลงมา คือ มากบัคู่รัก (ร้อยละ 28.25) และมากบัเพื่อน
ท่ีท างาน (ร้อยละ 11.50) ตามล าดบั 
 4.2.3 วตัถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการ
เดินทางเพื่อการพกัผ่อน (ร้อยละ 40.78) รองลงมา คือ มาเพื่อเยี่ยมญาติและเพื่อน (ร้อยละ 22.75) 
และเพื่อติดต่อธุรกิจ (ร้อยละ 14.25) ตามล าดบั 

 4.2.4 ระยะเวลาในการท่องเท่ียว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ
ท่องเท่ียวภายในกรุงเทพมหานคร 1-5 วนั (ร้อยละ 84.50) รองลงมา คือ 6 – 10 วนั(ร้อยละ 14.50) 
และ 11-15 วนั (ร้อยละ 0.75) ตามล าดบั 

0.50% 
, 10.50% 

24.25%  

 [ค่า]% 
[ค่า]0% 

12.75% 
1.75% [เปอร์เซ็นต์] 

ต ่ากวา่ 999 หยวน 

1,000-2,999 หยวน 

3,000-4,999 หยวน 

5,000-7,999หยวน 

8,000-9,999 หยวน 

10,000-14,999 หยวน 

15,000 - 19,999หยวน 

20,000หยวนข้ึนไป 
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 4.2.5 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว (ต่อคร้ัง) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร(ต่อคร้ัง) ประมาณ 8,001 – 12,000 หยวน (ร้อยละ 38.75) 
รองลงมา คือ 12,001 – 16,000 หยวน (ร้อยละ 23.75) และ 4,001 – 8,000 หยวน(ร้อยละ 13.00) 
ตามล าดบั 
 4.2.6   สถานท่ีพกัแรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีพกัแรมในการเดินทาง
ท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเป็นโรงแรม (ร้อยละ 48.50) รองลงมา คือ เกสตเ์ฮา้ส์(ร้อยละ 24.00) และ
อพาร์ทเมน้ท ์(ร้อยละ 17.00) ตามล าดบั 
 4.2.7   ราคาท่ีพกัโดยประมาณ (ต่อคืน) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกเขา้พกัในสถานท่ี
พกัแรมท่ีมีราคาของท่ีพกัโดยเฉล่ียต่อคืน ประมาณ 200-299หยวน (ร้อยละ 38.25) รองลงมา คือต ่า
กวา่ 200 หยวน (ร้อยละ 36.00) และ300-399หยวน (ร้อยละ 16.75) ตามล าดบั 
  4.2.8   ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา  พบวา่ ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ เพื่อน (ร้อยละ 43.50) รองลงมา คือ ครอบครัว, ญาติ (ร้อย
ละ 32.25) และ คู่รัก (ร้อยละ 16.25) ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่งแสดงเป็นจ านวนและร้อยละ 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n = 400) ร้อยละ (%) 

1)  ประสบการณ์การมาเยอืนเมืองไทย   
     คร้ังแรก 216 54.00 
     คร้ังท่ี 2-3 139 34.75 
     มากกวา่ 3 คร้ัง 45 11.25 

2)  ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว   

     มาคนเดียว 33 8.25 
     มากบัเพื่อน 165 41.25 
     มากบัเพื่อนท่ีท างาน 46 11.50 
     มากบัคู่รัก 113 28.25 

          มากบัครอบครัว,ญาติ                                                    27                                 6.75 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n = 400) ร้อยละ (%) 

2)   ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว (ต่อ) 
       กรุ๊ปทวัร์ 

 
15 

 
3.75 

       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 1 0.25 

3)  วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง   
     ประชุม-สัมมนา 23 5.75 
     ทศันศึกษา 29 7.25 
     พกัผอ่น 163 40.75 
     ติดต่อธุรกิจ 57 14.25 
     เยีย่มญาติและเพื่อน 91 22.75 
     ฉลองแต่งงาน 37 9.25 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 0 0 
4)  ระยะเวลาในการท่องเท่ียว   
     1 – 5 วนั 338 84.50 
     6 – 10 วนั 58 14.50 
     11 – 15 วนั 3 0.75 
     มากกวา่ 15 วนั 1 0.25 
5)  ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว  (ต่อคร้ัง)   
     ไม่เกิน 4,000 หยวน 29 7.25 
     4,001 – 8,000 หยวน 52 13.00 
     8,001 – 12,000 หยวน 155 38.75 
     12,001 – 16,000 หยวน 95 23.75 
     16,001 – 20,000 หยวน 43 10.75 
     มากกวา่ 20,000 หยวน 26 6.50 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n = 400) ร้อยละ (%) 

6)  สถานท่ีพกัแรม   
     โรงแรม 194 48.50 
     เกสตเ์ฮา้ส์ 96 24.00 
     บา้นพกัญาติ 39 9.75 
     อพาร์ทเมน้ท ์ 68 17.00 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 3 0.75 
7)  ราคาท่ีพกัโดยประมาณ (ต่อคืน)   
     ต  ่ากวา่ 200 หยวน 144 36.00 
     200-299 หยวน 153 38.25 
     300-399 หยวน 67 16.75 
     400 หยวนข้ึนไป 36 9.00 
8)  ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทาง 
     มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

       เพื่อน 174 43.50 
     เพื่อนท่ีท างาน 32 8.00 
     ครอบครัว , ญาติ 129 32.25 
     คู่รัก 65 16.25 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน จ าแนก
 ตามส่ือท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว 
 
 

พฤติกรรมการท่องเทีย่วของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n = 400) ร้อยละ (%) 

9)  ส่ือท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว   
     หนงัสือพิมพ-์นิตยสาร 85 10.45 
     บริษทัทวัร์ 75 9.22 
     แอพพลิเคชัน่ 102 12.55 
     เพื่อนบอกต่อ 114 14.03 
     Social Media 45 5.54 
     องคก์ารท่องเท่ียวจีน 39 4.80 
     โทรทศัน์ 92 11.31 
     เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว 73 8.98 
     เวบ็ไซตส่์วนตวั (Blog) 22 2.70 
     คู่มือแหล่งท่องเท่ียว 165 20.30 
     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 1 0.12 

รวม 813 100 
 

 จากตารางท่ี 4.7 ส่ือท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชส่ื้อท่ี
ใช้ในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ คู่มือแหล่ง
ท่องเท่ียว (ร้อยละ 20.30) รองลงมา คือ จากเพื่อนบอกต่อ (ร้อยละ14.03) และแอพลิเคชัน่ (ร้อยละ 
12.55) 

การวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามชาวจีนเก่ียวกบัผลกระทบของเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และแนวโนม้ความตอ้งการ
กลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ตามตารางท่ี 4.8 และ 4.9 ใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะห์และแปรขอ้มูลไวด้งัน้ี 

ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.86  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.87 – 2.72  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.73 – 3.58  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่ค่อยเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.59 – 4.44  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
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ค่าเฉล่ียคะแนน 4.45 – 5.30  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 5.31 – 6.16  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
ตารางที ่4.8 แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัผลกระทบของ
 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
 

 
ค่าความถี่ 

(Frequency) 
ค่าร้อยละ 
(Percent) 

แปลผล 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 0 0.00 

 
 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
(4.74) 

ไม่เห็นดว้ย 11 2.75 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 221 55.25 
เฉย ๆ 58 14.50 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 63 15.75 
เห็นดว้ย 43 10.75 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4 1.00 
รวม 400 100  

  
  จากตารางท่ี 4.8  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในกรุงเทพมหานคร มีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัไม่ค่อยเห็นดว้ย มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 55.25  รองลงมาอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 15.75 ระดบัเฉยๆ คิดเป็น
ร้อยละ 14.50  ระดบัเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 10.75 ระดบัไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ คิดเป็นร้อยละ 1.0 และระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่งท่ีไม่มีกลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบคิดเป็น 0 
ตามล าดบั (= 4.74) 
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ตารางที ่4.9 ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง ด้านแนวโน้มความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าใน
 กรุงเทพมหานคร 
 

 
ค่าความถี่ 

(Frequency) 
ค่าร้อยละ 
(Percent) 

แปลผล 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 6 1.50 
 
 
 
 

เห็นดว้ย (6.03) 

ไม่เห็นดว้ย 9 2.25 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย 19 4.75 
เฉย ๆ 7 1.75 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย 23 5.75 
เห็นดว้ย 165 41.25 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 171 42.75 
รวม 400 100.00  

    
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 42.75 วา่หากมีโอกาสจะกลบัมาท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานครอีกคร้ังรองลงมา 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 41.25  ค่อนขา้งเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 5.75  ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
คิดเป็นร้อยละ 4.75 ไม่เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 2.25 ระดบัเฉยๆ คิดเป็นร้อยละ 1.75  ไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ คิดเป็นร้อยละ 1.50  เป็นล าดบัสุดทา้ย (  = 6.03) 

ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการจดักลุ่มผูต้อบแบบสอบถามในขอ้ค าถามน้ี โดยใชเ้กณฑ์การวิเคราะห์
และแปรขอ้มูล ดงัน้ี 

 
ผูต้อบแบบสอบถามตั้งแต่ระดบั 1 – 3  มีค่าเท่ากบั 0  หมายถึง ไม่มีโอกาสกลับมา

ท่ อง เ ท่ี ยว ท่ีก รุ ง เทพมหานคร 
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

ผูต้อบแบบสอบถามตั้งแต่ระดบั 4 – 7  มีค่าเท่ากบั 1  หมายถึงมีโอกาสกลบัมาท่องเท่ียว
ท่ีกรุงเทพมหานครอีกคร้ัง 

 
 ผลจากการวิเคราะห์โอกาสในการกลับมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร อีกคร้ังของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงัวกิฤตทางการเมือง ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.10 ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.10   แสดงค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ดา้นแนวโน้มความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าใน
   กรุงเทพมหานครของนกัท่องเท่ียวชาวจีน       
 

                พฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวจีน ค่าความถ่ี ร้อยละ (%) 
ความต้องการกลบัมาเทีย่วซ ้า  

366 
34 

 
91.50 
8.50 

 กลบัมาท่องเท่ียว 
ไม่กลบัมาท่องเท่ียว  

รวม 400 100.0 

  
  จาก ตารางท่ี 4.10 พบวา่ ภายในระยะเวลา 2 ปี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตอ้งการกลบัมา
เท่ียวซ ้ า (ร้อยละ 91.50) มากท่ีสุด และอาจจะไม่กลบัมาท่องเท่ียว (ร้อยละ 8.50) 
 
ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความหมายค่าเฉล่ียของทัศนคติ                      

นกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 

 
ทศันคตนิักท่องเทีย่วชาวจนี 

 

  
ค่าเฉลีย่ 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 
ความหมายของ

ค่าเฉลีย่ 

1)  ร้านอาหารมี เพียงพอต่อความต้องการของ
นกัท่องเท่ียว 

3.50 1.22 ไม่ค่อยเห็นดว้ย 

2) ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ
สถานท่ีพกัแรม (เช่นบริการรับส่งการให้บริการของ
พนกังานโรงแรม) 

3.69 1.13 เฉยๆ 

3) ศูนยก์ารคา้ร้านคา้ของท่ีระลึกมีเพียงพอต่อความ
ตอ้งการและสะดวกสบาย 

3.53 1.14 ไม่ค่อยเห็นดว้ย 

4) การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความรวดเร็ว
และสะดวกสบายส าหรับท่าน 

3.61 1.20 เฉยๆ 

5) ท่านรู้สึกถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ของท่านในระหวา่งการท่องเท่ียว 

3.57 0.89 ไม่ค่อยเห็นดว้ย 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

 
ทศันคตนิักท่องเทีย่วชาวจนี 

 

  
ค่าเฉลีย่ 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 
ความหมายของ

ค่าเฉลีย่ 

6) สภาพแวดลอ้มช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียว     
และกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย 

4.01 1.02 เฉยๆ 

7) ท่านยงัคงรู้สึกประทบัใจแหล่งท่องเท่ียว           
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

4.04 1.42 เฉยๆ 

8) ท่านรู้สึกประทบัใจต่อการตอ้นรับและ          
ความมีมิตรไมตรีของคนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อท่าน 

4.04 1.40 เฉยๆ 

9) พื้นท่ีโดยรอบและภายในแหล่งท่องเท่ียว       
ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอยา่งดี 

4.04 1.05 เฉยๆ 

10) เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดูแลรักษา            
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 

3.72 1.03 เฉยๆ 

11) ศูนยบ์ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานครมีเพียงพอและเป็นประโยชน์ 

3.60 1.16 เฉยๆ 

12) ท่านไดรั้บความสะดวกสบายในการเดิน
ทางผา่นแดน(ตม.) รวมถึงการเช่ือมต่อไปยงั
ประเทศอ่ืนๆ 

3.43 1.17 ไม่ค่อยเห็นดว้ย 

13) คนไทยมีความเป็นมิตรและมีน ้าใจใหก้บั
นกัท่องเท่ียว 

3.75 0.94 เฉยๆ 

14) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความคุม้ค่า         
เงินในการเดินทางท่องเท่ียว 

4.19 1.41 เฉยๆ 

15) แหล่งท่องเท่ียวไทยมีช่ือเสียงและเป็น
เอกลกัษณ์ 

4.07 1.07 เฉยๆ 

16) ท่านมัน่ใจในมาตรการการรักษา                 
ความปลอดภยัของนกัท่องเทียวในประเทศไทย 

3.65 1.16 เฉยๆ 

17) มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการและอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวเพียงพอ 

3.88 1.02 เฉยๆ 
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 
 

 
ทศันคตนิักท่องเทีย่วชาวจนี 

 

  
ค่าเฉลีย่ 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 
ความหมายของ

ค่าเฉลีย่ 

18) ประกนัภยัการเดินทางใหค้วามคุม้ครอง
ครอบคลุมภยัจากการชุมนุมประทว้งเหมาะสม 

3.88 0.83 เฉยๆ 

 

4.3  ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่ต่ีอการเดินทางท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 

 
4.3.1  การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

 จากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย 
ผลการวิเคราะห์ไดค้่าดชันี Kaiser-Meyer-Olkin เท่ากบั 0.845  และสถิติทดสอบมีการแจกแจง
โดยประมาณแบบ 5536.50 มีค่า p-value เป็น .000แสดงให้เห็นวา่ขอ้มูลมีความเหมาะสมในการ
น ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) กบัขอ้ค าถามของทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
มีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 แสดงค่าดชันี (Kaiser-Mayer-Olkin) และสถิติทดสอบแบบแจกแจงโดยประมาณ

จากการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .845 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5536.506 

df 136 

Sig. .000 

  
   และจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) สามารถจดักลุ่ม
ปัจจยัทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ไดจ้  านวน    



56 
 
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว (Travel Convenience)  2) ดา้น
สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Product and Environment) 3) ดา้นคุณภาพสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียว (Product & Service Quality) 4) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
(Safety & Security) และ 5) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (Host & Staff Service) 
 
ตารางที ่4.13  แสดงผลการจัดกลุ่มทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีน จากการวิเคราะห์ปัจจัย           

เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน Estimate 
Cronbarch 

alpha 

ด้านความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว 

  1) ร้านอาหารมีเพียงพอต่อความตอ้งการ 0.97 
 2) ศูนยก์ารคา้ แหล่งชอ้ปป้ิง สะดวกสบาย 0.96 
 3) ไดรั้บความสะดวกในการเดินทางผา่นแดน (ตม.)  0.94 
 4) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวรวดเร็วและสะดวกสบาย 0.93 
 5) มีศูนยบ์ริการขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีเป็นประโยชน์ 0.92 
 6) ไดรั้บความสะดวกสบายในการใชบ้ริการสถานท่ีพกัแรม  0.91 0.91 

ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
 

 1) ภายในแหล่งท่องเท่ียวดูแลรักษาความสะอาดเป็นอยา่งดี 0.94 

 2) สภาพแวดลอ้ม ช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียว 0.92 

 3) แหล่งท่องเท่ียวไทยมีช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ 0.90 0.91 

ด้านคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
 

 1) ประเทศไทยมีความคุม้ค่าเงินในการเดินทางท่องเท่ียว 0.86 

 2) ไดรั้บการตอ้นรับท่ีมีมิตรไมตรีท่ีดีของคนทอ้งถ่ิน 0.84 

 3) ประทบัใจในความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียว 0.83 0.88 

ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  
 

 1) รู้สึกปลอดภยัในระหวา่งการท่องเท่ียว 0.78 

 2) มัน่ใจมาตรการรักษาความปลอดภยันกัท่องเทียวของไทย 0.72 

 3) เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 0.70 0.88 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน Estimate 
Cronbarch 

alpha 

ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว  
 

 1) คนไทยมีความเป็นมิตรและมีน ้าใจใหก้บันกัท่องเท่ียว 0.84 

 2) มีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกในการเดินทางเพียงพอ 0.81 0.91 

 
การวเิคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามชาวจีนเก่ียวกบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ใชเ้กณฑ์ในการวิเคราะห์และแปรขอ้มูลไว้
ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ียคะแนน 1.00 – 1.86  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 1.87 – 2.72  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 2.73 – 3.58  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่ค่อยเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 3.59 – 4.44  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉย ๆ 
ค่าเฉล่ียคะแนน 4.45 – 5.30  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัค่อนขา้งเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 5.31 – 6.16  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ียคะแนน 6.17 – 7.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
4.3.2 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน

กรุงเทพมหานคร ด้านความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยว  (Travel 
Convenience) 

  ผลการวิ เคราะห์ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว (Travel Convenience) ปรากฏผล
ดงัตารางท่ี 4.14  
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ตารางที ่4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีน ดา้นความสะดวกสบายใน
 การเดินทางท่องเท่ียว (Travel  Convenience) 
 

 

ด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง
ท่องเทีย่ว (Travel Convenience) 

  
ค่าเฉลีย่ 

 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ 

1) ด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง
ท่องเท่ียว (Travel Convenience) 

6.07 0.78 เห็นดว้ย 

2) ร้านอาหารมีเพียงพอต่อความต้องการ
ของนกัท่องเท่ียว 

6.15 0.90 เห็นดว้ย 

3) ท่านไดรั้บความสะดวกสบายในการใช้
บริการสถานท่ีพกัแรม (เช่นบริการรับส่ง
การใหบ้ริการของพนกังานโรงแรม) 

6.04 0.94 เห็นดว้ย 

4) ศูนยก์ารคา้ร้านคา้ของท่ีระลึกมีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการและสะดวกสบาย 

5.97 0.96 เห็นดว้ย 

5) การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความ
รวดเร็วและสะดวกสบายส าหรับท่าน 

5.98 0.91 เห็นดว้ย 

6)  ศูนย์บ ริการข้อมูลการท่อง เ ท่ียวใน
กรุง เทพมหานครมี เพี ย งพอและ เ ป็น
ประโยชน ์

6.26 0.89 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

7) ท่านไดรั้บความสะดวกสบายในการเดิน
ทางผ่านแดน (ตม.) รวมถึงการเช่ือมต่อไป
ยงัประเทศอ่ืน ๆ 

6.04 0.94 เห็นดว้ย 

 
  จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร   ดา้นความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว (Travel Convenience) โดยรวม
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.07 เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1) ดา้นร้านอาหารมีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.15 2) ดา้นความสะดวกสบายในการใชบ้ริการสถานท่ีพกัแรม (เช่นบริการรับส่ง
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การให้บริการของพนกังานโรงแรม) มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.04        
3) ดา้นศูนยก์ารคา้ร้านคา้ของท่ีระลึกมีเพียงพอต่อความตอ้งการและสะดวกสบาย มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  5.97  4) ดา้นการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความรวดเร็ว
และสะดวกสบาย มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.98  5) ดา้นศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครมีเพียงพอและเป็นประโยชน์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.26 และ 6) ดา้นความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านแดน(ตม.) 
รวมถึงการเช่ือมต่อไปยงัประเทศอ่ืนๆ  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.04 
 

 4.3.3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Tourism Product and 
Environment) 

  ผลการวิ เคราะห์ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Product and Environment)
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.15  
 
ตารางที ่4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีน ด้านสินค้าและบริการ
 ทางการท่องเท่ียว (Tourism Product and Environment) 
 

 

ด้านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
(Tourism Product and Environment) 

  
ค่าเฉลีย่ 

 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ 

1) ดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว 
(Tourism Product and Environment) 

5.82 1.15 เห็นดว้ย 

2)  สภาพแวดล้อม ช่วยสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวและกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย 

5.76 1.28 เห็นดว้ย 

3) พื้นท่ีโดยรอบและภายในแหล่งท่องเท่ียว
ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอยา่งดี 

5.82 1.21 เห็นดว้ย 

4) แหล่งท่องเท่ียวไทยมีช่ือเสียงและเป็น
เอกลกัษณ์ 

5.90 1.26 เห็นดว้ย 
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  จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Product and Environment)
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.82 เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นสภาพแวดลอ้มช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียวและกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.76  2) ดา้นพื้นท่ีโดยรอบและภายในแหล่ง
ท่องเท่ียวดูแลรักษาความสะอาดเป็นอยา่งดี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
5.82 3) ดา้นแหล่งท่องเท่ียวไทยมีช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึง
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.90 
 

4.3.4 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว (Product & 
Service Quality) 

  ผลการวิ เคราะห์ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Product & Service Quality)
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.16 
 
ตารางที ่4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีน ด้านคุณภาพสินค้าและ
 บริการทางการท่องเท่ียว (Product & Service Quality) 
 

 

ด้านคุณภาพสินค้าและบริการทางการ
ท่องเทีย่ว (Product & Service Quality) 

 

  
ค่าเฉลีย่ 

 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ 

1) ด้านคุณภาพสินค้าและบริการทางการ
ท่องเท่ียว (Product & Service Quality) 

5.81 1.24 เห็นดว้ย 

2) ท่านยงัคงรู้สึกประทบัใจแหล่งท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

5.77 1.39 เห็นดว้ย 

3) ท่านรู้สึกประทบัใจต่อการตอ้นรับและ
ความมีมิตรไมตรีของคนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อท่าน 

5.75 1.43 เห็นดว้ย 

4) ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความคุ้ม
ค่าเงินในการเดินทางท่องเท่ียว 

5.91 1.30 เห็นดว้ย 
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 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Product & Service Quality) 
โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.81 เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นความรู้สึกประทบัใจแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.77 2) ดา้นรู้สึกประทบัใจต่อการตอ้นรับและความมีมิตร
ไมตรีของคนทอ้งถ่ิน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.75  3) ดา้นประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีความคุม้ค่าเงินในการเดินทางท่องเท่ียว  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึง
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.91 
 

4.3.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทาง
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย (Safety & 
Security) 

 
ตารางที ่4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ด้านความมัน่คงและความ
 ปลอดภยั (Safety & Security) 
 

 

ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
(Safety & Security) 

  
ค่าเฉลีย่ 

 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 

 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ 

1) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั  
(Safety & Security) 

5.67 1.33 เห็นดว้ย 

2) ท่านรู้สึกถึงความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของท่านในระหวา่งการท่องเท่ียว 

5.53 1.44 เห็นดว้ย 

3) เจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวกดูแลรักษา
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 

5.68 1.53 เห็นดว้ย 

4) ท่านมัน่ใจในมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย 

5.81 1.47 เห็นดว้ย 
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  จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety & Security) โดยรวมมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.67 เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี  1) ดา้น
ความรู้สึกถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของท่านในระหวา่งการท่องเท่ียว มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.53  2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดูแลรักษาความ
ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง มคีวามคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.68 และ 
3) ด้านความมัน่ใจในมาตรการการรักษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวในประเทศไทย ความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.81 
 

4.3.6 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร ด้านบุคลากรทางการท่องเทีย่ว (Host & Staff Service) 

  ผลการวิ เคราะห์ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (Host & Staff Service) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.18 
 
ตารางที ่4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีน ด้านบุคลากรทางการ
 ท่องเท่ียว (Host & Staff Service) 
 

 

ด้านบุคลากรทางการท่องเที่ยว  
(Host & Staff Service) 

 

  
ค่าเฉลีย่ 

 

S.D. 
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) 

 

ความหมายของ
ค่าเฉลีย่ 

1) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
(Host & Staff Service) 

5.87 1.26 เห็นดว้ย 

2)  คนไทยมีความเป็นมิตรและมีน ้ าใจ
ใหก้บันกัท่องเท่ียว 

5.85 1.35 เห็นดว้ย 

3) มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการและอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวเพียงพอ 

5.91 1.27 เห็นดว้ย 

 
  จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (Host & Staff Service) โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่
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ในระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.87 เม่ือพิจารณารายขอ้สามารถสรุปไดด้งัน้ี  1) ดา้นความ
เป็นมิตรและมีน ้าใจใหก้บันกัท่องเท่ียว มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.85 
และ 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีให้บริการและอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวเพียงพอ มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.91  
 

4.4  ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ   
       ท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวจีน 
 

 4.4.1  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเทีย่วชาวจีน ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร 

 

H0 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลังวิกฤตการ
เมืองไทยในกรุงเทพมหานคร 

 H1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงัวิกฤตการ
เมืองไทยในกรุงเทพมหานคร 

โดยผูว้ิจยั วิเคราะห์ผลโดยการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดว้ยวิธี Pearson 
Chi- square (เพียร์สัน ไค-สแควร์) มีผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี  
 4.4.1.1 ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้น
เพศ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 

ตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ กบั
พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน Chi-Square Test 
เพศ 1) ประสบการณ์มาเยอืนเมืองไทย 

2) ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
3) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
4) ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 

ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 

    (X2= 0.571 , P = .752) 
    (X2= 3.552 , P = .737) 
    (X2= 3.982, P=  .552) 
    (X2= 2.844, P = .416)     
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ตารางที ่4.19  (ต่อ) 
 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน Chi-Square Test 
เพศ 5) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

6) ประเภทของสถานท่ีพกัแรม 

7) ราคาท่ีพกัโดยประมาณต่อคืน  

8) ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว  

ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 

 (X2= 4.377 , P = .496) 
 (X2= 1.129 , P = .890)   
(X2= 0.846 , P =  .839) 
 (X2= 2.501 , P = .475) 

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน ไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 4.4.1.2  ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้น
อาย ุกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 
ตารางที ่4.20 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ กบั

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน Chi-Square Test 
อาย ุ 1) ประสบการณ์มาเยอืนเมืองไทย 

2) ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
3) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
4) ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
5) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
6) ประเภทของสถานท่ีพกัแรม 
7) ราคาท่ีพกัโดยประมาณต่อคืน  

8) ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว  

ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 

(X2=16.832 , P =.078) 
(X2= 33.056,P = .320) 
(X2=35.356 , P =.082) 
(X2=35.541, P = .002) 
(X2=25.975, P = .409) 
(X2=19.893, P = .465) 
(X2=14.573, P = .483) 
(X2=17.207, P = .307) 

  
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายุ  จีงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
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ดา้นอายุ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในดา้นระยะเวลาใน
การท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 4.4.1.3 ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ด้าน
ระดบัการศึกษา กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 
ตารางที ่4.21 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบั

การศึกษา กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน Chi-Square Test 
ระดบัการศึกษา 1) ประสบการณ์มาเยอืนเมืองไทย 

2) ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
3) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
4) ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
5) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
6) ประเภทของสถานท่ีพกัแรม 
7) ราคาท่ีพกัโดยประมาณต่อคืน  

8) ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว  

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 

(X2=14.192 , P = .028) 
(X2=34.904 , P = .010) 
(X2= 29.289 , P =.015) 
(X2= 51.286, P = .000) 
(X2= 16.619 , P =.342) 
(X2= 5.948  , P = .919) 
(X2= 6.511 , P =  .688) 
(X2= 10.494, P = .312) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา จีงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนในดา้นประสบการณ์มาเยือนเมืองไทย ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
และระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 4.4.1.4   ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้น
อาชีพ กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
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ตารางที ่4.22  ผลการวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ กบั
 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน Chi-Square Test 
อาชีพ 1) ประสบการณ์มาเยอืนเมืองไทย 

2) ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
3) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
4) ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
5) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 
6) ประเภทของสถานท่ีพกัแรม 
7) ราคาท่ีพกัโดยประมาณต่อคืน  

8) ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว  

ยอมรับ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 

(X2= 21.475 , P = .006) 
(X2= 31.004 , P = .154) 
(X2= 27.862 , P = .113) 
(X2= 50.332 , P = .000) 
(X2= 16.200 , P = .704) 
(X2= 12.220 , P = .729) 
(X2=   5.042 , P = .957) 
(X2= 18.937 , P = .090) 

 
  จากตารางท่ี 4.22 พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ข้ึนอยู่
กับลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ จีงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนใน
ดา้นประสบการณ์มาเยือนเมืองไทย และระยะเวลาในการท่องเท่ียว อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.5 
 4.4.1.5  ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 

ตารางที ่4.23   ผลการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายได้
 เฉล่ียต่อเดือน กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน Chi-Square Test 
รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 

1) ประสบการณ์มาเยอืนเมืองไทย 
2) ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว 
3) วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 
4) ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 
5) ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

ยอมรับ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ยอมรับ 
ปฏิเสธ 

(X2= 21.475 , P =  .006) 
(X2= 31.004 , P =  .154) 
(X2= 27.862 , P =  .113) 
(X2= 50.332 , P =  .000) 
(X2= 16.200 , P =  .704) 
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ตารางที ่4.23  (ต่อ) 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สมมติฐาน Chi-Square Test 
รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 

6) ประเภทของสถานท่ีพกัแรม 
7) ราคาท่ีพกัโดยประมาณต่อคืน  

8) ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจท่องเท่ียว  

ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 
ปฏิเสธ 

(X2= 12.220 ,  P = .729) 
(X2=   5.042 ,  P = .957) 
(X2= 18.937 ,  P = .090) 

   
 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จีงยอมรับสมมติฐาน  H0 ท่ีวา่ ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนในดา้นประสบการณ์มาเยือนเมืองไทย และระยะเวลาในการท่องเท่ียว อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 

4.5  ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่อทศันคติของ 
      นักท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่ดินทางท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 
 

จากวตัถุประสงค์ในข้อท่ี 3 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย  สามารถ
ก าหนดสมมติฐานไดด้งัน้ี 

 
4.5.1  การเปรียบเทยีบความแตกต่างของปัจจัยด้านเพศ กบัทศันคติของนักท่องเทีย่วชาว 
 จีนทีม่ีต่อการเดินทางท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร  

 
H0 : เพศแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกนั 
H1 : เพศแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.24  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัด้านเพศ กบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว    

ชาวจีนท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 
 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน 

เพศ t-test Sig 
(2-tailed) ชาย 

(n = 182) 

หญงิ 

(n = 218) 

  
 

S.D.   
 

S.D 

1) ดา้นความสะดวกสบายใน          
การเดินทางท่องเท่ียว 
 

2) ดา้นสินคา้และบริการทาง           
การท่องเท่ียว 
3) ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียว 
4) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
5) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว 

6.08 
 

5.86 
 

5.86 
 

5.73 
5.93 

0.77 
 

1.14 
 

1.27 
 

1.30 
1.21 

6.07 
 

5.80 
 

5.78 
 

5.63 
5.84 

0.78 
 

1.15 
 

1.22 
 

1.35 
1.28 

1.565 
 

0.336 
 

0.340 
 

0.278 
0.388 

0.118 
 

0.737 
 

0.734 
 

0.781 
0.698 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

  จากตารางท่ี 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบวา่เพศท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05      

  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัH0 : เพศแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนไมแ่ตกต่างกนั 

 
 4.5.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านอายุ กับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาว
  จีนทีม่ีต่อการเดินทางท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร  
 

H0 : อายแุตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกนั 
H1 : อายแุตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.25   ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นอาย ุต่อทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาว 
 จีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ
 

 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน 
 

อายุ   
 

SD. 
 

F-test 
 

Sig (2-tailed) 

1) ดา้นความสะดวกสบายใน    

การเดินทางท่องเท่ียว 

<20 ปี 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

>60 ปีข้ึนไป 

6.06 

6.05 

6.12 

5.84 

6.28 

6.44 

.76 

.77 

.80 

.89 

.68 

.62 

1.515 

 

0.184 

2) ดา้นสินคา้และบริการทาง    

การท่องเท่ียว 

<20 ปี 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

>60 ปีข้ึนไป 

5.79 

5.76 

5.90 

5.53 

6.18 

6.38 

1.187 

1.221 

1.099 

1.180 

.778 

.815 

2.399 0.037* 

3) ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ

ทางการท่องเท่ียว 

<20 ปี 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

>60 ปีข้ึนไป 

5.80 

5.79 

5.78 

5.76 

5.90 

6.23 

1.179 

1.240 

1.386 

1.089 

1.363 

.956 

2.446 0.034* 
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ตารางที ่4.25  (ต่อ) 
 

 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน 
 

อายุ   
 

SD. 
 

F-test 
 

Sig (2-tailed) 

4) ดา้นความมัน่คงและความ

ปลอดภยั 

<20 ปี 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

>60 ปีข้ึนไป 

5.67 

5.55 

5.83 

5.26 

6.10 

6.27 

1.295 

1.451 

1.186 

1.513 

.997 

.945 

2.244 0.049* 

5) ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว <20 ปี 

20-29 ปี 

30-39 ปี 

40-49 ปี 

50-59 ปี 

>60 ปีข้ึนไป 

5.95 

5.85 

5.83 

5.57 

6.14 

6.16 

1.250 

1.305 

1.304 

1.278 

.970 

1.165 

1.078 0.372 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั Sig (2-tailed)  ≥ 0.05    
 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยัH1 : อายุแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนแตกต่างกนั เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบ
หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe 
 เม่ือทดสอบความแตกต่างของช่วงอายุท่ีมีต่อทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ี
เดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครเป็นรายคู่ พบว่า มีทศันคติท่ีแตกต่างกนั จ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ 
ช่วงอายุ 30-39 ปีท่ีมีทศันคติดา้นคุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว (Product & Service 
Quality) มากกวา่ช่วงอาย ุ40-49 ปี 
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 4.5.3  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านระดับการศึกษา กับทัศนคติของ

นักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่ีต่อการเดินทางท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร  
 

H0 : ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกนั 
H1 : ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.26  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัด้านระดบัการศึกษา กบัทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน ระดับการศึกษา   SD. F-test Sig (2-tailed) 

1) ดา้นความสะดวกสบายใน   
การเดินทางท่องเท่ียว 

มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

6.01 
6.10 
6.14 
5.93 

.790 

.749 

.779 

.858 

1.485 0.218 

2) ดา้นสินคา้และบริการ            
ทางการท่องเท่ียว 
 

มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.72 
5.90 
5.89 
5.75 

1.217 
1.048 
1.152 
1.070 

0.599 0.616 

3) ดา้นคุณภาพสินคา้และ          
บริการทางการท่องเท่ียว 
 

มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.74 
5.90 
5.85 
5.62 

1.250 
1.189 
1.234 
1.436 

.579 0.629 

4) ดา้นความมัน่คงและ           
ความปลอดภยั 
 

มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.58 
5.78 
5.73 
5.43 

1.307 
1.320 
1.328 
1.683 

0.029 0.993 

5) ดา้นบุคลากรทาง               
การท่องเท่ียว 

มธัยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.85 
5.90 
5.94 
5.43 

1.177 
1.353 
1.228 
1.757 

1.529 0.369 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากการตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบวา่ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05  
 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั H0 : ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนไมแ่ตกต่างกนั 
 
 4.5.4  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านอาชีพ กับทัศนคติของนักท่องเที่ยว

ชาวจีนทีม่ีต่อการเดินทางท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร  
 

H0 : อาชีพแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกนั 
H1 : อาชีพแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นอาชีพ กบัทศันคติของนกัท่องเท่ียว

ชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร  
 

 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน 
 

อาชีพ   
 

SD. 
 

F-test 
 

Sig (2-tailed) 

1) ดา้นความสะดวกสบายใน

การเดินทางท่องเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

แม่บา้น (ท างานบา้นเอง) 

ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั  

6.05 

5.85 

6.17 

6.13 

5.99 

.777 

.932 

.724 

.777 

.819 

0.750 0.558 

2) ดา้นสินคา้และบริการ    

ทางการท่องเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

แม่บา้น(ท างานบา้นเอง) 

ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั  

5.76 

5.42 

5.93 

5.94 

5.71 

1.206 

1.771 

1.064 

1.104 

1.156 

0.953 0.433 
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ตารางที ่4.27 (ต่อ) 
 

 

ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน 
 

อาชีพ   
 

SD. 
 

F-

test 

 

Sig (2-tailed) 

3) ดา้นคุณภาพสินคา้และ 

บริการทางการท่องเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

แม่บา้น (ท างานบา้นเอง) 

ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั  

5.78 

5.63 

5.91 

5.89 

5.67 

1.195 

1.327 

1.298 

1.273 

1.205 

1.116 0.348 

4) ดา้นความมัน่คงและ        

ความปลอดภยั 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

แม่บา้น (ท างานบา้นเอง) 

ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั  

5.60 

5.21 

5.83 

5.77 

5.54 

1.361 

1.469 

1.344 

1.232 

1.443 

0.559 0.692 

5) ดา้นบุคลากร                        

ทางการท่องเท่ียว 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

แม่บา้น (ท างานบา้นเอง) 

ขา้ราชการ 

พนกังานบริษทัเอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั  

5.88 

5.81 

5.82 

5.96 

5.79 

1.272 

.704 

1.382 

1.192 

1.327 

0.525 0.717 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.27 ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ One-way ANOVA นยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05 ดั ง นั้ น จึ ง ย อ ม รั บ
สมมติฐานการวจิยัH0 : อาชีพแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกนั 
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 4.5.5  การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับทัศนคติของ

นักท่องเทีย่วชาวจีนทีม่ีต่อการเดินทางท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร  
 
 H0 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่ต่างกนั 

H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.28  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กบัทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

 
 

ทศันคตินักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
 

SD. 
 

F-test 
 

Sig(2-tailed) 

1) ดา้นความสะดวกสบาย       

ในการเดินทางท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ 999 หยวน 

1,000-2,999 หยวน 

3,000-4,999 หยวน 

5,000-7,999 หยวน 

8,000-9,999 หยวน 

10,000-14,999 หยวน 

15,000 - 19,999 หยวน 

20,000หยวนข้ึนไป 

6.92 

5.82 

6.04 

6.18 

6.17 

6.06 

5.74 

5.25 

.118 

.844 

.809 

.697 

.730 

.852 

.927 

.739 

3.474 0.001* 

2) ดา้นสินคา้และบริการ

ทางการท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ 999 หยวน 

1,000-2,999 หยวน 

3,000-4,999 หยวน 

5,000-7,999 หยวน 

8,000-9,999 หยวน 

10,000-14,999 หยวน 

15,000 - 19,999 หยวน 

20,000หยวนข้ึนไป 

6.67 

5.37 

5.71 

6.03 

5.96 

5.85 

5.57 

4.75 

.960 

1.328 

1.282 

.950 

1.080 

1.167 

.713 

1.708 

1.224 0.288 
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ตารางที ่4.28  (ต่อ) 
 

 

ทศันคตินักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
 

SD. 
 

F-test 
 

Sig(2-tailed) 

3) ดา้นคุณภาพสินคา้และ

บริการทางการท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ 999 หยวน 

1,000-2,999 หยวน 

3,000-4,999 หยวน 

5,000-7,999 หยวน 

8,000-9,999 หยวน 

10,000-14,999 หยวน 

15,000 - 19,999 หยวน 

20,000 หยวนข้ึนไป 

6.17 

5.61 

5.80 

5.94 

6.03 

5.58 

4.76 

4.58 

.236 

1.292 

1.315 

1.143 

.960 

1.434 

1.950 

1.371 

0.267 0.966 

4) ดา้นความมัน่คงและ          

ความปลอดภยั 

ต ่ากวา่ 999 หยวน 

1,000-2,999 หยวน 

3,000-4,999 หยวน 

5,000-7,999 หยวน 

8,000-9,999 หยวน 

10,000-14,999 หยวน 

15,000 - 19,999 หยวน 

20,000 หยวนข้ึนไป 

6.83 

5.24 

5.65 

5.92 

5.82 

5.49 

4.81 

4.17 

.236 

1.401 

1.362 

1.125 

1.208 

1.535 

2.035 

2.186 

1.204 0.299 

5) ดา้นบุคลากรทาง              

การท่องเท่ียว 

ต ่ากวา่ 999 หยวน 

1,000-2,999 หยวน 

3,000-4,999 หยวน 

5,000-7,999 หยวน 

8,000-9,999 หยวน 

10,000-14,999 หยวน 

 

1.759 

5.52 

5.78 

6.08 

6.13 

5.63 

 

0.38 

1.297 

1.425 

1.120 

1.059 

1.410 

 

2.602 0.01* 
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ตารางที ่4.28  (ต่อ) 
 

 

ทศันคตินักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
 

SD. 
 

F-test 
 

Sig(2-tailed) 

5) ดา้นบุคลากรทาง (ต่อ)        

การท่องเท่ียว 

15,000 - 19,999 หยวน 

20,000 หยวนข้ึนไป 

5.21 

5.00 

1.150 

1.354 

  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

  จากการตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ One-way ANOVA 
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการวิเคราะห์พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติ
ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั Sig (2-tailed) ≥ 0.05
 ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั H1 : รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีทศันคติ
ของนักท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกันเม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการ
เปรียบเทียบเพื่อทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe 
  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างของช่วงรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีมีต่อทัศนคติของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดท่ีมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

4.6  ผลการศึกษาทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีนในการเดินทางท่องเทีย่ว             
       กรุงเทพมหานคร ทีม่อีทิธิพลต่อความต้องการกลบัมาเทีย่วซ ้า 
 

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 
ภายหลงัวกิฤตการเมืองไทย มีอทิธิพลต่อความต้องการกลบัมาเทีย่วซ ้า 

  
Ho :ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 

  H1 :ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 
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ตารางที ่4.29  การวิเคราะห์อิทธิพลของทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนต่อพฤติกรรมการกลบัมา
 เท่ียวซ ้ า 
 

ปัจจยั ค่า
สัมประสิทธ์ิ 

(B) 

ความคาดเคล่ือน
ในการพยากรณ์ 

(SEb) 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย 

(β) 

ระดบั
นัยส าคัญ

ทางสิต ิ(sig.) 

1) ดา้นความสะดวกสบาย         
ในการเดินทางท่องเท่ียว 
2) ดา้นสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียว 
3) ดา้นคุณภาพสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียว 
4) ดา้นความมัน่คงและ               
ความปลอดภยั 
5) ดา้นบุคลากรทาง                  
การท่องเท่ียว 

.446 
 

.789 
 

.002 
 

.265 
 

.180 

.045 
 

.045 
 

.045 
 

.045 
 

.045 
 

.340 
 

.602 
 

.002 
 

.202 
 

.137 

.000 
 

.000 
 

.963 
 

.000 
 

.000 

   
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 

(Liner Regression) ในรูปแบบของการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหูคูณ (Multiple Regression Analysis 
: MRA) โดยใช้วิธีการ Enter ถึงทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจกลบัมาเท่ียวซ ้ า พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจท่ีปรับปรุงแลว้ (Adjusted R square) มี
ค่าเท่ากับ 0.531 หมายถึง ตัวแปรอิสระได้แก่ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนด้านความ
สะดวกสบายและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว ดา้นสินคา้และบริการทางการ
ท่องเท่ียวดา้นคุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั และ
ดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียวส่งผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเท่ียวซ ้ าร้อยละ 53.7ส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 46.3เป็นผลจากตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดน้ ามาพิจารณา 

 ผลทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระทุกตวั โดยพิจารณาจาก
ค่า F-Statistic มีค่าเท่ากบั 91.513 แสดงวา่ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้น
ความสะดวกสบายและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว ด้านสินค้าและบริการ
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ทางการท่องเท่ียว ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั และดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว ทั้ง 4 ดา้น
น้ีมีผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเท่ียวซ ้ าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 



บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุป 
 

การวจิยัเร่ืองการวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ภายหลงัวกิฤต
การเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสามารถสรุปและอธิบายได ้ดงัน้ี 

 
5.1.1  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
นักท่อง เ ท่ียวชาวจีนท่ี เ ดินทาง เข้ามาท่อง เ ท่ียวภายหลังวิกฤตการเ มืองไทยใน

กรุงเทพมหานคร  เป็นเพศหญิง (64.75%) มากกว่าเพศชาย (35.25%) และมีอายุโดยเฉล่ีย 20-29 ปี 
(37.00%)  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี (44.75%)  และเป็นผู ้ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน (34.00%) เป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-7,999 หยวน (28.75%) ซ่ึง
อยูใ่นระดบัรายไดน้อ้ย 

 
5.1.2  พฤติกรรมนักท่องเทีย่วชาวจีน 
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครภายหลังวิกฤตการ

เมืองไทย ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การมาเยือนเมืองไทยเป็นคร้ังแรก (54.0%) และนิยมเดินทางมา
ท่องเท่ียวกบัเพื่อน (41.25%) โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางเพื่อการพกัผอ่น(40.78%) โดย
ใช้ระยะเวลาในการท่องเท่ียวภายในกรุงเทพมหานคร1-5 วนั (84.50%) ในด้านค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียวต่อคร้ัง เฉล่ียประมาณ 8,001 – 12,000 หยวน (38.75%) โดยนกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วนใหญ่
เลือกโรงแรมเป็นสถานท่ีพกัแรม (48.50%) ราคาของท่ีพกัโดยเฉล่ียต่อคืนประมาณ200-299หยวน 
(38.25%) ในส่วนของพฤติกรรมการเลือกใชส่ื้อในการคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียวนิยมหาขอ้มูลจาก
คู่มือแหล่งท่องเท่ียว (20.30%) มากท่ีสุด และกลุ่มเพื่อนเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางมา
ท่องเท่ียว (43.50%) มากท่ีสุด นอกจากน้ีนกัท่องเท่ียวชาวจีนยงัมีแนวโน้มความตอ้งการกลบัมา
เท่ียวซ ้ าภายในระยะเวลา2 ปีเป็นอย่างมาก (91.40%) โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในกรุงเทพมหานครมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบั
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ไม่ค่อยเห็นดว้ยมากท่ีสุด (55.25%)  แต่ก็ไม่ไดมี้ความวิตกกงัวลมากเกินไป เน่ืองจากสถานการณ์
เป็นเพียงจุดหน่ึงเท่านั้น  

 
5.1.3  ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีน 
จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีมีต่อ

การเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย นกัท่องเท่ียวชาวจีนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาพรวมการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร โดยสามารถจ าแนกออกได้เป็น 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเท่ียว(Travel Convenience)ดา้นสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียว (Tourism Product and Environment) ด้านคุณภาพสินคา้และบริการ
ทางการท่องเท่ียว (Product & Service Quality) ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety & 
Security) และดา้นบุคลากรทางการท่องเท่ียว (Host & Staff Service)ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพ
ของภาคการท่องเท่ียวไทยท่ียงัคงรักษาประสิทธิภาพและมาตรฐานในการบริการได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยัของประเทศ 
 

5.1.4  การทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานงานวิ จัยข้อ ท่ี  1 ก าร ศึกษาความสัมพัน ธ์ ระหว่า งลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่  

 เพศ  ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
 อายุ  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ในดา้น

ระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว

จีน ในดา้นประสบการณ์มาเยือนเมืองไทย ผูร่้วมเดินทางท่องเท่ียว วตัถุประสงค์ในการเดินทาง 
และระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 อาชีพ  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในดา้น
ประสบการณ์มาเยอืนเมืองไทย และระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีน ในดา้นประสบการณ์มาเยือนเมืองไทย และระยะเวลาในการท่องเท่ียว อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
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จากสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 2 การเปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อปัจจยัดา้นทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศึกษา พบวา่ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  และจากสมมติฐานงานวิจยัขอ้ท่ี 3 เพื่อทดสอบปัจจยัดา้นทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน
ในการเดินทางท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย มีอิทธิพลต่อความตอ้งการ
กลบัมาเท่ียวซ ้ า ผลการศึกษา พบวา่ ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนดา้นความสะดวกสบายและส่ิง
อ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว ดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว  ดา้นคุณภาพ
สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั และดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว  ส่งผลต่อพฤติกรรมการกลบัมาเท่ียวซ ้ า 53.70% โดยทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 4 
ใน 5 ดา้น กล่าวคือ ดา้นความสะดวกสบายและส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว ดา้น
สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว  ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั และดา้นบุคลากรทางการ
ท่องเท่ียว มีผลต่อความตั้งใจกลบัมาเท่ียวซ ้ าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้ทศันคติดา้น
คุณภาพสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีไม่มีผลต่อความตั้งใจกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า 
  

5.2  อภิปรายผล 
 
  จากการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเท่ียวและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีน   
ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤตการเมืองไทย นกัท่องเท่ียวชาวจีน      
ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวภายหลงัวิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร  เป็นเพศหญิง (64.75%) 
มีอายุโดยเฉล่ีย 20-29 ปี (37.00%) มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (44.75%) และเป็นผูป้ระกอบ
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน (34.00%) เป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 5,000-7,999 หยวน
(28.75%) ซ่ึงอยูใ่นระดบัรายไดน้อ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด, สุเมธ พฤกษ์
ฤดี, จกัรี เตจ๊ะวารี, เกษรินทร์ พรหมเป็ง, และ อาภรณ์ สูนพรหม (2553) แสงเดือน รตินธร (2558)          
และ สุชาริณี เท่ียงแท,้  กุลกญัญา ณ ป้อมเพช็ร์, และ ศิริจรรยา เครือวริิยะพนัธ์ (2559)  
 การศึกษาด้านความสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีน           
ท่ีเดินทางท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สรัลธนทั อุตรักษ ์(2554) Jun (2554) น ้าฝน จนัทร์นวล (2556) และแสงเดือน รตินธร (2558)  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
 1) จากผลการส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุไม่มาก มี

การศึกษาท่ีดี เป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความสามารถในการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 
แมว้่าจะเดินทางมาเป็นคร้ังแรก แต่ก็มีแนวโน้มสูงมากท่ีจะเดินทางกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า ดงันั้น
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวควรพิจารณาทั้งในดา้นของสินคา้และบริการท่ีมีความเหมาะสม และ
การเลือกใชส่ื้อท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งรวดเร็ว   

 2) จากผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ท าให้เรา
ทราบถึงแนวโนม้พฤติกรรมความตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ าท่ีมีสูงมา ดงันั้นผูป้ระกอบการฯ หรือ
หน่วยงานท่ีสนบัสนุนดา้นการตลาดท่องเท่ียว ควรจะสร้าง First Impression ดว้ยการพฒันาคุณภาพ
การบริการ การสร้างอตัลกัษณ์ การเปิดตวัแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ หรือแมก้ระทัง่มาตรการดา้นภาษี 
เพื่อดึงดูดใจ 

 3) จากผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ท่ีคน้พบวา่ ทศันคติของนกัท่องเท่ียว
ชาวจีนในด้านบุคลาการทางการท่องเท่ียว และดา้นสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวส่งผลต่อ
พฤติกรรมการกลบัมาเท่ียวซ ้ าประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐควรมีการจดัโครงการหรือรณรงคก์าร
พฒันามาตรฐานบุคลากร และมาตรฐานของสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวให้ดียิ่งข้ึน ควบคู่ไป
กบัการสนบัสนุนให้มีการศึกษาดา้นทศันคติและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีให้คลอบคลุม
และจดัท าแผนส ารองส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยัคุกคามทางด้านวิกฤตต่างๆ
 4) หน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร สามารถน าผลของการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการวางมาตรการ หรือแผนการท างานเชิงรุกเพื่อเร่งสร้างความเช่ือมั่นและการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวภายหลงัวิกฤตทางการเมืองไทย อนัจะช่วยลดผลกระทบในแง่ลบ และเป็น
การรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัการท่องเท่ียวของประเทศไทย  

 5) หน่วยงานดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สามารถ
น าผลของการศึกษาไปพฒันาเป็นเคร่ืองมือเครือข่ายและกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการตลาด
ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงในกลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียวชาวจีน และสร้างความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนให้กบัผูป้ระกอบการ
หรือบุคลากรทางการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวชาวจีนและกลบัมา
ท่องเท่ียวซ ้ า  
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 6) ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจท่ีพักแรม และธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงสินคา้และการบริการทางการ
ท่องเท่ียวใหมี้ความเหมาะสมกบันกัท่องเท่ียวชาวจีนโดยเฉพาะ  
 7) ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นฐานขอ้มูลส าหรับการศึกษาและวิจัยในอนาคตใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิกฤตทางการเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การศึกษาพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวและทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในอนาคต  
  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานการวจัิยคร้ังต่อไป 
    1) การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัในเชิงปริมาณ ซ่ึงควรเพิ่มการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึก และเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพนัธ์หรือการศึกษางานวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกับ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีน      
   2) ควรขยายขอบเขตและพื้นท่ีในการศึกษา ให้ครอบคลุมไปยงัประเด็นวิกฤตการณ์
ดา้นอ่ืนๆ หรือการท าการศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัท่องเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวของ
ชาวต่างชาติและนกัท่องเท่ียวชาวไทยเช่นกนั     
   3) การเพิ่มประเด็นในการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเท่ียวจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน กบัเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ
ไตห้วนั ท่ีมีอาณาเขตและการปกครองเดียวกนั เป็นตน้ เพื่อผลการศึกษาท่ีเจาะลึกยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามฉบับภาษาไทย 
 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นการส ารวจเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวและทัศนคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ภายหลงัวิกฤติการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองไทย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะถูกน าไปใช้ในเชิง
วิชาการเท่านั้นจึงขอความกรุณาท่านตอบค าถามตามความเป็นจริง ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ 
โอกาสน้ี                                                                               
 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
ค าแนะน า กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ใน หน้าค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านและเติม
ขอ้ความในช่องวา่งท่ีเวน้ไวต้ามความเป็นจริง 
1.1 เพศ  ชาย    หญิง 

1.2 อาย ุ   ต  ่ากวา่ 20 ปี   20-29 ปี   30-39 ปี  

    40-49 ปี   50-59 ปี   60 ปีข้ึนไป  

1.3 ระดบัการศึกษา   

   มธัยมศึกษา   อนุปริญญา  ปริญญาตรี สู งกวา่ปริญญาตรี 
1.4 อาชีพ  

   นกัเรียน/นกัศึกษา   แม่บา้น(ท างานบา้นเอง) ขา้ราชการ  
   พนกังานบริษทัเอกชน   ธุรกิจส่วนตวั   
   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)  
 

1.5 ท่านมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน(หยวน) 

ต ่ากวา่ 999 หยวน  1,000-2,999 หยวน 3,000-4,999 หยวน 
5,000-7,999หยวน  8,000-9,999 หยวน 1,000-14,999หยวน  
15,000 - 19,999หยวน  20,000หยวนข้ึนไป 
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ตอนที ่2 พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวจีนในกรุงเทพมหานคร   
ค าแนะน า กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ใน หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านและเติม
ขอ้ความในช่องวา่งท่ีเวน้ไวต้ามความเป็นจริง 
 
2.1 ท่านมาเยอืนกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังท่ีเท่าใด 

  คร้ังแรก   คร้ังท่ี 2-3   มากกวา่ 3 คร้ัง 
 

2.2 การเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ีท่านมากบัใคร  

   มาคนเดียว   มากบัเพื่อน   มากบัเพื่อนท่ีท างาน  
   มากบัคู่รัก   มากบัครอบครัว,ญาติ  กรุ๊ปทวัร์   
   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)  

 
 

2.3 วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี 

  ประชุม-สัมมนา  ทศันศึกษา   พกัผอ่น  ติดต่อธุรกิจ  
  เยีย่มญาติและเพื่อน  ฉลองแต่งงาน   อ่ืนๆ(โปรดระบุ)  

 
2.4 ระยะเวลาในการเดินทางท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร  

  1-5 วนั   6-10 วนั   11-15 วนั  มากกวา่ 15วนั 
 
2.5 ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีโดยประมาณ 

  ไม่เกิน 4,000 หยวน  4,001-8,000 หยวน  8,001-12,000 หยวน 
  12,001-16,000หยวน  16,001-20,000หยวน  มากกวา่ 20,000หยวน 
 
2.6 ท่ีพกัของท่านในการเดินทางท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร    

   โรงแรม   เกสตเ์ฮา้ส์   บา้นพกัญาติ  อพาร์ทเมน้ท ์  

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

 
2.7 ราคาท่ีพกัท่ีท่านเขา้พกัได ้(ต่อคืน) 

  ต ่ากวา่ 200 หยวน  200-299หยวน  300-399หยวน  400 หยวนข้ึนไป 
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2.8 ท่านรับขอ้มูลทางการท่องเท่ียวจากส่ือชนิดใดมากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  หนงัสือพิมพ-์นิตยสาร  บริษทัทวัร์   แอพลิเคชัน่  เพื่อนบอกต่อ 
  Social Media   องคก์ารท่องเท่ียวจีน โทรทศัน์  
  เวบ็ไซตก์ารท่องเท่ียว  เวบ็ไซตส่์วนตวั(Blog)  คู่มือแหล่งท่องเท่ียว  
       อ่ืนๆ(โปรดระบุ)  
 

2.9 ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของท่านมากท่ีสุด 

   เพื่อน  เพื่อนท่ีท างาน  ครอบครัว, ญาติ  คู่รัก  
 

ตอนที ่3 ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่ดินทางเข้ามาท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

พฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 

ระดับความคิดเห็น 

   เ
ห็น

ด้ว
ยอ

ย่า
งย
ิง่ 

เห็
นด้

วย
 

  ค่
อน

ข้า
งเห็

นด้
วย

 

  เฉ
ย ๆ

  

  ไ
ม่ค่

อย
เห็
นด้

วย
 

ไม่
เห็
นด้

วย
 

ไม่
เห็
นด้

วย
อย่

าง
ยิง่

 
(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 

2.10ท่านคิดวา่เหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมืองในกรุงเทพมหา นครมีผลต่อการ
ท่องเทีย่วของท่าน 

       

2.11 ภายใน 2 ปี ถา้หากท่านมีโอกาสจะ
ตดัสินใจกลับมาท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร
อีกคร้ัง 
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ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี         
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

    
  เห็

นด้
วย
อย่

าง
ยิง่

 

    
    
    
 เห็

นด้
วย

 

  ค่
อน

ข้า
งเห็

นด้
วย

 

    
    
    
    
    
  เฉ

ยๆ
 

    
 ไม่

ค่อ
ยเห็

นด้
วย

 

    
    
    
ไม่
เห็
นด้

วย
 

  ไ
ม่เ
ห็น

ด้ว
ยอ

ย่า
งย
ิง่ 

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
1.ร้านอาหารมีเพียงพอต่อความต้องการ
ของนกัท่องเท่ียว 

       

2.ท่านไดรั้บความสะดวกสบายในการใช้
บริการสถานท่ีพกัแรม (เช่นบริการรับส่ง
การใหบ้ริการของพนกังานโรงแรม) 

       

3.ศูนยก์ารคา้ร้านคา้ของท่ีระลึกมีเพียงพอ
ต่อความตอ้งการและสะดวกสบาย 

       

4.การเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความ
รวดเร็วและสะดวกสบายส าหรับท่าน 

       

5.ท่านรู้สึกถึงความปลอดภยัในชีวิตและ
ท รัพ ย์ สิ น ขอ งท่ า น ใน ร ะหว่ า ง ก า ร
ท่องเท่ียว 

       

6.สภาพแวดล้อม ช่ วยสนับส นุนการ
ท่องเท่ียวและกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย 

       

7.ท่านยงัคงรู้สึกประทบัใจแหล่งท่องเท่ียว
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

       

8.ท่านรู้สึกประทบัใจต่อการตอ้นรับและ
ความมีมิตรไมตรีของคนท้องถ่ินท่ีมีต่อ
ท่าน 

       

9.พื้นท่ีโดยรอบและภายในแหล่งท่องเท่ียว
ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอยา่งดี 

       

10.เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดูแลรักษา
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 
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ทศันคติของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ี         
เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

    
  เห็

นด้
วย
อย่

าง
ยิง่

 

    
    
    
 เห็

นด้
วย

 

  ค่
อน

ข้า
งเห็

นด้
วย

 

    
    
    
    
    
  เฉ

ยๆ
 

    
 ไม่

ค่อ
ยเห็

นด้
วย

 

    
    
    
ไม่
เห็
นด้

วย
 

  ไ
ม่เ
ห็น

ด้ว
ยอ

ย่า
งย
ิง่ 

(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 
11.ศูนย์บ ริการข้อมูลการท่องเ ท่ียวใน
กรุง เทพมหานครมี เพี ย งพอและ เ ป็น
ประโยชน์ 

       

12.ท่านได้รับความสะดวกสบายในการ
เดินทางผ่านแดน(ตม.) รวมถึงการเช่ือม
ต่อไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

       

13.คนไทยมีความเป็นมิตรและมีน ้ าใจ
ใหก้บันกัท่องเท่ียว 

       

14.ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความคุ้ม
ค่าเงินในการเดินทางท่องเท่ียว 

       

15.แหล่งท่องเท่ียวไทยมีช่ือเสียงและเป็น
เอกลกัษณ์ 

       

16.ท่านมัน่ใจในมาตรการการรักษาความ
ปลอดภยัของนกัท่องเทียวในประเทศไทย 

       

17.มีเจา้หน้าท่ีให้บริการและอ านวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวเพียงพอ 

       

18.ประกนัภยัการเดินทางให้ความคุม้ครอง
ครอบคลุมภัยจากการชุมนุมประท้วง
เหมาะสม 

       

 

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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中文版调查问卷 

 

说明 此调查问卷是对中国游客在泰国曼谷反政府示威活动后以来泰

国旅游的旅游态度和旅游行为，我们所搜集的数据仅供学术研究使

用，希望您能如实填写。感谢您的支持。 

 

 

第一部分 个人信息。 

说明   请在  您选择的答案前面上划“√” 

 

 

1.1 性别  男        女        

       

 

1.2 年龄   20 岁以下       20 岁-29 岁    30 岁-39 岁    

  40 岁-49 岁     50 岁-59 岁     60 岁以上            

 

 

1.3 学历 

         中学     文凭  本科     本科以上      

 

 

1.4 职业 

         学生  家庭主妇（做家务）  公务人员 

            公司职员   企业主 

  其他（请注明）  
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1.5 您一个月的平均消费（元） 

  999 元及以下  1,000-2,999 元  

  3,000-4,999 元 5,000-7,999 元 

  8,000-9,999 元 10,000-14,999 元 

  15,000-19,999 元 20,000 元及以上 

 

 

 

第二部分 中国游客在曼谷的旅游行为。 

说明 请在  您选择的答案前面上划“√” 

 

2.1 此次是您第几次来曼谷旅游 

 

     第 1 次       第 2-3 次     3 次以上 

 

 

2.2 您此次旅游和谁一起来旅游  

    独自一人       朋友  同事       

  情侣          家庭及亲戚     旅游团  

  其他（请注明）  

 

 

2.3 您此次旅游的目的 

     开会-讲座      实地考察  放松心情 

  企业联络  拜访朋友及亲戚  度蜜月 

  其他（请注明）  
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2.4 您此次在曼谷旅游多久 

  1-5 天  6-10 天 11-15 天 15 天以上 

 

 

2.5 您此次在曼谷旅游的旅游消费是大概多少钱 

 4,000 元及以下     4,001-8,000 元   8,001-12,000 元 

 12,001-16,000 元 16,001-20,00 元    20,000 元以上 

 

 

2.6 您此次在曼谷旅游住在哪种住宿 

    酒店         宾馆       亲戚家  公寓 

  其他（请注明）  

 

 

 

2.7 您可以接受的住宿价格 (/1 夜)  

     200 元以下  200-299 元   300-399 元   400 元以上     

 

 

2.8 您通过哪种渠道媒体收到旅游信息最多（可多选） 

  报纸、期刊   旅行社  App  

  朋友推荐  Social Media  中国的旅游组织   

  电视  旅游网站  个人网站（博客）   

  旅游景区手册  其他（请注明）  
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2.9 谁对您的旅游决定有最多的影响 

      朋友           同事  家庭、亲戚  情侣 

 

 

 意见水平 

 非

常

同

意 

 

(7) 

同

意 

 

 

 

(6) 

比

较

同

意 

 

(5) 

一

般 

 

 

 

(4) 

不

太

同

意 

 

(3) 

不

同

意 

 

 

(2) 

非

常

不

同

意 

(1) 

2.10 你认为在泰国反

政府示威活动对你的

旅游有影响  

       

2.11 两年内，如您

有机会你会再次来泰

国旅游 

       

 

第三部分 中国游客在曼谷旅游的旅游态度。 

说明  请您根据您的意见水平的答案上划“√” 
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中国游客在曼谷旅游的旅

游态度 

意见水平 

非

常

同

意 

 

(7) 

同

意 

 

 

 

(6) 

比

较

同

意 

 

(5) 

一

般 

 

 

 

(4) 

不

太

同

意 

 

(3) 

不

同

意 

 

 

(2) 

非

常

不

同

意 

(1) 

1.饭店能够满足。        

2.住宿的服务质量。(例

如：服务员的服务质量 

等等。) 

       

3.百货商场的数量、旅游

纪念品店的数量足够，营

业时间很适合。 

       

4.旅游区的交通运输很方

便。 

       

5.旅游时，您感觉很安全

。 

       

6.环境，有帮助旅游业，

并刺激游客旅游消费 

       

7.虽然有反政府示威活动

，但我还是感觉到印象深

刻。 

       

8.虽然有反政府示威活动

，但是本地人留下了深刻

印象的款待。 
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中国游客在曼谷旅游的旅

游态度 

意见水平 

非

常

同

意 

 

(7) 

同

意 

 

 

 

(6) 

比

较

同

意 

 

(5) 

一

般 

 

 

 

(4) 

不

太

同

意 

 

(3) 

不

同

意 

 

 

(2) 

非

常

不

同

意 

(1) 

9.虽然有反政府示威活动

，但是在曼谷周边及在旅

游景区里都很干净。 

       

10.虽然有反政府示威活

动，但是警察对游客保护

很好。 

       

11.在曼谷的旅游信息服

务中心有足够及有用。 

       

12.您过泰国海关很方便

，包括过海关为了去其他

国家时。 

       

13.泰国本地人对游客很

热情 

       

14.来泰国旅游很值钱        

15.泰国的旅游景区很著

名及独特 

       

16. 你对泰国游客的安全

措施很有信心 
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中国游客在曼谷旅游的旅

游态度 

意见水平 

非

常

同

意 

 

(7) 

同

意 

 

 

 

(6) 

比

较

同

意 

 

(5) 

一

般 

 

 

 

(4) 

不

太

同

意 

 

(3) 

不

同

意 

 

 

(2) 

非

常

不

同

意 

(1) 

17. 旅游服务的工作人员

足够 

       

18. 旅行保险涵盖抗议威

胁的范围合理 

       

 

 

第四部分 更多的反馈。 

 

 
 

 

     衷心感谢您的支持与协助！谢谢！  
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอเชิญผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการวเิคราะห์ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) 



106 
 

  ภาคผนวก ค 
 

ผลการวเิคราะห์ความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability Analysis) 
 

ผลการวเิคราะห์ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการหา
ค่า IOC โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) อาจารย ์ดร.จิรานุช โสภา 2) อาจารยสิ์ทธิชยั 
ศรีเจริญประมง และ 3) อาจารยรุ่์งนภา ช านาญวาด 
 

ขอ้ รายการขอ้ความคิดเห็น คณะผูเ้ช่ียวชาญ ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1. เพศ +1 +1 +1 1 
2. ท่ีอยูอ่าศยัปัจจุบนั (มณฑล) +1 0 -1 0* 
3. อาย ุ -1 -1 -1 -1* 
4. ระดบัการศึกษา +1 +1 +1 1 
5. อาชีพ +1 +1 +1 1 
6. รายไดเ้ฉล่ีย -1 -1 -1 -1* 

* หมายถึง ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
** หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้ง ระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จึงตดัขอ้ค  าถามทิ้ง 
 

ตอนที ่2พฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วชาวจีนในกรุงเทพมหานคร    
 

ข้อ รายการข้อความคิดเห็น คณะผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ค่า 
IOC 

1. ท่านมาเยอืนกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังท่ีเท่าใด +1 +1 +1 1 
2. การเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ีท่านมากบัใคร 0 +1 +1 0.67 
3. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียวในคร้ังน้ี +1 +1 +1 1 
4. ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครเป็น

ระยะเวลา………………………….วนั 
-1 0 -1 -0.67* 
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ข้อ รายการข้อความคิดเห็น คณะผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ค่า 
IOC 

5. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีโดยเฉล่ีย 
(ต่อวนั)……………….หยวน 

-1 0 -1 -0.67* 

6. ท่านเดินทางมากรุงเทพมหานครเพียงจงัหวดัเดียวหรือจะ
เดินทางไปจงัหวดัอ่ืนอีก 

+1 -1 +1 -0.33* 

7. ท่ีพกัของท่านในการเดินทางท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร +1 +1 +1 1 
8. ราคาท่ีพกัท่ีท่านเขา้พกัได ้(ต่อคืน) +1 +1 +1 1 
9. ท่านรับขอ้มูลทางการท่องเท่ียวจากส่ือชนิดใดมากท่ีสุด +1 +1 +1 1 
10. ใครเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวของท่าน

มากท่ีสุด 
+1 0 +1 0.33* 

11. ท่านคิดวา่จะกลบัมาเท่ียวประเทศไทยอีกคร้ัง ภายใน 2 ปี +1 +1 +1 1 
12. ท่านทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การชุมนุม

ประทว้งในกรุงเทพมหานคร มากเพียงใด 
+1 -1 +1 -0.33* 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

ตอนที ่3ทศันคติของนักท่องเทีย่วชาวจีนทีเ่ดินทางเข้ามาท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 

ข้อ รายการข้อความคิดเห็น คณะผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ค่า 
IOC 

ทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวใน
กรุงเทพมหานคร 
(กรุณาท าเคร่ืองหมายลงในช่องระดบั 
ความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน)  
เห็นดว้ยอยา่งยิง่=   7 
เห็นดว้ย=    6 
ค่อนขา้งเห็นดว้ย=   5 
เฉยๆ=    4 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย=    3 
ไม่เห็นดว้ย=    2 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่=  1 

+1 +1 +1 1 

1. ร้านอาหารมีเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว +1 0 +1 0.33* 
2. ท่านไดรั้บความสะดวกสบายในการใชบ้ริการสถานท่ีพกั

แรม 
+1 0 +1 0.33* 

3. ศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ของท่ีระลึกมีเพียงพอต่อความตอ้งการ 
และสะดวกสบาย 

+1 0 +1 0.33* 

4. การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความรวดเร็วและ
สะดวกสบายส าหรับท่าน 

+1 0 +1 0.33* 

5. ท่านรู้สึกถึงความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของท่าน 
ในระหวา่งการท่องเท่ียว 

+1 0 +1 0.33* 

6. สภาพแวดลอ้ม ช่วยสนบัสนุนการท่องเท่ียวและกระตุน้
การจบัจ่ายใชส้อย 

+1 0 +1 0.33* 

7. ท่านย ังคง รู้ สึกประทับใจแหล่งท่อง เ ท่ียวในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

+1 0 +1 0.33* 
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ข้อ รายการข้อความคิดเห็น คณะผู้เช่ียวชาญ 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ค่า 
IOC 

8. ท่านรู้สึกประทบัใจต่อการตอ้นรับและความมีมิตรไมตรี
ของคนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อท่าน 

+1 0 +1 0.33* 

9. พื้นท่ีโดยรอบ และภายในแหล่งท่องเท่ียวดูแลรักษาความ
สะอาดเป็นอยา่งดี 

+1 0 +1 0.33* 

10. เจา้หน้าท่ีอ านวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภยั
แก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 

+1 0 +1 0.33* 

11. ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครมี
เพยีงพอ และเป็นประโยชน์ 

+1 0 +1 0.33* 

12. ท่านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางผ่านแดน
(ตม.) รวมถึงการเช่ือมต่อไปยงัประเทศอ่ืนๆ 

+1 0 +1 0.33* 

13. คนไทยมีความเป็นมิตรและมีน ้าใจใหก้บันกัท่องเท่ียว +1 0 +1 0.33* 
14. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความคุ้มค่าเ งินในการ

เดินทางท่องเท่ียว 
+1 0 +1 0.33* 

15. แหล่งท่องเท่ียวไทยมีช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ +1 0 +1 0.33* 
16. ท่านมัน่ใจในมาตรการการรักษาความปลอดภยัของนัก

ท่องเทียวในประเทศไทย 
+1 0 +1 0.33* 

17. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการและอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวเพียงพอ 

+1 0 +1 0.33* 

18. ประกนัภยัการเดินทางให้ความคุม้ครองครอบคลุมภยัจาก
การชุมนุมประทว้งเหมาะสม 

+1 0 +1 0.33* 
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ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 

 
 น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใชจ้ริง (Pre-test) กบันกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งจริง จ  านวนทั้งส้ิน 30 คน  เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ีวดัทศันคติ
ของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 1970 : 161) พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ผิดพลาด
เพื่อท่ีจะน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป  

 สูตร() rtt   =    
1n

n
 






 
 2

t

2
i

S    
S

1 (Cronbach, 1970 : 161) 

              เม่ือrtt  คือสัมประสิทธ์ิแห่งความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
           k      คือจ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
           s2

i    คือ  ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละขอ้ 
           s2

x   คือ  ความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

 

ผลการวเิคราะห์ความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1  แสดงค่าสถิติความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Cronbach's Alpha N of Items 

ทศันคติของนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร 

0.894 18 
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ตารางที ่2  แสดงค่าสถิติความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามจ าแนกรายขอ้ 
 
 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ร้านอาหารมีเพียงพอต่อความตอ้งการ 117.10 65.955 .574 .888 

ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ
สถานท่ีพกัแรม 

116.97 67.068 .467 .891 

ศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ของท่ีระลึกมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ และสะดวกสบาย 

117.37 66.654 .611 .887 

การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวมีความ
รวดเร็วและสะดวกสบายส าหรับท่าน 

116.80 66.234 .530 .889 

ท่ าน รู้ สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของท่าน ในระหวา่งการท่องเท่ียว 

117.10 67.197 .555 .889 

ท่านยงัคงรู้สึกประทบัใจแหล่งท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

117.40 65.903 .636 .886 

ท่านรู้สึกประทบัใจต่อการตอ้นรับและความ
มีมิตรไมตรีของคนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อท่าน 

116.77 62.875 .641 .885 

พ้ืนท่ีโดยรอบ และภายในแหล่งท่องเท่ียว
ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอยา่งดี 

117.37 68.033 .526 .890 

เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก  ดูแลรักษา
ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งทัว่ถึง 

117.47 65.430 .561 .888 

ท่านได้รับความสะดวกสบายในการเดิน
ทางผา่นแดน(ตม.)  

116.57 64.944 .637 .886 

คนไทยมีความเป็นมิตรและมีน ้ าใจให้กับ
นกัท่องเท่ียว 

117.40 63.834 .576 .888 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความคุม้ค่าเงิน
ในการเดินทางท่องเท่ียว 

117.10 64.852 .628 .886 

แหล่งท่อง เ ท่ียวไทยมี ช่ือ เ สียงและเ ป็น
เอกลกัษณ์ 

116.90 64.162 .622 .886 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ท่ านมั่นใจในมาตรการการ รักษาความ
ปลอดภยัของนกัท่องเทียวในประเทศไทย 

116.90 67.197 .412 .893 

มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการและอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวเพียงพอ 

117.27 67.444 .516 .890 

ภายในแหล่งท่องเท่ียวดูแลรักษาความสะอาด
เป็นอยา่งดี 

116.87 64.189 .567 .888 

ศู น ย์ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
กรุงเทพมหานครมีเพียงพอ  และเป็น
ประโยชน์ 

116.40 67.421 .489 .890 

สภาพแวดลอ้ม ช่วยสนับสนุนการท่องเท่ียว
และกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อย 

116.30 68.079 .413 .892 

 
  ผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามในส่วนท่ีวดัทศันคติของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.894 ซ่ึง
มีค่าความเช่ือมัน่ ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป (Cronbach, 1970, p. 161) จึงมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชใ้น
การเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 

 



ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ ช่ือสกุล  นางสาวปนดัดา  ศรีบุศยดี์ 
 
ประวตัิการศึกษา  ศิลปศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)    

สาขาธุรกิจท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 

 
ประสบการณ์การท างาน   พ.ศ. 2556-2557 
     พนกังานส ารองหอ้งพกั 
     โรงแรม สันธิญา รีสอร์ท แอนด ์สปา (ส านกังานใหญ่) 
 
     พ.ศ. 2557-2559 
     พนกังานส ารองบตัรโดยสาร 
     ศูนยบ์ริการการท่องเท่ียวแอร์เอเชีย 
 
     พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั 
     พนกังานขายทวัร์ 
     บริษทั รอยลัทวัร์ แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั 
 
 
    
 
 


	การวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนภายหลังวิกฤตการเมืองไทยในกรุงเทพมหานคร
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย
	บทที่ 4 ผลของการวิจัย
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

