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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยว ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ 3) เพ่ือศึกษาถึงความมีอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาด เชิง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ านวน 
400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่า
ความเชื่อถือได้ 0.89 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อ้างอิง ที่ใช้ในการวิเคราะห์เรื่อง การเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ตัวแปรที่ศึกษา คือการวิเคราะห์หาผลกระทบ โดยใช้ Simple Regression ในการวิเคราะห์ตัวแปร
ต้นตัวเดียวคือ การตลาดเชิงประสบการณ์ และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ และ Multi regression ในการวิเคราะห์ตัวแปรย่อยของตัวแปรต้น คือทฤษฎี
การตลาดเชิงประสบการณ์ ประกอบด้วย 1) ประสาทสัมผัส 2) ความรู้สึก 3) ความคิด 4) การกระท า 
5) ความเชื่อมโยง 
 ผลการศึกษาพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) มีอิทธิพลกับการตัดสินใจ เลือก
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 91.5 และเมื่อพิจารณาปัจจัยรายย่อย พบว่า การตลาด
เชิงประสบการณ์ ด้าน ประสาทสัมผัส  ความรู้สึก  ความคิด การกระท า ความเชื่อมโยง ร้อยละ 92.4 
 
ค าส าคัญ: การตลาดเชิงประสบการณ์, การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว, จังหวัดเชียงใหม่, กลยุทธ์
การตลาด 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this study that following topics: 1) The opinions of foreign 
tourists toward Marketing Strategy for the Experience of Tourism. 2) The nature of the 
decision to choose tourist destinations of foreign tourists. 3) The influence of 
marketing strategies on the experience of tourism, which influenced the decision to 
choose tourist destinations of foreign tourists in Chiang Mai. The sample used in the 
study was from 400 the foreign tourist who came to Chiang Mai by using the 
convenient sampling method. The instrument used in the study was a self-
administered questionnaire. The statistics used in the data analysis were descriptive 
statistics: percentage, mean, standard deviation And reference statistics. Used in the 
analysis. Comparison and analysis of data related to variables studied. Analyzing the 
impact using Simple Regression in the analysis of the first variable. Experience 
marketing And the variable is Multiple choice of tourist destinations in Chiang Mai 
and Multi regression. The study found that experience marketing Overall, the 
influence of decision making on tourism in Chiangmai was 91.5%, and it was found 
that the perceptions of sensory marketing, sensory perception, perception, and 
linkage were 92.4%. 
 
Keywords: Experiential Marketing, Decision Making, Chiang Mai, Marketing Strategy 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิ
ประภา พันธนาเสวี อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้ให้กรุณาให้ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไข
งานวิจัย ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆที่เกิดขึ้นในงานวิจัย ด้วยความรักและเอาใจใส่ จน
งานวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนและส าเร็จไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณบริษัททัวร์ Nina 
Travelsmile และบริษัททัวร์ Nina Travelsmile ที่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล
จนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงได้อย่างดี และการด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความ
ร่วมมือของคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ให้การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการพัฒนาระบบรวมถึงสถานที่ในการด าเนินการจัดท าวิจัย จน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ให้การอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน
ส่งเสริมการศึกษา และให้ก าลังใจเป็นอย่างดี อีกท้ังขอขอบคุณเพ่ือนๆ ที่ให้การสนับสนุน และ
ช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสาร และงานวิจัยทุกท่าน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้
น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 

การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการเดินทางของมนุษย์จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง ด้วย
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเพื่อผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจ การแสวงหาประสบการณ์แปลก
ใหม่ หรือเป็นการเดินทางที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพและหารายได้ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับได้
ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ หลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทย
ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยว และมีแผนการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยรักษา
เสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีต้นทุนทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรมในเรื่อง แหล่งทอ่งเที่ยวไม่แพ้ประเทศอื่น ๆ ในโลก ที่ผ่าน
มา ตลาดการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวของ GDP ด้านการท่องเที่ยว
โลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 มีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจสูงถึง 7.8 ล้านล้าน ดอลล่าร์สหรฐั ฯ คิดเป็นร้อยละ 
3.5 ของ GDP โลกและก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 284 ล้านคนทั่วโลกโดยภูมิภาคต่าง ๆ มีจํานวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนยังคงเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวประเทศ
อื่นสูงสุด เช่นเดียวกับอินเดีย แอฟริกาใต้ และอียิปต์ สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2558 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตในอัตราค่อนข้างสูง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางตรง ทางการ
ท่องเที่ยว (TourismDirectGDP: TDGDP) ประมาณร้อยละ5.45 เมื่อเทียบกบั GDP รวมของประเทศ
สัดส่วนดังกล่าวนี้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยลําดับและก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 4.45 ล้านคน 
หรือร้อยละ11.64 ของการจ้างงานของประเทศโดยรวม และดุลการท่องเที่ยวเกินดุลถึง 284.22 ล้าน
บาทด้วยจํานวนนักท่องเที่ยว7.27ล้านคนเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 24.34 โดยร้อยละ 70.07 เป็น
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะจีนเพียงประเทศเดียว มีนักท่องเที่ยวมาไทย 2.1 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.99 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด รายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 357.05 
พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.06 (สํานักงานปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 

ทั้งนี้ผู้ทําวิจัยมคีวามสนใจ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ที่มีประสิทธิภาพ
สูงวัดจากระดับของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น ในแต่ละปี โดยข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ใน
ปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 2,367,495 คน ได้
เพิ่มขึ้นอีกในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 2,584,091คน จะเห็นได้ว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น และจากข้อมูลของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ก็ชี้ให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ในปี 2558 ถึง 9.15 เปอร์เซ็น 
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา มีนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
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เชียงใหม่ ประมาณ 9.6 ล้านคน และในปี 2560 จํานวนนักท่องเที่ยวจากปี 2559 ประมาณ 9.6 ล้าน
คน เป็น 10 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 10 % (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) รวมถึงเวปไซต์แนะนําการ
ท่องเที่ยวของต่างประเทศ อย่างเช่น เวปไซต์ Lonely Planet ที่รวบรวมข้อมูลแหล่งทอ่งเที่ยว
ครอบคลุมเกือบทุกประเทศทั่วโลก ก็ได้แนะนําจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับแรกในภาคเหนือ และเป็น
อันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย โดยปกติจึงได้รับการ
แนะนําจากชาวต่างชาติ เป็นอันดับแรกทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวและ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงาม ทําให้มีผู้มาท่องเทีย่วเป็นจํานวนมาก หลายล้าน
คนในแต่ละปี และสภาพภูมิจังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศล้อมรอบไปด้วยเทือกดอย 
อันเป็นภูมิประเทศที่สวยงามของไทยนอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ใน
จังหวัดเชียงใหม่แล้วอุตสาหกรรมบริการอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร แม้แต่งานหัตถกรรม ที่เคย
เป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น การแกะสลัก การทํา
เครื่องปั้นดินเผา ถึงอย่างนั้นก็ตาม เชียงใหม่ก็ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว ทาง
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะภูเขาป่าไม้ แม่น้ํา และมีประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมที่สืบทอด มาอย่างยาวนาน 
ทําให้เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สําหรับการท่องเที่ยวใน
เชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีด้วยกันอยู่ 2 รูปแบบ มีทั้งการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย
ตัวเองโดยมีการวางแผนการเดินทางการหาข้อมูลของสถานที่ กิจกรรมของแต่ละสถานที่ต่าง ๆ โดย
นักท่องเที่ยวเป็นผู้ดําเนินการเอง กับการใช้บริการของบริษัทนําเที่ยวหรือที่เรียกกันว่าบริษัททัวร์ใน
การให้บริการวางแผนการเดินทาง การทํากิจกรรมร่วมกับชาวท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่การให้ข้อมูล
ตลอดจนดูแลในด้านต่างๆทั้งการจองตั๋วรถเรือเครื่องบินและอาหารว่าง 

ในการเพิ่มความสามารถการแข่งขันการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสากล 
โลกเราจึงควรทราบเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวแต่เดิมที่ลูกค้าเคยได้รับบริการ 
ทั้งในด้านข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว และเส้นทาง กิจกรรมสนัทนาการระหว่างการเดินทาง เพื่อเราจะได้
กระตุ้นและสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวดูน่าสนใจมากขึ้น สร้างประสบการณ์ร่วมให้กับนักท่องเที่ยว 
และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในประเทศไทย ตัวอย่างกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น แคมป ์
มีตติ้ง ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับผู้รักธรรมชาติอย่าง ม่อนแจ่ม อําเภอแม่ริม หรือศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยดินแดนแห่งขุนเขาและวิวงดงามจับตามีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเป็น
มากกว่าแค่สถานที่ท่องเที่ยวรับลมหนาว แต่ถือเป็นพื้นที่รวมความรู้ทางการเกษตรที่สําคัญ แห่งหนึ่ง
ของไทยซึ่งเป็นแปลงปลูกผักและวิจัยพืชผักเมืองหนาวอีกทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
ให้ความสําคญักับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นอย่างมาก ททท.ได้ให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกีย่วกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นท่องเที่ยวที่ให้
ชุมชนมีส่วนร่วม เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ กระจายรายได้สู่ชุมชน ทําให้เกิดการ
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ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เช่น การไหว้พระเก้าวัดเสริมสิริมงคล โดยมีวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดเจดีย์
หลวงวรวิหาร,วัดลอยเคราะห์,วัดดวงดี , วัดเชียงมั่น,  วัดดับภัย,วัดชัยมงคล, วัดชัยพระเกียรติ  และ 
วัดเชียงยืน ซึ่งการไหว้พระเก้าวัดจะทําให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เพราะแต่ละวัด
ต่างก็มีประวัติความเป็นมาและในส่วนของทัศนคติของชาวต่างชาติ ที่มีต่อสถานที่เชิงวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบ้าน หรือกิจกรรมกลางแจ้ง อย่างเช่น การขึ้นดอยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่
ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เหมาะสําหรับการ
ท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ มีธรรมชาติที่งดงาม นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ, งานประเพณียี่เป็ง เป็นงานประเพณีที่ได้
ปฏิบัตสิืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลหรือวันเพ็ญ เดือนยี่ของชาวล้านนาก็คือ การจุดประทีปโคม
ลอยขึ้นไปสว่างไสวบนท้องฟ้า โดยมีคติความเชื่อเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์หรือ
บ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์ให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิต, การล่องแก่ง 
อย่างเช่น แก่งกื้ด สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ําแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่นิยมมาก
สําหรับชาวต่างชาติกับการมาล่องแก่งเรือยางกัน และยังมี เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืนที่
ใหญท่ี่สุดในโลกมีขนาดเป็น 2 เท่าของไนท์ซาฟารีสิงคโปร์ที่นี่เน้นความเป็น Nature Theme Park 
ซึ่งแตกต่างจากสวนสัตว์ทั่วไป นักท่องเที่ยวสามารถชมสตัว์ได้อย่างใกล้ชิด และเที่ยวได้ตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืนจัดว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของไทยพร้อมกิจกรรมมากมายทั้งนั่งรถชม
สัตว์ตอนกลางคืน, การแสดงยามค่ํา, การแสดงเสือโคร่งและสิงโต, น้ําพุดนตรีที่สวยงามและยิ่งใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัด ท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งมี
กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย จึงนับเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีในการศึกษาวิจัย (ภัยมณี แก้วสง่า
และนิศาชล จาํนงศร, 2555) 

จากผลงานวิจัยและบทความงานศึกษาวิจัยที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้ศึกษา
ถึงตัวแปรที่ส่งผลการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทอ่งเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้   

ฐิติพร ศรีอาภรณ์ และณรงคพ์ันธ์ ฉุนรัมย์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว แบบพํานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ผลการศกึษาพบว่า 
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับอิทธิพลของปัจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก ปัจจัยการ
เข้าถึงและปัจจัยสิ่งดึงดูดใจในระดับปานกลาง หรือ งานวิจัยของ สุดสันต์ สุทธิพิศาล และเฉลิมเกียรติ 
เฟื่องแก้ว (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงราย
พบว่านักทอ่งเที่ยวต่างชาติที่มีปัจจัยบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการท่อง เที่ยวแตกต่างกันอีกทั้ง 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีปัจจัยบุคคลแตกต่างกันมีรูปแบบในการท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักดิ ์(2555) พบว่าคนไทยยังไม่
สามารถนําความฉลาดทางอารมณ์และความรื่นรมย์ของคนไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับการท่องเที่ยว
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ของไทยได้มากนักซึ่งแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกกําลังเกิดการเปลี่ยน แปลง และ อศัวิน
แสงพิกุล (2551) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรม นกัท่องเที่ยวชาวเกาหลี ที่
เดินทางมาประเทศไทยผลการวิจัยระบุว่าแรงจูงใจผลักดนั ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเดินทางท่องเที่ยว 
ได้แก่ ความชอบสนุกสนาน การพักผ่อน การชอบค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ แต่งานวิจัยที่ผ่านมายังไม่
มีการศึกษาในประเทศไทย ถงึการตลาดเชิงประสบการณ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ด้วยเหตุน้ีจึงเป็น
ที่มาของงานศึกษาวิจัยที่ว่าด้วย กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจอย่างไร ในการเลือกสถานที่ท่องเทีย่ว เพื่อวิเคราะห์ถึงหลักการ การตัดสินใจที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ใช้ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และกลยทุธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านไหนที่ส่งผล
มากที่สุด หรือน้อยที่สุด      

ดังนั้นผู้ทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานทีท่่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่”เพื่อให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องนําผลไปใช้ในการพฒันา ปรับปรุงกลยุทธ์ รวมถงึสร้างสรรค์แนวทางการตลาดเชิง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และส่งเสริมการทอ่งเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีศักยภาพ 
และยั่งยืนต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงคข์องกำรวจิัย 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 
1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีต่อกลยุทธ์การตลาด เชิง

ประสบการณ์การท่องเที่ยว ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน

จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงความมีอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา คอื นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ มีจํานวนทั้งหมด 66,009,076 คน (สํานักสถิติแห่งชาต,ิ 2559) 
 1.3.2 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและใช้จํานวน 
400 คน จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ จากสถิติ ปี 2559รวม 66,009,076 
คน (สํานักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2559) ซึ่งจํานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสําเร็จรูปของ Yamane (1967) 
ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 5 
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 1.3.3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประกอบด้วย 
ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่งเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ของ Kotler & Armstrong 
(2010) โดยมี 6 หลักการตัดสินใจคือ  
  1. การแยกแยะ 
  2. การหาข่าวสาร 
  3. การประเมินค่าข่าวสาร 
  4. การกําหนดทางเลือก 
  5. การเลือกทางเลือก 
  6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
 ตัวแปรอิสระ คือการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ Schmitt (1999 อ้างใน ภัทรพร ทมิแดง
และวินัย ปัญจขจรศักดิ,์ 2558) ประกอบไปด้วย5 ด้าน คือ 
  1. การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสมัผัส (Sense) 
  2. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel)  
  3. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think)  
  4. การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทํา (Act)  
  5. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเช่ือมโยง (Relate) 
 1.3.4 สถานทีศ่ึกษาที่ผู้วิจัยใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ  
  1.3.4.1 การเก็บข้อมูลโดยตรง จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดอยอินทนนทจ์ํานวน 
200 คน เนื่องจากผลการวิจยัของสํานักงานสถิติแห่งชาติปี 2558 พบว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมไปเยี่ยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 68 (สํานักงานสถิติแห่งชาติปี 2559) อีกทั้ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป สัมผัสธรรมชาติ ทั้งภูเขา น้ําตก ชุมชนพื้นเมือง ทํา
ให้เกิดประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว จนอยากกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อ ๆไป 
     1.3.4.2 การเกบ็ข้อมูลออนไลน์ ผ่านบริษัททวัร์ Nina Travelsmile จํานวน 200 คน
เนื่องจากบริษัททัวร์ Nina Travelsmile มีสํานักงานในเขตอําเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นบริษัทนําเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือและมีโปรแกรมทวัร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นหลกั
อีกทั้งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยว ประเภทในประเทศ ได้รับใบอนุญาต
มีความน่าเชื่อถือสูงเมื่อพิจารณาความน่าสนใจของนักเทีย่วพบว่าบริษัททัวร์ Nina Travelsmile 
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากจากการจัดลําดับของReview Highlights ของการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนนถึง 4.5 คะแนนเต็ม 5 (Chiangmai Smile Travel, 2560) 
 1.3.5 ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
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กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ ์
การท่องเที่ยว 

1. ประสาทสัมผัส 
2. ความรู้สึก 
3. ความคิด 
4. การกระทํา 
5. ความเช่ือมโยง 

1.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเทีย่วของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม ่
 
ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
            ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 สมมุติฐำนกำรวิจัยและวิธีกำรทำงสถติิ 

ผลที่ได้จากการศึกษาตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นสรุปได้ว่า การ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเทีย่วในจังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีผลมาจากกลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งการสรุปดังกล่าวนําไปสู่สมมุติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่าง การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว กับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเทีย่วของ
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ว่า 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
 สมมติฐำนหลัก 

สมมติฐานที ่1 การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) มีอทิธิพลกับการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม ่

โดยใช้หลักคิดของ ภัทรพร ทิมแดงและวินยั ปัญจขจรศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาโมเดลการตลาด
เชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่า มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) ไดแ้ก่การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การ
ดมกลิ่น การลิม้รส 2) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) การดึงดูดความสนใจ 

การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

1. การแยกแยะ 
2. การหาข่าวสาร 
3. ประการเมินค่าข่าวสาร 
4. การกําหนดทางเลือก 
5. การเลือกทางเลือก 
6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ 
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ความรู้สึกภายในของนักท่องเที่ยว เกิดมอีารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขที่ได้มาท่องเที่ยว3) การตลาด
เชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) นั้นคือ ความคิด ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
การท่องเที่ยว เพ่ือส่งมอบองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม
ในจังหวัดเชียงใหม ่4) การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทํา (Act) พฤติกรรม แนวทางการ
ดําเนินชีวิต และการมีปฎิสัมพันธ์กับสิง่ต่างๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 5) การตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) มีการสร้างประสบการณ์โดยคํานึงถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น เพื่อความภาคภูมิใจในตนเอง การเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม หรือ
ชุมชนและแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา อันได้แก่ อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้า
มาประกอบ การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย   

1) การแยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Problem Identification) 2) การหาข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Information Search) 3)การประเมินค่าข่าวสาร
(Evaluation of Information) 4)การกําหนดทางเลือก (Listing Alternative) 5) การเลือกทางเลือก
(Selection of Alternative) 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) ซึ่งสิ่งต่าง 
ๆ เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจในการท่องเที่ยว 
จังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกบังานวิจัย ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักด์ิ (2558) ได้ศึกษา
โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยว
การตลาดเชิงประสบการณ์มคีวามสําคัญมากต่อผลสัมฤทธิ์ การตลาดเชิงประสบการณ์ และมีความ
สอดคล้องอย่างมากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการค้นหาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลการวัด
แรงจูงใจในการท่องเที่ยว ประกอบด้วยประสบการณ์ใหม่ การเรียนรู้ การพักผ่อน การซื้อสินค้า 
โมเดลการวัดการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย ประสบการณ์เชิงกายภาพ 
ประสบการณ์เชิงอารมณ์ ประสบการณ์เชิงคนไทย ประสบการณ์การบริการ โมเดลการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ประสบการณ์นักท่องเที่ยวประกอบด้วยคุณค่ารับรู้ความพึงพอใจการกลับมา เที่ยวซ้ําการบอกต่อโดย
แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการตลาดเชิง ประสบการณข์อง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
ทิศทางบวก 

สมมติฐำนรอง 
สมมติฐานที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสมัผัสมีอทิธิพลกับการตัดสินใจเลือก

สถานที่ท่องเทีย่ว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยใช้หลักคิดของโดยใช้หลักคิดของ ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักด์ิ (2558) ได้
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ศึกษาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่า การศึกษาด้าน
การตลาดประสบการณ์เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจในทางปฏิบัต ิโดยใช้การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
ประสาทสัมผัส (Sense) เกี่ยวถึงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ประสาทสมัผัสทั้ง 5 ได้แก่ 
สายตา เสียง สัมผสั รสชาติและกลิ่น) ที่ได้ประสบกับกิจกรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ และแนวคิดของ อดุลย์จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักทอ่งเที่ยว
ชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา อันได้แก่ อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้า
มาประกอบ การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1) การแยกแยะ
สถานที่ท่องเทีย่วในเชียงใหม่ (Problem Identification) 2) การหาข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Information Search) 3) การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of 
Information) 4) การกําหนดทางเลือก (Listing Alternative) 5) การเลือกทางเลือก (Selection of 
Alternative) 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เมื่อทางเลือก
ได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจในการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kotler (2012) ได้ทําการวิจัยแบ่งตลาดเป็นแบบดังเดิม เพื่อต้องการสร้าง
ความตระหนักในตราสินค้าที่เคยมุ่งเน้นมา ให้ความสําคัญส่วนประสมการตลาด 4Ps ซึ่งประกอบด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด ตลาดที่มุ่งเน้นด้านการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี น่าประทับใจให้กับลูกค้า ที่เรียกว่า “การตลาดเชิงประสบการณ์” หากสามารสร้าง  
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการที่ดี ต่อลูกค้าเป้าหมายแล้ว จะนําไปสู่การสร้างความผูกพัน
ทางด้านอารมณ์ที่แบบแน่นตอ่ผู้บริโภค เช่น การทําตลาดร้านกาแฟสตาร์บัคส์ การทําการตลาดแนวนี้
ใช้แนวคิดของการทําตลาดห้าสัมผัส ใช้การส่งผ่านประสาทสัมผสัในการสร้างประสบการณ์ที่
ประทับใจประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ สายตา เสียง สัมผัส รสชาติและกลิน่ 

สมมติฐานที ่3 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกมีอิทธิพลกับการตัดสินใจ เลอืก
สถานที่ท่องเทีย่ว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยใช้หลักคิดของโดยใช้หลักคิดของ ภัทรพร ทิมแดงและวินัย ปัญจขจรศักด์ิ (2558) ได้
ศึกษาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่า ด้านการตลาด
ประสบการณ์เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจในทางปฏิบัต ิการตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก 
(Feel) การดึงดูดความสนใจความรู้สึกภายในของนักท่องเที่ยวและอารมณ์ ตั้งแต่อารมณ์ความรู้สึกใน
เชิงบวกอย่างอ่อนโยนกับอารมณ์ความรู้สึกที่แข็งแกร่งของความสุข และความภาคภูมิใจ และแนวคิด
ของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือ
มาช่วยในการพินิจพิจารณา อันได้แก่ อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามาประการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเทีย่วในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
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1) การแยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Problem Identification) 2) การหาข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Information Search) 3) การประเมินค่าข่าวสาร
(Evaluation of information) 4) การกําหนดทางเลือก (Listing Alternative) 5) การเลือก
ทางเลือก (Selection of Alternative) 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) 
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน รตินธร (2555) ปัจจัยผลักดันและ
ปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวใน ประเทศไทยผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยผลักดันในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย คือการมีประสบการณ์ในการมา
เยือนประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ส่วนปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการ
เลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ ความรูส้ึกที่ได้รับจากอาหารไทย วัฒนธรรมไทย ความงดงาม
ของธรรมชาติทะเล และชายหาด ที่สวยงาม และความพร้อมของข้อมูลการท่องเที่ยว ตามลําดับ  

สมมติฐานที ่4 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเทีย่ว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยใช้หลักคิดของโดยใช้หลักคิด ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศกัดิ ์(2558) ได้ศึกษา
โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่า การศึกษาด้านการตลาด
ประสบการณ์เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจในทางปฏิบัต ิโดยใช้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด 
(Think) คือความคิด ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และแนวคิดของ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือมา
ช่วยในการพินิจพิจารณา อันได้แก่ อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามา การตัดสินใจเลอืกสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1) การแยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Problem Identification) 2) การหาข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Information Search) 3) การประเมินค่าข่าวสาร
(Evaluation of Information) 4) การกําหนดทางเลือก (Listing Alternative) 5) การเลือก
ทางเลือก (Selection of Alternative) 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) 
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจในการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ อัญญพัชร โชติวชิระพงศ (2555) ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักทอ่งเที่ยวชาวอเมริกันผลการวจิัยพบว่า 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ่ความคิดในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มากที่สุดคือ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ส่งเสริมการตลาด บุคคล และ
กระบวนการให้บริการ และการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ชาว
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อเมริกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล และพฤตกิรรมการท่องเที่ยว แต่มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

สมมติฐานที ่5 การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทํามีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเทีย่ว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปญัจขจรศักด์ิ (2558) ได้ศึกษาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่า ด้านการตลาดประสบการณ์เป็นแนวคิดใหม่ที่นา่สนใจในทาง
ปฎิบัติ โดยใช้การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระทํา (Act) พฤติกรรม แนวทางการดําเนินชีวิต 
และการมีปฎิสมัพันธ์กับสิ่งต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล 
(2543) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจ
พิจารณา อันได้แก่ อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามาประการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 

1) การแยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Problem Identification) 2) การหา
ข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Information Search) 3) การประเมินค่าข่าวสาร  
(Evaluation of Information) 4) การกําหนดทางเลือก(Listing Alternative) 5) การเลือกทางเลือก 
(Selection of Alternative) 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) ซึ่งสิ่งต่างๆ 
เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจในการท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน รตินธร (2555) ปัจจัยผลกัดันและปัจจยัดึงดูดที่มีผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจ เลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยผลักดัน
ในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยคือการมปีระสบการณ์ในการมาเยือนประเทศไทย
แล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งสิ่งทีท่ําให้นักท่องเที่ยวดึงดูดใจนั้นคือได้มีกิจกรรมที่ต้องการจะทําเมื่อมา
เยือนประเทศไทยแตกต่าง กัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคดิเห็นที่มีต่อปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจ
เลือกมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที ่6 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยงมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก 
สถานที่ท่องเทีย่ว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยใช้หลักคิดของโดยใช้หลักคิดของภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักด์ิ (2558) ได้
ศึกษาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่า เป็นแนวคิดใหม่ที่
น่าสนใจในทางปฏิบัต ิโดยใช้การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) การสร้าง
ประสบการณ์โดยคํานึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่นเพื่อความภาคภูมิใจใน
ตนเองการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือชุมชนและแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) 
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณาอัน
ได้แก่ อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามาประการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 



11 

ประกอบด้วย 
1) การแยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Problem Identification) 2) การหาข่าวสาร

ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Information Search) 3)การประเมินค่าข่าวสาร
(Evaluation of Information) 4) การกําหนดทางเลือก(Listing Alternative) 5) การเลือกทางเลือก
(Selection of Alternative) 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) ซึ่งสิ่งต่างๆ 
เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจในการท่องเที่ยวจังหวัด 
เชียงใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวี วงค์กิต และ เกตุสิรินทร์ แกว้สุวรรณ (2559) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย : กรณศีึกษาจังหวัดสงขลาผล
การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครเคยมีประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย สําหรับปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเป็น
นัก ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย คือวัฒนธรรมและเอกลักษณค์วามเป็นไทย อัธยาศัยไมตรี
ของคนในชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติที่สวยงาม ความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวและ
การบริการทางการท่องเที่ยวสําหรับ แนวทางที่เหมาะสม 
 
1.6 นิยำมค ำศัพท ์
 กำรท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางเพ่ือพักผอนหยอนใจหรือกอใหเกิดการทํา 
กิจกรรมรวมกันของมนุษยเพื่อความสนุกสนานต่ืนเตน เพื่อศึกษาหาความรูและสรางเสริม  
ประสบการณ  
 กำรตลำดเชงิประสบกำรณ์ (Experiential Marketing) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความ
แตกต่างจากการตลาดดั้งเดิม ไมได้เน้นที่ลักษณะและประโยชน์เท่านั้น การตลาดเชิงประสบการณ์มี
องค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่  
  1. การตลาดจากประสาทสัมผัส (Sense Marketing) การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 
ประกอบด้วยสายตา เสียง สัมผัส รสชาติ และกลิ่น  
  2. การตลาดจากความรู้สึก (Feel Marketing) การดึงดูดความสนใจความรู้สึกภายใน
ของนักท่องเที่ยวและอารมณต์ั้งแต่อารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวกอย่างอ่อนโยนกับอารมณ์ความรู้สึกที่
แข็งแกร่งของความสุขและความภาคภูมิใจ 
  3. การตลาดจาก ความคิด (Think Marketing) ความคิดและความสนใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากประสบการณ์การท่องเที่ยว 
  4. การตลาดจากการกระทํา (Act Marketing) พฤติกรรม แนวทางการดําเนินชีวิต 
และการมีปฎิสมัพันธ์กับสิ่งต่างๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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  5. การตลาดจากการเช่ือมโยง (Relate Marketing) การสร้างประสบการณ์โดย
คํานึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 ผู้เยี่ยมเยือน คือนักท่องเที่ยว กับนักทัศนาจร ซึ่งนักท่องเที่ยวหมายถึงนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
 กิจกรรมกำรท่องเที่ยว (Tourist Activities) กิจกรรมตา่งๆที่คนเราสร้างขึ้นมาเพื่อการ
ท่องเที่ยว เช่น งานเทศกาล การปีนเขา ล่องแพ ขี่ช้าง ประดิษฐ์งานฝีมือทางหัตถกรรม การวอลค์ 
แรลลี ่เป็นต้น 
 นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ (Foreign tourist) ชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นพํานักถาวรใน
ประเทศ ที่ตนเดินทางไปท่องเที่ยวเช่น นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย เป็น
ต้น  
 วัฒนธรรม (Culture) วิถีชีวิตของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่ามนุษย์กับ
มนุษย์ มนุษยก์ับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบความคิด 
วิธีการ โครงสร้างของสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอยา่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 ประเพณี (Tradition) แบบความเชื่อ ความคิด การกระทํา ค่านิยม ทศันคติ ศีลธรรม จารีต 
ระเบียบ แบบแผน และวิธีการกระทําสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่
กระทํากันมาแต่ใน อดีต ลักษณะสําคัญของประเพณี คือ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็น
แบบอย่างความคิด หรือการ กระทําที่สืบต่อกันมา และยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน 
 จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai)เป็นจังหวัดหนึ่งของไทยตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเทีย่วจํานวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนคร
สร้างสรรค์ และกําลังพิจารณาสมัครเข้าเป็นนครสร้างสรรค์ และเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
 แหล่งท่องเที่ยว (Tourist attractions) หรือสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ หาดทราย 
น้ําตก โบราณสถาน เป็นต้น 
 ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว(Tourism resources)หมายถึงสถานที่ท่องเทีย่ว กิจกรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นทีม่ีลักษณะเด่นสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) จําแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาทะเล น้ําตก อุทยานแห่งชาติ 
เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนา ไดแ้ก่ วัด ชุมชน
โบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น และทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม งานเทศกาลต่างๆ เป็นต้น 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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 กำรตัดสินใจ(Decision Making) กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ 
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
สําหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 6ขั้นตอน 
  1. การแยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (problem identification) มีการ
ค้นคว้า และแยกแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
  2. การหาข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเทีย่วในเชียงใหม่ (information search) ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลด้านประวัติความเป็นมา การเดินทางไปยังสถานที่  
  3. การประเมินค่าข่าวสาร (evaluation of information) เป็นความจําเป็นที่จะต้อง
ประเมินค่าดูว่า ข่าวสารที่ได้มานั้นถูกต้อง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลา และควรที่จะไปเที่ยวหรือไม่ 
  4. การกําหนดทางเลือก (listing alternative) เป็นขั้นตอนสําคัญของการตัดสินใจ คือ 
การกําหนดทางเลือกมากที่สดุเท่าที่จะมากได ้
  5. การเลือกทางเลือก (selection of alternative) การตัดสินใจเลือกไปท่องเที่ยวยัง
สถานที่ท่องเทีย่วในจังหวัดเชียงใหม ่
  6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ (implement of decision) การไปเที่ยวยังสถานที่
ท่องเที่ยวซึ่งผ่านกระบวนการคิดมาเรียบร้อยแล้ว 
 บริษัทน ำเที่ยว (Travel Agency) หรือ บริษัททัวร์ คือบุคคลหรือบรษิัทที่มีความสามารถ
จัดการนําเที่ยว การขนส่ง ที่พัก อาหาร การรับ-ส่งทั้งขาไปและขากลับ การแนะนําสถานที่ จัด
แพคเกจ กิจกรรมการท่องเทีย่ว และการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
 
1.7 ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้ับ 
 1.7.1 ฝ่ายที่เกีย่วข้องทั้งภาครัฐ ททท. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถนําผลเรื่อง กลยุทธ์
การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ไปใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุง กลยุทธ์การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย 
 1.7.2 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่สามารถนําผลการศึกษาไปเป็น
แนวทาง ในการจัดกิจกรรมสนัทนาการโดยส่งเสริมการสรา้งประสบการณ์ร่วมด้านการท่องเที่ยวของ
นักท่อง เที่ยวและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.7.3 บริษัทนาํเที่ยว สามารถใช้ผลงานวิจัยฉบับนี้ วางแผนหรือทําแผนการ การท่องเที่ยว
ของลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อพัตนาและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
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ชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น  
 1.7.4 นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถเพิ่มเติมองค์ความรู้และศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลของกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ การท่องเที่ยวที่สง่ผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเทีย่วในจังหวัดเชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ
งานศึกษาวิจัยอื่นๆได้ 



บทที ่2 
วรรณกรรมปริทัศน์ 

 
 บทนี้เป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรของการศึกษาซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการสืบค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยจากแหล่งต่างๆโดยแบ่งเนื้อหาของบทนี้เป็น3ส่วน 
คือ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องทฤษฎีการตัดสินใจ (Making Decision Theory) 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดในแต่ละส่วนที่กล่าวมาข้างต้น มีสาระส าคัญดังนี้ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential 
Marketing) 
 ปราณี เอี่ยมละออภักดี (2551) กล่าวว่าประสบการณ์ด้านการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเป็น
สิ่งที่อยู่ในนระดับของความรู้สึกของ ผู้บริโภคการมุ่งเน้นน าเสนอประสบการณ์ ให้กับนักท่องเที่ยวคือ 
การสร้างการรับรู้ ความรู้สึก พฤติกรรมและคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความรู้และความ
เข้าใจในสินค้า หรือบริการท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยว มีองค์ประกอบหลักด้วยกัน 3 อย่าง
ได้แก่ Functional Experiences องค์ประกอบการท่องเที่ยวคือ ความพึงพอใจ ที่นักท่องเที่ยวมีต่อ
การบริการหรือการท่องเที่ยวที่ได้รับโดยค านึงถึงความคุ้มค่าของเงิน เช่นด้านคุณภาพ ราคา การ
ให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นต้นSocial Experiences คือ คุณค่าที่นักท่องเที่ยวได้รับและได้มีส่วนร่วม 
ในการได้ท าประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น การอนุรักษสิ่งแวดล้อม และ การช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
Emotion Experiences คือ ความรู้สึกและคุณค่าท่ีนักท่องเที่ยวได้รับเมื่อเลือกมาท ากิจกรรม
ท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนที่เคยได้สัมผัสมา การศึกษาประสบการณ์ การท่องเที่ยว
จึงจ าเป็นต้องผนวกทั้งการพักผ่อน และประสบการณ์ในการเดินทางและท ากิจกรรมท่องเที่ยว 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังต่อประสบการณ์รวมจากทั้งสองด้านดังกล่าว การสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยว ต้องมุ่งเน้นคุณภาพบริการทั้งการท่องเที่ยว และการพักผ่อนหย่อน
ใจ  
 Hawkins, Best & Coney (1998) การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นกระบวนการที่ระบุถึง
ความต้องการของลูกค้า โดยผ่านการสื่อสารแบบสองทาง ทั้งนี้ต้องมีการสร้างความรู้สึกท่ีดี น่า
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ประทับใจ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความชื่นชอบและผูกพันภักดีในสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้กลับมาซื้อหรือ
ใช้บริการนั้น ๆ อีก 
 Keller (2012) แนวคิดนี้เชื่อว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ ไม่ได้เพียงแต่เน้นที่ลักษณะและ
ประโยชน์ของสินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเอกลักษณ์และความสนใจจากประสบการณ์ของ
ผู้บริโภคแต่ละคน  
 Kwortnik & Ross (2007) ได้นิยามการตลาดเชิงประสบการณ์ไว้ว่าเป็นการรวมตัวกันของ
คุณลักษณะที่จับต้องได้ (ความรู้สึก) และจับต้องไม่ได้ (สัญลักษณ์) และเป็นผลิตผลร่วมกันของ
ผู้บริโภคและ นักการตลาดในการสร้างเหตุการณ์ท่ีน่าประทับใจ มี ความหมาย และเป็นที่จดจ า และ
ยังกล่าวถึงอีกว่า ประสบการณ์สามารถเป็นคุณลักษณะที่สามารถจับต้อง ได้ หรือเป็นคุณลักษณะที่
จับต้องไม่ได้ หรือเป็นทั้งสอง แบบเลยก็ได้  
 Poulsson & Kale (2004) ได้นิยามประสบการณ์ของลูกค้าว่าเป็น เหมือนการกระท าที่
เกี่ยวข้องในการร่วมกันสร้างสรรค์ ระหว่างผู้จัดหา และผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับคุณค่า เมื่อได้มี
การเข้าไปร่วม และมีความทรงจ ากับเหตุการณ์ ส่วนร่วมนั้นๆ พวกเขาก าหนดลักษณะของ
ประสบการณ์ ของลูกค้าว่าประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ ชอบความ แปลกใหม่ การเรียนรู้ 
ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ความประหลาดใจ และการมีส่วนร่วม  
 Sonmez & Graefe (1998) อธิบายถึงอิทธิพลของประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศ
ในอดีตที่ผ่านมาประเภทของความเสี่ยงที่ได้รับและระดับความปลอดภัยโดยรวมที่ได้รับของแต่ละคนมี
ความเป็นไปได้ที่จะเดินทางไปยัง ประเทศต่างๆ ในการพักผ่อนครั้งต่อไปโดยพวกเขาพบว่า
ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีตมีอิทธิพล อย่างมากต่อแนวโน้มเชิงพฤติกรรมโดยประสบการณ์การ
เดินทางในอดีตไปยังพื้นที่หนึ่งจะมีผลทั้งกับ แนวโน้มการเดินทางไปยังที่แห่งนั้นอีกครั้งที่เพ่ิมข้ึนและ
แนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่แห่งนั้นลดลงประสบการณ์การเดินทางในอดีตของแต่ละคน
ไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งอาจกลายเป็น การเพิ่มความมั่นใจให้กับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะกลับไป ท่องเที่ยวที่ประเทศนั้นซ้ าโดยทั่วไปประสบการณ์การท่องเที่ยว
ท าให้แต่ละคนมีโอกาสที่จะเปรียบ เทียบการรับรู้ที่ได้รับจริง ๆ ดังนั้นการตัดสินใจและการประเมิน
ทางเลือก สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละคนจึงมาจากอิทธิพลของประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต 
 ผลการส ารวจตัวแปรที่เก่ียวข้องกับโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติพบว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว 
ในระดับมากโดยเฉพาะแรงจูงใจด้านความต้องการประสบการณ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจูงใจ
ของแม็คไกร์ (McGuire)แรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาของแม็คไกร์ (Hawkins, Best& Coney, 2001) 
ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ (Need Fornovely) เป็นความต้องการของทุกคนที่จะแสวงหาความ
แปลกใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงความจ าเจและซ้ าซาก ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้นักการตลาดเรียกว่า“พฤติกรรม
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เพ่ือแสวงหาความหลากหลาย” (variety-seeking behavior) ผลการส ารวจการตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์พบว่ามี
ความส าคัญในการจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ เดินทางท่องเที่ยวเนื่องจากต้องการประสบการณ์ใหม่
การเรียนรู้การพักผ่อนสอดคล้องกับการประเมินจากการส ารวจผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผลการวิจัย 
 Poulsson & Kale (2004) ได้มองเห็นมานานแล้วจึงได้นิยามประสบการณ์ของลูกค้าว่าเป็น
เหมือนการกระท าท่ีเกี่ยวข้องในการ ร่วมกันสร้างสรรค์ระหว่างผู้จัดหาและผู้บริโภคซึ่งผู้บริโภคจะ
ได้รับคุณค่าเม่ือได้มีการเข้าไปร่วมและมีความทรงจ ากับเหตุการณ์ส่วนร่วมนั้นๆพวกเขาก าหนด
ลักษณะของประสบการณ์ของลูกค้าว่า ประกอบไปด้วย 5 มิต ิได้แก ่ชอบความแปลกใหม่ การเรียนรู้ 
ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ความประหลาดใจ และการมีส่วนร่วม 
 การตลาดเชิงประสบการณ์สามารถสร้างความจดจ าความเกี่ยวข้องและมักจะเป็นประสบ 
การณ์ที่มีคุณค่าการดึงลูกค้าให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผ่านประสบการณ์อาจก่อให้เกิดความรู้สึกที่  
ชัดเจนนักการตลาดต้องมองผู้บริโภคว่าเป็นคนที่มีเหตุผลและความรู้สึกที่มีส่วนเกี่ยวขัองกับประสบ 
การณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ  
 Schmitt (2007) ได้แบ่งประสบการณ์ออกเป็น 5 ประเภทที่นักการตลาดสามารถสร้างให้กับ
ลูกค้าได้แก่ประสบการณ์การรับสัมผัส (ประสาทสัมผัส) ประสบการณ์ทางอารมณ์ (ความรู้สึก) 
ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้  
 การรับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์หมายถึงการเปิดรับถึงประสบการณ์ที่ผู้ใช้บริการได้รับ 
จากการท่องเที่ยวจนเกิดความรู้สึกที่ดีน่าประทับใจและตอกย้ าเข้าไปในความทรงจ าของผู้ใช้บริการ 
เกิดเป็นความชื่นชอบและผูกพันภักดีส่งผลให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการนั้นอีกโดยแต่ละบุคคลอาจจะ 
ตอบสนองหรือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการต่อ
ร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยงทั้งนี้การตลาดเชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แกก่ารตลาดจาก
ประสาทสัมผัส (Sense Marketing) การตลาดจากความรู้สึก (Feel Marketing), การตลาดจาก
ความคิด (Think Marketing), การตลาดจากการกระท า (Act Marketing) และการตลาดจากการ
เชื่อมโยง (Relate Marketing) 
 ความเข้าใจ (ความคิด) ประสบการณ์ทางกายภาพพฤติกรรมและวิถีชีวิต (การปฏิบัติ) และ
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสังคมซึ่งเป็นผลให้เกิดความเก่ียวข้องกับกลุ่มอ้างอิงหรือวัฒนธรรม (ความ
เกี่ยวข้อง) เขาเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของการตลาดเชิงประสบการณ์ก็คือ การสร้างประสบการณ์
โดยรวมที่บูรณาการเอาแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน 
 ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์การศึกษาด้านการตลาด



18 

ประสบการณ์เป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจในทาง ปฏิบัติ และมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1. การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) เกี่ยวถึงความรู้สึกของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ สายตา เสียง สัมผัส รสชาติ และกลิ่น) ที่ได้
ประสบกับกิจกรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้ประกอบการควรพิจารณาจุด
สัมผัสกับลูกค้าจากข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลลูกค้า จะพิจารณาว่า ลูกค้าจะต้องติดต่อกับใครบ้างในการ
ซื้อและใช้สินค้าหรือบริการ เช่น ก่อนซื้อลูกค้าอาจเห็นโฆษณา ประชาสัมพันธ์โทรมาสอบถามข้อมูล 
ร้านค้า โรงแรม เป็นต้น ซึ่งในขณะที่ลูกค้าตัดสินใจท่องเที่ยวอาจเป็นดีลเลอร์คนกลาง หรือร้านค้าเอง 
หรอืลูกค้าสามารถติดต่อได้ โดยทุกจุดสัมผัสก่อนลูกค้าซื้อ ขณะซื้อและหลังซื้อ จะต้องถูกวาง
มาตรฐานล่วงหน้า ทั้งมาตรฐานสินค้า มาตรฐานพฤติกรรมท างานของพนักงาน มาตรฐานการ
ให้บริการ มาตรฐานการตกแต่งหน้าร้าน และมาตรฐานของขบวนการ ดังนั้นประสบการณ์ท่ีได้จาก
การสัมผัสคงเปน็ ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์วิถีชีวิตและสประสบการณ์ทางสังคม ท าให้
นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ า 
 2. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึก (Feel) การดึงดูดความสนใจความรู้สึกภายใน
ของนักท่องเที่ยวและอารมณ์ตั้งแต่อารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวกอย่างอ่อนโยนกับอารมณ์ความรู้สึกที่
แข็งแกร่งของความสุขและความภาคภูมิใจการต้อนรับที่อบอุ่น บริการเป็นกันเองและการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้าและเจ้าของบ้าน เป็นเสน่ห์ของที่พักขนาดเล็กท่ีสามารถสร้างความประทับใจ และ
ประสบการณ์ในการเดินทางได้มากกว่าโรงแรมทั่วไป การเข้าพักท่ีบ้านนอนเพลินให้ความรู้สึกอบอุ่น
เสมือนมาพักบ้านญาติหรือบ้านเพื่อนเพ่ือเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นกันเองนี้เจ้าของบ้านได้จัดเตรียม
อาหารเช้าไว้ โดยที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมท าอาหารเช้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เช่น ทอดไข่ดาว ท าไข่
เจียวหรือแซนวิสเมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็ช่วยกันยกจานไปล้าง เป็นความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับท่ี
พักอ่ืน ซึ่งการดูแลตัวเองอย่างพอควรให้ความรู้สึกเสมือนลูกค้าเป็นสมาชิกในบ้าน นอกจากนี้ลูกค้า
สามารถยืมจักรยานขี่ออกไปเที่ยวในเมืองได้ฟรี ท่องโลกอินเทอร์เน็ตด้วยสัญญาณไวไฟฟรีทุกพ้ืนที่ 
บริการน้ าดื่มไม่จ ากัด เป็นต้น 
  3. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) ความคิด ความสนใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว เพ่ือส่งมอบองค์ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้มีส่วนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยว
และกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวแล้วก็จะเกิด
ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งต่อไปของนักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ท่องเที่ยวครั้งต่อไปอาจท าให้ขากลับมา ท่องเที่ยวอีกครั้งหรือบอกเล่าให้บุคคลอ่ืนมาท่องเที่ยว ถ้า
หากนักท่องเที่ยวได้รับความไม่พึงพอใจก็จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจท าให้ ไม่อยาก
เดินทางมาท่องเที่ยวอีก หรือบอกเล่าให้บุคคลอ่ืนไม่อยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย 
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 4. การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท า (Act) พฤติกรรม แนวทางการด าเนินชีวิต และ
การมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวจะมีกิจกรรมต่าง ๆ 
(Activities) ที่นักท่องเที่ยวสามารถท าในช่วงเวลาที่พาพักผ่อนและท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ เพื่อ
เพ่ิมความน่าสนใจของการท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆ ควรมีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วย อาทิเช่น กิจกรรมที่เก่ียวกับการจับจ่ายใช้
สอย กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมดูนก กิจกรรมส่องสัตว์ กิจกรรมแสง สี
เสียง ในสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกระท า สร้างความ
สนใจและอยากกลับมาเท่ียวอีก 
 5. การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) การสร้างประสบการณ์โดย
ค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่นเพื่อความภาคภูมิใจในตนเองการเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมหรือชุมชน การเชื่อมโยงการรับรู้ตราสินค้าและบริการของสถานที่ท่องเที่ยวอาจน า 
สัญลักษณ์ทีเ่ป็นคน หรือสิ่งของที่แสดงสัญลักษณ์ เพ่ือสร้างความประทับใจ หรือประสบการณ์ที่ดีใน
รูปแบบกิจกรรมการตลาด(Event Marketing) ในรูปแบบความบันเทิง (Entertainment) ดังนั้น
โรงแรม สถานที่พัก  ควรใส่ใจในการส่งเสริมภาพลักษณของการบริการของตนเองอย่างมาก และได้
สร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆ ขึ้นมามากมายเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้าให้รู้สึกดี กับสินค้าและ
บริการให้เกิดขึ้นในใจขอผู้บริโภค และน าไปสู่ ความเชื่อมั่นที่ดีสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งอยู่บน
พ้ืนฐานความจงรักภักดีอย่างมากสถานทีท่่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจ าชื่อการรับรู้ ถึง
คุณภาพและมีจุดเชื่อมโยงเก่ียวกับสินค้าอย่างลึกซ้ึงและมั่นคง 
 จากการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวการตลาดเชิงประสบการณ์มีความส าคัญมากต่อ 
ผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์และมีความสอดคล้องอย่างมากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการ
ค้นหาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวมพบว่า โดยการ
วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า โมเดลการวัดแรงจูงใจในการท่องเที่ยวประกอบด้วย 
ประสบการณ์ใหม ่การเรียนรู้ การพักผ่อน การซื้อสินค้า โมเดลการวัดการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวประกอบด้วยประสบการณ์เชิงกายภาพ ประสบการณ์เชิงอารมณ์ ประสบการณ์เชิงคน
ไทย ประสบการณ์การบริการ โมเดลการวัดผลสัมฤทธิ์ประสบการณ์นักท่องเที่ยวประกอบด้วย คุณค่า 
รับรู้ความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ้ า การบอกต่อ โดยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อม ต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทิศทางบวก 
 ผลการส ารวจตัวแปรที่เก่ียวข้องกับโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติพบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยว ในระดับมาก โดยเฉพาะแรงจูงใจด้านความต้องการประสบการณ์ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
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ทฤษฎีการจูงใจของแม็คไกร์ (McGuire) แรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาของแม็คไกร์ (Hawkins, Best & 
Coney, 1998) ความต้องการสิ่งแปลกใหม่ (Needfornovely) เป็นความต้องการของทุกคนที่จะ
แสวงหาความแปลกใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงความจ าเจและซ้ าซาก ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้นักการตลาดเรียกว่า
“พฤติกรรมเพ่ือแสวงหาความหลากหลาย” (Variety-seeking Behavior)ผลการส ารวจการตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผลการวิจัยพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์พบว่ามี
ความส าคัญในการจูงใจให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากต้องการประสบการณ์ใหม่ 
การเรียนรู้ การพักผ่อน สอดคล้องกับการประเมินจากการส ารวจผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ  
 ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากคุณค่ารับรู้ความพึงพอใจการกลับมาเท่ียวซ้ า การบอกต่อ มีความส าคัญในการสร้างศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว การสร้างโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพบว่า
โมเดลของการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็น อย่างดีประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ
ได้แก่แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตัวแปรคั่นกลางได้แก่การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์การตลาด เชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติโดยที่แรงจูงใจในการท่องเที่ยวประกอบด้วยตัวแปร สังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 
ประสบการณ์ใหม ่การเรียนรู้ การพักผ่อน และการซื้อสินค้า การตลาดเชิงประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ประสบการณ์เชิง
กายภาพ ประสบการณ์เชิงอารมณ์ ประสบการณ์เชิงคนไทย และประสบการด้านการบริการ 
ผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 
 สรุปจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงประสบการณ์พบว่า 
การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญเนื่องจากเป็นการสร้าง 
ภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการสร้างประสบการณ์ในเชิงบวก ทั้งตัวชี้วัด
ประสบการณ์ทางกายภาพประสบการณ์ทางอารมณ์ของนักท่องเที่ยวและประสบการณ์เชิงการบริการ
รูปแบบอัตลักษณ์รอยยิ้มของคนไทยการเป็นเจ้าบ้านที่ดียังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกร่วมจนกระทั่งได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีความสุข จนกระทั่งการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งเป็นการจัดการการท่องเที่ยว ที่ทรง
ประสิทธิภาพจากข้อสรุปดังกล่าวผู้วิจัยจึงน าเอาตัวแปรการตลาดเชิงประสบการณ์ เชิงกายภาพ เชิง
อารมณ ์เชิงคนไทย และเชิงการบริการ มาเป็นตัวแปรที่ส่งผลท าให้เกิดแรงจูงใจ อันน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 ดังนั้นผู้วิจัยสรุปการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็นช่องทางในการ
สื่อสารตราสินค้าแนวคิดนี้เชื่อว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ไม่ได้เพียงแต่เน้นที่ ลักษณะและประโยชน์
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ของสินค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงเอกลักษณ์และความสนใจจาก ประสบการณ์ของผู้บริโภคแต่
ละคน (Keller, 2012) โดยการตลาดเชิงประสบการณ์มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ (Schmitt, 
1999) ได้แก่การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) , การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
ความรู้สึก (Feel) ,การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) ,การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
การกระท า(Act) และการตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) ซึ่งในงานวิจัยนี้
การตลาดเชิงประสบการณ์ มีความเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ แต่ละบุคคลต่างมี
ประสบการณ์ที่ต่างกันซึ่งการเข้ามาใช้บริการถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ผู้ใช้บริการผ่าน
องคป์ระกอบต่างๆของการตลาดเชิงประสบการณ์ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ทฤษฎีการตัดสินใจ (Making Decision Theory) 
 Kotler (2000) กล่าวว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายในคือ แรงจูงใจ การรับรู้ 
การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และ ตระหนักว่ามีสินค้าให้
เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเก่ียวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่หรือ ข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้
มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น  
 บุษกร ค าคง (2542) กล่าวว่าการตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่ก าลังพิจารณา โดย
ใช้ความรู้พ้ืนฐานและข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับ น ามาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิง เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
แสดงทิศทาง น าไปสู่การตัดสินใจ  
 Farley (2004) ทฤษฎีการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อน าทฤษฎีไปใช้วางแผนการ
จัดบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการ เรียกย่อๆว่า CDM 
(ConsumerDecision Model) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งสัมพันธ์กัน 
 องค์ประกอบที่ 1 ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ผู้รับบริการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ 2 วิธีคือ  
  1.จากประสบการณ์ทางตรง หมายถึง ผู้รับบริการได้ใช้อวัยวะสัมผัสของตนกับ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นโดยตรงเช่นได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัสด้วยตนเอง แล้วเกิด การรับรู้ว่า สิ่งนั้น
ตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ตนเองพอใจกับการบริการมากน้อยเพียงใด 
  2. จากประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสาร จากค าบอก
เล่าของ ผู้อ่ืนจากสื่อสารมวลชน จากสิ่งพิมพ์ โฆษณา  
 องค์ประกอบที่ 2 เครื่องหมายการค้าท่ีให้ผู้ได้รับบริการนึกถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ทั้งในด้านรูปร่างสี รส ขนาด การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ ความทนทาน และคุณภาพของ
บริการ  
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 องค์ประกอบที่ 3 เจตคติท่ีมีต่อเครื่องหมายการค้าเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบหรือชอบมาก
ชอบ น้อยหรือเป็นความรู้สึกทางบวก หรือทางลบต่อผลิตภัณฑ์และบริการความรู้สึกทางบวกหรือทาง
ลบ เกิดจากการได้รับข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ และเกิดจากการนึกถึง
เครื่องหมายการค้านั้น ๆ ว่ามีมาอย่างไร หากได้รับข้อมูลข่าวสารมาในเชิงบวก นึกถึงเครื่องหมาย
การค้านั้นในทางบวก ความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการจะเกิดบวกตามมา ในทางตรงกันข้าม 
ความรู้สึกในทางลบจะเกิด เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารมาในทางลบ และระลึกถึงเครื่องหมายการค้า
ในทางลบซึ่งเจตคติท่ีมีต่อเครื่องหมายการค้าจะมีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่อไป  
 องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นการประเมินและตัดสินใจว่า 
ผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับความต้องการของตนหรือไม่ ความเชื่อมั่นเกิดจากการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ความศรัทธาที่มีต่อเครื่องหมายการค้าร่วมกันโดยที่อิทธิพลของความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการจะมีต่อความมุ่งมั่นที่จะใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการนั้นต่อไป  
 องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้ หมายถึง การตัดสินใจใช้ ด้วยการวางแผนการใช้ เช่น 
จะใช้ร้านไหนสีไหนใช้เมื่อไรจะติดต่อการซื้อกับใครเป็นต้น 
 องค์ประกอบที่ 6 การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้บริโภคตัดสินใจใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการแล้ว 
 รศนา อัชชะกิจ (2539) ระบุว่า พฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษย์ก่อนแสดงให้เป็นที่ปรากฏ 
จะต้องผ่านขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญ คือ การตัดสินใจ เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่กระท า เป็น
ประจ าเมื่อบุคคลต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่ก าลังรอคอยการตัดสินใจตั้งแต่ 2 ทางเลือกข้ึนไป 
ขณะที่ Barnard (1938 อ้างใน วุฒิชัย จ านงค์, 2523) กล่าวว่า บุคคลต้องเผชิญกับทางเลือกเสมอ 
การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการเพื่อจัดการกับทางเลือกต่างๆ หรือหมายถึงเทคนิควิธีที่จะลดจ านวน
ทางเลือกลงมา จากหลาย ๆ ทางเลือก เหลืออยู่เพียงแค่ทางเลือกเดียวในที่สุด และ Simon (1960) 
อธิบายว่า การตัดสินใจทั้ง 3 ด้าน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการตัดสินใจ เพ่ือให้ได้
ทางเลือกเพียงหนึ่งเดียว ส าหรับน าออกมาปฏิบัติ นอกจากนี้ วุฒิชัย จ านงค์ (2523) ยังกล่าวด้วยว่า 
การตัดสินใจในแต่ละครั้งยังท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่อปรากฏการณ์ ค่านิยมความเชื่อที่มีอยู่ จึงเกิด
เป็นพฤติกรรมการเลือก เพ่ือน าไปสิ่งที่พึงปรารถนา หรือเป้าหมายในการตัดสินใจนั่นเอง จึงสรุปได้ว่า 
การตัดสินใจของบุคคลเป็นพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการเลือกของทางเลือกท่ีปรากฏขึ้น โดยมี
กระบวนในการจัดการทางเลือกต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อ ของแต่ละบุคคล เกิดเป็น
พฤติกรรมการเลือกหรือการตัดสินใจเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในที่สุด 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพ่ือ
ด าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์ อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตัวอารมณ์ 
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ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
และมีลักษณะเป็นกระบวนการอันประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป ดังนี้ 
  1. การแยกแยะ หมายถึงการคัดเลือก การหาทางเลือกเพ่ือตอบสนองสิ่งที่ตนเอง
ต้องการนั้นดังนั้นสรุปได้ว่า การแยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ (Problem Identification) ใน
ขั้นตอนแรกของการตัดสินใจนั้น จึงเป็นเรื่องราวของการสร้างความแน่ใจ มั่นใจ โดยการค้นหาความ
เข้าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่แท้จริง 
  2. การหาข่าวสาร (Information Search) นั้นหมายถึงการที่ผู้บริโภคท่ีถูกกระตุ้นเร้า
อาจจะหรืออาจจะไม่เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ้น ถ้าแรงผลักดันของผู้บริโภคแข็งแกร่งและสินค้าที่
จะตอบสนองอยู่ใกล้แค่เอ้ือม ผู้บริโภคมักจะท าการซื้อมัน มิฉะนั้นแล้วผู้บริโภคอาจจะเก็บความ
ต้องการนั้นไว้ในความทรงจ าหรือไม่ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าว สารที่เก่ียวข้องกับต้องการดังกล่าว
ผู้บริโภคอาจหาข่าวสารได้จากหลายแห่ง เช่นแหล่งข่าวสารบุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพ่ือนบ้าน 
ผู้คุ้นเคย แหล่งพาณิชย์ได้แก่ โฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนจ าหน่าย หีบห่อการตั้งแสดงสินค้า แหล่ง
สาธารณะ ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การเพ่ือผู้บริโภคแหล่งที่เกิดจากความช านาญ ได้แก่ การจับถือการ
ตรวจสินค้าและการใช้บริการดังนั้น การหาข่าวสารที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ 
(Information Search) การเสาะหาข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติ ข้อมูลของกิจกรรมการ
เดินทางของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 
  3. การประเมินค่าข่าวสารคือการที่ผู้บริโภคจะรู้จักที่ตัดสินใจ เลือกเชื่อให้ข้อมูลที่
ตนเองได้มาว่าควรจะเลือกเชื่อหรือไม่ โดยข่าวสารนั้นอาจมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งญาติมิตร เพ่ือนสนิท 
คนรู้จัก หนังสือต่าง ๆ แต่ทุกๆข่าวสารนั้นอาจมีความถูกต้องหรือไม่ ขึ้นกับวิจารณญาณของผู้รับ
ข้อมูลดังนั้น การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of Information) เป็นความจ า เป็นที่จะต้อง
ประเมินค่าดูว่า ข่าวสารที่ได้มานั้นถูกต้อง เหมาะสมเพียงพอตรงกับเวลา และควรที่จะไปเที่ยวหรือไม่ 
  4. การก าหนดทางเลือก คือการก าหนดทิศทางที่ วางแผน การคิดประมวลผล ที่ได้รับ
ข้อมูลมาจากทุกๆ ที่ ดังนั้น การก าหนดทางเลือก (Listing Alternative) เป็นขั้นตอนส าคัญของการ
ตัดสินใจ คือ การก าหนดทางเลือกมากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้ เป็นการที่พยายามจะครอบคลุมวิถีทางที่
จะค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวได้หลาย ๆที่ถ้าเรามีข่าวสารสมบูรณ์ส าหรับแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวใน
เชียงใหม่ เราอาจจะก าหนดทางเลือกได้เหมาะสมและครอบคลุมอย่างแท้จริงได้ 
   5. การเลือกทางเลือกคือวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ข่าวสาร เพ่ือให้ได้มาซึ่งชุดของตราที่เลือก
ไว้เพ่ือการพิจารณาตัดสินใจเป็นขั้นสุดท้าย ผู้บริโภคเลือกตราด้วยวิธีใด นักการตลาดจะต้องรู้เกี่ยวกับ
การประเมินค่าทางเลือก นั่นก็คือวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ข่าวสารเลือกตรายี่ห้อในการเลือกใช้กลยุทธ์
การตลาดของนักการตลาด ต้องก่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ชื้อดังนั้นการเลือกทางเลือก 
(Selection of Alternative) เมื่อได้ก าหนดทางเลือกต่างๆออกมาแล้ว พร้อมทั้งก าหนดล าดับ
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ความส าคัญและความเหมาะสม ในการไปเที่ยวขั้นตอนต่อไป คือ การเลือกทางเลือกที่จะปฏิบัติการ
ต่อไป (Selection of a Course of Action) และขั้นนี้เองที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นการ
ตัดสินใจอย่างแท้จริงดังนั้น การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เมื่อได้ก าหนดทางเลือก
ไปแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ในสถานที่ต่าง ๆ ออกมาแล้ว พร้อมทั้งก าหนดล าดับความส าคัญและ
ความเหมาะสมในการไปเที่ยว ขั้นตอนต่อไป คือ การเลือกทางเลือกท่ีจะปฏิบัติการต่อไป (Selection 
of a Course of Action) และข้ันนี้เองที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นการตัดสินใจอย่างแท้จริง 
  6. การปฏิบัติตามการตัดสินใจ ในขั้นตอนการประเมิน ผู้บริโภคจะจัดล าดับความชอบ
ตรายี่ห้อต่าง ๆ ในแต่ละตัวเลือกและก็จะสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคมักจะท าการซื้อตราที่ชอบมากท่ีสุด แต่ทว่ามีปัจจัย 2 ประการอาจเข้ามา “ขวาง” ระหว่าง
ความตั้งใจกับการตัดสินใจซื้อดังนั้นการปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) เมื่อ
ทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจหรือทางเลือก ดังนั้นการ
ปฏิบัติตามการตัดสินใจ (Implement of Decision) เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการ
ปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจหรือทางเลือกท่ีจะไปท่องเที่ยวสถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 สรุป กระบวนการตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะท าการตัดสินใจซื้อ 
แบบมีข้ันมีตอน กล่าวคือ ผู้บริโภคต้องมีความต้องการและท าการเสาะหาข้อมูลมาประกอบ การ
พิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทาง และประเมินทางเลือกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น และ
นักการตลาดต้องให้ความส าคัญอย่างมากกับพฤติกรรมหลังการซื้อ หรือใช้บริการของผู้บริโภคให้เกิด
ความพึงพอใจมากท่ีสุด และถ้าผู้บริโภคไม่เกิดความพึงพอใจก็ต้องหาว่าเกิดจากปัญหาอะไรแล้วท า
การแก้ไข เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหมายของผู้บริโภคตรงกับการปฏิบัติการของสินค้า 
 ดังนั้นสรุปแนวคิดในการตัดสินใจของบุคคล ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงปัจจัยของผู้ที่ต้องตัดสินใจ
เท่านั้น ปัจจัยภายนอกมีผลการตัดสินใจด้วยขึ้นอยู่กับข้อมูลและประสบการณ์ที่มีมาแต่ก่อน เกี่ยวกับ
สินค้าหรือทางเลือก ถ้ารู้จักสินค้าหรือแบรนด์อยู่แล้ว การแสวงหาข้อมูลและประเมินตัวเลือกจะอยู่ใน
ระดับต่ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับความเกี่ยวพันกับผู้บริโภคด้วย ความเก่ียวพันนี้ยังเกี่ยวข้องกับระดับ
ความสนใจ และการตระหนักในสถานการณ์ของสิ่งที่เกี่ยวพัน ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเก่ียวพัน
กับสินค้าของผู้บริโภค ได้แก่ ปัจจัยส่วนตัว ปัจจัยเกี่ยวกับสินค้า ปัจจัยด้านสถานการณ์ ปัจจัยด้าน
ต้นทุนปัจจัยด้านความสนใจ สินค้าท่ีมีระดับความเกี่ยวพันมีผลต่อแรงจูงใจในการประมวลผลข้อมูล
สารที่ได้รับมาเพ่ือน าไปสู่การ ตัดสินใจซื้อสินค้า กล่าวคือ หากสินค้าที่มีระดับความเกี่ยวพันสูง การใช้
เส้นทางหลัก หรือเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือ มาน าเสนอเพ่ือโน้มน้าวผู้รับสารให้ตัดสินใจเลือกหรือซื้อ
สินค้า ขณะที่สินค้าที่มีระดับความเก่ียวพันต่ าจะใช้เส้นทางรองหรือเนื้อหาสารที่เน้นการสร้าง
ความรู้สึกหรืออารมณ์ร่วมของผู้รับสาร มาเป็นตัวโน้มน้าวใจให้เกิดการตัดสินใจเลือกหรือซื้อสินค้า  
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 จากแนวคิดของ วุฒิชัย จ านงค์ (2523) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ที่ประกอบด้วย1) การแยกแยะ 2) การหาข่าวสาร 3) การประเมินค่าข่าวสาร 4) การก าหนดทางเลือก 
5) การเลือกทางเลือก 6) การปฏิบัติตามการตัดสินใจผู้วิจัยน ามาเป็นองค์ประกอบการปัจจัยเพ่ือ
พิจารณาว่าปัจจัยใดที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การตลาดการท่องเที่ยว  
 มนรัตน์ ใจเอ้ือ (2558) การตลาดท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการตลาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมในชุมชนบางหลวงต าบล
บางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” โดยลักษณะส าคัญของการด าเนินงานด้านการตลาด
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งค านึงถึงคุณค่าและความส าคัญทางมรดกวัฒนธรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม พบว่าปัจจัยที่มี
ผลต่อการด าเนินงานด้านการตลาดท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมประกอบด้วย 1) นักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และ 2) ส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) กระบวนการให้บริการ (Process) และบุคลากร (People) ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี้จะเป็นตัวแปรส าคัญที่น าไปสู่รูปแบบการตลาดเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงมรดกวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่ชุมชนบางหลวงต่อไป 
 พรรษกฤช ศุทธิเวทิน (2559) กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อประชากร
รุ่นแซดในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลพบว่าการศึกษาอิทธิพลของกลยุทธสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยวที่มีตอแรงจูงใจในการ ทองเที่ยวของประชากรรุนแซด ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวา กลยุทธสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทองเที่ยวของ
ประชากรรุนแซดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมีนัยส าคัญทางสถิติคือการโฆษณา และ
การประชาสัมพันธผลการสัมภาษณยังชี้ใหเห็นวา กลยุทธสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวสงผลตอแรง
จูงใจในการทองเที่ยวของประชากรรุนแซด ซ่ึงชวยเปนสื่อกลางในการสื่อสาร การสงตอขอมูล 
ข่าวสาร และกิจกรรมทางการทองเที่ยวใหกับประชากรรุนแซดใหเกิดการรับรูขอมูลไดอยางรวดเร็ว  
ผานการโฆษณาและการประชาสัมพันธโดยเฉพาะการประชาสัมพันธและการท ากิจกรรมการตลาด ผ
านชองทางสื่อสังคมออนไลนจะสงผลตอการเกิดแรงจูงในการทองเที่ยวมากที่สุด 
 ธนภัทร สีสดใส (2559) การศึกษาวิจัยเรื่องความต้องการปัจจัยทางการตลาดการท่องเที่ยว
ชายแดน ณ ด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการปัจจัยทาง
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การตลาด และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยว โดย
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ประมาณ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน 
ปัจจัยทางการตลาดการท่องเที่ยวที่ต้องการมากท่ีสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
รองลงมาคือด้านผู้อ านวยความสะดวก และด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะ ทางประชากรศาสตร์จ าแนกด้านเพศและด้านอายุที่แตกต่างกันมี
ความต้องการปัจจัยทางการตลาดการท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างด้านการศึกษา 
ด้านอาชีพ และด้านรายได้ นอกจากนี้ยังพบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการปัจจัยทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ในปัจจัยย่อย เช่น กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา กับกลุ่มที่มี
การศึกษาระดับ ปริญญาตรีมีความต้องการที่แตกต่างกันในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบประหยัด 
 ชุติมา นุตยะสกุล (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวตลาดน้ าวัดล้าพญาจังหวัดนครปฐม การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยว ตลาดน้ าวัดล้าพญา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวตลาดน้ ามีจ านวน 8 ด้าน โดย
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการบริการมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว 
ให้ความส าคัญในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต ด้านสถานที่ ด้าน
สิ่งจูงใจ ด้านความปลอดภัย และด้านราคาตามล าดับ 2) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 4 
กลุ่ม คือ  1. กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ค านึงถึงค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต ค านึงถึงความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 2.กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความปลอดภัยและสถานที่ในการ
ท่องเที่ยว และการมีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว 3.กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ค านึงถึง
สถานที่ท่องเที่ยว ราคาสินค้า ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต การบริการแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยว 
และแรงจูงใจ 4.กลุ่มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ค านึงถึงสถานที่ ความปลอดภัยรวมทั้งมีค่านิยมและ
รูปแบบการด ารงชีวิต และต้องการสิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว 
 บทความที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ 
 AirGuide Business News (2010) เชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปทางทิศ
ตะวันออกเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวอย่างรวดเร็วทิศเหนือไปยังพม่าและลงใต้ไป
ยังชายหาดของภาคใต้ของประเทศไทยใน การประชุมกับทีมงานของคีรีท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาใน 
ATF2010 ที่บรูไนการเดินทางท่องเที่ยวสามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยเริ่มต้นในเชียงใหม่คีรี
ท่องเที่ยวได้เปิดตัวทัวร์ "ชนเผ่าและแม่น้ าในภาคเหนือของลาว" ทัวร์เจ็ดวันอย่างหรูหราเป็นส่วนหนึ่ง
การสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวของบริษัท ทัวร์คีรี ได้รับการออกแบบส าหรับการเดินทางระดับ
ดีเยี่ยม ที่เป็นการเดินทางที่แท้จริงโดยไม่สูญเสีย ความสะดวกสบาย ทัวร์จะส ารวจทางตอนเหนือของ
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เมืองลาวยูเนสโกมรดกโลกหลวงพระบาง และพ้ืนที่โดยรอบเป็นเวลาสองวัน 
 Northern Thailand Experience the Iconic Heritage (2007) เชียงใหม่หรือ "กุหลาบ
แห่งภาคเหนือ" เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศไทย ตั้งอยู่
ประมาณ 420 ไมล์จากกรุงเทพฯเชียงใหม่มีผู้เยี่ยมเยือนที่สนใจในประวัติศาสตร์โดยในเชียงใหม่มีวัด
เก่าแก่ที่อยู่ติด กับโรงแรมที่ทันสมัยและตลาดกลางคืนและเมืองนี้ยังมีสถานที่เงียบสงบอยู่ด้วยซึ่งท า
ให้มันมีความ แปลกใหม่จากความเร่งรีบและคึกคักของกรุงเทพฯ เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีแม่น้ าและ
ล้อมรอบโดยยังคงคูเมืองก าแพงป้อมและสี่ประตูหลักที่น าไปสู่เมือง เก่าของเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของงานหัตถกรรม ซึ่งรวมถึงรายการที่ผลิตอย่างมีศิลปะในผ้าไหมเครื่องเงิน
และไม้แกะสลักสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรวมถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเชียงใหม่มีการจัดแสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบนในประเทศไทย ซึ่งพิพิธภัณฑ์
แห่งชาติเชียงใหม่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและงานฝีมือ ของชาวเขาเผ่าต่างๆ
ในภาคเหนือมีเที่ยวบินทุกวันระหว่างกรุงเทพและเชียงใหม่ในประเทศ โดยการบินไทยบางกอกแอร์
เวย์, แอร์เอเชีย, นกแอร์, โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์, แอร์อันดามันและภูเก็ตแอร์และรถไฟด่วน หกครั้ง
ต่อวันจากสถานีหัวล าโพงกรุงเทพฯเชียงใหม่มีมากกว่า 300 โรงแรม, รีสอร์ทและที่พัก  อื่น ๆ ส าหรับ
ผู้เยี่ยมเยือนที่พักซึ่งนิยมกันได้แก่อลิเดย์อินน์เชียงใหม่, โนโวเทลเชียงใหม่และโซฟิเทลริเวอร์ไซด์
เชียงใหม่ท าให้จังหวัดที่ดีส าหรับการท่องเที่ยว 
 สถานที่ซึ่งห้ามพลาดก็มี ดอยสุเทพซึ่งเป็นที่ราบวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ส าคัญที่สุดและมีชื่อ 
เสียงสร้างข้ึนในปี 1383 วัดยอดเขานี้ห่างไปเก้าไมล์จากเมืองและมีระดับ 3,520 ฟุตเหนือ
ระดับน้ าทะเลวัดสามารถเข้าถึงได้ผ่านบันไดสูงชัน 290 ขั้นหรือรถราง ผู้เข้าชมที่มาถึงด้านบนจะเห็น
วิวพร้อมทัศนียภาพอันงดงามอันงดงามของเชียงใหม่โดยรอบ 
 ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักดิ์ (2558) โมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการท่อง เที่ยวการตลาดเชิงประสบการณ์มี
ความส าคัญมากต่อผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์และมีความสอดคล้องอย่างมากกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ผลการค้นหาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม
พบว่าโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดลการวัดแรง จูงใจในการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยประสบการณ์ใหม่ การเรียนรู้ การพักผ่อน การซื้อสินค้า โมเดลการวัดการตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย ประสบการณ์เชิงกายภาพ ประสบการณ์เชิงอารมณ์ 
ประสบการณ์การบริการ โมเดลการวัดผลสัมฤทธิ์ประสบการณ์นักท่องเที่ยวประกอบด้วย คุณค่า รับรู้
ความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ้ า การบอกต่อ โดยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ้อม ต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทิศทางบวก 
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 อัศวิน แสงพิกุล (2551) ได้ท าการศึกษา“แรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ชาวเกาหลีที่เดินทางมาประเทศ ไทย”โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเดินทางและ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีโดย ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจผลักและดึง เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจ านวน 400 คน โดย
ผลการวิจัยระบุว่าแรงจูงใจผลักดัน ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ ความชอบ 
สนุกสนาน การพักผ่อน การชอบค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ และความต้องการพบปะผู้คน ส่วนปัจจัย
ดึงให้กลุ่มตัวอย่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยได้แก่ความหลากหลายของ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวและปัจจัยด้านราคาความปลอดภัยและความสะอาด 
 งานวิจัยการตลาดเชิงประสบการณ์ 
 ภัทรพร ทิมแดง และวินัย ปัญจขจรศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยศึกษาจากประชากรชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ไทยจ านวนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวทวีปเอเชีย 380 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและสถิติเพ่ือการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) จากการวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวการตลาดเชิง
ประสบการณ์มีความส าคัญมาก ต่อผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์และมีความสอดคล้องอย่าง
มากกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการค้นหาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในภาพรวม พบว่าโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าโมเดลการวัดแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ประสบการณ์ใหม ่การเรียนรู้ การพักผ่อน การซื้อสินค้า โมเดลการวัด
การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย ประสบการณ์เชิงกาย ภาพประสบการณ์
เชิงอารมณ ์ประสบการณ์เชิงคนไทย ประสบการณ์การบริการ โมเดลการวัดผลสัมฤทธิ์ประสบการณ์
นักท่องเที่ยวประกอบด้วย คุณค่า รับรู้ ความพึงพอใจ การกลับมาเที่ยวซ้ า การบอกต่อ โดยแรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ต่อการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและผลสัมฤทธิ์การตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทิศทางบวก 
 Kotler (2012) ได้ท าการวิจัยแบ่งตลาดเป็นแบบดังเดิม เพ่ือต้องการสร้างความตระหนักใน
ตราสินค้าที่เคยมุ่งเน้นมา ให้ความส าคัญส่วนประสมการตลาด 4Ps ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งงเสริมการตลาด ตลาดที่มุ่เน้นด้านการสร้างประสบการณ์ท่ีดี น่า
ประทับใจให้กับลูกค้า ที่เรียกว่า “การตลาดเชิงประสบการณ”์ หากสามารสร้างประสบการณ์ในการ
ใช้สินค้าหรือบริการที่ดีต่อลูกค้าเป้าหมายแล้ว จะน าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ท่ีแบบ
แน่นต่อผู้บริโภค เช่น การท าตลาดร้านกาแฟสตาร์บัคส์ การท าการตลาดแนวนี้ใช้แนวคิดของการท า
ตลาดห้าสัมผัส ใช้การส่งผ่านประสาทสัมผัสในการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจประสาทสัมผัสทั้ง 5 
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ได้แก่ สายตา เสียง สัมผัส รสชาติและกลิ่น 
 แสงเดือน รตินธร (2555) ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการ
ตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวใน ประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยผลักดันในการตัดสินใจเลือกมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยคือการมีประสบการณ์ในการมาเยือน ประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ส่วนปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ อาหาร
ไทย วัฒนธรรมไทย ความงดงามของธรรมชาติทะเลและชายหาดที่สวยงาม และความพร้อมของ
ข้อมลูการท่องเที่ยว ตามล าดับ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับเห็นด้วยระดับมาก และพบว่า
นักท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมที่ต้องการจะมาเยือนประเทศไทยแตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
คิดเห็นที่มีต่อปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวดึงดูดใจนั้นคือ ได้มีกิจกรรมที่ต้องการจะท าเม่ือมา
เยือนประเทศไทยแตกต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจ
เลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 อัญญพัชร โชติวชิระพงศ (2555) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันส่วนใหญ่เคยเดินทาง
มาเยือนประเทศไทยแล้ว 1 – 2 ครั้ง ร่วมเดินทางมากับเพ่ือน วางแผนการเดินทาง ด้วยการจัดการ
ทุกอย่างด้วยตัวเอง โดยก่อนที่จะเดินทางจะนิยมค้นหาข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต มาเพ่ือพักผ่อน
วันหยุด โดยต้องการไปแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในภาคตะวันออก ซึ่งจะพ านักประมาณ 6 -10 
วัน และจัดเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ 3,001 – 4,000 USD. 2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสินค้า ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด บุคคล และกระบวนการให้บริการ 3) การตัดสินใจเลือกมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล และ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว แต่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (rxy = 
0.790) ด้านราคา (rxy = 0.656) และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (rxy = 0.569) 
 เมธาวี วงค์กิต และ เกตุสิรินทร์ แก้วสุวรรณ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยว
เชิงอาสาสมัครเคยมีประสบการณ์การเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเป็น นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครใน
ประเทศไทย คือวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนท้องถิ่น วิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมชาติที่สวยงามความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการทางการ
ท่องเที่ยวส าหรับแนว ทางท่ีเหมาะสม 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 เนื้อหาของบทเป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ ประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
แปรผลข้อมูล และวิธีการทางสถิติส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ก าหนดขึ้น 
 3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มี
จ านวนทั้งหมด 66,009,076 คน (ส านักสถิติแห่งชาติ, 2559) 
 ตัวอย่าง 
 ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน400 คน ผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane(1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวกโดยเก็บข้อมูลจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งทางตรงและวิธีการแบบออนไลน์  
  1) การเก็บข้อมูลโดยตรง จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดอยอินทนนท์จ านวน 200 
คน เนื่องจากผลการวิจัยของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2558 พบว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
ต่างชาตินิยมไปเยี่ยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 68 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) อีกท้ังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสธรรมชาติ ทั้งภูเขา น้ าตก ชุมชนพ้ืนเมือง ท าให้เกิด
ประสบการณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวจนอยากกลับมาเยือนอีกในครั้งต่อ ๆไป 
  2) การเก็บข้อมูลออนไลน์ ผ่านบริษัททัวร์ Nina Travelsmile จ านวน 200 คน
เนื่องจากบริษัททัวร์ Nina Travelsmile ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาก จากการ
จัดล าดับของReview Highlights ของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนนถึง 4.5 คะแนนเต็ม5 
(Chiangmai Smile Travel, 2560) ดังนั้นจะเห็นว่าจากคะแนนเหล่านั้นมาจากนักท่องเที่ยวหรือ
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n  

ก าหนดให้ n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  

N= จ านวนประชากร 

e   = ค่าความคาดเคลื่อนของตัวอย่าง  0.05   

บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากสุด หรือจัดอันดับว่าเป็น Top 5 ของ
คะแนนความนิยม ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ท าการ Review Highlights 
 ผู้ท าวิจัยได้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. หาจ านวนของกลุ่มประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
และมีจ านวนทั้งหมด 66,009,076 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
 
 
 
 
 
 

n =
)05.0(076,009,661

076,009,66
2

 

               n =399.99 
  
 ดังนั้นจึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 399.94 ตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพ่ิมรวม
ทั้งสิ้นเป็น 400 ตัวอย่าง 
 2. ก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปและได้จ านวน400 คน 
 3. จัดสัดส่วนของจ านวนตัวอย่างดังต่อไปนี้ โดยวิธีการตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 
  1). กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดอยอินทนนท์ จ านวน 200 คน 
  2). กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านบริษัททัวร์ Nina 
Travelsmile  จ านวน 200 คน 
 4. เลือกตัวอย่างของกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวกนั้น หมายถึงเลือกชาวต่างประเทศที่
ดอยอินทนนท์ จ านวน 200 คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความสมัครใจที่ให้ข้อมูล ยินดีที่จะตอบ
แบบสอบถามอย่างครบถ้วน ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน
บริษัททัวร์ Nina Travelsmile ให้นักท่องเที่ยวตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจด้วยการส่งลิงก์
แบบสอบถามผ่าน E mail ให้นักท่องเที่ยวได้ตอบแบบสอบถาม โดยมีวิธึการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
    4.1 การเก็บข้อมูลโดยตรง จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดอยอินทนนท์จ านวน 200 
คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ไปเก็บ
บริเวณร้านอาหาร สวนสาธารณะ ภายในบริเวณดอยอินทนนท์ หากมีนักท่องเที่ยวคนใดยินดีให้ความ
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ร่วมมือก็จะเข้าไปสอบถามโดยไม่ยึดว่าต้องเชื้อชาติใด สัญชาติใดก็ตาม 
     4.2 การเก็บข้อมูลออนไลน์ ผ่านบริษัททัวร์ Nina Travelsmile จ านวน 200 คน ด้วย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจัยจะส่งแบบสอบถามไปยังตัวแทน
ของบริษัททัวร์ Nina Travelsmile เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ มัคคุเทศก์ หรือไกด์ หัวหน้าทัวร์ ให้ช่วย
กระจายแบบสอบถามไปยังอีเมลล์ของนักท่องเที่ยว ที่เจาะจงมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือถามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 5ประเด็นคือ 
  1) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  2)พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
  3) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว 
  4) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
  5) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 3. น าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 4. ท าการปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม 
 5. แจกแบบสอบถามไปยังตัวอย่าง 
 6. ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามโดยส่งออนไลน์ให้ไกด์บริษัททัวร์ Nina Travelsmile ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือน าไปให้ลูกทัวร์ที่เข้าร่วมท่องเที่ยวกับ บริษัททัวร์ Nina Travelsmile ในจังหวัด
เชียงใหม่ตอบแบบสอบถาม และให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวดอยอินทนนท์ ตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 400 ชุด 
 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนและ ความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถาม ที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา 
ซึ่งแบบสอบถามที่ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาท าการปรับปรุงแก้ไข และขอความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ก่อนจะน าแบบสอบถามไปหาความเชื่อม่ัน ของเครื่องมือ 
(Reliability) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกับประชากรของงานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อตรวจสอบประเด็นความเข้าใจ ความหมาย การ
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เข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง และอ่ืนๆ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาทดสอบวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามตามลักษณะของ ข้อก าหนด โดยจะท าการวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1984, 
p. 161) ซึ่งผลการทดสอบพบว่าทุกด้านมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีของครอนบาคเกิน 0.7 ทุก
ด้าน ซ่ึงผลการทดสอบวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังแสดงนี้ 
 
ตารางที่ 3.1: ผลการทดสอบวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 

กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) 

กลุ่มตัวอย่าง 40 คน กลุ่มจริง 400 คน 
1.ประสาทสัมผัส .780 .784 

2.ความรู้สึก .835 .705 
3.ความคิด .973 .704 

4. การกระท า .746 .700 

5.ความเชื่อมโยง .904 .700 
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ 

.890 .712 

 
 องค์ประกอบของแบบสอบถาม 
 ผู้ท าวิจัยได้ออกแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนพร้อมกับวิธีการตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว อันได้แก่ จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย จ านวนบุคคลใน
ครอบครัวที่ร่วมเดินนทาง สถานที่ไปท่องเที่ยวเหตุผลการมาท่องเที่ยว การรับข่าวสารการท่องเที่ยว
ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบให้เลือกตอบ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิดโดยค าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่น้อยที่สุดถึงมากที่สุด 
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ส่วนที่ 5 ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ คือ 
 3.3.1 ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีการตอบ ส่งให้
ไกดบ์ริษัททัวร์ Nina Travelsmile ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นกระจายแบบสอบถาม ส่งต่อลูกทัวร์ 
 3.3.2 ตัวแทนเข้าไปในบริษัททัวร์ Nina Travelsmile ที่ตอ้งการศึกษาตามที่ระบุไว้ข้างต้น 
 3.3.3 ตัวแทนได้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มเป้าหมายและรอจนกระท่ังตอบค าถามครบถ้วน 
ซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผู้ตอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถาม ตัวแทนจะตอบข้อสงสัยนั้น 
 3.3.4 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างชาวต่างประเทศท่ีดอยอินทนนท์ ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความสมัคร
ใจที่ให้ข้อมูล ยินดีที่จะตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน โดยผู้วิจัย ร่วมกับผู้ช่วยวจิัย ช่วยกันกระจาย
แบบสอบถาม บริเวณดอยอินทนนท์ ย่านร้านค้า ร้านอาหาร สวนธารณะโดยรอบ  
 3.3.5 การแปรผลข้อมูลผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าอันตรภาคชั้น ส าหรับการแปลผลข้อมูลโดย
ค านวณค่าอันตรภาคชั้น เพ่ือก าหนดช่วงชั้น ด้วยการใช้สูตรค านวณค่าอันตรภาคชั้น (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2554, หน้า 82) และค าอธิบายส าหรับแต่ละช่วงชั้น ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น = ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด 
                     จ านวนชั้น 
     = 5 – 1 = 0.80 
         5 
  ช่วงชั้น   ค าอธิบายส าหรับการแปลผล 
  1.00 – 1.80  ระดับน้อยที่สุด 
  1.81 – 2.60  ระดับน้อย 
  2.61 – 3.40  ระดับปานกลาง 
  3.41– 4.20  ระดับมาก 
  4.21 – 5.00  ระดับมากท่ีสุด 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ คือ 
 3.4.1 สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้บรรยายเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
เชื้อชาติ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว อันได้แก่ 
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จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย จ านวนบุคคลในครอบครัวที่ร่วมเดินทาง สถานที่ไปท่องเที่ยวเหตุผลการ
มาท่องเที่ยว การรับข่าวสารการท่องเที่ยว 
 3.4.2 สถิติเชิงอ้างอิง เป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา คือการวิเคราะห์หาผลกระทบโดยใช้ Simple Regression ในการ
วิเคราะห์ตัวแปรต้นตัวเดียวคือ การตลาดเชิงประสบการณ์ และตัวแปรตามคือ การตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และ Multiple Regression ในการวิเคราะห์ตัวแปรย่อยของตัว
แปรต้นคือการตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
ความรู้สึก (Feel) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) การตลาดเชิงประสบการณ์จาก
การกระท า (Act) การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง (Relate) 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 จากการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้
เสนอผลการด าเนินการวิเคราะห์แบ่งตามผลการศึกษาออกเป็น ตอนดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ  
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย จ านวนบุคคลในครอบครัวที่
ร่วมเดินทาง สถานที่ไปท่องเที่ยวเหตุผลการมาท่องเที่ยว การรับข่าวสารการท่องเที่ยว 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 
ตารางที่ 4.1: จ านวนร้อยละของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยด้านบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย  160 40.0 
หญิง 240 60.0 
รวม 400 100 

อายุ  
26 
43 
64 
87 
51 
15 

 
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15ปี 6.5 
อายุ 16 - 20 ปี 10.8 
อายุ 21 - 25ปี 16.0 
อายุ 26 - 30ปี 21.8 
อายุ 31 - 40 ปี 12.8 
อายุ 41 - 50ปี 3.8 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จ านวนร้อยละของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยด้านบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ 51 - 55ปี 17 4.2 
อายุ 56 - 60ปี 27 6.8 
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 70 17.5 

รวม 400 100 

เชื้อชาติ   
ชาวเอเชีย  142 35.5 
ชาวยุโรป  72 18.0 
ชาวอเมริกา 127 31.8 
ชาวตะวันออกกลาง  54 13.5 
เชื้อชาติอ่ืน ๆระบุ 5 1.2 

รวม 400 100 
วุฒิการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี 101 25.3 
ปริญญาตรี 209 52.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 90 22.5 

รวม 400 100 

รายได้   

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ดอลล่าร์ต่อเดือน 21 5.2 
3,001 – 6,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน 104 26.0 
6,001 – 9,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน 170 42.5 
9,001 – 12,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน 83 20.8 
12,001 – 15,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน 22 5.5 

รวม 400 100 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): จ านวนร้อยละของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยด้านบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ   
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 76 19.0 
พนักงานบริษัทเอกชน 94 23.5 
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 176 44.0 
เจ้าของกิจการ 54 13.5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 76 19.0 

รวม 400 100 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว   

1 คน  124 31.1 
2 – 3 คน 157 39.2 
4 - 5 คน 66 16.5 
มากกว่า 5 คนข้ึนไป 53 13.2 

รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่าประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง 240 คนคิดร้อยละ 60.0 และเป็นเพศชาย 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
 อายุ พบว่า ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง อายุ 26 - 30 ปีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8
รองลงมา อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป70 คน คิดเป็นร้อยละ17.5อายุ 21 - 25 ปี จ านวน 64 คนคิดเป็น
ร้อยละ 16 และอายุ 31-40ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ12.8อายุ 16 - 20 ปีจ านวน 43 คนคิด
เป็นร้อยละ 10.8อายุ 56 - 60 ปี จ านวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 6.8อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี 
จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ6.5อายุ 51 - 55 ปี จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ4.2 อายุ 41 - 50 ปี 
จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 3.8ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา พบว่าประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส าเร็จระดับปริญญาตรีจ านวน 209 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา ต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 101 คนคิดเป็นร้อยละ 25.3 และสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 90 คนคิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามล าดับ 
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 รายได้พบว่าประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้6,001 – 9,000 ดอลล่าร์ต่อเดือนจ านวน 
170 คนคิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา รายได้ 3,001 – 6,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน จ านวน 104 คนคิด
เป็นร้อยละ 26 รายได้ 9,001 – 12,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน จ านวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ20.8 รายได้
12,001 – 15,000 ดอลล่าร์ต่อเดือนจ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 5.5 และรายได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3,000 บาท ดอลล่าร์ต่อเดือน จ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 5.2ตามล าดับ 
 อาชีพพบว่าประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
176 คนคิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 23.5 
อาชีพ นักเรียน / นิสิต /นักศึกษาและอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นักร้อง นักแสดง นักกีฬา เป็นต้น จ านวน 76 
คนคิดเป็นร้อยละ 19 เท่ากันและเจ้าของกิจการจ านวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดับ 
 จ านวนสมาชิกในครอบครัวพบว่าประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี จ านวนสมาชิกในครอบครัว2 
– 3 คนจ านวน 157 คนคิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา จ านวนสมาชิกในครอบครัว1 คน จ านวน 124 
คนคิดเป็นร้อยละ 31 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คนจ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 16.5 และ
มากกว่า 5 คนข้ึนไปจ านวน 53 คนคิดเป็นร้อยละ13.2 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.2:จ านวนร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของผู้ตอบค าถาม 
 

จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 
มาเท่ียวครั้งแรก 161 40.2 
มาเท่ียว 2 - 3 ครั้ง 92 23 
มาเท่ียว 4 - 5 ครั้ง 92 23 
มาเท่ียวมากกว่า 5 ครั้งข้ึนไป 55 13.8 
รวม 400 100 

จ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
มาคนเดียว   63 15.8 
2 - 3 คน  149 37.2 
4 - 5 คน  77 19.2 
มากกว่า 5 คน 111 27.8 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ):จ านวนร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของผู้ตอบค าถาม 
 

จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 

รวม 400 100 
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในเชียงใหม่ที่ท่านชื่นชอบ(ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวน ร้อยละ 

แหล่งธรรมชาติ เช่น ชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอ่างขาง 377 94.2 
แหล่งวัฒนธรรม วัด สถานที่โบราณสถานเช่น พระธาตุดอยสุเทพ 367 91.8 
แหล่งชุมชน ตลาด ย่านการค้าเช่น ถนนคนเดิน ในตัวเมืองเชียงใหม่   346 86.5 
แหล่งบันเทิงเช่น ร้าน The Good View Bar And Restaurant หรือ
ร้านThe Riverside Bar & Restaurant @ Chiang Mai 31 7.8 
อ่ืน ๆ ระบุ 38 9.5 
เหตุผลของการเดินทาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จ านวน ร้อยละ 

ท่องเที่ยว 362 90.5 
ซื้อสินค้า 345 86.2 
เจรจาทางธุรกิจ   19 4.8 
วาระพิเศษของชีวิต  333 83.2 
เกษียณอายุ 105 26.2 
ศึกษาต่อ 54 13.5 
อ่ืนๆเช่น ศูนย์ราชการ ศาลหลักเมือง เป็นต้น 14 3.5 
การรับข่าวสารแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวน ร้อยละ 

สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  336 84.0 
โทรทัศน์ 331 82.8 
วิทยุ 309 77.2 
สื่ออินเตอร์เน็ต 354 88.5 
แอปพลิเคชันต่างๆ 257 64.2 
สถานกงสุล 246 61.5 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 18 4.5 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ):จ านวนร้อยละของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของผู้ตอบค าถาม 
 

จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 

สาเหตุการเลือกท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จ านวน ร้อยละ 

มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 371 92.8 
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 384 96.0 
เดินทางสะดวก 160 40.0 
มีที่พักสะดวกสบาย  366 91.5 
มีชื่อเสียง 71 17.8 
อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   

โดยส่วนใหญ่จ านวนวันที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ 

  

2 -3 วัน 36 9.0 
4 - 6 วัน  171 42.8 
1 อาทิตย์ 135 33.8 
มากกว่า 1 อาทิตย์ขึ้นไป 58 14.5 

รวม 400 100 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท ดอลล่าร์ 26 6.5 
501 – 1,000 ดอลล่าร์ 136 34.0 
1,001 – 1,500 ดอลล่าร์ต่อเดือน 152 38.0 
มากกว่า 1,500 ดอลล่าร์ต่อเดือน 86 21.5 
รวม 400 100 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลสรุปค าถามเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของผู้ตอบค าถาม 
พบว่า จ านวนครั้งที่มาประเทศไทยส่วนใหญ่มาเที่ยวครั้งแรก จ านวน 161 คนคิดเป็นร้อยละ 40.2 
รองลงมา มาเที่ยว 2 - 3 ครั้ง และมาเท่ียว 4 - 5 ครั้งจ านวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 23 เท่ากัน และ
มาเที่ยวมากกว่า 5 ครั้งข้ึนไปจ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ13.8 
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 จ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทางพบว่าประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาจ านวน 2 - 3 คน 
จ านวน 149 คนคิดเป็นร้อยละ 37.2 รองลงมา มากกว่า 5 คนจ านวน 111 คนคิดเป็นร้อยละ 27.8
จ านวน 4 - 5 คน จ านวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 19.2 และมาคนเดียวจ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 
15.8 
 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในเชียงใหม่ที่ท่านชื่นชอบส่วนใหญ่ ชื่นชอบ แหล่ง
ธรรมชาติ เช่น ชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอ่างขาง จ านวน 377 คนคิดเป็นร้อยละ 
94.2 รองลงมา แหล่งวัฒนธรรม วัด สถานที่โบราณสถานเช่น พระธาตุดอยสุเทพ จ านวน 367 คนคิด
เป็นร้อยละ91.8 แหล่งชุมชน ตลาด ย่านการค้าเช่น ถนนคนเดิน ในตัวเมืองเชียงใหม่  จ านวน 346 
คนคิดเป็นร้อยละ 86.5 แหล่งอื่น ๆ เช่น ศูนย์ราชการ ศาลหลักเมือง เป็นต้น จ านวน 38 คนคิดเป็น
ร้อยละ9.5 แหล่งบันเทิงเช่น ร้าน The Good View Bar And Restaurant หรือร้านThe Riverside 
Bar & Restaurant @ Chiang Mai จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 7.8 
 การรับข่าวสารแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ สื่ออินเตอร์เน็ต 
จ านวน 354 คนคิดเป็นร้อยละ 88.5 รองลงมา สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จ านวน 336 คนคิด
เป็นร้อยละ84โทรทัศน์ จ านวน 331 คนคิดเป็นร้อยละ 82.8วิทยุ จ านวน 309 คนคิดเป็นร้อยละ77.2
แอปพลิเคชันต่าง ๆ จ านวน 257 คนคิดเป็นร้อยละ 64.2สถานกงสุล จ านวน 246 คนคิดเป็นร้อยละ 
61.5 อ่ืน ๆ เช่น งานแสดงสินค้า งานแสดงวัฒนธรรมไทย จ านวน 18 คนคดิเป็นร้อยละ 4.5 
 สาเหตุการเลือกท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จ านวน  384 คนคิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมา มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย จ านวน 371 
คนคิดเป็นร้อยละ 92.8 มีที่พักสะดวกสบาย จ านวน 366 คนคิดเป็นร้อยละ 91.5 เดินทางสะดวก
จ านวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ 40 และมีชื่อเสียง จ านวน 71 คนคิดเป็นร้อยละ 17.8 
 โดยส่วนใหญ่จ านวนวันที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่4 - 6 วัน จ านวน 171 
คนคิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา1 อาทิตย์ จ านวน 135 คนคิดเป็นร้อยละ33.8มากกว่า 1 อาทิตย์
ขึ้นไปจ านวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ14.5 และ2 -3 วันจ านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 9 
 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ 1,001 – 1,500 ดอล
ล่าร์ต่อเดือน จ านวน 152 คนคิดเป็นร้อยละ38 รองลงมาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ในจังหวัดเชียงใหม่501 – 1,000 ดอลล่าร์ จ านวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 34 ค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 1,500 ดอลล่าร์ต่อเดือน จ านวน 86 คนคิด
เป็นร้อยละ 21.5 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท ดอลล่าร์ จ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 6 
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ตอนที่ 3 ระดับกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.3: จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ระดับการตลาดเชิง 
  ประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้านประสาทสัมผัส  
 

ด้านประสาทสัมผัส  S.D แปลผล 

การที่ได้เข้าไปแหล่งท่องเที่ยว ชื่นชมกับธรรมชาติ แล้วได้รับ
ประสบการณ์ที่ดี มีความประทับใจ 

3.27 1.21 ปานกลาง 

ความรู้สึกถูกกระตุ้นเร้าจากการสัมผัส เมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานที่
ท่องเที่ยวท าให้อยากกลับมาท่องเที่ยวอีก 

3.39 1.07 ปานกลาง 

เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งที่พัก เช่น ล่องแก่ง ปีน
หน้าผา ว่ายน้ า ท าให้อยากท ากิจกรรมอีก ได้รับความสุข 
สนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

3.11 1.22 ปานกลาง 

ท่านเข้าไปทดลองใช้การบริการนวด สปา ได้รับความผ่อนคลาย 
บรรเทาอาการเจ็บปวด รู้สึกอยากเข้ารับบริการอีก 

3.19 1.19 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.92 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  4.3 ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้านประสาทสัมผัส โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.24, S.D = 0.92) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความรู้สึกถูก
กระตุ้นเร้าจากการสัมผัสเมื่อเข้าไปใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวท าให้อยากกลับมาท่องเที่ยวอีกอยู่ใน

ระดับปานกลาง( = 3.39, S.D =1.07) รองลงมาการที่ได้เข้าไปแหล่งท่องเที่ยว ชื่นชมกับธรรมชาติ 

แล้วได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความประทับใจอยู่ในระดับปานกลาง( = 3.27, S.D =1.21)ท่านเข้าไป
ทดลองใช้การบริการนวด สปา ได้รับความผ่อนคลาย บรรเทาอาการเจ็บปวด รู้สึกอยากเข้ารับบริการ

อีกอยู่ในระดับปานกลาง( = 3.19, S.D =1.19)และเม่ือท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งที่พัก 
เช่น ล่องแก่ง ปีนหน้าผา ว่ายน้ า ท าให้อยากท ากิจกรรมอีก ได้รับความสุข สนุกจากการเข้าร่วม

กิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.11, S.D =1.122) 
 
 
 
 

x

x

x

x

x

x



44 

ตารางที่ 4.4: จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ระดับการตลาดเชิง 
  ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความรู้สึก 
 

ด้านความรู้สึก  S.D แปลผล 

ท่านรู้สึกมีความสุขจากการได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว
เมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยว 

3.34 1.15 ปานกลาง 

ท่านรู้สึกเกิดความรู้สึกผูกพัน รักและหลงไหลในสถานที่
ท่องเที่ยว 

3.49 1.08 มาก 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย ในการ
มาใช้บริการได้ ด้านสร้างความผ่อนคลาย จากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

3.42 1.15 ปานกลาง 

เจ้าหน้าที่ของโรงแรม หรือที่พักของท่านให้การบริการได้
อย่างมีมิตรไมตรีจิตที่ดี ท าให้เกิดความพีงพอใจ ประทับใจใน
การบริการ 

3.08 1.26 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.33 0.85 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.4 ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้านความรู้สึกโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.33, S.D =0.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าท่านรู้สึกเกิดความรู้สึก

ผูกพัน รักและหลงไหลในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ( =3.49, S.D =1.08) รองลงมาสถานที่
ท่องเที่ยวที่ไปสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย ในการมาใช้บริการได้ ด้านสร้างความผ่อนคลาย จาก

กิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.42, S.D =1.15) ท่านรู้สึกมีความสุข จากการ

ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว เมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง (
=3.34, S.D =1.15)และเจ้าหน้าที่ของโรงแรม หรือที่พักของท่านให้การบริการได้อย่างมีมิตรไมตรีจิต

ที่ดี ท าให้เกิดความพีงพอใจ ประทับใจในการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.08, S.D =1.26)
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

x

x

x

x

x
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ตารางที่ 4.5: จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ระดับการตลาดเชิง 
  ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความคิด 
 

ด้านความคิด  S.D แปลผล 
เมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศในสถานที่
ท่องเที่ยวท าให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น 

3.45 1.16 มาก 

สถานที่ท่องเที่ยวท าให้เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เช่น อยากจะมาอยู่แบบ long stay เป็นต้น 

3.37 1.13 ปานกลาง 

ถ้ามีโอกาสท่านคิดว่าอยากเข้ามาท าธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ 

3.10 1.17 ปานกลาง 

ท่านอยากชวนเพื่อนหรือญาติพ่ีน้องกลับมาท่องเที่ยวอีก 3.23 1.11 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.29 0.83 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่  4.5 ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความคิดโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.29, S.D =0.83) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่
ท่องเที่ยวบรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยวท าให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอยู่ในระดับ

มาก( =3.45, S.D =1.16)สถานที่ท่องเที่ยวท าให้เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น 

อยากจะมาอยู่แบบ long stay เป็นต้นอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.37, S.D =1.13)ท่านอยากชวน

เพ่ือนหรือญาติพ่ีน้องกลับมาท่องเที่ยวอีกอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.23, S.D =1.11)และถ้ามี
โอกาสท่านคิดว่าอยากเข้ามาท าธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่อยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.10, S.D =1.17)ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.6: จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ระดับการตลาดเชิง 
  ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านการกระท า 
 

ด้านการกระท า  S.D แปลผล 

ทุกครั้งที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ท่านต้องมาใช้บริการ
ต่าง ๆที่ท่านมีประสบการณ์ที่ดี เพราะท่านได้รับความ
ประทับใจจนต้องกลับมาอีก 

3.40 1.13 ปานกลาง 

(ตารางมีต่อ) 

x

x

x

x

x
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ระดับการตลาดเชิง 
   ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านการกระท า 
 

ด้านการกระท า  S.D แปลผล 
ท่านกล้าบอกต่อถึงความประทับใจที่มีต่อการมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.55 1.05 มาก 

ท่านจะเข้าร่วม หรืออยาก เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม เช่น 
การข่ีช้าง การล่องแก่ง การเดินป่า อย่างสม่ าเสมอ 

3.39 1.18 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.45 0.88 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.6ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านการกระท า โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( =3.45, S.D =0.88) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าท่านกล้าบอกต่อถึงความประทับใจ

ที่มีต่อการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก ( =3.55, S.D =1.05)ทุกครั้งที่เดินทางมา
จังหวัดเชียงใหม่ ท่านต้องมาใช้บริการต่าง ๆที่ท่านมีประสบการณ์ท่ีดี เพราะท่านได้รับความ

ประทับใจจนต้องกลับมาอีกอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.40, S.D =1.13)ท่านจะเข้าร่วม หรืออยาก 
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม เช่น การข่ีช้าง การล่องแก่ง การเดินป่า อย่างสม่ าเสมออยู่ในระดับปานกลาง 

( =3.39, S.D =1.13) 
 
ตารางที ่4.7: จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ระดับการตลาดเชิง 
  ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความเชื่อมโยง 
 

ด้านความเชื่อมโยง  S.D แปลผล 
ท่านมีการวางแผน หรือมีการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
ท่องเที่ยวเพื่อกลับมาเชียงใหม่.อีกซ้ าทุกปี 

3.46 1.06 มาก 

สถานที่ท่องเที่ยวท าให้มีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุย
กับเพ่ือนต่างชาติได้ เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ 
ความงดงามของที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่า
ประทับใจ 

3.46 1.03 มาก 

(ตารางมีต่อ) 
 

x

x

x

x
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ตารางที ่4.7 (ต่อ): จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม ระดับการตลาดเชิง 
    ประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความเชื่อมโยง 
 

ด้านความเชื่อมโยง  S.D แปลผล 
การมาเยือนประเทศไทยท าให้กลายเป็นคนทันสมัยทัน
กระแสสังคมเพราะ ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว 
เป็นค่านิยมว่าใครๆมาเมืองไทยก็มาเที่ยวเชียงใหม่ 

3.50 1.00 มาก 

ภาพรวม 3.48 0.82 มาก 
 
 ตารางที่  4.7 ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความเชื่อมโยง ภาพรวมอยู่

ในระดับมาก( =3.48,S.D =0.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการมาเยือนประเทศไทยท าให้
กลายเป็นคนทันสมัยทันกระแสสังคมเพราะ ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว เป็นค่านิยมว่าใครๆมา

เมืองไทยก็มาเที่ยวเชียงใหม่รวมอยู่ในระดับมาก( =3.50,S.D =1.00)ท่านมีการวางแผน หรือมีการ

สร้างเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยวเพ่ือกลับมาเชียงใหม่.อีกซ้ าทุกปีอยู่ในระดับมาก( =3.46,S.D =1.06)
และสถานที่ท่องเที่ยวท าให้มีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพ่ือนต่างชาติได้ เช่น ความสวยงาม

ของธรรมชาติ ความงดงามของที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจอยู่ในระดับมาก(
=3.50,S.D =1.03) 
 
ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.8: จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม การตัดสินใจเลือกสถานที่ 
  ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  S.D แปลผล 
ก่อนการเดินทางมีการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆเพ่ือความเข้าใจ
กับสถานที่ท่องเที่ยวที่แท้จริง 

3.57 1.07 มาก 

ก่อนการเดินทางมาเมืองไทยได้มีการติดตามข่าวสารเมืองไทย
อย่างต่อเนื่อง จากสื่อออน์ไลน์ต่าง ๆ เช่น facebook ,line เป็น
ต้น 

3.43 1.14 มาก 

(ตารางมีต่อ) 

x

x

x

x
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ตารางที ่4.8 (ต่อ): จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกตาม การตัดสินใจเลือก 
   สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  S.D แปลผล 
ท่านได้ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยว 
ราคาที่พัก ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ 

3.44 1.12 มาก 

ท่านได้ก าหนดตารางการเดินทาง เพ่ือหาทางเลือกได้ท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 

3.42 1.17 ปานกลาง 

ท่านคัดเลือกสถานที่ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยยึดที่ในสถานที่ส าคัญและมีชื่อเสียง เช่น ดอยอิน
ทนนท์ ดอยอ่างข่าง ถนนคนเดิน เป็นต้น หรือข้อมูลการรีวิวจาก
นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้ว 

3.23 1.20 ปานกลาง 

เมื่อท่านท าตามข้ันตอนตั้งแต่หาข้อมูล คัดเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว มีการเปรียบเทียบรายละเอียดการท่องเที่ยวอย่าง
ครบถ้วนแล้ว จะไม่ลังเลที่จะเลือกมาเที่ยวที่เชียงใหม่  

3.27 1.18 ปานกลาง 

ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้งที่มา
ต่างประเทศ 

3.31 1.23 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.38 0.70 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่  4.8 การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก ( =3.48,S.D =0.82) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าก่อนการเดินทางมีการหาข้อมูล จาก

แหล่งต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่แท้จริงอยู่ในระดับมาก( =3.57,S.D =1.07)ท่าน
ได้ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยว ราคาท่ีพัก ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางท่องเที่ยว

มาเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก ( =3.44,S.D =1.12)ก่อนการเดินทางมาเมืองไทยได้มีการติดตาม
ข่าวสารเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง จากสื่อออน์ไลน์ต่าง ๆ เช่น facebook ,line เป็นต้นอยู่ในระดับมาก (

=3.43,S.D =1.14) ท่านได้ก าหนดตารางการเดินทาง เพ่ือหาทางเลือกได้ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะมากได้อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.42, S.D =1.17)ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้งที่มาต่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.31, S.D =1.23)เมื่อท่านท าตาม
ขั้นตอนตั้งแต่หาข้อมูล คัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว มีการเปรียบเทียบรายละเอียดการท่องเที่ยวอย่าง

x

x

x

x

x

x
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ครบถ้วนแล้ว จะไม่ลังเลที่จะเลือกมาเที่ยวที่เชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.27, S.D =1.18)
ท่านคัดเลือกสถานที่ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดที่ในสถานที่ส าคัญและ
มีชื่อเสียง เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างข่าง ถนนคนเดิน เป็นต้น หรือข้อมูลการรีวิวจากนักท่องเที่ยวที่

เคยมาท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.23, S.D =1.20) 
 
ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์
การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัด
เชียงใหม่โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) มีผลการวิเคราะห์และ
มีความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนี้   
 B หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในสมการที่เขียนในรูปคะแนนดิบ  
 Beta หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน 
 t หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยสมการแต่ละค่าที่อยู่ในสมการ     
 Sig. หมายถึง ระดับนัยส าคัญ  
 Tolerance หมายถึง ค่าท่ีสภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
 VIF หมายถึง ค่าที่สภาพของกลุ่มของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์กัน 
  
 สมมติฐานหลัก  
 สมมติฐานที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.9: การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (n=400) 
 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 

ค่าคงที่ -.121  -2.164 .031 

การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) 1.026 .957 65.737 .000 
Note: Adjusted Rsqure = 0.915 ,r = .957, R2 = .915, ,p –value = 0, Std. Error of the 
Estimate = .185*P< 0.05 
 
 

x

x
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 จากตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 
ด้วยวิธ ีEnter พบว่าตัวแปรต้นสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่(Sig = 0.00) มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญพบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ 
(ภาพรวม)มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.957โดยความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวกกับตัวแปรตามนั้น
คือเมื่อ การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม)มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน 0.957หน่วย 
 ดังนั้นตัวแปรนี้สามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ91.5หรือมีอ านาจพยากรณ์
ร้อยละ91.5และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±.185ซึ่งผู้วิจัยสามารถสร้างสมการถดถอย
ได้ดังนี้ 
 Y (การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
จังหวัด เชียงใหม่) = -.121+ .957การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) 
 จากสมการข้างต้น ท าให้ทราบว่า เมื่อผู้บริโภคถูกกระตุ้นด้วย การตลาดเชิงประสบการณ์ 
(ภาพรวม) 1 หน่วย จะท าให้เกิดการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ .957หน่วย  
 
ตารางที่ 4.10: ผลการทดสอบการตลาดเชิงประสบการณ์ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ 
  ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การตลาดเชิง
ประสบการณ์ 

การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

B Beta T Sig. Tolerance VIF 
(Constant) -.173  -3.020 .003   

ประสาทสัมผัส (Sense) .243 .289 10.311 .000 .245 4.075 

ความรู้สึก (Feel) .182 .200 6.759 .000 .220 4.544 

ความคิด (Think) .209 .227 14.437 .000 .779 1.284 

การกระท า (Act) .321 .409 25.011 .000 .722 1.386 
(ตารางมีต่อ) 

 



51 

ตารางที่ 4.10 (ต่อ): ผลการทดสอบการตลาดเชิงประสบการณ์ มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ 
   ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การตลาดเชิง
ประสบการณ์ 

การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
B Beta T Sig. Tolerance VIF 

ความเชื่อมโยง (Relate) .083 .097 4.318 .000 .385 2.595 
Note:  R Adjunsted = 0.923, r = .961, R2 = .924, ,p –value = 0 , Durbin-Watson = 1.539 
, Std. Error of the Estimate = 0.177 
 
 จากตารางที่ 4.10สามารถอธิบายสมมติฐานที่ตั้งไว้ได้ดังนี้ 
 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธ ีEnter 
พบว่าตัวแปรต้นสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และผลจาก
การวิเคราะห์จะเห็นได้ว่าประสาทสัมผัส (Sense) (Sig = 0.00) มีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ความรู้สึก (Feel) (Sig = 0.00) มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ความคิด (Think)(Sig = 0.00)มีระดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 การกระท า (Act)(Sig = 0.00) มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ความเชื่อมโยง 
(Relate)(Sig = 0.00) มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพล ต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญ 
 สมมติฐานที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ.289โดยความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวกกับตัวแปรตามนั้นคือเมื่อการตลาด
เชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสเพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว 
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน .289 หน่วย 
 สมมติฐานที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ.200โดยความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวกกับตัวแปรตามนั้นคือเมื่อการตลาด
เชิงประสบการณ์จากความรู้สึกเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น .200หน่วย 
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 สมมติฐานที่ 4 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด มีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ.227โดยความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวกกับตัวแปรตามนั้นคือเมื่อการตลาดเชิง
ประสบการณ์จากความคิดเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น .227 หน่วย 
 สมมติฐานที่ 5 การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท ามีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท ามีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ.409โดยความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวกกับตัวแปรตาม นั้นคือเมื่อการตลาด
เชิงประสบการณ์จากการกระท าเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมขึ้น .409หน่วย 
 สมมติฐานที่ 6 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยงมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6พบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยงมีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ .097 โดยความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวกกับตัวแปรตามนั้นคือเมื่อ
การตลาดเชิงประสบการณ์จาก ความเชื่อมโยงเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึน .097หน่วย 
 Y (การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่) = -0.173+ 0.289ประสาทสัมผัส 
(Sense) + 0.200ความรู้สึก (Feel)+ 0.227ความคิด (Think)+ 0.409การกระท า (Act)+ 0.097
ความเชื่อมโยง (Relate) 
 ดังนั้นตัวแปรประสาทสัมผัสความรู้สึกความคิดการกระท าและความเชื่อมโยงนี้สามารถร่วม
อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร้อยละ0.923หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ0.923และมีความคลาด 
เคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ±0.177  
 นอกจากนี้ จาการตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor 
(VIF) ซึ่งค่า VIF ที่มีค่าเกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเอง ดังนั้น ก่อนน าตัวแปร 
อิสระใด ๆ เข้าสู่สมการถดถอยควรพิจารณารายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระก่อน ซ่ึง
วิธีการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีอยู่หลายแนวทาง (ประสิทธิ์ สันติกาญจน, 2551) โดย
งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระอยู่ 2 วิธ ีได้แก่ 
  1) การตรวจสอบจากค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระ 
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  2) การตรวจสอบจากค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ 
 โดยที่ค่า Tolerance และ Variance Inflation Factor (VIF) เป็นตัวบ่งบอกว่า ตัวแปร
ใดบ้างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยที่ค่าท้ังสองนี้เป็นส่วนกลับต่อกัน  
 ดังแสดงได้ในสมการข้างล่างนี้ (ประสิทธิ์ สันติกาญจน์, 2551) 
 Toli =  1/ VIFi   =  1-1-Ri² 
 และ    Toli   =  1-1- Ri² 
 เพราะฉะนั้น   VIF   =  1/1- Ri²   =  1/ Toli 
 ดังนั้น ค่า VIF และ ค่า R² จะมีความสัมพันธ์ทางตรงกันข้าม กล่าวคือ จะไม่รับตัวแปรอิสระ
เข้าในสมการถดถอย ถ้า Ri² หรือ VIFi หรือ Toli มีค่าต่ า ซึ่งผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tol ของตัว
แปรอิสระ มีค่าเท่ากับ 0.412 – 0.792 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า คือ> 0.40 (Allison, 1999) ค่า VIF 
ของตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1.830– 2.737 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
กันแต่ไม่มีนัยส าคัญ (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p. 590)  
 จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1: ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ของความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดเชิง 
  ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของ 
  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
ตารางที่ 4.11: สรุปผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 
  ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานหลัก 
สมมติฐานที่ 1 การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) มีอิทธิพลกับ
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

สอดคล้อง 

(ตารางมีต่อ) 
 
 
 

กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ การ
ท่องเที่ยว 
1.ประสาทสัมผัส 
(Beta = .289, sig = 0.000 ) 
2.ความรู้สึก 
(Beta = .200, sig = 0.000 ) 
3.ความคิด 
(Beta = .227, sig = 0.000 ) 
4. การกระท า 
(Beta = .409, sig = 0.000 ) 
5.ความเชื่อมโยง 
(Beta = .097, sig = 0.000 ) 

การตัดสินใจเลือก 
สถานที่ท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติในจังหวัด 
เชียงใหม่ 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ): สรุปผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ 
   การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัด 
   เชียงใหม่ 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานย่อย 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัสมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 3 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกมีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 4 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด มีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 5 การตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท ามีอิทธิพล
กับการตัดสินใจเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่ 6 การตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยงมี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

สอดคล้อง 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตาราง 4.11สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาด
เชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาสมมติฐานเป็น
รายย่อย พบว่า กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ในด้านประสาทสัมผัสความรู้สึก
ความคิดการกระท าความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่โดยเลือกประชากรจ านวน 400 คน โดยไม่อาศัยทฤษฎี
ความน่าจะเป็น ร่วมด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยได้ค านวนกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น จ านวน 
400คน วิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย สถิติเชิงอ้างอิงโดยใช้ 
Simple Regression และ Multi regression ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยสรุปผล อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุ 26 - 30 ปีส าเร็จระดับปริญญาตรีมีรายได้ 6,001 – 9,000 ดอล
ล่าร์ต่อเดือน มีอาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว2 – 3 คน 

จ านวนครั้งที่มาประเทศไทยส่วนใหญ่มาเท่ียวครั้งแรกจ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทาง2 - 3 คน 
ชื่นชอบส่วนใหญ่ ชื่นชอบ แหล่งธรรมชาติ เช่น ชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอ่างขาง 
การรับข่าวสารแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสื่ออินเตอร์เน็ตสาเหตุการเลือก
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จ านวนวันที่
ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 4 - 6 วัน ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ 1,001 – 1,500 ดอลล่าร์ต่อเดือน 

ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านประสาทสัมผัส โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความรู้สึกถูกกระตุ้นเร้าจากการสัมผัส เมื่อเข้าไปใช้บริการใน
สถานที่ท่องเที่ยวท าให้อยากกลับมาท่องเที่ยวอีกอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาการที่ได้เข้าไปแหล่ง
ท่องเที่ยว ชื่นชมกับธรรมชาติ แล้วได้รับประสบการณ์ท่ีดี มีความประทับใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ท่านเข้าไปทดลองใช้การบริการนวด สปา ได้รับความผ่อนคลาย บรรเทาอาการเจ็บปวด รู้สึกอยาก
เข้ารับบริการอีก อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งที่พัก เช่น ล่อง
แก่ง ปีนหน้าผา ว่ายน้ า ท าให้อยากท ากิจกรรมอีก ได้รับความสุข สนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความรู้สึก โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าท่านรู้สึกเกิดความรู้สึกผูกพัน รักและหลงไหลในสถานที่ท่องเที่ยวอยู่
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ในระดับมาก รองลงมาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย ในการมาใช้บริการได้ 
ด้านสร้างความผ่อนคลาย จากกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ท่านรู้สึกมีความสุข จาก
การได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว เมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง และ
เจ้าหน้าที่ของโรงแรม หรือที่พักของท่านให้การบริการได้อย่างมีมิตรไมตรีจิตที่ดี ท าให้เกิดความพีง
พอใจ ประทับใจในการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความคิด โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศในสถานที่ท่องเที่ยว
ท าให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก สถานที่ท่องเที่ยวท าให้เกิดความคิด
ต่อยอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น อยากจะมาอยู่แบบ long stay เป็นต้นอยู่ในระดับปานกลาง ท่าน
อยากชวนเพื่อนหรือญาติพ่ีน้องกลับมาท่องเที่ยวอีก อยู่ในระดับปานกลาง และถ้ามีโอกาสท่านคิดว่า
อยากเขา้มาท าธุรกิจท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดับ 

ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านการกระท า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านกล้าบอกต่อถึงความประทับใจที่มีต่อการมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
อยู่ในระดับมาก ทุกครั้งที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ท่านต้องมาใช้บริการต่าง ๆที่ท่านมี
ประสบการณ์ที่ดี เพราะท่านได้รับความประทับใจจนต้องกลับมาอีกอยู่ในระดับปานกลาง ท่านจะเข้า
ร่วม หรืออยาก เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม เช่น การข่ีช้าง การล่องแก่ง การเดินป่า อย่างสม่ าเสมอ อยู่
ในระดับปานกลาง  

ระดับการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวด้านความเชื่อมโยง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การมาเยือนประเทศไทยท าให้กลายเป็นคนทันสมัยทันกระแสสังคม เพราะ 
ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว เป็นค่านิยมว่าใครๆ มาเมืองไทยก็มาเที่ยวเชียงใหม่ รวมอยู่ในระดับ
มาก ท่านมีการวางแผน หรือมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยว เพ่ือกลับมาเชียงใหม่อีกซ้ าทุกปีอยู่ใน
ระดับมาก และสถานที่ท่องเที่ยวท าให้มีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับเพ่ือนต่างชาติได้ เช่น ความ
สวยงามของธรรมชาติ ความงดงามของที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจอยู่ในระดับมาก 

การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ก่อนการเดินทางมีการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือความเข้าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่
แท้จริงอยู่ในระดับมาก ท่านได้ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยว ราคาท่ีพัก 
ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางท่องเที่ยวมาเชียงใหม่อยู่ในระดับมากก่อนการเดินทางมาเมืองไทยได้มีการติด 
ตามข่าวสารเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง จากสื่อออน์ไลน์ต่าง ๆ เช่น facebook ,line เป็นต้นอยู่ในระดับ
มาก ท่านได้ก าหนดตารางการเดินทาง เพื่อหาทางเลือกได้ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้มากท่ีสุดเท่าที่
จะมากได้อยู่ในระดับปานกลาง ท่านตดัสินใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้งที่มาต่างประเทศ
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อยู่ในระดับปานกลางเมื่อท่านท าตามขั้นตอนตั้งแต่หาข้อมูล คัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว มีการ
เปรียบเทียบรายละเอียดการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนแล้ว จะไม่ลังเลที่จะเลือกมาเที่ยวที่เชียงใหม่อยู่
ในระดับปานกลาง ท่านคัดเลือกสถานที่ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดที่
ในสถานที่ส าคัญและมีชื่อเสียง เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างข่าง ถนนคนเดิน เป็นต้น หรือข้อมูลการ
รีวิวจากนักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยู่ในระดับปานกลาง  

จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) ด้วยวิธ ีEnter 
พบว่าตัวแปรต้นสามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่แสดงว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เลือก
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญ
พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) มีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางบวกกับตัวแปร ตามนั้นคือ
เมื่อการตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัด
เชียงใหม่ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานท าให้ทราบว่า ตัวแปรประสาทสัมผัสความรู้สึกความคิดการกระท า 
และความเชื่อมโยงนี้สามารถร่วมอธิบาย ความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
5.2 อภิปรายผล 

5.2.1 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคถูกกระตุ้นด้วย การตลาดเชิงประสบการณ์ (ภาพรวม) จะท า
ให้เกิดการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนื่องจาก
นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว ได้รับความสุข ได้สัมผัสกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
ยังคงอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น สถานบันเทิง หรือกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวการผจญภัยต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้นหรือการที่นักท่องเที่ยวได้พบเห็นโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์โทรมาสอบถามข้อมูล ร้านค้า โรงแรม เป็นต้น ซึ่งในขณะที่ลูกค้าตัดสินใจท่องเที่ยว
อาจเป็นดีลเลอร์คนกลาง หรือร้านค้าเอง หรือลูกค้าสามารถติดต่อได้ โดยทุกจุดสัมผัสก่อนลูกค้าซื้อ 
ขณะซื้อและหลังซื้อ จะต้องถูกวางมาตรฐานล่วงหน้า ทั้งมาตรฐานสินค้า มาตรฐานพฤติกรรมท างาน
ของพนักงาน มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการตกแต่งหน้าร้าน และมาตรฐานของขบวนการ 
ดังนั้นประสบการณ์ท่ีได้จากการสัมผัสคงเป็น ความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์วิถีชีวิตและ
ประสบการณ์ทางสังคม ท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ าซึ่งสอดคล้องกับหลักคิดของ ภัทรพร  
ทิมแดงและวินัย ปัญจขจรศักดิ์(2558) พบว่า มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense)  2) ความรู้สึก (Feel) ได้แก่ การดึงดูด
ความสนใจความรู้สึกภายในของนักท่องเที่ยวเกิดมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีมี ความสุขที่ได้มาท่องเที่ยว 3) 
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การตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด (Think) เช่น ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการ
ท่องเที่ยว เพ่ือส่งมอบองค์ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้มีส่วนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมใน
จังหวัดเชียงใหม่ 4) การกระท า (Act) ได้แก่ พฤติกรรม แนวทางการด าเนินชีวิต และการมีปฎิสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ 5) ความเชื่อมโยง (Relate) เช่น มีการสร้างประสบการณ์
โดยค านึงถึงความต้องการ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเองการเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม หรือชุมชนและแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา อันได้แก่ อารมณ์ 
ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามาตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย การ
แยกแยะสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการ
ปฏิบัติตามผลของการตัดสินใจในการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่  

52.2 ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส จะท าให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นั้นท าให้ทราบถึงการ
รับรู้การตลาดเชิงประสบการณ์ด้านประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะสิ่งแรกท่ีลูกค้าใช้เป็นหลักในการ
เลือกท่องเที่ยวมีความต้องการอยากเข้าไปสัมผัสแหล่งท่อง เที่ยวที่นั้น ๆเพื่อได้รับประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือน ณ ที่แห่งนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ หลักคิดของ ภัทรพร ทิมแดง และวินัย 
ปัญจขจรศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาโมเดลการตลาดเชิงประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดย
พบว่า การตลาดเชิงประสบการณ์จากประสาทสัมผัส (Sense) ได้แก่ สายตา เสียง สัมผัส รสชาติและ
กลิ่นที่ได้ประสบกับกิจกรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Kotler (2012) ซึ่งพบว่า“การตลาดเชิงประสบการณ์” หากสามารถสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้า
หรือบริการที่ดีต่อลูกค้าเป้าหมายแล้ว จะน าไปสู่การสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่แบบแน่นต่อ
ผู้บริโภคประสาทสัมผัสในการสร้าง ประสบการณ์ที่ประทับใจประสาทสัมผัส 

5.2.3 ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากความรู้สึกจะท าให้เกิดการตัดสินใจ
เลือก สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งพบว่าแหล่งท่องเที่ยวสร้าง
แรงดึงดูดความสนใจความรู้สึกภายในของนักท่องเที่ยวและอารมณ์ตั้งแต่อารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวก
อย่างอ่อนโยนกับอารมณ์ความรู้สึกที่แข็งแกร่งของความสุข ความภาคภูมิใจการต้อนรับที่อบอุ่น 
บริการเป็นกันเอง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าของบ้าน เป็นเสน่ห์ของที่พักขนาดเล็กที่
สามารถสร้างความประทับใจ และประสบการณ์ในการเดินทางได้มากกว่าโรงแรมทั่วไป การเข้าพักที่
บ้านนอนเพลินให้ความรู้สึกอบอุ่นเสมือนมาพักบ้านญาติหรือบ้านเพ่ือนเพ่ือเป็นการสร้างความรู้สึก
เป็นกันเองนี้เจ้าของบ้านได้จัดเตรียมอาหารเช้าไว้โดยที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมท าอาหาร เช้าเพ่ิมเติม
ด้วยตนเอง เช่น ทอดไข่ดาว ท าไข่เจียวหรือแซนวิส เมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็ช่วยกันยกจานไปล้าง 
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เป็นความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับที่พักอ่ืน ซึ่งการดูแลตัวเองอย่างพอควรให้ความรู้สึกเสมือนลูกค้าเป็น
สมาชิกในบ้าน นอกจากนี้ลูกค้าสามารถยืมจักรยานขี่ออกไปเที่ยวในเมืองได้ฟรีท่องโลกอินเทอร์เน็ต
ด้วยสัญญาณ ไวไฟฟรีทุกพ้ืนที่ บริการน้ าดื่มไม่จ ากัด เป็นต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดุลย์  
จาตุรงคกุล (2543) พฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีเครื่องมือมาช่วยในการ
พินิจพิจารณา อันได้แก่ อารมณ์ ความรักใคร่ ชอบพอ เข้ามาประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อทางเลือกได้ถูกเลือกเข้ามาแล้ว ก็เป็นการปฏิบัติตามผลของการ
ตัดสินใจ ในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงเดือน รตินธร (2555) 
ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวใน 
ประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยดึงดูดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกมาท่องเที่ยว 
ในประเทศไทย คือ ความรู้สึกที่ได้รับจากอาหารไทย วัฒนธรรมไทย ความงดงามของธรรมชาติทะเล
และชายหาดที่สวยงาม และความพร้อมของข้อมูลการท่องเที่ยว ตามล าดับ  

5.2.4 ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากความคิด จะท าให้เกิดการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะว่าลูกค้าจะเข้าใจใน
แหล่งท่องเที่ยวและให้บริการรวมถึงองค์กรเป็นอย่างดี แต่การเลือกซื้อสินค้านั้นจะเกิดข้ึนเมื่อลูกค้า
เกิดความต้องการสินค้านั้น ดังนั้นความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการท่องเที่ยว เพ่ือส่ง
มอบองค์ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้มีส่วนร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวแล้วก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งต่อไป
นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเที่ยวครั้งต่อไปอาจท าให้เขากลับมา 
ท่องเที่ยวอีกครั้งหรือบอกเล่าให้บุคคลอื่นมาท่องเที่ยว ถ้าหากนักท่องเที่ยวได้รับความไม่ พึงพอใจก็
จะมีทัศนคติไม่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้อกาจท าให้ไม่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวอีกหรือบอกเล่าให้
บุคคลอื่นไม่อยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญญพัชร โชตวิชิระพงศ 
(2555) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว ชาวอเมริกัน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความคิดในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว ในประเทศ
ไทยมากท่ีสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสินค้า ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย ส่งเสริม
การตลาด บุคคล และกระบวนการให้บริการ  

5.2.5 ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากการกระท า จะท าให้เกิดการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์ด้านประสบการณ์ทางการกระท า มีอิทธิพลต่อความภักดีทั้งในด้านทัศนคติและ
พฤติกรรม เนื่องจากการให้สิทธิพิเศษ เช่น การให้โปรแกรมท่องเที่ยวในกิจกรรมเสริม เช่น นวดแผน
ไทย การขี่ช้าง ปีนเขา เป็นต้น พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการขายเช่น การลด
ราคา และกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ ให้แก่ลูกค้าได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซด์ อีเมล์ 
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เฟสบุ๊ค รวมทั้งเมื่อผู้บริโภคมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการดูแลตลอด   
ทริปเป็นอย่างดี แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวจะมีกิจกรรมต่างๆ (Activities) ที่นักท่องเที่ยวสามารถท า 
ในช่วงเวลาที่พาพักผ่อนและท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของการท่องเที่ยวและ
ช่วงเวลาพกัผ่อนของนักท่องเที่ยวกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้วย อาทิเช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอย กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น
กิจกรรมเดินป่ากิจกรรมดูนก กิจกรรมส่องสัตว์กิจกรรมแสง สีเสียง ในสถานที่ท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แสงเดือน รตินธร (2555) ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
การตัดสินใจเลือก มาท่องเที่ยวในประเทศไทยผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยผลักดันในการตัดสินใจเลือก
มาท่องเที่ยว ในประเทศไทย คือการมีประสบการณ์ในการมาเยือนประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ซึ่งสิ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวดึงดูดใจนั้นคือได้มีกิจกรรมที่ต้องการจะท าเมื่อมาเยือนประเทศไทยแตกต่าง
กัน จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยดึงดูดในการตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยว ในประเทศ
ไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

5.2.6 ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเชิงประสบการณ์จากความเชื่อมโยง จะท าให้เกิดการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยบทบาทความ
เชื่อถือของลูกค้าในแง่ของการตลาดเชิงประสบการณ์ ด้านประสบการณ์ทางการเชื่อมโยง ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดี เมื่อลูกค้ารู้สึกว่าการได้สัมผัส กับแหล่งท่องเที่ยวให้รู้สึกนึกถึงบุคคลในครอบครัวและ
บุคคลค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เช่น เพ่ือความภาคภูมิใจในตนเองการเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมหรือชุมชน การเชื่อมโยงการรับรู้ตราสินค้าและบริการของสถานที่ท่องเที่ยว
อาจน า สัญลักษณ์ท่ีเป็นคน หรือสิ่งของที่แสดงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความประทับใจ หรือ
ประสบการณ์ที่ดีในรูปแบบกิจกรรมการตลาด(Event Marketing)  ในรูปแบบความบันเทิง 
(Entertainment) ดังนั้นโรงแรม สถานที่พัก ควรใส่ใจในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของการบริการ ของ
ตนเองอย่างมาก และได้สร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆ ขึ้นมามากมายเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า ให้
รู้สึกดีกับสินค้าและบริการให้เกิดข้ึนในใจขอผู้บริโภค และน าไปสู่ ความเชื่อมั่นที่ดีสถานที่ท่องเที่ยว
นั้น ๆ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานความจงรักภักดีอย่างมาก สถานที่ท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวสามารถจดจ า
ชื่อการรับรู้ถึงคุณภาพ และมีจุดเชื่อมโยงเก่ียวกับสินค้าอย่างลึกซึ้งและมั่นคงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เมธาวี วงค์กิต และ เกตุสิรินทร์ แก้วสุวรรณ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร
เคยมีประสบการณ์เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักท่องเท ี่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางมาเป็น นักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย คือ
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย อัธยาศัยไมตรีของคนในชุมชนท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
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ธรรมชาติที่สวยงาม ความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับ
แนวทางท่ีเหมาะสม 

 
5.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

5.3.1 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านการกระท า (Act) สูงสุด เนื่องจาก
พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด ดังนั้นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวควรเน้นกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมาก ๆ ให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ 
หรือกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน เช่น ส่งเสริมงานเทศกาลเป็นพิเศษ เช่น เทศกาลลอยกระทง 
เทศกาลปีใหม่ ก็ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เห็นถึงวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น เน้นการแต่งการ 
อาหารประจ าท้องถิ่น การจัดกิจกรรมการปีนเขา โดยมีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ด้านการปีนเขา เข้ามาให้
ความรู้การปีนเขาอย่างถูกต้องและปลอดภัย การจัดการล่องแพก็ควรจัดเป็นลักษณะน าเที่ยวด้วยการ
ส ารวจพื้นที่ธรรมชาติ กิจกรรมขี่ช้างก็ควรเน้นความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษส าหรับเด็กยิ่ง
ความเพ่ิมความปลอดภัยสูงสุด การประดิษฐ์งานฝีมือทางหัตถกรรมควรเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมร่วมด้วยเพ่ือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม กิจกรรมการวอลค์แรลลี่
ควรแบ่งเป็นฐานโดยแต่ละฐานควรให้นักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีส่วนร่วมได้เป็นต้น 

5.3.2 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านประสาทสัมผัส (Sense) เป็นอันดับ
ที่สอง เนื่องจากนั้นแสดงว่าปัจจัยด้านประสาทสัมผัส เป็นด้านที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสก่อนที่จะ
มาอยู่แล้ว จึงค่อยได้รับประสบการณ์ในการท่องเที่ยว แต่เมื่อมาเยือนแล้วก็จะรู้สึกถึงความสวยงาม
ของธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.3.3 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านความคิด (Think) เป็นอันดับที่สาม 
เนื่องจากนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรปรับปรุงด้านความคิด ผู้ประกอบการควรเสริมกระตุ้น
ความคิด ความต้องการอยากติดตามสถานที่ท่องเที่ยว หรืออยากเรียนรู้มากขึ้น ส่วนระดับความ
คิดเห็นด้านการตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้านการกระท า ด้านความเชื่อมโยงภาพรวมอยู่
ในระดับมาก แสดงว่าผู้ประกอบการท าได้ดี ก็ควรพัฒนาหรือคงรักษาคุณภาพไว้ 
 5.3.4 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้านความรู้สึก (Feel) เป็นอันดับที่สี่ 
เนื่องจากความรู้สึกเป็นเรื่องที่ประเมินค่าได้ยาก บางคนอาจรู้สึกประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยว ที่
ตัวเองได้ไปเยือนแต่เมื่อไปพบเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย เช่นการบริการของผู้ให้บริการที่ไม่น่า
พึงพอใจ ก็จะรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ได้รับ 
 5.3.5 ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญด้าน ความเชื่อมโยง (Relate) เป็นอันดับ
สุดท้าย เนื่องจากด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นควรมีการวางแผนหรือมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยว เพื่อ
กลับมาเชียงใหม่อีกซ้ าทุกปีสถานที่ท่องเที่ยวควรท าให้มีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับ เพื่อน



63 

ต่างชาติได้ เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ ความงดงามของที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่า
ประทับใจ 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ถึงแม้ผู้วิจัยจะพยายามด าเนินการท าวิจัยให้ดีที่สุด ตาม
ระยะเวลาและภายใต้งบประมาณที่ก าจัดก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ ที่
อาจจะน าไปปรับปรุงส าหรับงานวิจัยที่ต้องการศึกษาในอนาคตผู้วิจัยน าเสนอได้ดังนี้  
  1. ประเด็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเป็นระบบ
ออนไลน์ ดังนั้นท าให้ไม่สามารถสัมผัสถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ตอบได้ การตอบค าถามอาจไม่เข้าใจ
ค าถามหรือเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามมีสิ่งที่กังวลใจในค าตอบ ผู้วิจัยไม่สามารถให้ค าแนะน าได้ 
  2.การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาลูกค้าต่างประเทศดังนั้นเพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคต่างประเทศ 
ให้ลึกยิ่งขึ้น ควรจะศึกษากลุ่มของลูกค้าแบบแยกกกลุ่มให้ชัดเจน ว่ากลุ่ม ยุโรป อเมริกา หรือเอเชีย 
ซึ่งผลอาจจะน าผลการวิจัยมาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน 
  3. การศึกษาในครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะประเด็นการตลาดเชิงประสบการณ์ ด้าน
ประสาทสัมผัส ความรู้สึก ด้านความคิด การกระท า ความเชื่อมโยง ทีแ่สดงว่าปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญแต่แท้จริงแล้วอาจมีปัจจัย
อ่ืนๆอีกมากมายที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามเลขที่ .......... 
 

แบบสอบถาม 
 เรื่อง กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ เลือกสถานที่
ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่   
 
ค าชี้แจง      

แบบสอบถามชุดนี้จัดขึ้นเพ่ือเป็นการหาข้อมูลประกอบการศึกษาเฉพาะบุคคล ในหลักสูตร
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือศึกษาถึง กลยุทธ์การตลาดเชิง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ และค าตอบที่ได้จะถูกน าไป
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น  ผู้วิจัยขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านที่ให้ข้อมูลใน
การตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย   ลงในช่อง  หน้าข้อความตามความเป็นจริงของท่าน  
1. เพศ 

     1. ชาย   2. หญิง 
2. อายุ 

     1. อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 ปี      2. อายุ 16 - 20 ปี         3. อายุ 21 - 25 ปี  

    4.อายุ 26 - 30 ปี      5. อายุ 31 - 40 ปี      6. อายุ 41 - 50 ปี   7.อายุ 51 - 55 ปี  

    8.อายุ 56 - 60 ปี      9.อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 
3. เชื้อชาติ 

     1. ชาวเอเชีย               2.ชาวยุโรป        3. ชาวอเมริกา   

    4. ชาวตะวันออกกลาง    5. เชื้อชาติอ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………………. 
4. วุฒิการศึกษา 

     1. ต่ ากว่าปริญญาตรี    2. ปริญญาตรี    3. สูงกว่าปริญญาตรี 
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5. รายได ้

      1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ดอลล่าร์ต่อเดือน     

     2. 3,001 – 6,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน         3. 6,001 – 9,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน           

     4. 9,001 – 12,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน      5. 12,001 – 15,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน      

     6. มากกว่า 15,000 ดอลล่าร์ต่อเดือน 
6. อาชีพ 

      1. นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา          2. พนักงานบริษัทเอกชน 

      3. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  4. เจ้าของกิจการ  

      5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
7.จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

     1.  1 คน      2. 2 – 3 คน       3. 4 - 5 คน   4. มากกว่า 5 คนข้ึนไป      
  
ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ของผู้ตอบค าถาม  
8.จ านวนครั้งที่มาประเทศไทย 

    1. มาเท่ียวครั้งแรก 2. มาเท่ียว 2 - 3 ครั้ง 3. มาเท่ียว 4 - 5 ครั้ง    

    4. มาเท่ียวมากกว่า 5 ครั้งข้ึนไป       
9. จ านวนบุคคลที่ร่วมเดินทาง 

    1. มาคนเดียว    2. 2 - 3 คน    3. 4 - 5 คน     4. มากกว่า 5 คน       
10. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในเชียงใหม่ที่ท่านชื่นชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     1. แหล่งธรรมชาติ เชน่ ชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ ขุนช่างเคี่ยน ดอยอ่างขาง 

     2. แหล่งวัฒนธรรม วดั สถานที่โบราณสถาน เช่น พระธาตุดอยสุเทพ 

     3. แหล่งชุมชน ตลาด ย่านการค้าเช่น ถนนคนเดิน ในตัวเมืองเชียงใหม่   

      4. แหล่งบันเทิง เช่น ร้าน The Good View Bar And Restaurant หรือร้านThe Riverside 
Bar & Restaurant @ Chiang Mai  

   5.อ่ืน ๆ ระบุ……………. 
11. เหตุผลของการเดินทาง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     1.ท่องเที่ยว     2. ซื้อสินค้า 3. เจรจาทางธุรกิจ  4. วาระพิเศษของชีวิต  

    5. เกษียณอายุ   6. ศึกษาต่อ 7.อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
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12. การรับข่าวสารแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

     1.  สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร     2. โทรทัศน์    3. วิทยุ 4.  สื่ออินเตอร์เน็ต 

      5. แอปพลิเคชันต่าง ๆ  6. สถานกงสุล    7.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………………. 
 13. สาเหตุการเลือกท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       1.มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย 2. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม                        

      3. เดินทางสะดวก         4. มีที่พักสะดวกสบาย        5.มีชื่อเสียง    

      6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………. 
 14. โดยส่วนใหญ่จ านวนวันที่ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

      1. 2 -3 วัน       2. 4 - 6 วัน        3. 1 อาทิตย์         4. มากกว่า 1 อาทิตย์ขึ้นไป   
15. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

      1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท ดอลล่าร์    2. 501 – 1,000 ดอลล่าร์ 

      3. 1,001 – 1,500 ดอลล่าร์ต่อเดือน            4. มากกว่า 1,500 ดอลล่าร์ต่อเดือน 
 
 
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 

การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ประสาทสัมผัส (Sense)      

การที่ได้เข้าไปแหล่งท่องเที่ยว ชื่นชมกับธรรมชาติ แล้ว
ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความประทับใจ 

     

ความรู้สึกถูกกระตุ้นเร้าจากการสัมผัสเมื่อเข้าไปใช้บริการใน
สถานที่ ท่องเที่ยวท าให้อยากกลับมาท่องเที่ยวอีก 

     

เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในแหล่งที่พัก เช่น ล่อง
แก่ง ปีนหน้าผา ว่ายน้ า ท าให้อยากท ากิจกรรมอีก ได้รับ
ความสุข สนุกจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

     

ท่านเข้าไปทดลองใช้การบริการนวด สปา ได้รับความผ่อน
คลาย บรรเทาอาการเจ็บปวด รู้สึกอยากเข้ารับบริการอีก  
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การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ความรู้สึก (Feel)      

ท่านรู้สึกมีความสุข จากการได้รับประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว เมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยว 

     

ท่านรู้สึกเกิดความรู้สึกผูกพัน รักและหลงไหลในสถานที่
ท่องเที่ยว 

     

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไปสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมาย ในการ
มาใช้บริการได้ ด้านสร้างความผ่อนคลาย จากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

     

เจ้าหน้าที่ของโรงแรม หรือที่พักของท่านให้การบริการได้
อย่างมีมิตรไมตรีจิตที่ดี ท าให้เกิดความพีงพอใจ ประทับใจ
ในการบริการ 

     

ความคิด (Think)      

เมื่อเข้าไปใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศในสถานที่
ท่องเที่ยวท าให้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น 

     

สถานที่ท่องเที่ยวท าให้เกิดความคิดต่อยอดเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เช่น อยากจะมาอยู่แบบ long stay เป็นต้น 

     

ถ้ามีโอกาสท่านคิดว่าอยากเข้ามาท าธุรกิจท่องเที่ยว หรือ
ธุรกิจที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่  

     

ท่านอยากชวนเพื่อนหรือญาติพ่ีน้องกลับมาท่องเที่ยวอีก      

การกระท า (Act)      

ทุกครั้งที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ ท่านต้องมาใช้บริการ
ต่าง ๆ ที่ท่านมีประสบการณ์ที่ดี เพราะท่านได้รับความ
ประทับใจจนต้องกลับมาอีก 

     

ท่านกล้าบอกต่อถึงความประทับใจที่มีต่อการมาท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ 
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การตลาดเชิงประสบการณ์การท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ท่านจะเข้าร่วม หรืออยาก เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม เช่น 
การข่ีช้าง การล่องแก่ง การเดินป่า อย่างสม่ าเสมอ. 

     

ความเชื่อมโยง (Relate)      

ท่านมีการวางแผน หรือมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มท่องเที่ยว 
เพ่ือกลับมาเชียงใหม่.อีกซ้ าทุกปี 

     

สถานที่ท่องเที่ยวท าให้มีเรื่องราวหรือประเด็นไปพูดคุยกับ
เพ่ือนต่าง ชาติได้ เช่น ความสวยงามของธรรมชาติ ความ
งดงามของที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ 

     

การมาเยือนประเทศไทยท าให้กลายเป็นคนทันสมัยทัน
กระแสสังคม เพราะ ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว เป็น
ค่านิยมว่าใครๆมาเมืองไทยก็มาเท่ียวเชียงใหม่ 
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ส่วนที่ 4 เป็นค าถามการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มา
ก 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ก่อนการเดินทางมีการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆเพ่ือ
ความเข้าใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่แท้จริง 

     

ก่อนการเดินทางมาเมืองไทยได้มีการติดตามข่าวสาร
เมืองไทยอย่างต่อเนื่อง จากสื่อออน์ไลน์ต่าง ๆ เช่น 
Facebook ,Line เป็นต้น 

     

ท่านได้ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานที่
ท่องเที่ยว ราคาที่พัก ค่าใช้จ่าย ก่อนเดินทางท่องเที่ยว
มาเชียงใหม่  

     

ท่านได้ก าหนดตารางการเดินทาง เพ่ือหาทางเลือกได้
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้มากท่ีสุด เท่าที่จะมากได้  

     

ท่านคัดเลือกสถานที่ไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัด เชียงใหม่ โดยยึดที่ในสถานที่ส าคัญและมี
ชื่อเสียง เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างข่าง ถนนคนเดิน 
เป็นต้น หรือข้อมูลการรีวิวจากนักท่องเที่ยวที่เคยมา
ท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้ว 

     

เมื่อท่านท าตามข้ันตอนตั้งแต่หาข้อมูล คัดเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว มีการเปรียบเทียบรายละเอียดการท่องเที่ยว
อย่างครบถ้วนแล้ว จะไม่ลังเลที่จะเลือกมาเที่ยวที่
เชียงใหม่  

     

ท่านตัดสินใจมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้ง
ที่มาต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
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No. .......... 
Questionnaire 

 Subject : Experimental marketing strategies that influence  
tourism decision making of foreign tourists in Chiang Mai. 
 
Explanation   
     This questionnaire was designed to provide information for individual study in 
Master of Business Administration at Bangkok University. To study Experiential 
Marketing that affect the decision to choose a tourist destination of foreign tourists in 
Chiang Mai. All information will be kept confidential. The answers will be analyzed 
for use in this study. The researchers thank you for your support in providing this 
information. 
 
Part 1 Information on the personal qualities of the respondents. 

Explanation : Please enter    in the text box. 
 
1. Gender 

     1. Male   2. female 
 
2. Age 

     1. less than or equal to 15 years       2. 16 - 20 years       3. 21 - 25 years                     

4. 26 - 30 years     5. 31 - 40 years      6. 41 - 50 years       7. 51 - 55 years                 

8. 56 - 60 years      9. Over 60 years old 
 
3. Nationality 

     1. Asians                  2. European              3. American 

    4. Middle East           5. Other nationalities listed ................................. 
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4. Educational background 

     1. Undergrad Degree        2. Bachelor           3. Postgraduate 
 
5. Revenue      

      1.  Less than or equal to $ 3,000 per month 2. $3,001 – $6,000 per month 

      3. $6,001 – $9,000 per month          4. $ 9,001 – $12,000 per month 

     5. $12,001 – $15,000 per month        6. More $15,000 per month  
 
6. Occupation 

     1. Student             2. Private company employee 

      3. Government official / state employee  

      4. Owner              5. other (please specify) .......................................................... 
 
7. Number of family members    

    1. 1 person                               2. 2 - 3 people    

    3. 4 - 5 people                          4. More than 5 people 
 
Part 2 is a question related to travel behavior. 
 
8. How many times have you come to Thailand? 

    1. First visit                                  2. 2 - 3 times 

    3. 4 - 5 times                               4. More than 5 times. 
 
9. Number of persons travel? 

   1. Come alone                            2. 2 - 3 people     

   3. 4 - 5 people                            4. More than 5 people 
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10. Experienced Chiang Mai attractions (You can answer more than one question) 

     1. Natural resources such as watching the flower at Khun Tao Kien Doi 
Angkhang. 

     2. Cultural sites such as Wat Doi Suthep. 

     3. Community, commercial market such as Pedestrian Street in downtown 
Chiang Mai. 

     4. Entertainment; The Good View Bar And Restaurant, The Riverside Bar & 
Restaurant @ Chiang Mai  

   5. Other (please specify……………………………………………………………………….. 
 
11. Reason of visit  (You can answer more than one question) 

     1.Travel                            2. Shopping  3. Business negotiations. 

     4 special moments of life   5. Retirement 

     6. Education                     7. Other (please specify)................................ 
 
12. Travel Information in Chiang Mai (You can answer more than one question) 

      1. Newspapers, magazines     2. TV      3. Radio     4. Internet   

       5. Applications 6. Consulates 7. Other (please specify) ................................... 
 
 13. Experiential Travel Selection in Chiang Mai (You can answer more than one 
question) 

     1. There are many attractions         2. Cultural diversity 

     3. Convenient            4. Comfortable accommodation     5. Famous 

     6. Other (please specify).....................................................................................................  
 
 14. Most of the experience days in Chiang Mai. 

    1 .2 -3 days        2 .4 - 6 days         3. 1 week         4. More than 1 week 
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15. Experienced Travel Expenses in Chiang Mai 

         1. Less than or equal to $ 500             2. $501 – $1,000  per month 

        3. $ 1,001 - $ 1,500 per month        4. More than $ 1,500 per month 
 
Part 3: Experiential Marketing Experiences 
 

Experiential Marketing 
Experiences 

Level Comments 
Most 
 (5) 

Much 
(4) 

Median 
 (3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

Part Sense      
To get into the tourist. Admire 
nature then get a good experience. 
Have an impression 

     

Feeling stimulated by touch when 
using the service in place and want 
to make it again. 

     

When you participate in activities. 
Accommodation such as rafting, 
rock climbing, swimming, doing 
activities. Get happy and have fun 
with the event. 

     

You try to relax with a massage. 
Relieve pain and want to get 
another service. 

     

Part Feel      

You feel happy with the experience 
of tourism. When to use the tourist 
attractions. 

     

You feel bound. Love and passion 
in tourist attractions. 
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Experiential Marketing 
Experiences 

Level Comments 

Most 
 (5) 

Much 
(4) 

Median 
 (3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

Travel destinations have the 
purpose to use the service. 
Relaxation from tourism activities 

     

Hotel staff Or your accommodation 
in a friendly, friendly atmosphere 
that Impress in service 

     

Part Think      

When visiting tourist attractions in 
the tourist attractions, imagination 
and creativity happen. 

     

Traveling to the idea of tourism, 
such as want to live a long stay. 

     

If you have the opportunity that 
you want to do business or any 
business related to tourism in 
Chiang Mai. 

     

You want to invite your friends or 
relatives to come back again. 

     

Part Act      

Every time You come to Chiang Mai. 
You need to use different services. 
You have a good experience. 
Because you are so impressed to 
come back. 

     

You want to tell other person with 
the impression on Chiang Mai. 
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Experiential Marketing 
Experiences 

Level Comments 

Most 
 (5) 

Much 
(4) 

Median 
 (3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

You will join or want to be part of 
such activities as elephant riding, 
rafting, hiking. 

     

Part Relate      

You are planning or to create a 
tourism network to return to Chiang 
Mai again every year. 

     

Traveling is a topic to talk with 
foreign friends such as the beauty 
of nature, beauty of the 
accommodation, amazing tourism 
activities 

     

The visit to Thailand has become a 
modern society, because the 
experience of tourism. It is a value 
that anyone come to Thailand to 
visit Chiang Mai. 
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Part 4 the decision to choose a tourist destination in Chiang Mai. 
 

Choosing a tourist destination in 
Chiang Mai 

Level Comments 

Most 
 (5) 

Much 
(4) 

Median 
 (3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

Before the trip, there was information 
from different sources. To understand 
the real attractions. 

     

Before traveling to Thailand, you have 
been continuously monitoring the 
news in Thailand from online media 
such as Facebook, Line, etc. 

     

You have to compare the differences 
of tourist attractions, cost, 
accommodation, expenses before 
traveling to Chiang Mai. 

     

You set a schedule to find the best 
way to travel in Chiang Mai as much 
as possible 

     

You choose to travel to attractions in 
Chiang Mai by taking in places such as 
Doi Inthanon, Doi Ang Kham, walking 
street, etc., or information from 
travelers who have been to Chiang 
Mai. 

     

When you follow the steps, from 
looking up information. Select 
Destination Comprehensive travel 
comparison has been completed and 
finally choose Chiang Mai. 
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Choosing a tourist destination in 
Chiang Mai 

Level Comments 

Most 
 (5) 

Much 
(4) 

Median 
 (3) 

Little 
(2) 

Least 
(1) 

You decide to visit Chiang Mai every 
time you come to Thailand. 

     

 
Part 5  Feedback of the respondents 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
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