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บทคดัย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดกับการตัดสินใจท่องเท่ียวจังหวดัภูเก็ตของ

นกัท่องเท่ียวชาวจีน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจท่ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียว
ชาวจีน ท่ีเดินทางเขา้มา ท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 400 คน  

ผลจากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี สถานภาพโสดมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี   10,001 – 20,000 หยวน (50,005– 
100,000 บาท) และ กลุ่มตวัอยา่งมาจากหลากหลายมณฑล ไดแ้ก่ มาเก๊า ไตห้วนั ฮ่องกง กวางโจว ซานตง กวางตุง้ เจ้
อเจียง หูหนาน เหอหนาน เสฉวน เหลียวหนิง กานซู่ อานฮุ่ย ชิงไห่ ยูนนาน เหอเป่ย ์จ๋ีหลิน ปักก่ิง ซีจา้ง ฉ่านซี และ 
เจียงซู 

กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประเทศไทยจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยมีความถ่ีในการคน้หา
ขอ้มูลเก่ียวกับประเทศไทยผ่านเว็บไซต์ Baidu มากท่ีสุด รองลงมา คือ WeChat, Tudou, MafengwoQyer, QZone, 
Youku, QQ , Weibo และ LeEco โดยล าดบั โดยส่วนใหญ่สนใจขอ้มูลท่ีพกั/โรงแรม มากท่ีสุด  

ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวในภูเก็ตท่ีกลุ่มตวัอยา่งคน้หาขอ้มูล ส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัวดั
ฉลอง รองลงมา คือ ตลาดนาคา, หาดกะรน, แหลมพรหมเทพ, พิพิธภณัฑภู์เก็ตไทยหวั, ศูนยก์ารคา้/ตลาด, ยา่นเมืองเก่า 
อาคารชิโน-โปรตุกีส, ภูเก็ตแฟนตาซี, หาดป่าตอง, แหล่งบนัเทิงยามค ่าคืน เช่น คาบาเร่ตโ์ชว ์ภูเก็ตแฟนตาซี, พระพทุธ
ม่ิงมลคลเอกนาคคีรี, หาดราไวย,์ เกาะรังใหญ่, อนุสาวรียท์า้วเทพกระษตัรี ทา้วศรีสุนทร, หาดกะตะ และ อ่ืนๆคือ วดั
ไชยธราราม โดยล าดบั  

ดา้นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต ผลการวิจยัพบว่า 
ส่ือมวลชนของจีนประเภทวทิยมีุความส าคญัต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวภูเก็ตมากกวา่ส่ืออินเตอร์เน็ต  

ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวต่าง ๆ ในระดบัมาก มี
ความพึงพอใจในการท่องเท่ียวในระดบัมากท่ีสุด และส่วนใหญ่ตดัสินใจกลบัมาเท่ียวภูเก็ตอีกคร้ังแน่นอน 

 
ค ำส ำคญั: การส่ือสารการตลาด  นักท่องเท่ียวชาวจีน  ภูเกต็ 
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Abstract 
This objective of this research is to study the marketing communication and the decision making of the 

Chinese tourists to travel to Phuket province. It is the survey research conducted by using the questionnaire as a tool 
to consolidate data from 400 Chinese tourists travelling to Phuket province. 

The result of this study revealed that the respondents were mostly female, with the age range of 25-35 
years old, and single. Most of them received a bachelor's degree and their monthly income was about 10,001-20,000 
Chinese Yuan (50,005-100,000 THB). These respondents came from various places, namely, China, Macau, Taiwan, 
Hong Kong, Guangzhou, Shandong, Guangdong, Zhejiang, Hunan, Henan, Sichuan, Liaoning, Gansu, Anhui, 
Qinghai, Yunnan, Hebei, Jilin, Beijing, Jiangxi, Shaanxi and Jiangsu. 

 The respondents mentioned that they mostly searched information about Thailand from Internet. The web 
site that they had frequently used was Baido, followed by Wechat, Tudor, MadengwoQyer, Qzone, Youku QQ, 
weibo and LeEco respectively. In addition, it was found that the information related to hotels was their most 
interested information. 

The information about the tourist attractions that the respondents were interested in was the information 
about Wat Chalong, followed by Naka market, Karon beach, Promthep cape, Thaihua museum, Department 
stores/markets, old town areas, Chino-Portuguese building, Phuket fantasy, Paton beach, night entertainment such as 
Cabaret show, Phuket Fantasy, Buddha Ming mongkhon Khiri Naga, Rawai beach, Rungyai island, Monument 
ThaoThepKasattri/ ThaoSriSunthon, Kata beach, Wat Chaitraram, etc.  

The results of this research showed that the marketing communication which had the highest influence to 
the decision making of the tourists to travel to Phuket province was mass communication of Chinese such as radio 
rather than the Internet. 

Considering the satisfaction of the respondents, it was found that most of them felt satisfied with the 
touring information at high level while the satisfaction towards traveling in Phuket was at highest level and they had 
certainly decided to come back to Phuket. 
 
Keywords: marketing communication,  chinese tourist, phuket province 
 

1. บทน า 
ปัจจุบนัประเทศไทยนบัเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวอนัดบัตน้ ๆ ของโลก ดงัปรากฏในรายงาน ขององคก์าร

การท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ ท่ีรายงานถึงสถิติเปรียบเทียบจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 10 
อนัดบัโลก พบว่า ประเทศท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลก คือ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา และสเปน  ครองอนัดบั 1  
อนัดบั 2 และอนัดบัท่ี 3 ตามล าดบัมานานกวา่ 10 ปี  รองลงมาคือ จีน เป็นอนัดบัท่ี 4  และอนัดบัท่ี 5 คือ อิตาลี ท่ีรักษา
อนัดบัไดอ้ย่างคงท่ี ส่วนอนัดับ 6 ถึง 9 เป็นของตุรกี เยอรมนี สหราชอาณาจกัร และเม็กซิโก ส าหรับประเทศไทย 
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สามารถเข้ามาอยู่ในอนัดับท่ี 10 (วอยซ์ทีวี, 2560) เช่นเดียวกับ  AGENTS' CHOICE AWARDS 2018 ประกาศผล 
ประเทศไทยไดรั้บการคดัเลือกเป็นอนัดบัท่ี 1 แหล่งท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบท่ีสุด ใน Asia Pacific Destination ในปี พ.ศ. 
2561 นอกจากน้ี Post Office Travel Money ไดเ้ปิดเผยรายงานผลการจดัอนัดบัราคาค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวระยะยาว
ของเมืองต่าง ๆ ทัว่โลก ประจ าปี ค.ศ. 2017 พบวา่  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวโดยใชร้ะยะ
เวลานานแต่คุม้ค่ามากท่ีสุด อนัดบั 1 ของโลก โดยนกัท่องเท่ียวใชจ่้ายเงินนอ้ยท่ีสุด และไดรั้บบริการในระดบัคุณภาพ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเมืองอ่ืน ๆ ทั้งค่าโรงแรมท่ีพกั ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมสถานท่ีส าคญั ค่าเดินทาง ค่ายานพาหนะ และ
ค่าอาหาร (เนชัน่ทีว,ี 2561) 

จากขอ้มูลขา้งตน้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของผูค้นจากทัว่
โลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอยา่งมหาศาล ดงัรายงานของสภาการเดินทาง
และท่องเท่ียวโลก (World Travel and Tourism Council : WTTC) ท่ีระบุวา่ อุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเท่ียวของ
ไทยขยายตวัเกือบ 11 % ในปี พ.ศ. 2559 และอยูใ่นอนัดบัท่ี 10 ของโลกท่ีจะมีการเติบโตเร็วท่ีสุดในช่วงทศวรรษหนา้ 
โดยเติบโตถึงร้อยล 6.5  ต่อปี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวสร้างรายได ้2.9 ลา้นลา้นบาท (8.25 หม่ืนลา้นดอลล่าร์สหรัฐ) 
ให้กับผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยหรือร้อยล 20.6  ของจีดีพีรวมปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงเม่ือเทียบกับอีก 9 
ประเทศในอาเซียน จะเห็นชดัเจนวา่มีการเติบโตมากท่ีสุด รองมาเป็นฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย นอกจากน้ีการขยายตวั
ดา้นการท่องเท่ียวของไทยยงัสร้างต าแหน่งงานกวา่ร้อยละ 15  ของการจา้งงานทั้งหมด 5.7 ลา้นต าแหน่งทัว่ประเทศอีก
ดว้ย  (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 

นอกจากน้ีในรายงานสถิติการเดินทางท่องเท่ียวทัว่โลกเบ้ืองตน้ ในปี พ.ศ. 2559 ไดใ้ห้รายละเอียดว่า พบ
เคล่ือนไหวในแนวบวกอย่างต่อเน่ือง จากปัจจยัสนับสนุนหลกั คือ จ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 จากปี
ก่อนหรือกวา่ 135 ลา้นคน โดยแต่ละคนมียอดใชจ่้ายต่อทริปเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12  ดว้ย (วอยซ์ทีวี, 2560) จากขอ้มูลในปี 
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางออกนอกประเทศเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจาก
ฮ่องกง และมีแนวโนม้วา่ประชากรจีนจะมีหนงัสือเดินทางเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 12 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ขณะน้ี
นกัท่องเท่ียวจีนเป็นฐานรายไดด้า้นการท่องเท่ียวท่ีใหญ่มากท่ีสุดส าหรับประเทศไทย 

จงัหวดัภูเก็ต เป็นจงัหวดัเดียวท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย 
โดยได้ช่ือว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน”  ในขณะเดียวกันจังหวดัภูเก็ตก็ถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีวฒันธรรมและ
สถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสไดช่ื้อวา่เป็นเมืองท่ีตะวนัออกพบ
ตะวนัตก จงัหวดัภูเก็ตจึงประกอบไปดว้ยความทนัสมยัและเป็นเมืองนานาชาติ ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงสามารถด ารง
ศิลปะและวฒันธรรมเป็นของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งดียิง่  

อดีตอุตสาหกรรมหลกัของภูเก็ต คือ การท าเหมืองแร่ รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตยางรมควนั การท าปลา
ป่น ฯลฯ แต่อุตสาหกรรมท่ีท ารายไดใ้ห้แก่ภูเก็ตเป็นอยา่งมากขณะน้ีคือ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงในปัจจุบนัได้
ขยายตัวออกไปอย่างกวา้งขวาง มีโรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่ได้มาตรฐานอยู่มากมาย  ปัจจุบันมีจ านวน
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจงัหวดัภูเก็ตมีแนวโนม้เพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเขา้มา
ท่องเท่ียวกวา่ปีละ 13 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2559 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเขา้มามากถึง 9,641,703 คน หรือคิดเป็น
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ร้อยละ 71.0 ของนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาทั้ งหมด และจ านวนนักท่องเท่ียว มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะ
นกัท่องเท่ียวชาวจีน   

ดว้ยเหตุน้ี การท าความเขา้ใจพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวจีนจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการวาง
ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว และการก าหนดแนวทางการส่ือสารการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวประเทศไทยของชาว
จีน ดงันั้นจากเหตุผลดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดกบัการตดัสินใจท่องเท่ียวจงัหวดั
ภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน เพ่ือน าขอ้มูลท่ีพบไปใชใ้นการก าหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต
และดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ตต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
2. เพ่ือศึกษาเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตนกัท่องเท่ียว

ชาวจีน 
3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

 
3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 

การวิจัยค ร้ังน้ี เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบวัดค ร้ังเดียว (One-shot study)  และใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีค  าถามชนิดแบบปลายปิด (Close-ended Questions) เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวิจยั มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ นกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงมี
จ านวน 1,139,273คน (สถิติจ านวนนักท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต, 2560)   ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอย่าง โดยก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ในการสุ่มตวัอยา่งท่ี 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 5% ซ่ึงจะไดข้นาด
ตวัอย่างท่ีมีความเหมาะสมท่ี 399.79 ตวัอย่าง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
จ านวน 400 คน  โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้ นตอน  (Multi-stage Random Sampling) ในการสุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย  ขั้นท่ี 1 สุ่มอย่างง่าย จากต าบลท่ีส าคัญของภูเก็ตตามคู่มือการท่องเท่ียวท่ีประกอบไปด้วย แหล่ง
ท่องเท่ียว  3 ต าบลประกอบดว้ย (1) ต าบล ป่าตอง (2) ต าบลวชิิต (3) ต  าบลกะรน จากนั้นผูว้ิจยัท าการสุ่มอยา่งง่ายเลือก 
4 แหล่งท่องเท่ียวใน 3 ต าบลท่ีส าคญั ผลจากการสุ่ม ได้แหล่งท่องเท่ียว คือ (1) หาดป่าตอง ต าบลป่าตอง (2) ตลาด
นาคา ต าบลวิชิต (3) หาดกะรน ต าบลกะรน (4) หาดกะตะ ต าบลกะรน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวชาวจีน
นิยมมาก ขั้นท่ี 2 เลือกแบบโควตา้ โดยแจกแบบสอบถามในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวจ านวน 100 ชุด เท่า ๆ กนั  ขั้นท่ี 3  
การเลือกตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก โดยสอบถามนกัท่องเท่ียวชาวจีนในจงัหวดัภูเก็ต ตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีท าการ
เลือกสุ่มไวจ้นไดต้วัอยา่งครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง น้ีเป็นแบบสอบถามประเภทใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกเอง (Self Administration 
Questionnaire) ซ่ึงลกัษณะการตอบแบบสอบถามจะเป็นค าถามแบบปลายปิด  (Close end Questions) โดยเน้ือหาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 
การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน ส่วนท่ี 3 เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน และ ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดั
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ภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยผูว้จิยัน าแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบความตรงของเน้ือหาดว้ยการหาค่า
ดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC)  จากนั้ นน าข้อค าถามท่ีได้คะแนนต ่ากว่า 0.5 มาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความ
เรียบร้อยอีกคร้ังก่อนน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริง 

3.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับตวัแปร ลกัษณะทางประชากร การเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต และ พฤติกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน โดยผูว้ิจยัไดป้ระมวลผลเชิงสถิติโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แสดงค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
4. ผลการวจิยั 
4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

จากผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 - 35ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูท่ี่ปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่
อยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000 หยวน ในส่วนของถ่ินอาศยัในประเทศจีน กลุ่มตวัอยา่งมาจากหลากหลายมณฑล ไดแ้ก่ 
มาเก๊า ไตห้วนั ฮ่องกง กวางโจว ซานตง กวางตุง้ เจอ้เจียง หูหนาน เหอหนาน เสฉวน เหลียวหนิง กานซู่ อานฮุ่ย ชิงไห่ 
ยนูนาน เหอเป่ย ์จ๋ีหลิน ปักก่ิง ซีจา้ง ฉ่านซี และเจียงซู  
4.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับประเทศไทย  ผลการวิจัย พบว่า 
แหล่งการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งเปิดรับขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมาก
ท่ีสุด ดา้นความถ่ีในการรับข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวประเทศไทยจากส่ือของจีน พบวา่ ส่วนใหญ่เปิดรับจากส่ือ
โทรทศัน์  2-5 คร้ังต่อสปัดาห์  ส่วนส่ือวทิยแุละส่ือส่ิงพิมพ ์ส่วนใหญ่ เปิดรับ 0-1 คร้ังต่อสปัดาห์  ประเภทส่ือออนไลน์
ต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความถ่ีในการเปิดรับแตกต่างกนัไป ดังน้ี  (1) Baidu,  WeChat, Tudou, Mafengwo Qye  
ส่วนใหญ่เปิดรับ 2-5 คร้ังต่อสัปดาห์  (2) QZone, weibo, LeEco, Youku, QQ ส่วนใหญ่เปิดรับ 0-1 คร้ังต่อสัปดาห์  
ส่วนขอ้มูลในการเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตท่ีนักท่องเท่ียวชาวจีนคน้หา พบว่า ส่วนใหญ่สนใจขอ้มูลท่ีพกั/
โรงแรม มากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเพณี/วฒันธรรม, สถานท่ีท่องเท่ียว, ร้านขายของท่ีระลึก, ร้านอาหาร, การเดินทาง 
และวิถีชีวิตผูค้น  สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตวัอย่างท าการคน้ขอ้มูล พบว่า ส่วนใหญ่คน้หาขอ้มูลเก่ียวกับวดัฉลอง 
รองลงมาคือ ตลาดนาคา, หาดกะรน, แหลมพรหมเทพ, พิพิธภณัฑภู์เก็ตไทยหวั, ศูนยก์ารคา้/ตลาด, ยา่นเมืองเก่า อาคาร
ชิโน-โปรตุกีส, ภูเก็ตแฟนตาซี, หาดป่าตอง, แหล่งบนัเทิงยามค ่าคืน เช่น คาบาเร่ตโ์ชว ์ภูเก็ตแฟนตาซี, พระพุทธม่ิงมล
คลเอกนาคคีรี, หาดราไวย,์ เกาะรังใหญ่, อนุสาวรียท์า้วเทพกระษตัรี ทา้วศรีสุนทร, หาดกะตะ และ อ่ืน ๆ คือ วดัไชย
ธราราม โดยล าดบั  
4.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ต 

จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัรูปแบบของข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ต พบว่า โดยรวมเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว
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จงัหวดัภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.57 โดยส่ือมวลชน คือ วิทยุ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดับ
มากกวา่ส่ือประเภทอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียท่ี 3.94 และ ดา้นส่ือออนไลน์ของจีนมีผลต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
ภูเก็ตแตกต่างกนัไปโดยล าดบั คือ (1) Linkedin  เป็นตน้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 
3.76   (2) Youku มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.71 (3) QQ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.67 (4) Baidu มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.63  
(5) LeEco มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.60 (6) QZone  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมา
เท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.59 (7) Tudou มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.59  
(8) Wechat มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.52 (9) Weibo  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
มาเท่ียวภูเก็ตในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.46 (10) Mafengwo Qyer มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมาเท่ียวภูเก็ตในระดบัปาน
กลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.28  
4.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตของนกัท่องเท่ียวชาวจีน 

จากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตของนักท่องเท่ียวชาวจีน พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวจงัหวภูัเก็ตแลว้หน่ึงคร้ัง  วตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพ่ือมาพกัผ่อน
หยอ่นใจ ร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ เพ่ือศึกษาหาความรู้, เพ่ือรักษาสุขภาพ, เพ่ือธุรกิจ และอ่ืน ๆ วิธีการมาท่องเท่ียว
จงัหวดัภูเก็ต โดยส่วนใหญ่เดินทางมาโดยเคร่ืองบินดว้ยตนเอง ร้อยละ 61.00 รองลงมาคือ บริษทัน าเท่ียว, รถส่วนตวั 
และเรือ มีจ านวนสมาชิกร่วมเดินทาง ส่วนใหญ่ 2-3 คน ร้อยละ 47.70 รองลงมาคือ 4-5 คน, 6 คนข้ึนไป และ มาคน
เดียว ลกัษณะความสัมพนัธ์ของผูร่้วมเดินทาง ส่วนใหญ่เป็นเพ่ือน ร้อยละ 38.20 รองลงมาคือ แฟน/คนรัก, เพื่อน
ร่วมงาน, ครอบครัว และอ่ืน ๆ เช่นลูกคา้บริษทั  โดยช่วงเวลาเดินทางมาท่องเท่ียว ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวนัหยุดตาม
เทศกาลร้อยละ 36.40 รองลงมาคือ วนัหยดุปลายสัปดาห์, วนัลาพกัร้อนประจ าปี และอ่ืน ๆ ดา้นการตดัสินใจกลบัมา
เท่ียวอีกคร้ัง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตั้งใจกลบัมาเท่ียวภูเก็ตแน่นอน ร้อยละ 59.80 มีความพึงพอใจในการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด ร้อยละ 79.00 และมีความพึงพอใจต่อขอ้มูลข่าวสารของแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ นบัมากท่ีสุดจ านวน 
ร้อยละ 70.00 
 
5. การอภิปรายผล 
5.1 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจีนเป็นผูรั้บสารมากกวา่จะท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้งข่าวสารเก่ียวกบัประเทศไทยในสงัคมจีน 

ขอ้มูลการเปิดรับข่าวสารการตลาดของนกัท่องเท่ียวจีนจากการส่ือสารการตลาดของไทยนั้น ผลวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งชาวจีนเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัประเทศไทยและจงัหวดัภูเก็ตจากส่ือมวลชนและส่ือสงัคมออนไลน์ของจีน 
สอดคล้องกับผลวิจัยของ ศศินิภา ดุสิตานนท์ (2560) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของฝากประเภทขนมไทยของ
นกัท่องเท่ียวจีน ท่ีพบเช่นเดียวกนัวา่ นักท่องเท่ียวจีนเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัขนมไทยจากส่ือออนไลน์ท่ีหลากหลาย 
ไ ด้ แ ก่  Weibo, Wechat, Taobao, Bilibili, 16fan, Ctrip, Fliggy, Douban, Meituan, Tripadvisor, SNS, Instagram 
,Youtube, Line, Twitter และ Thailand Travel Video นอกจากน้ีทั้ งสองงานวิจัยต่างพบตรงกันว่า กลุ่มตัวอย่างใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกับประเทศไทย แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ กลุ่มตวัอย่างแสดงบทบาทเป็นผูรั้บสาร
เก่ียวกบัประเทศไทย แต่ยงัไม่พบการท าหนา้ท่ีเป็นผูส่้งสารเก่ียวกบัประเทศไทยท่ีเด่นชดันกั กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่งยงั
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ไม่แสดงบทบาทในการสร้างเน้ือหา (Content) เชิญชวนให้บุคคลอ่ืนเดินทางท่องเท่ียว ซ่ึงในงานวิจยัของ ศศินิภา ดุสิ
ตานนท ์(2560) พบการท าหนา้ท่ีน้ีในระดบันอ้ย 
5.2 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจีนในภูเก็ตเป็นนกัท่องเท่ียวแบบเดินทางมาดว้ยตนเอง 

จากผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาท่องเท่ียวภูเก็ตดว้ยตนเองโดยไม่พึงบริษทัน าเท่ียว สอดคลอ้ง
กบัผลวิจยัของ สรรเพชญ ภุมรินทร์ และ อานนท์ ศกัด์ิวรวิชญ ์(2559) ท่ีศึกษาพบรูปแบบการท่องเท่ียวของชาวจีนใน
ไทย ไดพ้บพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียวประเทศไทยในรูปแบบการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตนเองในหลายรูปแบบ เช่น (1) กลุ่มวถีิชีวิตและแสงสียามค ่าคืน  (2) นกัท่องเท่ียวกลุ่มประวติัศาสตร์ (3) 
นักท่องเท่ียวท่ีมาฮนันีมูน/ฉลองวนัครบรอบ เป็นตน้ ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีพบในงานวิจยัน้ี กบังานวิจัยขา้งตน้คือ 
ลกัษณะของนกัท่องเท่ียวภูเก็ตท่ีเป็นกลุ่มคนโสด อายนุอ้ย ท่ีมาประเทศไทยเป็นคร้ังแรก และมาเพ่ือการพกัผอ่นหยอ่น
ใจในสัดส่วนท่ีสูงสุด เม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน อีกทั้งมีวนัพกัเฉล่ียยาวนานท่ีสุด และมีค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรมสูงสุด 
ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้า่นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีมูลค่าทางการตลาดสูงสุด ส าหรับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาดว้ยตนเอง 
ซ่ึงจากงานวจิยัช้ินน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้กลบัมาเท่ียวภูเก็ตซ ้ า ดงันั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบควรแสวงหาทาง
รักษาฐานลูกคา้และดึงดูดนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีใหม้ากข้ึน  

 นอกจากน้ีผลการวิจยัท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะการเดินทางมาท่องเท่ียวกบัเพ่ือน ซ่ึง
จะต่างจากผลวิจยัของพงศ์วิชญ์ คงเจริญ (2558) ท่ีพบวา่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคู่รักและครอบครัวท่ีจะมาหาท่ีพกัในกลุ่ม
โรงแรมและรีสอร์ท ซ่ึงแมว้า่จ านวนของผูร่้วมเดินทางจะมีความสอดคลอ้งกนัท่ี 2-3 คน แต่สถานภาพกบัผูท่ี้เดินทาง
ร่วมมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจมาจากสถานท่ีท่องเท่ียวในงานวจิยัคร้ังน้ี คือ ภูเก็ต ซ่ึงเหมาะท่ีจะเดินทางไปกบัเพ่ือนใน
ขณะท่ีงานวิจัยของ พงศ์วิชญ์ คงเจริญ (2558) จะเป็นการหาขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนเดินทางเลือกโรงแรมซ่ึงจะมีความ
เหมาะสมกบัคู่รักหรือครอบครัวมากกวา่ 
5.3 กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจีนสืบคน้ขอ้มูลในอินเตร์เน็ต แต่วางใจขอ้มูลจากส่ือมวลชน  

จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ส่ือมวลชน คือ ส่ือวิทยุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดนั้ น 
ในขณะท่ีใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตในการเปิดรับขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด แต่ก็ยงัไม่ท าให้เกิดการตดัสินใจได ้อาจดว้ยเพราะ 
ข่าวสารจากส่ือมวลชนมีความน่าเช่ือถือเพราะมีการผ่านกระบวนการคดักรองก่อนน าเสนอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วิลาวณัย ์เรืองปฏิกรณ์ (2546)  ท่ีพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเพ่ือการส่ือสารการตลาดผ่าน
ส่ือมวลชนประเภทวิทยโุทรทศัน์มากท่ีสุด  แต่อยา่งไรก็ดีการถ่ายทอดข่าวสารเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ของโครงการ
ไทยเท่ียวไทย บางคร้ังมีการออกอากาศปะปนไปกบัการโฆษณาสินคา้ต่าง ๆ ท าให้ผูช้มไม่ไดส้นใจมากนกั ส่งผลท า
ให้การเปิดรับส่ือและข่าวสารของผูรั้บสารไม่ก่อให้เกิดความรู้หรือการจดจ าเร่ืองราวท่ีน าเสนอผ่านส่ือนั้ น ๆ 
นอกจากน้ีงานวจิยัของ หมิง หลี (2561) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั กระบวนการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวจีนในการมาท่องเท่ียว
ประเทศไทย ได้พบเช่นเดียวกันว่า  การคน้หาข้อมูลมีความส าคัญต่อกระบวนการตดัสินใจของนักท่องเท่ียวใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีความส าคญัในล าดบัแรก จากผลวิจนัน้ีพบวา่ อินเตอร์เน็ตเป็นแล่งขอ้มูลส าคญัในการ
สืบคน้ขอ้มูลเพ่ือการมาท่องเท่ียวในประเทศไทย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซี หล่ี (2560) ท่ีพบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลใชส่ื้อ 
mafengwo ในการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือวางแผนการเดินทางโดยเนน้การอ่านเร่ืองราวการแนะน าเก่ียวกบัประเทศไทยเป็น
หลกั 
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6. บทสรุป 
6.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1) ด้านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด หน่วยงานท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจังหวดัภูเก็ตควรมุ่งเน้นการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือท่ีหลากหลายไปตามวตัถุประสงคก์ารส่ือสาร กล่าวคือ หากตอ้งการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารไปยงั
นกัท่องเท่ียวชาวจีน จากผลการวิจยัพบว่า ส่ืออินเตอร์เป็นช่องทางท่ีชาวจีนใชค้น้หาขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยมาก
ท่ีสุด ดงันั้นควรจดัเตรียมเน้ือหาท่ีเผยแพร่และสามารถสืบคน้ไดจ้ากส่ืออินเตอร์เน็ตของจีน แต่หากตอ้งการกระตุน้ให้
เกิดการตดัสินใจมาท่องเท่ียวควรเผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือมวลชนจีนร่วมด้วย เพราะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีผลวิจยัพบว่ามี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจมาท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตมากกวา่ส่ืออ่ืน ๆ  

2) ด้านเน้ือหาในการส่ือสารการตลาด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสนใจค้นหาข้อมูลเก่ียวกับท่ีพัก/
โรงแรม ประเพณี/วฒันธรรม และสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นหลกัโดยล าดบั สอดคลอ้งไปกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะเดินทางมาท่องเท่ียวดว้ยตนเองโดยไม่มากบับริษทัน าเท่ียว ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัภูเก็ตควรเตรียมเน้ือหาท่ีให้ขอ้มูลส าหรับการวางแผนท่องเท่ียวดว้ยตนเองส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวจีน 
เช่น ขอ้มูลท่ีพกั และแหล่งท่องเท่ียวทั้งในเชิงธรรมชาติและวฒันธรรม ดงัปรากฏในผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
สนใจคน้หาขอ้มูลทั้งในเชิงวฒันธรรม ธรรมชาติ และการจบัจ่ายใชส้อย เช่น วดัฉลอง ตลาดนาคา  หาดกะรน แหลม
พรหมเทพ  พิพิธภณัฑภู์เก็ตไทยหวั เป็นตน้ 

3) ดา้นเศรษฐกิจ จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนอกจากมีวตัถุประสงคใ์นการมาท่องเท่ียวภูเก็ตเพ่ือ
พกัผ่อนหย่อนใจแลว้ กลุ่มตวัอย่างยงัมาเพ่ือศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การประกอบธุรกิจในจงัหวดัภูเก็ต 
ดงันั้นหากหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งอาจหากโอกาสในส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือทางธุรกิจระหวา่งคนทอ้งถ่ินและ
นกัธุรกิจชาวจีนต่อไป  
6.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  

1) ควรมุ่งศึกษาเพ่ิมเติมทั้ งในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับเคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ของจีน เพ่ือคน้หากระบวนการหรือกลยทุธ์ในการใชเ้คร่ืองมือเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กบัเน้ือหาการท่องเท่ียวไทยและกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวจีนมากยิง่ข้ึน 

2) นอกจากการส่ือสารการตลาดแลว้ยงัมีตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ทศันคติ ภาพลกัษณ์ของจงัหวดัภูเก็ตในสายตา
นกัท่องเท่ียว และ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีสามารถใชอ้ธิบายพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาว
จีนได ้ดงันั้นนกัวิจยัท่ีสนใจอาจศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดงักล่าวขา้งตน้เพ่ือต่อยอดความเขา้ใจนกัท่องเท่ียว
จากงานวจิยัคร้ังน้ีต่อไป 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

งานวิจยัเร่ืองน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลือจากคณาจารยข์องวิทยาลยันิเทศศาสตร์ คือ ดร.
วรทยั ราวนิิจ ดร.ชชัญา สกุณา  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการส่ือสารการตลาด  ท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันางานวจิยัใหมี้ความสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ไว ้ณ โอกาสน้ี 
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