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บทคัดย:อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตIองการของนักทKองเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาทKองเที่ยวจังหวัดเชียงราย 2)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองคประกอบของการ
ทKองเที่ยวและการสKงเสริมการตลาดการทKองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย โดยใชIแบบสอบถามในการเก็บ
ขIอมูล กลุKมตัวอยKาง คือ นักทKองเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางไปทKองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย จํานวน
400 คน สถิติที่ใชIในการวิเคราะหขIอมูล ไดIแกK คKารIอยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
คKาทีและการวิเคราะหของไคสแคว
ผลการวิจัยพบวKา 1) นักทKองเที่ยวสKวนใหญK เปZนเพศหญิง อยูKในชKวงอายุ 36-50 ป\ ระดั บ
การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวKา ประกอบอาชีพธุรกิจสKวนตัว มีรายไดI 15,001-30,000 บาทตKอเดือน
มีจํานวนการเดินทาง 1 ครั้ง ลักษณะการเดินทางกับครอบครัว จํานวนวันที่พัก 2-4 วัน ลักษณะการ
เดินทางโดยรถยนตสKวนตัว จํานวนคKาใชIจKาย 5,001-10,000 บาท ดIานป^จจัยทางการทKองเที่ยวที่มี
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ความสําคัญมาก คือ ดIานรูปแบบการทKองเที่ยว ดIานสิ่งดึงดูดในในการมาทKองเที่ยว และดIานกายภาพ
2) แนวทางการพัฒนาองคประกอบของการทKองเที่ยวและสKงเสริมการตลาดการทKองเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย พบวKา ดIานองคประกอบของการทKองเที่ยว 1) Accessibility: การเดินทางมาเชียงรายมีความ
สะดวก 2) Attractions: ควรมีความรKวมมือตKอการพัฒนาแหลKงเที่ยว 3) Activities: มีกิจกรรมหลาย
ประเภท 4) Accommodations: มี ความพรI อ มดI านที่ พั ก สํ าหรั บ รองรั บ นั ก ทK อ งเที่ ยวทุ ก รสนิ ย ม
5)Ancillaries: ตIองเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาดIานการบริการเสริมใหIครอบคลุมพื้นที่ของแหลKง
ทKองเที่ยว และ 6) Amenities: ตIองสKงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมทKองเที่ยวทั้งระบบ ในดIานการ
สKงเสริมการทKองเที่ยว 1) Product: มีประเภทการทKองเที่ยวที่หลากหลาย 2) Price: ควรจัดทําราคา
คKารถเชKาใหIมีมาตรฐาน 3) Place: ควรมีการใชI application และเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรม
มากขึ้น 4) People: ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดIานอุตสาหกรรมการทKองเที่ยวและบริการ
และควรปลูกจิตสํานึกในการใหIบริการ(Service Mind) ใหIไดIมาตรฐานสากล 5) Process: ตIองเนIน
ความเสถียรของระบบสารสนเทศที่จะทําใหIนักทKองเที่ยวไดIรับความสะดวกที่รวดเร็ว ถูกตIอง และ
แมKนยํา ในการทําธุรกรรม 6) Physical Evidence: สถานที่ทKองเที่ยวควรมีการปรับปรุงอาคารที่เสื่อม
โทรมควรไดIรับการปรับปรุงอยKางเรKงดKวนเพื่อรักษาความงามของทัศนียภาพ 7) Promotion: ควรมี
การบูรณาการการประชาสัมพันธผKานสื่อสาร Offline และ Online
คําสําคัญ : 1. พฤติกรรมนักทKองเที่ยว 2. องคประกอบของการทKองเที่ยว 3. สKวนปะสมการตลาด
ABSTRACT
The objective of the research article were to 1) to study tourist behaviors
and the needs of Thai tourists visited Chiang Rai province and 2) to study find out the
guidelines of tourism components’ development and marketing promotion strategies
for Chiang Rai province. This research employed a quantitative method by using
questionnaires to collect data from 400 Thai tourists who traveled to Chiang Rai
province. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation,
t-test and Chi-Square test.
The research findings showed majority of respondents are single female aged
between 36-50 years old. They mostly hold the bachelor’s degree or higher
education level and run their own business with the average monthly income of
15,001–30,000 baht. Most respondents traveled to Chiang Rai once by their own vehicles
together with their family and had the average stay for 2-4 nights. The average spending
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per trip was between 5,001 to 10,000 baht. The study also revealed that the most
significant tourism factors affecting their decisions were tourism types, attractions,
and physical evidences. the research result in term of tourism components of Chiang
Rai province presented that: 1) Accessibility: travelling to Chiang Rai is convenient.
2) Attractions: require more jointly cooperation to develop tourist attractions.
3) Activities: Chiang Rai is rich and diverse of activities. 4) Accommodations: Chiang Rai
has high potential in welcoming different kinds of tourists. 5) Ancillaries: require more
efficiency enhancement in products and services development to cover all the attraction
areas. 6) Amenities: have to promote more on the development of tourism industry
in all aspects. In addition, the research result in term of tourism marketing-mix promotion
showed that 1)Product: Chiang Rai is rich of different types of tourist attractions.
2) Price: The standard of car rental rate must be fairly established. 3) Place: product
and service providers should increasingly adopt the applications and digital tools in
order to support different kinds of transactions. 4) People: The human resources
development of tourism and service industry have to be continuously developed by
raising consciousness of service-mind to meet the world class standard. 5) Process:
the stability and the convenience of digital tools such as mobile application should
be operated smoothly and accurately. 6) Physical Evidence: the decadent tourist
attractions should be renovated immediately in order to maintain the beauty of the
places. 7) Promotion: integrated online and offline marketing is urgently required.
Keywords : 1. Tourist Behavior 2. Tourism Component 3. Marketing Mix
1. ความสําคัญและที่มาของป_ญหาการทําวิจัย
พฤติกรรมของนักทKองเที่ยวที่เปลี่ ยนแปลงไป คือ แสวงหาที่ทKองเที่ยวใหมKๆ ที่ไมKคุIนเคย
ซึ่งเปZนปรากฏการณทั่วโลก ผูIที่เ กี่ยวขIอ งกับการพัฒนาและการสKง เสริม การทKอ งเที่ยวเพื่อใหIเมือ ง
ทKอ งเที่ ยวใหมK ๆ ที่ อ าจจะเรี ยกวK าเมื อ งรอง การทK อ งเที่ ยวแหK ง ประเทศไทยไดI เ สนอแนวทางการ
วิเคราะหอัตลักษณทางการทKองเที่ยว เพื่อสรIางเนื้อหาใหIเหมาะสมกับการสKงเสริมการขายเมืองรอง
โดยมี วัตถุ ป ระสงคเพื่อ สK งเสริม การเดิ นทางทKอ งเที่ ยวในเมื อ งรอง เกิ ดการเดิ นทางทKอ งเที่ ยวและ
กระจายรายไดIสูK พื้นที่เมื องรองเพิ่มขึ้นโดยกระจายนักทKอ งเที่ยวจากจังหวัดหลักสูK จังหวัดรอง จาก
อําเภอหลักไปอําเภอรองเพื่อสรIางงาน สรIางอาชีพกระจายรายไดIสูKชุมชน (วิศรุต อินแหยม, 2562 :
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ออนไลน) เมืองรอง หมายถึงเมืองที่การทKอ งเที่ยวอาจจะไมKเ ดKนเหมือ นเมืองทKอ งเที่ยวหลัก แตKก็ มี
แหลKงทKองเที่ยวที่นKาสนใจ ซึ่งในประเทศไทยมีเมืองรองทั้งสิ้น 55 จังหวัดเมืองรองดังนี้ 1)ภาคเหนือ
8 จังหวัด ไดIแกK แมKฮKองสอน เชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง แพรK นKาน อุตรดิตถ 2)ภาคกลาง
14 จังหวัด ไดIแกK สุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร เพชรบูรณ พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท
ลพบุรี สุพรรณบุรี อKางทอง สิงหบุรี สมุทรสงคราม นครนายก 3)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด
ไดIแกK เลย ชัยภูมิ หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ มุกดาหาร,
มหาสารคาม รIอยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 4)ภาคตะวันตก
2 จังหวัด ไดIแกK ราชบุรี และตาก 5)ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ไดIแกK ปราจีนบุรี สระแกIว จันทบุรี
ตราด และ 5) ภาคใตI 9 จังหวัด ไดIแกK ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล ป^ตตานี
ยะลา นราธิวาส (กรมการทKองเที่ยว กระทรวงการทKองเที่ยวและกีฬา, 2558 : 68-71)
สําหรับภาคเหนือ เชียงรายเปZนหนึ่งในจังหวัดที่รัฐบาลมองวKามีความโดดเดKนกวKาจังหวัด
อื่นๆ ทั้งนี้เพราะเชียงรายมีศักยภาพที่พรIอมเปZนเมืองทKองเที่ยวเป€าหมายไดI เชียงรายเปZนเมืองที่มี
คุณสมบัติที่จะเปZนเมืองทKองเที่ยวหลากหลายประเภท เชียงรายเปZนเมืองเกKาแกKที่มี ประวัติศาสตร
ยาวนาน มีความอุดมสมบูรณไปดIวยป•าไมIบนดอยสูงที่สลับซับซIอน เปZนแหลKงกําเนิดตIนน้ําและน้ําตก
อันงดงามหลายแหKง และมีเทือกเขาผีป^นน้ําที่เปZนพรมแดนกั้นประเทศสหภาพพมKาจนถึงดIานทิศเหนือ
อีกทั้ง เปZนจุดแรกที่แมKน้ําโขงไหลผK านประเทศไทย เปZนพรมแดนกั้นกลางระหวKางประเทศไทยกั บ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชียงรายมีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้นราบ
ชาวไทยภู เ ขา และชาวจี นฮK อ ที่ อ พยพเขI า มาอาศั ย อยูK บ นดอยสู ง แตK ล ะชนชาติ จ ะมี ป ระเพณี
วั ฒ นธรรม และวิ ถี ชีวิตที่ มี เ อกลั ก ษณ เปZ น เสนK ห อี ก อยK างที่ ทํ าใหI เ ชี ยงรายไดI รั บ ความสนใจจาก
นักทKองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตKางประเทศ เชียงรายเปZนเมืองรองที่มีศักยภาพเปZนเมืองทKองเที่ยว
เป€าหมาย แตKก็ยังไมKสมบูรณพอ ยังตIองมีการพัฒนาองคประกอบของการทKองเที่ยว ไดIแกKการพัฒนา
ทรัพยากรการทKองเที่ยว เพื่อใหIเปZนจุดเดKน มีความนKาสนใจ รวมไปถึงการพัฒนาโครงสรIางพื้นฐานของ
แหลKงทKองเที่ยว การเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกไวIบริการแกKนักทKองเที่ยวและการสรIางยุทธศาสตร
การตลาด โดยเฉพาะอยKางยิ่งการสื่ อสารการตลาดในรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อ แนะนําแหลK ง
ทKองเที่ยวใหมKๆในเชียงรายใหIนักทKองเที่ยวรูIจัก และเกิดแรงจูงใจที่จะมาเยือนเชียงราย โดยที่กิจกรรม
ดIานประชาสัมพันธจะตIองดําเนินการใหIมีประสิทธิภาพและมีความตKอเนื่อง และเพื่อความทันสมัยใน
ยุคประเทศไทย 4.0 การพัฒ นาการทKอ งเที่ยวของเชียงราย ตIอ งใหI ความสําคั ญกั บเทคโนโลยี การ
สื่อ สาร เพราะนั ก ทKอ งเที่ ยวในป^ จจุ บั นใชI เ ทคโนโลยีก ารสื่อ สารบนมื อ ถื อในการหาขI อ มูล เพื่อ วาง
แผนการทKองเที่ยว และการเดินทางในฐานะเปZนนักทKองเที่ยวอิสระที่ไมKไดIใชIบริการบริษัทนําเที่ยว
(Free Independent Tourist: FIT) ที่นับวันจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญคือนักทKองเที่ยวยุค 4.0
ใหIความสําคัญกับการเชื่อมตKอ(Connectivity) ไดIอยKางมีประสิทธิภาพ
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จากการที่ผูIวิจัยไดIทําการศึกษาคIนควIาเบื้องตIน พบวKา นักทKองเที่ยวยังไมKรูIจักเชียงรายดีพอ
จังหวัดทKองเที่ยวในภาคเหนือที่นิยมคือ เชียงใหมK แตKเชียงรายควรจะไดIประโยชนจากนโยบายเมืองรองทัง้
1)เชื่อมตKอกับจังหวัดเชียงใหมK 2)เชื่อมตKอติดกับพรมแดน ดังนั้น ผูIวิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องการ
พัฒนาองคประกอบและการสKงเสริมการตลาดการทKองเที่ยวเมืองรองของเชียงรายเพื่อนําขIอมูลทีไ่ ดIไป
ประยุกตใชIในภาคการทKองเที่ยวและผูIที่เกี่ยวขIอง
2. วัตถุประสงค3ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตIองการของนักทKองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทKองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงราย
2.2 เพื่อสรIางแนวทางการพัฒนาองคประกอบของการทKองเที่ยวและสKงเสริมการตลาดการ
ทKองเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
3. ประโยชน3ที่ไดQรับจากการวิจัย
3.1 ไดIขIอมูลพฤติกรรมและความตIองการของนักทKองเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองรองของเชียงราย
3.2 ไดI แ นวทางการพั ฒ นาองคประกอบของการทK อ งเที่ ยวและแนวทางการสK ง เสริ ม
การตลาดการทKองเที่ยวเมืองรองของเชียงราย
4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปZนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุKมตัวอยKาง คือ นักทKองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน
โดยการใชI ตารางกําหนดขนาดตั วอยKางของ Yamane ที่ร ะดั บความเชื่อ มั่นรIอยละ 95 (ธานิ นทร
ศิลปจารุ, 2550 : 48) เครื่องมือที่ใชIในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบKงเปZนขIอมูลทั่วไปของผูIตอบ
แบบสอบถาม ไดIแกK เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายไดIเฉลี่ยตKอเดือน ประเมินระดับความสําคัญ
ของป^จจัยดIานองคประกอบของการทKองเที่ยวและสKวนปะสมการตลาดในการสKงเสริมการทKองเที่ยวที่
ประเมินแบบสอบถาม ไดIคKา IOC เทKากับ 0.86 และการทดสอบความนKาเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือ(Reliability) โดยวิธีหาคKาสัมประสิทธิ์(Alpha Coefficient) แบบครอนบัช (Cronbach
Alpha)ไดI คKาความเชื่ อ มั่ นที่ไดI เ ทK ากั บ 0.81 การเก็ บ รวบรวมขI อ มู ล เก็ บ ขI อ มู ล แบบออนไลนจาก
นักทKองเที่ยวชาวไทย จํานวน 400 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯการวิเคราะหขIอมูล สถิติที่ใชIในการวิจัยครั้งนี้
เปZนสถิติเชิ งพรรณนา ไดIแกK รIอยละ คKาเฉลี่ ย คKาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชIในการทดสอบไดIแกK
สถิติคKาที(t-test) การวิเคราะหของไคสแคว(Chi-Square Test) และการวิเคราะหความแตกตKางของ
คKาเฉลี่ยเปZนรายคูKดIวยวิธีของเชฟเฟ•(Scheffe Method) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความตI อ งการของนั ก ทK อ งเที่ ยวชาวไทยที่ เ ดิ น ทางมา
ทKองเที่ยวจังหวัดเชียงราย พบวKา นักทKองเที่ยวสKวนใหญKเคยไป จํานวน 400 คน รIอยละ 100 มีจํานวน
การเดินทาง 1 ครั้ง จํานวน 212 คน รIอยละ 53.0 รองลงมาคือ จํานวนการเดินทาง มากกวKา 2 ครั้งขึ้นไป
จํานวน 97 คน รIอยละ 24.3 ลักษณะการเดินทางกับครอบครัว จํานวน 290 คน รIอยละ 72.5 รองลงมาคือ
มีลักษณะการเดินทางกับกลุKมเพื่อน จํานวน 63 คน รIอยละ 15.8 มีจํานวนวันที่พัก 2-4 วัน จํานวน
266 คน รIอยละ 66.5 รองลงมาคือ มี จํานวนวันที่พักนIอยกวK า 2 วัน จํานวน 86 คน รIอยละ 21.5
ลักษณะการเดินทางโดยรถยนตสKวนตัว จํานวน 249 คน รIอยละ 62.3 รองลงมาคือ มีลักษณะการ
เดินทางโดยเครื่องบิน จํานวน 56 คน รIอยละ 14.0 มีจํานวนคKาใชIจKาย 5,001-10,000 บาท จํานวน
160 คน รIอยละ 40.0 รองลงมาคือ มีจํานวนคKาใชIจKาย 3,001-5,000 บาท จํานวน 130 คน ป^จจัย
ทางการทK องเที่ ยวที่ มีความสํ าคั ญมาก อันดับ แรก คื อ ดIานรู ปแบบการทKอ งเที่ยว มี คKาเฉลี่ย 0.60
รองลงมาคื อ ดIานสิ่งดึ งดูดในในการมาทKองเที่ยว มีคKาเฉลี่ย 0.55 และดIานดI านกายภาพ มีคKาเฉลี่ ย
0.57 ตามลําดับ โดยป^จจัยทางการทKองเที่ยวที่มีความสําคัญที่นIอยที่สุด คือ ดIานราคา มีคKาเฉลี่ย 0.63
และดIานดIานบุคคล มีคKาเฉลี่ย 0.62 ตามลําดับ
5.2 แนวทางการพัฒนาองคประกอบของการทKองเที่ยวและสKงเสริมการตลาดการทKองเที่ยว
ในจังหวัดเชียงราย ประกอบดIวย 1)Attractions: สถานที่ทKองเที่ยวของเชียงรายที่นักทKองเที่ยวสนใจ
และนิยมมาทKองเที่ยว ไดIแกK วัดรKองขุน วัดรKองเสือเตIน ไรKชาสุยฟง สิงหพารค ดอยตุง ดอยแมKสลอง
แมKสาย สามเหลี่ยมทองคํา 2)Accessibility: การพัฒนาการเขIาถึงเชียงรายและแหลKงทKองเที่ยวตKางๆ
มีการเรKงพัฒนาโครงสรIางพื้นฐานเพื่อรองรับนักทKองเที่ยว 3)Amenities: ตIองเพิ่มประสบการณใหIกับ
นักทKองเที่ยว เชKน มีการสอนการทอผIาของคนในทIองถิ่น เพื่อทําใหIนักทKองเที่ยวสนใจในการเดินทาง
มาทKองเที่ยว 4)Accommodations: มีโรงแรมที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ Boutique และ สําหรับที่
พักแบบ Home Stay นั้น นักทKองเที่ยวนิยมมากเพราะตIองการใชIชีวิตอยูKกับชนเผKา 5)Activities:
กิจกรรมกีฬามีหลายอยKางทั้งการเลKนกอลฟ การถีบจักรยาน การวิ่งที่มีแทบทุกอาทิตยในชKวงฤดูหนาว
6)Ancillaries: มีรถบัสจากในเมืองไปสนามบิน ในสKวนรถสามลIอถีบมีใหIบริการตามจุดตKางๆ ในตัว
จังหวัดเชียงราย เชKน บริเวณไนตบาซาร สถานีขนสKง อัตราคKาบริการเริ่มตIนที่ 20 บาท
ดIานการสKงเสริมการตลาด ประกอบดIวย 1)Product: การไปชมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ก ารโลI ชิง ชI า ชาวอาขK าชนเผK าตK างๆ 2)Price: ขาดมาตรฐานการใหI บ ริ ก ารนั ก ทK อ งเที่ ย ว
ดIานของราคาโรงแรมและหIองพักยังไมKคKอยเหมาะสมเทKาไร ยังไมKมีรถบริการถึงแหลKงที่พัก นอกจาก
รถเชKาเทKานั้น 3)Place: การติดตKอยังมีความไมKสะดวก ควรทําใหIนักทKองเที่ยวสามารถเขIาถึงขIอมูล
หรือการติดตKอสื่อสารสะดวกและรวดเร็ว และยังไมKมีการใชI ApplicationในการเขIาถึงแหลKงทKองเที่ยว
4)Promotion: มีการใชI Infographic เพื่อสKงเสริมการทKองเที่ยวมากขึ้น มีการใชIเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โดยเฉพาะ Social media สรIางการรับรูIและเชิญชวนคนมาเที่ยวเชียงราย 5)People: การพัฒนา
บุคลิกภาพและการแสดงออกที่เหมาะสม ควรปรับปรุงบุคลิกภาพและการแตKงกาย ทักษะในการตอบ
คําถามและแกIป^ ญ หาเฉพาะหนI าการใหI ขIอ มู ลกั บ นัก ทK องเที่ยว ตI อ งพั ฒ นาศั กยภาพดI านจิ ตวิ ท ยา
บริการ ภาษาตางประเทศ การสรIางทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการใหIกับคนในทIองถิ่น 6)Physical
Evidence: ความงามดIานสถาป^ตยกรรมลดนIอยลง เพราะอาคารทางราชการที่เคยสวยหลายแหKงมี
ความเสื่อมโทรม บางแหKงตIองการปรับปรุงอยKางเรKงดKวน 7)Process: ในดIานการทําธุรกรรมนั้น มีการ
ใชI Digital Transaction มากขึ้น โรงแรม รIานอาหารเป‡ดใหIนักทKองเที่ยวสามารถสั่งจอง online ไดI
6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 จากผลการศึกษาพฤติกรรมและความตIองการของนักทKองเที่ยวที่เดินทางมาทKองเทีย่ วใน
จังหวัดเชียงราย พบวKา สKวนใหญKเปZนเพศหญิง อยูKในชKวงอายุ 36-50 ป\ มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีหรือสูงกวKา ประกอบอาชีพธุรกิจสKวนตัว และสKวนใหญKมีรายไดI 15,001-30,000 บาทตKอเดือนมี
จํานวนการเดินทาง 1 ครั้ง ลักษณะการเดินทางกับครอบครัว มีจํานวนวันที่พัก 2-4 วัน มีลักษณะการ
เดินทางโดยรถยนตสKวนตัว มีจํานวนคKาใชIจKาย 5,001-10,000 บาท และป^จจัยทางการทKองเที่ยวที่มี
ความสําคั ญมาก คือ ดIานรูปแบบการทKอ งเที่ ยว ดIานสิ่ งดึง ดูดในในการมาทKองเที่ยว และดIานดIาน
กายภาพ ตามลําดับ โดยป^จจัยทางการทKองเที่ยวที่มีความสําคัญที่นIอยที่สุด คือ ดIานราคา และดIาน
ดIานบุคคล ตามลําดับ ไมKสอดคลIองกับ สุดา สุวรรณาภิรมย (2560 : 69-79) ไดIทําการศึกษาพฤติกรรม
และความพึ ง พอใจของนั ก ทKอ งเที่ยวตK อ การทK องเที่ยวเกาะชI าง จัง หวั ดตราด พบวK า นั กทK องเที่ ยว
ชาวไทยและชาวตKางประเทศสKวนใหญKเดินทางมาทKองเที่ยวดIวยตนเอง พักคIางคืน 2 คืน ราคาหIองพัก
อยูKในชKวง 1,001-3,000 บาท/คืน มากับกลุKมเพื่ อน กิจกรรมดําน้ําเปZนกิ จกรรมที่ชื่นชอบมากที่สุ ด
และวั ต ถุ ป ระสงคของการเดิ น ทางมาทK อ งเที่ ย วสK ว นใหญK เ ปZ น การเดิ น ทางมาพั ก ผK อ น เฉพาะ
นักทKองเที่ยวชาวไทยเคยเดินทางมาเที่ยวเกาะชIางแลIว 2 ครั้ง ใชIจKายเงินเพื่อการทKองเที่ยวประมาณ
2,001-4,000 บาท/ครั้ง สKวนใหญKเดินทางดIวยรถยนตสKวนตัวความสวยงามของธรรมชาติที่เกาะชIาง
เปZนสิ่งดึงดูดใจใหIมาเที่ยว สKวนนักทKองเที่ยวชาวตKางประเทศพบวKา สKวนใหญKไมKเคยเดินทางมาเที่ยว
เกาะชIาง เดินทางมาดIวยรถยนตโดยสาร และใชIจKายเงินเพื่อการทKองเที่ยวประมาณ 8,001-10,000
บาท/ครั้ง นักทKองเที่ยวชาวตKางประเทศสKวนใหญKชื่นชอบประเพณีและวัฒนธรรม ในสKวนของความพึง
พอใจของนักทK องเที่ ยวชาวไทยที่ เดินทางมาเที่ ยวเกาะชI าง พบวK า นัก ทKองเที่ยวชาวไทยมีความพึ ง
พอใจในระดับคKอนขIางสูงตKอป^จจัยผลิตภัณฑ/บริการในเรื่องแหลKงทKองเที่ยว สําหรับความพึงพอใจ
ของนักทKองเที่ยวชาวตKางประเทศ พบวKา นักทKองเที่ยวชาวตKางประเทศมีความพึงพอใจในระดับสูงตKอ
ป^จจัยผลิตภัณฑ/บริการในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรม สKวนแนวทางพัฒนาการทKองเที่ยวเกาะชIาง
เพื่อใหIนักทKองเที่ยวชาวไทยและชาวตKางประเทศมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น ผูIวิจัยเสนอใหIพัฒนา
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ป^จจัยบุคลากรระดับความพึงพอใจอยูKในระดับปานกลางและมีคKาเฉลี่ยนIอยที่สุดเมื่อเทียบกับป^จจัยอืน่
ดIวยการเรK งพัฒ นาบุคลากรใหIมี สมรรถนะขั้ นพื้นฐานตามตําแหนK งงาน และไดIรั บการฝŠกอบรมที่ มี
มาตรฐานสากล
6.2 จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาองคประกอบของการทKองเที่ยวและสKงเสริมการตลาด
การทK อ งเที่ ยวในจั ง หวั ดเชี ยงราย พบวK า ดI า นองคประกอบของการทK อ งเที่ ยว 1) Accessibility:
การเดินทางมาเชี ยงรายมีความสะดวก 2) Attractions: ควรมีการพัฒนาแหลKง เที่ยว อนุรักษและ
สKงเสริมศิลปวัฒนธรรม 3) Activities: กิจกรรมมีความหลากหลาย 4)Accommodations: มีความ
พรIอมดIานที่พักสําหรับรองรับนักทKองเที่ยวทุกรสนิยม 5)Ancillaries: ตIองเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาดIานการบริการเสริมใหIครอบคลุมพื้นที่ของแหลKงทKองเที่ยว 6) Amenities: ตIองสKงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทKองเที่ยวทั้งระบบ ประกอบดIวยการพัฒนาแหลKงทKองเที่ยว การแสดง การสาธิต
กิจกรรมนันทนาการ และรIานอาหารอรKอยที่มีชื่อเสียง ดIานการสKงเสริมการทKองเที่ยว 1) Product:
เชียงรายมีแหลKง ทKองเที่ยวที่มีความเปZนเอกลักษณ 2) Price: ราคาเชKาพาหนะมีร าคาแพงและไมK มี
มาตรฐาน ทําใหIนักทKองเที่ยวมองการเดินทางมาทKองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ไดIคุณคKาไมKคุIมกับคKาใชIจKาย
3) Place: ตIองมีการใชI application และเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมมากขึ้น 4) People:
ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดIานอุตสาหกรรมการทKองเที่ยวและบริการและควรปลูกจิตสํานึกใน
การใหIบริการ(Service Mind) ใหIไดIมาตรฐานสากลและเปZนที่ประทับใจกับนักทKองเที่ยว 5) Process:
ตIองเนIนความเสถียรของระบบสารสนเทศที่จะทําใหIนักทKองเที่ยวไดIรับความสะดวกที่รวดเร็ว ถูกตIอง
และแมKนยํา ในการทําธุรกรรม 6) Physical Evidence: สถานที่ทKองเที่ยวตIองมีการปรับปรุงเพื่อ
รักษาความงามของทัศนียภาพของเชียงราย 7) Promotion: การบูรณาการการประชาสัมพันธผKาน
สื่อสาร Offline และ Online สอดคลIองกับ เขมลักษณ คุปคีตพันธ และปริญญา บรรจงมณี (2563 :
1-13) ไดIทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาองคประกอบการทKองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทKองเที่ยว
พบวKา 1) องคประกอบการทKองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทKองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
คือ ดIานการเขIาถึงแหลKงทKองเที่ยว มาเปZนลําดับแรก รองลงมา ดIานสิ่งอํานวยความสะดวก ดIานการ
ใหIบริการของแหลKงทKองเที่ยว ดIานที่พัก ดIานความดึงดูดใจและดIานกิจกรรม ตามลําดับ 2) รูปแบบ
ทางการพั ฒ นาการทK อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพของนั ก ทK อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปที่ เ หมาะสมกั บ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธคือ ทางจังหวัดควรมีการรณรงคเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหIมากกวKาที่
เปZนอยูK และควรสนับสนุนการมีสKวนรKวมของชุมชนรวมถึงการฝŠกภาษาอังกฤษใหIกับชุมชน เพื่อรองรับ
นัก ทK องเที่ ยวชาวยุโ รปที่ มี แนวโนI มจะเพิ่ม ขึ้ นในอนาคต 3) แนวทางการพั ฒ นาองคประกอบการ
ทKองเที่ยวเชิงสุขภาพของนักทKองเที่ยวชาวยุโรปที่เหมาะสมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธสามารถสรุป
ออกมาไดI 4 แนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาดIานมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินคIาและบริการดIานการทKองเที่ยวเชิงสุขภาพใหIมีความเปZนสากลเพื่อรองรับนักทKองเที่ยวชาวยุโรปที่
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เดินทางมาทKองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 2) แนวทางการพัฒนาดIานนวัตกรรม เพื่อสรIาง
การรับรูIเกี่ยวกับสินคIาและบริการดIานการทKองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักทKองเที่ยวชาวยุโรปที่
เดินทางมาทK องเที่ยวในพื้ นที่จั งหวัดประจวบคี รีขันธ 3) แนวทางการพัฒนาดIานอัตลักษณของภู มิ
ป^ญญาทIองถิ่น เพื่อสKงเสริมภูมิป^ญญาทIองถิ่นเพื่อรองรับนักทKองเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางมาทKองเที่ยว
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ 4) แนวทางการพัฒนาดIานการมีสKวนรKวมของทุกภาคสKวน เพื่อ
มุKงเนIนความรKวมมือจากทุกภาคสKวนในการรKวมกันพัฒนาสินคIาและบริการดIานการทKองเที่ยวเชิงสุขภาพ
เพื่อรองรับนักทKองเที่ยวชาวยุโรป และสอดคลIองกับ ศรัณพร ชวนเกริกกุล (2561 : ข) ทําการศึกษา
เรื่อง กลยุทธการยกระดับการตลาดทKองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองรองจังหวัดสิงหบุรี ผลการวิจัยพบวKา
1) นัก ทK องเที่ยวสK วนใหญK เ ปZนเพศหญิ ง รI อยละ 64.7 มีชKวงอายุ ระหวKาง 31–40 ป\ รI อ ยละ 41.5
มีสถานภาพการสมรส รIอยละ 55.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รIอยละ 51.2 ทําธุรกิจสKวนตั ว
รIอยละ 29.1 มีรายไดIระหวKาง 15,001–20,000 บาท รIอยละ 33.8 และเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รIอยละ 35.6 2) นัก ทKองเที่ยวมีความคาดหวัง ตKอการตลาดทKองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เมืองรองจังหวัดสิงหบุรี ซึ่งประกอบไปดIวยผลิตภัณฑทางการทKองเที่ยว ราคา ชKองทางการจัดจําหนKาย
การสKงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการบริการ และสิ่งแวดลIอมโดยรวมอยูKในระดับมาก
7. ขQอเสนอแนะ
7.1 ขIอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูIที่มีสKวนรKวมเกี่ยวขIองกับการพัฒนาและสKงเสริมการทKองเที่ยวของเชียงรายตIองมี
ความรูIความเขIาใจการใชIประโยชนจากการใชIทรัพยากรการทKองเที่ยวที่มีอยูKสรIางความโดดเดKนที่เปZน
เอกลักษณใหIเชียงราย
7.1.2 ใชIประโยชนจากทรัพยากรการทKองเที่ยวที่มีอยูKเปZนสินคIาทางการทKองเที่ยวเพื่อ
นําเสนอใหIมีการทKองเที่ยวในรูปแบบของการทKองเที่ยวประเภทตKางๆที่เปZนไปไดI
7.2 ขIอเสนอแนะสําหรับผูIปฏิบัติ
7.2.1 ผูIที่มีสKวนขIองทางดIานการทKองเที่ยวสามารถ สรIาง City of Arts ที่มีความโดดเดKน
ทั้งดIานวิจิตรศิลปะ สถาป^ตยกรรม ที่เปZนผลงานของศิลป‡นแหKงชาติและขัวศิลปที่พัฒนาผลงานศิลปะ
ใหIนักทKองเที่ยวไดIชื่นชม
7.2.2 ผูIที่มีสKวนขIองทางดIานการทKองเที่ยว ตIองรณรงคใหIชุมชนในเชียงรายมีสKวนรKวมใน
การวางแผนพัฒนาและสKงเสริมการทKองเที่ยวในเชียงรายใหIมากขึ้น
7.2.3 ผูI ที่ มี สKวนขI อ งทางดIานการทK อ งเที่ ยว ตIอ งรณรงคใหIคนในเชี ยงรายรูI จัก ภู มิใจ
ทรั พ ยากรการทK อ งเที่ ยวของเชี ยงรายพรI อ มที่ จ ะชK วยประชาสั ม พั นธการทK อ งเที่ ยวผK านสื่ อ สั ง คม
ออนไลน (Social Media) ดIวยการสนทนาปฎิสัมพันธกับนักทKองเที่ยวในเครือขKายสังคมออนไลน
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7.2.4 ผูIที่มี สKวนขI องทางดIานการทK องเที่ ยว ตI องทําการตลาดใหIเข็ม แข็งกวKาที่เ ปZนอยูK
เนIนเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการใชIทั้งสื่อ Offline และ Online สรIางสรรคในการสรIาง
เนื้อหา(Contents) ที่ทําใหIทรัพยากรการทKองเทียวที่มีอยูKมีความนKาสนใจ
7.2.5 ผูI ที่ มี สK วนขI อ งทางดI านการทK อ งเที่ ยว ควรใชI ก ารตลาดในการสรI างตราสิ นคI า
(Brand Building) ใหIเชียงรายและสินคIาในอุตสาหกรรมการทKองเที่ยวของเชียงรายใหIมีคุณคKาโดด
เดKนเปZนเอกลักษณสรIางความแตกตKางใหIกับการทKองเที่ยวของเชี ยงรายทั้งภาพลักษณชื่อเสียงของ
เชียงรายและภาพลักษณชื่อเสียงของสินคIาและบริการที่มีอยูKในเชียงราย
7.2.6 ผูIที่มีสKวนขIองทางดIานการทKองเที่ยว ควรใชIประโยชนจากการเปZนเมืองชายแดน
ของเชียงรายที่มีพรมแดงติดกับประเทศเพื่อนบIานทั้งประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศเมียนมาร
โดยประสานกับผูIมีสKวนเกี่ยวขIองกับการพัฒนาและการสKงเสริมการทKองเที่ยวของประเทศนั้นๆใหIเกิด
การรวมพลังในการสรIางเสนKหใหIกับการทKองเที่ยวมากกวKาหนึ่งประเทศ
7.3 ขIอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตKอไป
7.3.1 ควรทําการศึกษาตKอเนื่องทุกป\ เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ
ความตIองการของนักทKองเที่ยว
7.3.2 ควรศึกษาการทKองเที่ยวเมืองรองภาคอื่นๆ
7.3.3 งานวิจัยในอนาคตอาจมุKงศึกษาป^จจัยในดIานอื่นๆ เชKน การศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการทKองเที่ยวเมืองรองของกลุKมนักทKองเที่ยวที่มีความแตกตKางกัน
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงดIวยดี ผูIวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยชวลีย ณ ถลาง
รองศาสตราจารย ดร.เสรี วงษมณฑา และ ผูIชKวยศาสตราจารย ดร.กาญจนนภา พงศนพรัตน ที่ไดIใหI
ความอนุเ คราะหเปZ นคณะกรรมการที่ ปรึ ก ษา โดยใหI การดูแลใหI คําปรึ กษาเปZ นอยK างดี รวมไปถึ ง
แนะนํ า ขI อ มู ล ที่ เ ปZ นประโยชนใหI ง านวิ จั ยฉบั บ นี้ ไดI รั บ การเติ ม เต็ ม มากขึ้ น และขอขอบพระคุ ณ
รองศาสตราจารย ดร.พยอม ธรรมบุตร และ ดร.ผกามาศ ชั ยรัตน ที่ไดIชKวยใหIคําแนะนําเพื่ อปรั บ
งานวิจัยเลKมนี้ใหIมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เหนือสิ่งอื่นใดกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และญาติ
พี่ นI อ งของขI า พเจI า ที่ ชK ว ยอบรมสั่ ง สอน ใหI กํ า ลั ง ใจและสรI า งแรงบั น ดานใจใหI ขI า พเจI า ไดI
ประสบความสําเร็จในครั้งนี้

