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บทคดัย่อ 
 
 

การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของจังหวดั
เชียงรายในมุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ
ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจงัหวดัเชียงราย  จ  านวน 200 ราย และประชาชนชาวไทย
ต่างถ่ิน  ซ่ึงมิไดมี้ภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงรายท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดั
เชียงราย จ านวน 200 ราย รวม 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นชายและเพศหญิงเท่ากนั มีอายุ 20-30 ปี  
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี อาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000 - 30,000 บาท ภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ  และถ่ินฐานหรือท่ีอยู่ในปัจจุบนัภาคเหนือ  
โดยเฉล่ียแลว้ในแต่ละปีเดินทางท่องเท่ียวประมาณ 3-4 คร้ัง ช่วงฤดูท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงราย ไม่เก่ียวกบัฤดู โดยทัว่ไปตอ้งการไปเยี่ยมชมท่ีแหล่งท่องเท่ียว คือ ธรรมชาติ สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีนิยมไปมากท่ีสุด แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  เช่น ภูเขา/ป่าไม /้อุทยานแห่งชาติ  
น ้ าตก/ เข่ือน/ กวา๊น น ้ าพุร้อน/ บ่อน ้ าร้อน  โครงการหลวง/แม่ฟ้าหลวง ฟาร์มกลว้ยไม/้งู/ผีเส้ือ  
สวนผลไม้/ สวนส้ม  เหตุผลท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียว  คือ ต้องการสังสรรค์กับเพื่อนฝูง         
ส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงราย  2 คร้ัง และระยะเวลาการพกัในจงัหวดัเชียงราย  2 คืน และท่ี
พกัในการมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีคือ โรงแรม ส าหรับการหาขอ้มูลของจงัหวดัเชียงรายจากค าบอกเล่า
ของญาติ/เพื่อน  
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 ผลการศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนใน 

ทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  พบวา่ 
ดา้นประสบการณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพลกัษณ์เชิงบวกล าดบัแรกคือ สถานท่ี

ท่องเท่ียวมีท่ีพกัให้เลือกหลายแห่งหลายประเภท รองลงมาสถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยักบั
ชีวิตและทรัพย์สิน  ต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวให้ความช่วยเหลือและบริการดี  และท่ีพกัมีความ
ปลอดภยั  

ด้านส่ิง ดึงดูดใจ  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีภาพลักษณ์เชิงบวกล าดับแรกคือมี
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาน่าสนใจ  รองลงมา มีศิลปะ การช่างท่ีน่าสนใจและมีเอกลกัษณ์  

ดา้นราคา  ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพลกัษณ์เชิงบวกล าดบัแรกคือ ราคาสินคา้ในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีการลดราคาอยา่งเหมาะสม รองลงมา  ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเยีย่มชม  

ด้านสภาพแวดล้อม ผู ้ตอบแบบสอบถามมีภาพลักษณ์เชิงบวกล าดับแรกคือ
สภาพแวดลอ้มดี  ไม่มีส่ิงปฏิกลู  รองลงมามีระบบประปา เช่น น ้าสะอาด และมีใชเ้พียงพอ  

ดา้นการพกัผอ่นและผอ่นคลาย  ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพลกัษณ์เชิงบวกล าดบัแรก
คือสถานท่ีท่องเท่ียวสามารถใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไดดี้ รองลงมา จงัหวดัเชียงรายเป็นสถานท่ีท่ี
สามารถหลีกเล่ียงกบัความวุน่วายในชีวติได ้ 

ดา้นความน่าต่ืนเตน้และการผจญภยั  ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพลกัษณ์เชิงบวกล าดบั
แรกคือจงัหวดัเชียงรายสามารถไปท่องเท่ียวแบบผจญภยั การเดินป่า แคมป้ิง ท่องเท่ียวธรรมชาติ 
การไต่เขา รองลงมา น ้าตกท่ีจงัหวดัเชียงรายมีความสะอาด และมีความสวยงาม  

ดา้นการเรียนรู้  ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพลกัษณ์เชิงบวกล าดบัแรกคือสามารถเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ เม่ือมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย รองลงมา เกิดความนิยมชมชอบต่อวฒันธรรม และวิถี
ชีวติของแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย  

ดา้นสังคม  ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพลกัษณ์เชิงบวกล าดบัแรกคือ ผูค้นในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี และมีน ้าใจกบันกัท่องเท่ียว รองลงมา ผูค้นในจงัหวดั
เชียงรายมีการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีและมีความสามคัคีกนั  

ดา้นช่ือเสียงแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพลกัษณ์เชิงบวก
ล าดบัแรกคือช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกั  รองลงมา สามารถเล่าประสบการณ์จากการ
มาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย ใหแ้ก่เพื่อน หรือคนรู้จกั  
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ABSTRACT 
 

 This independent study aimed at exploring tourism image of Chiang Rai province 
from perspective of local and non-local people. Samples of this study were specified to 400 
people in total, which were divided into a group of 200 Chiang Rai local people and a group of 
200 Thai people from other provinces.  Questionnaires were used as the tool to collect data. Data 
analysis was conducted in according to the use of descriptive statistic, consisting of frequency, 
percentage and mean. 
 The findings showed that the respondents were male and female in equal numbers, 
in ages of 20-30 years old, single, with Bachelor’s degree. Most of them were students with 
average monthly allowance at the amount of 10,000-30,000 baht and their domicile, place of 
origin or current residence were in the northern region. In average, they would take an outing 
about 3 – 4 times in a year. For Chiang Rai trip, they did not mind about seasons; but just need to 
visit natural tourist sites. The most favorite sites that they visited to were natural tourist sites such 
as mountain/forest/national park, water fall/ dam/lake, hot spring, Royal Project/Mae Fah Luang, 
Orchid/Snake/Butterfly farms, and orchard/orangery.  Reason in travelling was referred to the 
need of association with friends. Most of them had travelled to Chiang Rai for about 2 times with 
2 nights in duration and stayed at a hotel. Source of information where they learned about Chiang 
Rai was from a recommendation from relatives/friends. 
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 Hereafter were shown the results of the study on tourism image of Chiang Rai 
province from perspective of local and non-local people 
 For experimental image, the respondents ranked the top positive images to the 
variety of accommodations, the safety to tourist him/herself and his/her belongings, the kind 
assistance and good service of police/tourist police, and the safety of accommodation, 
respectively. 
 For attraction image, the respondents ranked the top positive images to the 
interesting background history, the attractiveness and uniqueness of arts and crafts, respectively. 
 Fir price image, the respondents ranked the top positive images to the reasonable 
discounting price of products, and the appropriate entrance fee, respectively. 
 For national environment image, the respondents ranked the top positive images to 
the good environment without garbage, and the availability of water pipe system, which could 
provide clean and sufficient water supply, respectively. 
 For resting and relaxation image, the respondents ranked the top positive images to 
having good relaxing sites, and being a place where tourists could escape from any disorder that 
they faced, respectively. 
 For excitement and adventure image, the respondents ranked the top positive 
images to being able to arrange adventure trips, including trekking to natural sites and hiking, and 
being able to find clean and beautiful waters in Chiang Rai, respectively. 
 For learning image, the respondents ranked the top positive images to being 
allowed to learn new things while traveling in Chiang Rai and being impressed with cultures and 
ways of lives that they found in the tourist sites of Chiang Rai, respectively. 
 For social image, the respondents ranked the top positive images to friendliness 
and courtesy of local people who were kind to tourists, and good interaction with unity among 
local people, respectively. 
 For reputation image, the respondents ranked the top positive images to the well-
known tourist sites and being able to pass on the experiences in travelling in Chiang Rai to friends 
or fellows.  

 
 


