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หลกักำรและเหตุผล 

  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั และ มีบทบาทอยา่งมาก
ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองจาก 8.58 ลา้นคนในปี 2542 เป็น 14.12 ลา้นคนในปี 2552 เท่ากบัวา่อตัราการขยายตวั
เฉล่ียต่อปีเท่ากบัร้อยละ 6.45  ท าใหป้ระเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจาก 
2.53 แสนลา้นบาทในปี 2542 เป็น 5.10 แสนลา้นบาทในปี 2552 เท่ากบัอตัราการขยายตวัเฉล่ียต่อปี
คือร้อยละ 10.17 (ส านกัข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพนัธ์, 2553 : ออนไลน์) ประกอบกบัการ
ท่องเท่ียวภาพรวมในปี 2553 ก็อยู่ในภาวะท่ีดีกว่าปี 2552 เพราะมีการขยายตัวของจ านวน
นกัท่องเท่ียวไดม้ากกวา่ 14.5 ลา้นคน แมจ้ะเกิดวกิฤตการเมืองภายในประเทศ แต่มิไดส่้งผลกระทบ

โดยตรงต่ออารมณ์การท่องเท่ียวของคนไทยในภาพรวมมากนกั และส าหรับแนวโนม้สถานการณ์
การท่องเท่ียวปี 2554  คาดวา่จะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวประมาณ 532,000 ลา้นบาท หรือ ในอตัรา
ท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.6 ซ่ึงจากขอ้มูลในขา้งตน้ท าให้เห็นไดว้า่การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้าง
รายไดใ้ห้แก่ประเทศไทยเป็นจ านวนกว่าหลายแสนลา้นบาทในแต่ละปี (กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2554 : ออนไลน์) นอกจากนั้นรายไดจ้ากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีส่วนส าคญัในการ
ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการคา้ของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดการลงทุน การจา้ง
งาน และการกระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชนและผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ินทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถส่งผลท าให้เกิดการผลิต
ท่ีเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจโรงแรมท่ีพกั ร้านอาหาร สินค้า
หัตถกรรมและของท่ีระลึก  ดังนั้ น การขยายก าลังการผลิตในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจะ
ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาอาจสามารถช่วยลดการว่างงาน
ภายในประเทศ และ กระจายรายไดไ้ปสู่ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้พิ่มมากข้ึน (พิเชฐ คูหเพ็ญแสง, 
2546)    

จงัหวดัเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนาน อยู่เหนือสุดของประเทศ
ไทย ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงท่ีสลับซับซ้อน เป็น
แหล่งก าเนิดตน้น ้าและน ้าตกอนังดงาม  รวมทั้งมีประชากรหลากหลายเช้ือชาติ ซ่ึงแต่ละชนชาติก็จะ
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มีประเพณี วฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงเป็นเสน่ห์อีกอยา่งหน่ึงท่ีท าให้จงัหวดัเชียงราย
ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเป็น
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเดินทางไปท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย เพราะบรรยากาศตามดอย
ต่างๆ จะหนาวและเยน็สดช่ืน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2553 : ออนไลน์) ประกอบกบัในแต่
ละสถานท่ีท่องเท่ียวล้วนมีความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และ มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับจาก
นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติของดอยตุง  เมืองแห่งวฒันธรรมลา้นนาโบราณของ
เชียงแสน ศิลปกรรมของวดัร่องขุ่น และอีกสถานท่ีหน่ึง คือ ตลาดแม่สายท่ีรวมนานาสินคา้น่าซ้ือ  
ซ่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ีล้วนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงรายท่ีสามารถดึงดูด
นกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกสารทิศให้เดินทางมาท่องเท่ียวได ้(โครงการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ (ภาคเหนือ), 2552) แต่อยา่งไรก็ตามสถานการณ์ดา้นการท่องเท่ียว
ของจงัหวดัเชียงรายในปี 2552 พบวา่มีจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจ านวน 
1,680,248 คน ซ่ึงลดลงจากปี 2551 ท่ีมีจ  านวนนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
1,741,246 คน (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554 : ออนไลน์) ทั้งๆท่ี
หน่วยงานต่างๆและภาครัฐได้สนบัสนุนแผนยุทธ์ศาสตร์การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
จงัหวดัวา่ดว้ยการขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาตามวิสัยทศัน์เชียงราย คือ เชียงรายเป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวของลา้นนา (Chiang Rai Capital of  Lanna) โดยกลยุทธ์และแนวทางการพฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายมุ่งเน้นการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม และเชิงสุขภาพ รวมถึงการปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม พฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวต่อเน่ืองในจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั และระหวา่งกลุ่มจงัหวดั ประกอบ
กบัส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มสมรรถนะองคก์ร รวมไปถึงการเช่ือมโยงกบั
ประเทศ        เพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น ้ าโขงตอนบน ซ่ึงจ าเป็นต้องท าควบคู่กบัการพฒันา
ผูป้ระกอบการธุรกิจ และ บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวหรือบริการท่องเท่ียวของ
ประชากรในทอ้งถ่ิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และพฒันา
ตลาดท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงราย, 2554 : ออนไลน์)  

ดว้ยเหตุน้ีการคน้หาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายท่ีเป็นจุดเด่นจึงเป็น
ส่ิงส าคญัในการช่วยสนบัสนุนกลยุทธ์และแนวทางการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดัดงัท่ี
กล่าวไปในขา้งตน้ ทั้งน้ีเพราะภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว (Destination Image) คือ ความเช่ือ
และความประทบัใจของบุคคลต่อสถานท่ีในเชิงภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปะและวฒันธรรม 
ความมีช่ือเสียงของบุคคลและปูชนียสถาน ตลอดจนแหล่งท่ีมาแห่งความบนัเทิงเริงรมย ์ความผอ่น
คลาย สมรรถนะในการบ าบดัให้เกิดความผ่อนคลายและรักษาทางกายและจิตใจ (Philip Kotler 
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อา้งอิงจาก รศ.ดร.วฒิุชาติ สุนทรสมยั, 2551) ดงันั้น การคน้หาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดั
เชียงรายจึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมาก เพราะผลการศึกษาจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่จงัหวดั
เชียงราย คือ สามารถช่วยสร้างให้แหล่งท่องเท่ียวต่างๆในจงัหวดัมีภาพลกัษณ์เป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัท่องเท่ียวไดม้ากข้ึน ประกอบกบัช่วยใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถวางกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อแนะน าแหล่งท่องเท่ียว (Destination Marketing) ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยุทธ์ศาสตร์
การพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวดัเชียงราย อนัน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของจ านวน
นกัท่องเท่ียว และ น าไปสู่รายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนของผูป้ระกอบการและประชาชนในทอ้งถ่ิน   

ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจาก
มุมมองประชาชนในท้องถ่ินและต่างถ่ิน อันจะช่วยค้นหาลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดั เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อใช้สร้างภาพลกัษณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพอนัจะช่วยก่อใหเ้กิดผลดีต่อการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายต่อไป โดยอาศยัมุมมอง
จากประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ินท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยคาดหวงัวา่
ขอ้มูลจากผลการศึกษาจะช่วยในการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมีหลกัการ และช่วยการตดัสินใจใน
เชิงรุกมากข้ึน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการท่ีจะพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายในมุมมองของประชาชน 
ในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าให้ทราบถึงภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

2. ท าให้องคก์ร/หน่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบการทางดา้นธุรกิจการท่องเท่ียวหรือ
ภาคเอกชน สามารถน าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดหรือส่งเสริม
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายต่อไป 
 
นิยำมศัพท์ 

ภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรำย  หมายถึง ความคิดเห็น มุมมอง หรือความ
ประทบัใจของบุคคลต่อประสบการณ์ ส่ิงดึงดูดใจ ราคาและสภาพแวดลอ้ม    การพกัผอ่น / ผอ่น
คลาย    ความน่าต่ืนเตน้ผจญภยั การเรียนรู้ สังคม และช่ือเสียง ท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว
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ของจงัหวดัเชียงรายในกลุ่มประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   ซ่ึงจดัเป็นแนวความคิดเห็นหรือ
มุมมอง สามารถเป็นทั้งในดา้นท่ีดีและไม่ดี ไดก้  าหนดไว ้ประกอบดว้ย 9 ดา้น ดงัน้ี 

1. ประสบการณ์ หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากการท่ีเราไดก้ระท าหรือไดพ้บเห็นบางส่ิง 
บางอยา่งมาในชีวติ โดยผา่นภาวะ การรับรู้ การเห็น การฟัง ดว้ยตนเองมาแลว้  

2. ส่ิงดึงดูดใจ หมายถึง จุดเด่น หรือ เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน วฒันธรรม ท่ีสามารถท า
ให้เกิดความประทบัใจกบัประชาชนในทอ้งถ่ินและนอกทอ้งถ่ินในการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย 
เช่น อากาศท่ีดี มีธรรมชาติท่ีสวยงาม วฒันธรรมขนบธรรมเนียมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

3. ราคา หมายถึง มูลค่าของสินคา้หรือบริการท่ีแสดงออกมาในรูปจ านวนเงิน หรือ
เป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนในรูปเงินตราท่ีมีความเหมาะสมเป็นมาตรฐาน 

4. สภาพแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงรอบตวัของแหล่งท่องเท่ียว ท่ีรวมตั้งแต่สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืน ๆ เช่น สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ กล่ิน เสียง ควนั สภาพ
น ้า และความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีเกิดในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว 

5. การพกัผอ่นและผอ่นคลาย หมายถึง การท าจิตใจใหผ้อ่นคลาย สงบเพลิดเพลิน การ
หยดุนึกคิดทบทวนในเร่ืองใด ๆ ท่ีไดคิ้ดเร่ืองนั้นติดต่อกนัมาเป็นเวลานาน ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ืองเรียน 
งาน ครอบครัวหรือเร่ืองส่วนตวั 

6. ความน่าต่ืนเตน้และการผจญภยั หมายถึง พฤติกรรมของตวับุคคลเม่ือเจอความทา้
ทาย มีความรู้สึกลุน้ระทึกท่ีเตม็ใจ ต่ืนเตน้ท่ีจะไดล้องของใหม่ๆท่ีไม่คุน้เคยในสถานท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัเชียงราย 

7. การเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปล่ียนทศันคติ แนวคิด และพฤติกรรม อนัเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์จากการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย ในสถานท่ีท่ีสามารถเรียนรู้และค้นพบ
วฒันธรรมและวิถีชีวิตใหม่ ๆ หรือ เกิดความนิยมชมชอบต่อวฒันธรรมและวิถีชีวิตของการ
ท่องเท่ียวนั้นๆ ท่ีมีการปรับเปล่ียนไปในแนวทางท่ีดี 

8. สังคม หมายถึง ประชากรในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจและวิถีชีวิตท่ีคลา้ยกนั 
การมีน ้ าใจ อธัยาศยัไมตรีท่ีดี อยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั และมีภาษาตลอดจนวฒันธรรมเป็นแบบ
เดียวกนั ยดึถือคุณค่าทางสังคมอยา่งเดียวกนั  

9. ช่ือเสียง หมายถึง การเล่าประสบการณ์การท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆของจงัหวดั
เชียงรายใหเ้พื่อนหรือบุคคลอ่ืนรับฟัง 
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ประชำชนในท้องถิ่น  หมายถึง เจา้บา้น หรือ ประชาชนชาวไทยท่ีมีภูมิล าเนาไป
ท างานประจ าหรือศึกษาอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย  

ประชำชนต่ำงถิ่น  หมายถึง  ประชาชนชาวไทยต่างถ่ินท่ีเป็นผูเ้ดินทางไปเยือนใน
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายโดยมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีไม่ใช่การไปท างานประจ า  และ
ไม่ใช่คนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาหรือศึกษาอยูส่ถานท่ีนั้น ทั้งน้ีตอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1 คืน 
 


