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การศึกษาเรื่องนี้ม ีวตัถุประสงคเ์พ ื่อ 1) เพ ื่อศึกษาสภาพบริบทและศ ักยภาพด ้านการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัดเชียงราย 2) เพ ื่อศ ึกษาพฤติกรรมของน ักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัดเชียงราย และ3) เสนอแนวทางการ

พฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัดเชียงราย โดยใช ้ว ิธีการว ิจ ัยแบบ

ผสานวิธี  (Mixed Method) ใช ้ข ้อมูลทุติยภ ูม ิจากแหล่งข ้อมูลที่เป็นทางการ  ท ั้งข ้อมูลภายในของ

หน่วยงานที่เก ีย่วขอ้งและผลงานวิจ ัย การเก ็บรวบรวมข ้อมูลปฐมภูม ิใช ้การส ัมภาษณ์ (Interview) จาก

กลุ่มผ ู ้ให ้ข ้อมูลหล ัก ประกอบด ้วย ผ ู ้ประกอบการให ้บริการการท่องเที่ยว ผ ู ้ประกอบการด ้านการ

ท่องเที่ยวและเจ ้าหน ้าที่ด ้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ  จ  านวน 11  คน  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากผ ูป้ระกอบการชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก จ  านวน 100 ราย และอีกจากน ักท่องเที่ยว

ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก จ  านวน 400 ราย จากน ั้นท  าการว ิเคราะห ์ข ้อมูล

โดยใชว้ ิธีการว ิเคราะห ์เนื้อหา (Content Analysis) จากผลการส ัมภาษณ์ และใช ้ว ิธีการว ิเคราะห ์สถิติเชิง

พรรณนา จากแบบสอบถาม 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพบริบททางการท่องเที่ยวชายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็กในมิติของ

ความพร้อมในการรองรับนกัท่องเที่ยวถือไดว้ ่ายงัตอ้งไดร้ับการพฒันาอยา่งต่อเนื่องและจริงจ ังเก ี่ยว

แหล่งท่องเที่ยว การดึงความเป็นเอกลกัษณ์ของพ ื้นที่ชายแดนออกมา การพ ัฒนาระบบโครงสร้าง

พ ื้นฐานมีรูปแบบการพ ัฒนาที่ไม่สอดคล ้องกนั  เนื่องด ้วยการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ท ี่ย งั

ไม่ให ้ความส  าคญัต่อการพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานชายแดนท่าขี้ เหล็กท  าให ้รัฐบาลทอ้งถิ่นท่าขี้ เหล็ก

ไม่ม ีงบประมาณเพ ียงพอในการกอ่สร้างโครงสร้างพ ื้นฐานไดอ้ยา่งท ัว่ถึง ผ ูป้ระกอบการธุรกจิ/   
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กจิการส่วนใหญ ่เห็นว ่าศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กในผลรวมอย ู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.819 โดยให ้ม ีความส  าค ัญสูงสุดต่อ

ศ ัก ยภ าพ ด ้านปั จจ ัยพ ื้ นฐานของพ ื้ นที่ท ่อ งเที่ย วช ายแดนมีค่า เฉลี่ย เท ่าก ับ  3.63 ส่ วน เบี่ยง เบน

มาตรฐาน 0.901  รองลงมาคือ ศกัยภาพด ้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ม ีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.57  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.750 ศกัยภาพดา้นที่พ ักมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818 

และศกัยภาพดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818 อย ู่ใน

ระดบัมากเช่นเดียวกนั  

ส  าหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็กส่วนใหญ ่เป็นกลุ่มที่เคย

เดินทางมาท่องเที่ยวที่แม่สาย-ท่าขี้ เหล็กแลว้กลบัมาอีก คิดเป็นร้อยละ 89.2 เดินทางมาท่องเที่ยวแม่สาย-

ท่าขี้ เหล็กในช่วงเวลาวนัหยดุราชการและ/หรือตามเทศกาลคิดเป็นร้อยละ 31.0 มีว ัตถุประสงค ์หล ักใน

การเดินทางมาชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก เพ ื่อการท่องเที่ยวและพ ักผ ่อน คิดเป็นร้อยละ 33.8 ส่วนใหญ ่

ไม่พกัคา้งคืน คิดเป็นร้อยละ 80.2 กจิกรรมที่น ักท่องเที่ยวนิยมท  าระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก คือ ซื้อของใช/้ของงฝาก/ของที่ระลึก (ของอุปโภคบริโภค) และสินค ้าฟ ุ่ มเฟื อยเป็น

ล  าดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 82.7 โดยมีความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก ในผลรวมอย ู่ในระด ับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.911 

โดยให ้ม ีความพ ึงพอใจสูงสุ ดต่อด ้านที่พ ักมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.37 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.937  

รองลงมาคือ ด ้านปัจจ ัยพ ื้ นฐานของพ ื้ นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีค่า เฉลี่ย เท ่าก ับ  3.32 ส่ วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.999 ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่มมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869 และ

ดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.841 ซึ่ งอย ู่ในระด ับปานกลาง

เช่นเดียวกนั 

เม ื่อเปรียบเทียบระด ับศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กของ

ผ ูป้ระกอบการ และระด ับความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็กของน ักท่องเที่ยว  ภาพรวมแล ้วมีความแตกต่างกนัของระด ับความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก น ัน่หมายความว่า ช่องว ่างของศ ักยภาพด ้านการตลาด

การท่องเที่ยวมีความไม่สอดคล ้องกนัที่ต ้องได ้รับการพ ัฒนาให ้เก ิดความสอดคล ้องต่อความต ้องการ

และการรองรับนกัท่องเที่ยวซึ่ งจากผลการศึกษาจะน  าไปสู่ข ้อเสนอแนวทาง1การพ ัฒนาการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ประกอบดว้ย 4 ด ้าน คือ ด ้านปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนด ้าน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว และดา้นที่พกั  
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The objectives of this study are: 1) to study the context and tourism potential at Maesai -

Tachileik Border, Maesai Dictrict, Chiangrai  Province; 2 )  to study the behaviors of the tourists 

who travel to Maesai-Tachileik Border, Maesai Dictrict, Chiangrai  Province and 3) to suggest 

Tourism Development Approaches at Maesai-Tachileik Border, Maesai Dictrict, Chiangrai  

Province. This uses a research method in Mixed Method and secondary data from the formal 

source of data which is an internal data of the relevant organizations and research papers.  The 

collection of primary data uses Interview from the key informants which consist of tourism 

service entrepreneurs , tourism entrepreneurs and the tourism officers of the government sectors. 

The number of these persons is 11 persons . In addition, there are the Questionnaires  from 100 

entrepreneurs at Maesai-Tachileik Border and 400 tourists who travel to Maesai-Tachileik 

Border. After that this study analyzed data by using the Content Analysis method from the 

interview results and descriptive statistic analysis methods from the Questionnaires.  

Research result was found that the tourism context at Maesai-Tachileik Border in the 

dimension of readiness to support the tourists is regarded as this has to be developed continuously 

and seriously in tourism att ractions. This should bring out the identity of border area. 

Infrastructure system development has the development format which does not match up because 

the internal politics in Myanmar does not give precedence to infrastructure development  at 

Tachileik Border. This causes Tachileik local government not to have the enough budget for 

infrastructure construction thoroughly . Most of business entrepreneurs think that the marketing    
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and tourism potential at Maesai-Tachileik Border in the overall has a high potential.   The study of 

tourism potential from the evaluation of the entrepreneurs in the overall has a high potential.  

Mean is 3.56  and Standard Deviation  is 0.819. The highest precedence is the potential of basic 

factor at border tourism area. Mean is 3.63 and Standard Deviation  is 0.901. The next one is the 

potential in Food and Beverage. Mean is 3.57.  Standard and Deviation is 0.750 .  The potential in 

accommodation has the mean which is 3.51 and  Standard Deviation which  is 0.818 and the 

potential in tourism activity has the mean which is 3.42  and  Standard Deviation which  is 0.818, 

this is in the high level too.   

Most of the tourists who travel to Maesai-Tachileik Border are the tourists who used to 

travel to Maesai-Tachileik Border and come back again, the percentage is 89.2. The tourists who 

travel to Maesai-Tachileik Border on the official holidays and/or in festival, the percentage is 

31.0. The percentage of the main objective to travel to Maesai-Tachileik Border  for tourism and 

relaxation is 33.8. The percentage of  the persons who do not stay overnight is 80.2. The most 

popular activity of the tourists when they travel to Maesai-Tachileik Border  is shopping 

stuffs/gifts/souvenirs (groceries) and luxuries. The percentage is  82.7. The satisfaction to 

marketing and tourism potential  at Maesai-Tachileik Border in the overall is in the medium level. 

Mean is 3.31 and Standard Deviation is 0.911. The most satisfaction is the accommodation.  

Mean is 3.37 and Standard Deviation is  0.937. The next one is the basic factor of border tourism 

area. Mean is 3.32 and  Standard Deviation is 0.999. Food and Beverage shop has the Mean which 

is 3.31 and  Standard Deviation which is  0.869 and tourism activity has the Mean which is 3.26 

and Standard Deviation which is  0.841. This is in the medium level too.   

The comparison between the level of marketing and tourism potential at Maesai-

Tachileik Border of the entrepreneurs and the level of satisfaction to marketing and tourism 

potential at Maesai-Tachileik Border  of the tourists in the overall is different in the level of 

satisfaction to marketing and tourism potential at Maesai-Tachileik Border. This means the gap of 

marketing and tourism potential  does not match up and must be developed to conform to demand 

and be able to support the tourists. According to the study result, there is a proposal of Tourism 

Development Approaches at Maesai -Tachileik Border which consists of 4 points: Basic Factor of 

Border Tourism Area, Food and Beverage Shop, Tourism Activity and Accommodation.  



กิตต ิกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบบันี้ส  าเร็จลุล ่วงไปดว้ยดี ผ ูว้ ิจยัใคร่ขอขอบพระคุณ ผ ูช้ ่วยศาสตราจารย  ์ดร. เกศ

รา สุกเพชร อาจารยท์ ี่ปรึกษาว ิทยานิพนธ์  ด ้วยความช่วยเหลือที่ได ้ให ้ค  าแนะน  า แนวคิด อ ันเป็ น

ประโยชน ์อย ่างย ิ่งในการท  าว ิทยานิพนธ์ครั้ งนี้  อ ีกท ั้ งย ังช่วยแก ้ปัญหาต่างๆ ที่เก ิดขึ้ นระหว่างการ

ด  าเนินงานวิทยานิพนธ์ ขอบพระคุณ ผ ูช้ ่วยศาสตราจารย  ์ดร.โชคช ัย สุ เวชว ัฒนก ูล กรรมการที่ปรึกษา  

ที่ไดก้รุณาให ้ค  าแนะน  า ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบ เพ ื่อให ้ว ิทยานิพนธ์ม ีความถูกต ้องย ิ่งขึ้ น และใคร่

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  ์ดร. เฉลิมช ัย ปัญญาดี ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ท ี่ได ้ให ้แนวคิด 

ขอ้แนะน  า และแนวทางแกไ้ขวิทยานิพนธ์ อนัเป็นผลให ้ว ิทยานิพนธ์นี้ม ีความสมบูรณ์ย ิ่งขึ้น  

นอกจากนี้  ขอขอบคุณ หอการคา้จงัหวดัเชียงราย ปล ัดอ  าเภอแม่สาย ส  าน ักงานต  ารวจตรวจคน

เข ้าเม ือง อ  าเภอแม่สาย ส  าน ักงานการท่องเที่ยวและก ีฬา จ ังหว ัดเชียงราย เทศบาล ต  าบลแม่สาย 

ผ ูป้ระกอบการด ้านการท่องเที่ยวในพ ื้นที่อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัดเชียงราย และผ ูป้ระกอบการด ้านการ

ท่องเที่ยว แขวงท่าขี้ เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ และชุมชนในพ ื้นที่ อ  าเภอแม่สาย ส  าหรับข ้อมูลที่

เป็นประโยชนแ์ละความช่วยเหลือในทุกๆ ดา้นในการท  าว ิทยานิพนธ์ครั้ งนี้ส  าเร็จลุล ่วงไปดว้ยดี 

นอกจากน ั้น ขอขอบพระคุณ คุณพ ่อไศลยนต ์ ศรีสมุทร และคุณแม่อ ัมพร ศรีสมุทร บิดาและ

มารดาของขา้พเจา้ ท ี่คอยเป็นก  าลงัใจ และแรงผลกัดนัความส  าเร็จในครั้ งนี้  ท ั้ งนี้ ขอบคุณเจ ้าหน ้าที่คณะ 

การจดัการการท่องเที่ยว สถาบนับณัฑ ิตพฒันบริหารศาสตร์ ท ี่ช่วยในการประสารงาน ขอบคุณเพ ื่อนๆ 

รุ่นพ ี่ปริญญาเอก ส  าหรับก  าล ัง ใจ และน ้องๆ ทุกคนที่ เป็นก  าล ังใจ  ให ้ความช่วยเหลือในการท  า

ว ิทยานิพนธ์เรื่องนี้  

สุดท ้ายนี้  ผ ู ้ว ิจ ัยขอพระขอบคุณสถาบ ันบ ัณฑ ิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ ท ี่ให ้โอกาสให ้ได ้รับ
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  

 

การท่องเที่ยวเป็นนโยบายหลกัหนึ่งในการกระตุ ้น  และพ ัฒนาทางเศรษฐก ิจของประเทศ

ไทย จากนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศเป็นปัจจยัส  าคญัที่ส่งผลกระทบท ั้งทางบวกและทางลบ

ต่อ ก ารพ ัฒนา  ด ้ว ยจ  านวนน ักท่อ ง เที่ย ว ที่เพ ิ่มม ากขึ้ น อ ย ่า งต่อ เนื่อง ในทุก ปี  กอปรก ับคว าม

หลากหลายของกลุ่มนกัท่องเที่ยวท  าให ้ตอ้งมีการจดัการพ ื้นที่เชิงบูรณาการ  เพ ื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยวภายใต ้ข ้อจ  ากดัของทรัพยากรที่ม ีในพ ื้นที่  ด ังน ั้นภาครัฐต ้องมีนโยบาย

พ ัฒ นาก ารท่อง เที่ย ว ที่ส อดคล ้องกบั ศ ักยภ าพ ของพ ื้ นที่  เพ ื่อ ตอบสนองตามสภาว ะขอ งก าร

เปลี่ยนแปลง เพ ื่อการสร้างและเพ ิ่มรายไดต้่อพ ื้นที่น ั้นๆ  

เม ืองเศรษฐกจิชายแดนเป็นพ ื้นที่เชื่อมโยงประเทศเพ ื่อนบา้น ท ั้งการค ้าการลงทุน และการ

ท่องเที่ยวจ ึงมีความส  าคญั  จากภาพรวม 31 จงัหวดัชายแดนของประเทศไทย มีม ูลค่า GPP รวมในปี 

2555 เท ่ากบั 1.83 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นส ัดส่วนร้อยละ 15 ของ GDP รวมของประเทศและมีอ ัตรา

การขยายต ัว เฉลี่ยในช่วง 5  ปี  (2550-2551)  เท ่ากบัร้อยละ  2.9 และมีม ูลค่าเพ ิ่มขึ้ นอย ่างต่อ เนื่อ ง

ในช่วง 6 ปี (2551-2556) โดยในปี 2556 มีม ูลค่าสูงถึง 9.24  แสนลา้นบาท เพ ิ่มขึ้ นจากปี  2551 ร้อย

ละ 28.5 คิดเป็นอตัราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.08 ตอ่ปี รวมถึงส ัดส่วนส  าคญัในการคา้ระหว่างประ เทศ

ของไท ยก ับป ระ เทศ เพ ื่อนบ ้านม าโดยตลอดส่ วน ใหญ ่บทบาทของ เมืองชายแดนจ ะเ ป็นด ้าน             

โลจิสติกส ์และการคา้ขา้มพรมแดนที่เชื่อมโยงกบัฐานการผลิตในภาคกลางประเทศ เนื่องด ้วยยงัไม่

ฐานการผลิตหลกัในพ ื้นที่ 

ท ั้งนี้  เม ืองชายแดนมีจ ุดที่ต ั้ งท ี่ได ้เปรียบในการเชื่อมโยงกบัภ ูม ิภ าค จ ึงควรส่งเสริมการ

พฒันาในลกัษณะคลสัเตอร์เชื่อมโยงกบัพ ื้นที่ตอนในและ/หรือจ ังหว ัดอื่นๆ เพ ื่อสร้างก ิจกรรมที่ม ี

ม ูล ค่า เพ ิ่ม  แล ะ เพ ื่อ ให ้พ ื้ นที่ส าม าร ถส ร้ า งป ระ โย ชน ์จ ากก าร เข ้าสู่ ป ระ ช าคมอ า เซี ยนไ ด ้



2 

โดยไม่เป็นเพ ียงทางผา่น รวมถึงกระจายประโยชนใ์นการพฒันา และเพ ิ่มรายไดใ้ห ้แก ่ประชาชนใน

พ ื้นที่ ท ั้ งนี้ แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห่งชาติ ฉบ ับที่ 11  ก  าหนดทิศทางการพ ัฒนาพ ื้นที่

ชายแดนให ้เป็นประตูเศรษฐกจิเชื่อมโยงภูม ิภาค สร้างเครือข่ายระบบการผลิตร่วมที่สร้างสรรค ์ เพ ื่อ

บรรลุผลประโยชนร์่วมกนัท ั้ งด ้านเศรษฐก ิจ  ส ังคม ความม ั่นคง รวมถึงต ั้ ง เป้าหมายการขยายต ัว

มูลค่าการคา้ชายแดนของไทยให ้เท ่ากบัร้อยละ 15 ต่อปี (อาคม เติมพ ิทยาไพสิฐ, 2557: 5) 

อ  าเภอแม่สายเป็นเมืองเศรษฐกจิชายแดนที่ม ีศ ักยภาพในการพ ัฒนาด ้านการค ้าก ารลงทุน

ดา้นโลจิสติกส ์ อ ุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวโดยมีการเชื่อมต่อกบัประเท ศเพ ื่อนบ ้านในกลุ่มอนุ

ภ ูม ิภาคเป็นจุดดึงดูด ประกอบกบั เป็นพ ื้นที่ม ีความ เชื่อมโยงกบัความร่วมมือส  าค ัญๆ ได ้แก ่ การ

พฒันาระบบโครงสร้างพ ื้นฐานดา้นการขนส่งเพ ื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกจิเหนือ-ใต ้(North-South 

Economics Corridor) ซึ่งเชื่อมโยงจีนตอนใต ้เม ียนมาร์ ลาว และไทย รวมถึงความตกลงว่าด ้วยการ

ขนส่งขา้มพรมแดนอนุภ ูม ิภ าคลุ่มน  ้ าโขง (GMS Cross Border Transport Agreement: CBTA)  ซึ่ ง

จะอ  านวยความสะดวกในการขนส่งสินค ้าผ ่านแดนระหว่างประ เทศสมาชิกให ้ราบรื่นขึ้ น  อีกท ั้ ง

ท  าเลที่ต ั้งทางภ ูม ิศาสตร์อ  าเภอแม่ส ายเป็นพ ื้นที่ตามแนวระ เบียงเศรษฐก ิจ เหนือ–ใต ้ด ้านชายแดน

เมียนมาร์ ซึ่ งเป็นเส ้นทางเชื่อมโยงไทย -เม ียนมาร์-จีน คือ  เส ้นทาง R3B หรือ  R3W เส ้นทางจาก

กรุงเทพ -เชียงราย-แม่จนั เขา้สู่เม ียนมาร์ท ี่ท ่าขี้ เหล็ก - เชียงตุง และเขา้สู่ประเทศจีนที่ต ้าล่อ  - เชียงรุ ้ง 

-คุนหมิง รวมระยะทางประมาณ 1,850  ก ิโล เมตร  โดยถนนช่วงแม่ส าย -เชียงราย  ระยะทาง 60 

ก ิโล เมตร เป็นล ักษณ ะถนน 4  ช่องจราจ ร ประกอบกบั  อ  า เภ อแม่ส ายมีพ ื้นที่การเกษตรที่อ ุดม

สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค ้าเกษตรที่ส  าค ัญของภาคเหนือ  (มหาวิทยาล ัยเชียงใหม่ . 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ , 2555: 3 ) อีกท ั้ งก ารค ้าชายแดนบริ เวณอ  าเภอแม่สายมีคว ามส  าค ัญต่อ

ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบเศรษฐกจิของจงัหวดัเชียงราย และกลุ่มจ ังหว ัดภาคเหนือตอนบนเป็น

อยา่งมาก การน  าเขา้ส่วนใหญ ่เป็นสินคา้ประเภทของป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนการส่งออก

เป็นสินคา้อุปโภคบริโภคและวสัดุกอ่สร้าง และมีแนวโนม้การคา้สู งมากขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณร้อย

ละ 12 (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2555: 17) 

เนื่องด ้วยศ ักยภาพและจุดเด่นพ ื้นที่ของอ  าเภอแม่ส ายมีส่วนช่วยส่งเสริมและดึงดูดการ

ท่องเที่ยว ชายแดนได ้เป็นอย ่างดี นอกจากด่านพรมแดนถาวรแม่สาย –ท่าขี้ เหล็ก  จะ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส  าคญั  ยงัมีแหล่งการท่องเที่ยวอื่นที่ม ีศกัยภาพทางการท่องเที่ยว  อาทิเช่น การท่องเที่ยว

ธรรมชาติเชิงนิเวศน ์เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ   การท่องเที่ยวประว ัติศาสตร์ ศ ิลปว ัฒนธรรมล ้านนา 

และความหลากหลายทางชาติพนัธุ ์ โดยเฉพาะชนเผา่ชาวเขากลุ่มต่างๆ ซึ่ งสามารถพ ัฒนาเชื่อมโ ยง

การท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจงัหวดั ตลอดจนการพ ัฒนาเชื่อมโยงกบักลุ่มประ เทศอนุภ ูม ิภ าคลุ่มน  ้ า

โขงตอนบนไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยการท่องเที่ยวเมืองเศรษฐกจิชายแดนแม่สายไดร้ับความนิยม
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จากน ักท่องเที่ยว เพ ิ่มขึ้ นอย ่างต่อ เนื่องจากส ถิติในปีพ ุทธศ ักราช 2556  ม ีบ ุคคลผ ่านเข ้าจ  านวน 

2,344,086คนออกจ  านวน 2,326,297คน และสถิติในปีพ ุทธศกัราช 2557 (ระหว่างเดือนมกราคมถึง

กนัยายน)  ม ีบ ุคคลผ ่านเข ้า จ  านวน  2 ,155,862  คน เพ ิ่มขึ้ นจากปี  2556  ในช่วงเดียวกนั  ร้อยละ 

25.23(544,124 คน) และคนออกจ  านวน 2,060 ,874 คน เพ ิ่มขึ้นจากปี 2556 ในช่วงเดียวกนั  ร้อยละ 

22.45(462,853 คน) (ด่านตรวจคนเขา้เม ืองอ  าเภอแม่สาย, 2556: 1)  

อยา่งไรกต็าม การพ ัฒนาในพ ื้นที่ชายแดนท ั้งการค ้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  ยงัไม่

ส าม ารถผล ักด ัน ได ้ม ากน ัก  เนื่องจ ากข ้อจ  ากดัห ลายประการ  ปั จ จ ัยส  าค ัญ คือ  ด ้านการ เมือ ง

ภายในประเทศเมียนมาร์ และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ตลอดเส ้นทางการค ้า R3W ท  าให ้ไม่ส ามารถ

ควบคุมตน้ทุนสินคา้ได ้ผ ูป้ระกอบการจึงห ันไปใช ้เส ้นทาง R3E คือ  เส ้นทางกรุงเทพ - เชียงราย -

เชียงของ ซึ่ งจะขา้มไปยงั ประเทศลาว ที่แขวงบ่อแกว้ - หลวงน  ้าทา - บ ่อเต็น และเขา้สู่ประเทศจีนที่

เม ืองบ่อหาน -เชียงรุ ้ง-คุนหมิง ระยะทางประมาณ  2,000   กโิลเมตร มากขึ้น (คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2555: 5) เนื่องจากสะดวกและสามารถควบคุมต ้นทุนได ้มากกว่า แม ้จะมี

ระยะทางที่ยาวกว่า นอกจากนี้  การคา้ชายแดนยงัมีความเสี่ยงดา้นอื่น ๆ  เช่น การที่ประเทศเมียนมาร์ 

ควบคุมการหมุนเว ียนเงินตราอย ่างเข ้มงวด ท  าให ้ระบบธนาคารพาณิชยไ์ม่เป็นสากลและไม่ม ี

แนว โน ้มที่จ ะพ ัฒ นา  นอกจ ากนี้ ก ารค ้า ย ัง ใช ้ร ะบบ เงินส ด  กอป รก ับ คว าม ไม่แน่นอนของ

ผ ูป้ระกอบการฝั่งเม ียนมาร์ ท  าให ้เกดิความเสี่ยงกบัผ ูป้ระกอบการท ั้ งในและนอกพ ื้นที่  และการที่

ประเทศเมียนมาร์ ประกาศจ  ากดัการน  าเขา้ ส่งออกสินคา้บางประเภท ท  าให ้การคา้ไม่คล่องตวัอีกท ั้ ง

กระบวนการพฒันาดา้นการท่องเที่ยวยงัมีรูปแบบที่ไม ่สอดคล ้องกบัศ ักยภาพของพ ื้นที่อ  า เภอแม่

สายและแขวงท่าขี้ เหล็ก  

จากความส  าคญัดงักล่าวในขา้งตน้ประกอบกบัความส  าคญัของพ ื้นที่เศรษฐก ิจชายแดนแม่

สายและท่าขี้ เหล็ก และเป็นพ ื้นที่ส  าคญัทางการท่องเที่ยวชายแดน การพ ัฒนาองค ์ประกอบทางการ

ท่องเที่ยว  เฉพาะอย ่างย ิ่งด ้านการตลาดการท่องเที่ยวจ ึงเป็นสิ่ งท ี่น่าส นใจ  ที่สะท ้อนให ้เห็นถึง

ศกัยภาพในการรองรับจ  านวนนกัท่องเที่ยวและรองรับการพฒันาดา้นเศรษฐก ิจของพ ื้นที่ ท ี่ม ีความ

หลากหลาย ท  าให ้ควรศึกษาแนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  เพ ื่อหา

แนวทางในการพฒันาทรัพยากรการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กให ้ม ีความพร้อมและเพ ิ่ม

ศกัยภาพในการดึงดูดนกัท่องเที่ยวที่ม ีความสอดคล ้องกบักระแสของการเปลี่ยนแปลงและความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ผ ูว้ ิจยัจ ึงสนใจที่จะว ิจยัถึงศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก และพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  
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1.2 ค  ำถำมกำรวจิยั  

 

1.2.1 สภาพบริบทและศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กใน

ปัจจ ุบนัเป็นอยา่งไร  

1.2.2 พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  เป็น

อยา่งไรบา้ง 

1.2.3 แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  ควรเป็นอย ่างไรบ ้าง 

และปรับปรุงอะไรบา้ง 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั  

 

1.3.1 เพ ื่อศ ึกษาสภาพบริบทและศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

1.3.2 เพ ื่อศ ึกษาพฤติกรรมของน ักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

1.3.3 เสนอแนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย 

จงัหวดัเชียงราย 

 

1.4 ประโยชน์ท ี่คำดว่ำจะได้รับ  

 

ผลก ารว ิจ ัยครั้ งนี้ จ ะน  า ไปสู่ข ้อ ค ้นพบในเชิงป ระจ ักษ ์และ เป็ นฐานข ้อมูลส  าหรับ การ

พฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก แกอ่งคก์าร หน่วยงาน และ/หรือผ ูม้ ีส่วนเก ีย่วขอ้งได ้

ดงันี้  

1.4.1 ชุมชนสามารถที่จะใชข้อ้มูลส  าหรับการเรียนรู ้ และ เพ ิ่มโอกาสให ้กบัชุมชนในการ

พฒันาศกัยภาพพ ื้นที่และชุมชน เช่น สินคา้ชุมชน อาหารพ ื้นเม ืองในการรองรับน ักท่องเที่ยวอีกท ั้ ง

เพ ื่อการตอบสนองต่อความตอ้งการแทจ้ริงของนกัท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม  

1.4.2 หน่วยงานภาครัฐท ั้งส่วนกลาง ส่วนภูม ิภ าค และส่วนท ้องถิ่นในพ ื้นที่ชายแดนแม่

สาย -ท่าขี้ เหล็กและพ ื้ นที่ ใ กล ้เคียงส าม ารถน  าข ้อ มูลไปเ ป็ นแนวทางในการก  าหนดแผนการ

พฒันาการท่องเที่ยว การเพ ิ่มศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยว  



5 

1.4.3 หน่วยงานภาคเอกชนและหรือผ ูป้ระกอบการในพ ื้นที่สามารถน  าขอ้มูลที่ได ้เป็นฐาน

ในการพฒันาศกัยภาพธุรกจิท่องเที่ยว อาทิ ธุรก ิจการคา้ ธุรก ิจโรงแรมที่พ ัก  และธุรก ิจอื่นทางการ

ท่องเที่ยว  เป็ นต ้น ตลอดจนน  าแนวทางและข ้อ เสนอแนะที่ได ้เพ ิ่ม ศ ักยภาพ เพ ื่อ รองรับจ  านวน

นกัท่องเที่ยวและตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่ม ีความหลากหลาย  

1.4.4 ขอ้คน้พบที่ไดเ้ป็นขอ้มูลส  าหรับการพฒันาความร่วมมือกบัหน่วยงานท ้องถิ่นและ

หน่วยงานภาครัฐของประเทศเมียนมาร์ อ ื่นที่เก ีย่วขอ้งในการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -

ท่าขี้ เหล็ก ให ้เกดิประโยชนส์ูงสุดพ ื้นที่ชุมชน และน ักท่องเที่ยวภายใต ้กรอบความเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 

1.4.5 ขอ้คน้พบจากการวิจ ัยจะ เป็นข ้อมูลทางว ิชาการส  าหรับการพ ัฒนาองค ์ความรู ้ต่อ

นกัว ิชาการ นกัศึกษา และหรือผ ูท้ ี่ม ีความสนใจ เก ี่ยวกบัการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน ณ  ด่าน

พรมแดนถาวรอื่น ตลอดจนการต่อยอดองค ์ความรู ้ให ้เก ิดการพ ัฒนาพ ื้นที่การท่องเที่ยวชายแดน

อยา่งต่อเนื่อง โดยใชอ้งคค์วามรู ้ทางว ิชาการเป็นฐานในการพฒันา 

 

1.5 ขอบเขตกำรวจิยั  

 

การว ิจยัในครั้ งนี้  ผ ูว้ ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการว ิจยั ไวด้งันี้  

 

1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหำ 

การว ิจ ัยค รั้ งนี้ ม ีข อบ เขตด ้านเนื้อหาศึกษ าถึงอ งค ์ป ระกอบการท่อง เที่ยวในพ ื้ นที่การ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ซึ่ งประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

1) การวิจยัสภาพบริบทและศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็ก ผ ูว้ ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของการว ิจ ัยที่เก ี่ยวข ้องกบัสภาพทางการตลาดและการบริการ 4 

กลุ่ม คือ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ท ี่พกั กจิกรรมการท่องเที่ยว และปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยว

ชายแดน เพ ื่อสนบัสนุนการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  เนื่องจาก

สภาพบริบทและศ ักยภาพขององค ์ป ระกอบเหล่านี้ ม ีความส  าค ัญต่อการส่งเสริมการพ ัฒนาการ

ท่องเที่ยว เพราะลกัษณะทางการบริการในแต่ละกลุ่มมีลกัษณะที่ต่างกนั กล่าวคือ ดา้นความตอ้งการ 

สภาพบริบท ศกัยภาพ และกระบวนการด  าเนินการ ดงัน ั้นในงานวิจยันี้จ ึงม ีขอบเขตการว ิจ ัยควบคุม

ประเด็นดงักล่าว โดยแยกรายละเอียดดงันี้  
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(1) ขอบเขตในการวิจยัสภาพบริบทการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

ประกอบดว้ย บริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริบทที่พกั บริบทกจิกรรมการ

ท่องเที่ยว และบริบทปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่  

(2) ขอบเขตในการวิจยัศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เห ล็ ก ใช ้ก รอ บก าร วิจ ัย  4A ได ้แก ่ ด ้าน ร้ านอ าห า รและ เครื่ อ งดื่ ม  (Amenity)  ด ้า นที่พ ัก 

(Accommodation)  ด ้านก ิจ ก รรมก า รท่อ ง เที่ ย ว  (Activity)  แ ล ะด ้านปั จ จ ัยพ ื้ น ฐา นของพ ื้ น ที่ 

(Accessibility) โดยใชห้ลกัส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว (4P’s) ประเมินศกัยภาพ ไดแ้ก ่ ด ้าน

ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการจดัจ  าหน่าย (Place) ดา้นการก  าหนดราคา (Price) และดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาด (Promotion) 

2) การวิจยัพฤติกรรมของน ักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็ก ม ีความส  าคญัต่อการพฒันาการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นต ัวบ่งชี้ การพ ัฒนาการท่องเที่ยวใน

พ ื้นที่ถ ึงกระบวนการด  าเนินการ ล ักษณะของน ักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว  ตลอดจนระด ับ

ความพ ึงพอใจและความตอ้งการของน ักท่องเที่ยวที่ม ีต่อแหล่งท่องเที่ยว  เพ ื่อการสร้างกรอบการ

พ ัฒ นาให ้ส อดคล ้อ งก ับพ ฤติก รรมของน ักท่อ ง เที่ย ว  โดยขอบ เขตก ารวิจ ัยพ ฤติก รรมของ

นกัท่องเที่ยว ประกอบดว้ย พฤติกรรมการเดินทางและความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพ

ดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ม ีรายละเอียดดงันี้   

(1) ส่วนที่ 1 ขอบเขตการวิจ ัยพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็กของนกัท่องเที่ยว ไดแ้กก่ารเคยมาเที่ยว  ช่วงเวลาในการเดินทาง ว ัตถุประสงค ์หล ัก

ของการเดินทางมา จ  านวนวนัที่มา การพกัคา้งคืน สถานที่พกัคา้ งคืน และก ิจกรรมที่ท  าระหว่างมา

ท่องเที่ยว  

(2) ส่วนที่ 2  ของเขตการวิจ ัยพฤติกรรมความพ ึงพ อใจของน ักท่องเที่ยวต่อ

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กใช ้กรอบการวิจ ัย  4A ได ้แก ่ ด ้าน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดา้นที่พกั ดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว และด ้านปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่  โดย

ใช ้หล ักส่ วนประสมการตลาดก ารท่อ ง เที่ยว  ( 4 P’s)  ป ระ เมินศ ัก ยภ าพ  ได ้แก ่ ด ้านผลิตภ ัณฑ ์

(Product) ด ้านการจ ัดจ  าหน่าย (Place) ด ้านการก  าหนดราคา (Price) และด ้านการส่งเสริมทาง

การตลาด (Promotion) 

3) เสนอแนวทางการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทางการท่อ งเที่ยวบริ เวณชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
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1.5.2 ขอบเขตของประชำกร 

การว ิจยัครั้ งนี้ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่ 

1) ภาครัฐ และภาค เอกชน (ผ ูป้ ระกอบการ นายกเทศมนตรีต  าบลแม่ส าย และ

เจา้หนา้ที่ภาครัฐที่เก ีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก อาทิเช่น  เจ ้าหน ้าที่กรมการ

ทางหลวง เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เม ือง เจา้หนา้ที่ศ ุลกากร) เนื่องจากเป็นกลุ่มผ ูเ้ก ี่ยวข ้องโดยตรงกบั

การพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-และท่าขี้ เหล็ก  กล่าวคือ  ม ีบทบาทส  าค ัญต่อกระบวนการ

ด  าเนินงานดา้นการท่องเที่ยว  

2) น ักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย  

จงัหวดัเชียงราย เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงต่อการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เ ห ล็ ก  จ า กค ว าม พ ึง พ อ ใ จ แล ะ คว าม ต ้อ ง ก าร ข อ ง น ัก ท่ อ ง เ ที่ย ว เ ป็ นต ัว ก  า ห นด ทิ ศท า ง

กระบวนการพฒันาที่จะเกดิขึ้นในพ ื้นที่ จ ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งที่ม ีความส  าคญัในการว ิจยัครั้ งนี้  

 

1.5.3 ขอบเขตของพ ื้นที่ 

การว ิจยัครั้ งนี้ ใชพ้ ื้นที่ตลาดแม่สาย (สายลมจอย) แหล่งท่องเที่ยวส  าค ัญ ในพ ื้นที่เทศบาล

ต  าบลแม่สาย อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย และตลาดท่าขี้ เหล็ก  (ท่าล ้อ ) ในพ ื้นที่แขวงท่าขี้ เหล็ก 

รัฐฉาน ประ เทศเมียนมาร์ เนื่องจากท ั้ ง  2 พื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหล ักที่น ักท่องเที่ยวต ้องการ

เดินทางมาท่องเที่ยว ดงัน ั้นการว ิจยัครั้ งนี้จ ึงใชพ้ ื้นที่ดงักล่าวเป็นพ ื้นที่ในการเกบ็รวบรวมข ้อมูลของ

กลุ่มตวัอยา่ง แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดส้อบถามท ัศนคติคลอบคลุมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ใน

บริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กดว้ย 

 

1.5.4 ข้อจ ำก ัดของกำรวิจัย  

การว ิจ ัยค รั้ งนี้ ม ีข ้อ จ  ากดั ในการ เก ็บรวบ รวมข ้อมูลของพ ื้นที่แข วงท่าขี้ เหล็ก  รัฐฉาน 

ประเทศเมียนมาร์ในประเด็นขอ้มูลที่เป็นเอกสาร (Documentary Data)  เนื่องจากมีการบ ันทึก เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรจ  านวนน ้อยส  าหรับข ้อมูลด ้านการท่องเที่ยว  และ ข ้อมูลปฐมภูม ิ (Primary Data)

เนื่องจาก ความ เปราะบางทางสถานการณ์การ เมืองขอ งประเท ศเมียนมาร์ โดยเฉพาะอย ่างย ิ่ง

สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างรัฐบาลทอ้งถิ่นแขวงท่าขี้ เหล็กกบัรัฐบาลกลางตองย ี รัฐฉานท  าให ้

การติดต่อประสานงานในพ ื้นที่ม ีขอ้จ  ากดัดา้นความม ัน่คง การเก ็บรวบรวมข ้อมูลส่วนใหญ ่จ ึง เน ้น

ในพ ื้นที่อ  าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชียงราย  ของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ ่ 
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1.6 นยิำมศัพท์เชิงปฏิบ ัต ิกำร  

 

ผ ูว้ ิจยัไดน้ิยามเชิงปฏิบตัิการส  าหรับการว ิจยัครั้ งนี้รายละเอียดดงันี้   

กำรได้รับกำรตอบสนองต่อควำมรู้สึก  หมายถึง การไดร้ับบริการทางส่วนประสมการตลาด

การท่องเที่ยว (4P’s) ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภ ัณฑ ์ (Product) ด ้านการจ ัดจ  าหน่าย (Place) ด ้านการ

ก  าหนดราคา (Price) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นก  าหนดพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวที่ม ีผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์และหรือความรู ้สึกท ั้ งในเชิงลบและเชิงบวกของ

นกัท่องเที่ยว  

กำรท่องเท ี่ยวชำยแดนแม่สำย -ท่ำข ี้เหล ็ก  หมายถึงการเดินทางมาพ ักผ ่อนหย ่อนใจ  เพ ื่อ

สุขภาพ ประชุม ประกอบภารกจิอยา่งใดอยา่งหนึ่งและไดใ้ชบ้ริการดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ที่

พกั กจิกรรมการท่องเที่ยว และปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

กำรพ ัฒนำกำรท่อง เท ี่ยวชำยแดนหมายถึง กระบวนการปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงด ้าน

การตล าดท างก าร  ได ้แก ่ ด ้าน ร้านอ าหารและ เครื่ องดื่ม  ที่พ ัก  ก ิจ ก รรมก ารท่อ ง เที่ย ว  และ

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ให ้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ โดยการผสมผสานล ักษณะทาง

กายภาพบริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กให ้ม ีจ ุดน่าสนใจตลอดเวลา 

ทรัพยำกรกำรท่องเท ี่ยว  หมายถึง สถานที่ท ่องเที่ยวที่มนุษยส์ร้างขึ้ นที่ม ีการสืบทอดกนั 

(ศ ิลปวฒันธรรม และแหล่งบริการสินคา้ (แหล่งซ๊อปป้ิง) บริ เวณชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก) เป็น

หลกั ซึ่ งไดว้ ิจยัถึงสถานที่ท ่องเที่ยวทางธรรมชาติประกอบดว้ย เพ ื่ออธิบายขอบเขตการพ ัฒนาการ

ท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กเพ ิ่มเติม  

นักท่องเท ี่ยว หมายถึง บุคคลที่เดินทางมาบริเวณชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กที่ม ิได ้พ ักอาศ ัย

อย ูเ่ป็นประจ  า เดินทางมาเยอืนช ัว่คราว หรือพกัคา้งคืนในระยะเวลาส ั้นๆ  

บริบทกำรท่องเท ี่ยว  หมายถึง สภาพแวดลอ้มและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นเรื่องราว  เหตุการณ์ 

สถานการณ์ของการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ประกอบด ้วย บริบทด ้านแหล่งท่องเที่ยว 

บริ บทด ้านร้านอ าหารและ เครื่อ งดื่ม  บ ริ บทที่พ ัก  บ ริ บทก ิจ กรรมการท่อง เที่ยว  และบ ริบท

ปัจจยัพ ื้นฐาน 

1) บริบทแห ล่งท่อ ง เที่ย ว ห ม ายถึง  ส ภ าพ ของแห ล่งท่อ ง เที่ย ว ท างธ รรมชาติ 

ศ ิลปวฒันธรรม และแหล่งบริการสินคา้ (แหล่งช๊อปป้ิง) ของแม่สายและท่าขี้ เหล็ก  

2) บริบทร้านอ าหารและเครื่อ งดื่ม  ห มายถึง  สภ าพ การให ้บริก าร และจ  านวน

ร้านอาหารและเครื่องดื่มในการรองรับนกัท่องเที่ยวของแม่สาย  
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3) บริบทที่พกั หมายถึง สภาพมาตรฐานการให ้บริการที่พกั จ  านวนที่พกั ระดบัราคา

การให ้บริการในการรองรับนกัท่องเที่ยวของแม่สาย  

4) บริบทกจิกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง สภาพก ิจกรรมการท่องเที่ยว  เช่น แหล่ง

บริการสินคา้ (แหล่งช๊อปป้ิง) การท  าบุญไหวพ้ระ การเย ีย่มชมสถานที่ต่างๆ เป็นต ้น ในการรองรับ

นกัท่องเที่ยวของแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

5) บริบทปัจจ ัยพ ื้นฐาน หมายถึง สภาพปัจจ ัยพ ื้นฐานที่สน ับสนุนการท่องเที่ย ว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อาทิเช่น ถนน ไฟฟ้า น  ้าประปา 

พฤติกรรมของนักท่อง เท ี่ยว  หมายถึงล ักษณะของการเดินทาง และความพ ึงพอใจของ

นกัท่องเที่ยวที่แสดงออกมาผ ่านก ิริยาท่าทางท ั้ งรู ้ต ัวหรือไม่รู ้ต ัวต่อการได ้รับการตอบสนองต่อ

ความรู ้สึกที่ม ีต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจ ัยที่เก ี่ยวข้อง  

 

จากการวิจยัและทบทวนวรรณกรรม จากเอกสาร บทความต่างๆ ผลงานวิจ ัยที่เก ี่ยวข ้องกบั

การวิจยัแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย 

ซึ่ งการว ิจยัครั้ งนี้ม ีจ ุดมุ่งหมายในการส  ารวจสภาพบริบทและศ ักยภาพด ้านการท่องเที่ยวชายแดน 

และพฤติก รรมของน ักท่อง เที่ยว บริ เวณชายแดน  เพ ื่อ ก  าหนดและ เสนอแนวทางส  าห รับ การ

พฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กให ้ม ีศ ักยภาพและขีดความสามารถเพ ิ่มมากขึ้ นใน

การรองรับนกัท่องเที่ยวอีกท ั้งให ้เกดิความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของน ักท่องเที่ยวที่ม ีปริมาณ

เพ ิ่มมากขึ้นโดยมีแนวคิด และทฤษฎีท ี่เก ีย่วขอ้งเพ ื่อน  ามาเป็นแนวทางในการว ิจยั รายละเอียดมีดงันี้  

2.1 บริบทท ัว่ไป  

2.1.1 อ  าเภอแม่สาย  

2.1.2 แขวงท่าขี้ เหล็ก รัฐฉาน 

2.2 แนวคิดเก ีย่วกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว  

2.3 แนวคิดเก ีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  

2.4 แนวคิดเก ีย่วกบัองคป์ระกอบทรัพยากรท่องเที่ยว  

2.5 แนวคิดเก ีย่วกบัการพฒันาการท่องเที่ยว  

2.6 งานวิจยัที่เก ีย่วขอ้ง 
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2.1 บริบททั่วไป 

 

2.1.1 อ าเภอแม่สาย 

จากการทบทวนบริบทท ัว่ไปของอ  าเภอแม่สาย จงัหว ัด เชียงราย ล ักษณะการค ้าชายแดน และ

สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจ ุบนั เพ ื่อน  ามาเป็นแนวทางในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี้  

2.1.1.1 ลกัษณะท ัว่ไปอ  าเภอแม่สาย 

อ  าเภอแม่ส ายเป็ นอ  าเภอชายแดนต ั้งอย ู่เหนือสุดของประ เทศไทยมีอาณาเขตติดก ับ

ประเทศเมียนมาร์และมีเส ้นทางเชื่อมโยงสู่ประ เทศจีนตอนใต ้โดยถนนสาย R3B จึงเป็นอ  าเภอที่ม ี

ความส  าคญัท ั้งดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพนัธ ์ระหว่างประเทศ  

อ  า เภ อแม่ส า ย  มีร ะ ยะท างห่ า งจ าก จ ังห ว ัด เชีย งร าย  6 3  ก ิโล เมตร  และห่ า งจ า ก

กรุงเทพมหานคร 891 กโิลเมตร สูงจากระดบัน  ้าทะเล  1 ,404  เมตร มีขนาดพ ื้นที่ประมาณ  285  ตาราง

กโิลเมตร หรือ 178,125 ไร่ ท ิศตะวนัตกเป็นภูเขา เรียกว ่าเท ือกเขาแดนลาว  หรือดอยนางนอนเป็นป่า

สงวนแห่งชาติ ม ีพ ื้นที่ประมาณ 38 ,475 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของพ ื้นที่อ  า เภอ พ ื้นที่ราบมีประมาณ 

139,650 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.40 แบ่งเป็นพ ื้นที่ท  าการเกษตร 121 ,781  ไร่ คิด เป็นร้อยละ  68 .37  เป็นที่

อย ูอ่าศยัและอื่นๆ ประมาณ 17 ,869 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.13  

โดยอ  าเภอแม่สายมีอาณาเขตติดต่อกบัพ ื้นที่อ ื่นดงันี้  

ทิศเหนือ   จดประเทศสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีแม่น  ้าสายและแม่น  ้ารวก  

ก ั้นระหว่างประเทศรวมระยะทาง 29 กโิลเมตร  

ทิศตะวนัออก  จดอ  าเภอเชียงแสน  

ทิศใต  ้  จดอ  าเภอแม่จนั  

ทิศตะวนัตก  จดประเทศสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีเท ือกเขาแดนลาวก ั้น  

ระหว่างประเทศ  รวมระยะทาง 15 กโิลเมตร  

ท ั้งนี้อ  าเภอแม่สาย มีพ ื้นที่การปกครอง 8 ต  าบล ประกอบดว้ย เว ียงพางค  า แม่สาย โป่งผา 

โป่งงาม ห ้วยไคร้บา้นดา้ย ศรีเม ืองชุม และ เกาะชา้ง 87 หมู่บา้น 4 เทศบาลต  าบล และ 6  องค ์การบริห าร

ส่วนต  าบล (ส  านกังานทะเบียนที่ว ่าการอ  าเภอแม่สาย ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2556)  

อ  า เภ อแม่สายมีจ  านวนประชากรข ้อมูล  ณ  ว ันที่  31  สิ งหาคม  2 5 56  รายละ เอียด  

ดงัตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 แสดงจ  านวนประชากรอ  าเภอแม่สาย  

 

อ าเภอ  ต าบล      ชาย     หญิง      รวม     จ านวนบ้าน  

 

 

 

แม่สาย 

เว ียงพางค  า 12,959 10,848 23,807 10,799 

แม่สาย 10,214 11,526 21,740 12,135 

โป่งผา 4,139 4,334 8,473 4,838 

โป่งงาม  4,052 4,356 8,408 3,987 

ห้วยไคร้ 3,459 3,847 7,306 3,113 

บา้นดา้ย  1,878 1,878 3,756 1,628 

ศรีเม ืองชุม  2,347 2,562 4,909 2,171 

เกาะชา้ง  4,687 4,901 9,588 3,927 

รวม  43,735 44,252 87,987 42,598 

 

แหล่งที่มา: ส  านกังานทะเบียนที่ว ่าการอ  าเภอแม่สาย, 2556. 

หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2556 

 

นอกจากนี้อ  าเภอแม่สายยงัมีประชากรผ ูไ้ม ่ม ีส ัญชาติไทย (ชนกลุ่มน ้อย )  ท ี่ได ้รับการ

จดัท  าทะเบียนประวตัิและบตัรประจ  าตวั โดยมีรายละเอียดดงันี้  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูงที่เป็นชาวเขา จ  านวน    523  คน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มอดีตทหารจีนคณะชาติ/จ ีนฮ่ออพยพ  จ  านวน  2,507   คน 

จีนฮ่ออิสระ      

กลุ่มที่ 3 กลุ่มไทลื้อ    จ  านวน  4,455   คน 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผ ูพ้ลดัถิ่นส ัญชาติพม่า  จ  านวน  2,151   คน 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผ ูห้ลบหนีเขา้เม ืองจากพม่า   จ  านวน  3,928   คน 

กลุ่มที่ 6 กลุ่มชุมชนบนพื้นที่สูง   จ  านวน  6,479   คน 

กลุ่มที่ 7 กลุ่มบุคคลที่ไม่ม ีสถานะทางทะเบียน  จ  านวน  10,214   คน 

รวมท ั้งสิ้น     จ  านวน  30,257   คน 
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อ  าเภอแม่สายประกอบอาชีพหลกั คือ ท  านา ท  าสวนท  าไร่ เล ี้ ยงส ัตว ์ ห ัตถกรรมพ ื้นบ ้าน 

และผลิตภณัฑห์นึ่งต  าบลหนึ่งผลิตภณัฑช์ุมชน (OTOP) โดยผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด ้วย ข ้าว

เหนียว ขา้วจา้ว กระ เทียมพ ื้น เม ือง กระ เทียมพ ันธุ ์จ ีน  หอมแดง ยาสูบ  ถ ั่ว เหลือง สตอเบอรี่  แตงโม 

ส ับปะรด ลิ้นจ ี่ ล  าไย ดอกเบญจมาศ ไผ ่กวนอิม  มีโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานตะเก ียบสุจริต  และ

โรงงานผลิตดอกไม ้ผลไมป้ระดิษฐแ์ละสินคา้ห ัตถกรรม  

การคา้ชายแดนมีความส  าคญัอยา่งมากต่อ เศรษฐก ิจแม่ส าย โดย สินค ้าส่งออกที่ส  าค ัญ 

ประกอบดว้ย น  ้ามนัเชื้อเพลิงสุราต่างประเทศ (สินคา้ออกคลงัฯ)ยางรถยนต ์ส ังกะสีม ุงหลงัคากาแฟปรุง

ส  าเร็จปูนซีเมนตน์  ้ามนัหล่อลื่นอะไหล่รถจกัรยานยนต ์น  ้ามนัปาลม์เบ็ดเตล็ด 

สินคา้น  าเขา้ที่ส  าค ัญ  ประกอบด ้วย ไม ้ส ักซุงผลไม ้สดเครื่องแต่งกายกระ เทียมหมวก 

เปลือกบงวสัดุกอ่สร้างขิงดอกห้าหวายเบ็ดเตล็ด  

อ  าเภอแม่สายมีว ัฒนธรรมประเพณีหลากห ลาย (ง านเทิดพระเก ีย รติพระ เจ ้าพรห ม

มหาราช-งานวฒันธรรมชนเผ ่าจาวแม่สาย งานประเพณีมหาสงกรานต ์ ประ เพณีย ี่ เป็ ง (ลอยกระทง 

ประเพณีนมสัการและสรงน  ้าพระธาตุดอยตุง ประเพณีเป็งพ ุธ งาน Count Down อ  าเภอแม่สาย–ประเทศ

เมียนมาร์) 

นอกจากน ั้นอ  าเภอแม่สายมีคลองส่งน  ้าของกรมชลประทานรวม 3 สาย สามารถล่อ เลี้ ยง

พ ื้นที่ทางการเกษตรได ้52,000  ไร่ 

2.1.1.2 แหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญั  

แหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัและมีความโดดเด่นของอ  าเภอแม่สายสามารถแบ่งตามพ ื้นที่เขต

การปกครองของทอ้งถิ่น ได ้ดงันี้  

1) เทศบาลต  าบลแม่สาย – อ  าเภอแม่สาย 

(1) น  ้าบ ่อหลวงแม่สายหรือว ่าน  ้าบ ่อหย ัก๊  

น  ้าบ ่อหลวงแม่สายหรือว ่าน  ้าบ ่อหย ัก๊ ถูกสร้างขึ้นเม ื่อ พ.ศ . 2448  เป็นน  ้ าบ ่อ

ที่ม ีขนาดกวา้งมาก กวา้งกว ่าน  ้าบ ่อท ัว่ไป มีน  ้าใส่สะอาดท ั้งปี และมีปริมาณมากตลอดเวลา ซึ่ งน ับ เป็น

ความภูม ิใจของภูม ิปัญญาของคนในทอ้งถิ่นชาวเหนือ ที่สามารถขดุเจาะหาแหล่งน  ้ าท ี่ด ีได ้ ท ั้ งท ี่บ ริ เวณ

แห่งนี้ เป็นสถานที่ลาดเอียง ม ีความสูงกว ่าระด ับน  ้ า เหมือง (ล  าน  ้ า)  มาก (ด ้วยบ่อน  ้ าม ีขนาดกว ้างใหญ ่

และเป็นน  ้าบ ่อทีสร้างขึ้นมาเพ ื่อประโยชนส์่วนกลาง จ ึงเรียกชื่อตามว่า “น  ้ าบ ่อหลวง”) ชาวแม่สายและ

บริเวณใกลเ้คียง ไดใ้ชน้  ้าบ ่อนี้อ ุปโภคบริโภคเป็นเวลาหลายสิบปี  เวลาต่อมามีการสร้างตึก  ห ้องแถว 

อาคารพาณิชย ์และบา้นขึ้นมากมายตามการพฒันาและความเจริญของเมือง เกดิระบบน  ้ าประปาตามซึ่ ง
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ให ้ความสะดวกกว่าการตกัน  ้าจากบ่อมาก ความส  าคญัของน  ้ าบ ่อหลวงต ้องถูกทอดทิ้ง  เสื่อมโทรมจน

เกอืบจะลืมไปว่ามีน  ้าบ ่อหลวงอย ู ่ปัจจ ุบนักลายเป็นจุดพกัรถของนกัท่องเที่ยวและผ ูส้ ัญจรไปมาแถวแม่

สาย 

วิธีเดินทางน  ้าบ ่อหลวงแม่สายน  ้าบ ่อหลวงต ั้งอย ูเ่ทศบาล ซอย 8  (อย ูต่รงข ้าม

ตลาดบุญยนื) เขา้ไปประมาณ 100 เมตร จะเห็นอย ูท่างซ ้ายมือ  

(2) ตลาดนอ้ยไมลุ้งขน  

หมู่บา้นไมลุ้งขนน ั้นเป็นหมู่บา้นที่เกา่แกแ่ห่งหนึ่งของอ  าเภอแม่ส าย ซึ่ งท ี่มา

ของชื่อไมล้ ุงขน มาจากชื่อตน้ไมช้นิดหนึ่ง เรียกกนัว ่า “ตน้ไม ้ลุง” บริ เวณก ิ่งต ้นไม ้ลุงจะมีเถาว ัลยแ์ละ

ก ิง่เล ็กๆ งอกออกมาลกัษณะเหมือนขน ชาวบา้นจึงเรียกว ่า ไมล้ ุงขนและน  ามาเป็นชื่อหมู่บา้นดงักล่าว  

บริเวณใจกลางหมู่บ ้านไม ้ลุงขนจะมีตลาดอย ู่ ซึ่ งคนในพ ื้นที่จะ เรียกเป็น

ภาษาถิ่นว ่า “กาดนอ้ย” กาดนอ้ยเป็นตลาดเยน็ หมายถึง จะขายของตอนเย ็น ตอนเช ้าก ็จะมีพ ่อค ้าแม่ค ้า

เอาของมาขายเช่นกนั แต่จะเป็นพวกน  ้ า เต ้าหู ้ ปาท่องโก๋  หรือไม่ก ็กบัข ้าวส  าเร็จ  ส่วนในตอนเย ็นเริ่ม

ต ั้งแต่เท ี่ยงวนัเป็นตน้ไปจะเป็นของสด เช่น ผกัสดชนิดต่างๆ ให ้ชาวบ ้านและน ักท่องเที่ยวที่มาแม่ส าย

จบัจ ่ายใชส้อย 

(3) พระธาตุดอยเวา 

พระธาตุดอยเวา ต ั้งอย ูห่ม ู่ท ี่ 1 ต  าบลแม่สาย กอ่นถึงชายแดนแม่สายประมาณ 

100 เมตร บนดอยริมฝั่งแม่น  ้าแม่สาย ตามประว ัติกล่าวว ่า  พระองค ์เว าหรือ เว ้าผ ูค้รองนครโยนกนาค

พนัธุ ์ เป็นผ ูส้ร้างเพ ื่อบรรจุพระเกศาธาตุองคห์นึ่งเม ื่อ พ.ศ. 364  น ับ เป็นพระบรมธาตุท ี่เก ่าแก ่องค ์หนึ่ ง

รองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง นอกจากนี้บนดอยเวายงัเป็นจุดที่สามารถชมทิวท ัศน ์ของอ  าเภอแม่ส าย 

และแขวงท่าขี้ เหล็กทางฝั่งพม่าไดอ้ยา่งชดัเจนสามารถน  ารถขึ้นไปจนถึงพระธาตุได  ้

(4) ตลาดดอยเวา 

ตลาดดอยเวาเป็นแหล่งซื้ อ -ขายของฝากน ักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแม่

สายจะตอ้งแวะซื้อของฝากเพราะว ่าราคาประหยดัถูก แต่เดิมบริเวณนี้ เป็นที่ว ่างเปล่า ต ั้ งอย ู่บริ เวณหน ้า

วดัดอยเวาหรือปากทางขึ้นพระธาตุดอยเวาซึ่ งเป็นบริ เวณที่ดินของว ัด  หล ังจากน ั้นทางว ัดได ้ก ่อสร้าง

อาคารช ั้นเดียว เพ ื่อจดัสรรพ ่อคา้แม่ขายไดจ้องห ้องเช่าเพ ื่อขายของฝากโดยเงินที่ได ้จ ากค่าเช่าร้านทาง

วดัไดน้  ามาบูรณะปฏิส ังขรบริเวณรอบๆ วดัและพระธาตุดอยเวาให ้ดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อย  

สินคา้ที่น  ามาขายเป็นของฝากส่วนใหญ ่ ประกอบดว้ย เครื่องใช ้ไฟฟ้าเครื่อง

คิดเลขเสื้อผา้กนัหนาวเสื้อผา้แฟช ัน่ชุดว ่ายน  ้าถุงเทา้รองเทา้ของเล่นเด็กภาพโปสเตอร์พรมผา้ห่ม  
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ขนปุยขนมชนิดต่างๆฯลฯ สินคา้ส่วนใหญ ่จะผลิตในประเทศจีน มีบางอยา่งที่ผลิตในประเทศเมียนมาร์ 

อาทิเช่น เครื่องส  าอาง หรือขนมบางอยา่ง ซึ่ งสินคา้จะมีราคาไม่แพงมากนกั ยกตวัอยา่งเช่น เครื่องเล่นว ี

ซีดีเครื่องละประมาณ 1,000-1,200 (หากท  าการต่อรองราคาอาจจะลดลงเครื่องละไม่ถึงพ ัน) เครื่องคิด

เลขขนาดใหญ ่ราคาประมาณ 100 บาท ขนาดเล็กแบบพกพาราคาประมาณ 30 -60 บาท ส่วนของเล่นเด็ก

ที่ผลิตในประเทศจีนราคาถูก แต่คุณภาพและความคงทนกจ็ะตามราคาของสินคา้  

(5) ตลาดสายลมจอย 

ตลาดสายลมจอยเป็นแหล่งขายของฝากอีกที่หนึ่งคือบริเวณถนนสายลมจอย 

(สายลมโชย) ซึ่ งนกัท่องเที่ยวสามารถเดินเชื่อมมาจากตลาดดอยเวาได ้ สินค ้าที่ม ีจ  าหน่ายในตลาดก ็ม ี

ลกัษณะคลา้ยๆ กบัสินคา้ตลาดดอยเวา ซึ่ งในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ถนนสายลายจอยจะถูก เนรมิตให ้

เป็นเหมือนถนนขา้วสาร(แม่สาย) ม ีการปิดถนนคนเดินให ้นกัท่องเที่ยวและชาวบา้นไดเ้ล่นน  ้าสงกรานต ์

ซึ่ งไดเ้ริ่มเม ื่อปี 2547 เป็นครั้ งแรก 

(6) วดัถ  ้าผาจม  

วดัถ  ้ าผาจม ต ั้ งอย ู่หมู่1  ต  าบลแม่ส าย อย ู่ห่างจากต  าบลแม่ส าย ไปทางทิศ

เหนือประมาณ 1.5 กโิลเมตร วดัถ  ้าผาจมต ั้งอย ูบ่นเขาอีกยอดหนึ่งทางทิศตะวนัตกของวดัดอย เวา ติดกบั

แม่น  ้าสาย เป็นสถานที่ซึ่ งพระภิกษ ุสงฆน์ ัง่บ  าเพ ็ญเพ ียรภาวนา เช่น  พระอาจารยม์ ั่น  ภ ูริท ัตโต ซึ่ งม ีรูป

ปั้ นพระอาจารยม์ ัน่ ภ ูริทตัโตประดิษฐานไว ้บริ เวณว ัด ภายในถ  ้ าผาจมมีหินงอกยอ้ยอย ู่ตามผน ังและ

เพดานถ  ้า สวยงามวิจ ิตรตระการตา 

(7) ศูนยพ์ฒันาพนัธุ ์พ ืชจกัรพนัธ ์เพ ็ญศิริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  ได ้ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ให ้ม ูลนิธิชยัพฒันาร่วมกบัมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ด  าเนินการจดัต ั้ง “ศูนยพ์ฒันาพนัธุ ์พ ืชจกัรพนัธ ์เพ ็ญ

ศิริ” ขึ้นเพ ื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100  ปี  พระ เจ ้าวรวงศ ์เธอ พระองค ์เจ ้าจ ักรพ ันธ ์เพ ็ญศิริ  ใน

บริเวณส่วนหนึ่งของที่ด ินราชพสัดุ ทะเบียนที่ อชร 1 ต  าบลโป่งผา อ  าเภอแม่สาย จงัหวดั เชียงราย พ ื้นที่ 

135 ไร่ 1 งาน 10.3 ตารางวา มีวตัถุประสงคเ์พ ื่อปรับปรุงและพ ัฒนาพ ันธุ ์พ ืช ให ้เกษตรกรได ้ม ีพ ืชที่ม ี

ส ายพ ันธุ ์ท ี่ด ี ตอบสนองต่อความต ้องการของเกษตรกรด ้านพ ันธุ ์ พ ืช ทนทานต่อโรคและแมลงได ้

ผลผลิตที่ด ี (ศ ูนยพ์ฒันาพนัธุ ์พ ืชจกัรพนัธ ์เพ ็ญศิริ : ระบบออนไลน)์ถือไดว้ ่า เป็นแหล่งการท่องเที่ยว เชิง

เกษตรกรรมแห่งหนึ่งของอ  าเภอแม่ส ายที่น ักท่องเที่ยวให ้ความสนใจ  แวะ เว ียน เข ้าเ ย ี่ยมชมอย ่า ง

ต่อ เนื่อ ง อีกท ั้ งยงัม ีร้ านอาห ารของศูน ยฯ์  เอ งที่ ให ้บ ริก ารท ั้ งอ าหารกลางว ัน /อ าหารเย ็น  ส  าหรับ

ประชาชนในพ ื้นที่ นกัท่องเที่ยว และผ ูท้ ี่ส ัญจรไป-มา ชื่อร้าน “จนักะผกั” โดยว ัตถุดิบหล ักที่น  ามาปรุง
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อาหารกจ็ะเป็นผกัและผลไมส้ดที่ปลูกภายในศูนยฯ์แบบวนัต่อวนั  ท ั้ งนี้ ย งัม ีผ กัสดและผลิตภ ัณฑ ์ต่างๆ 

จ  าหน่ายท ั้งปลีกและส่ง อีกท ั้งทางศูนยพ์ฒันาพนัธุ ์พ ืชจกัรพนัธ ์เพ ็ญศิริ ได ้ว างแผนที่จะพ ัฒนาพ ันธุ ์พ ืช

อาหารที่ม ีความจ  าเป็นต่อการด  ารงชีพในชีว ิตประจ  าวนั เพ ื่อให ้เกษตรกรมีพนัธุ ์พ ืชที่ด ี แมไ้ม่ใช่พ ันธุ ์ท ี่ด ี

ท ี่สุดในเชิงเศรษฐกจิ แต่จะเป็นพนัธุ ์ท ี่ด ีพอสมควร สามารถสร้างผลผลิตที่ม ีคุณภาพให ้ก ับครัว เรือน 

สร้างความแข็งแรงม ัน่คงให ้เกดิขึ้นกบัตนเองและครอบครัวไดอ้ยา่งย ัง่ย ืน  

เทศบาลต  าบลแม่สายมีขอบเขตติดต่อกบัชายแดนพม่ามีแม่น  ้ าส ายเป็นเส ้น

แบ่งเขตชายแดนท ั้ง 2 ประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได ้รับความนิยมและเป็นจุดหมายปลายทางของ

นกัท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเชียงรายและแม่สาย เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อผ ่านแดนระหว่าง 2  ประ เทศ

ประชาชนของท ั้ง 2 ประ เทศใช ้เส ้นทางนี้ ส ัญ จรไปมา เพ ื่อการท่องเที่ยว  การค ้าชายแดน การลงทุน  

การซื้อสินคา้อุปโภค บริโภคและบริการต่างๆ นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวอ  าเภอแม่

ส ายก ็จะข ้ามฝั่ งไปประ เทศเมียนมาร์ บริ เวณแขวงท่าขี้ เหล็กฝั่ งต รงข ้ามแม่ส าย เพ ื่อซื้ อสินค ้าแล ะ

ผลิตภณัฑพ์ ื้นเม ืองและของที่ระลึกต่างๆ ในตลาดท่าขี้ เหล็ก  อาทิเช่น  หินหยกของประเทศเมียนมาร์ 

พลอย ทบัทิม ตวัแหวน สร้อยขอ้มือ ฯลฯ และยงัมีสินคา้และผลิตภ ัณฑ ์ที่ผลิตในประเทศจีนที่ผ ่านเข ้า

มาจากคุนหมิง มาทางเชียงตุงแลว้เขา้มาวางขายที่ตลาดท่าขี้ เหล็กนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่เม ื่อมาแล ้วก ็จะ

ถ่ายรูปตรงป้ายที่เขียนว่า “เหนือสุดยอดสยาม” บริเวณหัวสะพานฝั่งต  าบลเว ียงพางค  า อ  าเภอแม่สาย  

2) ต  าบลโป่งผา – อ  าเภอแม่สาย 

(1) ถ  ้าปลา 

ถ  ้าปลาในต  านานเชื่อว ่าเป็นสถานที่องคส์มเด็จพระส ัมมาส ัมพ ุทธเจา้เสด็จมา

ประทบัพระอิริยาบถ และไดท้รงอธิษฐานปล่อยปลาลงไวภ้ายในถ  ้านี้ตามต  านาน ได ้กล่าวว ่า  ประมาณ

พรรษาที่ 19 หรือ 20 หลงัจากตรัสรู ้ พระพ ุทธเจา้ได ้เสร็จมาโปรดสัตว ์และได ้เสด็จออกบิณฑบาต ณ 

เมืองโยนกนาคนครไชยบุรีศรีชา้งแสน โดยทรงโปรดพระเจา้สิงหรว ัติราชา ผ ูค้รองนคร และปู่ เจ ้าลาว

จก ทรงบิณฑบาตในเมืองแล ้ว เสด็จบิณฑบาตที่ถ  ้ าป ุ่ ม  จากน ั้นได ้ทรงด  าเนินเลียบ เชิงเขาไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใตม้ายงัถ  ้าเปลวป่องฟ้า ได ้ทรงน  าเอาปลาห่อหมก (ปลาห่อนึ่ ง)  ปลาไม ้หีบ ป้ิง ที่ทรง

ไดร้ับจากบิณฑบาตมาอธิษฐานให ้เขามีชีว ิต  และให ้พระอานนท ์เทน  ้ าจากบาตรพร้อมท ั้ งปล่อยปลา

เหล่าน ั้นลงไปในรูเหวบนถ  ้าเปลวป่องฟ้า น  ้าน ั้นไหลออกหนา้ผาไปทางทิศตะว ันออก ด ้วยเหตุนี้ ถ  ้ าน ั้น

จ ึงถูกเรียกว ่า “ถ  ้าปลา” พระพ ุทธเจา้ไดท้รงอธิษฐานเอากอ้นหินใหญ ่กอ้นหนึ่งปิดรูเหวที่ทรงเทน  ้าลงไป

น ั้นเสีย เอาพระห ัตถล์ ูบคล  าพระเกศามาเส ้นหนึ่ง ทรงอธิษฐานบรรจุไวใ้นกอ้นหินใหญ ่น ั้น  เพ ื่อให ้เป็น

ที่ส ักการบูชาแกค่นและเทพยดาสืบไป  
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ถ  ้าม ีน  ้าไหลภายในถ  ้าม ีปลาชนิดต่างๆ ท ั้ งใหญ ่น ้อยว ่ายออกมาให ้เห็นเป็น

ประจ  า และยงัมีพระพ ุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษ ุชาวพม่า ประชาชนท ั่วไป เรียกว ่า “พระ

ทรงเครื่อง” ซึ่ งเป็นที่เหลื่อมใสศรัทธาของประชาชนในแถบนี้   

สถานที่ต ั้งวดัถ  ้าปลาต ั้ งอย ู่บริ เวณบ ้านถ  ้ า  ต  าบลโป่งผา อ  า เภอแม่ส าย ห่าง

จากอ  าเภอแม่สายมาทางทิศใตป้ระมาณ 13 กโิลเมตร หากเดินทางมาจากตวั เมืองจ ังหว ัดเชียงรายจะอย ู่

ซ ้ายมือ (บริเวณจุดตรวจบ ้านถ  ้ า)  ม ีป้ายขนาดใหญ ่บอกไว ้อย ่างช ัด เจน ระยะทางจากปากทางเข ้าไป

ประมาณ 3 กโิลเมตร ระหว่างทางจะมีหมู่บา้นชาวจีนฮ่อ อย ู ่2 ขา้งทาง ซึ่ งจ ีนฮ่อที่อาศยัอย ูบ่ริ เวณนี้ เป็น

จ ีนฮ่อที่พลดัถิ่นมากจากประเทศจีนแผน่ดินใหญ ่ 

(2) วดัถ  ้าเสาหินพญานาค 

สมยักอ่นต ั้งเป็นวดัมีลกัษณะเป็นเนินดินมีคูน  ้ าโอบล ้อมบริ เวณว ัดไว ้คล ้าย

กบัที่ต ั้งของเมือง(เว ียง)ในสมยัเกา่ ดา้นทิศตะวนัตกติดกบัภ ูเขาใหญ ่ ม ีล  าห ้วยเล็กๆ น  ้าไหลออกจากรูใต ้

ถ  ้าไหลมารวมที่เดียวกนักบัล  าน  ้าท ี่มาจากแหล่งน  ้าถ  ้าปลาและถ  ้านอ้ย แล ้วไหลออกไปสู่หมู่บ ้าน เม ื่อ ปี 

พ.ศ. 2500 หลวงพ ่อนิรมล สุทธิญาโณ ไดเ้ดินทางยา้ยมาจากพ ุทธสถานถ  ้าปลามาพฒันาที่นี้  ตอนแรกยงั

ไม่ม ีประชาอุปถมัภ ์ต่อมาภายหลงัเม ื่อประมาณปี พ.ศ.2519 ชาวบา้นที่เคยอุปถมัภพ์ ุทธสถานถ  ้ าปลาได ้

แยก หมู่บา้น มาขออุปถมัภบ์  ารุงกบัหลวงพ ่อ  ท่านจึงอนุญ าตให ้มาบ  าเพ ็ญบุญได ้ ต่อจากน ั้นก ็ได ้เริ่ม

สร้างเสนาสนะขึ้นหลายอยา่ง อาทิเช่น กฏุ ิ ว ิหาร ศาสนา และห ้องน  ้า เป็นตน้  

ชื่อวดัถ  ้าเสาหิน ไดต้ ั้งตามชื่อของถ  ้าท ี่อย ูท่างทิศตะวนัตก ในถ  ้าน ั้นมีลกัษณะ

เป็นหินยอ้ยลงมาจรดเบื้องล่าง ม ีส ันฐานคลา้ยเสาบา้นมีหลายๆ ตน้ ในถ  ้ าน ั้นลึก เข ้าไปประมาณ  40 -70 

เมตร(เคยเป็นที่เกบ็วตัถุโบราณ)ที่สุดของถ  ้าเป็นที่โล่งกวา้ง ณ  ที่ตรงนี้ จะ เรียกว ่า ลาน(ข่วง) พญานาค 

อ ันเป็นที่มาของค  าว ่า “ถ  ้ า เส าหินพญานาค” ปัจจ ุบ ันนี้ เนื้อที่ของว ัดมีอย ู่ 80  ไร่  3  งาน 6 0  ตารางว า 

ปัจจ ุบนัมีพระครูประภสัร์จ ิตส ังวร เป็นเจา้อาวาส  

(3) วนอุทยานแห่งชาติถ  ้าหลวง – ขนุน  ้านางนอน 

แห ล่งท่อ ง เที่ยว อีก แห่ งห นึ่ งขอ งอ  า เภ อแม่ส าย  ได ้จ ัดต ั้ ง ขึ้ น เม ื่อ เดือน 

ธ ันวาคม พ.ศ. 2529 พ ื้นที่ครอบคลุมห ัวดอยนางนอนท ั้งหมดอย ูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางนอน 

เป็นพ ื้นที่ร ับผดิชอบของทอ้งถิ่นต  าบลโป่งผา อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีเนื้อที่ 8  ตารางก ิโลเมตร 

หรือประมาณ 5,000 ไร่ ม ีพ ื้นที่ส  าหรับบริการนกัท่องเที่ยวอย ู ่2 แห่งคือ  
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ก) บริ เวณวนอุทยานถ  ้ าหลวง มีเนื้อ ที่ 12  ไร่  ต ั้ งอ ย ู่ท ้องที่บ ้านน  ้ าจ  า 

ต  าบลโป่งผาอ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เป็นที่ต ั้งส  าน ักงานวนอุทยานแห่งชาติถ  ้ าหลวง -ข ุนน  ้ านาง

นอน 

ข) บริเวณขนุน  ้านางนอน มีเนื้อที่ 8 ไร่ ต ั้งอย ูท่อ้งที่บา้นจอ้ง ต  าบลโป่ง

ผา อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  

การเดินทางสามารถเดินทางไดโ้ดยใชท้างหลวงหมายเลข 10  จากเชียงราย –

แม่สาย ระยะทางประมาณ 60 กโิลเมตร จากน ั้น เลี้ ยวซ ้ายตามป้ายชื่อ  (ปากทางเข ้าอย ู่บริ เวณตรงข ้าม

โรงเรียนบา้นน  ้าจ  า ต  าบลโป่งผา) วนอุทยานถ  ้าหลวง–ขนุน  ้านางนอน ระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร 

3) ต  าบลห ้วยไคร้ – อ  าเภอแม่สาย 

พระธาตุดอยตุง 

พระธาตุดอยตุงนอกจากมีความส  าค ัญ ในทางพ ุทธศาสนาแล ้วบนยอดดอยตุง

เป็นยอดเขาที่สูงของจงัหวดัเชียงราย เป็นที่อย ูอ่าศยัของชาวเขาเผา่ต่างๆ อาทิเช่น อีก อ้หรืออาข่า ม ูเซอ

ด  า ม ูเซอแดง เยา้ และลีซอ เป็นตน้ ในอดีตพ ื้นที่ส่วนใหญ ่เป็นพ ื้นที่ปลูก ฝ่ิน กญัชา ชาวบ ้านถางป่า/ท  า

ไร่เล ื่อนลอย และเป็นพ ื้นที่ผา่นของเส ้นทางยาเสพติด ภายหล ังต่อมาภาครัฐได ้ให ้ความสนใจในการ

พฒันาพ ื้นที่ให ้ม ีความอุดมสมบูรณ์ขึ้ นอีกครั้ งหนึ่ ง  รวมท ั้งการจ ัดสรรที่ท  าก ินให ้กบัพวกชาว เขาเผ ่า

ต่างๆ ไดม้ ีท ี่ท  ากนิอยา่งเป็นหลกัแหล่งไม่อพยพเร่ร่อนไปตดัไมท้  าลายป่าเพ ื่อปลูกพ ืชไร่อ ีกต่อไป  

ดว้ยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีความ

สนพระทยัที่จะพฒันาดอยตุงให ้เป็นพ ื้นที่อ ุดมสมบูรณ์ม ีการใช ้ทรัพยากรธรรมชาติอย ่างเหมาะสม

พร้อมท ั้งยกระดบัคุณภาพชีว ิตของประชาชนในบริเวณน ั้นให ้ดีขึ้ น  คณะกรรมการที่รับผ ิดชอบจึงเห็น

ควรจดัพ ื้นที่ภายใตโ้ครงการพฒันาดอยตุง เป็นท ั้งท ี่พ  านกัและที่ทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมชนนี จ ึงไดจ้ดัสร้างต  าหนกัที่ประทบัขึ้นบนดอยตุงดงัที่ปรากฎในปัจจ ุบนั  บนยอดเขาสูงของดอยตุง 

ม ีท ิวทศันส์วยงามสามารถมองเห็นเทือกเขาอนัสลบัซ ับซ ้อนและทิวทศันเ์บื้องล่างไดอ้ยา่ยช ัดเจน ความ

สดชื่นของอากาศที่ไดส้ ัมผสัระคนกบัความงามอนัน่าพ ิศวงของแมกไม ้ท ี่ก  าล ังเจริญ เติบโตเขียวขจีไป

ท ัว่แนวแลว้จะท  าให ้ไดร้ับความอิ่มเอิบใจจากการส ังเกตลกัษณะสัณฐานที่ต ั้งของดอยตุงแล ้วจะ เห็นได ้

ว ่าอย ูบ่ริเวณส่วนทอ้งของดอยนางนอน  

การเขา้เยอืนพระต  าหนกัดอยตุงน ั้น  ม ีข ้อพ ึงปฎิบ ัติท ี่น ักท่องเที่ยวควรแต่งกาย

สุภาพ ไม่สวมกางเกงขาส ั้นหรือเสื้อไม่ม ีแขน เป็นที่ประท ับแปรพระราชฐานเพ ื่อทรงงานของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โปรดเกลา้ฯ ให ้กรมชลประทานปลูกสร้างขึ้ นส  าหรับประท ับพ ักผ ่อน
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และทรงงานปลูกป่าร่วมกบัโครงการพฒันาดอยตุง โดยครั้ งหนึ่งเคยรับส ั่งว ่า "ฉนัจะไม่สร้างบ ้านอย ู่ท ี่น ี่ 

ถา้ไม่ม ีโครงการพฒันาดอยตุง"  

ท ั้งนี้พระต  าหนกัดอยตุง สร้างขึ้ นด ้วยพระราชทรัพยส์่วนพระองค ์ ซึ่ งสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจา้พ ี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันาฯ ได ้พระราชทานแนว

พระราชด  าริในการออกแบบสร้างต  าหน ัก  โดยเน ้นที่ความ เรียบง่ายและประโยชน ์ใช ้สอยเป็นส  าค ัญ 

พระต  าหนกัดอยตุงเริ่มด  าเนินการสร้างเม ื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีม ีพ ระชนมาย ุได ้ 88 

พรรษา โดยมีพ ิธีลงเสาเอก หรือที่ชาวภาคเหนือเรียกว ่า "พ ิธีปกเสาเฮือน"เมื่อวนัที่ 23 ธ ันวาคม 2530  

ปัจจ ุบนัเป็นท ั้งสถานที่ท ่องเที่ยว สถานทดลองวิจยัพนัธุ ์พ ืช และแหล่งจ  าหน่าย

สินคา้พ ื้นเม ืองของชาวเขาเผา่ต่างๆ ในพ ื้นที่ดว้ย ซึ่ งนกัท่องเที่ยวนิยมมาพกัผ ่อนอย ่างต่อ เนื่องตลอดท ั้ง

ปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนสิงหาคม–กมุภาพนัธ ์ จะมีนกัท่องเที่ยวมาจ  านวนมาก  

การเดินทางไปพ ระธ าตุดอ ยตุงพ ระธ าตุดอ ยตุง อย ู่ห่า งจากต ัว เม ืองแม่ส าย

ประมาณ 48 กโิลเมตร แยกซ้ายจากทางหลวงหมายเลข 110  ตรงก ิโลเมตรที่ 871 -872  เข ้าทางหลวง

หมายเลข 1148 ประมาณ 17 กโิลเมตร เป็นทางราดยางตลอดและขึ้นเขาสูง ขึ้ น เรื่อยๆ พระธาตุดอยตุง

เป็นที่บรรจ ุพระรากขวญัเบื้องซ ้ายของพระพ ุทธเจา้ น ับ เป็นครั้ งแรกที่พ ระพ ุทธศาสนาล ัทธิล ังกาวงศ ์

ไดม้าประดิษฐานที่ลา้นนาไทย ถือไดว้ ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอ  าเภอแม่สายที่โด่งดงัอนัดบัตน้ๆ ดว้ย  

4) ต  าบลศรีเม ืองชุม – อ  าเภอแม่สาย 

หนองน  ้าพ ุ 

หนองน  ้าพ ุเป็นแหล่งน  ้าอย ูใ่นพ ื้นที่ของอ่างเก ็บน  ้ าขนาดกลางในอ  าเภอแม่สาย 

ต ั้งอย ูใ่นพ ื้นที่ “บา้นจอ้ง” อย ูใ่กลก้บัถ  ้าหลวง ถือได ้ว ่า เป็นสิ่ งอ ัศจรรย  ์เพราะว ่าเม ื่อ เวลาส่งเสียงหรือ

ปรบมือดงัๆ ใกลก้บัหนองน  ้ า  จะท  าให ้น  ้ ากลางหนองจะมีฟองน  ้ าพ ุ่งขึ้ นมาบนผ ิวน  ้ า  ย ิ่ง เสียงด ังมาก

เท่าไหร่ฟองน  ้าจะย ิง่เพ ิ่มมากขึ้น นอกจากนี้บริ เวณโดยรอบยงัมีบรรยากาศทิวท ัศน ์ท ี่สวยงามอีกแห่ง

หนึ่งของแม่สายดว้ย  

2.1.1.3 ศกัยภาพของอ  าเภอแม่สาย  

อ  าเภอแม่สายมีท  าเลที่ต ั้งทางภ ูม ิศาสตร์เป็นพ ื้นที่ตามแนวระ เบียงเศรษฐก ิจ เหนือ  – ใต ้

(North-South Economic Corridor: NSEC) ตามกรอบความร่วมมืออนุภ ูม ิภาคลุ่มน  ้าโขง (GMS)  

บริบทพ ื้นที่จ ึงม ีศ ักยภาพ เป็นประตูเชื่อมโยงกลุ่มประ เทศจีน พม่า โดยมีการพ ัฒนา

โครงข่ายถนน 4 ช่องจราจรอ  าวยความสะดวกสามารถสร้างความร่วมมือกบัประ เทศเพ ื่อนบ ้านของ

การคา้ การลงทุน การท่องเที่ยว การว ิจยั วฒันธรรม การเกษตร และโลจิสติกส ์ (Logistics)อีกท ั้ งม ีพ ื้นที่
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การเกษตรที่อ ุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิตอาหาร และสินคา้เกษตรที่ส  าค ัญของภาคเหนือ  อ ันได ้แก ่ ข ้าว

เจา้หอมมะลิ ขา้วเหนียว ชา กาแฟ ลิ้นจ ี่ ล  าไย ส ับปะรด ส ้มโอ ขิง  ข ้าวโพด ปลานิล  โคเนื้อ  และสุกร 

โดยมีโอกาสเป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรที่ม ีศ ักยภาพ เพ ื่อ เพ ิ่มมูลค่าในการแข่งข ันเฉพาะอย ่างย ิ่งข ้าว

หอมมะลิ ชา กาแฟ ยางพารา และพ ืชพลงังานรองรับสถานการณ์ดา้นการผลิตทางการเกษตรของโลกที่

เปลี่ยนไป โดยเฉพาะราคาพ ืชอาหาร และพ ืชพลงังานเกดิแรงจูงใจให ้ภาคการเกษตรขยายการผลิตเพ ื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตลาดโลก  

อ  าเภอแม่สายมีศ ักยภ าพด ้านการท่อ งเที่ยว ทางธร รมชาติ เชิงนิเ วศน ์ เชิงเกษ ตร เชิง

สุขภาพ  ประว ัติศาสตร์ ศ ิลปว ัฒ นธรรมล ้านนา มีท ุนทางส ังคม และว ัฒนธรรมล ้านนาผสมผสาน

วฒันธรรมชาวไตอ ันเป็นอ ัตล ักษณ์ที่โดดเด่น ประ เพณีภาษาท ้องถิ่น  ศ ิลปกรรม โบราณสถาน ที่ม ี

ประว ัติศาสตร์เก ่า แก ่และความหลากหลายทางชาติพ ันธุ ์ โดยเฉพาะชนเผ ่าชาว เขากลุ่มต่างๆ การ

ท่อง เที่ย วมีฐ านทรัพ ยากรด ้านการท่อ งเที่ยว ที่ม ีค วามแตกต่า งและสามารถพ ัฒ นา เชื่อ มโยง  การ

ท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจ ังหว ัด  ตลอดจนการพ ัฒนาเชื่อมโยงกบักลุ่มประ เทศอนุภ ูม ิภ าคลุ่มน  ้ าโข ง

ตอนบน (GMS) โดยสามารถจ ัดกลุ่ม การท่องเที่ยว  (Cluster) ได ้หล ากหลายของการท่องเที่ยว เชิง

วฒันธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์และการท่องเที่ยวชายแดน  

อยา่งไรกต็าม อ  าเภอแม่สายกม็ ีอ ุปสรรคในการพ ัฒนาที่ส  าค ัญ  ได ้แก ่ ระบบขนส่งและ

ระบบโลจิสติกส ์ (Logistics)ยงัไม่ม ีความพร้อมท ันต่อ เวลาปัจจ ุบ ันท  าให ้ต ้นทุนการขนส่งสินค ้าสูง 

เนื่องจากให ้ความส  าคญักบัโครงข่ายถนนขนส่งดว้ยรถบรรทุกมากกว่าขนส่งทางน  ้ าสู่จ ีนผ ่านประเทศ

ลาว  และประเทศเมียนมาร์ เส ้นทางหล ักในเขตเมืองมีจ  ากดัยงัไม่ม ีถนนรอบนอกวงแหวนในการ

คมนาคมขนส่งการจราจรแออดัไม่สะดวกในช ัว่โมงเร่งด่วน และช่วงเทศกาลการท่องเที่ยว  

นอกจากนี้การคา้ชายแดนยงัพบอุปสรรคด ้านกฎระเบียบทางการค ้า การขนส่ง ท ั้ งคน 

รถบรรทุก และสินคา้ของประเทศในอนุภ ูม ิภาคลุ่มน  ้าโขงตอนบน (GMS) ย งัไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

และมีมาตรการกดีกนัทางการคา้ ท ั้งทางภาษ ีและมิใช่ภาษ ีรวมถึงการเกบ็ค่าธรรมเนียมการผา่นแดนที่ไม ่

เป็นธรรมมีการน  าเขา้สินคา้จากประเทศจีนเข ้ามาแข่งข ันกบัผ ูป้ ระกอบการท ้องถิ่น  ประกอบกบั  ฝ่ าย

ประเทศจีนไดล้งทุนเช่าพ ื้นที่ในฝั่งประเทศลาว เพ ื่อประกอบธุรกจิรองรับการพ ัฒนาตามเส ้นทางถนน 

R3A สะพานขา้มแม่น  ้าโขงเชียงของ-ห้วยทราย 

นอกจากน ั้นดา้นการท่องเที่ยว อ  าเภอแม่สายเป็นแหล่งที่ม ีผ ูน้ ิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เป็น

จ  านวนมาก ในปีพ ุทธศกัราช 2556 มีบ ุคคลผา่นเข ้าจ  านวน 2 ,344 ,086คน ออกจ  านวน 2 ,326 ,297คน 

(ด่านตรวจคนเข ้าเม ืองอ  าเภอแม่ส าย, 2556 : 1)มีสถานที่ท ่อง เที่ยวหลายแห่ง ส่วนใหญ ่เป็นแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ประว ัติศาสตร์ ศาสนา และศิลปว ัฒนธรรมมีการเข ้าถึงพ ื้นที่สะดวกและมี

ระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถเชื่อมโยงกบัการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนบนและประเทศเพ ื่อน

บ ้านได ้ อย ่างไรก ็ตามระบบการบริห ารจ ัดการการท่องเที่ยว ขาดก ารประสานและสร้า งเครื อข่า ย

เชื่อมโยงกบัจงัหวดัอื่นๆ และกลุ่มประเทศในอนุภ ูม ิภาคลุ่มน  ้าโขง (GMS) ประกอบกบัแหล่งท่องเที่ยว

มีการพฒันาไม่เต็มรูปแบบไม่สามารถน  าศกัยภาพมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มที่ไม ่ได ้มาตรฐานและก ิจกรรมการ

ท่องเที่ยวยงัไม่เป็นที่นิยมมากนกั ท ั้งนี้ตอ้งมีการพฒันาดา้นสถานที่พกัแรมและบุคลากรเพ ิ่มขึ้ น  โดยใน

อนาคตปริมาณการคา้และนกัท่องเที่ยวผา่นแดนจะเป็นตวัก  าหนดความต ้องการบริการด ้านโครงสร้าง

พ ื้นฐานของเมือง 

ดา้นการเกษตร พ ื้นที่การเกษตรส่วนใหญ ่ขาดแคลนน  ้าโดยเฉพาะในฤดูแลง้ แหล่งน  ้ ากกั

เกบ็น  ้าไม่พอเพ ียง และขาดการบริหารจดัการทรัพยากรน  ้ าอย ่างเป็นระบบ ผลผลิตทางการเกษตรขาด

การสนบัสนุน และการเพ ิ่มมูลค่าการผลิต การกระจายสินคา้ไม่ม ีตลาดรองรับ  

ด ้านท รัพ ย ากรมนุษ ย ์ ป ระชาชนส่ ว นใหญ ่ยงัม ีฐ านะสังคมผ ู ้สู งอ าย ุม ากขึ้ น  และ 

ประชากรวยัเด็กเล็กลดลง ประชาชนมีปัญหาดา้นสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยงที่นิยมการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 

ยาเสพติด เพศสัมพนัธ ์กอ่นวยัอนัควร โรค AIDS อตัราการเจ ็บ ป่วยด ้วยโรคเรื้ อรังอย ู่ในระด ับสูงขาด

การออกก  าล ังกาย ก ารบ ริโภ คอาหารไม่ถูกหล ักโภ ชนาการ  มีปัญหาความเครียดและสุขภ าพจิต 

ตลอดจนภยัจากอุบตัิเหตุจราจร การผลิตก  าล ังแรงงานไม่ตรงกบัความต ้องการของตลาดแรงงานเป็น

อุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม สถาบ ันครอบครัวและวิถีชีว ิตประชาชนได ้รับผลกระทบ

จากปัญหาหนี้สินขาดที่ดินท  ากนิ แรงงานต่างดา้ว และยาเสพติดที่รอรับการแกไ้ขจากทุกภาคส่วน  

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเผชิญปัญหาสิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรม  โดยเฉพาะ

การลดลงของพ ื้นที่ป่าไมคุ้ณภาพอากาศต  ่าม ีมลพ ิษและฝ ุ่ นละอองเกนิมาตรฐานในฤดูแล ้งปัญหามลพ ิษ

จาก หมอกควนั ขยะ และน  ้าเสียจากชุมชน ปัญหาสาธารณภยัที่เกดิขึ้นไม่ไดร้ับการแกไ้ขไดท้นัเวลาจาก

ภยัพ ิบตัิต่างๆ  และน  ้ากดัเซาะตลิ่งตามล  าแม่ส ายเป็นแม่น  ้ าส  าค ัญของอ  าเภอ ปัญหาสภาวะโลกร้อน

ส่งผลให ้เกดิภยัธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้ อุทกภยั ดินถล่ม  ภ ัยหนาว  หมอกคว ัน ไฟ ป่า เป็นต ้น รวมถึงมี

ความเสี่ยงจากแผน่ดินไหว  

ด ้านส ังคมและความม ั่นคง ปัญห าความม ั่นคงตามแนวชายแดนท ั้ งปัญหายาเสพติด 

แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เม ือง การขอลี้ ภ ัย  การก ่อการร้ายข ้ามชาติ ซึ่ งบางครั้ งแฝงเข ้ามาในคราบ

นกัท่องเที่ยว รวมท ั้งนโยบายและสถานการณ์ของประเทศเพ ื่อนบา้นไม่แน่นอน  
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ดา้นการบริห ารและจ ัดการ การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาคประชาชน เพ ื่อรองรับการพฒันาพ ื้นที่เศรษฐก ิจชายแดนยงัขาดความ

พร้อม การบริหารและจดัการมีความกา้วหนา้ชา้ การพฒันา การเพ ิ่มขีดความสามารถในการแข่งข ันสู ้

ประเทศจีนไม่ไดท้ ี่ขยายรวดเร็วกว ่า เนื่องดว้ยกฎหมาย กฎระเบียบ  และข ้อปฏิบ ัติของภาครัฐของไทย

ส่งผลให ้การบริหารและจดัการในพ ื้นที่ไม ่ส ามารถด  าเนินการได ้อย ่างเต็มศ ักยภาพของพ ื้นที่ในทาง

ตรงกนัขา้มผ ูป้ระกอบ (ภาคเอกชน) ในพ ื้นที่จะใชล้กัษณะความสัมพนัธ ์ในพ ื้นที่ชายแดนในการติดต่อ

และประสานการด  าเนินธุรกจิและบริการในลกัษณะเป็นส่วนตวัค่อนขา้งสูงจ ึงส่งผลให ้ภาพรวมในการ

บริหารและจดัการด  าเนินไปไดภ้ายใตก้รอบของความร่วมมือส่วนตวัเป็นส่วนใหญ ่ท  าให ้ศ ักยภาพการ

พฒันาในพ ื้นที่ท ั้งดา้นการคา้ การลงทุน การท่องเที่ยวและดา้นอื่นๆ ยงัม ีข ้อจ  ากดั เป็นอย ่างมากซึ่ ง เป็น

ประเด็นที่ตอ้งไดร้ับการแกไ้ขและสนบัสนุนต่อไป  

ดา้นระบบคมนาคม อ  าเภอแม่สายเป็นศูนยก์ลางชายแดนที่ม ีการเติบโตของเมืองอย ่าง

ต่อเนื่องต ั้งอย ูเ่หนือสุดติดกบัประเทศเมียนมาร์ม ีแม่น  ้าสายซึ่ งเป็นล  าน  ้ าแคบๆ ก ั้นพรมแดนระหว่างแม่

สายของไทยกบัท่าขี้ เหล็กของพม่าซึ่ งเป็นเมืองที่ม ีการขยายตวัมาก การเชื่อมโยงภายในประเทศผา่นทาง

หลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขนาด 4 ช่องจราจรมีมาตรฐานพ ิเศษ  ส่วนใหญ ่การเดินทาง

เป็นไปอยา่งสะดวก เนื่องจากมีเส ้นทางเชื่อมภายในอ  าเภอและระหว่างอ  าเภออยา่งท ัว่ถึง เช่น  ทางหลวง

หมายเลข 1290 (แม่สาย-เชียงแสน) มีสภาพค่อนข ้างดีและทางหลวงหมายเลข 1129 (เชียงแสน -เชียง

ของ) เป็นตน้  

อยา่งไรกด็ี ถนนไปยงัอ  าเภอฝาง จ ังหว ัดเชียงใหม่ (หมายเลข 1089) และถนนภายใน

อ  าเภอแม่สายยงัมีสภาพไม่ดีนกัควรมีการปรับปรุงให ้เหมาะสมกบัการเติบโตของเมืองและรองรับต่อ

การจดัต ั้งเป็นเขตเศรษฐกจิพ ิเศษ ถนนที่ควรปรับปรุงในระยะส ั้ น  ได ้แก ่ ถนนเหมืองแดง -บ ้านสันนา 

ถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนเลี่ยงเม ืองของกรมโยธาธิการ สะพานขา้มแม่น  ้ าส ายแห่งที่ 2 ในระยะ

กลาง ควรส่งเสริมการปรับปรุงกอ่สร้างเส ้นทางแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก-เชียงตุง ทางเลี่ยงเม ืองแม่ส าย (กรม

ทางหลวง) และในระยะยาวปรับปรุงทางหลวงแผ ่นดินหมายเลข 1 ให ้เป็น 6 ช่องจราจร ด ้านการ

คมนาคมขนส่งระหว่างประเทศน ั้นมีศ ักยภาพพอควรในปัจจ ุบ ัน  แต่ย งัไม่เหมาะกบัการบรรทุกของ

หนกัมากนกั ส  าหรับทางหลวงหมายเลข R3W เชื่อมไปพม่าและเชียงตุง ระยะทาง 182 กโิลเมตรน ั้นการ

กอ่สร้างปรับปรุงแลว้เสร็จต ั้งแต่ปลายปี 2545 

กล่าวโดยสรุปไดว้ ่า ดว้ยศกัยภาพของบริบทพ ื้นที่ต ั้งของอ  าเภอแม่สายจะกอ่ให ้เกดิมูลค่า

ทางดา้นการคา้ การลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ เป็นตน้ ไดอ้ยา่งมหาศาล เนื่องด ้วยความพร้อมของ
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ทรัพยากรในพ ื้นที่ท ี่ม ีความหลากหลาย หากมีการก  าหนดทิศทางการพ ัฒนาอย ่างช ัด เจนและตรงต่อ

ความตอ้งการของคนในพ ื้นที่และศกัยภาพในทุกดา้นจะท  าให ้พ ื้นที่ม ีความสามารถในการแข่งข ันและ

สร้างมูลค่าไดอ้ยา่งต่อเนื่องในทิศทางบวกเพ ิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ดา้นการท่องเที่ยว  เนื่องจากอ  าเภอ

แม่สายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ม ีความหลากหลาย อาทิ ขนบธรรมเนียบประเพณีและศิลปวฒันธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติทางระบบนิเวศ ตลาดสินคา้และบริการ ตลอดไปจนถึงภ ูม ิปัญญาท ้องถิ่นสามารถ

จดัเป็นกลุ่มการท่องเที่ยวได ้เช่น การท่องเที่ยวเชิงศ ิลปวฒันธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  การท่องเที่ยว

ตลาดสินคา้และบริการ เป็นตน้ จะเป็นการกระตุน้และส่งเสริมศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวของอ  าเภอแม่

สาย อ  าเภอชายแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี  

 

2.1.2 แขวงท่าข ี้เหลก็ รัฐฉาน  

จากการทบทวนบริบทท ั่วไปของแขวงท่าขี้ เหล็ก  รัฐฉาน ล ักษณะทางภูม ิศาสตร์ เศรษฐก ิจ 

ส ังคม และแหล่งท่องเที่ยว เพ ื่อน  ามาเป็นแนวทางในการว ิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี้  

2.1.2.1 สภาพท ัว่ไปของรัฐฉาน  

รัฐฉานเป็นเขตการปกครองที่ใหญ ่ที่สุดใน 14  เขตการปกครองของประเทศเมียนมาร์

พ ื้นที่ท ั้งหมดของรัฐฉานครอบคลุม 155 ,800 ตารางกโิลเมตร หรือเกอืบหนึ่งในสี่ของพ ื้นที่ท ั้ งหมดของ

ประเทศเมียนมาร์ ฉาน เป็นชื่อที่พม่าใช ้เรียกกลุ่มคนพ ูดภาษาไตที่อาศ ัยอย ู่ใ นภาคเหนือของประเทศ

เมียนมาร์ (เสมอชยั พ ูลสุวรรณ, 2552: 1)ดงัน ั้น ชื่อรัฐฉานจึงมาจากชื่อของกลุ่มชาติพ ันธุ ์ ไต (ไทใหญ ่) 

ซึ่ งเป็นกลุ่มชาติพนัธุ ์ท ี่อาศยัอย ูใ่นพ ื้นที่ร ัฐฉานเป็นส่วนใหญ ่ กลุ่มชาติพ ันธุ ์ท ี่อาศ ัยในรัฐฉานสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี้  

กลุ่มที่ 1 ชาวไทใหญ ่ หรือไทหลวง (ไตโหลง) หรือเงี้ ยว  

กลุ่มที่ 2 ชาวไทลื้อ  ม ีถ ิ่นฐานอย ู่ในแคว ้นสิบสองปันนาของประเทศจีน ทาง

ตะวนัออกของรัฐฉาน  

กลุ่มที่ 3 ชาวไทเขิน (ไตขึน) เป็นประชากรส่วนใหญ ่ของเมืองเชียงตุง  

กลุ่มที่ 4 ชาวไทเหนือ (ไตเหลอ) อาศยัอย ูใ่นแควน้ใตค้ง ( เต ้อหง) ของประเทศ

จีน 

นอกจากกลุ่มชาติพนัธุ ์กลุ่มใหญ ่ 4 กลุ่มที่อาศยัในรัฐฉานยงัมีชนเผ ่าพ ันธุ ์อ ื่นๆ 9 ชนเผ ่า 

อาทิเช่น ปะโอ (Pa-oh)อินทา ( Intha)ลาหู่ห รือมูเซอ (Lahu)  อาข่า(Ahka)ลีซูหรือลีซอ (Lisu)ตวงโย 

(Taung Yo)ทะนุ (Danu)จ ิงเป่า (Jinghpaw) และปะหล่องหรือดาระอ ั้งหรือตะอ ั้ง (Ta’ang) 
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รัฐฉานมีอาณาเขตติดต่อกบัพ ื้นที่อ ื่นดงันี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกบั รัฐกะฉิ่น (ประเทศเมียนมาร์)  เขตเต๋อหง เขตเป่ าซาน และ

เขตหลินซาง (มณฑลยนูนาน ประเทศจีน)  

ทิศ ตะ ว ันออก  ติดต่อ ก ับ  เขตซือ เหม า เขตสิบส องปันนา (มณฑลย ูนน าน 

ประเทศจีน) แขวงหลวงน  ้าทา และแขวงบ่อแกว้ (ประเทศลาว)  

ทิศ ใต ้ ติดต่อ ก ับ  จ ังห ว ัด เชีย งร าย  จ ังห ว ัด เชีย ง ให ม่  จ ังหว ัดแม่ฮ่อ งส อน  

(ประเทศไทย) รัฐกะยา และรัฐกะเหรี่ยง (ประเทศเมียนมาร์)  

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั เขตมณัฑะเลยแ์ละเขตสะกาย (ประเทศเมียนมาร์)  

การปกครองของรัฐฉาน แบ่งการปกครองเป็น 12 แขวง 54 เม ือง 193ต  าบลประกอบด ้วย 

1) แขวงตองจย ี2) แขวงดอยแหลม 3) แขวงจ๊อกแม 4) แขวงหมู่แจ ้5) แขวงเล่ากก์า่ย 6)  แขวงก ุนโหลง 

7) จงัหวดัล่าเสี้ ยว 8) แขวงเชียงตุง 9) แขวงเมืองสาด 10) แขวงเมืองพยาค 11) แขวงท่าขี้ เหล็ก  และ12) 

แขวงโหป่าง (Hopang)(แขวงโหป่าง (Hopang) ไดร้ับการแต่งต ั้งเป็นเขตการปกครองแขวงที่ 12 ของรัฐ

ฉาน เมื่อ เดือนกนัย ายน 2011 (พ .ศ . 2554)  ครอบคลุมพ ื้นที่การปกครอง 4 เม ือ ง ได ้แก ่ เหม่เม ี้ ย ว

(Mongmao)  ป๋ างหวาย (Pangwaun (Panwai))นาพาน (Namphan (Ngaphan))และป๋างยาง (Pangsang 

(Pangkham))โดยเมืองหลวงของรัฐฉาน คือ  แขวงตองจย ี ม ีประชากรประมาณ 150,000 คน ส  าหรับ

เมืองที่ม ีความส  าคญัดา้นอื่นๆ ไดแ้ก ่เม ืองสีป้อ เม ืองล่าเสี้ ยว แขวงเชียงตุง และแขวงท่าขี้ เหล็ก  

รัฐฉานมีระบบการขนส่งสาธารณะ ประกอบดว้ย เส ้นทางรถไฟ และสนามบิน  

เส ้นทางรถไฟมี 2 เส ้นทาง คือ เส ้นทางเมืองลอยกอ – เม ืองล่าเสี้ ยว  และ เส ้นทางเมือง

ลอกจอก – เม ืองน  ้าจ๋าง ท ั้งนี้ร ัฐทหารพม่ามีโครงการสร้างเส ้นทางรถไฟในรัฐฉานเพ ิ่ม 3 เส ้นทาง ได ้แก ่

เส ้นทางเมืองน  ้าจ๋าง – เม ืองสีป้อ (ภาคใตสู้่ภาคเหนือ) เส ้นทางเมืองน  ้าจ๋าง – เม ืองเชียงตุง (ภาคใต ้สู่ภ าค

ตะวนัออก) เส ้นทางเมืองล่าเสี้ ยว – เม ืองหมู่แจ ้(รัฐฉานภาคเหนือ) และมีแนวโน ้มที่จะสร้างทางรถไฟ

จากเมืองนายขา้มแม่น  ้าสาละวินมายงัเม ืองท่าขี้ เหล็ก (ศ ูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารเก ี่ยวกบัรัฐฉาน (สหภาพ

พม่า): ระบบออนไลน)์  

สนามบินมี 4 แห่ง คือ สนามบินเฮโฮ (Heho Airport) สนามบินลาเสียว (Lasiho Airport) 

สนามบินท่าขี้ เหล็ก (Tachilek Airport) และสนามบินเชียงตุง(Kengtung Airport) 
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2.1.2.2 ศกัยภาพของแขวงท่าขี้ เหล็ก รัฐฉาน  

แขวงท่าขี้ เหล็ก เป็นเมืองส  าค ัญ เศรษฐก ิจของรัฐฉานที่ม ีชายแดนติดกบัไทย บริ เวณ

อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เป็นจุดยทุธศาสตร์ส  าค ัญ ในการเชื่อมต่อท ั้ งทางด ้านส ังคม/ว ัฒนธรรม 

เศรษฐกจิ และความม ัน่คงระหว่างประเทศไทยกบัพม่า 

แขวงท่าขี้ เหล็กมีระบบการขนส่ง ไดแ้ก ่สนามบินที่เชื่อมโยงกบั 3 เม ืองในประเทศเมียน

มาร์ คือ  เม ืองย ่างก ุง้  เม ือ งม ัณฑะเล ย ์และ เมืองเชียงตุง โดย เส ้นทางถนน เชื่อม ต่อกบั เมือ งเชียงตุง

ระยะทาง 106 กโิลเมตร ไปทางทิศ เหนือตามทางหลวงเอ เชีย AH2 และผ ่านเมืองเชียงตุงไปทางทิศ

ตะวนัตกไปเมืองตองจยเีม ืองหลวงของรัฐฉาน และทางทิศตะวนัออกโดยเส ้นทางทางหลวงเอ เชีย AH3 

ผา่นเมืองลาไปมณฑลยนูนานประเทศจีน  

จุดผา่นแดนแขวงท่าขี้ เหล็ก อย ูต่รงขา้มอ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย มีแม่น  ้าสายเป็นต ัว

ก ั้นระหว่างประเทศ มีสะพานขา้มฝั่ง 2 แห่ง ท ี่เชื่อมระหว่างท่าขี้ เหล็กกบัแม่สาย เพ ื่อการท่องเที่ยว  การ

ท  าธุรกจิ และการขา้มฝั่งมาใชบ้ริการดา้นสุขภาพที่อ  าเภอแม่สายของประชาชนของแขวงท่าขี้ เหล็ก  อีก

ท ั้ งยงั เป็นจุดห มายปลายทางยอดนิยมส  าห รับน ักท่องเที่ยวชาวตะว ันตกที่เดินทางข ้ามแดนเพ ื่อขอ

หนงัสือว ีซ่า (Visa)จากฝั่งไทยขา้มไปท่าขี้ เหล็กไม่ม ีค่าใชจ้ ่ายส  าหรับว ีซ่า แต่จะมีค่าใชจ้ ่าย US$10  หรือ

ประมาณ 300 - 500 บาทในฝั่งพม่าเพ ื่อเดินทางกลบัเขา้มาฝั่งไทย 

การท่องเที่ยวของแขวงท่าขี้ เหล็ก ม ีสถานที่ท ่องเที่ยวยอดนิยม  คือ  พระมหาเจดียช์ เวดา

กองจ  าลอง เจดียส์ีทองขนาดใหญ ่ ซึ่ งจะ เป็นจุดหมายปลายทางส  าหรับผ ูแ้สวงบุญที่จะ เดินทางม า

ส ักการะและเย ีย่มชม  ทางดา้นตะวนัตกของท่าขี้ เหล็กจะมีเส ้นทางเดินป่า แต่จะ เป็นเส ้นทางหล ักของ

ชาวบา้นในพ ื้นที่ยงัไม่เป็นที่นิยมส  าหรับการท่องเที่ยว ส่วนใหญ ่จะเป็นที่อย ู่อาศ ัยของชาว เขาเผ ่าอาข่า 

ทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของท่าขี้ เหล็กที่เรียกว ่า  โฮย ู ม ีแผนที่ส  าหรับ เส ้นทางการท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติแต่ไม่ม ีการแนะน  าส  าหรับการท่องเที่ยว  ซึ่ งรัฐบาลทหารพม่าก ็ไม่อนุญ าติให ้น ักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติเดินทางได ้อ ย ่างอิสระมากน ัก  ซึ่ งในอนาคตทางการท่าขี้ เหล็ก  (รัฐบาลท ้องถิ่นของท่า

ขี้ เหล็ก) อาจมีการผอ่นปรนเก ีย่วกบัขอ้จ  ากดัต่างๆ ส  าหรับน ักท่องเที่ยวในการเดินป่า การส  ารวจ  การ

ปีนเขา และการต ั้งแคมป์  

เศรษฐก ิจของแขวงท่าขี้ เหล็กผ ูป้ ระกอบการบริ เวณตลาดท่าขี้ เหล็ก เปิดเผยยอดขาย

ชิ้นส่วนของส ัตวป่์าสงวนใกลสู้ญพนัธุ ์ไดร้ับความนิยมเป็นอยา่งมาก ตลาดการส่งออกส่วนใหญ ่จะไป

ยงัประเทศจีน ท ั้งนี้ศกัยภาพการคา้ขายจะตอ้งดูผลประกอบการอีกทีหลงัจากที่ม ีการเปิดใช ้สะพานแห่ง

ที่ 2 ระหว่างประเทศไทยและพม่า ซึ่ งความนิยมของนกัท่องเที่ยว โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวไทย ต่อสินค ้า
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และผลิตภณัฑท์ ี่ม ีความหลากหลาย อาทิเช่น แผน่ดีว ีดี น  ้าหอม เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท ้า เหล ้า บ ุหรี่  และ

ไวน ์บริเวณตลาดท่าขี้ เหล็กช่วยกระตุน้เศรษฐกจิไดอ้ยา่งมาก  

กล่าวโดยสรุปไดว้ ่า ดว้ยศกัยภาพของแขวงท่าขี้ เหล็ก และการแบ่งการปกครองของรัฐฉานยงั

ถือไดว้ ่าม ีขอ้จ  ากดัในหลายดา้นส  าหรับการพฒันาการท่องเที่ยวในพ ื้นที่ ระบบการขนส่งสาธารณะ และ

ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว เนื่องจากความหลากหลายของกลุ่มชาติพ ันธุ ์ และการแบ่งอ  านาจใน

การจดัสรรทรัพยากรของรัฐบาลพม่าเองจะส่งผลโดยรวมต่อการท่องเที่ยวและผ ูป้ร ะกอบการในพ ื้นที่

อ  าเภอแม่สาย อยา่งไรกต็ามดว้ยกฎหมายทางด ้านภาษีของประเทศเมียนมาร์ไม่ได ้เข ้มงวดมากน ักต่อ

สินคา้ บริการ และสินคา้ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ งจะเป็นตวักระตุน้แรงดึงดูดส  าหรับนกัท่องเที่ยวที่ม ีความนิยม

ในสินคา้ประเภทดงักล่าวให ้เขา้มาในพ ื้นที่ชายแดนได ้เป็นจ  านวนมาก ประกอบกบัสถานที่ทางด ้าน

วฒันธรรม ศาสนา และการแสวงบุญจะ เป็นอีกแรงดึงดูดหนึ่งส  าหรับการท่องเที่ยว เชิงว ัฒนธรรม

เส ้นทางธรรมะดว้ยความเชื่อและศรัทธาจะกระตุ ้นให ้ม ีกลุ่มน ักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ท ั้ งนี้ การผ ่อน

ปรนเส ้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การจ ัดการประเด็นคว ามอ่อนไหวทางการเมืองของรัฐฉาน

และรัฐบาลพม่าเองจะช่วยให ้เกดิการดึงเอาศ ักยภาพของพ ื้นที่แขวงท่าขี้ เหล็กออกมาเป็นจุดขายและ

สร้างเส ้นทางส  าหรับการท่องเที่ยวให ้สอดคล ้องกบัย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาของฝั่ งไทย โดยเฉพาะ

ศกัยภาพของอ  าเภอแม่สายจะเป็นสิ่งท ี่กระตุน้ให ้การคา้ การลงทุน และการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย–

ท่าขี้ เหล็กไดม้ากขึ้น 

 

2.2 แนวค ิดเก ีย่วกบัพฤติกรรมน ักท่องเท ี่ยว  

 

จากการทบทวนแนวคิดเก ีย่วกบัพฤติกรรมน ักท่องเที่ยว  เพ ื่อน  ามาเป็นแนวทางในการวิจ ัย 

และอธิบายพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวต่อสิ่ ง เร้าท ี่ได ้รับการตอบสนองจากการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย -ท่าขี้ เห ล็ก  โดยจะน  าเส นอรายละ เอียด  ประกอบด ้ว ย  พ ฤติก รรมผ ู ้บริ โภค  พฤติกรรมขอ ง

นกัท่องเที่ยวรายละเอียดดงันี้  
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2.2.1 พฤติกรรมผู้บริโภค  

2.2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผ ูบ้ริโภค  

พฤติกรรมของผ ูบ้ริโภคเป็นการกระท  าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เก ี่ยวข ้องกบัการจ ัดหา

ให ้ไดม้า และการใชส้ินคา้และบริการ โดยผ ูบ้ริโภคน ั้นจะตอ้งเป็นผ ูท้ ี่ม ีความตอ้งการ เป็นผ ูม้ ีอ  านาจซื้ อ 

เป็นผ ูม้ ีพฤติกรรมการซื้อ และเป็นผ ูท้ ี่ม ีพฤติกรรมการบริโภค 

2.2.2.2 การวิเคราะห ์พฤติกรรมผ ูบ้ริโภค  

การว ิเคราะห ์พฤติกรรมผ ูบ้ริโภคเป็นการค ้นหาพฤติกรรมการซื้ อของผ ูบ้ริโภคเพ ื่อที่ 

จะทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผ ูบ้ริโภคโดยการต ั้งค  าถามและค  าตอบที่ไดจ้ะช่วยให ้นกัการตลาด

สามารถจดัภาพลกัษณ์ที่สามารถตอบสนองความพ ึงพอใจของผ ูบ้ริโภคได ้อย ่างเหมาะสมค  าถามที่ใช ้

เพ ื่อค ้นหาล ักษณะพฤติกรรมผ ูบ้ริโภคคือ  6Ws และ  1H ซึ่ งประกอบไปด ้วย  Who?, What?, Why?, 

Who?, Where?, How?, เพ ื่อหาค  าตอบ  7 ประการหรือ  7Os ประกอบด ้วย  Occupants Objectives 

Organization Occasions Outlets และ  Operations ซึ่งสามารถอธิบายไดด้งัตารางที่ 2.2 

 

ตารางที่ 2.2 แสดงค  าถาม  7 ค  าถาม  (6Ws และ 1H) เพ ื่อหาค  าตอบ 7 ประการ เก ี่ยวกบัพฤติกรรม 

ผ ูบ้ริโภค (7Os) 

 
ค าถาม (6W s และ 1H) ค าตอบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เก ี่ยวข้อง  

1. ใครอย ูใ่นตลาดเป้าหมาย 

(Who is in the target market?)  

ลกัษณะกล ุม่เป้าหมาย  (Occupants)  

1. ดา้นประชากรศาสตร์ 

2. ภูมิศาสตร์ 

3. จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 

4. พฤติกรรมศาสตร์  

กลยทุธ์การตลาด  (4P’s) 

ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

ราคาการจดัจ  าหน่ายและการ

ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกบั

การตอบสนองความพึงพอใจของ

กล ุม่เป้าหมายได  ้

2. ผ ูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does 

the consumer buy?)  

ส่ิงที่ผ ูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) 

หรือส่ิงที่ผ ูบ้ริโภคตอ้งการจาก

ผลิตภณัฑก์็คือ  

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย  

1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เก ี่ยวข้อง  

 1. คุณสมบตัิหรือองคป์ระกอบของ

ผลิตภณัฑ  ์(Product component)  

2. ความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่ง

ขนั  (Competitive Differentiation)  

2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

ประกอบดว้ยการบรรจุหีบห่อ

ตราสินคา้รูปแบบสินคา้บริการ

คุณภาพลกัษณะนวตักรรมฯลฯ  

3. ผลิตภณัฑค์วบ  

4. ผลิตภณัฑค์าดหวงั 

5. ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม

แตกต่างทางการแข่งขนั

ประกอบดว้ยความแตกต่าง

ดา้นผลิตภณัฑบ์ริการพนกังาน

และภาพพจน ์

3. ท  าไมผ ูบ้ริโภคจึงซื้อ(Why 

does the consumer buy?)  

วตัถุประสงคใ์นการซื้อ 

(Objectives) ผ ูบ้ริโภคซื้อสินคา้

เพ ื่อตอบสนองความตอ้งการของ

เขาดา้นร่างกายและจิตว ิทยาซึ่ ง

ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซื้อคือ 

1. ปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัดา้น

จิตว ิทยา 

2. ปัจจยัทางดา้นสังคมและ

วฒันธรรม 

3. ปัจจยัเฉพาะบุคคล  

กลยทุธ ์ท ี่ใชม้ากคือ  

1. กลยทุธ ์ดา้นผลิตภณัฑ ์

(Promotion Strategies)  

2. กลยทุธ ์ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  (Promotion 

Strategies) ประกอบดว้ย 

กลยทุธ ์ดา้นการโฆษณาการ

ขายโดยใชพ้นกังานขายการ

ส่งเสริมการขายการให ้ข่าวและ

การประชาส ัมพนัธ ์ 

3. กลยทุธ ์ดา้นราคา  

4. กลยทุธ ์ดา้นช่องทางการ  
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 

 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดที่เก ี่ยวข้อง  

  จ  าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจซื้อ (Who 

Participates in the buying?)  

บทบาทของกลุ่มต่างๆ  

(Organization) และมีอิทธิพลใน

การตดัสินใจซื้อประกอบดว้ย (1) 

ผ ูร้ิเริ่ม  (2) ผ ูม้ ีอ ิทธิพล (3) ผ ู ้

ตดัสินใจซื้อ (4) ผ ูซ้ื้อและ (5) ผ ูใ้ช  ้

กลยทุธ ์ท ี่ใชม้ากคือกลยทุธ ์การ

โฆษณาและ  (หรือ) การส่งเสริม

การตลาด (Advertising and 

Promotion Strategies) โดยใช ้

กลุ่มอิทธิพล 

5. ผ ูบ้ริโภคซื้อเม ื่อใด 

(When does the consumer 

buy?)  

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น

ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดูกาล

ใดของปีช่วงวนัใดของเดือน

ช่วงเวลาใดของวนัโอกาสพ ิเศษ

หรือเทศบาลวนัส  าคญัต่างๆ  

กลยทุธ ์ท ี่ใชม้ากคือกลยทุธ ์การ

ส่งเสริมการตลาด  (Promotion 

Strategies) เช่นท  าการส่งเสริม

การตลาดเมื่อใดจึงสอดคลอ้งกบั

โอกาสในการซื้อ 

6. ผ ูบ้ริโภคซื้อที่ไหน 

(Where does the consumer 

buy?)  

ช่องทางหรือแหล่ง  (Outlets)ที่

ผ ูบ้ริโภคท  าการซื้อเช่น

ห ้างสรรพสินคา้ซุปเปอร์ 

มาร์เกต็ร้านขายของช  าเป็นต ้น  

กลยทุธ ์ช่องทางการจดัจ  าหน่าย  

(Distribution Channel 

Strategies) บริษทัน  าผลิตภณัฑส์ู่

เป้าหมายในการพ ิจารณาว่าจะ

ผา่นคนกลางอยา่งไร  

7. ผ ูบ้ริโภคซื้ออยา่งไร  

(How does the consumer 

buy?)  

ข ั้นตอนในการตดัสินใจซื้อ  

(Operations) ประกอบดว้ย 

(1) การรับรู ้ปัญหา 

(2) การคน้หาขอ้มูล  

(3) การประเมินผลทางเลือก  

(4) การตดัสินใจซื้อ 

(5) ความรู ้สึกภายหลงัการซื้อ 

กลยทุธ ์ท ี่ใชม้ากคือกลยทุธ ์การ

ส่งเสริมการตลาด  (Promotion 

Strategies) ประกอบดว้ยการขาย

โดยใชพ้นกังานขายการส่งเสริม

การขายการให ้ข่าวและการ

ประสาส ัมพนัธ ์การตลาด

ทางตรง  

แหล่งที่มา : ศ ิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541: 126 . 
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2.2.2.3 โมเดลพฤติกรรมผ ูบ้ริโภค  

การว ิจยัถึงเหตุจ ูงในที่ท  าให ้เก ิดการต ัดสินใจซื้ อผลิตภ ัณฑ ์ โดยเริ่มต ้นจากการเก ิดสิ่ ง

กระตุน้ (Stimulus) ที่ท  าให ้เก ิดความต ้องการ จากน ั้นสิ่ งกระตุ ้นจะผ ่านเข ้ามาในความรู ้สึกของผ ูซ้ื้ อ 

(Buyers Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด  าซึ่ งผ ูผ้ลิตหรือผ ูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได ้ความรู ้สึกนึก

คิดของผ ูซ้ื้อจะได ้รับอิทธิพลจากล ักษณะต่างๆ ของผ ูซ้ื้ อ  แล ้วจะมีการตอบสนองของผ ูซ้ื้ อหรือการ

ตดัสินใจของผ ูซ้ื้อ ดงัแผนภาพที่ 2.1 โดยมีรายละเอียดของทฤษฏี ด ังนี้  (ศ ิริวรรณ  เสรีรัตน ์,ศ ุภร เสรีย ์

รัตน ,์ องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลกัษ ิตานนท ์, 2546: 198) 
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ภาพที่ 2.1 โมเดลพฤติกรรมผ ูบ้ริโภค (Model of buyer behavior) 

แหล่งที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2541: 198. 

 

จากภาพที่ 2.1 การว ิจยัปัจจยัที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคก ็เพ ื่อให ้ทราบถึงล ักษณะ

ความตอ้งการของผ ูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และเพ ื่อที่จะจดัสิ่งกระตุ ้นทางการตลาดให ้เหมาะสม สนอง

ความตอ้งการของผ ูซ้ื้อที่เป็นเป้าหมายได ้อย ่างถูกต ้อง โดยล ักษณะของผ ูซ้ื้ อได ้รับอิทธิพลจากปัจจ ัย

สิ่งกระตุน้ภายนอก (Stimulus=s ) 

สิ่งกระตุน้ทางการตลาด 
(Marketing Stimuli ) 

 ผลิตภณัฑ  ์

 ราคา 

 ชอ่งทางการจัด

จ าหนา่ย  

 การส ่งเสริมการตลาด  

 เศรษฐกิจ 

 เทคโนโลย ี

 การเมือง 

 วฒันธรรม 

 ฯลฯ  

กลอ่งด  าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ ือ้ 
(Buyer’s Characteristic) 

การตอบสนองของผูซ้ ื้อ 

(Response=R) 
 

 การเล ือกผลิตภณัฑ  ์

 การเล ือกตรา 

 การเล ือกผูข้าย 

 เวลาในการซ ื้อ 

 ปริมาณในการซ ื้อ 

ลกัษณะของผูซ้ ื้อ (Buyer’s Characteristics) 

 ปัจจัยดา้นวฒันธรรม (Cultural) 

 ปัจจัยดา้นสังคม (Social) 

 ปัจจัยส ่วนบุคคล (Personal) 

 ปัจจัยดา้นจิตวิทยา (Psychological) 
 

ข ั้นตอนการตดัสินใจของผูซ้ ื้อ (Buyer’s Decision Process) 

 การรับรู้ป ัญหา (Problem Recognition ) 

 การคน้หาขอ้มูล (Information Search) 

 การประเมินผลทางเล ือก (Evaluation of Alternatives) 

 การตดัสินใจซ ื้อ (Purchase Decision) 

 พฤติกรรมภายหลงัการซ ื้อ (Post purchase Behavior) 

ปัจจัยภายนอก 

1. ปัจจัยทางวฒันธรรม 

1.1วฒันธรรมพื้นฐาน  

1.2 วฒันธรรมยอ่ย 

1.3 ช ัน้ของส ังคม 

สิ่งกระตุน้อ ื่นๆ 

(Other Stimuli) 

ปัจจัยภายนอก 

2. ปัจจัยทางส ังคม 

2.1 กลุม่อา้งอ ิง 

2.2 ครอบครัว 

2.3 บทบาท สถานะ 

ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

3. ปัจจัยส ่วนบุคคล 

3.1 อาย ุ 

3.2 วงจรชวี ิตครอบครัว 

3.3 อาชพี 

3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได  ้

3.5 คา่นิยมและรูปแบบการด  ารงชวี ิต  

ปัจจัยภายใน  

4. ปัจจัยดา้นจิตวิทยา 

4.1 การจูงใจ 

4.2 การรับรู้ 

4.3 การเรียนรู้ 

4.4 ความเช ือ่ม ัน่ 

4.5 ทศันคติ 

4.6 บุคล ิกภาพ 
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ทางดา้นวฒันธรรม ปัจจ ัยทางด ้านส ังคม ปัจจ ัยส่วนบุคคล และปัจจ ัยทางด ้านจิตว ิทยา ด ังแสดงใน

ภาพประกอบ 3 จ ุดเริ่มตน้ของโมเดลนี้อย ูท่ ี่ม ีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให ้เกดิความตอ้งการกอ่น แลว้ท  าให ้

เกดิการตอบสนอง (Response) ไดอ้ธิบายรายละเอียดของทฤษฎี ดงันี้   

1) สิ่งกระตุน้ภายนอก (Stimulus)  

สิ่งกระตุน้เป็นเหตุจงใจให ้เกดิการซื้อผลิตภ ัณฑ ์ สิ่ งกระตุ ้นอาจ เก ิดขึ้ น เองจาก

ภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกาย แต่ในการว ิจ ัยของน ักการตลาดจะต ้องสนใจและจ ัดสิ่ งกระตุ ้น

ภายนอก เพ ื่อให ้ผ ูบ้ริโภคเกดิความตอ้งการผลิตภ ัณฑ ์บริการ โดยสิ่ งกระตุ ้นภายนอกประกอบด ้วย 2 

ส่วน คือ  

(1) สิ่งกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus)  ไดแ้ก ่ส่วนประสมทาง

การตลาด หรือ 4P’s ซึ่งเป็นสิ่งกระตุน้ท ี่สามารถควบคุมได ้ม ีดงันี้   

ก) ผลิตภ ัณฑ ์ (Product) เช่น  การออกแบบให ้สวยงามเพ ื่อกระตุ ้น

ความตอ้งการขยายผลิตภณัฑ  ์

ข) ราคา (Price) เช่น การก  าหนดราคาให ้เหมาะสมกบัผลิตภ ัณฑ ์ โดย

พ ิจารณาลูกคา้เป้าหมาย การมีนโยบายทางดา้นราคาต่างๆ  

ค) การจ ัดช่องทางการจ ัดจ  าหน่าย  (Channel) คือ  การจ ัด จ  าหน่า ย

ผลิตภณัฑใ์ห ้ท ัว่ถ ึง เพ ื่อให ้ความสะดวกแกผ่ ูบ้ริโภค ถือว ่าเป็นการกระตุน้ความตอ้งการซื้อ  

ง) การส่งเสริมาการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา การลดแลก

แจกแถม การประชาส ัมพนัธ ์ และการส่งเสริมการขายอื่นๆ  

(2) สิ่งกระตุน้ภายนอกอื่นๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ ้นที่ไม ่ส ามารถ

ควบคุมได ้อนัไดแ้ก ่ปัจจยั เหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อ ไดแ้ก ่ 

ก) สิ่งกระตุน้ทางเศรษฐกจิ เช่น ภาวะเศรษฐก ิจ  รายได ้ของผ ูบ้ริโภค 

ปัจจยัเหล่านี้ม ีอ ิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  

ข) สิ่งกระตุน้ทางเทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลย ีใหม่ด ้านฝาก -ถอนเงิน

อตัโนมตัิสามารถกระตุน้ความตอ้งการให ้ใชบ้ริการของธนาคารมากขึ้น 

ค) สิ่งกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง เช่น  กฎหมายเพ ิ่มหรือลด

ภาษ ีสินคา้ใด สินคา้หนึ่งจะมีอ ิทธิพลต่อการเพ ิ่มหรือลดความตอ้งการของผ ูซ้ื้อ เป็นตน้  

ง) สิ่งกระตุน้ทางวฒันธรรม เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลต่างๆ จะกระตุน้ให ้ผ ูบ้ริโภคเกดิความตอ้งการซื้อสินคา้ในเทศกาลน ั้น  
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2) กล่องด  าหรือความรู ้สึกนึกคิดของผ ูบ้ริโภค (Buyers Black Box)  

ความรู ้สึกนึกคิดของผ ูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกบักล่องด  า ซึ่ งผ ูผ้ลิตหรือผ ูข้ายไม่

สามารถทราบได ้ จ ึงต ้องพยายามค ้นหาความรู ้สึกนึกคิดของผ ูซ้ื้ อ  โดยได ้รับอิทธิพลจาก 2 ส่วนคือ 

ลกัษณะของผ ูซ้ื้อ และกระบวนการตดัสินใจซื้อของผ ูซ้ื้ อ  

(1) ล ักษณะของผ ูซ้ื้ อ  (Buyer Characteristics) ล ักษณะของผ ูซ้ื้ อที่ได ้รับ

อิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจ ัยด ้านว ัฒนธรรม ปัจจ ัยด ้านส ังคม ปัจจ ัยส่วนบุคคล และปัจจ ัยด ้าน

จิตว ิทยา  

(2) กร ะบ ว นก าร ต ัดสิ น ใจ ซื้ อ ข อ ง ผ ู ้ซื้ อ  ( Buyer Decision Process)

ประกอบดว้ยข ั้นตอน คือ การรับรู ้ ความตอ้งการหรือปัญหา คน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การ

ตดัสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ  

3) ก ารตอ บสนอ งขอ ง ผ ู ้ซื้ อ ห รื อ ก า รต ัดสิ น ใจซื้ อ ขอ ง ผ ู ้บ ริ โ ภ ค  ( Buyers 

response) การตอบสนองของผ ูซ้ื้อหรือการตดัสินใจซื้อผลิตภณัฑข์องผ ูบ้ริโภคน ั้น จะมีการต ัดสินใจใน

ประเด็นต่างๆ ดงันี้  

(1) การเลือกผลิตภ ัณฑ ์ คือ  ก ารเลือกป ระเภทของสินค ้า และบริ การที่

ตอ้งการ 

(2) การเลือกตราสินคา้ คือ เลือกตราย ีห่ ้อของประเภทสินคา้น ั้นๆ  

(3) การเลือกผ ูข้าย คือ  สถานที่ท ี่จะซื้ อของผ ูบ้ริโภค เช่น  เลือกใกล ้บ ้าน

หรือไม่  

(4) การเลือกเวลาในการซื้อ คือ เวลาที่ซื้อสินคา้อย ูใ่นช่วงเวลาใด เช่น  เช ้า 

หรือ เยน็  

(5) การเลือกปริมาณการซื้อ คือจ  านวนที่ซื้อในแต่ละครั้ ง หรือจ  านวนครั้ งท ี่

ท  าการซื้อบ่อยแค่ไหนก ีค่รั้ งต่อส ัปดาห ์  

4) ปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมของผ ูบ้ริโภค  

ปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมผ ูบ้ริโภคท  าให ้ทราบถึงล ักษณะความต ้องการ

ของผ ูบ้ริโภคทางดา้นต่างๆ และ เพ ื่อที่จะจ ัดสิ่ งกระตุ ้นทางการตลาดให ้เหมาะสม เม ื่อผ ูซ้ ื้ อได ้รับสิ่ ง

กระตุ ้น อื่นๆ ผ ่านเข ้ามาในความรู ้สึกนึกคิดของผ ูซ้ื้ อซึ่ ง เปรียบ เสมือนกล่องด  าที่ผ ูข้ ายไม่ส ามารถ

คาดคะเนได ้งานของผ ูข้าย คือ คน้หาลกัษณะของผ ูซ้ื้อและความรู ้สึกนึกคิดไดร้ับอิทธิพลจากสิ่ งใดบ ้าง 

การว ิจยัถึงลกัษณะของผ ูซ้ื้อที่เป็นเป้าหมายจะมีประโยชนส์  าหรับผ ูข้าย คือ  ท  าให ้ทราบความต ้องการ
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และลกัษณะของลูกคา้ เพ ื่อที่จะจดัส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้และสนองความต ้องการของ

ผ ูซ้ื้ อที่ เป็นเป้าหม ายได ้ และสนองความต ้องก ารของผ ูซ้ื้ อที่เป็ นเป้าหมายได ้ถูก ต ้อง ล ักษณ ะของ

ผ ูบ้ริโภค (Buyer’s Characteristics) ไดร้ับอิทธิพลจากปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยัดา้นส ังคม ปัจจ ัยส่วน

บุคคล และปัจจยัดา้นจิตว ิทยา โดยมีรายละเอียด ดงันี้  

(1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Factor) เป็นส ัญล ักษณ์และสิ่ งท ี่มนุษย ์

สร้างขึ้น เป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็นตวัก  าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์น

สังคมหนึ่ง ค่านิยมในวฒันธรรมจะก  าหนดลกัษณะของสังคม และก  าหนดความแตกต่างของส ังคมหนึ่ง

จากส ังคมอื่น วฒันธรรมเป็นสิ่งก  าหนดความต ้องการพฤติกรรมของบุคคล ว ัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 

วฒันธรรมพ ื้นฐาน วฒันธรรมยอ่ย และช ั้นของส ังคมโดยมีรายละเอียด ดงันี้  

ก) วฒันธรรมพ ื้นฐาน เป็นลกัษณะพ ื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น 

ลกัษณะนิส ัยของคนไทยซึ่งเกดิจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ท  าให ้ม ีลกัษณะพฤติกรรม

ที่คลา้ยคลึงกนั  

ข) ว ัฒ นธ รรมกลุ่ม ย ่อ ย  ห ม ายถึง ว ัฒ นธ รรมของแต่ล ะ กลุ่ม ที่ม ี

ลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั ซึ่ งม ีอย ูภ่ายในสังคมขนาดใหญ ่และสลบัซ ับซ ้อน วฒันธรรมยอ่ยเกดิจาก

พ ื้นฐานทางภูม ิศาสตร์และลกัษณะพ ื้นฐานของมนุษย ์ลกัษณะวฒันธรรมยอ่ยประกอบดว้ย 

(ก) กลุ่มเชื้อชาติ ไดแ้ก ่ไทย จ ีน องักฤษ อเมริกนั แต่ละเชื้อชาติม ี

การบริโภคสินคา้บริการ ที่แตกต่างกนั  

(ข) กลุ่มศาสนา ไดแ้ก ่ชาวพ ุทธ ชาวคริสต ์ชาวอิสลาม ฯลฯ แต่

ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้ห ้ามที่แตกต่างกนัจ ึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผ ูบ้ริโภค  

(ค) กลุ่มสีผวิ เช่น ผวิด  า ผวิขาว ผวิเหลือง แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยม

ในวฒันธรรมที่แตกต่างกนั ท  าให ้เกดิทศันคติท ี่แตกต่างกนัดว้ย  

(ง) พื้ น ที่ท า ง ภ ูม ิ ศ า ส ต ร์แ ล ะ ท ้อ ง ถิ่น  ท  า ใ ห ้ม ี ล ัก ษณ ะก า ร

ด  ารงชีว ิตที่แตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภคที่แตกต่างกนั  

(จ) กลุ่ม อ าชีพ  เช่น  ก ลุ่ม เกษ ตรกร  กลุ่ม ผ ู ้ใ ช ้แ ร งง าน  กลุ่ ม

พนกังาน กลุ่มนกัธุรกจิและเจา้ของกจิการ กลุ่มว ิชาชีพอื่น ๆ เช่น แพทย ์นกักฎหมาย ครู  

(ฉ) กลุ่มยอ่ยดา้นอาย ุเช่น ทารก เด็ก วยัรุ่น ผ ูใ้หญ ่วยัท  างาน และ

ผ ูสู้งอาย ุ 

(ช) กลุ่มยอ่ยดา้นเพศ ไดแ้ก ่เพศหญ ิง และเพศชาย  
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ค) ช ั้นของส ังคม หมายถึง การแบ่งสมาชิกของส ังคมออกเป็นระด ับ

ฐานะที่แตกต่างกนั  โดยที่สมาชิกในแต่ละช ั้นส ังคมจะมีสถานะเดียวกนั  และสมาชิกในช ั้นส ังคมที่

แตกต่างกนัการแบ่งช ั้นทางส ังคมโดยท ัว่ไปถือเกณฑร์ายได ้ทรัพยส์ิน หรืออาชีพ  ชนช ั้นทางส ังคมเป็น

อีกปัจจยัหนึ่งที่ม ีอ ิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อของผ ูบ้ริโภค และช ั้นของส ังคมมีประโยชน ์มากส  าหรับ

การแบ่งส่วนตลาดสินคา้ การก  าหนดกลย ุทธ ์ด ้านผลิตภ ัณฑ ์ การโฆษณาการให ้บริการ และก ิจกรรม

ทางการตลาดต่างๆ แต่ละช ั้นของส ังคมจะแสดงความแตกต่างกนัในด ้านต ัดใจซื้ อผลิตภ ัณฑ ์และการ

บริโภคผลิตภณัฑ  ์

(2) ปั จ จ ัย ด ้า น ส ั ง ค ม  ( Social Factors) เ ป็ น ปั จ จ ัย ที่ เ ก ี่ ย ว ข ้อ ง ใ น

ชีว ิตป ระ จ  า ว ัน  และมีอิทธิพลต่อพ ฤติกรรมการซื้ อ  ล ักษณ ะท างส ังคมประกอบด ้วยกลุ่มอ ้างอิง 

ครอบครัว บทบาทและสถานะของผ ูซ้ื้อ  

ก) กลุ่ม อ ้า งอิง เป็ นกลุ่ม ที่บ ุคคลเข ้าไป เก ี่ย วข ้องด ้ว ย กลุ่มนี้ จะ มี

อ ิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอา้งอิงแบ่งออกเป็น 2 ระด ับ 

ดงันี้  

(ก) กลุ่มปฐมภูม ิ ไดแ้ก ่ครอบครัว เพ ื่อนสนิท และเพ ื่อนบา้น  

(ข) กลุ่มทุติยภ ูม ิ ไดแ้ก ่กลุ่มบุคคลช ั้นน  าในสังคม เพ ื่อร่วมอาชีพ 

และร่วมสถาบนั บุคคล กลุ่มต่างๆ ส ังคม  

กลุ่ม อ ้า งอิง จ ะมีอิท ธิพ ลต่อ บุคคล ในกลุ่ม ท างด ้านก าร เลือ ก

พฤติกรรมและการด  ารงชีว ิต รวมท ั้งท ัศนคติและแนวคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลต ้องการให ้เป็นที่

ยอมรับของกลุ่มจ ึงตอ้งปฏิบตัิตาม และยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล  

ข) ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว ่ามีอ ิทธิพลมากที่สุด  ท ัศนคติ 

ความคิดเห็นและค่านิยมของแต่ละบุคคลเหล่านี้ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของคนในครอบครัว  การ

ขายสินคา้อุปโภคจะตอ้งค  านึงถึงลกัษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จ ีน ญ ี่ป ุ่ น  หรือย ุโรป ซึ่ งม ี

ลกัษณะแตกต่างกนั  

ค) บทบ าท แล ะส ถ านะ บุค คล จ ะ เก ี่ย ว ข ้อ ง ก ับ ห ล าย กลุ่ ม  เช่ น 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง องคก์ร และสถาบนัต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกนัในแต่ละ

กลุ่ม  
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(3) ปัจจ ัยส่ วนบุคคล  ( Personal Factors) ก ารต ัดสินใจของผ ูซ้ื้ อได ้รับ

อิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก ่อาย ุวงจรชีว ิตครอบครัว อาชีพ รายได ้ และ

รูปแบบการด  ารงชีว ิต  

ก) อาย ุผ ูบ้ริโภคที่ม ีอาย ุท ี่แตกต่างกนัจะมีความต ้องการผลิตภ ัณฑ ์

ต่างกนั  

ข) วงจ รชีว ิตครอบครัว  เป็นข ั้นตอนก ารด  ารงชีว ิตของบุคคล ใน

ลกัษณะของการมีครอบครัว การด  ารงชีว ิตในแต่ละข ั้นตอนเป็นสิ่งท ี่ม ีอ ิทธิพลต่อความตอ้งการ ท ัศนคติ 

และค่านิยมของบุคคล ท  าให ้เกดิความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกนั  

ค) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน  าไปสู่ความจ  าเป็น และความต ้องการ

บริการที่แตกต่างกนั  

ง) รายไดม้ ีอ ิทธิพลในการตดัสินใจซื้อสินคา้และบริการซึ่ ง เก ี่ยวข ้อง

กบัอ  านาจการซื้อทศันคติเก ีย่วกบัการจ ่ายเงิน  

จ) รูปแบบการด  ารงชีว ิต ขึ้นอย ูก่บัวฒันธรรม ช ั้นของส ังคม และกลุ่ม

อาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลขึ้ นอย ู่ก บัค่านิยมและรูปแบบการด  ารงชีว ิต  โดย

รูปแบบการด  ารงชีว ิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรูปของกจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น  

(4) ปัจจยัทางดา้นจิตว ิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคล

ไดร้ับอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตว ิทยา ซึ่ งถือว ่าเป็นปัจจยัภายในตวัผ ูบ้ริโภคที่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซื้อ และการใชส้ินคา้ ปัจจยัทางจิตว ิทยาประกอบดว้ย  

ก) การจูงใ จ  หมายถึง  สิ่ งกระตุ ้นที่อ ย ู่ในต ัว บุคคล ซึ่ งก ระตุ ้นให ้

บ ุคคลปฏิบตัิ การจ ูงใจเกดิภายในตวับุคคล แต่อาจถูกกระทบจากปัจจยัทางวฒันธรรม  

ข) การรับรู ้  เป็ นกระบวนการซึ่ ง แต่ล ะบุคคลได ้รับ เลือ กส รรจ ัด

ระเบียบและตีความหมายขอ้มูลเพ ื่อที่จะสร้างภาพที่ม ีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนการความเข ้าใจ

ของบุคคลที่ม ีต่อโลกที่ เขาอาศ ัยอย ู่ การรับ รู ้เป็นกระบวนการที่แต่ละบุคคลซึ่ งขึ้ นอย ู่ก ับความเชื่อ 

ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ และสิ่ งกระตุ ้น  โดยจะพ ิจารณาเป็นกระบวนการการกล ั่นกรอง 

การรับรู ้จะแสดงถึงความรู ้สึกจากประสาทสัมผสัท ั้ ง  5 ได ้แก ่ การเห็น ได ้กลิ่น  ได ้ย ิน  ได ้รสชาติ และ

รู ้สึก  

ค) การเรียนรู ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความโน ้ม

เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผา่นมา การเรียนรู ้ของบุคคลเก ิดขึ้ น เม ื่อบุคคลได ้รับสิ่ งกระตุ ้น
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แลว้เกดิการตอบสนอง การเรียนรู ้เกดิจากอิทธิพลหลายอยา่ง เช่น ทศันคติ ความเชื่อ  และประสบการณ์

ในอดีต อยา่งไรกต็ามสิ่งกระตุน้น ั้นจะตอ้งมีอ ิทธิพลที่ท  าให ้เกดิการเรียนรู ้ไดโ้ดยต ้องมีคุณค่าในสายตา

ของผ ูบ้ริโภค  

ง) ความน่าเชื่อถือ เป็นความคิดที่บ ุคคลย ึดถือ เก ี่ยวกบัสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง 

ซึ่ งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  

จ) ทศันคติ หมายถึง การประเมินความพ ึงพอใจหรือไม่พ ึงพอใจของ

บุคคล หรือ ความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่ม ีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

ช) บุคลิกภาพ หรือ ลกัษณะดา้นจิตว ิทยาที่แตกต่างกนัของบุคคล ซึ่ ง

น  าไปสู่การตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้มที่ม ีแนวโนม้เหมือนเดิมและสอดคลอ้งกนั  

ซ) แนวคิดของตนเอง หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิดที่บ ุคคลมีต่อตนเอง 

หรือ ความคิดที่บ ุคคลคิดว ่าบุคคลอื่นๆ มีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร  

5) ข ั้นตอนการตดัสินใจซื้อ  

เป็นล  าดบัข ั้นตอนในการตดัสินใจซื้อของผ ูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ข ั้นตอน 

คือ การรับรู ้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหล ังการ

ซื้อ ซึ่ งแสดงให ้เห็นว ่ากระบวนการซื้อเริ่มตน้กอ่นการซื้อจริงๆ และมีผลกระทบถึงหลงัจากการซื้อ  โดย

มีรายละเอียดในแต่ละข ั้นตอนดงันี้   

1) การรับรู ้ปัญหา เป็นการที่บ ุคคลรับรู ้ถ ึงความตอ้งการภายในของตนซึ่ ง

อาจเกดิขึ้นเอง หรือจากสิ่งกระตุน้ เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ ็บปวด ซึ่ ง

รวมถึงความตอ้งการของร่างกายและความต ้องการที่เป็นความปรารถนา อ ันเป็นความต ้องการด ้าน

จิตว ิทยา สิ่งเหล่านี้ เกดิขึ้นเม ื่อถึงระดบัหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุน้ บ ุคคลจะเรียนรู ้ถ ึงว ิธีท ี่จะจ ัดการกบั

สิ่งกระตุน้จากประสบการณ์ในอดีตท  าให ้เขารู ้ว ่าตอบสนองสิ่งกระตุน้น ั้นอยา่งไร  

2) การคน้หาขอ้มูล ถา้ความตอ้งการถูกกระตุน้มากพอ สิ่งท ี่สามารถสนอง

ความตอ้งการอย ูใ่กลก้บัผ ูบ้ริโภค ผ ูบ้ริโภคจะด  าเนินการเพ ื่อให ้เก ิดความพอใจท ันที เช่น บุคคลที่เก ิด

ความหิวมองเห็นร้านอาหารและเขา้ไปซื้ออาหารบริโภคทนัที แต่ในบางครั้ งความต ้องการที่เก ิดขึ้ นไม่

ส ามารถตอบสนองความต ้องการได ้ท ันที ความต ้องการน ั้นจะถูกจดจ  าไว ้ เพ ื่อหาทางสนองความ

ตอ้งการในภายหลงั เม ื่อความตอ้งการถูกกระตุน้ไดส้ะสมไวม้ากๆ จะท  าให ้เกดิการปฏิวตั ิในภาวะอย ่าง

หนึ่ง คือ ความต ั้งใจให ้ได ้รับการตอบสนองความต ้องการ ด ้วยการพยายามค ้นหาข ้อมูล เพ ื่อหาทาง

สนองความต ้องการที่ถ ูกกระตุ ้น  ด ังน ั้นน ักการตลาดจึงต ้องให ้ค วามสนใจ เก ี่ยวกบัแหล่งข ้อมูลซึ่ ง
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ผ ูบ้ริโภคแสวงหา และอิทธิพลเก ีย่วขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือก แหล่งขอ้มูลของผ ูบ้ริโภคประกอบด ้วย 

5 กลุ่ม คือ  

(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก ่ครอบครัว เพ ื่อน คนรู ้จกั  

(2) แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ได ้แก ่ สื่อโฆษณา พน ักงาน

ขาย ตวัแทนการคา้ การบรรจุภณัฑ ์การจดัแสดงสินคา้ เป็นตน้  

(3) แห ล่งชุมชน  (Public Sources) สื่ อ มว ลชน  องค ์ก ารคุ ้ม ครอ ง

ผ ูบ้ริโภค เป็นตน้  

(4) แหล่งประสบการณ์ (Experimental Sources)  

(5) แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได ้แก ่ หน่วยงานที่ส  ารวจ

คุณภาพผลิตภณัฑ ์หรือหน่วยว ิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ ์ประสบการณ์โดยตรงของผ ูบ้ริโภคในการ

ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

3) การประเมินทางเลือก เม ื่อผ ูบ้ ริโภคได ้ข ้อมูลมาแล ้ว  ผ ูบ้ ริโภคจะ เก ิด

ความเขา้ใจและประเมินทางเลือกต่างๆ ด ังน ั้น  จ  า เป็นที่จะต ้องรู ้ถ ึงว ิธีการต่างๆ ที่ผ ูบ้ ริโภคใช ้ในการ

ประมวลผลทางเลือก โดยกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผ ูบ้ริโภคมีดงันี้   

(1) คุณสมบตัิผลิตภณัฑ ์กรณีนี้ผ ูบ้ริโภคจะพ ิจารณาถึงผลิตภ ัณฑ ์ว ่าม ี

คุณสมบตัิอะไรบา้ง ซึ่ งแต่ละผลิตภณัฑใ์นความรู ้สึกของผ ูซ้ื้อม ีความแตกต่างกนั  

(2) ผ ูบ้ริโภคน ั้นจะให ้น  ้าหนกัความส  าคญัส  าหรับคุณสมบตัิผลิตภณัฑ ์

แตกต่างกนั ดงัน ั้นจ  าเป็นจะตอ้งพยายามคน้หาและจดัล  าดบัของผลิตภณัฑ ์  

(3) ผ ูบ้ริโภ คมีการพ ัฒนาความเชื่อ ถือ เก ี่ย วกบัตราสินค ้าเนื่องจาก

ความเชื่อถือขอ งผ ูบ้ริโภ คขึ้ นอย ู่ก บัประสบการณ์ของผ ูบ้ ริโภคและความน่าเชื่อถือของตราสินค ้า

ผลิตภณัฑน์ ั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ  

(4) ผ ูบ้ริโภคมีทศันคติในการเลือกตราสินค ้า โดยผ ่านกระบวนการ

ประเมินผลเริ่มตน้ดว้ยการก  าหนดคุณสมบตัิของผลิตภณัฑท์ ี่เขาตอ้งการแลว้เปรียบเทียบคุณสมบ ัติของ

ผลิตภณัฑต์ราย ีห่ ้อต่างๆ  

4) การตดัสินใจซื้อ การประเมินผลทางเลือกในข ั้นที่ 3 จะช่วยให ้ผ ูบ้ ริโภค

ก  าหนดความพอใจระหว่างผลิตภ ัณฑ ์ต่างๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยท ั่วๆไป  ผ ูบ้ ริโภ คจะต ัดสินใจซื้ อ

ผลิตภณัฑท์ ี่เขาชอบมากที่สุด  



39 

5) พฤติกรรมภายหลงัการซื้อ หลงัจากการซื้อและทดลองใช ้ผลิตภ ัณฑ ์ไป

แลว้ ผ ูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก ี่ยวกบัความพ ึงพอใจ  หรือไม่พ ึงพอใจผลิตภ ัณฑ ์ ซึ่ งต ้องพยายาม

ทราบถึงระดบัความพอใจของผ ูบ้ริโภคภายหลงัการซื้อ เพ ื่อที่จะน  าไปพฒันาผลิตภณัฑใ์ห ้ตรงกบัความ

ตอ้งการของผ ูบ้ริโภคมากย ิง่ขึ้น  

กล่าวโดยสรุปไดว้ ่า ทฤษฎีพฤติกรรมผ ูบ้ริโภคเป็นข ั้นตอนที่ผ ูใ้ชบ้ริการ ท  าการเปรียบ เทียบสิ่ ง

กระตุน้ทางการตลาดและสิ่งกระตุน้อื่นๆ กบัลกัษณะของผ ูซ้ื้อ ไดแ้ก ่ลกัษณะวฒันธรรม ส ังคม ลกัษณะ

ส่วนบุคคล ว ่าสิ่งท ี่ผ ูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความตอ้งการและอย ูใ่นอ  านาจซื้อของผ ูซ้ื้อหรือไม่ 

หากมีการซื้อสินคา้เกดิขึ้น ผ ูซ้ ื้อจะมีพฤติกรรมตอบสนองการซื้อน ั้นอยา่งไร  

 

2.2.2 พฤติกรรมนักท่องเท ี่ยว  

2.2.2.1 พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว  

พฤติก รรมของน ักท่อ ง เที่ยว ห มายถึงการป ระพ ฤติห รือปฏิบ ัติข องน ักท่อง เที่ย ว ที่

แสดงออกในขณะเดินทางท่องเที่ยวอาจจะเป็นคาพ ูดการกระทาสีหนา้หรือท่าทางเช่นการเย ีย่มชมแหล่ง

ท่องเที่ยวถ่ายรูปรับประทานอาหารเป็นตน้ซึ่ งการแสดงออกน ั้นอาจมีรากฐานมาจากอุปนิส ัยหรือความ

ตอ้งการข ั้นพ ื้นฐานของแต่ละคนที่อาจจะคลา้ยคลึงกนัหรือแตกต่างกนัหรืออาจจะมาจากสิ่ งแวดล ้อม

และหรือประสบการณ์ที่ไดร้ับในขณะน ั้น(อรจนา จนัทรประยรู, 2556: 2) 

โดย Cohen (1972) นกัส ังคมวิทยาไดจ้  าแนกนกัท่องเที่ยวออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้  

ประเภทที่ 1 น ักท่องเที่ยวมวลชนแบบกลุ่ม  (Organized Mass Tourist) เป็น

นกัท่องเที่ยวที่ซื้อโปรแกรมท่องเที่ยวที่บริษทัน  าเท ี่ยวจดัท  าไวข้ายในยงัเม ืองจ ุดหมายปลายทางที่เป็นที่

นิยม นกัท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชอบเดินทางเป็นกลุ่มและท่องเที่ยวตามรายการที่ก  าหนดไว ้ล่วงหน ้า ซึ่ งส่วน

ใหญ ่จะท่องเที่ยวตามชายทะเลหรือพกัผอ่นอย ูใ่นโรงแรม  

ประเภทที่ 2 น ักท่อง เที่ยวมวลชนรายกลุ่ม  ( Individual Mass Tourist) เป็ น

น ักท่องเที่ยวซื้ อโปรแกรมการท่องเที่ย วที่ย ืดหย ุ่นกว ่ากลุ่มแรก เช่น  โปรแกรมที่รวมบ ัตรโดยสาร

เครื่องบินและที่พกั ไม่ม ีการน  าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว  แต่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ส  าค ัญ ในเมือง

ท่องเที่ยว โดยตอ้งการหาประสบการณ์ใหม่แกช่ีว ิต  

ประเภทที่ 3 นกัส  ารวจ (Explorer) เป็นน ักท่องเที่ยวที่นิยมจ ัดรายการน  าเที่ยว

ของตนเอง และหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่ได ้รับความนิยม  น ักส  า รวจชอบ

พบปะผ ูค้นในทอ้งถิ่น แต่ตอ้งการความสะดวกสบายในระดบัหนึ่งและความปลอดภยัในการท่องเที่ยว  
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ประเภทที่ 4 นกัพเนจร (Drifter) เป็นนกัท่องเที่ยวที่ต ้องการเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชนในทอ้งถิ่น ไม่ม ีการก  าหนดรายการท่องเที่ยวล่วงหนา้ และ เลือกเมืองท่องเที่ยวและที่พ ักตามใจ

ปรารถนา 

ท ั้งนี้  Plog (1977) ได ้เสนอแนวคิดทางจ ิตว ิทยาเ ป็นพ ื้ นฐานในการจ  าแนกรูปแบบ

พฤติกรรมท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว โดยแบ่งนกัท่องเที่ยวออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี้  

กลุ่มที่ 1 น ักท่องเที่ยวประ เภทเน ้นต ัว เองเป็นศูนยก์ลาง (Psychocentrics) คือ 

นกัท่องเที่ยวที่ค ิดหรือสนใจตนเอง ชอบสถานที่ท ่องเที่ยวอ ันเป็นที่รู ้จ ักกนัดี ไม่ต ้องการทดลองสิ่ ง

แปลกใหม่ ท ั้งท ี่พกั อาหาร และสิ่งบนัเทิง และบุคคลใหม่ๆ ไม่ตอ้งการพบสิ่งท ี่ย ุ่งยากและเหตุการณ์ท ี่

ผดิปกติ เช่น คนอเมริกนัที่ไปเที่ยวที่ Coney Island 

กลุ่มที่ 2 นกัท่องเที่ยวประ เภทเน ้นต ัว เองปานกลาง (Near Psychometrics) คือ 

นกัท่องเที่ยวประเภทที่อย ูก่ ึ่งกลางระหว่างการเนน้ตวัเองและการเดินทางสายกลางสามารถทดลองสิ่ ง

ใหม่ไดถ้า้ไม่ม ีสิ่งท ี่ค ุน้เคย 

กลุ่มที่ 3 นกัท่องเที่ยวประเภทเดินทางสายกลาง (Mid-Centrics) คือนกัท่องเที่ยว

ประเภทที่ไม่ชอบผจญภยั แต่กไ็ม ่รังเกยีจการทดลองสิ่ งใหม่ๆ  ตราบเท่าที่ไม ่ได ้เสี่ยงอ ันตรายเก ินไป

หรือไม่ผดิปกติเกนิไป  

กลุ่มที่ 4 น ักท่องเที่ยวประเภทชอบความหลากหลายพอสมควร (Near Allocentrics) คือ 

นกัท่องเที่ยวประเภทที่เป็นกลุ่มอย ูร่ะหวา่งกลุ่มเดินสายกลาง และกลุ่มที่มคีวามสนใจหลากหลาย เป็นนกัท่องเที่ยวที่ไม ่

ถ ึงกบัชอบผจญภยัแต่สามารถเที่ยวแบบผจญภยัได  ้

กลุ่มที่ 5 น ักท่องเที่ยวป ระ เภทมีความสนใจหลากหลาย (Allocentrics) คือ 

นกัท่องเที่ยวประเภทที่สนใจในกจิกรรมหลากหลาย เป็นพวกที่เปิดเผยและมีความม ัน่ใจในตวั เอง ชอบ

ผจญภยัอยา่งมาก และเต็มใจออกไปเผชิญโลก เผชิญชีว ิต การเดินทางกลายเป็นช่องทางให ้พวกเขาได ้

แสดงออกมา ซึ่ งความอยากรู ้อยากเห็นและไดส้นองความอยากรู ้อยากเห็นของพวกเขา เช่น คนอเมริกนั

ที่ไปท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกา  

นอกจากนี้ จ ากผลการว ิจ ัยของ Perreault, Dorden andDorden (1979) ได ้ท  าการว ิจ ัย

ส  ารวจครัวเรือน 2000 คนไดส้รุปประเภทของนกัท่องเที่ยวออกเป็น 5 ประเภท ดงันี้  

ประเภทที่ 1 นกัเดินทางแบบประหยดั (Budget Traveller) นกัเดินทางประเภทนี้

ม ีรายไดป้านกลาง แต่แสวงหาการหยดุพกัผอ่นหรือการท่องเที่ยวที่ใชจ้ ่ายต่างๆ  
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ประภทที่ 2 นกัท่องเที่ยวชอบผจญภยั (Adventurous Tourist) เป็นน ักท่องเที่ยว

ที่ม ีการว ิจยัดีและมีรายไดป้านกลางถึงสูง ม ีความชื่นชอบกจิกรรมการพ ักผ ่อนหรือท่องเที่ยวแบบผจญ

ภยั 

ประเภทที่ 3 นกัท่องเที่ยวแบบไม่ชอบวางแผน (Homebody Tourist) เป็นคนที่ม ี

รอบคอบที่ชอบท่องเที่ยว แต่ไม่ชอบพ ูดคุยเรื่องการพกัผอ่นหรือการท่องเที่ย วกบัผ ูอ้ ื่น  และใช ้เวลาใน

การวางแผนในการท่องเที่ยวค่อนขา้งนอ้ย  

ประเภทที่ 4 นกัเดินทางระหว่างวนัหยดุ (Vacationer) เป็นนกัท่องเที่ยวกลุ่ม เล็ก 

ที่มกัใชเ้วลาในการคิดเก ีย่วกบัการวางแผนการท่องเที่ยวในครั้ งต่อไปว่าจะไปที่ไหน อย ่างไร และมี

ความกระตือรือร้นในการท่องเที่ยวแต่ม ีรายไดค้่อนขา้งนอ้ย  

ประเภทที่ 5 นกัเดินทางที่ใชร้ะยะเวลานาน (Moderates) เป็นนกัเดินทางที่มกัจะ

ชอบการเดินทางที่ใชเ้วลานาน ไม่ชอบการท่องเที่ยวระหว่างวนัหยดุสุดส ัปดาห ์หรือการเล่นกฬีา  

นอกจากน ั้น Cohen (1979) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวบนพ ื้นฐานของ

ประสบการณ์ที่นกัท่องเที่ยวแสวงหา ดงันี้  

รูปแบบที่ 1 น ักท่องเที่ยวแบบน ันทนาการ (Recreational Tourist) หมายถึง

นกัท่องเที่ยวที่เนน้กจิกรรมที่เก ีย่วขอ้งกบันนัทนาการหรือการพกัผอ่นทางร่างกาย  

รูปแบบที่ 2 นกัท่องเที่ยวแบบปลีกตวัหาความเพลิดเพลิน (Diversionary Tourist) หมายถึง 

นกัท่องเที่ยวแสวงหาแนวทางใหม่เพ ื่อลืมความจ  าเจในชีว ิตประจ  าวนั 

รูปแบบที่ 3 น ักท่องเที่ยวแบบแสวงหาประสบการณ์ (Experiential Tourist) 

หมายถึง นกัท่องเที่ยวที่สนใจและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ท ี่แทจ้ริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ไดไ้ปส ัมผสั 

เช่น ว ิถ ีชีว ิตของคนในทอ้งถิ่น 

รูปแบบที่ 4 น ักท่องเที่ยวแบบชอบทดลอง (Experimental Tourist) หมายถึง 

นกัท่องเที่ยวที่ชอบพ ูดคุยกบัคนทอ้งถิ่น เพ ื่อ เรียนรู ้และศึกษาชีว ิตความเป็นอย ู่ การปรับต ัวให ้เข ้ากบั

สิ่งแวดลอ้มของคนทอ้งถิ่น 

รูป แบบที่  5 น ักท่อง เที่ยว ที่ ใ ช ้ชีว ิต แบบคนท ้อ งถิ่น  (Existential Tourist) 

หมายถึงนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการใชช้ีว ิตภายใตว้ ิถ ีชีว ิตและว ัฒนธรรมเดียวกบัคนท ้องถิ่น  และม ักจะใช ้

เวลาอย ูใ่นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเวลานาน  
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2.2.2.2 ความตอ้งการทางการท่องเที่ยว  

การว ิจยัความตอ้งการทางการท่องเที่ยวจะใช ้เป็นกรอบพ ื้นฐานในวิเคราะห ์ตลาดการ

ท่องเที่ยว Pearce (1992  อา้งถึงใน Goeldner and Ritchie, 2003: 253-254) ไดน้าทฤษฎีของมาสโลว ์มา

ใชเ้ป็นพ ื้นฐานในการว ิจยัความตอ้งการทางการท่องเที่ยวและสรุปว ่าความตอ้งการท่องเที่ยวของมนุษย ์

เป็นล  าดบัข ั้น โดยเริ่มต ั้งแต่ความตอ้งการข ั้นต  ่าไปถึงความตอ้งการข ั้นสูง ดงันี้  

1) ความต ้องการทางกายที่ต ้องการผ ่อนคลายด ้วยการพ ักผ ่อน หรือหลีกหนี

ความจ  าเจ และแสวงหาความตื่นเตน้เร้าใจในชีว ิต  

2) ความตอ้งการความปลอดภยัในขณะเดินทางท่องเที่ยว  

3) ความตอ้งการทางส ังคม โดยการปฏิส ัมพ ันธ ์หรือพบปะเพ ื่อนใหม่ในขณะ

เดินทางท่องเที่ยว  

4) ความตอ้งการการพฒันาคุณค่าของตนเองดว้ยการเรียนรู ้วฒันธรรม ประเพณี

ของประเทศหรือทอ้งถิ่นต่างๆ  

5) ความตอ้งการความส  าเร็จในชีว ิต ดว้ยการเสริมสร้างประสบการณ์จากการ

เดินทางท่องเที่ยว  

น ักการตลาดที่ศ ึกษาความต ้องการทางก ารท่องเที่ยวและปัจจ ัยที่ม ีอ ิทธิพลต่อความ

ต ้อ งก ารจ ะส ามารถพ ัฒนาและออกแบบสินค ้าและบ ริ การ ให ้สอดคล ้องก ับ ความต ้อ งก ารขอ ง

นกัท่องเที่ยวได ้นอกจากนี้  นกัท่องเที่ยวจะมีความต ้องการหลายด ้านในขณะเดียวกนั  น ักการตลาดที่

สามารถออกแบบสินคา้และบริการที่สามารถตอบสนองความต ้องการหลายด ้านพร้อมๆ กนัในส่วน

แบ่งตลาดเดียวกนั ยอ่มจะประสบความสาเร็จในการขายสินคา้และบริการด ังที่ Pearce (1992 quoted in 

Holloway and Robinson, 1995: 64) กล่าวว ่า “ไม่ใช่เพ ียงคุณล ักษณะส  าค ัญและแหล่งท่องเที่ยวของ

เมืองจ ุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว แต่เป็นความสามารถของเมืองปลายทางในการตอบสนอง

ความตอ้งการทางกายภาพของนกัท่องเที่ยวได ้” ตวัอย ่างการตอบสนองความต ้องการทางร่างกายและ

ความตอ้งการดา้นวฒันธรรมแสดงในตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  ตวัอยา่งการตอบสนองความตอ้งการทางการท่องเที่ยว  

 

ความต้องการ การตอบสนองความต้องการ 

ทางร่างกาย 

 พกัผอ่นและผอ่นคลาย 

 ผจญภยั 

 สุขภาพ  

 

 พกัผอ่นชายทะเล ทะเลสาบ และภูเขา  

 เดินป่า ขี่มา้ พายเรือแคนู ล่องแกง่ เล่นเรือใบ เล่นสก ี 

 เดินเล่น สปา สวนสุขภาพ  

ทางวัฒนธรรม 

 การวิจยั 

 ประวตัิศาสตร์ 

 การเมือง 

 

 วิทยาศาสตร์ 

 ศิลปะ  

 ศาสนา 

 การพาณิชย  ์

 

 ทศันศึกษา 

 เท ี่ยวชมแหล่งประวตัิศาสตร์ แหล่งโบราณคดี 

 เท ี่ยวชมเมืองที่ม ีเหตุการณ์ส  าค ัญทางการเมือง เช่น กรุงเบอร์ลิน 

หรือ  องค ์การส  าค ัญ  เช่น อาคาร United Nations อาคารรัฐสภ า

องักฤษ  

 เท ี่ยวชมองคก์าร NASA โรงถ่ายภาพยนตร์ Hollywood 

 เท ี่ยวชมเทศกาลดนตรี การแสดงบนเวที งานแสดงศิลปะ  

 แสวงบุญที่นครเมกกะ ประเทศอินเดีย นครรัฐวาติกนั  

 เท ี่ยวห ้างสรรพสินคา้ ศ ูนยห์ ัตถกรรม ศูนยป์ระชุม  

 

2.2.2.3  แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว  

Fridgen (1996: 55-56) กล่าวว ่า การท่องเที่ยว เก ิดจากแรงจูงใจภายในและภายนอก 

(Intrinsic and Extrinsic Motivation) นกัท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพ ื่อความพ ึงพอใจและความ

ตื่นเตน้สนุกสนานส่วนตวั บางคนเดินทางเพ ื่อเจรจาธุรกจิ หรือร่วมประชุม เพ ื่อพ ัฒนาอาชีพ  และสรุป

แรงจูงใจดา้นการท่องเที่ยวและตวัอยา่งกจิกรรมท่องเที่ยวไดเ้ป็น 4 ประเภท รายละเอียดดงัตารางที่ 2.4  
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ตารางที่ 2.4  ประเภทของการจูงใจดา้นการท่องเที่ยว  

 

แรงจูงใจด้านการท่องเท ี่ยว กิจกรรมท่องเท ี่ยว 

กายภาพ เพ ื่อหลีกเลี่ยงหนีความจ  าเจลด

ความเครียด  

พกัผอ่นวนัหยดุ ท่องเที่ยวคนเดียวท่องเที่ยวเกาะ  

สังคม  เย ีย่มเยอืนญาติม ิตรและเพ ื่อ พบเพ ื่อนใหม  ่

ความทา้ทาย ความพ ึงพอใจ ท่องเที่ยวผจญภยั ท่องเที่ยวเรือส  าราญ  

ชื่อเสียง เกยีรติยศ  ร่วมประชุมส ัมมนา ศึกษา/อบรมเพ ิ่มพ ูนความรู ้

ความแปลกใหม่ ท่องเที่ยวในดินแดนห่างไกล ท่องเที่ยวเพ ื่อศึกษา

วฒันธรรม ท่องเที่ยวเชิงกฬีา 

 

นอกจากนี้  Swarbrooke and Horner (2007: 54) ไดพ้ฒันารูปแบบของแรงจูงใจหรือแรง

กระตุน้ในการท่องเที่ยว ซึ่ งเป็นการเสนอแนวคิดเก ีย่วกบัแรงจูงใจในหลายมิติ และอธิบายว ่าแรงจูงใจ

ในการท่องเที่ยวมีดงันี้  

1) แรงจูงใจทางกายภาพ  (Physical) เช่น  การพ ักผ ่อน การออกกาล ังกายและ

รักษาสุขภาพ การอาบแดด การมีเพศสัมพนัธ ์ เป็นตน้  

2) แรงจูง ใ จด ้านอ ารมณ์  (Emotional) เช่น  ค ว ามคิดถึงบ ้าน เดิมห รือ อดีต 

(Nostalgia) ความโรแมนติค การผจญภยั การหลีกหนีความจาเจ  ความเพ ้อฝันหรือจ ินตนาการ ความ

สมหวงัในเรื่องจ ิตว ิญญาณ เป็นตน้  

3) แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal) เช่น  การเย ี่ยม เย ือนเพ ื่อนและญาติ พ ี่น ้อง 

การไดพ้บเพ ื่อนใหม่ การท  าให ้ผ ูอ้ ื่นพ ึงพอใจ เป็นตน้  

4) แรงจูงใจด ้านการพ ัฒนาตน เอง (Personal Development) เช่น  การได ้รับ

ความรู ้เพ ิ่มเติม การเรียนรู ้ทกัษะใหม่ เป็นตน้  

5) แรงจูงใจดา้นวฒันธรรม (Cultural) เช่น การเที่ยวชมทิวท ัศน ์ของบ ้านเมือง

อื่น การไดร้ับประสบการณ์จากวฒันธรรมอื่น เป็นตน้  

6) แรงจูงใจดา้นสถานภาพ  (Status) เช่น  ความท ันสม ัยตามแฟช ั่น  การได ้รับ

ผลประโยชนท์ ี่ด ีความสามารถในการใชจ้ ่ายเงิน เป็นตน้  
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นอกจากน ั้น  Dann(1981) ศ ึกษาปั จจ ัย จ ูงใ จในการท่อง เที่ย ว  (Motivators) ด ้วยการ

วิเคราะห ์ปัจจยัผลกัและปัจจยัดึง (Push and Pull Factors) ทฤษฎีปัจจยัจ ูงใจน ักท่องเที่ยวมีความเชื่อว ่า

นกัท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเพราะไดร้ับแรงผลกัจากแรงจูงใจภายในที่เรียกว ่า ปัจจ ัยผล ักและได ้รับ

แรงดึงดูดจากลกัษณะของเมืองจ ุดหมายปลายทางที่เรียกว ่าปัจจ ัยดึง ทฤษฎีได ้รับการยอมรับและได ้ม ี

น ักว ิชาก ารห ลายท่านได ้ทดส อบทฤษฎีและได ้ขย ายผลสน ับสนุน (Crompton, 1979; Yuan and 

McDonald, 1990; Klenosky, 2002; Uysal and Jurowski, 1994;Lam and Zhang, 1999) โดยสรุปได ้ว ่า 

ปัจจ ัยผล ัก เป็นปัจจ ัยจ ูงใจภายในที่เก ี่ยวข ้องกบัคว ามต ้องการของน ักท่องเที่ยว  เช่น ความต ้องการ

พกัผอ่นและหลีกหนีความจาเจ การผจญภยั ท่องเที่ยวกบัครอบครัว พบเพ ื่อนใหม่ พฒันาสุขภาพ เรียนรู ้

สิ่ งใหม่ เป็ นต ้น  ส  าหรับปัจ จ ัยดึงเ ป็นล ักษณะของ เมือ งท่องเที่ยว ที่ต อบสนองคว ามต ้องการขอ ง

นกัท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวตัิศาสตร์ ราคา สิ่งอ  านวยความสะดวก ความ

ปลอดภยั ความสะดวกในการเดินทางเขา้ออก ความสะอาด เป็นตน้  

2.2.2.4 พฤติกรรมการท่องเที่ยว  

จากการวิจยัของ สรชยั พ ิศาลบุตร และนฤมล สมิติน ันทน ์ (2526 : 38 -39  อ ้างถึงใน กช

พ ิณ แองเจลีน ชุ่มเยน็, 2555) ไดก้ล่าวว ่า พฤติกรรมของมนุษยอ์าจแตกต่างกนัไปตาม สถานภาพทาง

ส ังคมของแต่ละคน ซึ่ งการแสดงออกอาจมีเหตุผลหลายอย ่างประกอบกนั กล่าวคือ  ส่วนหนึ่งมาจาก

ความพอใจส่วนตวัและอีกส่วนหนึ่งเพ ื่อตอ้งการแสดงสถานภาพของตนเพ ื่อให ้ส ังคมยอมรับและย ก

ย ่อง ส  าห รับคนบางคนการเดินทางท่อ งเที่ยวมี เหตุผ ลมาจากความต ้องการที่จะห ลีกหนีภาระก ิจ

ประจ  าวนัที่ซ  ้ าซาก นอกจากนี้กม็ ีการเดินทางเพ ื่อตอบสนองความอยากรู ้ อยากมี ประสบการณ์แปลกๆ 

ใหม่ๆ จากที่กล่าวมาขา้งตน้แสดงให ้เห็นว ่ามนุษยม์ ีพฤติกรรม ส ัญชาตญาณที่คล ้ายกนับ ้างแตกต่ างกนั

บา้งแต่เม ื่อใดกต็ามที่มนุษยเ์ริ่มเดินทางยอ่มมีเหตุผลอธิบายไดเ้สมอเหตุผลที่ใชอ้ธิบายพฤติกรรมในการ

เดินทางของมนุษยส์รุปไดด้งันี้  

1) ความสดชื่นของร่างกายและจิตใจ การที่ประเทศไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว  ม ี

การ เป ลี่ยนแปลงระบบเศรษฐก ิจ จากเกษ ตรกรมเ ป็นอุตสาหกรรม บ ้าน เมือ งเจริญขึ้ นพ ร้อ มก ับ

ว ิวฒันาการทางเทคโนโลยใีหม่ไดส้ร้างความกดดนัให ้กบัประชาชนโดยท ั่วไป  ส ังคมในรูปแบบใหม่

เต็มไปดว้ยความ รวดเร็ว ความกดดนั ความเคร่งเครียด ท  าให ้เกดิความจ  าเป็นอยา่งมากในการที่จะหลุด

พน้จากภาวะความกดดนัต่างๆ ซึ่ งหาไดจ้ากการพกัผอ่นคลายอารมณ์ ความตึงเครียดและหาความสดชื่น  

2) เพ ื่อสุขภาพแรงจูงใจที่ท  าให ้คนเดินทางน ั้นบางครั้ งกท็  าเพ ื่อสุขภาพ แสวงหา

อากาศบริสุทธิ์  แสงแดด ความอบอุ่นหรือไปตามค  าแนะน  าจากแพทย  ์
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3) เพ ื่อเขา้ร่วมกจิกรรมในด ้านก ีฬา สิ่ งหนึ่ งท ี่ท  าให ้กรท่องเที่ยวพ ัฒนาไปได ้

อยา่งรวดเร็วน ั้นเกดิ จากกจิกรรมทางร่างกาย ไดแ้ก ่การเล่นกฬีา น ัก เล่นก ีฬา และผ ูส้นใจติดตามการดู

การแข่งขนักฬีา ท  า ให ้เกดิการเดินทางนกักฬีาจ  าเป็นจะตอ้งเดินทางไปยงัเม ืองต่างๆ เพ ื่อ เล่นก ีฬาตาม

ฤดูกาล นกัดูกฬีา เดินทางไปยงัที่ต่างๆ เพ ื่อติดตามดูการแข่งขนัเช่น ในเมืองไทยกฬีาเทนนิสกาล ังเป็นที่

นิยมเมื่อมีการแข่งขนัจะมีผ ูต้ ิดตามไปดูการแข่งขนั เป็นตน้  

4) เพ ื่อความตื่นเตน้ บางครั้ งเหนือสิ่งอื่นใด คนเดินทางท่องเที่ยวเพราะต ้องการ

ความสนุกสนานและมกักระท  าไปเพราะมีแรงจูงใจและเพ ื่อสนองความต ้องการความสนุกสนานของ

ตนเอง อาทิเช่น การอาบแดด การไปทานอาหาร การไปดื่ม  การไปฟังดนรี  การไปชายทะเล การไป

ต่างจงัหวดั สิ่งเหล่านี้จะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ครอบครัวและกาลเวลาความสนุกสนานนี้ เป็น

ความสุขของ แต่ละคน จนมีคนกล่าวว ่าความสุขน ั้นมาจากความเพลิดเพลินสนุกสนาน ด ังน ั้นน ักจ ัด

รายการ ท่องเที่ยวต่างเล็งเห็นเรื่องนี้ ม ักจะ เน ้นความสนุกสนานเพลิดเพลินของการไปพ ักผ ่อนและ

ท่องเที่ยว  

5) เพ ื่อตอบสนองความสนใจดา้นประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม สิ่งหนึ่งท ี่ท  าให ้

คนไปท่องเที่ยวเกดิจากความอยากรู ้อยากเห็นในสิ่งแปลกใหม่ดงัที่ทราบกนัว ่ามนุษยป์กติท ั่วไปมีความ

อยากรู ้อยากเห็นนี้ท  าให ้ม ีการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ เพ ื่อ เห็นสถานที่แปลกใหม่ ผ ูค้นว ัฒนธรรม 

ประเพณีของ แต่ละชาติอาทิเช่น ศ ิลปะ สถาปัตยกรรม ดนตรี วรรณคดี ระบ  าพ ื้นเม ืองโบราณสถานทาง 

ประวตัิศาสตร์ อนุสาวรีย ์หรือการไปร่วมในงานพ ิธีหรือเทศกาลประจ  าปีต่างๆ ของแต่ละทอ้งถิ่น  

6) เพ ื่อเสริมสร้างความส  าค ัญระหว่า งบุคคล การเดินทางของแต่ละคนน ั้นมี

เหตุผลต่างกนัไป บางคนเดินทางเป็นร้อยกโิลเมตรเพ ื่อเย ีย่มญาติ บางคนเดินทางเป็นพนัๆ กโิลเมตรเพ ื่อ

กลบัไปถิ่นฐานเดิมหรือกลบัไปเย ีย่มถิ่นที่เคยศึกษา บางคนเดินทางเพราะเบื่อความจ  าเจซ  ้ าซ ากของการ

ด  าเนิน ชีว ิตประจ  าวนั บางคนน ั้นเป็นนกัเดินทางเพราะการเดินทางแต่ละครั้ งม ักจะได ้เพ ื่อนใหม่เพ ิ่ม

ขึ้นมาเสมอ 

7) เพ ื่อเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นศาสนา การเดินทางท่องเที่ยวในบางครั้ งน ั้นมีความ

มุ่งหวงัที่จะไป ยงัดินแดนศกัดิ์ สิทธิ์ เพ ื่อความเป็นสิริมงคลและได ้ก ุศลแรง อย ่างเช่น ผ ูน้ ับถือศาสนา

อิสลามทุกคนครั้ ง 

8) เพ ื่อการติดต่อดา้นธุรกจิและดา้นอาชีพมีผ ูค้นเป็นจ  านวนมากที่เดินทางเพ ื่อ

ประกอบธุรกจิ ไม่ว ่าจะเป็นธุรก ิจด ้านการค ้า ประชุม  การเมือง การว ิจ ัย  เป็นต ้น แต่การเดินทางเพ ื่อ

วตัถุประสงค ์ชนิดนี้น ั้นส่วนใหญ ่จะแฝงไปดว้ยความสนุกสนานและเพลิดเพลิน  
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ท ั้งนี้การอธิบายพฤติกรรมการท่องเที่ยวในลกัษณะที่เป็นพฤติกรรมผ ูค้ล ั่งไคล ้ (Fanatics 

Behaviors) โดยการว ิจยัความคล ัง่ไคลเ้กดิมาจาก การส ังเกตพฤติกรรมของผ ูป่้ วย (Haynal, Molnar and 

De Puymege,1987) แต่การคล ัง่ไคลด้า้นศิลปะ กฬีา และวฒันธรรมบางอยา่งกลบัไดร้ับการชื่นชม ผ ูค้ล ั่ง

ไคลจ้  านวนมาก ยกตวัอยา่งเช่น ผ ูค้ล ัง่ไคลก้ารตกปลาเทราท ์(Bryan, 1979) ซึ่ งบางคนอาจกอ่ให ้เก ิดแรง

บนัดาลใจในการออกแบบอุปกรณ์ใหม่ๆ  บางคนอาจ เก ี่ยวข ้องกบั เรื่องราวทางประว ัติศาสตร์รักษา

ชิ้นส่วนของสะสมวตัถุโบราณ ห ัวขอ้ต่อไปนี้พ ิจารณาถึงผลลพัธ ์แง่บวกของพฤติกรรมของผ ูค้ล ั่งไคล ้

ในแง่ผลประโยชนป์ระชาชน ส ังคม และงานอาชีพที่เล ือก ในห ัวขอ้นี้ ต ัดสินว ่าผ ูค้ล ั่งไคล ้เป็นผ ูบ้ริโภค 

และย ิง่กว ่าน ั้น คือเป็นผ ูบ้ริโภคเวลาว ่างและสุดทา้ย คือการท่องเที่ยว  

1) ผ ูค้ล ั่งไคล ้ในฐานะผ ูบ้ริโภค (Fanatics as Consumers)ไม่ม ีวรรณกรรมที่

เก ีย่วขอ้งกบัพฤติกรรมของผ ูค้ล ั่งไคล ้ในฐานะผ ูบ้ริโภคมากน ัก  (Redden and Steiner, 2000) การว ิจ ัย

แสดงให ้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างลกัษณะเฉพาะที่บรรยายไว ้เบ ื้องต ้น กบัการต ัดสินใจของผ ูบ้ริโภค 

และพฤติกรรมผ ูซ้ื้อการว ิจยัผ ูค้ล ัง่ไคลใ้นฐานะผ ูบ้ริโภคเนน้ที่ ‘การบริโภคอยา่งมีเหตุผล’ แต่กระน ั้นม ัก

กล่าวว ่า การบริโภคอยา่งมีเหตุผลยตุิลงที่ใดแน่นอน และการบริโภคของผ ูค้ล ั่งไคล ้เริ่มท ้าทายค  านิยาม

ง่ายๆ นี้  (Lehmann, 1987)  

Schiffman, Bednall, Paladino and Kanuk (2005) กล่าวว ่า ทฤษฎีอุปนิส ัยเน ้นที่

การจ  าแนกแยกแยะ และการว ัดประ เมินค่าอุปนิส ัยส่วนต ัวในแง่ล ักษณะเฉพาะทางจิตว ิทยา เพ ื่อให ้

เข ้าใ จ  ผ ู ้คล ั่ง ไคล ้ในฐานะผ ู ้บริโภค (McCrae and Costa, 1 996 ) บ รรย ายอุปนิส ัยส่วนต ัวของคน 

(จ ุดประสงคพ์ ื้นฐาน แนวคิดส่วนตน การปรับบุคลิกลกัษณะ พฤติกรรม และอิทธิพลภายนอก)รวมกนั

เพ ื่อส ร้างสรรค ์ ‘ประ เภท ’ ของบุคคล ก ารอภิป รายเบื้ องต ้นพ ิจารณาองค ์ประกอบม ากม ายซึ่ ง

องคป์ระกอบเอกลกัษณ์ของบุคคล และภาพล ักษณ์ส่วนตน ปรากฏเป็นส่วนส  าค ัญของผ ูค้ล ั่งไคล ้ใน

ฐานะผ ูบ้ริโภค มีการว ิจยัผ ูบ้ริโภคที่คล ัง่ไคล ้2-3 ฉบบัที่ม ีแนวคิดด ้านภาพล ักษณ์ส่วนบุคคลเป็นสิ่ งท ี่

เด่นชดั โดยกล่าวว ่าเหตุผลการบริโภคในระดบัสูง เป็นสิ่งท ี่จ  าเป็นเพ ื่อการเสริมหรือ เปลี่ยนภาพล ักษณ์

ส่วนบุคคลของที่ระลึก เหตุการณ์ที่ควรจ  า ลายเซ็น และของอื่นของผ ูส้ ะสมเก ี่ยวข ้องกบัอาชีพของผ ูท้ ี่

คล ัง่ไคล ้เป็นตวัอยา่งที่ด ีของการเสริมภาพลกัษณ์ส่วนบุคคล การว ิจยัเชิงว ิจยักล่าวอ ้างอิงถึงของสะสม 

ว ่า เ ป็ นส่ว นหนึ่ งขอ งก ารประก ันคุณ ภ าพ และพ ฤติก รรมผ ู ้ค ล ั่งไคล ้ กล่า ว คือ  ก ารบ ริ โภ คอย ่า ง

สมเหตุสมผลอาจเป็นแรงขบัจากความตอ้งการสะสมสิ่งของที่เก ีย่วขอ้งกบัตวัเอง (Holbrook, 1987) ซึ่ ง

สิ่งของน ั้นๆ สามารถใชพ้ฒันาและเสนอภาพลกัษณ์ส่วนบุคคลได ้พอจะกล่าวไดว้ ่าการสะสมว ัตถุช่วย

เรื่องการให ้ค  านิยาม และความเขา้ใจตนเอง การเสริมภาพลกัษณ์ตนเองให ้เพ ิ่มมากย ิง่ขึ้น  
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พฤติกรรมผ ูบ้ริโภคอื่นที่เก ีย่วกบัอุปนิส ัยส่วนตนของผ ูค้ล ั่งไคล ้พวกเขาเลือก

ผลิตภณัฑห์รือบริการที่เป็นที่ยอมรับมีความเชื่อถือพฤติกรรมเหล่าน ั้นคือ 1)แสดงวตัถุประสงค ์ของการ

บริโภคเป็นประจ  า 2)แบ่งปันความเก ีย่วขอ้งกบัคนที่ม ีความสนใจเรื่องเดียวกนั 3)มีความสนใจเฉพาะล  ้ า

ลึกในเรื่องราวหรือการจดัประเภทผลิตภณัฑ ์4)ความยนิดีท ี่ไปในช่วงเวลาที่ม ั่นใจในต ัวอย ่างของว ัตถุ 

หรือการจดัประเภทผลิตภณัฑท์ ี่สนใจ 5)การอุท ิศเวลา และเงิน เพ ื่อการสืบคน้วตัถุหรือผลิตภณัฑ ์ 

บุคลิก ล ักษณ ะข ้า งต ้น ไม่ได ้ห่า งไกลจ ากน ักก ารตล าดผ ู ้ออกแบบย ุท ธ วิธี

การตลาด ซึ่ งจะ ดึงดูดใจ ผ ูบ้ริ โภคที่คล ั่งไคล ้ Heileman (2 005 ) ก ารตลาดด ้านความสัมพ ันธ ์และ

โปรแกรมความซื่อส ัตยถ์ ูกออกแบบเพ ื่อสร้างความเก ี่ยวพ ันธ ์ระหว่างผลิตภ ัณฑ ์ และ ผ ูบ้ริโภคอย ่าง

ต่อเนื่อง ส  าหรับผ ูค้ล ัง่ไคลน้ี้ค ือขบวนการที่ซื่อตรงว ิธีการหนึ่ง Gifford (1997) การว ิจ ัยกรณีของผ ูค้ล ั่ง

ไคลใ้นฐานะผ ูบ้ริโภคที่ค ่อนขา้งจะไม่ส ัมพนัธ ์กบัเรื่องการตดัสินใจ ผ ูบ้ ริโภคที่คล ั่งไคล ้ถูกแรงข ับตาม

เป้าหมายความสอดคลอ้งและบทบาททางการคิด พฤติกรรม และเป้าหมาย ผ ูบ้ริโภคที่ซื่อส ัตยก์บัย ี่ห ้อ

สินคา้อาจเชื่อใจในการเลือกตามแบบแคตาลอกที่ตวัแทนจ  าหน่ายน  าเสนอ แต่พฤติกรรมนี้ เป็นการต ัด

โอกาสจากความพยายาม และพบเจอผลิตภณัฑท์ ี่อาจจะดีกว ่า  

กล่าว โดยสรุป ได ้ว ่า  ผ ู ้คล ั่งไคล ้ม ีแนว โน ้ม ล่วงหน ้าว ่าจะบริโภค เป้าหมาย

ปลายทางของพวกเขาผลกัดนัให ้ไปสู่การบริโภค การสะสมว ัตถุ ท ี่สะท ้อนต ัวตน และเป็นสัญล ักษณ์

ของการติดตามของพวกเขา ความสนใจหลงไหลของพวกเขาในบางเรื่องหรือบางสิ่ ง  ผล ักด ันพวกเขา

ให ้แบ่งปันของสะสมและความสัมพนัธ ์กบัคนที่ม ีจ ิตใจตรงกนั  ในแง่อ ื่นการบริโภคสินค ้าช ั้น เลิศอาจ

เป็นเรื่องของการขาดเหตุผล แต่ส  าหรับทศันคติเชิงคุณค่าของพวกเขา มนัเป็นสิ่งท ี่ส  าคญัที่จะบรรลุตาม

เป้าหมาย พวกเขายนิดีท ี่จะใชเ้วลายาวนานแสวงหาผลิตภ ัณฑ ์และจงรักภ ักดีอย ่างมากต่อสิ่ งน ั้นและ

ผ ูส้ร้างสรรคม์นั  

2) ผ ูค้ล ัง่ไคลใ้นการพกัผอ่นและสันทนาการ (Leisure Fanatics) 

Bloch and Bruce (1984) ท  าการรวบรวมขอ้มูลของ ผ ูค้ล ัง่ไคลใ้นการใชเ้วลาว ่าง

ในการท่อ งเที่ยวพ ักผ ่อนและสันทนาก าร การจ ัดหาข ้อมูลมีค วามครอบคลุมท ั้ งข ้อมูลท ั่วไปและ

พฤติกรรมของผ ูบ้ริโภค ลกัษณะพ ิเศษเหล่านี้สามารถน  ามาเปรียบเทียบกบังานวิจยัที่เก ีย่วขอ้งกบัการใช ้

เวลาว ่างในการท่องเที่ยวพกัผอ่นและสันทนาการ การบริโภคของผ ูใ้ชเ้วลาว ่างสามารถพ ิจารณาในทาง

เดียวกนักบัการบริโภคของผลิตภณัฑ  ์
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3) ผ ูค้ล ัง่ไคลใ้นฐานะนกัท่องเที่ยว (FanaticsasTravellers) 

Thorne (20 03 ) กล่าว ถึง  ผ ู ้คล ั่งไคล ้เว ลาว ่า งว ่าม ีแนวโน ้มสูงที่จ ะ เดินทาง

ท่องเที่ยวเป้าหมายในการท่องเที่ยวสามารถมีเพ ียงหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งองคป์ระกอบ แรงผล ักด ันและ

ความกระตือรือร้นของผ ูค้ล ัง่ไคลท้  าให ้พวกเขาเดินทางท่องเที่ยวเพ ื่อสะสมเรื่องราว  และประสบการณ์ 

Brotherton and Himmetoglu (1997) กล่าวว ่า  บางครั้ งผ ูค้ล ั่งไคล ้ หมายถึง ส่วนหนึ่งของตลาดการ

ท่องเที่ยวตามความสนใจพ ิเศษ  การประ เมินเรื่องผ ูค้ล ั่งไคล ้ในฐานะน ักท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ท ี่สุดท  า

โดยบราเธอร์ตนั และฮิมเมทโทกลู เป็นคนแรกที่กล่าวถึงทฤษฎีส ัญลกัษณ์การท่องเที่ยวตามความสนใจ

พ ิเศษในการวิจยัของ Culligan (1992) พบว่า เม ื่อระดบัประสบการณ์และความม ัน่ใจที่เพ ิ่มมากขึ้ นของ

นกัท่องเที่ยว กจ็ะมีการเคลื่อนไหวท ัว่ไป นอกจาก “ปลอดภยักว่า” และจ  ากดัประ เภทเที่ยวในว ันหย ุด 

ดงัน ั้น แนวคิดเรื่องตลาดการท่องเที่ยวตามความสนใจพ ิเศษ  ถูกสร้างขึ้ น เพ ื่อให ้เห็นน ักท่องเที่ยวใน

ระดบัความสนใจพ ิเศษ  

การวิเคราะห ์ตลาดการท่องเที่ยวตามความสนใจพ ิเศษในอนาคต ซึ่ งตลาดนี้ ถ ูก

มองต่างออกไปจากตลาดการท่องเที่ยวตามความสนใจท ัว่ไป โดยที่ปลายทางการท่องเที่ยวไม่ได ้เอามา

พ ิจารณาเป็นตวัเลือกในว ันหย ุดต ั้ งแต่แรก ข ้อ เสนอของบราเธอร์ต ันและฮิม เมทโทกลูช่วยให ้เข ้าใจ

แรงจูงใจของผ ูค้ล ัง่ไคลท้ ี่เก ีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยว เขากล่าวว ่าในขณะที่น ักทอ่งเท ี่ยวท ั่วไปจะถามว่า  

“จะไปเที่ยวที่ไหนดี” น ักท่องเที่ยวที่ม ีความสนใจหลากหลายจะถามว่า “จะต ้องการไปที่ไหนและ

ก ิจกรรมอะไรที่จะได ้ท  าที่น ั้น” แต่น ักท่องเที่ยวต ามความสนใจพ ิเศษจะถ ามว่า “ความสนใจหรื อ

กจิกรรมอะไร ที่จะท  าไดแ้ละสถานที่ไหนที่จะท  ากจิกรร”  เช่นน ั้นแลว้เขา กล่าวว ่า  ตลาดการท่องเที่ยว

ตามความสนใจพ ิเศษถูกจ ูงใจอยา่งย ิง่โดยปัจจยัภายในที่ไดม้าจากความสนใจหรือกจิกรรม  

นอกจากนี้  Pizam and Mansfield (1999) กล่าวว ่า การว ิจยัส่วนใหญ ่แรงจูงใจมี

บทบาทส  าคญัในการตดัสินพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว เนื่องจากแรงจูงใจส่งผลต่อ เวลา สถานที่ และ

ประเภทการท่องเที่ยวใดๆ ที่ผ ูบ้ริโภคจะปฏิบตัิตาม การว ิจยัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวส่วนมากชี้ไปที่สิ่ งท ี่

ม ีอย ู่จริง  ท ั้ งปัจจ ัยด ้านแรงจูงใจภายนอกและภายใน นอกจากนี้  Kim and Chalip (2004) กล่าวว ่า 

พฤติกรรมก ารท่องเที่ย วถูก  กร ะทบโดยปัจ จ ัยแรงผล ักและแรงดึงเท่าๆ  กบั แรงบีบบ ังค ับในการ

ท่องเที่ยว ซึ่ งแรงบีบบงัคบัสามารถรวมถึงปัจจยั เช่น ระยะทาง เงินตรา และความเสี่ยงภ ัยการทบทวน

วรรณกรรมดา้นปัจจยัแรงบีบบงัคบัดูเหมือนเก ีย่วขอ้งกบัการว ิจยัผ ูค้ล ัง่ไคล ้ ซึ่ งแรงบีบบ ังค ับ เหล่านี้ จะ

เป็นค่าตอบแทน ค่าใชจ้ ่ายท ั้งหมดที่จะประสบเป้าหมาย การชี้ เป้าหมายท ั้งหมดสัมพนัธ ์กบัแบบทดสอบ
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ของผ ูค้ล ัง่ไคลเ้หตุการณ์ส  าคญั เช่น ฟีฟ่า เว ิลดค์พั  ท ี่ซึ่ งเหตุการณ์เกดิไปแลว้ตามปัจจ ัยผ ูเ้ข ้าร่วมที่ม ีแรง

ดึงอยา่งหนกัหน่วง 

2.2.2.5 ปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมผ ูบ้ริโภคและนกัท่องเที่ยว  

การว ิเคราะห ์พฤติกรรมการบริโภคควรเริ่มตน้โดยศึกษาปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของผ ูบ้ริโภค ซึ่ งประกอบดว้ยปัจจยัส  าคญั  7 ประการ ไดแ้ก ่แรงจูงใจซึ่ งเป็นปัจจ ัยหล ักในการก  าหนด

พฤติกรรมผ ูบ้ริโภค ส่วนวฒันธรรม ลกัษณะส่วนบุคคล และอิทธิพลทางส ังคมกเ็ป็นปัจจ ัยที่ส าค ัญ  ใน

การตดัสินใจซื้อของผ ูบ้ริโภค ปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมผ ูบ้ริโภค 7  ประการ (Hudson,2008:  41 -

52) แสดงในภาพที่ 2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมผ ูบ้ริโภค  

 

1) แรงจูงใจ (Motivation) เป็นแรงขบัจากภายในของบุคคลที่ท  าให ้กระท  าหรือ

แสดงพฤติกรรมเพ ื่อตอบสนองความต ้องการของตน การเข ้าใจในแรงจูงใจของผ ูบ้ริโภคจะท  าให ้

ผ ูป้ระกอบการเกดิความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เนื่องจากเกดิความเขา้ใจว ่านกัท่องเที่ยวต ้องการอะไร

ซึ่ งจะน  าไปสู่การตดัสินใจซื้อสินคา้และบริการ ทฤษฎีการจ ูงใจกลุ่มความต ้องการของมนุษยม์ ีจ ุดหล ัก

อย ูท่ ี่ความตอ้งการ (Needs) ภายในที่ท  าให ้เกดิแรงผลกัในการแสดงพฤติกรรม ซึ่ งได ้กล่าวรายละ เอียด

มาแลว้ขา้งตน้  

ผูซ้ ื้ อ 

ลีลาชีว ิต 

วงจรของชีว ิต 

อายแุละเพศ 

ชนชั้นทางส ังคม  

กลุ่มอา้งองิ 

 

ว ัฒนธรรม 

แรงจงูใจ 
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2) อายแุละเพศ (Age and Gender) การแบ่งส่วนตลาดแบบด ั้งเดิมจะใช ้อาย ุเป็น

หลกั ในปัจจ ุบนับริษทัน  าเท ี่ยวหลายแห่งเนน้กลุ่มเป้าหมายไปที่ตลาดนกัท่องเที่ยวสูงอายเุนื่องจากกาล ัง

เจริญเติบโตอยา่งต่อเนื่อง ตลาดนกัท่องเที่ยวสูงอายเุป็นกลุ่มตลาดที่ม ีฐานะและมีเอกล ักษณ์ เนื่องจาก

เป็นตลาดที่ไม่ตอ้งเดินทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูท ่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได ้เป็นเวลานาน

เพราะมีเวลาว ่างมาก ไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางในช่วงวนัหยดุสุดส ัปดาห ์ ซึ่ งจะช่วยให ้โรงแรมเพ ิ่มจ  านวนผ ู ้

เขา้พกัในวนัธรรมดาไดม้ากขึ้น นอกจากนี้ตลาดนกัท่องเที่ยวสูงอาย ุย งัให ้ความส  าค ัญแก ่คุณค่าที่รับรู ้

มากกว่าราคา ผ ูสู้งอายมุกัมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือบริการที่เคยใช ้และคุ ้น เคยมานาน แต่การ

ก  าหนดราคาตอ้งเหมาะสมกบัรายได ้ของคนหล ังเกษ ียณอาย ุ แม ้แต่สวนสนุกดีสนียย์ งั เริ่มสนใจ เน ้น

ส่วนตลาดกลุ่มนกัท่องเที่ยวสูงอายเุพ ิ่มมากขึ้น  

โดยท ัว่ไปเพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคตามบทบาทของผ ูช้ายและ

ผ ูห้ญ ิงในสังคม การแบ่งส่วนตลาดตามเพศเท่าที่ผ ่านมานิยมใช ้กบัสินค ้า เช่น  เสื้ อผ า้ เครื่องส  าอาง 

นิตยสาร เป็นตน้ แต่เม ื่อไม่นานมานี้อ ุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มให ้ความสนใจต่อการแบ่งส่วนตลาด

ตามเพศ เช่น กลุ่มนกัธุรกจิสตรีกบัการเดินทางและโรงแรมที่จ ัดพ ื้นที่พ ักส  าหรับน ักธุรก ิจหญ ิง การ

ปรับปรุงแสงสว่างในบริเวณที่จอดรถ การปรับปรุงคุณภาพสิ่งอ  านวยความสะดวกในห้องพ ัก  เช่น  สบู่ 

ครีมทาผวิ ผ ูเ้ชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกล่าวว ่าผ ูห้ญ ิงที่เดินทางม ักให ้ความส  าค ัญแก ่ความ

ปลอดภยัและความสะดวกสบายเป็นหลกั  

3) วิถีทางการด  าเนินชีว ิต  (Lifestyle) การวิเคราะห ์ว ิถ ีทางการด  าเนินชีว ิต  จะ

พ ิจารณาไดจ้ากการที่บ ุคคลจดัสรรเวลา เงิน  และพล ังงาน แต่การว ิเคราะห ์ลีลาชีว ิตอย ่างเดียวม ักไม่

เพ ียงพอในการท  าความเขา้ใจ นกัการตลาดจึงมกัว ิเคราะห ์ว ิถ ีทางการด  าเนินชีว ิตควบคู่ไปกบัปัจจ ัยด ้าน

ประชากรศาสตร์และจิตว ิทยา เพ ื่อวดักจิกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นของบุคคลร่วมไปด ้วย ใน

สหรัฐอเมริกา VAL System ไดก้  าหนดกรอบในการแบ่งรูปแบบประชากรออกเป็น 8 กลุ่มจ ิตว ิทยา โดย

จ  าแนกตามภาพลกัษณ์ของตน แรงบนัดาลใจ คุณค่า และสินคา้ที่บริโภ ค ได ้แก ่ กลุ่มผ ูส้ ร้างนว ัตกรรม 

(Innovator) ผ ูช้อบคิด (Thinker) ผ ูป้ฏิบ ัติ (Achiever) ผ ูเ้น ้นประสบการณ์ (Experiencer) ผ ูม้ ีความ เชื่อ 

(Believer) ผ ูต้ ่อสู ้ (Striver) ผ ูเ้นน้การกระท  า (Maker) และผ ูอ้ย ูร่อด (Survivor) 

4) วงจรของชีว ิต (Life Cycle) หมายถึง ช่วงระยะเวลาของชีว ิตที่หมุนเว ียนไป

ตามอายแุละสมาชิกของครอบครัว เช่น คนโสดจะมีพฤติกรรมความเป็นอย ู่แตกต่างจากคนสมรสแล ้ว 

ครอบครัวที่ไม ่ม ีล ูกจะมีความเป็นอย ูท่ ี่แตกต่างจากครอบครัวที่ม ีล ูก เป็นต ้น บุคคลจะแสดงพฤติกรรม

การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาของวงจรชีว ิต 
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5) ว ัฒนธรรม (Culture) หมายถึง บ รรท ัดฐาน ความเชื่อ  และพ ิธีก รรมที่ม ี

เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล ที่เป็นตวัก  าหนดความตอ้งการและพฤติกรรม วฒันธรรมที่แตกต่างกนันี้จะมี

อ ิทธิพลต่อว ิถ ีชีว ิตความเป็นอย ูข่องคนในสังคม บุคคลจะสนองความตอ้งการของตนเองให ้เกดิความพ ึง

พอใจในทิศทางที่สอดคลอ้งกบับรรท ัดฐานของสังคม เช่น รูปแบบการท่องเที่ยว เชิงนิเวศได ้รับการ

ยอมรับและความนิยม ในขณะที่รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเพศพาณิชยไ์ม่ไดร้ับการยอมรับอีกต่อไป การ

เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมในสังคมกม็ ีความสาคญั เช่น การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะกจ็ะมีผลต่อการรับ

บริการในเครื่องบิน โรงแรม หรือภตัตาคาร เป็นตน้  

6) ชนช ั้นทางส ังคม (Social Class) หมายถึง ตาแหน่งที่บ ุคคลอย ู่ในส ังคม โดย

พ ิจารณาจากรายได ้ความร  ่ ารวย การว ิจ ัย  อาชีพ  สถานภาพของครอบครัว  ม ูลค่าของที่อย ู่อาศ ัยและ

บริเวณที่ต ั้ง ชนช ั้นทางส ังคมจะเชื่อมโยงกบัสถาบนัในสังคมที่บ ุคคลน ั้น เก ี่ยวข ้อง เช่น  ชนช ั้นของคน

ตามศาสนาฮินดูในประเทศอินเดีย ประเทศพฒันาแลว้อาจแบ่งชนช ั้นทางส ังคมออกเป็นชนช ั้นสูง กลาง 

และต  ่า นกัการตลาดจะเห็นว ่าบุคคลในแต่ละชนช ั้นจะตอ้งการซื้ อสินค ้าและบริการที่แตกต่างกนั  ด ้วย

เหตุผลที่แตกต่างกนั ส  าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บุคคลที่ม ีรายไดสู้งมกันิยมท่องเที่ยวมากกว่าบุคคล

ที่ม ีรายไดต้  ่า และมกัจะมีระดบัการวิจยัที่สูงกว ่า  

7) กลุ่ม อ ้างอิง  (Reference Group) หม ายถึง กลุ่ม ที่ม ีอ ิทธิพลท างตรงหรื อ

ทางออ้มกบัการก  าหนดทศันคติหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น ครอบครัว  สถาบ ันการวิจ ัยที่ท  างานว ัด 

เป็นตน้ 

2.2.2.6 แบบพฤติกรรมการซื้อของผ ูบ้ริโภคและนกัท่องเที่ยว  

การว ิจยัพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวจะน  าทฤษฎีกระบวนการต ัดสินใจซื้ อของผ ูบ้ริโภค

มาประย ุกต ์ใช ้กบัผลิตภ ัณฑ ์ทางการท่องเที่ยว  เช่น Wahab Crampon and Rothfield (1976  อ ้างถึงใน 

Cooper et al.,2008: 57) เป็นนกัว ิชาการกลุ่มแรกที่ศ ึกษาพฤติกรรมการต ัดสินใจซื้ อของน ักท่องเที่ยว

และสรุปกระบวนการตดัสินใจซื้อของนกัท่องเที่ยวออกเป็น 9 ข ั้นตอน ไดแ้ก  ่

1) การก  าหนดกรอบเบื้องตน้ (Initial Framework) 

2) การก  าหนดทางเลือก (Conceptual Alternatives) 

3) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล (Fact Gathering) 

4) การก  าหนดสมมติฐาน (Definition of Assumptions) 

5) การออกแบบตวัเร่ง (Design of Stimulus) 

6) การพยากรณ์ผลลพัธ ์ (Forecast of Consequences) 
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7) การพ ิจารณาตน้ทุนและค่าใชจ้ ่าย (Cost-benefit Alternatives) 

8) การตดัสินใจ (Decision) 

9) ผลลพัธ ์ (Outcome) 

ท ั้งนี้  Schmoll (19 77อ ้างถึงใน  Cooper et al.,20 08:  57 ) ศ ึกษาและพ ัฒนารูป แบบ

กระบวนการตดัสินใจซื้อของนกัท่องเที่ยวที่ม ีรากฐานมาจากแนวคิดของการจูงใจ  ความต ้องการ ความ

ปรารถนา และความค าดห ว ัง  ที่ เ ป็ นต ัว ก  าห นดพ ฤติก รรมก ารท่อง เที่ย ว  การต ัดสิน ใจซื้ อ ขอ ง

นกัท่องเที่ยวยงัเชื่อมโยงและไดร้ับอิทธิพลจากสิ่งส  าคญั  4 ประการ คือ  

1) สิ่งกระตุ ้นทางการท่องเที่ยว  (Travel Stimuli) เป็นสิ่ งกระตุ ้นภายนอกใน

รูปแบบของการสื่อสาร การส่งเสริมการตลาด การแนะน  าจากเพ ื่อนหรือสมาคมการคา้ เช่น การโฆษณา

และประชาส ัมพนัธ ์ สิ่งพ ิมพท์างการท่องเที่ยว  

2) ต ัวก  าหนดส่วนบุคคลและสังคม (Personal and Social Determinants) เป็น

ตวัก  าหนดเป้าหมายของนกัท่องเที่ยว ในรูปของความตอ้งการ ความปรารถนา ความคาดหวงั และความ

เสี่ยงที่เก ีย่วขอ้งกบัการเดินทาง  

3) ตวัแปรภายนอก (External Variables) เป็นตวัแปรที่เก ีย่วขอ้งกบัความเชื่อม ั่น

ของผ ูใ้ห ้บริการ ภาพลกัษณ์ของเมืองท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยวในอดีต ข ้อจ  ากดั เรื่องเวลา

และค่าใชจ้ ่าย 

4) คุณ ล ัก ษณ ะข อ งแห ล่ งท่ อ ง เ ที่ย ว  ( Destination Characteristics) เ ป็ น

คุณลกัษณะของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่ งอ  านวยความสะดวกที่ม ีในแหล่งท่องเที่ยวที่ช่วยให ้เก ิดการ

ตดัสินใจ เช่น แหล่งท่องเที่ยว  ความสัมพ ันธ ์ระหว่างคุณค่ากบัราคา ปริมาณและคุณภาพของข ้อมูล

ข่าวสาร รูปแบบการจดัการนาเที่ยว โอกาสของการท่องเที่ยว เป็นตน้  

นอกจากนี้  Mathieson and Wall (1982: 25-32) ศ ึกษาและเสนอแนะรูปแบบกระบวนการ

ตดัสินใจซื้อของนกัท่องเที่ยวที่ประกอบดว้ย 5 ระยะ ที่ไดร้ับอิทธิพลจากปัจจ ัยที่ม ีความส ัมพ ันธ ์กนั  4 

ประการ คือ  

ระยะที่ 1 ความตอ้งการเดินทาง (Felt Need or Travel Desire) 

ระยะที่ 2 การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะห ์ขอ้มูล  ( Information Collection and 

Evaluation) 

ระยะที่ 3 การตดัสินใจเดินทางท่องเที่ยว (Travel Decisions) 
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ระ ยะที่  4  ก าร เตรี ยม ก ารท่อ ง เที่ย ว และก าร ได ้รับ ป ระสบการณ์  ( Travel 

Preparations and Travel Experiences) 

ระยะที่ 5 การประเมินผลความพ ึงพอใจต่อการท่องเที่ยว  (Travel Satisfaction 

Evaluation) 

กระบวนการตดัสินใจซื้อของนกัท่องเที่ยวมีรากฐานมากจากปัจจ ัยที่ส ัมพ ันธ ์กนั  4  ด ้าน 

คือ 

1) ลกัษณะของนกัท่องเที่ยว (Tourist Profile) ประกอบดว้ยลกัษณะส่วนบุคคล 

เช่น เพศ อาย ุการว ิจยั รายได ้ทศันคติ แรงจูงใจ และประสบการณ์ในอดีต และล ักษณะทางพฤติกรรม 

เช่น ความตอ้งการ ค่านิยม แรงจูงใจ เป็นตน้  

2) ความตระหน ัก เรื่องการท่องเที่ยว  (Travel Awareness) หมายถึง การรับรู ้

ขอ้ม ูลข่าวสารเก ีย่วกบัแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ  านวยความสะดวกและบริการ น ักท่องเที่ยวจะได ้รับข ้อมูล

ข่าวสารทางการท่องเที่ยวอยา่งเป็นทางการ เช่น แผ ่นพ ับ  นิตยสารท่องเที่ ยว  สื่อโฆษณา และไม่เป็น

ทางการจ ากญาติม ิตรและเพ ื่อน คว ามตระหน ัก เรื่องการท่อง เที่ยวยงัครอบคลุมด ้านการตระหน ัก

ภาพลกัษณ์ของเมืองท่องเที่ยว สิ่งอ  านวยความสะดวกและบริการในแหล่งท่องเที่ยว  

3) ล ักษณะ เด่นและท รัพ ย ากรก ารท่อ ง เที่ย ว ใน เมือ งจ ุ ดห ม ายปล ายท า ง 

(Destination Resources and Characteristics) ไดแ้ก ่ลกัษณะเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  ความหลากหลาย

ขอ งแห ล่งท่อ ง เที่ย ว  สิ่ งอ  านวยความสะดวก ก าร เข ้าถึงแห ล่งท่อ งเที่ย วและก ารตรว จ เข ้าเม ือ ง 

สาธารณูปโภค เป็นตน้  

4) ลกัษณะของการเดินทาง (Trip Features) เช่น ระยะเวลาท่องเที่ยว  ระยะทาง 

ค่าใชจ้ ่าย เป็นตน้  

2.2.2.7 ปัจจยัที่ม ีผลกระทบต่อพฤติกรรมนกัท่องเที่ยว  

จากการวิจยัของ อรจนา จนัทรประยรู(2556: 2) ไดแ้ยกปัจจยัที่ม ีผลกระทบต่อพฤติกรรม

นกัท่องเที่ยวที่ท  าให ้พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวแตกต่างกนั ดงันี้  

1) วฒันธรรม คือรูปแบบหรือแบบแผนการด  าเนินชีว ิตข องคนส่วนใหญ ่ใน

สังคม วฒันธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกนั เพราะความคิดความเชื่ออย ู่บนพ ื้นฐานที่แตกต่างกนั

โดยวฒันธรรมมีความส  าคญัที่จะเป็นตวัก  าหนดพฤติกรรม หรือแนวทางปฏิบตัิให ้คนแต่ละชาติแตกต่าง

กนัไป เช่น วฒันธรรมการกนิของชาติตะวนัตก จะย ุง่ยากซ ับซ ้อนและใชเ้วลานาน อุปกรณ์การก ินมีมาก 
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มีระเบียบวิธีการมาก อาทิชาติฝรั่ง เศส  ให ้ความส  าค ัญของข ั้นตอนการก ิน ส่วนชาติตะว ันออกไม่ม ี

อ ุปกรณ์การกนิมากไม่ม ีข ั้นตอนการกนิที่ย ุง่ยากซ ับซ ้อน แต่ม ีข ั้นตอนในการท  า 

ส  าหรับมารยาททางส ังคม ชาติตะวนัตกจะให ้เก ียรติผ ูห้ญ ิง เช่นผ ูช้ายต ้องลุกขึ้ นย ืนให ้

เกยีรติเวลาผ ูห้ญ ิงเดินมาหา การเปิดประตูรถให ้ ผ ูห้ญ ิงจะเขา้ร่วมกจิกรรมทางส ังคมกบัผ ูช้าย ส่วนชาติ

ทางตะวนัออกผ ูห้ญ ิงเป็นชา้งเทา้หลงั เป็นแม่บา้นท  าทุกอยา่งโดยเฉพาะผ ูห้ญ ิงตะวนัออกกลาง จะถูกกด

ขี่ให ้ม ีชีว ิตความเป็นอย ูค่ลา้ยทาส  

ส่วนความสัมพ ันธ ์ระหว่างครอบครัว  ช าติทางตะว ันออกจะมีความผ ูกพ ันระหว่า ง

ครอบครัวมาก การให ้ความเคารพน ับถือ  และดูแลเอาใจใส่ให ้ความสะดวกสบาย แก ่ญ าติผ ูใ้หญ ่ม ี

มากกว่าชาติทางตะวนัตกส่วนใหญ ่เม ื่อโตเป็นผ ูใ้หญ ่หรือแต่งงานจะแยกยา้ยออกไปเพ ื่อต ้องการความ

เป็นอิสระ เพราะฉะน ั้นในวยัชรามกัอย ูต่ามลาพงัไม่ม ีล ูกหลานห้อมลอ้มขาดความอบอุ่นในครอบครัว

นกัท่องเที่ยววยัชราเหล่านี้ เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เม ื่อมาไดร้ับความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย ่าง

ดี จะท  าให ้เกดิความประทบัใจและกลบัมาเที่ยวซ ้าเป็นจานวนมาก  

2) ศาสนา ค  าสอนต่างๆ เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวทางดา้นจิตใจมนุษย ์ม ีอ ิทธิพลดา้น

ความคิด ความเชื่อม ัน่ค่านิยมในสิ่งต่างๆ บนพ ื้นฐานที่คลา้ยคลึงกนั และ เป็นแนวทางแบบอย ่างในการ

แสดงออกทางดา้นพฤติกรรมของแต่ละศาสนา เช่น ศาสนาอิสลามไม่ก ินหมู่ และอาหารทุกชนิดที่ม ี

ส่วนประกอบของหมู่ ไม่ดื่มเหลา้ ไม่เล่นการพนนั ไม่ลกัขโมย ในขณะที่คนนบัถือศาส นาคริสต ์ต ้องไป

โบสถใ์นวนัอาทิตย ์และถือเลข 13 (บนเครื่องบินส่วนใหญ ่ จะไม่ม ีหมายเลข 13) ถึงแมจ้ะ เป็นช่วงเวลา

ท่องเที่ยว  น ักท่องเที่ยวจะหาเวลาในก ารท  าศาสนก ิจด ้วย  ส่วนน ักท่องเที่ยวที่น ับถือศาสนาย ิว  จ ะ

เคร่งครัดในการปฏิบตัิตนไม่ว ่าจะเป็นเรื่องอาหาร หรือการรับประทานอาหาร เป็นตน้  

3) ภาษา ภาษาที่ใช ้สื่อความหมายในการติดต่อของแต่ละชาติไม่เหมือนกนั

บางครั้ งตอ้งใชภ้าษาอื่นเป็นสื่อกลางในการติดต่อ หรือใชภ้าษาท่าทาง (Body language) ในการสื่อสาร 

แต่การสื่อความหมายโดยใชภ้าษาท่าทางในการแสดงออกของแต่ละชาติไม่เหมือนกนั เช่น คนจีนถ ้ า

ตอ้งการจะชงชาเพ ิ่มจะเคาะนิ้วเพ ื่อตอ้งการให ้รินให ้เต็ม เป็นตน้  
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2.3 แนวค ิดเก ีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  

 

2.3.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

Kotler (2000: 14) ไดใ้ห ้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้ ่า เป็นกลุ่มของเครื่องมือ

ทางการตลาดที่องคก์รใชใ้นการปฏิบตัิตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย  

ธงชยั ส ันติวงษ ์(2546: 34) ไดใ้ห ้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การ

ผสมที่เขา้กนัไดอ้ยา่งดีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของการก  าหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภ ัณฑ ์ที่

เสนอขายและระบบการจดัจ  าหน่ายซึ่ งได ้ม ีการจ ัดออกแบบเพ ื่อใช ้ส  าหรับการเข ้าถึงกลุ่มผ ูบ้ริโภคที่

ตอ้งการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2546 : 53) ไดใ้ห ้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็น

ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ้ซึ่ งบริษทัใชร้่วมกนัเพ ื่อตอบสนองความพ ึงพอใจแกก่ลุ่มเป้าหมาย  

เสรี วงษม์ณฑา (2542 : 17) ไดใ้ห ้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 

หรือ 4P’s) ไวว้ ่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ต ัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ้ ซึ่ งบริษ ัทใช ้

ร่วมกนั เพ ื่อตอบสนองความพ ึงพอใจแก ่กลุ่ม เป้าหมาย หรือ เป็นเครื่องมือที่ใช ้ร่วมกนั เพ ื่อให ้บรรลุ 

วตัถุประสงคท์างการติดต่อสื่อสารขององคก์าร  

จากความหมายข ้างต ้น พอจะสรุป ได ้ว ่าส่วนประสมทางการตลาด ห มา ยถึง ต ัวแป รทาง 

การตลาดที่ควบคุมได ้ซึ่ งเป็นกลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่องคก์รใช ้ร่วมกนั  เพ ื่อตอบสนองความ

ตอ้งการแกก่ลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

 

2.3.2 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2546: 53-55) กล่าวว ่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 

หรือ 4P’s) เป็นเครื่องมือที่ประกอบดว้ยสิ่งต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

2.3.2.1  ผลิตภ ัณฑ ์ (Product)หมายถึง สิ่ งท ี่เสนอขายโดยธุรก ิจ  เพ ื่อตอบสนองความ

จ  าเป็นหรือ ความตอ้งการของลูกคา้ให ้เกดิความพ ึงพอใจ ประกอบดว้ย สิ่งท ี่ส ัมผสัได ้และส ัมผสัไม่ได ้

เช่น บรรจุ ภณัฑ ์สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และชื่อเสียงของผ ูข้าย ผลิตภ ัณฑ ์อาจจะ เป็นสินค ้า 

บริการ สถานที่ บ ุคคลหรือความคิด (Etzel,Walker and Stanton, 2001: 9) ผลิตภณัฑท์ ี่เสนอขาย อาจจะ

มีตวัคนหรือไม่ม ีตวัตนกไ็ด ้ผลิตภณัฑจ์ ึงประกอบด ้วย สินค ้า บริการ ความคิด สถานที่ องค ์กร หรือ
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บุคคลผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน ์(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค ้า จ ึงจะมีผลท  า ให ้

ผลิตภณัฑส์ามารถขายได ้การก  าหนดกลยทุธ ์ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค  านึงถึงปัจจยัต่อไปนี้  

1) ความแตกต่างของผลิตภ ัณฑ ์ (Product Differentition) และ (หรือ) ความ

แตกต่าง ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) 

2) องค ์ป ระกอบ (คุณ สมบ ัติ )  ของผลิตภ ัณฑ ์ (Product Component) เช่น 

ประโยชน ์พ ื้นฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้ ฯลฯ  

3) การก  าหนดต  าแหน่งผลิตภ ัณฑ ์ (Product Positioning)  เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์ของบริษทัเพ ื่อแสดงต  าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย  

4) การพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ ์ (Product Development) เพ ื่อให ้ผลิตภ ัณฑ ์ม ีล ักษณะ

ใหม่ และปรับปรุงให ้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตอ้งค  านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดด้ีย ิง่ขึ้น 

5) กลยทุธ ์เก ีย่วกบัส่วนประสมผลิตภ ัณฑ ์ (Product Mix) และสายผลิตภ ัณฑ ์

(Product Line) 

(1) คุณสมบตัิท ี่ส  าคญัของผลิตภณัฑ  ์

ก) คุณภาพผลิตภณัฑ ์ (Product Quality) เป็นการว ัดการท  างานและ

วดัความคงทนของ ผลิตภณัฑ ์เกณฑใ์นการวดัคุณภาพถือหลกัความพ ึงพอใจของลูกค ้าและคุณภาพที่

เหนือกว่าคู่แข่งขนั ถา้สินคา้คุณภาพต  ่าผ ูซ้ ื้อจะไม่ซื้อซ  ้ า ถา้สินคา้คุณภาพสูงเกนิอ  านาจซื้ อของผ ูบ้ริโภค

สินคา้กข็ายไม่ได ้นกัการตลาดตอ้งพ ิจารณาว่าสินคา้ควรมีคุณภาพระด ับใดบ ้างและต ้นทุนเท่าใดจึงจะ

เป็นที่พอใจของ ผ ูบ้ริโภค รวมท ั้งคุณภาพสินคา้ตอ้งสม  ่าเสมอและมีมาตรฐานเพ ื่อที่จะสร้างการยอมรับ  

ข) ล ักษณะท างกายภ ายขอ งสินค ้า  ( Physical Characteristics of 

Goods) เป็นรูปร่าง ลกัษณะที่ล ูกคา้สามารถมองเห็นได ้และสามารถรับรู ้ไดด้ว้ยประสาทสัมผสัท ั้ง 5 คือ 

รูป รส กลิ่น เสียง ส ัมผสั เช่น รูปร่าง ลกัษณะ รูปแบบ การบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  

ค) ราคา (Price) เป็นจ  านวนเงินซึ่ งแสดงเป็นมูลค่าที่ผ ูบ้ ริโภคยอม

จ่ายเงินเพ ื่อแลกกบั ผลประโยชนท์ ี่จะไดร้ับจากสินคา้หรือบริการ การตดัสินในด ้านราคาไม่จ  า เป็นต ้อง

เป็นราคาสูงหรือต  ่าแต่เป็นราคาที่ผ ูบ้ริโภคเกดิการรับรู ้ในคุณค่า (Perceived Value)  

ง) ชื่อ เสี ย งขอ งผ ู ้ข ายห รื อ ตร าสินค ้า  (Brand) หม ายถึง  ชื่อ  ค  า 

ส ัญลกัษณ์ การออกแบบหรือ ส่วนประสมของสิ่งดงักล่าว เพ ื่อระบุถึงสินคา้และบริการของผ ูข้ายรายใด

รายหนึ่งหรือกลุ่มของผ ูข้าย เพ ื่อแสดงถึงลกัษณะที่แตกต่างจากคู่แข่ง  
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จ) บรรจุภ ัณฑ ์ (Packaging) หมายถึง ก ิจก รรมที่เก ี่ยวข ้องในการ

ออกแบบ และการผลิตสิ่ง บรรจุ หรือสิ่งห่อหุ ้มผลิตภณัฑ ์บรรจุภ ัณฑ ์เป็นสิ่ งท ี่ให ้เก ิดการรับรู ้ ค ือการ

มองเห็นสินคา้เม ื่อผ ูบ้ริโภคเกดิการยอมรับในบรรจุภณัฑก์จ็ะน  าไปสู่การจ ูงใจให ้เก ิดการซื้ อผลิตภ ัณฑ ์

ดงัน ั้นบรรจุภณัฑจ์ ึงตอ้งมี ความโดดเด่น โดยอาจแสดงถึงต  าแหน่งผลิตภณัฑส์ินคา้น ั้นให ้ชดัเจน  

ฉ) การออกแบบ (Design) เป็นงานที่เก ี่ยวข ้องกบัรูปแบบ ล ักษณะ 

การบรรจุหีบห่อ ซึ่ ง ปัจจยัเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อของผ ูบ้ริโภค ด ังน ั้นผ ูผ้ลิตที่ม ี

ผ ูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ ออกแบบจึงตอ้งศึกษาความต ้องการของผ ูบ้ริโภค เพ ื่อออกแบบสินค ้าให ้ตรงกบั

ความตอ้งการของ ผ ูบ้ริโภค  

ช) การรับประกนั (Warranty) เป็นเครื่องมือที่ส  าค ัญ ในการแข่งข ัน 

โดยเฉพาะสินคา้พวก รถยนต ์เครื่องใชใ้นบา้น และเครื่องจกัร เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้ อ

สินคา้ของลูกคา้และรวมท ั้งการสร้างความเชื่อม ัน่  ฉะน ั้นผ ูผ้ลิตหรือคนกลางอาจ เสนอการรับประกนั

เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือดว้ยค  าพ ูด โดยท ัว่ไปการรับประกนัจะระบุเป็นประเด็นส  าคญั  3 ประเด็น คือ  

(ก) การรับประกนัตอ้งให ้ขอ้มูลที่สมบูรณ์ว ่า  ผ ูซ้ ื้ อจะร้องเรียนที่

ไหน กบัใคร อยา่งไร เม ื่อสินคา้มีปัญหา 

(ข) การรับประกนัจะตอ้งให ้ผ ูบ้ริโภคทราบล่วงหนา้กอ่นการซื้อ  

(ค) การรับประกนัจะต ้องระบุเงื่อนไขการรับประกนัทางด ้าน

ระยะเวลาขอบเขตความรับผดิชอบและเงื่อนไขอื่นๆ  

ซ) สีของผลิตภณัฑ ์(Color) เป็นสิ่งจ ูงใจให ้เกดิการซื้อ เพราะสีท  าให ้

เกดิอารมณ์ดา้นจิตว ิทยาช่วยให ้เกดิการรับรู ้ และสนใจในผลิตภณัฑ ์ 

ฌ) การให ้บริการ (Serving) การต ัดสินใจของผ ูบ้ริโภคในปัจจ ุบ ัน

ขึ้นอย ูก่บัการให ้บริการแกลู่กคา้ของผ ูข้ายหรือผ ูผ้ลิต คือ ผ ูบ้ริโภคมกัจะซื้อสินคา้กบัร้านค ้าที่ให ้บริการ

ดีและถูกใจ เช่น การบริการหลงัการขาย เป็นตน้  

ญ) ว ัตถุดิบ  (Raw Material) หรื อว ัส ดุท ี่ใ ช ้ในการผลิต  (Material) 

ผ ูผ้ลิตมีทางเลือกที่จะใช ้วตัถุดิบหรือวสัดุหลายอยา่งในการผลิตซึ่ งจะต ้องค  านึงถึงความต ้องการของ

ผ ูบ้ริโภคว่าพอใจแบบใด ตลอดจนตอ้งพ ิจารณาถึงตน้ทุนในการผลิต และความสามารถในการจ ัดหา

วตัถุดิบดว้ย 

ฎ) ความปลอดภ ัยของผลิตภ ัณฑ ์ (Product Safety) และภาระจาก

ผลิตภณัฑ ์(Product Liability) ความปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์ป็นสิ่งส  าคญัที่ธุรก ิจต ้องเผชิญและยงัเป็น
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ปัญหาทาง จริยธรรมท ั้งทางธุรกจิและผ ูบ้ริโภค ผลิตภณัฑท์ ี่ไม ่ปลอดภยัท  าให ้ผ ูผ้ล ิตหรือผ ูข้ายเก ิดภาระ

จายผลิตภณัฑซ์ึ่ งเป็นสมรรถภาพของผลิตภณัฑท์ ี่ท  าให ้เกดิการท  างานหรือเป็นอนัตรายส  าหรับผ ูผ้ลิตที่ 

ตอ้งรับผดิชอบต่อผ ูบ้ริโภค  

ฏ) มาตรฐาน (Standard) เม ื่อมีเทคโนโลยใีหม่เกดิขึ้นจะต ้องค  านึงถึง

ประโยชนแ์ละมาตรฐานของเทคโนโลยนี ั้น ซึ่ งตอ้งมีการก  าหนดมาตรฐานการผลิตขึ้ นจะช่วยควบคุม

คุณภาพและ ความปลอดภยัต่อผ ูบ้ริโภคได  ้

ฐ) ความเข ้ากนัได ้ (Compatibility) เป็นการออกแบบผลิตภ ัณฑ ์ให ้

สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลูกคา้ และสามารถน  าไปใชไ้ดด้ีในทางปฏิบ ัติโดยไม่เก ิดปัญหาในการ

ใช  ้

ฑ) คุณค่าผลิตภ ัณฑ ์ (Product Value) เป็นล ักษณะผลตอบแทนที่

ไดร้ับจากการใช ้ ผลิตภ ัณฑ ์ซึ่ งผ ูบ้ ริโภคต ้องเปรียบ เทียบระหว่างคุณค่าที่เก ิดจากความพ ึงพอใจใน

ผลิตภณัฑท์ ี่สูงกว ่าตน้ทุนหรือราคาที่จ ่ายไป  

ฒ) ความหลากหลายของสินคา้ (Variety) ผ ูบ้ริโภคส่วนมากจะพอใจ

ที่จะเลือกซื้อสินคา้ที่ม ีให ้เล ือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาดการบรรจุหีบห่อ แบบ ลกัษณะ เนื่องจาก

ผ ูบ้ริโภคมีความตอ้งการที่แตกต่างกนั ดงัน ั้น ผ ูผ้ลิตจ ึงจ  าเป็นตอ้งมีสินค ้าหลากหลายเพ ื่อ เป็นทางเลือก

ให ้กบัผ ูบ้ริโภคที่ม ีความตอ้งการที่แตกต่างกนั  

2.3.2.2  ราคา (Price)หมายถึง จ  านวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ม ีความจ  าเป็นตอ้งจ ่ายเพ ื่อให ้ได ้

ผลิตภณัฑ ์(Etzel, Walker and Stanton, 2001: 7) หรือหมายถึง คุณค่า ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเอง ราคา เป็น 

P ตวัที่สองที่เกดิขึ้นถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost) ของลูกคา้ผ ูบ้ริโภคจะ เปรียบ เทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ของผลิตภ ัณฑ ์น ั้น  ถ ้าคุณค่าสูงกว ่าราคา ผ ูบ้ ริโภคก ็จะ

ตดัสินใจซื้อ ดงัน ั้นผ ูก้  าหนดกลยทุธ ์ดา้นราคา ตอ้งค  านึงถึง 

1) คุณค่าที่รับรู ้ (Perceived Value) ในสายตาตาของลูกค ้าซึ่ งต ้องพ ิจารณาการ 

ยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑว์ ่าสูงกว ่าราคาผลิตภณัฑน์ ั้น  

2) ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ้ ่ายที่เก ีย่วขอ้ง  

3) การแข่งขนั 

4) ปัจจยัอื่น ๆ  

(1) คุณสมบตัิท ี่ส  าคญัของราคา (Kotler, 1997: 611-630) 
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ก) การก  าหนดราคา (List Price) ธุรกจิตอ้งก  าหนดราคาสินคา้ ต ั้งแต่ม ี

การพฒันา ผลิตภณัฑห์รือเม ื่ออีการแนะน  าผลิตภณัฑเ์ขา้ในช่องทางการจ  าหน่ายใหม่ หรือในเขตพ ื้นที่

ใหม่ห รือ เมื่อ  ม ีก ารเข ้าประมูลส ัญ ญาจ ้า งครั้ ง ใหม่  ธุรก ิจต ้องต ัดสิน ใจว ่า จะวางต  าแหน่งคุณภาพ

ผลิตภณัฑก์บัราคา อยา่งไรในแต่ละตลาด  

ข) การให ้ส่วนลด (Price Discount) แบ่งออกไดด้งันี้  

(ก) ส่วนลดเงินสด คือการลดราคาให ้กบัผ ูซ้ ื้ อ  ส  าหรับการช  าระ

เงินโดยเร็ว  

(ข) ส่วนลดปริมาณ คือ  การลดราคาส  าหรับการซื้ อในปริมาณ

มากซึ่งควรห ักกบัลูกคา้ทุกคนในปริมาณที่เท ่าเท ียมกนัและไม่ควรเกนิตน้ทุนของผ ูข้าย การให ้ส่วนลด

อาจให ้ตามค  าส ั่งซื้อแต่ละงวดหรือให ้ตามจ  านวนหน่วยโดยรวมในช่วงเวลาหนึ่ง 

(ค) ส่วนลดตามฤดูกาล คือการให ้ส่วนลดส  าหรับผ ูท้ ี่ซื้ อสินค ้า 

หรือบริการนอกฤดูกาล เช่น โรงแรม ต ัว๋ เครื่องบิน ที่เสนอส่วนลดช่วงที่ไม ่ใช่ฤดูกาลและมียอดขายต  ่า 

ค) การให ้ร ะยะ เว ล าในก ารช  าระ เงิน และ ระยะ เวล าขอ งสิน เชื่อ 

(Payment Period and Credit Term) คือ  การให ้ระยะ เวลาในการช  าระ เงินส  าหรับผ ูท้ ี่ซื้ อสินค ้าหรือ

บริการตามระยะเวลาที่ ก  าหนดไว ้ดงัน ั้น ราคาจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถดึงดูดความสนใจของผ ูบ้ริโภค

ได ้ถา้ผ ูบ้ริโภคคิดว ่าสินคา้มีม ีคุณสมบตัิตรงตามความต ้องการแล ้วก ็ม ีแนวโน ้มที่ผ ูบ้ ริโภคจะยอมรับ

ราคาของสินคา้และบริการน ั้นๆ ได  ้

2.3.2.3 การจดัจ  าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่อ งทาง ซึ่ ง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรมใชเ้พ ื่อเคลื่อนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากแหล่งผลิตหรือคล ังสินค ้า

ไปยงัตลาด สถาบนัที่น  าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ  สถาบ ันการตลาด ส่วนก ิจกรรมที่ช่วยใน

การกระจาย ตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคล ังสินค ้า และการเก ็บรักษาสิ นค ้าคงคล ัง การจ ัด

จ  าหน่ายจ ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้  

1) ช่องทางการจดัจ  าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel 

หรือ  Marketing Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรก ิจที่ม ีความ เก ี่ยวข ้องกบั  การเคลื่อนยา้ย 

กรรมสิทธิ์ ในผลิตภณัฑ ์หรือเป็นการเคลื่อนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผ ูผ้ลิตไปยงัผ ูบ้ริโภคหรือผ ูใ้ช ้ทางธุรก ิจ 

(Walker and Stanton, 2001: 3) หรือหมายถึง เส ้นทางที่ผลิตภณัฑแ์ละ (หรือ) กรรมสิทธิ์ ท ี่ผลิตภณัฑถ์ูก

เปลี่ยนมือไปยงัตลาด ในช่องทางการจดัจ  าหน่าย ประกอบดว้ยผ ูผ้ลิต  คนกลาง ผ ูบ้ริโภค หรือผ ูใ้ช ้ทาง

อุตส าหกรรม  ซึ่ งอาจจะ ใช ้ช่องทางตรง  (Direct Channel) จากผ ูผ้ ลิต  (Producer) ไปยงัผ ูบ้ริ โภ ค
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(Consumer) หรือผ ูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ( Industrial User) และใช ้ช่องทางอ ้อม  ( Indirect Channel) จาก

ผ ูผ้ลิต (Producer) ผา่นคนกลาง (Middleman) ไปยงัผ ูบ้ริโภค (Consumer) หรือผ ูใ้ช ้ทางอุตสาหกรรม 

(Industrial User) 

2) การกระ จายต ัว สินค ้า  ห รือ ก ารสน ับสนุนก ารกระจ ายต ัวสินค ้าสู่ ตล าด 

(Physical Distribution หรือ Market Logistics) หมายถึง งานที่เก ีย่วขอ้งกบัการวางแผน การปฏิบ ัติการ

ตามแผน และการควบคุมการเคลื่อนยา้ยวตัถุดิบ ปัจจยัการผลิต  และสินคา้ส  าเร็จรูป จากจุด เริ่มต ้นไปยงั

จ ุด  สุดท ้า ยในก ารบริ โภค  เพ ื่อ ตอบสนองความต ้อ งก ารขอ งลูกค ้าโดยมุ่งห ว ังก  า ไร  ( Kotler and 

Amstrong, 2003: 5) หรือหมายถึง กจิกรรมที่เก ีย่วขอ้งกบั การเคลื่อนยา้ยต ัวผลิตภ ัณฑ ์จากผ ูผ้ลิตไปยงั 

ผ ูบ้ริโภค หรือผ ูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวัสินคา้ที่ส  าคญั  ม ีดงันี้  

(1) การขนส่ง (Transportation) 

(2) การเกบ็รักษาสินคา้ (Storage) และการคลงัสินคา้(Warehousing) 

(3) การบริหารสินคา้คงเหลือ (Inventory Management) 

ดงัน ั้นตอ้งพ ิจารณาว่าสถานที่ต ั้ งของร้านจ  าหน่ายและบริการสอดคล ้องกบักลุ่มลูกค ้า

เป้าหมายหรือไม่ รูปแบบพฤติกรรมของการใชช้ีว ิตประจ  าวนัของผ ูบ้ริโภคเป็นอยา่งไร เราควรจ  าหน่าย

ที่ใด ณ จ ุดใดจึงจะให ้ผ ูบ้ริโภคไดร้ับความสะดวกสบายอยา่งเต็มที่ในดา้นการเดินทางคมนาคมที่สะดว ก

และสภาพแวดลอ้มที่ดีและประโยชน ์อื่นและสามารถพบเห็นและซื้ อได ้ สถานที่จ  าหน่ายครอบคลุม

พ ื้นที่เป้าหมายแลว้หรือยงั และมีความสะดวกต่อการซื้อหามากนอ้ยแค่ไหน  

2.3.2.4 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพ ื่อสร้างความพ ึง

พอใจ ต่อตราสินคา้หรือบริการ ความคิด ต่อบุคคล โดยใชเ้พ ื่อจ ูงใจ (Persuade) ให ้เกดิความตอ้งการเพ ื่อ

เตือนความทรงจ  า  (Remind) ในผลิตภ ัณฑ ์โดยคาดว่าจ ะมีอิท ธิพลต่อ คว าม รู ้สึ ก  คว าม เชื่อ  และ

พฤติกรรมการซื้อ ((Etzel, Walker and Stanton, 2001 : 10) หรือ เป็นการติดต่อสื่อสาร เก ี่ยวกบัข ้อมูล

ระหว่างผ ูข้ายกบัผ ูซ้ื้อ เพ ื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซื้ อ  การติดต่อสื่อสารอาจใช ้พน ักงานขาย 

(Personal Selling) ท  าการขายและการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช ้คน (Nonpersonal Selling) เครื่องมือใน

การติดต่อสื่อสารมีหลายประการ ผ ูป้ระกอบการอาจใช ้หนึ่ งหรือหลายเครื่องมือซึ่ งต ้องใช ้หล ักการ

เลือกใชเ้ครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกนั ( Integrated Marketing Communication 

หรือ IMC) โดยพ ิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุ จ ุดมุ่งหมายร่วมกนั

ได ้เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ส  าคญั  ม ีดงันี้  
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1) การโฆษณ า  (Advertising) เป็ นก ิจ ก รรม ในก าร เส นอข่าวส ารเก ี่ยว ก ับ

องคก์ารและ (หรือ) ผลิตภณัฑ ์บริการ หรือความคิด ที่ตอ้งมีการจ่ายเงินโดยผ ูอ้ ุปถ ัมภ ์รายการ ( Belch, 

2001: 9) กลยทุธ ์ในการโฆษณาจะเก ีย่วขอ้งกบั  

(1) กลยทุธ ์การสร้างสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) และยทุธวิธีการ 

โฆษณา (Advertising Tactics) 

(2) กลยทุธ ์สื่อ (Media Strategy) 

2) การขายโดยใช ้พน ักงานขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่า ง

บุคคลกบับุคคลเพ ื่อพยายามจูงใจผ ูซ้ื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให ้ซื้อผลิตภณัฑห์รือบริการหรือมีปฏิกริิยาต่อ

ความคิด (Belch, 2001 : 9) หรือ เป็นการเส นอขายโดยหน่วยงานขายเพ ื่อให ้เก ิดการขายและสร้า ง

ความสัมพนัธ ์อนัดีกบัลูกคา้ (Kotler and Amstrong, 2003: 5) งานในขอ้นี้จะเก ีย่วขอ้งกบั  

(1) กลยทุธ ์การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling Strategy) 

(2) การบริหารหน่วยงานขาย (Salesforce Management) 

3) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นสิ่งจ ูงใจที่ม ีคุณค่าพ ิเศษที่กระตุน้

หน่วยงาน (Sales Force) ผ ูจ้ ัดจ  าหน่าย (Distributors) หรือผ ูบ้ริโภคคนสุดท ้าย (Ultimate Consumer) 

โดยมีจ ุดมุ่งหมายเพ ื่อให ้เก ิดการขายในท ันทีท ันใด (Belch, 2001:11) เป็นเครื่องมือ  กระตุ ้นความ

ตอ้งการซื้อที่ใชส้นบัสนุนการโฆษณาและการขายโดยใช ้พน ักงานขาย ((Etzel, Walker and Stanton, 

2001: 11) ซึ่ งสามารถกระตุน้ความสนใจการทดลองใชห้รือการซื้อ โดยลูกคา้คนสุดท ้ายหรือบุคคลอื่น

ในช่องทางการจดัจ  าหน่ายการส่งเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ  

(1) การกระตุ ้น ผ ูบ้ ริโภค  เรียกว ่า การส่ งเสริ มก ารขายที่ม ุ่งสู่ผ ู ้บริ โภ ค 

(Consumer Promotion) 

(2) การกระตุน้คนกลาง เรียกว ่า การส่งเสริมการขายที่ม ุ่งสู่คนกลาง (Trade 

Promotion) 

(3) การกระตุ ้นพน ักงานขาย เรียกว ่า การส่งเสริมการขายที่ม ุ่งพน ักงาน 

(Sales Force Promotion) 

4) การให ้ข่าวและการประชาส ัมพ ันธ ์ (Publicity and Public Relations หรือ 

PR) 
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(1) การให ้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอข่าวเก ีย่วกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ

หรือตราสินคา้หรือบริษทัที่ไม ่ตอ้งมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบตัิจริงอาจต ้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ ่านสื่อ

กระจายเสียงหรือสื่อสิ่งพ ิมพ ์(Arens, 2002:17) ซึ่ งเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาส ัมพนัธ ์ 

(2) การประชาส ัมพนัธ ์ (Public Relations หรือ PR) หมายถึง ความพยายาม

ในการสื่อสารที่ม ีการวางแผนโดยองคก์ารหนึ่ง เพ ื่อสร้างท ัศนคติท ี่ด ี ต่อองค ์การต่อผลิตภ ัณฑ ์หรือต่อ

นโยบายให ้เกดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  (Walker and Stanton, 2001 : 10) มีจ ุดมุ่งหมายเพ ื่อส่งเสริมหรือ

ป้องกนัภาพพจนห์รือผลิตภณัฑข์องบริษทั  

5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ

โฆษณาเพ ื่อให ้เกดิการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรงหรือ

การโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายต่างกนัดงันี้  

(1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 

เป็นการติดต่อสื่อสารกบักลุ่ม เป้าหมายเพ ื่อให ้เก ิดการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึง 

ว ิธีการต่างๆ ที่นกัการตลาดใชส้่งเสริมผลิตภณัฑโ์ดยตรงกบัผ ูซ้ื้อและท  าให ้เก ิดการตอบสนองในท ันที 

ท ั้งนี้ตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และการใชส้ื่อต่างๆ เพ ื่อสื่อสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น  ใช ้สื่อโฆษณาและ

แคตตาล็อก (Arens, 2002: 6) 

(2) การโฆษณ า เพ ื่ อ ให ้ เก ิดก ารตอบสนองโดยตรง (Direct Response 

Advertising) เป็ นข่า วสารการโฆษณ าซึ่ งถ ามผ ูอ้ ่ าน ผ ูร้ ับฟั ง หรื อผ ูช้ มให ้เก ิดการตอบสนองกล ับ 

โดยตรงไปยงัผ ูส้่งข่าวสารซึ่ งอาจจะใชจ้ดหมายตรง หรือสิ่งอื่น เช่น นิตยสาร ว ิทย ุ โทรท ัศน ์ หรือป้าย

โฆษณา (Arens,2002: 6) 

(3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) 

หรือ การตลาดผา่นสื่ออิเล ็กทรอนิกส ์ (Electronic Marketing หรือ  E-marketing) เป็นการโฆษณาผ ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพ ิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ตเพ ื่อสื่อสารส่งเสริมและขายผลิตภ ัณฑ ์หรือบริการโดย

มุ่งหวงัผลก  าไรและการคา้เครื่องมือที่ส  าคญัในขอ้นี้ประกอบดว้ย 

ก) การขายทางโทรศพัท  ์

ข) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 

ค) การขายโดยใชแ้คตตาล็อก  

ง) การขายทางโทรทศัน ์ว ิทย ุหรือหน ังสือพ ิมพ ์ ซึ่ งจ ูงใจให ้ลูกค ้ามี

กจิกรรม การตอบสนอง เช่น ใชคู้ปองแลกซื้อ  
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ดงัน ั้นจ ึงจ  าเป็นที่จะตอ้งพ ิจารณาเลือกใช ้ว ิธีการต่างๆ เหล่านี้ เข ้าด ้วยกนัให ้เป็นการส่งเสริม

การตลาดที่ม ีประสิทธิภาพมากที่สุด  เช่น  สินค ้าและบริการมุ่งท ี่จะสื่อสารโฆษณาท ั้งทางโทรท ัศน ์

หนงัสือพ ิมพแ์ละนิตยสาร นอกจากน ั้นยงัมีการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาสินค ้าการแถมสินค ้า 

เป็นตน้ 

นอกจากนี้อดุลย ์จาตุรงคกลุ (2543: 26) ยงัไดใ้ห ้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า 

หมายถึง ตวักระตุน้หรือสิ่งเร้าทางการตลาดที่กระทบต่อ กระบวนการตดัสินใจซื้อ โดยแบ่งออกไดด้งันี้  

1) ผลิตภณัฑ ์(Product) ลกัษณะบางประการของผลิตภณัฑข์องบริษ ัทที่อ าจกระทบต่อ 

พฤติกรรมการซื้ อ ขอ งผ ู ้บริ โภค  คือ  คว ามใหม่  ค วามสล ับซ ับซ ้อนและคุณ ภาพที่คนรับรู ้ได ้ขอ ง 

ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท์ ี่ใหม่และสลบัซ ับซ ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง ถา้เรารู ้เรื่อง เหล่านี้

แลว้ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่าผ ูบ้ริโภคมีความคุ ้น เคย เพ ื่อให ้ ผ ูบ้ ริโภคที่

ไม่ต ้องก าร เสาะแส วงหาท างเลือ กอย ่างกว ้า งขว างในก ารพ ิจารณา  ส่ว นใน เรื่ องของรู ปร่ าง ขอ ง

ผลิตภณัฑต์ลอดจนหีบห่อและป้ายฉลากสามารถกอ่อิทธิพลต่อกระบวนการซื้ อของผ ูบ้ริโภค หีบห่อที่

สะดุดตาอาจท  าให ้ผ ูบ้ริโภคเลือกไว ้เพ ื่อพ ิจารณาประเมินเพ ื่อก ารต ัดสินใจซื้ อ  ป้ายฉลากที่แสดงให ้

ผ ูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน ์ของผลิตภ ัณฑ ์ที่ส  าค ัญก ็จะท  าให ้ผ ูบ้ ริโภคประเมินสินค ้าเช่นกนั  สินค ้า 

คุณภาพสูงหรือสินคา้ที่ปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผ ูซ้ื้อม ีอ ิทธิพลต่อการซื้อดว้ย  

2) ราคา (Price) ราคามีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อก ็ต่อ เม ื่อผ ูบ้ ริโภคท  าการประเมิน

ทางเลือกและท  าการตดัสินใจ โดยปกติผ ูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต  ่านกัการตลาดจึงควรคิดราคาน ้อย

ลดตน้ทุนการซื้อหรือท  าให ้ผ ูบ้ริโภคตดัสินใจด ้วยล ักษณะอื่นๆ ส  าหรับการต ัดสินใจอย ่างกว ้างขวาง

ผ ูบ้ริโภคมกัพ ิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็นอย ่างหนึ่ งในล ักษณะท ั้งหลายที่เก ี่ยวข ้องส  าหรับสินค ้า

ฟ ุ่ มเฟือยราคาสูงไม่ท  าให ้การซื้อลดนอ้ยลง นอกจากนี้ราคายงัเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของผ ูบ้ริโภคซึ่ ง

กต็ิดตามดว้ยการซื้อ 

3)  ช่องทางการจ  าหน่าย (Place หรือ Distribution) กลย ุทธ ์ของน ักการตลาดในการท  า

ให ้ม ีผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจ  าหน่าย สามารถกอ่อิทธิพลต่อการพบผลิตภณัฑ ์แน่นอนว่าสินค ้าที่ม ีจ  าหน่าย 

แพร่หลายและง่ายที่จะซื้อกจ็ะท  าให ้ผ ูบ้ ริโภคน  าไปประเมินประ เภทของช่องทางที่น  า เสนอก ็อาจก ่อ

อิท ธิพ ลต่อ ก ารรับ รู ้ภ าพ พ จน ์ขอ งผลิตภ ัณฑ ์ เช่น  สินค ้าที่ม ีข อ งแถม ในร้าน เส ริ ม ส ว ยช ั้ น ดีใน

ห ้างสรรพสินคา้ท  าให ้สินคา้มีชื่อเสียงมากกว่าน  าไปไวบ้นช ั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เกต็  

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดสามารถก ่ออิทธิพลต่อ

ผ ูบ้ริโภคได ้ท ุกข ั้นตอนของกระบวนการต ัดสินใจซื้ อ  ข่าวสารที่น ักการตลาดส่งไปอาจ เตือนใจให ้ 
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ผ ูบ้ริโภครู ้ว ่า เขามีปัญหาสินค ้าของน ักการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ม ันส ามารถส่งมอบให ้ได ้

มากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม ื่อไดข้่าวสารหลงัการซื้อเป็นการยนืยนัว ่าการตดัสินใจซื้อของลูกคา้ถูกตอ้ง  

จากเครื่องมือทางการตลาดห รือส่วนประกอบที่ส  าค ัญของกลย ุทธ ์การตลาด 4  ประการ ที่

เรียกว ่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ เรียกส ั้ นๆ ว ่า  4P’s คือ  Product, Price, Place, 

Promotion ในการสนองความพ ึงพอใจของบุคคล และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

นอกจากน ั้น  Zeithaml Berry and Parasuraman (1996) ได ้เสนอแนวคิดเรื่องส่วนประสมทาง

การตลาดส  าหรับธุรกจิบริการว ่าดว้ยลกัษณะของการให ้บริการส  าหรับธุรกจิบริการจ  าเป็นที่จะต ้องมีต ัว

แปรหรือองคป์ระกอบที่เพ ิ่มขึ้นจาก 4P’s เป็น 7P’s ท ี่ประกอบด ้วย บุคลากร กระบวนการให ้บริการ 

และลกัษณะทางกายภาพ โดยอธิบายรายละเอียดไดด้งันี้  

1) บุคลากร (People)  คือ  ผ ูท้ ี่ม ีส่วนเก ี่ย วข ้องกบัการบริการท ั้ งหมดซึ่ งห มายรวมถึง 

พนกังานให ้บริการในธุรกจิบริการท ั้งหมด โดยบุคลากรผ ูใ้ห ้บริการจ  าเป็นตอ้งคดัเลือก ให ้การฝึกอบรม 

และมีสิ่ งจ ูงใ จ  บุคล ากร เป้นองค ์ป ระกอบที่ส  าค ัญ ท ั้ งในก ารผลิตบ ริก าร  และก ารให ้บ ริ การ ใน

สถานการณ์ปัจจ ุบนัการแข่งขนัทางธุรก ิจบริการรุนแรงขึ้ น  บุคลากรจึงเป็นปัจจ ัยส  าค ัญที่สร้างความ

แตกต่างให ้กบัธุรกจิโดยการสร้างมูลค่าเพ ิ่มกบัหารให ้บริการ เพ ื่อสามารถสร้างความพ ึงพอใจ  และ เก ิด

ความแตกต่างจากคู่แข่งหรือสรุปไดว้ ่าบ ุคลากรครอบคลุม  2  ประ เด็น ด ังนี้  (ช ัยสมพล ชาวประเสริฐ

,2547: 63-80) 

(1) บทบาทของบุคลากร ส  าหรับธุรก ิจบริการผ ูใ้ห ้บริการนอกจากท  าหน ้าที่ผลิต

บริการแลว้ยงัตอ้งท  าหนา้ที่ขายผลิตภณัฑบ์ริการไปพร้อมๆ กนั  การสร้างความสัมพ ันธ ์ท ี่ด ีกบัลูกค ้ามี

ส่วนส  าคญัอยา่งมากส  าหรับการบริการ  

(2) ความสัมพนัธ ์ระหว่างลูกคา้ดว้ยกนั คุณภาพการบริการของลูกคา้รายหนึ่งอาจมี

ผลมาจากลูกคา้อีกรายหนึ่งแนะน  ามา ตวัอยา่งเช่น นกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการนวดแผนไทย แล ้วแนะน  า

เพ ื่อให ้มาใชบ้ริการที่เดียวกนั และปัญหาที่ผ ูป้ระกอบธุรกจิในดา้นบริการพบอย ู่เสมอ คือ  คุณภาพของ

การบริการที่ไม ่คงที่ 

2) กระบวนการให ้บริการ ในกลุ่ม ธุรก ิจ บริก าร ก ระบวนการส่งม อบการบริ การมี

ความส  าคญัอย ่างมาก เพราะแม ้ว ่าผ ูใ้ห ้บริการให ้ความสนใจดูแลลูกค ้าเป็นอย ่างดี แต่ก ็ไม่ส ามารถ

แกป้ัญหาไดท้ ั้งหมด เช่น การรอคิวเพ ื่อเขา้รับบริการ ระบบการส่งมอบบริการที่ครอบคลุมถึงนโยบาย

และกระบวนที่น  ามาใช ้ระดบัการใชเ้ครื่องจกัรกลในการให ้บริการ อ  านาจการต ัดสินใจของพน ักงาน 
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การมีส่วนร่วมของลูกคา้ในกระบวนการให ้บริการ เนื่องจากท ั้งหมดนี้ เก ี่ยวข ้องกบัความพ ึงพอใจของ

ลูกคา้ดว้ย 

3) ลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก ่อาคารของธุรก ิจบริการ เครื่องมือ  อุปกรณ์ เช่น เครื่อง

คอมพ ิวเตอร์ เคานเ์ตอร์ให ้บริการ การตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาส ัมพ ันธ ์ ล ๊อบบี้  ลานจอดรถ ห ้องน  ้ า 

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งท ี่ล ูกคา้ใชเ้ป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให ้บริการด ้วย กล่าวคือ  ลูกค ้า

อาศยัสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจ ัยหนึ่งในการเลือกใช ้บริการ เพราะถ ้าห ากสิ่ งแวดล ้อมจ ัดได ้

สวยงามดูหรูหรายอ่มหมายถึง การบริการที่น่าม ีคุณภาพตามไปดว้ย  

กล่าวโดยสรุปไดว้ ่า จากส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าวขา้งต ้นธุรก ิจที่ประสบความส  าเร็จ

น ั้นจ  าเป็นจะตอ้งก  าหนดส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสม เพราะในปัจจ ุบ ันกระบวนการซื้ อส  าหรับ

ผ ูบ้ริโภค ผ ูซ้ื้ อจะย ึดหล ักมูลค่าสูงสุด  (Value Maximization) ผ ูซ้ื้ อจะซื้ อผลิตภ ัณฑ ์จากธุรก ิจที่เสนอ

คุณค่าที่มอบให ้ลูกคา้สูงสุด  (Highest Delivered Value) มูลค่าด ังกล่าวน ั้น  คือ  ความแตกต่างระหว่าง

มูลค่าผลิตภณัฑใ์นสายตาของลูกคา้ (Total Customer Value) และราคา (ตน้ทุน) ของผลิตภ ัณฑ ์รวมใน

สายตาของลูกคา้น ัน่เอง ธุรกจิจะตอ้งคาดคะเนมูลค่าผลิตภณัฑร์วมในสายตาของลูกค ้า และต ้นทุนรวม

ของลูกคา้ การส่งมอบมูลค่าผลิตภณัฑจ์ะเกดิขึ้นกต็่อเม ื่อธุรกจิไดป้รับปรุงผลิตภณัฑ ์โดยธุรก ิจต ้องเพ ิ่ม

มูลค่าดา้นผลิตภณัฑ ์ ม ูลค่าด ้านบริการ บุคลากร และภาพล ักษณ์ เพ ื่อ เป็นการสร้างมูลค่าเพ ิ่มให ้กบั

ผลิตภณัฑ ์และตอ้งพยายามลดราคาในรูปของตวัเงิน รวมท ั้งต ้องพยายามลดต ้นทุนอื่นที่ไม ่ปรากฏใน

รูปของตวัเงิน โดยลดตน้ทุนดา้นเวลาที่ล ูกค ้าต ้องเสียไป ลดต ้นทุนพล ังงานที่ต ้องใช ้ไปกบัผลิตภ ัณฑ ์

และลดตน้ทุนที่เกดิจากความไม่สบายใจจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

 

2.4 แนวค ิดเก ีย่วกบัองค์ประกอบทรัพยากรท่องเท ี่ยว  

 

องคป์ระกอบของทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นปัจจยัที่กอ่ให ้เกดิการท่องเที่ยวและเป็นสิ่งท ี่ท  าให ้

นกัท่องเที่ยวสามารถต ัดสินใจ เลือกแหล่งท่องเที่ยวได ้ตามความสนใจ  จากการทบทวนจะน  าเสนอ

องคป์ระกอบทรัพยากรท่องเที่ยวดงัรายละเอียดต่อไปนี้  
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2.4.1 องค์ประกอบของทรัพยากร/แหล่งท่องเท ี่ยว  

องค ์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวน ั้นได ้ม ีน ักว ิชาการได ้กล่าวถึงองค ์ประกอบไว ้อย ่า ง

หลากหลาย พอที่จะสรุปไดว้ ่าองคป์ระกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีอ งคป์ระกอบหลกัอยา่งน ้อย 3 

ประการ หรือ 3A’s ดงัต่อไปนี้  (บ ุญเลิศ จ ิตต ั้งวฒันา, 2548: 28-29) 

1) ทรัพยากรท่องเที่ยวตอ้งมีสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เป็นองค ์ประกอบส  าค ัญที่สุดของ

ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ตอ้งมีสิ่งดึงดูดใจอยา่งใดอยา่งหนึ่งในการดึงดูดใจให ้นกัท่องเที่ยว เดินทางไปเย ี่ยม

เยอืนสถานที่น ั้นๆ ซึ่ งสิ่งดึงดูดใจการท่องเที่ยวยอ่มแตกต่างกนัไปตามประเภทของทรัพยากรท่องเที่ยว 

โดยแต่ล ะ กลุ่ม จ ะสนใจสิ่ ง ดึงดูด ใจ ขอ งท รัพ ยากรท่อ ง เที่ย ว แต่ล ะประ เภทแตกต่า งก ัน ไป เช่น 

นกัท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งอาจสนใจดา้นความสวยงามของธรรมชาติ กช็อบที่จะ ไปเที่ยวภ ูเขาหรือหาดทราย 

หรือนกัท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งอาจสนใจดา้นศิลปวฒันธรรม กช็อบที่จะไปเที่ยวชมวิถีชีว ิตของชาว เขา 

หรือนกัท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งอาจสนใจดา้นโบราณสถาน กช็อบที่จะไปเที่ยวชมอุทยานประว ัติศาสตร์ 

เป็นตน้ นอกจากน ั้นภาพลกัษณ์และราคาค่าเขา้ชมของทรัพยากรท่องเที่ยวก ็ม ีส่วนในการดึงดูดใจให ้

นกัท่องเที่ยวเขา้ไปเย ีย่มชมทรัพยากรท่องเที่ยวน ั้น  

2) ทรัพยากรท่องเที่ยวต ้องมีเส ้นทางขนส่งเข ้าถึง (Accessibility) เป็นองค ์ประกอบที่

ส  าค ัญของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต ้องมีเส ้นทางหรือ เครือข่ายคมนาคมขนส่งที่ส ามารถเข ้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวน ั้น ตลอดจนสามารถติดต่อ เชื่อมโยงกนัระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวหนึ่งกบัอีกทรัพยากร

ท่องเที่ยวหนึ่งท ี่อย ูบ่ริเวณใกลเ้คียง อีกท ั้งตอ้งมีท ี่จอดรถหรือสถานีรถไฟหรือท่าเรือ หรือท่าอากาศยาน

เพ ื่อให ้ธุรกจิการขนส่งสามารถน  านกัท่องเที่ยวเขา้ไปท่องเที่ยวยงัทรัพยากรท่องเที่ยวได ้อย ่างสะดวก

และปลอดภยั 

3) ทรัพยากรท่องเที่ยวต ้องมีสิ่ งอ  านวยความสะดวก (Amenities) เป็นองค ์ประกอบที่

ส  าคญัของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ตอ้งมีสิ่งอ  านวยความสะดวกไวบ้ริการนกัท่องเที่ยวที่เขา้มายงัทรัพยากร

ท่องเที่ยวน ั้น ให ้ไดร้ับความสะดวกสบายและความประทบัใจ ท  าให ้นกัท่องเที่ยวอยากจะอย ู่ท ่องเที่ยว

นานวนัขึ้น ซึ่ งสิ่งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  หมายถึง สรรพสิ่งท ี่รองรับในการเดินทาง

ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวเพ ื่อให ้การเดินทางเป็นไปดว้ยความสะดวกสบายและปลอดภ ัย โดยปกติสิ่ ง

อ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเหล่านี้ร ัฐบาลจะเป็นผ ูจ้ดัห าและพ ัฒนาเพ ื่อบริการแก ่ประชาชน

ของตนเอง แลว้ถือเป็นผลพลอยไดใ้นการให ้บริการแกน่กัท่องเที่ยว  

นอกจ ากนี้ ย งัม ีน ัก ว ิช าการที่ไ ด ้อ ธิบ ายว ่า อ งค ์ประกอบของผลิตภ ัณฑ ์การท่อ งเที่ยว ที่ม ี

ความส  าคญั เช่นกนั คือ การเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) เพราะองค ์ประกอบด ังกล่าวมี
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ผลอยา่งย ิง่ต่อค่าใชจ้ ่าย ความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการเดินทางเข ้าสู่สถานที่น ั้น  ซึ่ งรวมถึง

สาธารณูปโภคในส่วนของถนนหนทาง สนามบิน รถไฟ ท่าเท ียบเรือ รวมถึงความจุ ความรวดเร็ว  ราคา

และความหลากหลายของสาธารณูปโภคเหล่านี้  รวมท ั้งกฎระเบียบที่เก ีย่วขอ้งกบัการออกวีซ่า  และการ

ตรวจคนเขา้เม ือง (Middleton, 1994) 

นอกจากนี้  Dickman (1996) และเทิดชาย ช่วยบ  ารุง (2552 : 14-16) กล่าวถึง องค ์ประกอบของ

แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภณัฑก์ารท่องเที่ยวว ่า แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภ ัณฑ ์การท่องเที่ยว  ( Tourist 

Destination and Tourism Product) จ  าเป็นตอ้งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั หรือองคป์ระกอบ 5A 

คือ สิ่งท ี่ด ึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอ  านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สิ่งอ  านวยความ

สะดวกต่างๆ (Amenity) ที่พกั (Accommodation) และกจิกรรมต่างๆ (Activity) 

1) สิ่งท ี่ด ึงดูดใจ (Attraction) จดัเป็นองคป์ระกอบที่ม ีความส  าคญัอยา่งย ิง่  เพ ราะ เป็นสิ่ ง

ท ี่จ ูงใจให ้น ักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยว  ณ  สถานที่น ั้นซึ่ งแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งแยกเป็น

สถานที่ส  าคญัทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภ ูเขา อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่างๆ หรือสถานที่ท ี่ม ีความ

สวยงามเป็นเอกลกัษณ์และเป็นที่โด่งดงั และโดยท ัว่ไป แหล่งท่องเที่ยวที่ม ีชื่อ เสียงม ักจะมีสิ่ งดึงดูดใจ

มากกว่า 1 อยา่ง เช่น ภ ูเกต็ซึ่ งม ีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น หาดทราย กจิกรรมทางน  ้า สถานบ ันเทิง

ต่างๆ รวมท ั้งสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ  

2) สิ่งอ  านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) ความสะดวกสบายท  าให ้

นกัท่องเที่ยวหรือคนเดินทางเขา้ไปถึงสถานที่ไดร้วดเร็ว  ปลอดภ ัย และสะดวกสบายมากย ิ่งขึ้ นแหล่ง

ท่องเที่ย วต ้องมีระบบขนส่ ง ซึ่ งประกอบด ้วยเส ้นทาง พ าหนะ สถานี และผ ูป้ร ะกอบการขนส่งมี

วตัถุประสงคใ์นการล  าเลียงคนและสิ่งของไปยงัจ ุดหมายปลายทาง 

3) สิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ (Amenity) ซึ่ งหมายถึงสิ่ งอ  านวยความสะดวกและ

สาธารณูปโภคข ั้นพ ื้นฐานต่อนกัท่องเที่ยว เช่น สาธารณูปโภคน  ้า ไฟ โทรศพัท ์ห ้องสุขา และสิ่ งอ  านวย

ความสะดวกที่นกัท่องเที่ยวมีความจ  าเป็นตอ้งใช ้ เช่น โรงพยาบาล ธนาคาร ส  าน ักงานไปรษณีย  ์การ

บริการในกรณีฉุกเฉิน กม็ ีความส  าคญั เช่นกนั  

4) ที่พ ัก  (Accommodation) แหล่งท่องเที่ยวควรมีจ  านวนที่พ ักที่เพ ียงพอ พร้อมท ั้ งม ี

ความหลากหลายดา้นราคาและการบริการ ที่เหมาะสมต่อสถานที่ และที่พ ักควรอย ู่ไม ่ไกลจากแหล่ง

ท่องเที่ยวมากนกั  

5) ก ิจกรรมต่างๆ (Activity) ที่น ักท่องเที่ยวสามารถกระท  าในช่วงเวลาที่พ  าน ักและ

ท่องเที่ยว ณ สถานที่น ั้น เพ ื่อท  าให ้การท่องเที่ยวและช่วงเวลาพกัผอ่นของนกัท่องเที่ยวน่าสนใจมากขึ้ น 
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และกจิกรรมต่างๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกบัความต ้องการของน ักท่องเที่ยว  เช่นก ิจกรรมที่

เก ีย่วกบัการจบัจ ่ายใชส้อย กจิกรรมทางทะเล เช่น ด  าน  ้า ว ่ายน  ้า เป็นตน้  

ท ั้งนี้  ชูสิทธิ์  ชูชาติ (2542: 27) กล่าวถึง องคป์ระกอบของแหล่งท่องเที่ยวว ่าประกอบไปดว้ย  

1) สิ่งดึงดูดใจ ซึ่ งเกดิจากสถานที่และเหตุการณ์ 

2) สิ่งอ  านวยความสะดวก เช่น ระบบขนส่ง ระบบการ สื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค 

และสิ่งกอ่สร้างอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตลอดจนการเขา้ถึงต ้องมีระบบการขนส่ง ประกอบด ้วย  

เส ้นทาง  พาหนะ และ ผ ูป้ระกอบ  

Mclntosh, Ritchies and Goelner (1989)  ได ้กล่าว ถึง องค ์ป ระกอบการท่อ งเที่ยว  โดยมี

รายละเอียดดงันี้  

1) นกัท่องเที่ยว ที่ตอ้งการหาประสบการณ์และความพ ึงพอใจ  โดยแสวงหาและเลือก

แหล่งท่องเที่ยวรวมท ั้งกจิกรรมทางการท่องเที่ยวเพ ื่อสนองความพ ึงพอใจ  

2) ธุรก ิจ ที่จ  าห น่า ยสินค ้าและให ้บริ ก ารส  าห รับน ักท่อ งเที่ยว  น ัก ธุ รก ิจ จะ เห็น ว ่า

นกัท่องเที่ยวเป็นโอกาสในการหาผลประโยชนจ์ากการจดัเตรียมผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพ ื่อสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว  

3) หน่วยงานราชการในทอ้งถิ่นหรือในพ ื้นที่จะมองว่านกัท่องเที่ยวช่วยพฒันาเศรษฐก ิจ

ในทอ้งถิ่นช่วยสร้างรายไดแ้กชุ่มชนทอ้งถิ่น  

4) ชุมชนและประชาชนในทอ้งถิ่นจะมองการท่องเที่ยวเป็นวฒันธรรมและน  ามาซึ่ งการ

จา้งงาน การที่ม ีนกัท่องเที่ยวเขา้มาในทอ้งถิ่นจ  านวนมากอาจให ้ท ั้งผลประโยชนแ์ละผลเสียต่อทอ้งถิ่น  

นอกจ ากน ั้ น ก าร ท่อ ง เที่ย ว แห่ ง ป ระ เท ศ ไ ท ย  ( 2 5 4 5 : 3 0 -3 1 )  ได ้ เส น อ  อ ง ค ์ป ร ะกอ บ  

ของการท่องเที่ยวประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ สามารถอธิบายไดด้งัรายละเอียดต่อไปนี้  

1) น ักท่องเที่ยว  (Tourist) เป็นองค ์ประกอบที่ส  าค ัญที่สุดของการท่องเที่ยว  ถ ้าไม่ม ี

นกัท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกเ็กดิขึ้นไม่ได ้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไดแ้บ่งน ักท่องเที่ยวออกเป็น 6 

ประเภทคือ  

(1) นกัท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Visitor) หมายถึง บุคคลที่ม ิไดพ้กั

ถาวรในราชอาณาจกัรไทย  

(2) น ักท่อง เที่ยว ระหว่างประ เทศที่ค ้างคืน ( International Tourist) หมายถึง 

นกัท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เขา้มาในราชอาณาจกัรไทยแต่ละครั้ งอยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกนิ 60 วนั  
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(3) น ักท่อ ง เที่ย ว ระห ว่า งป ระ เ ท ศที่ไม่ค ้า งคืน  ( International Excursionist) 

หมายถึง นกัท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เขา้มาอย ูใ่นราชอาณาจกัรไทยแต่ละครั้ งโดยมิไดค้า้งคืน  

(4) นกัท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึง บุคคลทุกส ัญชาติท ี่

ม ีท ี่พ  านกัถาวรอย ูใ่นราชอาณาจกัรไทย และเดินทางไปยงัสถานที่หนึ่งในอีกจงัหวดัหนึ่งซึ่ งม ิใช่เป็นถิ่น

ที่อย ูป่ระจ  าของเขา 

(5) น ักท่ อ ง เที่ ย ว ภ า ยใ นป ระ เท ศที่ ค ้า งคืน  (Domestic Tourist) ห ม า ยถึ ง 

นกัท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไปคา้งคืนนอกที่พ  านกัอาศยัปัจจ ุบนั แต่ละครั้ งอยา่งนอ้ย 1 คืน  

(6) นกัท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไม่ค ้างคืน (Domestic Excursionist) หมายถึง 

นกัท่องเที่ยวภายในประเทศที่ม ิไดพ้กัคา้งคืนนอกที่พ  านกัอาศยัปัจจ ุบนั  

2) การตลาดท่องเที่ยว  (Tourism Marketing) การที่จ ะมีน ักท่องเที่ยว เดินทางเข ้าม า

ท่องเที่ย วน ั้น  จะ ต ้องมีตล าดการท่องเที่ย วในการช ักน  าให ้ เข ้ามาท่องเที่ย ว  ซึ่ งตล าดการท่องเที่ย ว 

หมายถึง ความพร้อมที่จะท  าให ้นกัท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เดินทางเข ้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ของตน แลว้ใชส้ิ่งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวน ั้น  โดย

การตลาดท่องเที่ยวอาจท  าได ้2 ว ิธี คือ 

(1) การให ้บริการขอ้มูลข่าวสารการท่องเที่ยว หมายถึง การให ้ความรู ้เก ีย่วกบัเรื่อง

ของการท่องเที่ยว เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยว  สิ่ งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ

ท่องเที่ยว  

(2) การโฆษณาและประชาส ัมพ ันธ ์การท่องเที่ย ว  หมายถึง ก ารสื่อสารข ้อมูล

ข่าวสารไปยงันกัท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยผา่นสื่อต่างๆ เช่น โทรท ัศน ์ ว ิทย ุ นิตยสารหน ังสือพ ิมพ ์

จดหมาย เพ ื่อเชิญชวน กระตุน้ และเร่งเร้าให ้นกัท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวยงัแหล่ง

ท่องเที่ยว  

3) การขนส่ง (Transportation) เม ื่อนกัท่องเที่ยวตดัสินใจจะไปยงัแหล่งท่องเที่ยวใดแล ้ว 

กต็อ้งมีบริการขนส่งน  านกัท่องเที่ยวไปยงัแหล่งท่องเที่ยวน ั้น  ซึ่ งการขนส่งหมายถึง การจ ัดให ้ม ีการ

เคลื่อนยา้ย นกัท่องเที่ยวดว้ยยานพาหนะประเภทต่างๆ จากภูม ิล  า เนาไปยงัแหล่งท่องเที่ยวที่ต ้องการ 

เป็นการเดินทางที่ม ิใช่เพ ื่อประกอบอาชีพเป็นการเดินทางเพ ื่อพกัผอ่นมีความสนุกสนานเพลิดเพลินอีก

ท ั้งไดค้วามรู ้ และตอ้งกลบัสู่ภ ูม ิล  าเนา การขนส่งแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  

(1) การขนส่งทางรถยนต  ์

(2) การขนส่งทางรถไฟ  
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(3) การขนส่งทางเรือ  

(4) การขนส่งทางเครื่องบิน  

4) ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources) เป็นสินค ้าทางการท่องเที่ยวและเป็น

จุดหมายปลายทางที่นกัท่องเที่ยวจะเดินทางเข ้ามาท่องเที่ยว  ซึ่ งทรัพยากรการท่องเที่ยว  หมายถึง สิ่ ง

ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเที่ยวให ้เกดิการเดินทางไปเยอืน หรือไปท่องเที่ยว  โดยการท่องเที่ย วแห่ง

ประเทศไทยไดแ้บ่งการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท คือ  

(1) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ม ีความงดงาม

ตามธรรมชาติ สามารถดึงดูดให ้คนไปเยอืนหรือไปท่องเที่ยวยงัพ ื้นที่น ั้น เช่น  ภ ูเขา ป่ าไม ้ น  ้ าพ ุร้อน ถ  ้ า 

น  ้าตก บ่อน  ้าร้อน ชายทะเล หาดทราย ทะเลสาบ เกาะแกง่ 

(2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวตัิศาสตร์โบราณสถาน และโบราณว ัตถุ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษยส์ร้างขึ้นตามความประสงคห์รือประโยชนข์องมนุษยเ์อง ท ั้ งท ี่เป็นมรดกใน

อดีตและได ้สร้างเสริมในปัจ จ ุบ ัน  แต่ม ีผลดึงดูด ให ้คนไป เย ือนหรือ ไปท่องเที่ยวย ังพ ื้ นที่น ั้น  เช่น 

พระราชว ัง ศาสนสถาน  ชุมชนโบราณ  พ ิพ ิธภ ัณฑ ์ ก  าแพงเมือง อุทยานประว ัติศาสตร์ อนุส าวรี ย ์

อนุสรณ์สถาน  

(3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

มนุษยส์ร้างขึ้ น ในรูปแบบของการด  าเนินชีว ิตของผ ูค้น ในสังคม ซึ่ งปฏิบ ัติย ึดถือสื บทอดต่อกนัม า

ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ที่ม ีผลต่อการดึงดูดให ้คนไปเยอืนหรือท่องเที่ยวยงัพ ื้นที่น ั้น  เช่น  สภาพชีว ิตใน

ชนบท หมู่บา้นชาวเขา ตลาดน  ้า ศ ูนยว์ ัฒนธรรม การแสดงสินค ้าพ ื้นบ ้าน การแข่งข ันก ีฬา สวนสนุก 

และงานเทศกาลประเพณีต่างๆ  

5) สิ่งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  (Tourism Facilities) เป็นสรรพสิ่งท ี่ใช ้

รองรับในการ เดินทางท่องเที่ยว ของน ักท่อ งเที่ยว  เพ ื่อ ให ้การเดินทางท่อ งเที่ย ว เป็ นไปด ้วยความ

สะดวกสบายและปลอดภยั โดยสิ่งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  

(1) สิ่งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยตรงเป็นสิ่งอ  านวยความสะดวกที่

เกดิขึ้นเพ ื่อรองรับการเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวของน ักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะประกอบด ้วย การอ  านวย

ความสะดวกในการเขา้ออกประเทศ และการให ้บริการการท่องเที่ยว  

(2) สิ่งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยออ้มเป็นสิ่ งอ  านวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวที่ม ีอย ูใ่นประเทศแลว้ แมจ้ะไม่ม ีการท่องเที่ยวกต็าม  รัฐบาลจะต ้องมีสิ่ งอ  านวยความ

สะดวกเหล่านี้แกป่ระชาชนของตน ส่วนการให ้บริการแกน่กัท่องเที่ยวถือเป็นผลพลอยได ้ประกอบด ้วย 
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สิ่งอ  านวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่ งอ  านวยความสะดวกด ้านความปลอดภ ัย

และสิ่งอ  านวยความสะดวกดา้นอื่น  

นอกจ ากนี้ ย ังม ีองค ์ป ระกอบอื่นๆ  ที่จ ะช่ว ยรอ งรับห รื อสน ับสนุนก ารท่อ ง เที่ยว  ได ้แก ่

ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพ ื้นฐาน สิ่ งอ  านวยความสะดวก การขนส่ง ตลอดจนการต ้อนรับและ

ทรัพยากรทางวฒันธรรม  

 

2.4.2 อุตสาหกรรมการท่องเท ี่ยว  

2.4.2.1  สินคา้ทางดา้นการท่องเที่ยวหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว  (Tourism Resources) 

จดัเป็นอุปทานการท่องเที่ยว (Tourism Supply) ที่ม ีลกัษณะพ ิเศษ  กล่าวคือ  เป็นอุปทานที่รวบรวมเอา

สินคา้และบริการหลายประเภทท ั้งท ี่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรทางวฒันธรรม ประเพณี ว ิถ ีชีว ิตชุมชน อธัยาศยัไมตรี ซึ่ งสินคา้เหล่านี้ ม ีค ุณสมบ ัติท ี่แตกต่าง

กนั ซึ่ งโดยท ัว่ไปแลว้แหล่งท่องเที่ยวจะหมายถึง “แหล่งที่เป็นจุดหมาย (Destination) ของการท่องเที่ยว 

หรือพ ื้นที่ท ี่รองรับนกัท่องเที่ยว  ม ีทรัพ ยากรก ิจกรรมและการบริการที่ เป็นสิ่ งดึงดูดใจน ักท่องเที่ยว ” 

น ัน่เอง ส  าหรับสินคา้และบริการในดา้นการท่องเที่ยวน ั้นฉลองศรี  พ ิมลสมพงษ ์ (2548) ได ้กล่าวว ่าม ี

ลกัษณะเฉพาะดงันี้  

1) สินค ้ามีล ักษณ ะเ ป็นนามธรรม ไม่สาม ารถจ ับต ้อง  หรื อส ัมผ ัสก ่อนการ

ตดัสินใจซื้อไดเ้ช่น การเที่ยวชมสถานที่ท ่องเที่ยวต่างๆ ลูกคา้จะซื้อจากจินตนาการ อารมณ์ ความรู ้สึก

ส่วนตวั และประสบการณ์ 

2) สินคา้มีเอกลกัษณ์ ม ีเฉพาะแบบเดียวไม่เหมือนใคร ไม่ว ่าจะ เป็นสิ่ งดึงดูดใจ

ทางธรรมชาติ (Natural Attractions) หรือสิ่งดึงดูดใจที่มนุษยส์ร้างขึ้น (Man-made Attractions) ซึ่งอาจมี

บางส่วนที่สร้างเลียนแบบจนดูเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนัได ้แต่ผ ูข้ายก ็ต ้องพยายามเลือกสรรใช ้กลย ุทธ ์

การสร้างความแตกต่างในตวัสินคา้ให ้ม ีความแปลกแตกต่างจากสินค ้าของคู่แข่งข ัน และอย ู่ในความ

นิยมของลูกคา้เพ ื่อรักษาตลาดไว  ้

3) ก ารผลิ ตและบ ริ โภ ค สินค ้า เ ก ิดขึ้ น ใน เว ล าและส ถ านที่ เ ดีย ว ก ัน  เช่ น  

การเดินทางโดยเครื่องบิน การเข ้าพ ักในโรงแรม ลูกค ้าจะสามารถบริโภคได ้ในเวลาและสถานที่ท ี่

ก  าหนดเท่าน ั้น 

4) กระบวนการซื้อขายสินค ้าและบริการ ไม่ส ามารถแยกออกจากกนัได ้ เช่น 

การซื้อรายการน  าเท ี่ยวแบบเหมาจ่าย (Package Tour) ผ ูป้ระกอบธุรก ิจจ ัดน  าเท ี่ยวต ้องให ้บริการต ั้ งแต่
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เริ่มออกเดินทางจนกลบัถึงบา้น หรือกลบัมาถึงจ ุดเริ่มตน้ของการเดินทาง กระบวนการซื้ อขายจ ึงสิ้นสุด

ลง การ เดินทางโดย เครื่ องบิน และการ เข ้าพ ักในโรงแรมก ็เช่น เดีย วกนั  ผ ูซ้ ื้ อจะ ได ้รับการบริ การ

ตลอดเวลาการบริโภคสินคา้น ั้น 

5) สินค ้ามีล ักษณะ เน่าเสี ย ถ ้าลูกค ้า ไม่มาบ ริโ ภคห รือใช ้บ ริการในเว ลาที่

ก  าหนด เช่น การยกเลิกการเดินทางของกลุ่มทวัร์ สินคา้และบริการจะถูกทิ้งไป เฉยๆ เป็นลูกโซ่  ต ั้ งแต่

การยกเลิกเที่ยวบิน โรงแรม ร้านอาหาร และการน  าชมสถานที่ต่างๆ ถ ้าไม่ม ีล ูกค ้าอื่นมาซื้ อสินค ้าและ

บริการทนัในเวลาน ั้น  สินค ้าและบริการน ั้นก ็จะ เสียไป รายได ้สูญ เปล่า ไม่ม ีโอกาสในการขายมาก

เหมือนสินคา้อื่น  

6) สินคา้การท่องเที่ยวจะขายไดม้ากหรือนอ้ยขึ้นอย ูก่บัฤดูกาล สภาพภูม ิ อากาศ 

เวลาของการบริโภค เช่น ที่พกัแรมตามสถานที่ตากอากาศชายทะเลจะ เต็ม เฉพาะฤดูร้อนในฤดูหนาว

แทบไม่ม ีคนเขา้พ ักความต ้องการเดินทางโดยเที่ย วบินว ันจ ันทร์หรือว ันศุกร์จะมากกว่าเท ี่ยวบินว ัน

องัคารถึงวนัพฤหัสบดี 

7) การซื้อขายสินคา้การท่องเที่ยวม ัก เป็นการซื้ อขายร่วมกนัในคราว เดียวกนั

ถึงแมจ้ะต่างเจา้ของกนั จ ึงตอ้งการการร่วมมือทางธุรกจิสูง เช่น การซื้อขายต ัว๋ เครื่องบินและบริการเรือ

ส  าราญ (Fly/CruisePackages) และการซื้อขายสินคา้การท่องเที่ยวอย ่างใดอย ่างหนึ่ง  ก ่อให ้เก ิดการซื้ อ

ขายสินคา้และบริการในธุรกจิที่เก ีย่วขอ้งท ั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การเดินทางโดยเรือส  าราญ  ลูกค ้า

ตอ้งการสินคา้และบริการอื่นๆ ที่ท ่าเรือที่จอดแวะ เช่น การเที่ยวชมสถานที่รถยนตร์ับจา้ง ร้านขายของที่

ระลึก เป็นตน้ โดยท ัว่ไปแลว้แหล่งท่องเที่ยวจะหมายถึง “แหล่งที่เป็นจุดหมาย (Destination) ของการ

ท่องเที่ยว ซึ่ งหมายถึงพ ื้นที่ท ี่รองรับนกัท่องเที่ยว ม ีทรัพยากร กจิกรรมและการบริการที่เป็นสิ่ งดึงดูดใจ

นกัท่องเที่ยว” น ัน่เอง ในประเทศไทยไดแ้บ่งแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3  ประ เภท คือ  แหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวทางว ัฒนธรรม ส่วน

แหล่งท่องเที่ยวที่ให ้ความบนัเทิงน ั้น จดัเป็นส่วนหนึ่งในสถานบริการนกัท่องเที่ยว  

2.4.2.2 การบริการนกัท่องเที่ยว (Tourism Services) เป็นบริการที่รองรับการท่องเที่ยว

จดัเป็นอุปทานประเภทหนึ่ง  ซึ่ งไม่ได ้เป็นจุดหมายปลายทางหล ักของน ักท่องเที่ยว  แต่เป็นบริการที่

รอ งรับให ้ เก ิดคว ามสะดวกสบ ายและคว ามบ ันเทิงแก ่น ักท่อง เที่ย ว  ซึ่ งบ างครั้ ง จ ัด เป็ นสิ่ ง ดึงดูด

นกัท่องเที่ยวไดเ้ช่นกนั การบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ส  าคญัไดแ้ก  ่

1) ที่พกัส  าหรับนกัท่องเที่ยวไดแ้ก ่โรงแรม เกสต ์เฮ ้าส ์ รีสอร์ท  ที่พ ักกลางแจ ้ง

หรือสถานที่กางเต็นท ์บงักะโล บา้นพกันกัท่องเที่ยวตามพ ื้นที่อนุรักษ ์ท ี่เปิดให ้บริการ ซึ่ งสถานที่พ ัก
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เหล่านี้  จะตอ้งสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภยั ราคาเหมาะสมกบัที่พ ักแต่ละประเภท ซึ่ งการจ ัดระด ับ

ของโรงแรมที่ยอมรับกนัท ัว่โลกคือ การจดัระดบัโดยใชส้ ัญลกัษณ์เป็นรูปดาว (วรรณา วงษว์านิช,2539) 

คือ หากเป็นโรงแรมที่ม ีระดบัหรูหรามีบริการยอดเย ีย่มจะมีส ัญลกัษณ์ 5 -4 ดาวและลดลงมาตามล  าดบั  

2) อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดว้ยร้านอาหารประเภทต่างๆ เช่น ร้านอาหาร

ประจ  าชาติต่างๆ ร้านอาหารพ ื้นเม ือง ร้านอาหารท ัว่ไป ศูนยอ์าหาร ร้านอาหารบริการเร่งด่วนร้านขนม 

เครื่องดื่มตลอดจนร้านอาหารประเภทหาบเร่ รถเข็น ซึ่ งการบริการด ้านนี้ จะ เน ้น คุณภาพความสะอาด

ถูกสุขอนามยั มีคุณค่าทางอาหาร และราคาไม่แพง 

3) แหล่งจ  าหน่ายสินคา้ที่ระลึกและสินค ้าพ ื้น เม ือง จ ัด เป็นร้านค ้าหรือแหล่งที่

ให ้บริการส  าหรับนกัท่องเที่ยวที่ตอ้งการซื้อของฝาก ของที่ระลึก  ม ัก เน ้นที่ค ุณค่า ความ เป็นเอกล ักษณ์

เฉพาะ มีความสวยงาม อาจมีการบริการดา้นการบรรจุหีบห่อให ้ดว้ย  

4) การบริการน  าเที่ยว ซึ่ งเป็นกลไกส  าคญัทางดา้นการท่องเที่ยว  โดยมีบทบาท

ในการ เป็นส่ วนที่เชื่อมระหว่า งสินค ้าหรือท รัพยากรทางการท่องเที่ยว  ก ับน ักท่องเที่ยว  โดยมาก

ด  าเนินการในลกัษณะของบริษทัจดัน  าเท ี่ยว ซึ่ งม ีมคัคุเทศกเ์ป็นผ ูใ้ห ้บริการ  

5) องคป์ระกอบอื่นๆ เช่น แหล่งบนัเทิง แหล่งก ิจกรรมและบริ การต่างๆ ท ั้ งนี้

รวมถึงโครงสร้างพ ื้นฐานต่างๆ ที่สน ับสนุนธุรก ิจท่องเที่ยวไม่ว ่าจะ เป็น การไฟฟ้า การประปาการ

สื่อสาร สถานพยาบาลระบบก  าจดัขยะ และสิ่ งอ  านวยความสะดวกที่จ  า เป็นอื่นๆ เช่นสถานที่จอดรถ 

สถานที่และอุปกรณ์ออกก  าลงักาย เป็นตน้  

2.4.2.3 ตลาดการท่องเที่ยว  (Tourism Market) เป็นการแสดงออกซึ่ งอุปสงค ์ทางการ

ท่องเที่ยว (Tourism Demand) ซึ่งกห็มายถึงตวันกัท่องเที่ยวน ัน่เอง ท ั้งนี้จดัเป็นองคป์ระกอบที่ส  าค ัญ ใน

ธุรกจิ  

การท่อง เที่ยวโดยท ั่วไปจ ะ เน ้นพ ฤติก รรมน ักท่อง เที่ยว  ไม่ว ่าจ ะ เ ป็น ล ักษณะของ

นกัท่องเที่ยวการกระจายของน ักท่องเที่ ยว  ก ิจกรรมต่าง ๆ  ของน ักท่องเที่ยว  ฤดูกาลท่องเที่ยว  ความ

คาดหวงัและทศันคติของนกัท่องเที่ยว โดยในกระบวนการจดัการไดห้มายความรวมถึงการส่งเสริมและ

การพฒันาการขาย และการให ้บริการนกัท่องเที่ยวดว้ย  

จากข ้อมูลข ้างต ้นกล่าวสรุปได ้ว ่า  องค ์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวต ้อ งประกอบด ้ว ย 

1) สิ่ งท ี่ด ึงดูดใจ  (Attraction) กล่าวคือ  สภาพ กายภาพ  ข ้อมูลท ั่วไปของพ ื้นที่ ได ้แก ่ ท ี่ต ั้ ง  เขตการ

ปกครอง สภาพภูม ิศาสตร์ เป็นตน้ 2) สิ่งอ  านวยความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) กล่าวคือ 

ระบบเส ้นทางคมนาคมขนส่ง ความสะดวกในการ เข ้าถึง  เป็นต ้น 3 ) สิ่ งอ  านวยความสะดวกต่างๆ 
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(Amenity) กล่าวคือ ความพร้อมทางการท่องเที่ยว ประกอบด ้วย โครงสร้างพ ื้นฐาน การบริการข ้อมูล

ข่าวสาร สถานที่หรือสิ่งแวดลอ้ม4) ที่พ ัก  (Accommodation) กล่าวคือ  ความเพ ียงพอของที่พ ัก  ความ

เหมาะสมกบั แหล่งท่องเที่ยว  ความหลากหลายของร าคา เป็นต ้น แ ละ5) ก ิจกรรมต่า งๆ ด ้านการ

ท่องเที่ยว (Activity) กล่าวคือ ตลาดการท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยวดา้นธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ และ

วฒันธรรม เป็นตน้  

 

2.5 แนวค ิดเก ีย่วกบัการพฒันาการท่องเท ี่ยว  

 

การพฒันาการท่องเที่ยว หมายถึง การด  าเนินงานที่จะให ้การท่องเที่ยว เป็นไปในทิศทางที่จะ

กอ่ให ้เกดิความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวรักษาทรัพยากรให ้คงความดึงดูดใจ  และพ ัฒนาให ้เก ิดการ

ขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ งอาจแบ่งไดเ้ป็นการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว  การพ ัฒนาบริการ

การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยว (สถาบนัว ิจยัว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย , 

2542: 2-12) 

 

2.5.1 การพ ัฒนาแหล่งท่องเท ี่ยว  

2.5.1.1  ความหมายของการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวน ั้นไดม้ ีนกัว ิชาการด ้านการท่องเที่ยว

ไดใ้ห ้ทศันะคติไวห้ลากหลาย รายละเอียดดงัต่อไปนี้  

มนสั สุวรรณ (25.8: 128) กล่าวไวว้ ่า การพฒันาแหล่งท่องเที่ยว เพ ื่อให ้ประสบผลส  าเร็จ

มีสิ่ งส  าค ัญ ที่ต ้อ งน  ามาประ เมินประกอบการต ัดสินใจ ในก ารพ ัฒ นา ได ้แก ่ ค วามป รารถนาของผ ู ้

ท ่องเที่ยว ความสามารถในการใชบ้ริการของผ ูท้ ่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางและการเขา้ถึง และ

ความสามารถที่จะรับไดข้องพ ื้นที่ ประกอบดว้ย ความสามารถที่จะไดร้ับไดเ้ชิงกายภาพ ความสามารถที่

จะรับไดเ้ชิงส ังคมและความสามารถที่จะไดร้ับเชิงนิเวศวิทยา  

นิคม จารุมณี (2536: 68) ได ้กล่าวถึง การพ ัฒนาแหล่งท่องเที่ยวว ่าการที่จะสร้างหรือ

พ ัฒ นาแห ล่งท่อ ง เที่ยว ที่ เ ป็ นพ ื้ นที่ท ี่ ไม ่น่าสนใจ ให ้ เป็ นแห ล่งท่อ ง เที่ย ว ที่ส  าค ัญ ส ามารถดึงดูด

นกัท่องเที่ยวไดน้ ั้นจะตอ้งค  านึงถึงจ ุดส  าคญัในดา้นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท ั้ งในแง่กายภาพหรือ

ภ ูม ิภาค ต  าแหน่งที่ต ั้ง หรือชื่อเสียงของสถานที่ท ี่กระจายไปสู่โลกภายนอก  
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สรุปได ้ว ่า  ก ารพ ัฒ นาก ารท่อง เที่ยว เพ ื่อ ให ้ป ระสบคว ามส  าเร็ จต ้องประกอ บด ้ว ย 

ความส ามารถ ในการใช ้บริ การขอ งผ ู ้ท ่อง เที่ยว  คว ามสะดวกในการเดินท างและการเข ้าถึง และ

ความสามารถที่จะไดร้ับของพ ื้นที่ ชื่อเสียงของสถานที่ท ี่กระจายไปสู่โลกภายนอก  

2.5.1.2 การวางแผนพ ัฒนาการท่องเที่ยวตามหล ักว ิชาการน ั้น  ไม่ใช่เพ ียงการพ ัฒนา

ทรัพยากรท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมให ้ดีขึ้นเท ่าน ั้น แต่ยงัเป้นการพฒันาทรัพยากรท่องเที่ยวที่ม ีสภาพดีอย ู่

แลว้ให ้ดีขึ้นกว ่าเดิมดว้ยจ ึงต ้องมีข ั้นตอนการพ ัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว  ด ังนี้  (บ ุญ เลิศ  จ ิตต ั้ งว ัฒนา, 

2548: 28) 

1) ข ั้นการจดัแบ่งเขตพ ื้นที่ในทรัพยากรท่องเที่ยว  

2) ข ั้นการก  าหนดสิ่งอ  านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในแต่ละ เขตของ

ทรัพยากรท่องเที่ยว  

3) ข ั้นการจดักจิกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวฒันธรรมเสริมในทรัพยากร

ท่องเที่ยว  

4) ข ั้นการประ เมินขีดความสามารถรองรับน ักท่องเที่ยวแต่ละ เขตพ ื้นที่ของ

ทรัพยากรท่องเที่ยว  

5) ข ั้นการให ้การว ิจยัถึงผลกระทบของการพฒันาการท่องเที่ยว ต่อสิ่ งแวดล ้อม

แกเ่จา้หนา้ที่รัฐ เจา้หนา้ที่ทรัพยากรท่องเที่ยวและผ ูป้ระกอบธุรกจิท่องเที่ยวในทรัพยากรท่องเที่ยว  

6) ข ั้นการจดัให ้ม ีขอ้มูลเก ีย่วกบัทรัพยากรท่องเที่ยวที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการรู ้ 

7) ข ั้นการจดัหางบประมาณในการพฒันาทรัพยากรท่องเที่ยวให ้เพ ียงพอ  

การวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวตลอดช่วงเวลาที่ผา่นมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย ถูกจดัว ่าเป็นสาขาทางเศรษฐกจิหล ักส  าค ัญที่สร้างรายได ้เข ้าประ เทศได ้เป็นจ  านวนมาก

กอ่ให ้เกดิการหมุนเว ียนและการกระจายรายไดสู้่ภ ูม ิภาค รวมท ั้งการส่งเสริมการลงทุนในธุรก ิจต่างๆ ที่

เก ีย่วขอ้งอยา่งกวา้งขวาง อยา่งไรกต็าม การพฒันาการท่องเที่ยวโดยมุ่งหวงัที่จะให ้เก ิดประโยชน ์สูงสุด

ท ั้งดา้นเศรษฐกจิและสังคมน ั้น  จ  า เป็นอย ่างย ิ่งท ี่ต ้องมีการวางแผนการพ ัฒนาอย ่างรอบคอบ ช ัด เจน 

เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนส ัมพ ันธ ์กบัทรัพยากรต่างๆ ท ั้ งด ้านธรรมชาติ ว ัฒนธรรม 

ประเพณี จนถึงว ิถ ีชีว ิตของผ ูค้นในสังคมผลกระทบที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมการท่องเที่ยวย ่อมส่งผลต่อสิ่ ง

ต่างๆ เหล่านี้อยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดงัน ั้น การวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวจ ึงเป็นกระบวนการส  าคญั และ

จ  าเป็นในการก  าหนดกรอบรอบทิศทางข ั้นตอน และเป้าหมายการพฒันาการท่องเที่ยว  เพ ื่อป้องกนัมิให ้

การพฒันาการท่องเที่ยวเป้นไปตามยถากรรมและส่งผลเสียต่อส ังคมในที่สุด  
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2.5.1.3  กระบวนการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวส่วนใหญ ่จะมีกระบวนการไม่แตกต่าง

จากทฤฎีการวางแผนท ั่วไปน ั้น  ในที่นี้ จะแบ่งกระบวนการวางแผนพ ัฒนาการท่องเที่ยวออกเป็น 5 

ข ั้นตอน ไดแ้ก  ่

ข ั้นตอนที่ 1  การรวบรวมข ้อมูลที่เก ี่ยวข ้อ งและการส  ารวจ ภาคสนาม สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเด็นใหญ ่ๆ คือ  

ประเด็นที่ 1  สภาพกายภ าพและข ้อมูลท ั่วไปของพ ื้ นที่ ได ้แก ่ ท ี่ต ั้ ง  และ เขต

ปกครอง สภาพภูม ิประเทศ ภ ูม ิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ล ักษณะการใช ้ท ี่ด ิน  ข ้อมูลด ้านประชากร 

การจา้งงาน  

ปร ะ เ ด็น ที่  2  ท รัพ ย า ก ร ท่ อ ง เที่ ย ว ป ร ะก อ บ ด ้ว ย  ด ้า น ธ ร ร มช า ติ  ด ้า น

ประวตัิศาสตร์ และดา้นวฒันธรรม  

ประเด็นที่ 3 ตลาดการท่องเที่ยวควรประกอบดว้ย ผ ูม้าเย ือน ที่มาของผ ูม้ าเย ือน 

พ าหนะที่ใช ้เดินทาง แหล่งท่องเที่ยวและก ิจกรรมที่น ักท่องเที่ยวชอบ โครงสร้างผ ูเ้ย ี่ยม เย ือน การ

กระจายตวัของผ ูเ้ย ีย่มเยอืนในแต่ละช่วงเวลา แต่ละสถานที่  

ประเด็นที่ 4 ความพร้อมทางการท่องเที่ยวควรประกอบดว้ย ระบบโครงข่ายการ

คมนาคมในพ ื้นที่ และพ ื้นที่ท ี่เก ีย่วข ้อง ระบบขนส่ง ระบบสาธารณะ โครงสร้างพ ื้นฐาน เช่น  ระบบ

ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ระบบก  าจดัขยะ และความพร้อมของเมืองด ้านต่างๆ เช่น ร้านค ้า ร้านอาหาร 

โรงพยาบาล เป็นตน้  

จากขอ้มูลท ั้ง 4 ประเด็นที่กล่าวมาข ้างต ้นอาจมีว ิธีการเก ็บรวบรวมข ้อมูลโดย

การส  า รวจ  ก ารส ังเกตการณ์ และการออกแบบสอบถาม เช่น  การส  ารวจแหล่งท่อ งเที่ยว การใช ้

แบบสอบถามดา้นตลาดการท่องเที่ยว การส ัมภาษณ์ หรือการส ังเกตการณ์พฤติกรรมน ักท่องเที่ยว  เป็น

ตน้ 

ข ั้นตอนที่ 2 การว ิเคราะห ์ข ้อมูล  เป็นข ั้นตอนการน  า เอาข ้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได ้จาก

ข ั้นตอนแรกมาจดัท  าเป็นค  าบรรยาย แผนภูม ิ แผนที่ ตาราง เป็นการว ิจ ัย เพ ื่อให ้ทราบถึงสภาพพ ื้นที่ใน

แง่ม ุมต่างๆ และเนื่องจากการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวเก ีย่วขอ้งการวางแผนดา้นกายภาพ ดงัน ั้น  การ

ว ิเคราะห ์โดยใชแ้ผนที่จ ึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จ  าเป็น เนื่องจากขอ้มูลดิบที่ถ ่ายทอดลงแผนที่น ั้น นอกจากจะ

บ่งบอกถึงความสัมพนัธ ์กนัในแง่ของขนาดและจ  านวนแลว้ ยงับอกถึงความสัมพ ันธ ์ในแง่ท ิศทาง ที่ต ั้ ง 

การกระจายตวัอีกดว้ยซึ่ งเทคนิคการว ิเคราะห ์อื่นๆ ไม่สามารถท  าไดส้  าหรับข ั้นตอนการวิเคราะห ์ข ้อมูล

นี้จะน  าไปสู่ค  าตอบหรือภาพรวมของพ ื้นที่ในแต่ละหมวดว่าเป็นอย ่างไร ได ้แก ่ หมวดสภาพกายภาพ
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และขอ้มูลท ั้วไปของพ ื้นที่ หมวดทรัพยากรท่องเที่ยวซึ่ งพ ิจ ารณาในแง่คุณค่า และความพร้อมในการ

รองรับกจิกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวน ั้นๆ หมวดตลาดการท่องเที่ยว และหมวดความพร้อม

ทางการท่องเที่ยว เป็นตน้ 

ข ั้นตอนที่ 3 การก  าหนดประเด็นปัญหาเป็นข ั้นตอนต่อ เนื่องจากการเก ็บรวบรวมและ

วิเคราะห ์ขอ้มูล ซึ่ งจะท  าให ้ผ ูว้างแผนมองเห็นภาพรวมในดา้นต่างๆ อนัจะน  าไปสู้การก  าหนดประเด็น

ปัญหาดา้นการท่องเที่ยวที่ม ีอย ูห่รืออาจจะเกดิขึ้นไดใ้นอนาคต เช่น  ปัญหาความไม่พร้อมของพ ื้นที่ใน

การรองรับกจิกรรมท่องเที่ยว ปัญหาดา้นการคมนาคมขนส่ง ปัญหาด ้านสิ่ งแวดล ้อมที่เก ิดจากการขาด

ระบบก  าจดัขยะหรือน  ้าเสีย โดยในการก  าหนดประเด็นปัญหาอาจมีเกณฑ ์การพ ิจารณาอย ่างกว ้างๆ 5 

ประการ คือ ขนาดของปัญหา ความร้ายแรงของปัญหา ความเร่งด่วนของปัญหา ขนาดของกลุ่ม พ ื้นที่ 

หรือกลุ่มคนที่ม ีปัญหา รวมถึงการรับประเด็นน ั้นๆ ว ่าเป็นปัญหา ท ั้งนี้ ในการวางแผนในเรื่องใดๆ ก ็ตาม

ยอ่มมีปัญหามากมายสิ่งส  าคญัประการหนึ่ง คือ การมองหาความเชื่อมโยงของปัญหาแต่ละประ เด็นว ่าม ี

ส ัมพนัธ ์กนัอยา่งไร ปัญหาที่ 1 กอ่ให ้เกดิปัญหาที่ 2 หรือส่งผลถึงปัญหาที่ 3 อยา่งไร เป็นต ้น ซึ่ งว ิธีการ

ดงักล่าวจะช่วยให ้ผ ูว้างแผน สามารถจ ัดล  าด ับความส  าค ัญของปัญหาต่างๆ ได ้เม ื่อทราบถึงประ เด็น

ปัญหาแลว้ สิ่งท ี่ควรว ิเคราะห ์ต่อไปคือ การพ ิจารณาความไดเ้ปรียบเสียเปรียบทางการท่องเที่ยวในพ ื้นที่

เป็ นก ารน  าเอ า จ ุด เด่น  จ ุดด ้อยขอ งตนไปเปรี ยบ เทียบกบั ผ ู ้อ ื่น  โดยพ ิจ ารณาในภ าพรวมว่าจ ะมี

ความสามารถในการแข่งขนักบัแหล่งท่องเที่ยวในที่อ ื่นๆ อยา่งไร ซึ่ งจะ เป้นประโยชน ์ต่อการวางแผน

แนวทางกลยทุธ ์ในการส่งเสริมดา้นการตลาดต่อไป  

ข ั้นตอนที่ 4 การก  าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ในที่นี้นโยบาย คือ แนวทางใน

การพฒันาอยา่งกวา้งๆ เป็นกรอบการด  าเนินการที่จะไม่ระบุในรายละเอียด การก  าหนดนโยบาย คือ  การ

ตอบค  าถามว่า “จะท  าอะไรในการพ ัฒนาการท่องเที่ยว ” เช่น ก  าหนดนโยบายว่า “มุ่ง เน ้นการรักษา

สภาพแวดลอ้มของแหล่องท่องเที่ยวและรักษาเอกลกัษณ์ชุมชน” ส่วนวตัถุประสงค ์คือ ความมุ่งหมายที่

ตอ้งการหรือผลที่ตอ้งการให ้เกดิขึ้น อนัเนื่องมาจากนโยบายที่ก  าหนดไว ้การก  าหนดว ัตถุประสงค ์คือ 

การตอบค  าถามว่าต ั้งนโยบายน ั้นไว ้“เพ ื่ออะไร” เช่น ก  าหนดนโยบายพ ัฒนาการท่องเที่ยวว ่า “มุ่ง เน ้น

การรักษาสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเที่ยวและรักษาเอกลกัษณ์ชุมชน” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ ื่อ “ดึงดูด

ใจให ้เกดิทางมาท่องเที่ยวในพ ื้นที่” และเป้าหมาย เป็นการถอดว ัตถุประสงค ์ซึ่ งม ีล ักษณะค่อนข ้างเป็น

นามธรรมให ้ออกมาเป็นรูปธรรมที่ว ัดได ้ ซึ่ งสามารถก  าหนดได ้ในหลายล ักษณะ ได ้แก ่ การก  าหนด

เป้าหมาย ในเชิงปริมาณเป้นการตอบค  าถามว่า “เท่าไหร่” ก  าหนดเป้าหมายที่เป็นพ ื้นที่ห รือบริ เวณ  เป้น
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การตอบค  าถามว่า “ท  าที่ไหน” การก  าหนดเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนเป็นการตอบค  าถามว่า “ท  าให ้ใคร” 

การก  าหนดเป้าหมายเป็นเวลา เป็นการตอบค  าถามว่า “ท  าเม ื่อไหร่” 

ข ั้นตอนที่ 5 การก  าหนดแผนงานหรือโครงการพฒันาการท่องเที่ยว เป็นข ั้นตอนสุดท ้าย

ของการวางแผนเป็นข ั้นตอนที่จะตอ้งก  าหนดกจิกรรมต่างๆ เพ ื่อให ้เกดิการด  าเนินการพ ัฒนาตามกรอบ

นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายที่ไดว้างไว ้โดยใชข้อ้มูลต่างๆ ที่ได ้รวบรวมไว ้ให ้เป็นประโยชน ์

ซึ่ งจะเป็นการพ ิจารณาในรายละเอียดของโครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

กล่าวโดยสรุป ประการแรก คือ ควรมีการก  าหนดโครงการระยะส ั้น ระยะยาว  โครงการ

ระยะส ั้นเป้นโครงการในแหล่งท่องเที่ยวที่ม ีศกัยภาพสูง การลงทุนต  ่า และไดผ้ลเร็ว  หรือ เป็นโครงการ

ที่ม ีความจ  าเป็นเร่งด่วน ส  าหรับโครงการระยะยาวจะเป็นโครงการที่ม ีการลงทุนสูงให ้ผลระยะยาว  

ประการที่สอง ควรมีการก  าห นดแผนงานหรือโครงการพ ัฒนาการท่องเที่ยว 

ควรพ ิจารณาให ้ครอบคลุมท ั้งดา้นตวัแหล่งท่องเที่ยวการพ ัฒนาบริการทางการท่องเที่ยวซึ่ งม ีประ เด็น

ส  าคญั  คือ การพฒันาบุคลากรที่เก ีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยว  ระบบการสื่อความหมายในแหล่งและการ

พฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงแผนงานหรือโครงการดา้นการพฒันาการตลาด  

ปร ะ ก า ร ที่ ส า ม  ค ว ร มีก า รก  า ห นด แ ผน ง า นห รื อ โ ค ร งก า ร  เ พ ื่ อพ ัฒ น า

สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ควรพ ิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ด ั้ง เดิม

ของพ ื้นที่ไดม้าตรฐานและมีความเพ ียงพอต่อความตอ้งการในปัจจ ุบนัและอนาคต  

ประการสุดท ้าย ควรมีการก  าหนดแผนงานหรือโครงการต่างๆ ต ้องเป็นการ

เพ ิ่มพ ูนคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวในดา้นอนุรักษณ์และปรับปรุงให ้ดีขึ้น รวมท ั้งไดร้ับการยอมรับ เห็น

ของจากประชาชนทุกๆ ระดบั  

2.5.1.4  แนวท างการพ ัฒ นาแห ล่งท่อ ง เที่ยว มีผ ู ้กล่าว ถึง แนวท างก ารพ ัฒ นาแห ล่ง

ท่องเที่ยว ดงัต่อไปนี้  

สมชาย สน ัน่เม ือง (2540: 19) กล่าวถึงแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยว  ซึ่ งม ีปัจจ ัยหล ัก

ส  าหรับก ารท่อ งเที่ยว ให ้ม ีค วามย ั่งย ืนน ั้น  จ ะต ้องมีก ระบ วนการและองค ์ป ระกอบหล ักที่ส  าค ัญ 

ประกอบดว้ย 

1) แหล่งท่องเที่ยวตอ้งมีการพ ิจารณาท ั้ งในเรื่องของโครงสร้างพ ื้นฐาน ความ

พร้อมของชุมชนทอ้งถิ่น ความพร้อมในเรื่องการบริห ารจ ัดการซึ่ งห ากในปัจจ ุบ ันแหล่งท่องเที่ยวไม่

พร้อมกย็งัไม่ควรเปิดให ้ผ ูค้นเขา้มาเที่ยว ซึ่ งท  าให ้ศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวยงัคงอย ูต่ลอดไป  
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2) การบริก ารทางการท่อ งเที่ยว  ในส่วนของการบริ การทางการท่องเที่ย ว

สามารถพ ิจารณาได ้2 ส่วน คือ ส่วนของการก  ากบัดูแลไดแ้ก ่ภาครัฐ และส่วนของการด  าเนินงานได ้แก ่

ภาคเอกชน ซึ่ งการด  าเนินงานของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะประกอบด ้วย บริษ ัทน  าเท ี่ยว 

มคัคุเทศก ์ธุรกจิที่พกั ภตัตาคารร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก  การขนส่ง ส  าหรับในส่วนของการ

ก  ากบัดูแลภาครัฐจะมีหนา้ที่ก  ากบัดูแลตามกฎหมายระเบียบที่ระบุอย ูใ่นพระราชบ ัญญ ัติต่างๆ และการ

ก  ากบัดูแลในส่วนนี้ยงัหมายถึง การประสานงานท  าความเขา้ใจ และการก  ากบัให ้เติบโตของภาคบริการ

ทางการท่องเที่ยวในทิศทางที่เหมาะสม  

3) การตลาดในส่วนของการตลาด จ  าเป็นจะตอ้งให ้ความส  า ค ัญ ในเรื่องการจ ัด

วางสินคา้เพราะการตลาดเป็นส่วนส  าคญัในการชกัจ ูงให ้ผ ูซ้ ื้อ (นกัท่องเที่ยว) มาชื้อสินค ้า ด ังน ั้นในเชิง

ของการตลาดจะตอ้งมีการท  าความเขา้ใจให ้ชดัเจนว่ามีสินคา้ทางการท่องเที่ยวคืออะไร และควรเลือก

กลุ่มผ ูซ้ ื้ออยา่งไร 

สมพุทธ ธุระเจน (2540 : 19) กล่าวว ่า การท่องเที่ยวแห่งประ เทศไทยเป็นหน่วยงานที่

รับผดิชอบโดยตรงกบัการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศปัจจ ุบนัไดก้  าหนดข ั้นตอนขอบเขตและ

รายละเอียดในการวางแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวไว ้ดงัต่อไปนี้  

1) ส  ารวจเบื้องตน้ (Preliminary Survey) เป็นการเข ้าไปศึกษาแหล่งท่องเที่ยว

เฉพาะประเด็นที่ส  าคญัหรือปัญหาที่เด่นชดั เป็นการรวบรวมขอ้มูลพ ื้นฐานอย ่างกว ้างๆ มุ่งในการที่จะ

แกป้ัญหาเฉพาะหนา้ หรือการพฒันาขนาดเล็กในระยะส ั้น และน  ามาประมวลวิเคราะห ์เพ ื่อใช ้ส  าหรับ

ศึกษาในข ั้นต่อไป  

2) การว ิจ ัย เบ ื้องต ้น (Preliminary Study) เป็นการวิจ ัยแบบผสมผสานในทุก

สาขา ท ั้งทรัพยากรการท่องเที่ยว สภาพเศรษฐก ิจ  ส ังคม ปัจจ ัยพ ื้นฐานและสิ่ งแวดล ้อม  แต่เป็นไปใน

ล ักษณะกว ้างโดยสัง เขป  เพ ื่อพ ิจ ารณาความ เ ป็นไป ได ้ โอก าส  และทิศทางของก ารพ ัฒ นา  ใน

ขณะเดียวกนั ผลของการว ิจยักจ็ะชี้แนะแนวทางการด  าเนินการและการแกป้ัญหาในระยะส ั้ นไว ้ก ่อนที่

จะจดัท  าแผนหลกัในรายละเอียดต่อไป  

3) การจดัท  าแผนหลกั (Master Plan) เป็นการวิจยัสาขาต่างๆ เช่นเดียวกบั  การ

ว ิจยัเบ ื้องตน้ แต่ม ีรายละเอียดมากกว่าที่ส  าคญั  คือ การก  าหนดโครงการที่ควรจะพ ิจารณาตามระยะ เวลา

กอ่นหลงั รวมท ั้งเสนอกลยทุธ ์และแนวทางที่จะด  าเนินการให ้บรรลุวตัถุประสงค  ์

4) การวิจยัความเหมาะสม (Feasibility Study) เป็นการวิจ ัยสืบ เนื่องจากแผน

หลกั โดยศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่ก  าหนดไว ้ในแผนหล ักโดยเฉพาะอย ่างย ิ่ง  คือ  ความ
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เหมาะสมในทางเศรษฐก ิจ  การเงิน  การลงทุน เพ ื่อพ ิจารณาความเป็นไปได ้ และ เสนอแนะลู่ทางที่

เหมาะสม  

กล่าวสรุปไดว้ ่า การพฒันาการท่องเที่ยว หมายถึง การด  าเนินก ิจกรรมที่ท  าให ้การท่องเที่ยว

เป็นไปในทิศทางที่ด ีข ึ้น รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวให ้ดึงดูดใจน ักท่องเที่ยว  และมีการพ ัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในดา้นโครงสร้างพ ื้นฐาน ความพร้อมของชุมชน ตลอดจนการบริการการท่องเที่ยว  ได ้แก ่

การจดับริการมคัคุเทศกน์  าชมแหล่งท่องเที่ยว บริการร้านอาหาร ร้านของที่ระลึกที่เหมาะสม  

 

2.5.2 นโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเท ี่ยว  

นโยบายดา้นการท่องเที่ยวถือไดว้ ่าเป็นสิ่งส  าคญัที่จะท  าให ้การพฒันาการท่องเที่ยวของประเทศ

สามารถขบัเคลื่อนเป็นรูปธรรมได ้ซึ่ งการพ ัฒนาการท่องเที่ยวขึ้ นอย ู่ก บันโยบายของแต่ละรัฐบาลซึ่ ง

ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลดา้นการท่องเที่ยว ดงันี้  (ส  านกังานพฒันาการท่องเที่ยว , 2547: 

14-15) 

1) ดา้นการพฒันาภาคบริการปรับปรุงและพ ัฒนาด ้านปัจจ ัยพ ื้นฐานอ ันจ  าเป็นต่อการ

เพ ิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของภาคบริการไทยท ั้งดา้นการผลิตและการ

พ ัฒนาบุคลากรภาคบริ การพ ัฒนารูปแบบการให ้บริการ  และการพ ัฒนาเทคโนโลย ี แล ะโครงการ

พ ื้นฐานจดัให ้หน่วยงานและองคก์รที่เก ีย่วขอ้งร่วมกนัพฒันายทุธศาสตร์ เพ ื่อให ้ม ีการใช ้ศ ักยภาพภาค

บริการอยา่งเต็มที่ ท ั้งนี้ เพ ื่อให ้เป็นแหล่งสร้างรายได ้เงินตราต่างประ เทศและรายได ้ท ้องถิ่น  อาทิ การ

ท่อ ง เที่ย ว  ก ารรักษ าพ ยาบ าล  ก ารส่ ง เส ริ มสุ ขภ าพ  ก ารก ีฬ าและน ันทนาก าร เร่ ง รัดก ารพ ัฒ นา

ผ ูป้ระกอบการดา้นบริการให ้ม ีความรู ้และทกัษะ ท ั้งดา้นภาษามาตรฐานการบริการและการจ ัดการเพ ื่อ

สร้างความเขม้แข็งและทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศดา้นการบริการ  

2) ดา้นการส่งเสริมดา้นการท่องเที่ยว  

(1) เร่งฟ้ืนฟ ูระดบัความสัมพนัธ ์ และร่วมมือกบัประเทศเพ ื่อนบ ้านเพ ื่อให ้ไทยเป็น

ประตูผา่นหลกัของการท่องเที่ยวในภูม ิภ าค ท ั้ งด ้านการตลาด การขนส่ง การลงทุนและการบริห าร

จดัการรวมถึงการขจดัอุปสรรคในการท่องเที่ยว  

(2) บริหารการท่องเที่ยวโดยใชก้ลยทุธ ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกจิกรรมท่องเที่ยว

ระดบัภายในประเทศ และต่างประ เทศเชื่อมโยงกบัว ิส าหก ิจขนาดกลางขนาดเล็ก  และธุรก ิจชุมชน

พฒันาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว และยกระดบัประเทศไทยให ้เป็นศูนยก์ลางการประชุมส ัมมนา และ

การแสดงสินคา้ของภูม ิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
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(3) เร่งรัด พฒันา บูรณะ ฟ้ืนฟ ูมรดก และสินทรัพยท์างว ัฒนธรรมท ั้งในเขตเมือง

และนอกเมือง เพ ื่อให ้เกดิการท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจบัจ ่ายซื้อสินคา้ของนกัท่องเที่ยวโดยจะส่งเสริม

บทบาทของเอกชนร่วมกบัชุมชน ในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีว ิตให ้อย ู่ในสภาพ เดิมอย ่าง

ต่อเนื่องเพ ิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ท ั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์การท่องเที่ยว

เพ ื่อสุขภาพ รวมท ั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และ

ให ้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที่ยวมากขึ้นท ั้งรูปแบบการจ ัดสหกรณ์การท่องเที่ยว  และ

การพฒันาพ ื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ ิ่มมาตรการอ  านวยความสะดวก สร้างความปลอดภ ัย และ

ป้องกนัการเอาเปรียบนกัท่องเที่ยว รวมท ั้ง เร่งรัดการแกป้ัญหาความเดือดร้อนของน ักท่องเที่ยวอย ่าง

จริงจงั 

 

2.6 งานวจิยัท ี่เก ีย่วข้อง  

 

จากการทบทวนงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้งกบัประเด็นการวิจยัเรื่อง “แนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยว

ชายแดน ณ จ ุดผา่นแดนถาวรแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย” ผ ูว้ ิจ ัยสามารถสรุป

ระเด็นของงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้งโดยมีรายระเอียดดงันี้  

จากผลการวิจยัของ สมใจ วงศเ์ทียนชยั (2547: 157-159)ที่ไดท้  าการว ิจยัเก ีย่วกบัปัจจยัที่ม ีผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจุดผา่นแดนไทย -พม่า อ  าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ของน ักท่องเที่ยวชาวไทย 

ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในจุดผา่นแดน อ  าเภอแม่สอดมาก

ที่สุด คือ ตอ้งการประสบการณ์ดา้นการท่องเที่ยว รองลงมาคือ เพ ื่อการพกัผอ่นหย ่อนใจและเพ ื่อศึกษา

ศิลปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา พฤติกรรมการท่องเที่ยวของน ักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่ด่านแม่สอด โดยเฉลี่ยจะเดินทางมาเที่ยวเป็นครั้ งท ี่ 5 จ  านวนเงินที่ใชจ้ ่ายโดยเฉลี่ยในการเที่ยวครั้ ง

นี้ค ือ 3,540 บาท จ  านวนวนัพ ัก เฉลี่ยคือ  2 ว ัน ช่วงเวลาที่เดินทางมาเที่ยวคือ  ช่วงว ันหย ุดสุดส ัปดาห ์ 

นกัท่องเที่ยวชาวไทย โดยส่วนใหญ ่ม ักจะ เดินทางมาท่องเที่ยวกบับุคคลในครอบครัวและ ญาติเป็น

ส่วนมาก มีการเดินทางโดยรถยนตส์่วนต ัว  การซื้ อสินค ้าของน ักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ ่นิยมซื้ อ

สินคา้ประเภทอาหารแห ้ง ขนมขบเคี้ยวมากที่สุด แหล่งท่องเที่ยวที่นิยมไปมากที่สุดคือ ตลาดริม เมย ซึ่ ง

นกัท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่ตลาดริมเมยทุกคน และนกัท่องเที่ยวชาวไทยคิ ดว ่าจะกล ับมาเที่ยวในจุดผ ่าน

แดนอ  าเภอแม่สอด อีกในอนาคตขา้งหน ้า ปัญหาที่ม ีผลต่อระด ับการต ัดสินใจมาท่องเที่ยวในจุดผ ่าน

แดนอ  าเภอแม่สอดของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ในดา้นปัญหาเรื่องพ าหนะน  าโรคและเชื้อโรคในจุดผ ่าน
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แดนไทย-พม่า ท ี่เล ็ดลอดเขา้มาฝั่งไทยมีผลต่อการต ัดสินใจมาท่องเที่ยวในจุดผ ่านแดนอ  าเภอแม่สอด

ของนกัท่องเที่ยวชาวไทยในระดบัมาก รองลงมาคือ ปัญหาการก ่อการร้ายตามจุดผ ่านแดนและปัญหา

การสู ้รบของชนกลุ่มนอ้ยเช่น กะเหรี่ยงเผา่ต่างๆ ตามแนวตะเข็บชายแดน  

นอกจากนี้  สุเทพ พนัประสิทธิ์ , เล ิศพร ภาระสกลุ และวนัเพ ็ญ พ ินเผ ือก (2547: 2-3)ได ้ท  าการ

ว ิจยักลยทุธ ์การจดัการเพ ื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจ ังหว ัดชายแดนไทยและกมัพ ูชา กรณีศ ึกษา จ ังหว ัด

สระบุรี บ ุรีรัมย ์สุรินทร์ และศรีสะเกษ สรุปผลการว ิจยัเป็นกลยทุธ ์การจดัการในดา้นต่างๆ ด ังนี้ ในด ้าน

ของทรัพยากรการท่องเที่ยวควรใช ้การฟ้ืนฟ ูว ัฒนธรรมประเพณีท ้องถิ่น  ด ้านราคาแพคเกจท ัวร์ใช ้

ก  าหนดราคาที่ค  านึงถึงชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว การก  าหนดราคาสอดคล ้องกบัปริมาณผ ูใ้ช ้บริการ และ

ก  าหนดราคาสอดคลอ้งกบัผ ูใ้ชบ้ริการ ดา้นการจดัจ  าหน่าย คือ  การมีต ัวแทนขายและการขายตรง ด ้าน

การเลือกท  าเลที่ต ั้ง คือ ใกลท้ ี่พกัอาศยัของกลุ่มเป้าหมาย และใกลส้ิ่งอ  านวยความสะดวก เช่น  โรงแรม 

สถานีรถทวัร์ หรือสถานีรถไฟ ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การจดังานตามสถานที่ต่างๆ  

ทงันี้  Mackellar (2006) ไดท้  าการว ิจยัท ี่พยายามจะคน้หารายละเอียดมากขึ้นเก ีย่วกบัความเขา้ใจ

ทางดา้นการตลาดของน ักท่องเที่ยว  ไม่ว ่าจะ เป็นด ้านความต ้องการและพฤติกรรมของน ักท่องเที่ยว

เหล่านี้  ในห ัวขอ้นี้ไดศ้ ึกษาสิ่งท ี่แตกต่างบนความคล ัง่ไคลใ้นภาวะปัจจ ุบนัจากสิ่งท ี่จะสามารถเกดิขึ้นได ้

ในภายหนา้ ดงัน ั้นการว ิจยันี้ไดเ้ริ่มจาการว ิจยัทางดา้นมุมมองทางจิตว ิญาณและสังคมของกลุ่มคนที่คล ั่ง

ไคลเ้หล่านี้ซึ่ งระบุชี้ถ ึงพฤติกรรมโดยท ัว่ไปและการบริโภคของกลุ่มคนเหล่านี้ การว ิจ ัยนี้ ได ้ถ ูกศึกษา

ผ ่านทางการรวมกลุ่ม ขอ งน ักท่อง เที่ย ว และการพ ักผ ่อนห ย ่อนใจ  เพ ื่อ สร้า ง คว ามพ ึงพ อ ใจ ขอ ง

นกัท่องเที่ยวเหล่านี้  ขอบเขตของการว ิจยันี้ได ้แก ่ ชนิดของก ิจกรรมที่กลุ่มน ักท่องเที่ยวท  าเป็นประจ  า 

เช่นเดียวกนั กฎของการว ิจยัพ ิเศษนี้ไดอ้ภ ิปรายสิ่งท ี่ส  าค ัญที่สุดคือ  ความต ้องการและความปรารถนา

ของกลุ่มนกัท่องเที่ยวเหล่านี้ท ี่จะใชจ้ ่ายเงินไปกลบัสิ่งแวดลอ้มตามที่พวกเคา้ตอ้งการและหลงใหลจริง 

ๆ สุดทา้ยนี้ม ุมมองการว ิจยันี้ ในดา้นลบคืออาจจะมีผลกระทบกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์

ปัจจ ุบนั แต่การว ิจยันี้กม็ ุ่งเนน้ไปที่กลุ่มนกัท่องเที่ยวและการจดัการใชเ้วลาว ่างของกลุ่มน ักท่องเที่ยวซึ่ ง

เป็นสิ่งท ี่ไดร้ับความสนใจจากนกัท่องเที่ยวมากหรือการวิจยัช่องว ่างทางการตลาดการท่องเที่ยวซึ่ งได ้รับ

ความสนใจเช่นเดียวกนัประกอบกบั Meng, Tepanon and Uysal (2008) ยงัไดท้  าการว ิจยัความพ ึงพอใจ

ของนกัท่องเที่ยวเป็นหลกัส  าคญัทางดา้นการตลาดของตลาดการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่ งว ัตถุประสงค ์

ของการว ิจยันี้ไดศ้ ึกษาถึงความสัมพนัธ ์ระหว่างความสัมพนัธ ์ทางดา้นจุดมุ่งหมายและสิ่งท ี่ไดร้ับกลบัมา 

สิ่งท ี่ด ึงดูดใจและความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยว สถานตากอากาศแบบธรรมชาติส ามารถตอบโจทย ์

การพกัผอ่นวนัหยดุระยะส ั้นของครอบครัวไดเ้ป็นอย ่างดีในตะว ันออกเฉียงใต ้ของเวอจิเนีย  ซึ่ งถูกใช ้
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เป็นสถานที่ในการว ิจยัครั้ งนี้  ปัจจยัการว ิจยัครั้ งนี้ ใชร้ะบุขอบเขตของจุดมุ่งหมายที่คาดไว ้และสิ่ งท ี่ได ้

กลบัคืนมารวมถึงแรงดึงดูดต่างๆ ปัจจยัที่น  ามาอธิบายองคป์ระกอบต่างๆ ถูกใช ้เป็นต ัวชี้ ให ้เห็นถึงการ

วดัภาพรวมของความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวในการวิเคราะห ์ความเสื่อมถอยผลที่ได ้แสดงให ้เห็นว ่า

ความเป็นกนัเองและคุณภาพการบริการ ความสามารถในการรองรับด ้านที่พ ักอาศ ัยเป็นปัจจ ัยที่ส  าค ัญ

ในการก  าหนดภาพรวมของความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยว  ในทางตรงกนัข ้ามด ้านอาหารและสถาน

ที่ต ั้ งก ็ม ีความส  าค ัญ เช่นเดียวกนัในการประเมินความพ ึงพอใจขอ งน ักท่องเที่ยว  ในด ้านแรงดึงดูด

นกัท่องเที่ยว ครอบครัวและเพ ื่อนกเ็ป็นองคป์ระกอบเหมือนกนัถึงแมว้ ่ามนัจะไม่ถูกก  าหนดเป็นปัจจ ัยที่

ส  าคญักต็ามแต่มนักถ็ ือเป็นสิ่งท ี่ม ีอ ิทธิพลอยา่งมากในดา้นแรงจูงใจของการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 

นอกจากน ั้น  เนาวรัตน ์ พล ายน ้อย และคณะ (2538 : 16 -25) ได ้ท  าการว ิจ ัย  พฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวภายในประเทศของนกัท่องเที่ยวชาวไทย ผลการวิจ ัยพบว่า น ักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไป

ท่องเที่ยวภายในดว้ยวตัถุประสงคท์ ี่ส  าคญั คือ  การพ ักผ ่อน เย ี่ยมญาติ และปฏิบ ัติก ิจกรรมทางศาสนา 

แหล่งท่องเที่ยวที่ไปมากเรียงตามล  าดบัคือ ศ ูนยก์ารคา้ ตลาดในเมือง วดั ภ ูเขา น  ้าตก ทะเล และเกาะโดย

สิ่งจ ูงใจที่ส  าคญัในการท่องเที่ยวพบว่า เป็นผลพลอยไดจ้ากการท  ากจิกรรมอื่น ๆ และอาศยัช่วงเวลาที่ม ี

ท ่องเที่ยวไปดว้ย รองลงมาคือ ค  าชวนของเพ ื่อนและญาติ เม ื่อพ ิจารณาภูม ิหล ังทางเศรษฐก ิจและสังคม

กบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่า นกัท่องเที่ยวชายไปท่องเที่ยวเพ ื่อการพกัผอ่น ไปสัมมนาเจรจาธุรก ิจ

สูงกว ่านกัท่องเที่ยวหญ ิง ขณะที่นกัท่องเที่ยวหญ ิงไปเย ีย่มญาติ และไปประกอบกจิกรรมทางศาสนาสูง

กว่า น ักท่องเที่ย วที่ม ีอาย ุแตกต่า งกนัมีว ัตถุประส งค ์การไปท่องเที่ยวหล ักที่เหมือนกนั คือ  กา รไป

พกัผอ่นและเย ีย่มญาติแต่วตัถุประสงคด์า้นอื่นจะแตกต่างกนัไป โดยกลุ่มน ักท่องเที่ยวที่อาย ุน ้อยจะไป

ทศันศึกษามากกว่ากลุ่มวยักลางคนจะไปประชุมส ัมมนามากกว่า และกลุ่มผ ูสู้งอายจุะไปปฏิบตัิกจิกรรม

ทางศาสนามากกว่า นอกจากนี้  นกัท่องเที่ยวกลุ่มที่อย ูใ่นเมืองมีรายได ้ประจ  าฐานะดี ม ีการว ิจ ัยสูงกว ่า

คนไทยโดยเฉลี่ยท ัว่ๆ ไปมกัจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ท ันสม ัยม ักไปเที่ยว เพ ื่อพ ักผ ่อนใช ้ข ้อมูล

ข่าวสารประกอบการตดัสินใจท่องเที่ยว มกัพกัตามโรงแรมหรือที่พกัประเภทธุรกจิการคา้ (Commercial 

Accommodation) มีแนวโนม้ใชบ้ริการน  าเที่ยวมากกว่ากลุ่มอื่นมีความคาดหว ังในคุณภาพบริการ และ

มาตรฐานจากแหล่งท่องเที่ยวค่อนขา้งมากกว่ากลุ่มที่ม ีฐานะต  ่ากว ่า  

นอกจากนี้ จ ากผลก ารว ิจ ัยของ  เพ ็ญ ศรี  บ ิสนุม  (2542 123)  ท ี่ได ้ศ ึกษาสภาพ แนวท างการ

พฒันาการท่องเที่ยวทางทะเลของจงัหวดัสตูล โดยมีจ ุดมุ่งหมายเพ ื่อศึกษาการพ ัฒนาการ ท่องเที่ยวทาง

ทะเลของจงัหวดัสตูลเพ ื่อให ้การด  าเนินงานเก ีย่วกบัการพ ัฒนาการท่องเที่ยวด  าเนินไปตามเป้าหมายที่

ก  าหนดไว ้ จ ึงจ  า เป็นอย ่างย ิ่งท ี่จะต ้องศึกษาแนวทางการพ ัฒ นาการท่องเที่ย วในด ้านต่างๆ  ท ั้ งการ
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บ  ารุงรักษาพฒันาแหล่งท่องเที่ยว การเผยแพร่ประชาส ัมพนัธ ์แหล่งท่องเที่ ยว  ให ้ส ามารถน  ามาพ ัฒนา

และแกป้ัญหาการท่องเที่ยวให ้ม ีประสิทธิภาพ สรุปไดว้ ่า การพฒันาการท่องเที่ยวต ้องค  านึงถึง 1 ) การ

บริห ารควบคุมและการจ ัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  2 ) บทบาทของเอกชนในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 3)บทบาทของผ ูจ้ดัน  าเท ี่ยว 4) การเผยแพร่ประชาส ัมพนัธ ์แหล่งท่องเที่ยว  และ  5) การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในทอ้งถิ่นและจากการว ิจยัพบว่า แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวทางทะเลของจ ังหว ัด

สตูล ม ีส่วนที่น่าสนใจศึกษาอย ู ่3 ดา้น ได ้แก ่ 1 )  ด ้านท ั่วๆ  ไป  เช่น  ควรมีการวางแผนและด  าเนินการ

อยา่งรอบคอบ ควรมีการร่วมมือกนัระหว่างรัฐ เอกชน แล ะประชาชนในท ้องถิ่นในการแกไ้ขปัญหา 

ส่งเสริมให ้ม ีการท่องเที่ยวใชจ้ ่ายในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ 2) ด ้านสินค ้าและแหล่งท่องเที่ยว

โดยการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  การบริห ารจ ัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  การเผยแพร่

ประชาส ัมพนัธ ์แหล่งท่องเที่ยว 3) ดา้นบริการและสิ่งอ  านวยความสะดวก โดยมีการปรับปรุงตรวจสอบ

สภาพเส ้นทาง มีสาธารณูปโภคที่จ  าเป็นให ้เพ ียงพอกบัจ  านวนของน ักท่องเที่ยว  ร้านอาหารเครื่องดื่ม

ค ว รต ้อ งมีม าตร ฐาน เรื่ อ งร าค า  ค ว ามส ะอ าด  อีกท ั้ ง ต ้อ งจ ัด ใ ห ้ม ีก ารป ระชาส ั มพ ันธ ์  โดยก า ร

ประชาส ัมพนัธ ์ท ั้งเอกสารแผน่พบั อินเทอร์เน็ต ระบบการประชาส ัมพนัธ ์ม ีขอ้มูลของแหล่งท่องเที่ยวที่

ถ ูกตอ้ง ชดัเจน และประชาส ัมพนัธ ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  ให ้มากขึ้ น  ประกอบกบั  สิทธิกร มากนวน 

(2543: 130)ไดศ้ ึกษาปัจจยัและกจิกรรมการพฒันาการท่องเที่ยวทะเลนอ้ยจงัหวดัพทัลุง ม ีความมุ่งหมาย

เพ ื่อศึกษาปัจจยัและกจิกรรมการพฒันาการท่องเที่ยวทะเลนอ้ย โดยรวบรวมและจดัระบบขอ้มูลเก ีย่วกบั

การพฒันาการท่องเที่ยวทะเลนอ้ย เพ ื่อการปรับปรุงท  าให ้เก ิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ด ีข ึ้ นก ิจกรรม

การเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลนอ้ย ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาการท่องเที่ยวทะเลนอ้ย ไดแ้ก ่ปัจจยัดา้น

นกัท่องเที่ยวท ั้งจ  านวนนกัท่องเที่ยวกจิกรรมของนกัท่องเที่ยว ปัจจยัดา้นสภาพพ ื้นที่ ม ีอากาศดี ท ิวท ัศน ์

สวยงาม ว ิถ ีชีว ิตชุมชนสินคา้พ ื้นเม ือง และปัจจยัดา้นการบริการสิ่ งอ  านวยความสะดวก ส่วนก ิจกรรม

การพฒันาจะมีการพฒันาสถานที่ท ่องเที่ยวให ้สวยงาม สะอาด และการประชาส ัมพ ันธ ์ให ้ได ้ รู ้จ ักทะ เล

นอ้ยให ้มากขึ้นในทุกรูปแบบ  

โดยที่ ธมลวรรณ เพ ็ชรพรหมศร (2543: 123) ไดศ้ ึกษาบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส  านกังานภาคใต ้เขต 1  โดยมีว ัตถุประสงค ์เพ ื่อศึกษาบทบาทด ้านการ

ประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อมูลการท่องเที่ยวด ้วยสื่อสิ่ งพ ิมพ ์ บทบาทด ้านการส่งเสริมและพ ัฒนาบุคลากรที่

เก ีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยว บทบาทดา้นการส่งเสริมและพฒันาสถานที่ และก ิจกรรมการท่องเที่ยวและ

บทบาทการอ  านวยความสะดวก ความปลอดภยัแกน่กัท่องเที่ยว พบว่า ม ีนกัท่องเที่ยวจ  านวนหนึ่งที่เดิน

ทางเขา้มาท่องเที่ยวโดยไม่รู ้จ ักสถานที่ท ่อง เที่ยว  และไม่เห็นข่าวประชาส ัมพ ันธ ์แต่ม ีน ักท่องเที่ยว
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จ  านวนมากไดร้ับทราบขอ้มูลสถานที่ท ่องเที่ยวจากหนงัสือรูปเล่ม และแผน่พบัประชาส ัมพนัธ ์ จ ึงท  าให ้

เกดิความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ท ี่ได ้รับรู ้ข ้อมูล  และได ้สรุปการอ  านวยความสะดวกแก ่

นกัท่องเที่ยวไดว้ ่า ตอ้งมีการสนบัสนุนการสร้างเส ้นทาง และป้ายบอกเส ้นทางการคมนาคมสู่สถานที่

ท ่องเที่ยว การให ้บริการขอ้มูลข่าวสารแก ่น ักท่องเที่ยว  การประสานงานด ้านสิ่ งอ  านวยความสะดวก 

และอ  านวยความปลอดภ ัยแก ่น ักท่องเที่ยว  เพ ื่อให ้เก ิดความประท ับใจที่ได ้มาท่องเที่ยวในสถานที่

ท ่องเที่ยวที่ไดไ้ป  

กล่าวโดยสรุปว ่า จากแนวคิดและผลการวิจยัที่เก ีย่วขอ้งจะพบว่า การท่องเที่ยวเป็นปัจจ ัยส  าค ัญ

ที่ส่งผลต่อการพฒันาท ั้งดา้นส ังคม เศรษฐกจิ การเรียนรู ้ และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ต่างๆ ท ั้ งภาครัฐ ภ าคเอกชน ที่ส  าค ัญ ชุมชนและผ ู ้ประ กอบการการท่อ งเที่ยว  ธุรก ิจ บริก ารต่างๆ 

ตลอดจนภาคการต่างประเทศ (ความสัมพนัธ ์ระหว่างประเทศ) ซึ่ งตอ้งมีความพร้อมต่อการพ ัฒนา ซึ่ งม ี

ปัจจยัและองคป์ระกอบหลายอยา่งที่ยงัไม่ม ีความพร้อมในการสนบัสนุนการจดัการและ/หรือการพ ัฒนา

ทิศทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกบับริบทพ ื้นที่และแหล่งท่องเที่ยว ท ั้งดา้นบทบาทของหน่วยงานและ

กลุ่มผ ูท้ ี่เก ีย่วขอ้ง การเสริมสร้างความรู ้ความสามารถในการจ ัดการและ/หรือการพ ัฒนาการท่องเที่ยว

ดา้นการบริการ ดา้นการดูแลสิ่งแวดลอ้ม การใชศ้กัยภาพ และภูม ิปัญญาที่ม ีอย ู ่การสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคีท ุกฝ่ายอยา่งเป็นระบบเหล่านี้ลว้นยงัไม่ไดด้  าเนินการพฒันาอย ่างจริงจ ัง จ ึงควรได ้ท  า

การว ิจยัเพ ื่อคน้หาแบบแผน แนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยว  และรูปแบบการปฏิบ ัติการพ ัฒนาการ

ท่องเที่ยวชายแดน โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ผ ูว้ ิจยัจ ึงไดอ้อกแบบกรอบการ

วิจยัและน  าเสนอดงัแผนภาพที่ 3.1 

 



บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจ ัย  
 

การวิจยัเรื่อง “แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย 

จงัหวดัเชียงราย” จากการทบทวนวรรณกรรมเก ีย่วกบับริบทแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที่เก ี่ยวข ้อง 

ผ ูว้ ิจยัจะด  าเนินการว ิจยัตามกรอบแนวคิดในการว ิจยัและก  าหนดระเบียบวิธีว ิจยัดงันี้  

 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

 

จากการทบทวนวรรณกรรมบริบท แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที่เก ี่ยวข ้อง สามารถสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจ ัย เรื่อง แนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัด เชียงรายเพ ื่อท  าให ้เห็นภาพรวมของข ั้นตอนของกระบวนการวิจ ัยกบัการ

แสวงหาค  าตอบในประเด็นค  าถามการวิจยั 3 เรื่องคือ สภาพบริบทและศ ักยภาพด ้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในปัจจ ุบนัเป็นอยา่งไร พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก เป็นอยา่งไรบา้ง และแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ควรเป็นอยา่งไรบ ้าง และปรับปรุงอะไรบ ้าง ท ั้ งนี้ ผ ูว้ ิจ ัยม ีจ ุดมุ่งหมายเพ ื่อตอบ

วตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัต่อไปนี้  

ว ัตถุประสงค ์ข ้อที่1  เพ ื่อศึกษาสภาพบริบทและศ ักยภ าพด ้านก ารตลาดการท่อง เที่ย ว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

วตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 เพ ื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

วตัถุประสงคข์อ้ที่ 3 เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  
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โดยการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1 เพ ื่อศึกษาสภาพบริบทและศกัยภาพดา้นการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดน แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัด เชียงราย ใช ้ขอบเขตในการวิจ ัยสภาพ

บริบทการท่องเที่ยว โดยใชแ้นวคิดองคป์ระกอบการท่องเที่ยว 5A เป็นแนวคิดหล ักในการวิจ ัยและ

ก  าหนดตวัแปรในการวิจยั ไดแ้ก ่บริบทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

(Amenity)  บ ริบทที่พ ัก  (Accommodation)  บริ บทก ิจ กรรมการท่องเที่ยว  (Activity)  และบริบท

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ (Accessibility) โดยใชข้อ้มูลเชิงประจกัษป์ระกอบการวิเคราะห ์ข ้อมูล  เพ ื่อ

อธิบายสถานการณ์ความเป็นจริงในพ ื้นที่กบัแนวคิดที่ใชใ้นการว ิจยั 

นอกจากนี้ ขอบเขตในการว ิจ ัยศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่ส าย -ท่า

ขี้ เหล็กใชแ้นวคิดองคป์ระกอบการท่องเที่ยว  4A เป็นกรอบในการวิจ ัยได ้แก ่ ด ้านร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม (Amenity) ดา้นที่พกั (Accommodation) ดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว  (Activity)  และด ้าน

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ (Accessibility) โดยใชแ้นวคิดส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว  (4 P’s) 

เป็นตวัชี้วดัส  าหรับการประเมินศกัยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดน ประกอบด ้วย ด ้าน

ผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการจดัจ  าหน่าย (Place) ดา้นการก  าหนดราคา (Price) และดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาด (Promotion) 

วตัถุประสงคท์ ี่ 2 เพ ื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดน แม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ใชป้ระเด็นลกัษณะพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่ม ีต่อ

องค ์ประกอบการท่อง เที่ยวม าเ ป็นแนว ในก ารวิจ ัย  โดยใช ้แนว คิดส่ วนประสมการตล าดการ

ท่องเที่ยว  (4P’s) ประกอบด ้วย ด ้านผลิตภ ัณฑ ์ (Product) ด ้านการจ ัดจ  าหน่าย (Place) ด ้านการ

ก  าหนดราค า (Price) และด ้านการส่งเสริมทางก ารตลาด (Promotion) ประกอบก ับน  าแนวคิด

พฤติกรรมผ ูบ้ริโภคและน ักท่องเที่ยวมาอธิบายสถานการณ์การท่องเที่ยวร่วมในการวิเคราะห ์

พฤติกรรมที่ม ีต่อการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

นอกจากน ั้นวตัถุประสงคท์ ี่ 3 เสนอแนวทางการพฒันาการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ใช ้กรอบการว ิเคราะห ์จากผลการวิจ ัยสภาพบริบท

และศ ักยภ าพด ้านก ารตล าดก ารท่องเที่ยว  (ว ัตถุประสงค ์ท ี่ 1 )  และผลการวิจ ัยพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว คือ ผลการประเมินความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการ

ท่องเที่ยว (วตัถุประสงคท์ ี่ 2) มาท  าการว ิเคราะห ์ช่องว ่าง (GAP) เพ ื่อสร้างประ เด็นค  าถามส  าหรับ

การส ัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ ื่อให ้ไดผ้ลการวิจยัน  าสู่การว ิเคราะห ์ข ้อ เสนอหรือ

แนวทางการพฒันา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การท่องเที่ยวชายแดน และบริบทกายภาพทางการ

ท่องเที่ยวให ้เกดิการเพ ิ่มความสามารถในการรองรับประกอบกบัให ้เก ิดความสอดคล ้องกบัความ
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ตอ้งการของนกัท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์จริงที่ประสบอย ู่ในปัจจ ุบ ันสู่การ

พฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  

ท ั้งนี้ผ ูว้ ิจยัไดน้  าเสนอกรอบแนวคิดในการว ิจยัแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ดงัแผนภาพที่ 3.1
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ความพึงพอใจต่อศักยภาพด้านการตลาด 
การท่องเท่ียวชายแดน 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  
 ดา้นการจัดจ าหนา่ย (Place)  
 ดา้นการก าหนดราคา (Price) 
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก  
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ทรัพยากรการท่องเท่ียว การให้บริการทางการ

ท่องเท่ียว องค์ประกอบการท่องเท่ียวบริเวณ

ชายแดน และบริบทกายภาพทางการท่องเท่ียว

แปลง ทรัพยากรการท่องเท่ียว การให้บริการ

ทางการท่องเท่ียว องค์ประกอบการท่องเท่ียว

บริเวณชายแดน และบริบทกายภาพทางการ

ท่องเท่ียว 

 

ข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 
 เพศ 
 อายุ 
 สัญชาติ 
 รายได้ 
 ขอ้มูลการเดินทางมาทอ่งเท่ียวแม่สาย-ทา่ข้ีเหล็ก 

 

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 
 เพศ 
 อายุ 
 ประเภทของธุรกิจ/กิจการ 
 ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ/กิจการ 
 

ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 
 ดา้นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 ดา้นท่ีพัก  
 ดา้นกิจกรรมการทอ่งเท่ียว 
 ดา้นปัจจัยพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 

ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 
 ดา้นร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 ดา้นท่ีพัก  
 ดา้นกิจกรรมการทอ่งเท่ียว 
 ดา้นปัจจัยพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี 

ความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านการตลาด 
การท่องเท่ียวชายแดน 

 ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  
 ดา้นการจัดจ าหนา่ย (Place)  
 ดา้นการก าหนดราคา (Price) 
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
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3.2 วธิีการด  าเนนิวจิยั  

 

การวิจยัเรื่อง แนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย 

จงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี้  1) เพ ื่อศึกษาสภาพบริบทและศ ักยภาพด ้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย  2) เพ ื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย และ  3) 

เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย 

ผ ูว้ ิจยัไดก้  าหนดวิธีการด  าเนินว ิจยัและน  าเสนอตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้  

 

3.2.1 วิธีการด  าเนินวิจัยวัตถุประสงค์ท ี่ 1 

ศึกษาสภาพบริบทและศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ย 1) การว ิจยัสภาพบริบทการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -

ท่าขี้ เหล็ก ไดแ้ก ่บริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริบทที่พกั  บริบทก ิจกรรม

การท่องเที่ยว บริบทปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ และก ิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได ้รับความนิยม  2)  การ

ว ิจยัศกัยภาพดา้นการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  โดยใช ้กรอบการวิจ ัยหล ักส่วนประสม

การตลาดการท่องเที่ยว (4P’s) เป็นตวัชี้วดัในการประเมินศกัยภาพ ได ้แก ่ ด ้านผลิตภ ัณฑ ์ (Product) 

ด ้านการจ ัด จ  าหน่าย ( Place) ด ้านการก  าห นดราคา ( Price) และด ้านการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) โดยผ ูว้ ิจยัก  าหนดวิธีการว ิจยัและน  าเสนอ รายละเอียดดงันี้  

3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1) ผ ูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย  

(1) ผ ูป้ ระ กอบการ  ที่พ ัก  ร้านอ าห ารและ เครื่อ งดื่ม  ก ิจ ก รรมก าร

ท่องเที่ยว ปัจจยัพ ื้นฐานที่สนบัสนุนการท่องเที่ยว ในพ ื้นที่แม่ส ายเทศบาลต  าบลแม่ส าย อ  า เภอแม่

สาย จงัหวดัเชียงราย 

(2) ผ ูป้ระกอบการให ้บริการการท่อ งเที่ยว  ในพ ื้นที่บริ เวณตลาดท่า

ขี้ เหล็กแขวงท่าขี้ เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ 

2) เจา้หนา้ที่ดา้นการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบดว้ย  

(1) เจ ้าหน ้าที่อ  า เภอแม่สาย  น ายกเทศบ าลต  าบ ลแม่ส าย เจ ้าห น ้าที่

ศ ุลกากรด่านถาวรแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก เจา้หนา้ที่กรมการทางหลวง และเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เม ือง  
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(2) เจ ้าหน ้าที่แข วงท่าขี้ เหล็ก  เจ ้าหน ้าที่ศ ุลกากรด่านถ าวรแม่ส าย - 

ท่าขี้ เหล็ก และเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เม ือง 

การคดั เลือกกลุ่มต ัวอย ่างการส ัมภาษณ์ในการว ิจ ัยครั้ งนี้ ได ้เล ือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ท ี่ม ีลกัษณะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ให ้ขอ้มูลที่เก ีย่วข ้องกบั

การวิจยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์ห ้ไดค้วามสมบูรณ์มากที่สุด โดยก  าหนดผ ูใ้ห ้ข ้อมูลหล ัก  ( Key 

Informant) ที่ม ีความรู ้ ความช  านาญ ความเชี่ยวชาญกบัประเด็นการวิจ ัยโดยตรงและมีคุณสมบ ัติ

ดงันี้  

ก) เป็นต ัว แทนผ ูป้ ระ กอบการที่ประกอบก ิจก ารในพ ื้ นที่ว ิจ ัย

ตลาดสายลมจอย เทศบาลต  าบลแม่สาย และ ตลาดท่าล่อ แขวงท่าขี้ เหล็ก เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป  

ข) เป็นตวัแทนหน่วยงานของภาครัฐที่ปฏิบ ัติหน ้าที่ในพ ื้นที่ว ิจ ัย

บริเวณด่านถาวรแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

ค) เป็นตวัแทนหน่วยงานทอ้งถิ่นในพ ื้นที่ว ิจยั 

ง) เป็นตวัแทนหน่วยงานของภาครัฐที่เก ีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยว

ในพ ื้นที่ว ิจยั 

ผ ูว้ ิจยัใชว้ ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจงในการเลือกผ ูใ้ห ้ข ้อมูลส  าหรับการ

ว ิจยัครั้ งนี้  เนื่องจากกลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีคุณสมบตัิในการให ้ขอ้มูลและหล ักฐานประกอบการวิจ ัย

เชิงลึกจากขอบเขตหน ้าที่รับผ ิดชอบโดยตรงกบัการจ ัดการบริการและการท่องเที่ยวบริ เวณด่าน

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กเท่าน ั้น ดงัน ั้นจ  านวนผ ูใ้ห ้ขอ้มูลที่ม ีใชใ้นการว ิจยัครั้ งนี้ ม ีท ั้ งหมด จ  านวน 

11 คน (Yin, 2011:87-88) ดงัตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 แสดงผ ูป้ระกอบการให ้บริการการท่องเที่ยว  ผ ูป้ ระกอบการด ้านการท่องเที่ยวและ

เจา้หนา้ที่ดา้นการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ  

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก  จ านวน 

ตวัแทนผ ูป้ระกอบการให ้บริการการท่องเที่ยวฝั่งแม่สาย/ฝั่งท ่าขี้เหลก็ 2 

ตวัแทนผ ูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวฝั่งแม่สาย/ฝั่งท ่าขี้เหลก็ 2 

เจา้หนา้ที่อ  าเภอแม่สาย  1 

นายกเทศบาลต  าบลแม่สาย  1 

เจา้หนา้ที่ศ ุลกากรดา่นถาวรแม่สาย -ท่าขี้เหลก็ฝั่งแม่สาย/ฝั่งท ่าขี้เหลก็ 2 

เจา้หนา้ที่กรมการทางหลวง  1 

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองฝั่งแม่สาย/ฝั่งท ่าขี้เหลก็ 2 

รวม  11 

 

จ า ก ตา ร า งที่  3.1 แ ส ดง ผ ู ้ป ร ะ ก อบ ก าร ใ ห ้บ ริ ก าร ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว 

ผ ูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวและ เจ ้าหน ้าที่ด ้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นผ ูใ้ห ้

ขอ้มูลหลกั (Key Informant) จ  านวน 11 คน 

 

3.2.1.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

เครื่องมือที่ใชใ้นการว ิจยัครั้ งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี้  

1) แบบสัมภาษณ์ก ึ่งม ีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview ) โดยผ ูว้ ิจยัจะ

ใชแ้นวประเด็นค  าถามดงันี้  

(1) บริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  บริบทที่พ ัก 

บริบทกจิกรรมการท่องเที่ยว และบริบทปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ปัจจ ุบนัเป็นอย ่างไรบ ้าง มีศ ักยภาพ

เพ ียงพอต่อการรองรับการท่องเที่ยวหรือไม่ อยา่งไร  

(2) บริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  บริบทที่พ ัก 

บริบทกจิกรรมการท่องเที่ยว และบริบทปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่ตอบสนองต่อความต ้องการของ

นกัท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะอะไร  

(3) บริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  บริบทที่พ ัก 

บริบทกจิกรรมการท่องเที่ยว และบริบทปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ ท ี่ม ีอย ูใ่นปัจจ ุบ ันมีปัญหาอุปสรรค

หรือไม่ต่อการท่องเที่ยวชายแดแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กอยา่งไร 
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(4) การแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที่เก ิดขึ้ นได ้ไหมใช ้ว ิธีการแกไ้ขปัญหา

อุปสรรคที่เกดิขึ้นโดยวิธีใดบา้ง และไดผ้ลมากนอ้ยแค่ไหน  

(5) ขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็กเช่นไร และขอ้เสนอแนะดงักล่าวสามารถน  าไปสู่การปฏิบตัิไดม้ากนอ้ยเพ ียงใด  

โดยแนวทางด  าเนินการส ัมภาษณ์เป็นลกัษณะของค  าถามปลายเปิด  

2) แบบสอบถาม (Questionnaire)  ป ระ เมินศ ักยภาพด ้านการตลาดก าร

ท่องเที่ยว ส  าหรับผ ูป้ระกอบการในพ ื้นที่ด ่านแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็กที่ผ ูว้ ิจ ัยสร้างแบ่งออกเป็น 2  ส่วน 

รายละเอียด ดงันี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลท ัว่ไปของผ ูป้ระกอบการชายแดนแม่สาย -

ท่าขี้ เหล็ก ประกอบดว้ย เพศ อาย ุประเภทของธุรกจิ/กจิการและระยะ เวลาในการประกอบธุรก ิจ /

กจิการ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก ีย่วกบัศกัยภาพดา้นตลาดการท่องเที่ยวชายแดน

แม่สาย -ท่าขี้ เห ล็กใน 4  ด ้านได ้แก ่ ด ้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ด ้านที่พ ัก  ด ้านก ิจ กรรมการ

ท่องเที่ยว และดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ โดยใชห้ลกัส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว  (4 P’s) 

ประเมินศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดน ได ้แก ่ ด ้านผลิตภ ัณฑ ์ ( Product) ด ้านการจ ัด

จ  าหน่าย (Place) ดา้นการก  าหนดราคา (Price) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

3.2.1.3 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

การว ิจ ัยครั้ งนี้ ได ้ท  าการเก ็บรวมรวมข ้อมูลจาก  2 แหล่งข ้อมูลโดยมีรายละ เอียด

ดงัต่อไปนี้  

1) ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมข ้อมูลจากแบบสอบ

ส  ารวจและแบบสัมภาษณ์ ดงันี้  

(1) เก ็บ ร ว บ ร ว มข ้อมู ล ด ้ว ย แบ บ สัม ภ า ษ ณ์ก ึ่ ง ม ีโ ค ร ง ส ร้ า งจ า ก

ผ ูป้ระกอบการ และเจา้หนา้ที่ดา้นการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐของไทยและเมียนมาร์  

(2) เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากผ ูป้ระกอบการชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ในพ ื้นที่เทศบาลต  าบลแม่สาย อ  าเภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย  และท่าขี้ เหล็ก  รัฐ

ฉาน ประเทศเมียนมาร์ 

โดยข ั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ม ีรายละเอียดดงันี้  

ข ั้นตอนที่ 1 ผ ูว้ ิจยัจะด  าเนินการออกแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  

โดยก ารก  าหนดโครงร่ างก ารตอบแบบค  าถามปล ายเปิ ด และท  าก ารติดต่อ ผ ู ้ประกอบการและ

เจา้หนา้ที่ดา้นการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐของไทยและของเมียนมาร์ 
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ข ั้นตอนที่ 2 ภายหลงัจากไดร้ับการให ้ส ัมภาษณ์จากข ั้นตอนที่ 1 ผ ูว้ ิจยัจะ

น  าผลการส ัมภาษณ์มาเรียบ เรียงตามประเด็นค  าถามและผลที่ได ้จ ากค  าตอบ เพ ื่อการตีความและ

วิเคราะห ์ขอ้มูลสรุปผลการวิจยั  

ข ั้นตอนที่ 3 จากข ั้นตอนที่ 2  ผ ูว้ ิจ ัยจะน  าผลการว ิจ ัยที่ได ้ว ิเคราะห ์และ

สังเคราะห ์ สรุปผลการวิจยัและน  าเสนอตามวตัถุประสงคท์ ี่ 1  

2) ขอ้มูลทุติยภ ูม ิ (Secondary Data)  ไดแ้ก ่แหล่งขอ้มูลที่ท  าการว ิจยัดงักล่าว

ไดม้าจากการคน้ควา้เอกสารหนงัสือบทความงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้งและเอกสารต่างๆของทางราชการ

ที่เก ีย่วขอ้งเช่น เอกสารบทความจากหนงัสือและสื่อสิ่งพ ิมพอ์อนไลน  ์

3.2.1.4  วิธีการว ิเคราะห ์ขอ้มูล  

เม ื่อรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข ้อมูลที่ได ้จ ากแบบสัมภาษณ์ 

และแบบสอบถามแบ่งการว ิเคราะห ์ขอ้มูลเป็น 2 ข ั้นตอนดงันี้  

ข ั้นตอนที่  1  ข ้อมูลที่ไ ด ้จ ากแบบสัมภาษณ์จ ะน  าข ้อมูลมาถอดรห ัส  จ ัด

หมวดหมู่ โดยใชว้ ิธีการว ิเคราะห ์เนื้อหา (Content Analysis)  

ข ั้นตอนที่ 2 ขอ้มูลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม ว ิเคราะห ์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา

หาค่าแจกแจงความถี่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ ื่อว ิเคราะห ์ระด ับความ

คิดเห็นของผ ูป้ระกอบการต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

 

3.2.2  วิธีการด  าเนินวิจัยวัตถุประสงค์ท ี่ 2 

การวิจยัพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก อ  า เภอ

แม่สาย จงัหวดั เชียงราย ซึ่ งผ ูว้ ิจ ัยใช ้ต ัวแปรในการวิจ ัยพฤติกรรมของน ักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก คือ ขอ้มูลท ั่วไปและพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยว ของ

นกัท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก และตวัแปรความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อศกัยภาพ ด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ประกอบดว้ย  2  ส่วนคือ  

ส่ว นที่  1  พ ฤติก รรมการ เดินท างมาท่อ ง เที่ย ว ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก ขอ ง

นกัท่องเที่ยว ไดแ้กก่ารเคยมาเที่ยว ช่วงเวลาในการเดินทาง ว ัตถุประสงค ์หล ักของการเดินทางมา 

จ  านวนวนัที่มา การพกัคา้งคืน สถานที่พกัคา้งคืน และกจิกรรมที่ท  าระหว่างมาท่องเที่ยว  

ส่วนที่ 2 ความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กใน 4 ดา้นไดแ้ก ่ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดา้นที่พกั ดา้นกจิกรรมการ

ท่องเที่ยว และดา้นปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่  โดยหล ักส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว  (4 P’s) 
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ประเมินศกัยภาพ ไดแ้ก ่ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการจดัจ  าหน่าย (Place) ดา้นการก  าหนดราคา 

(Price) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

โดยผ ูว้ ิจยัก  าหนดวิธีการด  าเนินว ิจยัและน  าเสนอ มีรายละเอียดดงันี้  

3.2.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1) ประชากรนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงรายจ  านวน 2,344,086คน ในปีพ ุทธศกัราช 2556  (ด่านตรวจคนเข ้าเม ือง

อ  าเภอแม่สาย, 2556 : 1) 

2) ขนาดของกลุ่มต ัวอย ่าง  ผ ูว้ ิจ ัยได ้ก  าหนดกลุ่มต ัวอย ่าง โดยใช ้สูตรการ

ค  านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีที่ทราบจ  านวนประชากรของ Yamane อ ้างถึงใน (ธานินทร์ 

ศ ิลป์จารุ, 2549:45)ที่ระดบัความเชื่อม ัน่ 95% และก  าหนดให ้ม ีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่ง 

0.05  จะไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน  

 

2)(1 eN

N
n




 
 

โดยที่  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (จ  านวน)  

  N = จ  านวนประชากรตวัอยา่ง 

  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให ้เกดิขึ้นได  ้

 

ดงัน ั้น 2)(1 eN

N
n


  

 

   
2)5.0(086,344,21

086,344,2


  

 

                           =    400คน 

 

ดงัน ั้น ผ ูว้ ิจยัจ ึงก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจ  านวน 400 ตวัอยา่ง  

3 วิธี ก าร เ ลือ ก กลุ่ม ต ัว อ ย ่า ง โดย ใช ้ว ิธี ก ารสุ่ ม ต ัว อ ย ่า งแบ บบ ัง เอิญ 

(Accidental Sampling)(สุว ิมล ตริกานนท ์,  2548 : 194) ในการเลือกหน่วยต ัวอย ่างให ้ครบ 400 
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ตวัอยา่ง จากนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด

เชียงราย 

3.2.2.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 

เครื่องมือที่ใชใ้นการว ิจยัครั้ งนี้แบบสอบถาม (Questionnaire) ส  าหรับนกัท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหว ัด เชียงรายที่ผ ูว้ ิจ ัยสร้าง

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดงันี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข ้อมูลท ั่วไปของน ักท่องเที่ยวชายแดนแม่ส าย -ท่า

ขี้ เหล็ก ไดแ้ก ่เพศอาย ุส ัญชาติรายได  ้

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก ีย่วกบัพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็กของนกัท่องเที่ยว ไดแ้กก่ารเคยมาเที่ยว ช่วงเวลาในการเดินทาง วตัถุประสงค ์หล ัก

ของการเดินทางมา จ  านวนวนัที่มา การพกัคา้งคืน สถานที่พกัคา้งคืน และก ิจกรรมที่ท  าระหว่างมา

ท่องเที่ยว  

ส่วนที่ 3  แบบประเมินความพ ึงพอ ใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

โดยแบบสอบถามน ั้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได ้

แบ่งระดบัความเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้  

 

หลกัเกณฑก์ารให ้คะแนน  

มากที่สุด ให ้คะแนนเท่ากบั   5  คะแนน 

มาก  ให ้คะแนนเท่ากบั   4  คะแนน 

ปานกลาง ให ้คะแนนเท่ากบั   3  คะแนน 

นอ้ย  ให ้คะแนนเท่ากบั   2  คะแนน 

นอ้ยที่สุด ให ้คะแนนเท่ากบั   1  คะแนน 

 

น  าข ้อมูล จากแบบสอบถามมาห าค่า เฉลี่ย  (Mean) และส่ว น เบี่ย งเบน

มาตรฐาน (Standard Diviation: SD) เพ ื่อว ิเคราะห ์ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มต ัวอย ่าง ในการแปล

ความหมายของคะแนนใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเกณฑ ์ผ ูว้ ิจยัใช ้หล ัก เกณฑ ์ในการแปล

ผล โดยใชสู้ตรค  านวณค่าพ ิส ัยตามช่วงช ั้นดงันี้  (สุว ิมล ติรกานนท,์2548: 56) 
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   จ  านวนคะแนนสูงสุด – คะแนนต  ่าสุด   = 5 – 1   = 0.80  

     จ  านวนช่วงช ั้น         5 

 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอย ูใ่นระดบัมากที่สุด  

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ความคิดเห็นอย ูใ่นระดบัมาก  

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ความคิดเห็นอย ูใ่นระดบัปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ความคิดเห็นอย ูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ความคิดเห็นอย ูใ่นระดบันอ้ยที่สุด  

 

3.2.2.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

ผ ูว้ ิจยัไดน้  าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส  าหรับการว ิจยัว ิจยั ไปท  าการทดสอบหาความ

เที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม ัน่ (Reliability) ดงันี้  

1) การทดสอบหาความเที่ยงตรงเนื้อหา (Validity)  โดยน  าแบบสอบถามที่

ผ ูว้ ิจยัสร้างขึ้นไปให ้อาจารยท์ ี่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต ้องของเนื้อหา หล ังจากน ั้นน  ามาหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item-Objective Concurrence: IOC ) โดยใชสู้ตร 

การตรวจสอบความตรง (Content Validity)  ต าม เนื้อหาท  าก ารทดสอบ

แบบ สอ บถา ม  (Questionnaire)  ใน คว าม เ ที่ย งต รงข อ ง เนื้ อ ห า  ( Content Validity)  โด ยน  า

แบบสอบถามไปให ้ผ ูเ้ชี่ยวชาญจ  านวน 3 คนซึ่งม ีเกณฑด์งันี้  

ในก ารตรว จสอบคว าม เที่ยงตรง เชิง เนื้ อห าของข ้อ ค  าถ ามก  าห นดให ้

เลือกตอบ 3 ช่อง คือ 

สอดคลอ้ง  (+1) หมายถึง เห็ น ว ่าข ้อค  าถ ามส อดคล ้อ งก ับป ระเด็นที่

ตอ้งการถาม  

ไม่แน่ใจ  (0)   หมายถึง ไม่สาม ารถสรุปได ้ว ่าข ้อค  าถามสอดคล ้อ ง

หรือไม่กบัประเด็นที่ตอ้งการถาม  

ไม่สอดคลอ้ง (-1) หมายถึง เห็นว ่าข ้อค  าถาม ไม่สอดคล ้อ งกบัป ระ เด็น

ค  าถามที่ตอ้งการถาม  

การค  านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of item-Objective Concurrence: 

IOC) ขอ้ค  าถามที่ใชไ้ดต้อ้งมีค่า IOC ต ั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป (สุว ิมล ติรกานนท  ์2549: 140) 
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สูตรการค  านวณ          IOC      =     

IOC      คือ   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

 คือ   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของ

ผ ูเ้ชี่ยวชาญ  

nคือ   จ  านวนผ ูเ้ชี่ยวชาญ  

 

ผลการทดสอบแบบสอบถามได ้ค่าความสอดคล ้องท ั้ งฉบ ับ เท่ากบั  0 .7 8

จากน ั้นน  าเสนออาจารยท์ ี่ปรึกษาเพ ื่อให ้ความเห็นและด  าเนินการแกไ้ขที่เหมาะสมต่อไป  

2) การทดสอบความเชื่อม ัน่ (Reliability)  ผ ูว้ ิจ ัยจะหาความเชื่อม ั่นโดยน  า

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว้ไปทดลองเค รื่องมือ  (Try-Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มที่จะศึกษา 

จ  านวน 30 ราย โดยการว ิเคราะห ์ห าความเชื่อม ั่น  โดยว ิธีการหาความสอดคล ้องภายใน ( Internal 

Consistency Method )  และห าค่าคว าม เชื่อม ั่นโดยใช ้ว ิธี การของ  Cronbach(Cronbach’s Alpha 

Coefficient) (พวงรัตน ์ทวีรัตน ,์ 2540: 125-126)  

ผลการทดสอบปรากฏว่า ได ้ค่าความ เชื่อม ั่นแบบสอบถามน ักท่องเที่ย ว 

เท ่ากบั 0.75 ซึ่งแบบสอบถามท ั้งชุด เกณฑม์าตรฐานคือ 0.70  แสดงว่าแบบสอบถามเพ ื่อน  าไปเก ็บ

รวบรวมขอ้มูลส  าหรับการว ิจ ัยแบบสอบถามมีความ เชื่อม ั่น  อย ู่ในเกณฑ ์ที่ส ามารถน  าไปใช ้เป็น

เครื่องมือในการเกบ็ขอ้มูลไดโ้ดยผลจะมีความแม่นย  าม ีความน่าเชื่อม ัน่หรือน่าเชื่อถือได ้สูงจ ึงน  าไป

เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป (สุว ิมล ติรกานนท ,์ 2548: 153-156)  

3.2.2.4 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

การว ิจ ัยค รั้ งนี้ ไ ด ้ท  าการเก ็บ รวม รวมข ้อมูล จาก  2 แหล่งข ้อ มูล โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปนี้  

1) ข ้อ มูล ป ฐ มภูม ิ (Primary Data) เ ป็ น ก า ร เ ก ็บ รว บ รว มข ้อมู ล จ า ก

แบบสอบถาม (Questionnaire) จากนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย จ  านวน 400 ตวัอยา่ง โดยวิธีการแบบบงัเอิญ เท่าน ั้น 

2) ขอ้มูลทุติยภ ูม ิ (Secondary Data)  ไดแ้ก ่แหล่งขอ้มูลที่ท  าการว ิจยัดงักล่าว

ไดม้าจากการคน้ควา้เอกสารหนงัสือบทความงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้งและเอกสารต่างๆของทางราชการ

ที่เก ีย่วขอ้งเช่น เอกสารบทความ หนงัสือและสื่อสิ่งพ ิมพอ์อนไลน ์เป็นตน้ 

 

 

n

R

R
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3.2.2.5 วิธีการว ิเคราะห ์ขอ้มูล  

ผ ูว้ ิจยัแบ่งการว ิเคราะห ์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปนี้  

1) ขอ้มูลที่ไดจ้ากขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กของน ักท่องเที่ยว  น  ามาหาค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) เพ ื่อว ิเคราะห ์ระดบัจดักลุ่มจากน ั้นจ ึงน  ามาเรียงล  าดบัของขอ้มูล  

2) ขอ้มูลที่ไดจ้ากความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อศกัยภาพดา้นการตลาด

การท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กใน 4  ด ้าน ได ้แก ่ ด ้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ด ้านที่พ ัก 

ดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว  และด ้านปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่  โดยหล ักส่วนประสมการตลาดการ

ท่องเที่ยว (4P’s) ไดแ้ก ่ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการจดัจ  าหน่าย (Place) ด ้านการก  าหนดราคา 

(Price) และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion)น  าขอ้มูลที่ไดว้ ิเคราะห ์หาค่าแจกแจงความถี่

(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่า เฉลี่ย  (Mean)  เพ ื่อ ว ิเคร าะห ์ร ะด ับความพ ึงพ อใจขอ ง

นกัท่องเที่ยว  

 

3.2.3  วิธีการด  าเนินวิจัยวัตถุประสงค์ท ี่ 3 

การ เสนอแนวท างก ารพ ัฒนาการท่องเที่ย วชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภ อแม่ส าย  

จงัหวดัเชียงราย ผ ูว้ ิจยัก  าหนดวิธีการด  าเนินว ิจยัและน  าเสนอ ดงันี้  

3.2.3.1 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

การว ิจ ัยครั้ งนี้ ได ้ท  าการเก ็บรวมรวมข ้อมูลจาก  2 แหล่งข ้อมูลโดยมีรายละ เอียด

ดงัต่อไปนี้  

1) ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) มีข ั้นตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันี้  

ข ั้ น ตอ นที่  1 ผ ู ้ว ิ จ ัย ส รุ ป ผ ลก า รวิ จ ัย ขอ งว ัตถุป ระ ส ง ค ์ท ี่  1  แ ล ะ

วตัถุประสงคท์ ี่ 2 โดยการสรุปเป็นตารางผลการศึกษา เพ ื่อ การว ิเคราะห ์ช่องว ่าง (GAP)  เพ ื่อสร้าง

ประเด็นค  าถามส  าหรับการส ัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus group)จากกลุ่มตวัอยา่งดงัตารางที่ 3.1 

จ  านวน 11 คน เพ ื่อการหาขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  

ข ั้นตอนที่ 2 จากผลการส ัมภาษณ์ข ั้นตอนที่ 1 ผ ูว้ ิจ ัยจะใช ้กรอบการ

ว ิเคราะห ์/ส ังเคราะห ์ พร้อมท ั้งตีความและจดักลุ่มประชุมยอ่ย (Focus Group) เพ ื่อหารขอ้ เสนอแนะ

ที่เหมาะสมในการเป็นแนวทางการพฒันาการการท่องเที่ยวชายแดนจากขอ้คน้พบจากการวิจยั  

ข ั้นตอนที่ 3 จากข ั้นตอนที่ 2  ผ ูว้ ิจ ัยจะสรุปและน  าเสนอผลการวิจ ัยใน

รูปแบบของตารางความสัมพนัธ ์แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวดา้นการตลาด 4  ด ้านที่สอดคล ้อง

กบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ภาครัฐ และผ ูป้ระกอบการต่อไป  
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2) ขอ้มูลทุติยภ ูม ิ (Secondary Data)  ไดแ้ก ่แหล่งขอ้มูลที่ท  าการว ิจยัดงักล่าว

ไดม้าจากการคน้ควา้เอกสารหนงัสือบทความงานวิจยัที่เก ีย่วขอ้งและเอกสารต่างๆของทางราชการ

ที่เก ีย่วขอ้งเช่น เอกสารบทความ หนงัสือและสื่อสิ่งพ ิมพอ์อนไลน ์ 

3.2.3.2 วิธีการว ิเคราะห ์ขอ้มูล  

เม ื่อรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลที่ไดจ้ากการส ัมภาษณ์การ

สนทนากลุ่มจะน  าขอ้มูลมาถอดรห ัส จดัหมวดหมู่ และว ิเคราะห ์ขอ้มูลโดยใชว้ ิธีการว ิเคราะห ์เนื้อหา 

(Content Analysis) 

 

3.3 สรุปวธิีการวจิยัตามระเบ ียบวธิีการวจิยั  

 

จากกรอบแนวคิดและวิธีการว ิจยัการว ิจยัเรื่อง แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ที่ผ ูว้ ิจยัไดน้  าเสนอรายละเอียดในข ้างตน้ไดท้  าการ

สรุปว ิธีการว ิจยัตามวธิีการว ิจยัดงัตารางที่ 3.2
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ตารางท่ี 3.2 การแสดงสรุปวิธีการวิจยัตามวิธีการวิจยั 
 

วัตถุประสงค์ 
Objective 

ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Method (S) 

ประชากร 
Population 

กลุ่มตัวอย่าง 
Sample Size 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
Sampling Technique (s) 

เคร่ืองการวิจัย 
Research Tool (s) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
Data Analysis 

1. เพ่ือศึกษาสภาพบริบท
และศักยภาพด้านการตลาด
การท่องเท่ียวชายแดนแม่
สาย-ท่าข้ีเหล็ก อ าเภอแม่
สาย จังหวดัเชียงราย  

- การวิจัยเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) 
- การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) 

- ผู้ประกอบการใน
พ้ืนท่ีแมส่าย-ท่า
ข้ีเหล็ก 
- เจ้าหน้าท่ีด้านการ
ท่องเท่ียวของ
หน่วยงานภาครัฐไทย/
เมียนมาร์ 

จ านวน 11คน - สัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
- ส ารวจแบบสอบถาม 
 
 

- แบบสัมภาษณ์ก่ึง
มีโครงสร้าง (Semi-
Structured 
Interview) 
- แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 
 

- การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
 
- การพรรณนา/อธิบาย (Descriptive 
approach) 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวชายแดนแมส่าย- 
ท่าข้ีเหล็ก อ าเภอแมส่าย  
จังหวดัเชียงราย 

- การวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) 

-นักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียว
ชายแดนแมส่าย-ท่า
ข้ีเหล็ก 
 

- จ านวน 400
คน 
 
 

- ส ารวจแบบสอบถาม 
 

- แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 
 

- การพรรณนา/อธิบาย (Descriptive 
approach) 
- สถิติอนุมาน 

3. เสนอแนวทางการ
พัฒนาการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชายแดน 
แมส่าย-ท่าข้ีเหล็ก  
อ าเภอแมส่าย จังหวดั
เชียงราย 

การวิจัยเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) 

- - - วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 
- วตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 
 

- ตารางเปรียบผล
การศึกษา 
- ประชมุกลุม่ยอ่ย 
(Focus Group) 

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิจ ัย 

 

ผลการวิจยั “แนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย 

จงัหวดัเชียงราย” มีวตัถุประสงคก์ารว ิจยั ดงันี้  

1. เพ ื่อศ ึกษาสภาพบริบทและศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

2. เพ ื่อศ ึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย  

3. เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด

เชียงราย  

การวิจยัครั้ งนี้ผ ูว้ ิจยัไดท้  าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ (Interview) จากกลุ่ม

ผ ูป้ระกอบการให ้บริการการท่องเที่ยว  ผ ูป้ ระกอบการด ้านการท่องเที่ยวและเจ ้าหน ้าที่ด ้านการ

ท่องเที่ยวของจ  านวนงานภาครัฐ ท ั้งหมดจ  านวน 11 คน และเก ็บรวบรวมข ้อมูลจากแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ประ เมิน ศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว  จากผ ูป้ ระกอบการในพ ื้นที่ด ่าน

พรมแดนถาวรแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก จ  านวน 100 ตวัอยา่ง ท ั้งนี้ เกบ็แบบสอบถาม (Questionnaire) จาก

น ักท่อง เที่ยวที่ เดินท างมาท่องเที่ยวในพ ื้ นที่ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เห ล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด

เชียงราย โดยไดน้  าขอ้มูลมาท  าการว ิเคราะห ์ และแบ่งการน  าเสนอออกเป็น 3 ดงันี้  

 

4.1 สภาพบริบทและศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก อ  าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย  

 

การน  าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการศึกษาเพ ื่อตอบวตัถุประสงค ์ข ้อที่ 1 คือ  สภาพบริบทและ

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ซึ่ งจะ

ใชเ้ป็นขอ้มูลน  าเขา้ของวตัถุประสงคอ์ ื่นต่อไป โดยน  าเสนอรายละเอียดดงันี้  



104 

4.1.1 สภาพบริบทด้านการท่อง เท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  อ  า เภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย 

สภาพบริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  บริบทที่พ ัก  บริบท ก ิจกรรม

การท่องเที่ยว และบริบทปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่ จ ากการส ัมภาษณ์ผ ูป้ ระกอบการให ้บริการการ

ท่องเที่ยว ผ ูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวและเจา้หนา้ที่ด ้านการท่องเที่ยวของ จ  านวนงานภาครัฐ 

ท ั้งหมดจ  านวน 11 คน พบผลการศึกษาดงันี้  

4.1.1.1 บริบทแหล่งท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

บริบทแหล่งท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  พบว่า ล ักษณะท ั่วไปของแหล่ง

ท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนท ั้งฝั่งแม่สาย ประเทศไทย และแขวงท่าขี้ เหล็ก ประเทศเมียนมาร์  

1) สภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

(1) แม่สาย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในที่นี้ หมายถึงเฉพาะ เขต

เทศบาลต  าบลแม่สายเท่าน ั้น ม ี 3 แหล่ง (รายละเอียดยอ้นดูบทที่ 2) คือ  

ก) น  ้าบ ่อหลวงแม่สายหรือว ่าน  ้าบ ่อหย ัก๊ บ ่อน  ้าโบราณที่ชาวบ ้าน

ใชส้  าหรับการอุปโภคและบริโภค ผ ูใ้ห ้ส ัมภาษณ์ให ้ขอ้มูลว ่าบ่อน  ้าในปัจจ ุบนัยงัมีอย ู ่แต่ไม่ได ้น  าน  ้ า

มาใชอ้ ุปโภคบริโภคแลว้ เนื่องจากเพราะในปัจจ ุบ ันจะใช ้ระบบน  ้ าประปาท ั้ ง เขตเทศบาลฯ แต่ก ็

ยงัคงอนุรักษไ์ว ้เพ ื่อการเรียนรู ้ทางประว ัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนแม่สาย แต่ก ็เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ไม ่ค่อยไดร้ับความนิยมกรอปกบันกัท่องเที่ยวไม่ม ีขอ้มูลเก ีย่วกบับ่อน  ้าเลย  

ข) ศูนย ์พ ัฒ นาพ ันธุ ์พ ืชจ ัก รพ ันธ ์ เพ ็ญศิริ  และ 3)ศูน ยว์ ิจ ัย และ

พฒันาชาน  ้ามนัและพ ืชน  ้ามนั เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อาศ ัยความเหมาะสมทางภูม ิศาสตร์ของพ ื้นที่ 

ในการพฒันาศูนยเ์รียนรู ้และอาชีพส  าหรับประชาชนในพ ื้นที่อ  าเภอแม่สายและพ ื้นที่ใกล ้เคียง ท ั้ ง  2 

แห่งยงัเป็นสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ท  าจากว ัตถุดิบของศูนยฯ์  และ เกษตรกรที่เป็น

สมาชิกของศูนยฯ์ ท ี่สดและใหม่ท ุกวนั ไวส้  าหรับบริการนกัท่องเที่ยวและประชาชนท ัว่ไปในพ ื้นที่ 

(2) ท่าขี้ เหล็ก จากการทบทวนข ้อมูลทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ของแขวงท่าขี้ เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ปรากฏขอ้มูลว ่าม ีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลาย

แห่งและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยงัไม่ม ีการเปิดให ้น ักท่องเที่ยว เข ้าไปในพ ื้นที่ ซึ่ ง เจ ้าหน ้าที่ของท่า

ขี้ เหล็กให ้ขอ้มูลว ่าแหล่งท่องเที่ยวดงักล่าวจะเขา้ไปในพ ื้นที่ป่าของท่าขี้ เหล็ก โดยปกติจะไม่อนุญาติ

ให ้นกัทท่องเที่ยวเขาไปเย ีย่มชมกจ็ะมีเฉพาะกลุ่มชนเผา่เท ่าน ั้นที่ใชเ้ป็นเส ้นทางส ัญจรเขา้มาในเมือง 

2) แหล่งศิลปวฒันธรรม  

(1) แม่สาย มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวฒันธรรม ในที่นี้หมายถึงเฉพาะ

เขตเทศบาลต  าบลแม่สายเท่าน ั้น ม ี 2 แหล่ง (รายละเอียดยอ้นดูบทที่ 2) คือ พระธาตุดอยเวา และว ัด
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ถ  ้าผาจมที่จะไดร้ับความนิยมจากนกัท่องเที่ยวแต่กไ็ม่แพร่หลาย ซึ่ งหมายความว่า กลุ่มน ักท่องเที่ยว

ที่เดินทางไปจะเฉพาะกลุ่มไม่ใช่ท ุกกลุ่มจะเดินทางไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปว ัฒนธรรม 

กรอปกบัแหล่งท่องเที่ยวไม่ม ีม ุคคุเทศก เ์พ ื่อให ้ข ้อมูลอธิบายทางการท่องเที่ยว  น ักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ ่ที่เดินทางไปอยา่งเช่น  

ก) ว ัดดอยเวา เพ ื่อชมท ัศนียภาพ ของเมืองแม่ส ายและเมืองท่า

ขี้ เหล็ก และถ่ายรูปกบัรูปปั้ นแมงเวา (แมงป่อง) 

ข) วดัถ  ้าผาจม เพ ื่อนมสัการพระเด็จพระคุณหลวงพ ่อว ิชยั  เขมิโย 

เจา้อาวาสวดัถ  ้าผาจม ปฏิบตัิกรรมฐาน ตลอดจนเย ี่ยมชมศาลาอเนกประสงค ์ของว ัด เป็นศาลาหิน

อ่อนขนาดใหญ ่ และเย ีย่มชมถ  ้าภายในเขตวดัซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ปฏิบตัิกรรมฐานของเหล่า

ลูกศิษยแ์ละผ ูแ้สวงบุญ  

(2) ท่าขี้ เหล็ก มีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวฒันธรรมที่ไดร้ับความนิยม  5 

แหล่งคือ วดัพระธาตุโมนิน วดัเจา้แม่กวนอิม วดัสายเมือง เจดียช์เวดากอง (จ  าลอง) และวดัพระหยก

ขาว ซึ่ งจะมีบริษทัน  าเท ี่ยวทอ้งถิ่นจดัเป็นเส ้นทางการท่องเที่ยวแบบครึ่ งว ันราคาทริปละ  350  บาท

ต่อคน หรือจะเลือกแบบเดินทางเองโดยรถสามล ้อที่คนในพ ื้นที่เรียกว ่า  “รถต ับแตก” ราคาคนละ 

100-200 ต่อคนต่อเที่ยว  

ก) วดัพระธาตุโมนิน หรือวดับา้นลม ต ั้งอย ูห่ ่างจากต ัวจ ังหว ัดท่า

ขี้ เหล็ก ประมาณ 8 กโิลเมตร ซึ่ งเป็นวดัที่ชาวไต (ไทใหญ ่) และชาวไทยนิยมมาส ักการะพ ุทธสถาน

ของชาวทอ้งถิ่น เป็นที่ประดิษฐข์องพระมหาเมี๊ยะมุนียอ์งจ  าลองจากมณัฑะเลยใ์หญ ่โตสวยงาม  

ข) วดัเจา้แม่กวนอิม (วดัจ ีนที่ใหญ ่ท ี่สุดในแถบนี้ )  

ค) วดัสายเมือง เป็นที่ประดิษฐข์องพระอินทร์สาน (พระพ ุทธรูป

ปางมารว ิชยัแบบเชียงแสน ซึ่ งสานขึ้นโดยไมไ้ผท่ ั้งองค ์  

ง) เ จ ดีย ์ช เ ว ด ากอ ง  อ งค ์จ  าลอ งจ า กย ่า งก ุ ้ง  พ ร้อม ไห ว ้พ ร ะ

ประจ  าวนัเกดิ และชมทศันียภาพของท่าขี้ เหล็กและแม่สาย  

จ) วดัพระหยกขาว หรือวดัธรรมยง เป็นที่ประดิษฐข์องพระหยก

ขาว (หยกที่ดีท ี่สุดของเมียนมาร์จากรัฐคะฉิ่น) และพระพ ุทธรูปสามมิติ  

3) แหล่งบริการสินคา้ (แหล่งช๊อปป้ิง) 

(1) แม่สาย มีแหล่งบริการสินคา้ (แหล่งช๊อปป้ิง) ในที่นี้หมายถึงเฉพาะ

เขตเทศบาลต  าบลแม่ส ายเท่าน ั้น  ม ี 3  แหล่ง (รายละ เอียดยอ้นดูบทที่ 2 )  คือ  ตลาดน ้อยไม ้ลุงขน  

ตลาดดอยเวา และตลาดสายลมจอย เป็นแหล่งบริการสินคา้และซ๊อปป้ิงส  าหรับนกัท่องเที่ยวที่ได ้รับ
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ความนิยมเป็นหลกัของการเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็ก  เนื่องจากสินค ้ามี

ราคาถูกและมีความความหลากหลายท ั้งประเภทและคุณภาพของสินคา้  

ก) ตลาดนอ้ยไมลุ้งขน เป็นตลาดทอ้งถิ่นที่จะเปิดขายเฉพาะตอน

เชา้และตอนเยน็เท่าน ั้น (คนในพ ื้นที่เรียกว ่า กาดเชา้ และ กาดแลง) จะขายสินค ้าท ั่วไปท ั้งของแห ้ง/

สด และยงัเป็นตลาดขายสินคา้พ ื้นเม ือง ของหายาก และของป่าอีกดว้ย  

ข) ตลาดดอยเวา เป็นตลาดที่อย ู่บนเนินเขาหน ้าว ัดพระธาตุดอย

เวาลงมาถึงถนนสายหลกั  (พหลโยธิน) 

ค) ตลาดสายลมจอย เป็นตลาดที่อย ู่เชิงสะพานและใต ้สะพาน

หนา้ด่านแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  

ตลาดดอยเวาและตลาดสายลมจอยจะขายสินคา้อุปโภคบริโภคราคาถูกหรือ

ที่เรียกว ่ากนัว ่า “สินคา้จากประเทศจีน” และสินคา้ที่ผลิตภายในประเทศไทย มีหลายประเภทสินค ้า

ต ั้งแต่สินคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผา้) เครื่องประด ับ  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส ์

ต่างๆ เป็นต ้น  และยงัมีรถ เข็นสามล ้อขายผลไม ้สด ผลไม ้แห ้ง และ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตลอด

เส ้นทางในตลาดเป็นตลาดที่ไดร้ับความนิยมจากนกัท่องเที่ยวสูงในการซื้อสินคา้ประเภทต่างๆ  

(2) ท่าขี้ เหล็ก มีแหล่งบริการสินคา้ (แหล่งช๊อป ป้ิง)  1 แหล่ง คือ  ตลาด

ท่าขี้ เหล็ก (ท่าลอ้)จะอย ูเ่ชิงสะพานฝั่งท ่าขี้ เหล็กเย ีย่งๆ ตลาดสายลมจอยมีแม่น  ้าสายก ั้นไว ้เป็นตลาด

ที่ไดร้ับความนิยมมากของนกัท่องเที่ยว โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวชาวไทย และอาจเป็นเป้าหมายหล ัก

ของการเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก เนื่องจากตลาดนี้ ขายสินค ้าปลอดภาษ ีราคา

ถูก และสินคา้แบนดเ์นมกอ๊ปป้ีหรือสินคา้ละเมิดลิขสิทธิ์ ท ี่ม ีความหลากหลายและคุณภาพตามเกรด

ของสินคา้ เช่น กระเป๋า เสื้อผา้ รองเทา้ เครื่องประด ับชนิดๆ (หยก ท ับทิม  พลอย ฯลฯ) ซีดีหน ัง/

เพลง บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นตน้ ลกัษณะการจดัต ั้งร้านจะมีลกัษณะคลา้ยตลาดน ัดคลองถม

ของประเทศไทย ประกอบด ้วยร้านค ้าขนาดใหญ ่ไปจนถึงขนาดเล็กแผงลอยตามเส ้นทางเดินใน

ตลาด ก ารซื้ อสินค ้าบริ เวณด่านขา เข ้าประ เทศไทยจะมีเจ ้าหน ้าที่ต  า รวจตรว จคนเข ้า เม ืองและ

เจา้หนา้ที่ศ ุลกากรคอยตรวจปริมาณสินคา้และจะจ  ากดัการซื้ อสินค ้าละ เมิดลิขสิทธิ์ ห ากมากกว่า 1 

ชิ้นกจ็ะถูกยดึและอาจเขา้สู่กระบวนการทางกฎหมายหากน  าเขา้ในปริมาณที่เก ินความเป็นจริงที่จะ

น  ามาใชส้่วนตวั เพราะจะเขา้ข่ายการน  าเขา้สินคา้ละเมิดลิขสิทธิ์ เพ ื่อการจ  าหน่าย เป็นตน้  

4.1.1.2 บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  สภาพการให ้บริการ และจ  านวนร้านอาหาร

และเครื่องดื่มในการรองรับนกัท่องเที่ยวในการศึกษาครั้ งนี้จะเนน้เฉพาะฝั่งแม่สายเท่าน ั้น  เนื่องจาก

การสอบถามเจา้หนา้ที่และนกัท่องเที่ยวที่เดินทางขา้มด่านไปยงั ตลาดท่าขี้ เหล็ก  (ท่าล ้อ )ส่วนใหญ ่

จะทานอาหารและเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะอาหาร) จากฝั่งแม่สายให ้เรียบร้อยแลว้เดินทางข ้ามไปหรือ
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ก ็จะกล ับมาทานที่ฝั่ งแม่ส ายตอนขากล ับ เข ้ามา เพราะฝั่ งท ่าขี้ เหล็กจะ เป็ นร้านอาห ารพ ื้น เม ือ ง 

(อาหารไต) ที่นกัท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ ่ไม่นิยมรับประทาน นอกจากจะเป็นคนในพ ื้นที่แม่สายและ

นกัท่องเที่ยวที่ชอบทานอาหารแปลกใหม่  

ร้านอาหารและเครื่ องดื่มในพ ื้ นที่แม่ส ายจะประกอบด ้วย ร้านอ าหารพ ื้ น เม ือ ง 

(อาหารเหนือ) ร้านอาหารไทย (มีท ั้งอาหารไทยภาคกลางและภาคเหนือ) ร้านอาหารพ ื้นถิ่น  (อาหาร

พ ื้นเม ืองของแม่สาย ประกอบดว้ย ร้านอาหารชาวจีนฮ ้อ  ร้านอาหารชาวไต (ไทใหญ ่)  ฝั่ งแม่ส าย) 

ร้านอาหารจีนยนูนาน ซี่งจะเป็นร้านอาหารที่เปิดให ้บริการเฉพาะช่วงเชา้ -ช่วงกลางวนั-ช่วงเยน็ เป็น

ส่วนใหญ ่ แต่ส  าหรับ ร้านอ าหารและ เครื่ องดื่มที่เปิ ดให ้บริการตอนกลางคืน จะมีไม่มากน ักที่

ให ้บริการส  าหรับน ักท่องเที่ยว  ส่ วนใหญ ่จ ะ เน ้นให ้บริการป ระชาชนท ั่วไปในพ ื้นที่ เช่น  ร้าน

ก๋ว ยเตี๋ย ว  ร้านห มูก ระทะ  ฯลฯ  และ จะมีตลาดข ายอาหารข ้างถนนบนฟุตบ าท เริ่ มต ั้ งแต่ห น ้า

โรงแรมปิยะพรเพลสยาวไปจนถึงเชิงสะพาน (หรือคนในพ ื้นที่เรียกว ่า  ตลาดห ัวสะพาน) บริ เวณ

หนา้ด่านแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก จะขายท ั้งอาหาร เครื่องดื่ม สินคา้ประเภทต่าง และบริการนวดเท ้า/นวด

แผนไทย 

4.1.1.3 บริบทที่พ ัก  การศึกษาครั้ งนี้ เน ้น เฉพาะข ้อมูลทางด ้านฝั่ ง แม่ส าย เท่าน ั้ น 

เนื่องจากที่พกัในฝั่งท ่าขี้ เหล็กไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่แทจ้ริงได ้แต่จากการส ัมภาษณ์น ั้นจ  านวนที่

พกัแรมของฝั่งท ่าขี้ เหล็กมีมากกว่า 10 แห่ง และก  าล ังมีการสร้างเพ ิ่ม เติมอีกหลายแห่งท ั้ งโรงแรม

ขนาดใหญ ่และโรงแรมขนาดเล็ก ผ ูใ้ห ้ส ัมภาษณ์ขยายความว่าโรงแรมส่วนใหญ ่ในท่าขี้ เหล็กจะมี

ห ้องใต ้ดินแถบจะทุกโรงแรมด ้วยกฎหมายของประเทศเมียนมาร์อนุญ าติให ้เปิดคาสิโนได ้ ท ุก

โรงแรมจึงประกอบกจิการที่พกัและเปิดคาสิโนไปพร้อมๆ กนั  ซึ่ งลูกค ้าส่วนใหญ ่จะ เป็นผ ูม้ ีฐานะ

ของชนกลุ่มนอ้ยต่างๆ เฉพาะชนกลุ่มนอ้ยลหุ นกัท่องเที่ยวไทยและจีน  

ที่พกัในแม่สายจะมีหลายละดบัการให ้บริการจะเริ่มต ั้งแต่ห ้องแถวท ั่วไปไม่ม ีระด ับ

คืนละ 100 – 300 บาท ไปจนถึงระดบั 3 ดาว คืนละไม่เกนิ 2 ,000  บาท ราคาที่พ ักจะขึ้ นอย ู่ก บัช่วง

เทศกาล หากไม่ใช่ช่วงเทศกาลราคากจ็ะปรับลดลงเพ ื่อการจูงใจต่อนกัท่องเที่ยวในการเขา้พ ัก  แต่ถ ้า

หากเป็นช่วงเทศกาล (ช่วงเดือนปลายเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนมกราคม) ราคากจ็ะสูงกว ่าช่วงปกติ 

1 เท ่าตวั จ  านวนที่พกัโรงแรมและรีสอร์ตในเขตเทศบาลต  าบลแม่สายที่ม ีการขึ้นทะเบียนจ  านวน  21  

แห่ง  ซึ่ ง คุณภ าพ การให ้บ ริก ารจ ะขึ้ น อย ู่ก บัรู ปแบบการจ ัดการ และการพ ัฒนาบุคคล ากรขอ ง

ผ ูป้ระกอบการแต่ละแห่งจะมีความละเอียดในการให ้บริการที่ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า

หรือ ผ ูใ้ช ้บริ การที่แตกต่างกนั  โดยแม่สายมีก ารรวมกลุ่ม ขอ งผ ูป้ ระกอบการโรงแรม เรียกว ่า 

“สมาคมโรงแรมแม่สาย”  
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4.1.1.4 บริบทก ิจกรรมการท่อ งเที่ยว  ในพ ื้นที่ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก  แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่งแม่สาย อ  าเภอแม่สาย จงัหว ัด เชียงราย และ  (2) 

กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่งท ่าขี้ เหล็ก แขวงท่าขี้ เหล็ก รัฐฉาน สรุปผลการศึกษาไดด้งันี้  

1) กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่งแม่สาย อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย พบว่า 

ม ีกจิกรรมหลกัที่นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่นิยมเมื่อมาถึงแม่สายและ/หรือเป็นวตัถุปรสงคห์ลกัของการ

เดินทางมาแม่สาย คือ กจิกรรมการซ๊อปป้ิง (ซื้อสินคา้ราคาถูก) เป็นแหล่งสินคา้ที่มาจากประเทศจีน 

สินคา้พ ื้นเม ืองของแม่สาย สินคา้ประเภทของป่าหายาก อีกท ั้ งยงั เป็นพ ื้นที่ท ี่บริการต่างๆ อาทิเช่น 

การรักษาพยาบาล การศึกษา การซื้อน  ้ามนัเชื้อเพลิงส  าหรับประชาชนท ัว่ไปและนกัท่องเที่ยวจากฝั่ ง

เม ียนมาร์เขา้มาใชบ้ริการ เนื่องจากสภาพ คุณภาพของระบบการให ้บริการมีความท ันสม ัยกว่ าทาง

ฝั่งท ่าขี้ เหล็ก กล่าวคือ การใชบ้ริการทางการแพทยป์ระชาชนฝั่งท ่าขี้ เหล็กจะข ้ามมาหาหมอและรับ

การรักษากบั โรงพ ยาบาลและ/หรือคลีนิค เอกชนท างฝั่ ง แม่ส ายมากกว่าใช ้บริการที่ท ่าขี้ เหล็ก 

การศึกษากเ็ช่นกนัจะส่งลูกหลานมาเรียนหน ังสือที่ฝั่ งแม่ส ายโดยมีรถรับ -ส่งเช ้าและ เย ็น  น  ้ าม ัน

เชื้อเพลิงกเ็ช่นกนัหากเป็นไปไดป้ระชาชนฝั่งท ่าขี้ เหล็กกจ็ะขบัรถเขา้มาเติมน  ้ าม ันในฝั่ งแม่ส ายเป็น

ส่วนใหญ ่ เพราะน  ้ามนัมีคุณภาพกว่าทางฝั่งท ่าขี้ เหล็กถึงแมจ้ะมีราคาที่แพงกว่า 

2) กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่ งท ่าขี้ เหล็ก  แขวงท่าขี้ เหล็ก  รัฐฉาน  พบว่า 

ส่วนใหญ ่กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่ งท ่าขี้ เหล็กจะ เน ้นในช่วงตอนกลางคืนที่ม ีความคึกค ักของ

จ  านวนประชาชนและน ักท่องเที่ยวในการท่องราตรีและใช ้บริการต่างๆ ในสถานบริการ สถาน

บนัเทิงในพ ื้นที่ เริ่มต ั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 07.00 น. ก ิจกรรมที่ดึงดูดน ักท่องเที่ยว  ได ้แก ่ สถาน

บนัเทิงยามค  ่าคืน (บาร์ต่างๆ) สถานบนัเทิงบริการ (อาบ อบ นวด) บ่อนคาสิโน และร้านอาหารและ

เครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่  กจิกรรมเหล่านี้ เป็นกจิกรรมที่นกัท่องเที่ยวทางฝั่งท ่าขี้ เหล็กให ้ความสนใจ เป็น

อยา่งย ิง่ นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่จะเป็นชนเผา่ภายในรัฐฉาน และส่วนหนึ่งก ็มาจากเชียง ตุง อาทิเช่น 

ลาหุ วา้ อาข่า แมว้ ฯลฯ เพ ื่อมาหาความเพลิดเพลินในพ ื้นที่ดงักล่าว  

ส  าห รับ แหล่งท่อ ง เที่ย วช่ว งกล างว ันฝั่ งท ่าขี้ เหล็กมีก ิจ กรรม อ าทิ เช่น 

กจิกรรมการซ๊อปป้ิง (ซื้อสินคา้ราคาถูก) บริเวณตลาดท่าลอ้ กจิกรรมทวัร์ไหวพ้ระ 5 ว ัด, 9 ว ัด ตาม

ความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว ช่วงเวลาตอนกลางว ัน ( เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.) น ักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ ่จะขา้มมาจากฝั่งแม่สาย 

ท ั้งนี้จากขอ้เสนอการเปลี่ยนเวลาเปิด -ปิดด่านฯ ระหว่างประ เทศไทยและ

ประ เทศ เมียนม าร์ บรรลุข ้อตกลงจาก เวล า 18.00 น . เป็น  20.00 น . (อย ู่ในช่วงทดลอง)  ก ็ม ี

นกัท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนที่ขา้มไปท่องเที่ยวสถานบริการยามค  ่าคืน นอกจากนี้ ทางรัฐบาลไทย

มีการย ืน่ขอ้เสนอการเปิด-ปิดด่านฯ จากเวลา 20.00 น. (อย ูใ่นช่วงการทดลองรอผลการประเมินจาก
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ปร ะช า ชน แ ละ หน่ ว ยง า นใ น พ ื้ น ที่ร ั บ ผ ิด ช อบ )  เ ป็ น เ ว ล า  00.00 น .  ( ข ้อ เส น อใ ห ม่ข อ ง

กระทรวงมหาดไทย) การปรับ เปลี่ยนเวลาเปิด -ปิดด่านชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  ม ีผลต่อการ

ท่องเที่ยวในพ ื้นที่อยา่งแน่นอน 

4.1.1.5 บริบทปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ การศึกษาครั้ งนี้ เน ้น เฉพาะข ้อมูลทางด ้านฝั่ ง

แม่สายเท่าน ั้น เนื่องจากสถานบริการในฝั่ งท ่าขี้ เหล็กไม่ส ามารถเข ้าถึงข ้อมูลที่แท ้จริงได ้ สภาพ

ปัจจยัพ ื้นฐานที่สนบัสนุนการท่องเที่ยวชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก  ถนนเป็นเส ้นทางหล ักส  าหรับ

การเดินทางมาท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก  โดยส่วนใหญ ่ใช ้ทางหลวงแผ ่นดิน

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หรือ ถนนสายเอเชีย 1 (A-1) ระยะทางจากอ  าเภอแม่สายถึงอ  าเภอ

เมืองเชียงราย 63 กโิลเมตรระบบไฟฟ้าและน  ้าประปาทางเทศบาลจดัให ้บริการครบทุกหล ังคาเรือน

และทุกสถานที่ประกอบการ  

อยา่งไรกต็ามแม ้ดา้นโครงสร้างพ ื้นฐานมีการพฒันาอย ่างต่อ เนื่อง การเจริญ เติบโต

ท  าให ้เกดิการขาดแหล่งที่ด ินในการจ ัดการเรื่องสถานที่จอดรถ ที่ด ินในพ ื้นที่ม ีราคาแพ ง แม ้จะมี

สถานที่จอดรถรองรับนกัท่องเที่ยวแต่กไ็ม่เพ ียงพอ อีกท ั้งปัญหาการจดัการขยะที่เพ ิ่มมากขึ้ นท ั้ งจาก

ภาคครัวเรือน และภาคการท่องเที่ยว ปัญหาการจราจรโดยเฉพาะช่วงเวลาเช ้าและ เย ็นบริ เวณหน ้า

ด่านฯ รถจะติดเป็นระยะยาวถึง 5 กโิลเมตร เนื่องจากจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนพหลโยธินกบับริ เวณ

สะพานหนา้ด่านฯ เป็นบริเวณคอขวดจากถนน 4 เลนลดลงมาเหลือเพ ียง 2  เลน และ  1  เลนบริ เวณ

ด่านฯ ท  าให ้การจราจรติดขดัที่ยงัหาทางแกไ้ขไม่ได ้ อ ีกท ั้ งจากสถานการณ์น  ้ าท ่วม เมื่อต ้นปี  2558  

ท  าให ้คอสะพานด่านฯ เคลื่อน แมจ้ะมีสะพานแห่งที่ 2 กไ็ม่ไดช้่วยลดปัญหากา รจราจรบริ เวณหน ้า

ด่านฯ สะพานแห่งที่ 1 ได ้เพราะการผา่นขา้มสะพานแห่งที่ 2 ตอ้งผา่นกระบวนของพ ิธีการศุลกากร

เท่าน ั้น 

นอกจากนี้ห ้องน  ้าส าธารณะยงัเป็นปัญหาต่อการรองรับจ  านวนน ักท่องเที่ยวและ  

นกัลงทุน และยงัมีปัญหาการจดัการน  ้าเสียท ั้งจากภาคครัวเรือนและภาคผ ูป้ระกอบการต่างๆยงัไม่ม ี

บ ่อบ  าบ ัดน  ้ า เสีย โดยรวมของพ ื้ นที่เทศบาลฯ ต ้องขอความร่ว มมือกบัผ ูป้ ระกอบการจากสถาน

ประกอบการต่างในการสร้างบ่อบ  าบ ัดน  ้ า เสียของธุรก ิจและก ิจการของตนเองก ่อนปล่อยสู่แม่น  ้ า

ธรรมชาติ อนัสืบเนื่องมาจากไม่ม ีพ ื้นที่ (ท ี่ด ินในการสร้าง) ส่วนใหญ ่เป็นที่ด ินของภาคเอกชนที่ม ี

ราคาแพง โดยที่ดินของภาครัฐส่วนใหญ ่ถูกใช ้ประโยชน ์หมดแล ้ว  และย ังเก ิดการต่อต ้านจาก

ประชาชนบางกลุ่มในพ ื้นที่ต่อการกอ่สร้าง เป็นตน้  

สภาพบริบทดา้นการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กอย ู่ในช่วงของการปรับต ัว

สู่การพฒันาและกระตุน้ให ้เกดิความร่วมมือในการพฒันาพ ื้นที่อยา่งต่อเนื่อง ท ั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคการต่างประเทศ โดยเฉพาะทอ้งถิ่นของท ั้ง 2 พ ื้นที่ เนื่องจากการพ ัฒนาโครงสร้างพ ื้นฐาน
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ทางฝั่งแม่สายจะเห็นรูปแบบและแนวทางการพฒันาที่ชดัเจนกว่าฝั่งท ่าขี้ เหล็ก  ซึ่ งฝั่ งท ่าขี้ เหล็กต ้อง

พ ัฒนาโครงสร้างพ ื้ นฐานในการรองรับน ักท่อ งเที่ยว  การค ้าและก ารล งทุน เช่นกนั  เพ ื่อ ความ

เชื่อมโยงของกระบวนการพฒันาบริบททางการท่องเที่ยวให ้ม ีความสอดคล ้องกนั  การท่องเที่ยว

ยงัคงสร้างความเจริญทางเศรษฐกจิและสังคม รวมท ั้งท  าให ้เก ิดการอนุรักษ ์ ฟ้ื นฟ ูว ัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอ้ม การสร้างเอกลกัษณ์ของการท่องเที่ยวชายแดนอย ่างแท ้จริงจะสามารถเพ ิ่มศ ักยภาพ

ให ้กบัพ ื้นที่ได ้ท ั้งนี้ตอ้งไดร้ับการสนบัสนุนท ั้งงบประมาณและก  าล ังคน รวมท ั้งความร่วมมือร่วม

ใจจ ากคนในชุมชน /ท ้องถิ่นที่ เป็ นเจ ้าของท รัพ ยากรและแหล่งท่องเที่ย ว  ซึ่ งจ ะ เ ป็นผ ู ้ท ี่ไ ด ้รับ

ผลกระทบทางบวกและทางลบตลอดจนผลประโยชนส์ูงสุดจากการท่องเที่ยวที่เกดิขึ้นในพ ื้นที่  

 

4.1.2 ศักยภาพด้ านการตล าดการท่อ ง เท ี่ยวช ายแดนแม่ สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  อ  า เภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย  

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  โดยการประเมินศ ักยภาพ

ดา้นการตลาดการท่องเที่ยวจากผ ูป้ระกอบการในพ ื้นที่ด ่านพรมแดนถาวรแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  จ  านวน 

100 ตวัอยา่ง (รายละเอียดเครื่องมือแบบประเมินด ังภาคผนวก  ก) น  าเสนอรายละเอียดออกเป็น 3 

ส่วน ดงันี้  

4.1.2.1 ขอ้มูลท ัว่ไปของผ ูป้ระกอบการ 

จากผลการว ิเคราะห ์ขอ้มูลท ัว่ไปของผ ูป้ระกอบการ ไดแ้ก ่เพศ  อาย ุ ประ เภทธุรก ิจ /

กจิการ และระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ/กจิการ ผ ูว้ ิจยัน  าเสนอรายละเอียดดงัตารางที่ 4.1 ถึง 4.4 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลจ  านวนและร้อยละของผ ูป้ระกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จ  าแนกตามเพศ  

(N= 100) 

เพศ  จ านวน ร้อยละ 

ชาย  47 47.0 

หญิง 53 53.0 

รวม  100 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 ผ ูป้ระกอบการส่วนใหญ ่เป็นเพศหญ ิง จ  านวน 53 จ  านวน คิดเป็น

ร้อยละ 53.0 รองลงมาเป็นเพศชาย จ  านวน 47 จ  านวน คิดเป็นร้อยละ  47.0 เนื่องจากช่วงเวลาเก ็บ

รวบรวมขอ้มูลผ ูว้ ิจยัเจอผ ูป้ระกอบการท ั้งในพ ื้นที่แม่สาย (ตลาดสายลมจอย) และพ ื้นที่ท ่าขี้ เหล็ก 

(ตลาดท่าลอ้) ส่วนใหญ ่เป็นผ ูห้ญ ิง ซึ่ งส่วนใหญ ่จะประกอบเป็นอาชีพหล ักในการด  าเนินชีว ิตของ
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ครอบครัว ส  าหรับผ ูป้ระกอบการที่เป็นผ ูช้ายส่วนใหญ ่กป็ระกอบเป็นอาชีพหลกัของครอบครัวด ้วย

เช่นกนั  

 

ตารางที่ 4.2 แสดงผลจ  านวนและร้อยละของผ ูป้ระกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จ  าแนกตามเอาย ุ  

(N= 100)  

อายุ จ านวน ร้อยละ 

20-30 ปี  12 12.0 

31-40 ปี  56 56.0 

41-50 ปี  14 14.0 

51-60 ปี  13 13.0 

มากกว่า  61 ปีขึ้นไป  5 5.0 

รวม  100 100.0 

   

จากตารางที่ 4.2 ผ ูป้ระกอบการส่วนใหญ ่มีอายอุย ูใ่นช่วงอาย  ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 

56.0 รองลงมาอย ูใ่นช่วงอาย  ุ41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  14.0 ตามล  าด ับ  สืบ เนื่องด ้วยผ ูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ ่ที่ตอบแบบสอบถามให ้น ั้นเป็นวยัรุ่นกา้วยา่งเขา้สู่วยัผ ูใ้หญ ่ ซึ่ งเป็นรุ่นที่สืบทอดธุรกจิหรือ

ก ิจก ารขอ งครอบครัว  เป็ นช่วงว ัยที่ม ีความริ เริ่ มส ร้า งส รรค ์ ก าร เผ ชิญ คว ามท ้าท าย  และการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ของสภาพสังคม ตลอดจนเป็นวยัที่ม ีความรู ้ความเข ้าใจต่อพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มที่เดินทางเข ้ามาท่องเที่ยวในพ ื้นที่ ด ังน ั้นจ ึงเป็นกลุ่มผ ูป้ ระกอบการรุ่น

ใหม่ท ี่ม ีความต ้องการต่อก ารเปลี่ยนแปลงรูป แบบการประกอบก ิจ การให ้สอดคล ้องก ับความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยวมากขึ้นดว้ยเช่นกนั  
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลจ  านวนและร้อ ยละของผ ู ้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จ  าแนกตาม

ประเภทธุรกจิ /กจิการ 
(N= 100)  

ประเภทธุรก ิจ/ก ิจการ จ านวน ร้อยละ 

ที่พกั 25 25.0 

สถานบริการ  15 15.0 

ร้านคา้  45 45.0 

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  15 15.0 

รวม  100 100.0 

 

จากตารางที่ 4.3 ผ ูป้ระกอบการส่วนใหญ ่ประกอบธุรก ิจ /ก ิจการร้านค ้า คิด เป็นร้อย

ละ  45.0 รองลงมาประกอบธุรก ิจ /ก ิจการที่พ ัก  คิด เป็นร้อยละ  25.0 ซึ่ งสอดคล ้องกบัล ักษณะการ

ประกอบการในพ ื้นที่ชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็ก  เนื่องจากก ิจการร้านค ้าเป็นก ิจการส่วนใหญ ่

ของคนในพ ื้นที่และคนนอกพ ื้นที่เขา้มาลงทุนใหม่ ซึ่ งการค ้าขายในพ ื้นที่ด  า เนินการมาต ั้ งแต่สม ัย

โบราณระหว่างกลุ่มชนผ ูท้ ี่อาศ ัยอย ู่ระหว่างสองพรมแดน เป็นก ิจการที่ม ีการสืบทอดมาต ั้ งแต่รุ่น

บรรพชนมาจนถึงปัจจ ุบนั เพราะร้านคา้บางร้านมีอาย ุมากกว่า 50 ปี  และรุ่นที่ด  า เนินก ิจการอย ู่ใน

ปัจจ ุบนัเป็นรุ่นหลนแลว้กว็ ่าได  ้

 

ตารางที่ 4.4 แสดงผลจ  านวนและร้อยละของผ ูป้ระกอบการที่ตอบแบบสอบถาม จ  าแนกตามเระยะ

เวลาในการประกอบธุรกจิ /กจิการ 

(N= 100)  

ระยะเวลาในการประกอบธุรก ิจ/กจิการ  จ านวน ร้อยละ 

ไม่ถึง 1 ปี  13 13.0 

1-5 ปี  26 26.0 

6-10 ปี  35 35.0 

มากกว่า 10 ปี 26 26.0 

รวม  100 100.0 

 

จากตารางที่ 4.4 ผ ูป้ระกอบการส่วนใหญ ่ประกอบธุรก ิจ /ก ิจการใช ้ระยะ เวลาอย ู่

ในช่วง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาอย ูใ่นช่วง 1-5 ปี  และอย ูใ่นช่วงมากกว่า 10 ปี คิด เป็น
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ร้อยละ  26.0  ตามล  าด ับ  เนื่องจากความหลากหลายของธุรก ิจ /ก ิจการท ั้ งในพ ื้นที่แม่ส ายและท่า

ขี้ เหล็กที่ม ีศ ักยภาพในการดึงดูดการลงทุนส  าหรับธุรก ิจ /ก ิจการประเภทต่างๆ อย ่างกว ้างขว ้าง 

โดยเฉพาะธุรก ิจ /ก ิจการด ้านที่พ ัก  (โรงแรม) สถานบริการต่างๆ และร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

โดยเฉพาะฝั่งท ่าขี้ เหล็กที่ม ีการลงทุนจากนายทุนท ั้งฝั่งเม ียนมาร์และการลงทุนจากน ักลงทุนจากฝั่ ง

ไทย แต่กย็งัม ีธุรกจิ/กจิการที่ม ีอายมุากกว่า 10 ปี หลายแห่งโดยเฉพาะดา้นร้านคา้ที่สืบทอดรุ่นต่อรุ่น

มาเป็นธุรกจิครอบครัว ดา้นที่พกักเ็ช่นกนัมีบางโรงแรมอาย ุมากกว่า 15 ปี  ท ั้ งนี้ จ ากการส ังเกตการ

ประกอบธุรก ิจ /ก ิจการใหม่เก ิดขึ้ นหลายประเภท เช่น  ร้านขายมอเตอร์ไซด ์รุ่นใหญ ่ (บ ิ๊กไบส์) 

สปอรตค์ลบั เป็นส่วนขยายมาจากธุรกจิ/กจิการดา้นที่พกั (โรงแรม) เพ ื่อการรองรับและการดึงดูด

นกัท่องเที่ยวท ั้ฃในและนอกพ ื้นที่มาใชบ้ริการ และตอบสนองสภาพความเปลี่ยนแปลงของส ังคมที่

เกดิขึ้นอยา่งเป็นพลวตัรในปัจจ ุบนั 

กล่าวโดยสรุป ผ ูป้ระกอบการส่วนใหญ ่จะเป็นกลุ่มวยักลางคนที่ม ีอายเุฉลี่ย 30 ถึง 50 

ปี ซึ่ งเป็นกลุ่มที่ประกอบธุรกจิ/กจิการในพ ื้นที่มาเป็นระยะเวลานานโดยเฉลี่ยจะอย ูใ่นช่วง 10 ถึง 30 

ปี ผ ูป้ระกอบการบางส่วนเป็นคนที่ม ีภ ูม ิล  าเนาเดิมอย ูใ่นพ ื้นที่อ  าเภอแม่ส ายและแขวงท่าขี้ เหล็ก  อีก

ส่วนหนึ่งจะเป็นผ ูป้ระกอบการผล ัดถิ่นที่อย ู่ต ่างอ  าเภอ และต่างจ ังหว ัด  มาเริ่มการต ั้ งรกรากและ

ประกอบธุรกจิ/กจิการในพ ื้นที่อ  าเภอแม่ส ายและแขวงท่าขี้ เหล็ก  เป็นกลุ่ม เป้าหมายที่จะสามารถ

ประเมินศกัยภาพโดยรวมของพ ื้นที่การศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี เนื่องจากเป็นกลุ่มผ ูท้ ี่ม ีส่วนได ้ส่วนเสีย

จากการท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็กท ั้งทางตรงและทางออ้ม  

4.1.2.2 ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

จากการวิคราะห ์ศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

ประกอบด ้ว ย ด ้านร้านอาหารและ เครื่อ งดื่ม  ด ้านที่พ ัก  ด ้าน ก ิจก รรมก ารท่อ งเที่ย ว  และด ้าน

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน จากการปประเมินโดยผ ูป้ระกอบการในพ ื้นที่แม่ส ายและ

ท่าขี้ เหล็กจ  านวน 100 คน น  าเสนอรายละเอียดดงัตารางที่ 4.5 ถึงตารางที่ 4.9 ดงันี้  
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ตารางที่ 4.5 แสดงระด ับศ ักยภาพ ด ้านการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กด ้าน

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน  

แม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ศักยภาพ  
( x )  (SD)  

ร้านอาหารและเครื่องดื่มในพ ื้นที่ม ีจ  านวนเพ ียงพอต่อการ

รองรับนกัท่องเที่ยว  

3.68 0.758 มาก 

การให ้บริการของร้านอาหารและเครื่องดื่มมีมาตรฐานที่ดี  3.68 0.679 มาก 

ราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีความสมเหตุสมผลตาม

คุณภาพ  

3.63 0.725 มาก 

ราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมราคาไม่

แพง  

3.69 0.732 มาก 

ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีการจดัจ  าหน่ายที่เหมาะสม 

(การแบ่งโซน) ง่ายแกก่ารเลือกใชบ้ริการ  

3.42 0.755 มาก 

ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีป้ายโฆษณาร้านเห็นไดช้ ัดเจน

และสะดวกต่อการเขา้ถึง  

3.42 0.817 มาก 

อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ  3.57 0.688 มาก 

อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติอร่อย  3.57 0.817 มาก 

อาหารและเครื่องดื่มมีเอกลกัษณ์เฉพาะของพ ื้นที่ 3.53 0.779 มาก 

ผลรวมศักยภาพด้านร้านอาหารและเคร่ืองด ื่ม  3.57 0.750 มาก  

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผ ูป้ระกอบการธุรก ิจ /ก ิจการส่วนใหญ ่เห็นว ่า ศ ักยภาพด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่มอย ู่ในระด ับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.750 เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของศ ักยภาพด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ผ ูป้ระกอบการประเมินศ ักยภาพอย ู่ใน

ระดบัมาก โดยให ้ความส  าคญัสูงสุดต่อศ ักยภาพของราคาร้านอาหารมีความเหมาะส มไม่แพง มี

ค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.69 ส่ว นเบี่ยง เบนมาตรฐาน 0.732 เป็ นสิ่ งท ี่อ ย ู่ใน ระด ับมากเ ป็นล  าด ับ แรก 

รองลงมา คือ จ  านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มมีเพ ียงพอต่อการรองรับนกัท่องเที่ยวมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั 

3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.758 อย ู่ในระด ับมากเช่นเดียวกนัตามล  าด ับ  ซึ่ งในภาพรวมของ
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ศกัยภาพดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่มในพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็กมีศ ักยภาพใน

ระดบัสูง น ั้นหมายความว่า ขนาด ราคา รูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มมีศ ักยภาพ เพ ียงพอต่อการ

เพ ิ่มขึ้ นของจ  านวนน ักท่องเที่ยว  ท ั้ งนี้ ผ ูป้ ระกอบการมีการเพ ิ่มศ ักยภาพของธุรก ิจ /ก ิจการอย ่า ง

ต่อเนื่อง เพ ื่อรองรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเข ้ามาท่องเที่ยวผ ูป้ระกอบการให ้ความส  าค ัญต่อการ

พฒันาธุรกจิ/กจิการและเนน้การให ้บริการที่ตอบสนองความตอ้งการของน ักท่องเที่ยว  ร้านอาหาร

และเครื่องดื่มเป็นพ ื้นฐานหลกัในการรองรับและบริการส  าหรับน ักท่องเที่ยว  เป็นประเด็นที่ต ้อง

ไดร้ับความส  าคญัและพฒันาตามรูปแบบและขบัเคลื่อนอยา่งเป็นระบบ เพ ื่อการน  าไปสู่การพ ัฒนา

พ ื้นที่การท่องเที่ยวชายแดน 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงระดบัศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กดา้นที่พกั 

 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน 

แม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ศักยภาพ  
( x )  (SD)  

ที่พกัในพ ื้นที่ม ีจ  านวนเพ ียงพอ  3.80 0.692 มาก 

การให ้บริการที่พกัมีมาตรฐาน และคุณภาพเหมาะสม  3.71 0.749 มาก 

ที่พกัมีความปลอดภยั และต ั้งอย ูใ่นพ ื้นที่ท ี่เหมาะสม 3.63 0.603 มาก 

ที่พกั สะดวกต่อการเดินทาง และสะดวกต่อการใชบ้ริการ  3.60 0.925 มาก 

ที่พกัมีราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ 3.57 0.855 มาก 

ที่พกัมีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ที่

เหมาะสมและน่าสนใจ 

3.36 1.004 ปานกลาง  

ที่พกัมีการแสดงป้ายอยา่งชดัเจนง่ายต่อการมองเห็น  3.52 0.877 มาก 

ที่พกัมีการโฆษณาราคาที่ชดัเจนและน่าสนใจ  2.93 0.839 ปานกลาง  

ผลรวมศักยภาพด้านที่พ ัก  3.51 0.818 มาก  

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผ ูป้ระกอบการธุรก ิจ /ก ิจการส่วนใหญ ่เห็นว ่า ศ ักยภาพด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นที่พกัอย ูใ่นระด ับมาก มีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3 .51 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818 เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนดา้นที่พ กัผ ูป้ระกอบการประเมินศ ักยภาพอย ู่ในระด ับมาก โดยให ้ความส  าค ัญสูงสุดต่อ

ศกัยภาพของจ  านวนที่พกัในพ ื้นที่ม ีจ  านวนเพ ียงพอส  าหรับการรองรับและให ้บริการนกัท่องเที่ยว  มี
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ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.692 รองลงมาคือ การให ้บริการที่พกัมีมาตรฐาน และ

คุณภาพเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.749 อย ูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 

ซึ่ งในภาพรวมของศกัยภาพด ้านที่พ ักในพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็กมีศ ักยภาพใน

ระดบัสูง 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลระดบัศกัยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กด ้าน

กจิกรรมการท่องเที่ยว  

 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน  

แม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ศักยภาพ  
( x )  (SD)  

ความหลากหลายของกจิกรรมทางการท่องเที่ยวชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.71 0.839 มาก 

ความเหมาะสมของราคากจิกรรมที่ไดร้ับจากการ

ท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.53 1.038 มาก 

ความเหมาะสมของราคาค่าบริการในการเขา้ชมสถานที่

ท ่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.45 0.721 มาก 

ความสะดวกในการเดินทางจากสถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่งไป

ยงัอีกสถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่งบริเวณชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็ก 

3.31 0.854 ปานกลาง  

ความหลากหลายของรูปแบบขอ้มูลข่าวสารและสื่อประ

สัมพนัธ ์กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.21 0.736 ปานกลาง  

ความเพ ียงพอของขอ้มูลข่าวสารและสื่อประชาส ัมพนัธ ์

กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

3.31 0.854 ปานกลาง  

ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารและสื่อประชาส ัมพนัธ ์

กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

3.63 0.903 มาก 

การเขา้ถึงของขอ้มูลข่าวสารและสื่อประชาส ัมพนัธ ์

กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

3.23 0.640 ปานกลาง  

ผลรวมศักยภาพด้านกิจกรรมการท่องเท ี่ยว 3.42 0.823 มาก  
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผ ูป้ระกอบการธุรก ิจ /ก ิจการส่วนใหญ ่เห็นว ่า ศ ักยภาพด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  ด ้านก ิจกรรมการท่องเที่ยว  อย ู่ในระด ับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.42ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.823 เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของศ ักยภาพด ้าน

การตลาดการท่องเที่ยวชายแดนดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว  ผ ูป้ ระกอบการประเมินศ ักยภาพอย ู่ใน

ระด ับม าก โดยให ้คว ามส  าค ัญสู งสุ ดต่อ ศ ัก ยภ าพของ ความห ลากหล ายของก ิจ กรรมท างการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .839 รองลงมา

คือ ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารและสื่อประชาส ัมพนัธ ์กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กมี

ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .903 อย ู่ในระด ับมากเช่นเดียวกนั  ในภาพรวมของ

ศ ักยภาพด ้านก ิจกรรมการท่องเที่ยว ในพ ื้นที่ท ่อ งเที่ยวชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็กมีศ ักยภาพใน

ระดบัสูง 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลระดบัศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  ด ้าน

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน 

 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับ 

คะแนนประเมิน  
ระดับ 

ศักยภาพ 
( x ) (SD) 

การเดินทางเขา้ถึงพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีถนนรองรับอยา่งสะดวก

และเหมาะสม  

3.73 1.017 มาก 

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีจ  านวนถงัขยะที่เหมาะสม และเพียงพอต ่อ

จ  านวนนกัท่องเที่ยว  

3.72 0.867 มาก 

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการจดัการขยะ เช ่น ถงัแยกขยะ แสดงจุดทิ้ง

ขยะที่ชดัเจน เป็นตน้ ไดเ้หมาะสม  

3.69 0.902 มาก 

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีไฟฟ้าและน  ้ าประปาที่เพียงพอกบัจ  านวน

นกัท่องเที่ยว  

3.67 0.771 มาก 

การเขา้ถึงพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีความสะดวกหลายช ่องทาง เช ่น รถ

ส่วนตวั ระบบขนส่งสาธารณะ  

3.67 0.636 มาก 

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการให ้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ 

เหมาะสม หลากหลาย เช ่น รถบริการสองแถว รถมอเตอร์ไซดร์ ับจา้ง 

รถสามลอ้ถีบ เป็นตน้  

3.57 1.264 มาก 

การให ้บริการระบบขนส่งสาธารณะมีราคาคา่บริการที่เหมาะสม  3.53 0.863 มาก 

การให ้บริการขนส่งสาธารณะมีการแสดงป้ายราคาอยา่งชดัเจน  3.47 0.889 มาก 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับ 

คะแนนประเมิน  
ระดับ 

ศักยภาพ 
( x ) (SD) 

ผลรวมศักยภาพด้านปัจจยัพืน้ฐานของพืน้ท ี่ท่องเท ี่ยวชายแดน  3.63 0.901 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 ผ ูป้ระกอบการธุรกจิ/กจิการส่วนใหญ ่เห็นว ่าศกัยภาพดา้นการตลาด

การท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน  อย ู่ในระด ับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.901 เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของศ ักยภาพ

ดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน  ผ ูป้ระกอบการ

ประเมินศกัยภาพอย ูใ่นระดบัมาก  โดยให ้ความส  าคญัสูงสุดต่อศกัยภาพของการเดินทา งเข ้าถึงพ ื้นที่

ท ่องเที่ยวชายแดนมีถนนรองรับอยา่งสะดวกมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.017 

รองลงมาคือ พ ื้นที่ท ่องเที่ยวมีจ  านวนถงัขยะเพ ียงพอต่อจ  านวนน ักท่องเที่ยว  มีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.72 

ส่วนเบี่ย งเบนม าตรฐาน  0.867  อย ู่ใ นระด ับม ากเช่น เดียวกนั  ซึ่ งในภ าพรวมของศ ักยภาพด ้าน

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนในพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กมีศ ักยภาพใน

ระดบัสูง  

จากการวิเคราะห ์ผลการประเมินศ ักยภาพ ด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็กในภาพรวมรวมถือว ่ามีศกัยภาพอย ูใ่นระดบัมาก รายละเอียดดงัตารางที่ 4.9  

 

ตารางที่ 4.9 แสดงผลรวมระดบัศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  

 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน  

แม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ศักยภาพ  
( x )  (SD)  

ศกัยภาพดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน  3.63 0.901 มาก 

ศกัยภาพดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  3.57 0.750 มาก 

ศกัยภาพดา้นที่พกั  3.51 0.818 มาก 

ศกัยภาพดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว  3.42 0.823 มาก 

ผลรวม 3.52 0.823 มาก  
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จากตารางที่ 4.9 ผ ูป้ระกอบการธุรกจิ/กจิการส่วนใหญ ่เห็นว ่าศกัยภาพดา้นการตลาด

การท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กในผลรวมอย ู่ในระด ับมาก มีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.56  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.819 โดยเรียงล  าดบัของระดบัศกัยภาพดงันี้  

1) ศกัยภาพดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีศ ักยภาพอย ู่ใน

ระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.901 เนื่องจากบริเวณชายแดนแม่สาย

และท่าขี้ เหล็กไดร้ับการส่งเสริมให ้เป็นเมืองเศรษฐกจิชายแดนระหว่างประ เทศไทย ประ เทศเมียน

มาร์ ประ เทศลาว  และประเทศจีนตอนใต ้ (ย ูนนาน)  เพ ื่อการรองรับการค ้าและการลงทุน ด ้าน

ชายแดน จ ึงมีการพฒันาปัจจยัโครงสร้างพ ื้นฐานในการรองรับก ิจกรรมต่างๆ ที่จะ เก ิดขึ้ นในพ ื้นที่

อยา่งต่อเนื่อง เช่น ถนนเส ้นทางหลกั ถนนเส ้นทางรอง ท ั้ งนี้ เทศบาลต  าบลแม่สายได ้ปรับปรุงและ

พฒันาระบบไฟฟ้า น  ้าประปา ถงัขยะ สถานที่จอดรถ ห ้องน  ้ าส าธารณะอย ่างต่อ เนื่อง อีกท ั้ งยงัขอ

ความร่วมมือจากภาคผ ูป้ระกอบการส  าหรับสถานที่ให ้บริการแกน่กัท่องเที่ยว เช่น บริการที่จอดรถ 

บริ การห ้องน  ้ าภายในโรงแรม  เ ป็นล ักษณะก ารส่ง เส ริมทางการตลาดส  าห รับ การให ้บ ริก าร

ปัจจยัพ ื้นฐานแกป่ระชาชนท ัว่ไปและนกัท่องเที่ยวให ้ไดใ้ชป้ระโยชนอ์ยา่งเต็มศ ักยภาพ  โดยทางฝั่ ง

ท ่าขี้ เหล็กการพฒันาปัจจยัพ ื้นฐานในการรองรับพ ื้นที่ท ี่ม ีการเจริญ เติบโตท ั้ งจ  านวนน ักท่องเที่ยว 

จ  านวนธุรกจิและบริการที่เกดิขึ้นใหม่ยงัถือว ่าอย ูใ่นระยะก  าลงัฟ้ื นฟ ูม ีล ักษณะค่อยเป็นค่อยไปของ

การพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานต่างๆ เนื่องด ้วยความเป็นเอกภาพในการบริห ารจ ัดการของรัฐบาล

ทอ้งถิ่นยงัถูกจ  ากดัสิทธิค่อยขา้งมากส  าหรับการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์และปัญหาชนกลุ่ม

นอ้ย 

2) ศกัยภาพดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ม ีศกัยภาพอย ู่ในระด ับมากโดยมี

ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.750 เนื่องจากความหลากหลายทางชาติพ ันธุ ์ในพ ื้นที่

ชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็กจ ึงท  าให ้ม ีการบริการดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย อาทิ

เช่น อาหารพ ื้นเม ือง (ภาคเหนือ) อาหารจีนยนูนาน อาหารไต อาหารไทย อาหารอิสลาม และอาหาร

ฝรั่ง ท ั้งกลางวนัและกลางคืน โดยเฉพาะฝั่งท ่าขี้ เหล็กการบริการร้านอาหารมีความหลากหลาย  ราคา

กอ็าจจะสูงกว ่าฝั่งแม่สายบา้งเล็กนอ้ย อาทิเช่น อาหารชนเผ ่าต่างๆ ซึ่ ง เปิดบริการเป็นร้านอาหารมี

พนกังานตอ้นรับอยา่งชดัเจน อาหารแบบบุฟเฟ่  อาหารจีนยนูนาน (โดยเฉพาะร้านอาหารบุฟ เฟ่สุก ี้

ยนูนาน (หม่าล่า) ) อาหารอิสลาม อาหารไต โดยร้านอาหารฝั่งท ่าขี้ เหล็กจะเปิดช่วงเวลาตอนเย ็นถึง

ตอนดึก เ ป็นส่วนใหญ ่ ช่วง เวลาตอนกลางว ันก ็จะ เ ป็นร้านบ ริการอาหารท ั่วไป  ซึ่ งต ้อ งมีอาศ ัย

กระบวนการทางการตลาดในการส่งเสริมและพฒันามาตรฐาน คุณภาพอาหารและบริการให ้เป็นที่

รู ้จกัของประชาชนท ัว่ไปและนกัท่องเที่ยว เป็นอย ่างมาก เพราะการประชาส ัมพ ันธ ์เป็นเครื่องมือ

ส  าคญัในการเชิญชวนให ้เกดิความต ้องก ารมาส ัมผสักบัสิ่ งท ี่ม ีอย ู่ในพ ื้นที่ชายแดนแม่ส ายและท่า
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ขี้ เห ล็ก  โดยอ าศ ัยคว ามร่ ว มมือ ขอ งหน่วย ง านในพ ื้ นที่ท ั้ งภ าคป ระชาชน  ภ าคท ้อ งถิ่น  ภ าค

ผ ูป้ระกอบการ และภาครัฐของท ั้ง 2 ประเทศอยา่งชดัเจนและจริงจงั  

3) ศกัยภาพดา้นที่พกั ม ีศกัยภาพอย ูใ่นระดบัมากโดยมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.51 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818  เนื่องด ้วยจ  านวนของด ้านที่พ ักมีความหลากหลาย หลายรูปแบบ 

หลายสไตล ์ตามความชอบ ความตอ้งการของผ ูใ้ชบ้ริการ (นกัท่องเที่ยว ) ที่จะ เลือกใช ้บริการ อาทิ

เช่น โรงแรม เกต็เฮา้ส ์บา้นเช่า ห ้องพ ักช ั่วคราว  เป็นต ้น โดยมีระด ับราคาที่แตกต่างก นัต ั้ งแต่ 200 

บาท จนถึง  2 , 00 0  บ าทตามสภ าพ และม าตรฐานก ารให ้บ ริก าร  ที่พ ักส่ ว นใหญ ่จ ะ เ ป็ นขอ ง

ผ ูป้ระกอบการในพ ื้นที่ ดงัน ั้นสภาพการแข่งขนั การท  าการตลาดจึงไม่โดดเด่นส  าหรับการแข่งข ัน

กนัสูงอยา่งโรงแรมขนาดใหญ ่การเลือกใชบ้ริการก ็จะอย ู่ท ี่บริการ  มีจ  านวนที่พ ักที่ข ึ้ นทะ เบียนกบั

เทศบาลต  าบลแม่สาย 24 แห่ง และที่ไม ่ไดท้  าการขึ้นทะเบียนอีกหลาย 10 แห่ง จากการส ังเกตอาจมี

จ  านวนถึง 100 แห่งเฉพาะในพ ื้นที่เขตเทศบาลฯ 

ส  าหรับฝั่งท ่าขี้ เหล็กดา้นที่พกัมีหลากหลายและมีจ  านวนมาก เพราะมีอีกหลาย 10  แห่งอย ู่ระหว่าง

ด  าเนินการกอ่สร้าง และก  าลงัจะกอ่สร้าง โรงแรมขนาดใหญ ่ฝั่ งท ่าขี้ เหล็กจะรวมบริการอื่นๆ อาทิ

เช่น บริการนวด บริการบาร์ บริการคาสิโน สปอรตค์ลบั และบริการด ้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ดว้ย มีจ  านวนที่มากเพ ียงพอส  าหรับการรองรับประชาชนท ั่วไปและน ักท่องเที่ยวได ้ โดยล ักษณะ

การให ้บริการที่พกัส่วนใหญ ่ ของฝั่งท ่าขี้ เหล็กจะเนน้แบบเหมารวม (ท ั้งห ้องพกั และการใช ้บริการ

อื่นๆ ร่วมดว้ย) จากการศึกษาในเบื้องตน้ศกัยภาพการรองรับดา้นที่พกัท ั้งฝั่งแม่สายและฝั่งท ่าขี้ เหล็ก

มีการขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง ซึ่ งตอ้งให ้ความส  าคญัต่อการปรับปรุงมาตรฐานและการให ้บริการด ้วย

เช่นกนั  

4) ศกัยภาพด ้านก ิจกรรมการท่องเที่ยว  มีศ ักยภาพอย ู่ในระด ับมากโดยมี

ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818  แม ้จะ เป็นด ้านที่ม ีคะแนนการประเมินระด ับ

ศกัยภาพนอ้ยที่สุด แต่กย็งัอย ูใ่นระดบัมาก เนื่องจากก ิจกรรมทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ในพ ื้นที่

ชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็กจะเป็นกจิกรรมการซื้อสินคา้ (ซ ้อปป้ิง) และอาจเป็นวตัถุประสงคแ์รก

ของการเดินทางมาท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก  โดยก ิจกรรมรองลงมาก ็จะ เป็น

ท  าบุญไหวพ้ระตามวดัส  าคญัๆ ต่างท ั้งทางฝั่งแม่สายและฝั่งท ่าขี้ เหล็ก ผ ูป้ระกอบการฝั่ งท ่าขี้ เหล็กมี

การจ ัดท ัวร์ท  าบุญไหว ้พระด ้วยเช่นก ันจากการส ัมภาษณ์ผ ูป้ ระกอบการมีท ัศนคติต่อพ ื้นที่ว ่าม ี

กจิกรรมอีกหลายกจิกรรมที่จะช่วยให ้การท่องเที่ยวในพ ื้นที่ม ีความหลากหลาย แต่ย งัไม่ได ้รับการ

สน ับสนุนอย ่างจริ งจ ังจาก รัฐบาลของท ั้ ง  2 ประเทศ  เช่น  ก ิจกรรมก ารเดินป่ าในฝั่ งท ่าขี้ เหล็ก 

กจิกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฝั่งแม่สาย กจิกรรมของชนเผ ่าต่างๆ ที่ม ีความหลากหลายในพ ื้นที่
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หากมีการส่งเสริมและพฒันาอยา่งจริงจ ังก ็จะ เป็นก ิจกรรมที่ม ีศ ักยภาพในการดึงดูดน ักท่องเที่ยว

ไดม้ากขึ้นเช่นกนั 

 

4.2 พฤติกรรมของนกัท่องเท ี่ยวที่เดนิทางมาท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก อ  าเภอ

แม่สาย จงัหวดัเชียงราย  

 

การน  า เส นอข ้อมูล จ ากก ารศึกษา เพ ื่อ ตอบว ัตถุป ระสงค ์ข ้อที่  2 คือ  พ ฤติก รรมของ

นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัด เชียงราย  จะใช ้

เป็นขอ้มูลน  าเขา้วตัถุประสงคอ์ ื่นต่อไป ผลการศึกษาในว ัตถุประสงค ์นี้ ค ือ  จ  านวนน ักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงรายโดยมีการเกบ็รวบรวม

ขอ้มูลจากนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในช่วงที่ท  าการเกบ็รวบรวม

ข ้อมูล เท่าน ั้น  ม ีการน  าเสนอเ ป็น  4 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 ข ้อมูลท ั่ว ไปของน ักท่องเที่ยว  ส่วนที่ 2 

พฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กของนกัท่องเที่ยว ส่วนที่ 3  พฤติกรรม

ความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

และส่วนที่ 4 ส่วนสรุปพฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  น  าเสนอ

รายละเอียดดงันี้  

 

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท ี่ยว  

จากผลการศึกษาผลการว ิคราะห ์ข ้อมูลท ั่วไปของน ักท่องเที่ยว  ประกอบด ้วย เพศ อาย ุ

ส ัญชาติ และรายได ้น  าเสนอรายละเอียดดงัตารางที่ 4.10 ถึง ตารางที่ 4.13 ดงันี้  

 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ  านวนและร้อยละของนกัท่องเที่ยวจ  าแนกตามเพศ  

(N=400) 

เพศ  จ านวน ร้อยละ 

ชาย  186 46.5 

หญิง 214 53.5 

รวม  400 100.0 
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จากตารางที่ 4.14 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ จ  านวน 400 คน พบว่า เป็นเพศหญ ิง จ  านวน 214 

คิดเป็นร้อยละ 53.5  รองลงมาเป็นเพศชาย จ  านวน 186 คิดเป็นร้อยละ 46.5 เนื่องจากช่วงเวลาที่เก ็บ

รวบรวมขอ้มูลจะพบนกัท่องเที่ยวเพศหญ ิงเป็นส่วนใหญ ่ 

 

 

ตารางที่ 4.11  แสดงจ  านวนและร้อยละของนกัท่องเที่ยวจ  าแนกตามอาย  ุ

 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต  ่ากว ่า 20 ปี 31 7.7 

20-30 ปี  86 21.5 

31-40 ปี  146 36.5 

41-50 ปี  67 16.8 

51-60 ปี  45 11.3 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป  25 6.2 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.11 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีอายอุย ูใ่นช่วงอาย ุ 31-40 ปี  คิด เป็นร้อยละ  36.5 

รองลงมาอย ู่ในช่วงอาย ุ 20-30 ปี  คิด เป็นร้อยละ  21.5 ตามล  าด ับ  โดยส่วนใหญ ่จะ เป็นผ ูห้ญ ิงว ัย

กลางคนที่ม ีวตัถุประสงคม์าซื้อสินคา้อุปโภคบริโภคราคาถูก  

 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ  านวนและร้อยละของนกัท่องเที่ยวจ  าแนกตามสัญชาติ 

 

สัญชาติ จ านวน ร้อยละ 

ไทย 274 68.5 

เม ียนมาร์ 89 22.3 

อื่นๆ  37 9.2 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.12 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่เป็นคนสัญชาติไทย คิดเป็นร้อยละ  68.5  รองลงมา 

คือ  ส ัญ ชาติเม ียนมาร์ คิด เ ป็นร้อยละ  22.3โดยน ักท่อง เที่ยวส ัญชาติไทยส่ว นใหญ ่เดินทางม า
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ท่องเที่ยว  เพ ื่อซื้ อสินค ้าอุปโภคบริโภค ติดต่อธุรก ิจการค ้าและการลงทุน ส  าหรับน ักท่องเที่ยว

ส ัญชาติพม่า เป็นกลุ่มที่เดินทางมาใชบ้ริการฝั่งแม่สาย เฉพาะอยา่งย ิง่บริการดา้นสาธารณสุข จ ับจ ่าย

ใชส้อยสินคา้อุปโภคบริโภค ท ั้งนี้นกัท่องเที่ยวส ัญชาติอ ื่นๆ อาทิ อเมริกนั ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส  ฯลฯ 

เป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพ ื่อการติดต่อและผา่นพ ิธีการของหนงัสือเดินทางและวีซ่า  

 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ  านวนและร้อยละของนกัท่องเที่ยวจ  าแนกตามรายได  ้

 

รายได้  จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 28 7.0 

10,001-20,000 บาท  67 16.8 

20,001-30,000 บาท  236 59.0 

มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป  69 17.2 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.13 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีรายไดต้่อเดือนอย ู่ในช่วง 20,001 – 30,000  บาท  

คดิเป็นร้อยละ 59.0  รองลงมาคือ  มีรายได ้มากกว่า 30,001  บาทขึ้ นไป คิด เป็นร้อยละ  17.2 และมี

รายไดอ้ย ูใ่นช่วง 10,001  – 20,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล  าดบั โดยนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ที่

เดินทางมาท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กจะอย ูใ่นกลุ่มว ัยท  างาน อีกท ั้ ง เป็นกลุ่มของ

นกัลงทุนที่เดินทางมาติดต่อกจิกรรมทางการคา้ชายแดนดว้ยส่วนหนึ่ง  

 

4.2.2 พฤติกรรมการเด ินทางมาท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็กของนักท่องเท ี่ยว  

จ ากก ารศึกษ าพ ฤติก รรมก าร เดินท างม า ท่อ ง เที่ย ว ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เห ล็ก ขอ ง

นกัท่องเที่ยว  ประกอบดว้ย การเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก การเดินทางมาท่องเที่ยว

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในช่วงเวลาใด วตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  เดินทางมา

ท่องเที่ยวจ  านวนก ี่ว ัน  การเดินทางมาท่องเที่ยวครั้ งนี้ ท ่านพ ักค ้างคืน  พ ักค ้างคืนสถานที่ใด  และ

กจิกรรมที่ท ่านท  าในระหว่างการมาท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก น  าเสนอรายละเอียดดงัตารางที่ 4.14 

ถึง ตารางที่ 4.20 ดงันี้  
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ  านวนและร้อยละของนกัท่องเที่ยวจ  าแนกตามการเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

 

เคยเด ินทางมาท่องเท ี่ยวที่แม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  จ านวน ร้อยละ 

มาครั้ งแรก  43 10.8 

เคยมาแลว้กลบัมาอีก  357 89.2 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.14 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่แม่ส าย -ท่าขี้ เหล็กแล ้ว

กลบัมาอีก คิดเป็นร้อยละ 89.2  และมาครั้ งแรก คิด เป็นร้อยละ  10.8 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ เคยมาซื้ อ

สินคา้อุปโภคบริโภคแลว้เดินทางกลบัมาซื้อ ซึ่ งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  (1)  กลุ่มที่ต ั้ งใจมาซื้ อสินค ้า   

(2) กลุ่มฝึกอบรมแลว้ไดใ้ชช้่วงเวลาที่เหลือในการจบัจ ่ายใช ้สอยสินค ้าและบริการในตลาด  อีกท ั้ ง

ขา้มด่านฯไปเที่ยวฝั่งท ่าขี้ เหล็กดว้ยเช่นกนั 

 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ  านวนและร้อยละของน ักท่องเที่ยว จ  าแนกตามการเดินทางมาท่องเที่ยวแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

 

เด ินทางมาท่องเท ี่ยวแม่สาย-ท่าข ี้เหล ็กในช่วงเวลาใด  จ านวน ร้อยละ 

วนัหยดุราชการ/ตามเทศกาล  124 31.0 

วนัหยดุสุดส ัปดาห  ์ 110 27.5 

วนัหยดุพกัร้อน  86 21.5 

วนัธรรมดา 56 14.0 

อื่นๆ 24 6.0 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.15 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่เดินทางมาท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในช่วงเวลา

วนัหยดุราชการและ/หรือตามเทศกาลคิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ  ช่วงว ันหย ุดสุดส ัปดาห ์ คิด

เป็นร้อยละ  27.5 ตามล  าด ับ  เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวด ้วย

ระยะเวลาการเดินทาง ระยะทาง ประกอบกบัการด  าเนินกจิกรรมในพ ื้นที่ 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ  านวนและร้อยละของน ักท่องเที่ยว จ  าแนกตามว ัตถุประสงค ์หล ักของการ

เดินทางมาแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

 

วัตถุประสงค์หล ักของการเด ินทางมาแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  จ านวน ร้อยละ 

ท่องเที่ยวพกัผอ่น 135 33.8 

เย ีย่มญาติ/เพ ื่อน  54 13.5 

ทศันศึกษา  12 3.0 

ประชุม/ส ัมมนา 109 27.2 

ปฏิบตัิราชการ/ติดต่อธุรกจิ  78 19.5 

อื่นๆ 12 3.0 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.16 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีวตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก เพ ื่อการท่องเที่ยวและพกัผอ่น คิดเป็นร้อยละ  33.8 รองลงมาคือ  ประชุมและ/หรือ

ส ัมมนา คิดเป็นร้อยละ 27.2 ตามล  าดบั  

 

ตารางที่ 4.17  แสดงจ  านวนและร้อยละของน ักท่องเที่ยว จ  าแนกตามว ัตถุประสงค ์หล ักของการ

เดินทางมาแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก เดินทางมาท่องเที่ยว  

 

เด ินทางมาท่องเท ี่ยวจ านวนกี่ว ัน จ านวน ร้อยละ 

2-3 วนั 68 17.0 

1 วนั 321 80.3 

4-5 วนั 11 2.7 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.17 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ใชร้ะยะเวลาในการพ  านกัอย ูใ่นพ ื้นที่จ  านวน 1 ว ัน 

คิด เป็นร้อ ยละ  80.3 รองล งมาอย ู่ 2-3 ว ัน  คิด เป็นร้อยละ  17.0 ต ามล  าด ับ  เนื่องด ้วยสภาพของ

กจิกรรมที่จะท  าในพ ื้นที่ส  าหรับการท่องเที่ยวยงัไม่ม ีความหลากหลายที่เหมาะสมต่อการพ  าน ักอย ู่

ในระยะยาว ส่วนใหญ ่เดินทางมากจ็ะมาซื้อสินคา้และใชบ้ริการระยะส ั้นซึ่ งใชร้ะยะเวลาเพ ียง 1 ว ัน

เท่าน ั้น ส  าหรับกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มาเย ีย่มญาติก ็จะมีการพ  าน ักค ้างคืน 2-3 ว ัน มากสุด 7 ว ัน เพ ื่อ
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อาศยัช่วงเวลาดงักล่าวในการได ้อย ู่ก บัครอบครัวที่อย ู่ฝั่ งท ่าขี้ เหล็กและ เดินทางมาใช ้บริการด ้าน

ต่างๆ ในฝั่งแม่สายเป็นส่วนใหญ ่ 

 

ตารางที่ 4.18  แสดงจ  านวนและร้อยละของนกัท่องเที่ยวจ  าแนกตามการพ ักค ้างคืนในการเดินทาง

มาท่องเที่ยว  

 

การเด ินทางมาท่องเท ี่ยวคร้ังนี้ท่านพ ักค้างคืน  จ านวน ร้อยละ 

คา้งคืน  79 19.8 

ไม่คา้งคืน  321 80.2 

รวม  400 100.0 

 

จากตารางที่ 4.18 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ในการศึกษาครั้ งนี้ ไม ่พ ักค ้างคืน คิด เป็นร้อยละ 

80.2 ซึ่งผลความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัตารางที่ 4.17 ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นระยะเวลาส ั้นเท่าน ั้น 

 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ  านวนและร้อยละของนกัท่องเที่ยวจ  าแนกตามสถานที่พกัคา้งคืน  

 

พักค้างคืนสถานที่ใด  จ านวน ร้อยละ 

โรงแรม/รีสอร์ท  275 68.8 

บา้นญาติ/บา้นเพ ื่อน  36 9.0 

อื่นๆ  89 22.2 

รวม  400 100.0 

 

หมายเหตุ: ลกัษณะการเลือกตอบไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้  
 

จากตารางที่ 4.19 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่หากมีความจ  าเป็นตอ้งพกัคา้งคืนนกัท่องเที่ยวเลือก

ที่จะพกัที่โรงแรมและ/หรือรีสอร์ท เป็นส่วนใหญ ่  คิด เป็นร้อยละ  68.8 รองลงมาก ็จะ เป็นสถานที่

อ ื่นๆ อาทิเช่น บา้นเช่า และเกต็เฮา้ส ์ 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ  านวนและร้อยละของน ักท่อง เที่ยว จ  าแนกตาม ก ิจ กรรมระห ว่างการม า

ท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

 

กิจกรรมที่ท่านท าในระหว่างการมาท่องเท ี่ยวแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก จ านวน ร้อยละ 

ซื้อของใช/้ของฝาก/ของที่ระลึก 331 82.7 

ติดต่อธุรกจิการคา้การลงทุน  81 20.2 

ท  าบุญ  77 19.2 

เท ี่ยวชม  152 38.0 

อื่นๆ 21 5.2 

 

หมายเหตุ: ลกัษณะการเลือกตอบไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้  

 

จากตารางที่ 4.20 น ักท่องเที่ยวส่วนใหญ ่นิยมท  าก ิจกรรมระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  คือ  การซื้ อของใช ้/ของงฝาก/ของที่ระลึก  (ของอุปโภคบริโภค) และ

สินคา้ฟ ุ่ มเฟือยเป็นล  าดบัแรก คิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาคือ การเที่ยวชมสถานที่ท ่องเที่ยวต่างๆ 

เช่น วดั และสถานที่ท ่องเที่ยวตามธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 38.0 ตามล  าดบั  

เม ื่อพ ิจารณาข ้อมูลในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เก ี่ยวกบัล ักษณะท ั่วไปและพฤติกรรมการ

เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กของนกัท่องเที่ยว ส่วนใหญ ่เป็นกลุ่มที่เคยเดินทางมา

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก โดยเฉพาะบริ เวณตลาดแม่ส าย (สายลมจอย) และตลาดท่าขี้

หล็ก (ท่าลอ้) น ักท่องเที่ยวนิยม เดินทางข ้ามด่านพรมแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  เพ ื่อ เดินทางไปซื้ อ

สินคา้ในตลาดท่าขี้ เหล็ก (ท่าลอ้) และเที่ยวชมเมืองท่าขี้ เหล็ก  ว ัดวาอารามของชาวไต (ไทยใหญ ่) 

เป็นกลุ่มชาติพนัธ ์ส่วนใหญ ่ร้อยละ 60 ที่อาศยัในแขวงท่าขี้ เหล็ก นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ที่มากเที่ยว

จะเดินทางกลบัมาอีกเพราะกล ับมาสินค ้าอุปโภคบริโภคที่ม ีราคาถูกท ั้ งในตลาดแม่ส าย  (สายลม

จอย) และตลาดท่าขี้ เหล็ก (ท่าลอ้) และ เป็นกลุ่มที่เดินทางมาติดต่อธุรก ิจการค ้าการลงทุนบริ เวณ

พ ื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ลกัษณะการเดินทางมาชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก แบ่งนกัท่องเที่ยว

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เดินทางไปและกลบั (ตอนเชา้และกลบัช่วงบ่ายหรือเย ็น) กลุ่มที่ 

2 เป็นกลุ่มที่เดินทางมาประชุม/ส ัมมนาและ/หรือกลุ่มที่ท  าการคา้การลงทุนซึ่ งเป็นกลุ่มที่พ ักค ้างคืน

ในพ ื้นที่แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก โดยกอ่นเดินทางกลบัน ั้นจะตอ้งแวะซื้อสินคา้อุปโภคบริโภคเช่นกนั  
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4.2.3 พฤติกรรมความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยวต่อศักยภาพด้านการตลาดการท่อง เท ี่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  

จากการศึกษาความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ย ว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ประกอบดว้ย ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  ด ้านที่พ ัก  ด ้านก ิจกรรมการ

ท่องเที่ยว และดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน แสดงผลด ังตารางที่ 4.21 ถึง ตารางที่ 

4.25 รายละเอียดดงันี้  

 

ตารางที่ 4.21 แสดงผลความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

 

ความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยว 

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ความพ ึงพอใจ 
( x )  (SD)  

ร้านอาหารและเครื่องดื่มในพ ื้นที่ม ีจ  านวนเพ ียงพอต่อการ

รองรับนกัท่องเที่ยว  

3.54 0.580 มาก 

การให ้บริการของร้านอาหารและเครื่องดื่มมีมาตรฐานที่ดี  3.45 0.850 มาก 

ราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีความสมเหตุสมผลตาม

คุณภาพ  

3.45 0.960 มาก 

ราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสมราคาไม่

แพง  

3.38 0.900 ปานกลาง  

ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีการจดัจ  าหน่ายที่เหมาะสม 

(การแบ่งโซน) ง่ายแกก่ารเลือกใชบ้ริการ  

3.35 1.170 ปานกลาง  

ร้านอาหารและเครื่องดื่มมีป้ายโฆษณาร้านเห็นไดช้ ัดเจน

และสะดวกต่อการเขา้ถึง  

3.29 1.231 ปานกลาง  

อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ  3.27 0.664 ปานกลาง  

อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติอร่อย  3.25 1.092 ปานกลาง  

อาหารและเครื่องดื่มมีเอกลกัษณ์เฉพาะของพ ื้นที่ 2.81 0.994 ปานกลาง  

ผลรวมความพ ึงพอใจด้านร้านอาหารและเคร่ืองด ื่ม  3.31 0.937 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.21 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  อย ูใ่นระด ับปานกลาง มีค่า เฉลี่ย

เท ่ากบั  3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.937 เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของความพ ึงพอใจต่อ

ศ ักยภาพด ้านก ารตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  ด ้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

นกัท่องเที่ยวให ้ความพ ึงพอใจสูงสุดต่อจ  านวนร้านอาหารและเครื่องดื่มมีเพ ียงพอต่อการรองรับ

นกัท่องเที่ยวอย ูใ่นระดบัมากมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.580  รองลงมาคือ  การ

ให ้บริการมีมาตรฐานที่ดี  มีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.850  อย ู่ในระด ับมาก

เช่นเดียวกนั  ซึ่งในภาพรวมของความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม อย ู่ในระด ับ

ปานกลาง  

 

ตารางที่ 4.22 แสดงผลความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นที่พกั 

 

ความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยว 

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ความพ ึงพอใจ 
( x )  (SD)  

ที่พกัในพ ื้นที่ม ีจ  านวนเพ ียงพอ  3.59 0.871 มาก 

การให ้บริการที่พกัมีมาตรฐาน และคุณภาพเหมาะสม  3.39 0.982 ปานกลาง  

ที่พกัมีความปลอดภยั และต ั้งอย ูใ่นพ ื้นที่ท ี่เหมาะสม 3.38 1.212 ปานกลาง  

ที่พกั สะดวกต่อการเดินทาง และสะดวกต่อการใชบ้ริการ  3.38 1.131 ปานกลาง  

ที่พกัมีราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพและบริการ 3.33 0.617 ปานกลาง  

ที่พกัมีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ที่

เหมาะสมและน่าสนใจ 

3.32 0.980 ปานกลาง  

ที่พกัมีการแสดงป้ายอยา่งชดัเจนง่ายต่อการมองเห็น  3.30 0.714 ปานกลาง  

ที่พกัมีการโฆษณาราคาที่ชดัเจนและน่าสนใจ  3.29 0.912 ปานกลาง  

ผลรวมความพ ึงพอใจด้านที่พ ัก  3.37 0.927 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.22 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีความพ ึงพอใจต่อ ศ ักยภาพด ้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม อย ูใ่นระด ับปานกลาง มีค่า เฉลี่ย

เท ่ากบั 3.37  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.927  เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของความพ ึงพอใจต่อ
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ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นที่พ ัก  น ักท่องเที่ยวให ้ความพ ึง

พอใจสูงสุดต่อจ  านวนที่พกัมีเพ ียงพอต่อการรองรับน ักท่องเที่ยวอย ู่ในระด ับมากมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั 

3.59  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.871 รองลงมาคือ การให ้บริการมีมาตรฐานและคุณภาพเหมาะสม มี

ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.982 ซึ่ งอย ูใ่นระดบัปานกลาง โดยภาพรวมของความ

พ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นที่พกัอย ูใ่นระดบัปานกลาง  

 

ตารางที่ 4.23 แสดงผลความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว  

 

ความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยว 

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ความพ ึงพอใจ 
( x )  (SD)  

ความหลากหลายของกจิกรรมทางการท่องเที่ยวชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.31 0.621 ปานกลาง  

ความเหมาะสมของราคากจิกรรมที่ไดร้ับจากการ

ท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.20 0.787 ปานกลาง  

ความเหมาะสมของราคาค่าบริการในการเขา้ชมสถานที่

ท ่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.30 0.583 ปานกลาง  

ความสะดวกในการเดินทางจากสถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่งไป

ยงัอีกสถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่งบริเวณชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็ก 

3.33 0.982 ปานกลาง  

ความหมาลกหลายของรูปแบบขอ้มูลข่าวสารและสื่อประ

สัมพนัธ ์กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

3.25 0.857 ปานกลาง  

ความเพ ียงพอของขอ้มูลข่าวสารและสื่อประชาส ัมพนัธ ์

กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

3.28 0.782 ปานกลาง  

ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารและสื่อประชาส ัมพนัธ ์

กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

3.25 0.758 ปานกลาง  

การเขา้ถึงของขอ้มูลข่าวสารและสื่อประชาส ัมพนัธ ์

กจิกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

3.19 1.363 ปานกลาง  

ผลรวมความพ ึงพอใจด้านกิจกรรมการท่องเท ี่ยว 3.26 0.841 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.23 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีความพ ึงพอใจต่อ ศ ักยภาพด ้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ด ้านก ิจกรรมการท่องเที่ยว  อย ู่ในระด ับปานกลาง มีค่า เฉลี่ย

เท ่ากบั 3.26  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.841  เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของความพ ึงพอใจต่อ

ศ ัก ยภ าพ ด ้านก ารตล าดการท่อง เที่ยว ชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เห ล็ก  ด ้านก ิจ กรรมการท่อง เที่ย ว

นกัท่องเที่ยวให ้ความพ ึงพอใจสูงสุด  แต่อย ูใ่นระดบัปานกลางคือ ความสะดวกในการเดินทางจาก

สถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่งไปยงัอีกสถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่งบริเวณชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กอย ู่ในระด ับ

ปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.33  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.982  รองลงมาคือ  ความหลากหลายของ

กจิกรรมทางการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.621 และความเหมาะสมของราคาค่าบริการในการเข ้าชมสถานที่ท ่องเที่ยวแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็กมี

ค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.583 ซึ่งอย ูใ่นระดบัปานกลาง ตามล  าดบั  

 

ตารางที่ 4.24 แสดงผลความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน  

 

ความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยว 

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ความพ ึงพอใจ 
( x )  (SD)  

การเดินทางเข ้าถึงพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีถนนรองรับ

อยา่งสะดวกและเหมาะสม 

3.57 0.941 มาก 

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีจ  านวนถงัขยะที่เหมาะสม และ

เพ ียงพอต่อจ  านวนนกัท่องเที่ยว  

3.35 0.883 ปานกลาง  

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการจดัการขยะ เช่น ถงัแยกขยะ 

แสดงจุดทิ้งขยะที่ชดัเจน เป็นตน้ ไดเ้หมาะสม  

3.33 0.746 ปานกลาง  

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีไฟฟ้าและน  ้าประปาที่เพ ียงพอ

กบัจ  านวนนกัท่องเที่ยว  

3.30 0.881 ปานกลาง  

การเขา้ถึงพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีความสะดวกหลาย

ช่องทาง เช่น รถส่วนตวั ระบบขนส่งสาธารณะ  

3.29 0.844 ปานกลาง  

พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการให ้บริการระบบขนส่ง

สาธารณะที่ เหมาะสม หลากหลาย เช่น รถบริการสอง

แถว รถมอเตอร์ไซดร์ับจา้ง รถสามลอ้ถีบ เป็นตน้  

3.27 0.482 ปานกลาง  
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 

 

ความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยว 

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ความพ ึงพอใจ 
( x )  (SD)  

การให ้บริการระบบขนส่งสาธารณะมีราคาค่าบริการที่

เหมาะสม  

3.25 1.021 ปานกลาง  

การให ้บริการขนส่งสาธารณะมีการแสดงป้ายราคาอยา่ง

ชดัเจน  

3.21 1.156 ปานกลาง  

ผลรวมความพ ึงพอใจด้านปัจจัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่

ท่องเท ี่ยวชายแดน 

3.32 0.869 ปานกลาง 

การให ้บริการระบบขนส่งสาธารณะมีราคาค่าบริการที่

เหมาะสม  

3.25 1.021 ปานกลาง  

การให ้บริการขนส่งสาธารณะมีการแสดงป้ายราคาอยา่ง

ชดัเจน  

3.21 1.156 ปานกลาง  

ผลรวมความพ ึงพอใจด้านปัจจัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่

ท่องเท ี่ยวชายแดน 

3.32 0.869 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.24 นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีความพ ึงพอใจต่อ ศ ักยภาพด ้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก ดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน  อย ูใ่นระด ับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869 เม ื่อพ ิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมของความ

พ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  ด ้านปัจจ ัยพ ื้นฐานของ

พ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนนกัท่องเที่ยวให ้ความพ ึงพอใจสูงสุดต่อการเดินทางเข ้าถึงพ ื้นที่ท ่องเที่ยวมี

ถนนรองรับ อย ่างส ะดวกและ เห มาะสมอย ู่ใ นระด ับ มากมีค่า เฉลี่ย เท ่าก ับ  3.57 ส่ว นเบี่ยง เบน

มาตรฐาน 0.941 รองลงมาคือ  พ ื้นที่ท ่องเที่ยวมีจ  านวนถ ังขยะ เหมาะสม และเพ ียงพอต่อจ  านวน

นกัท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั  3.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.883 ซึ่ งอย ู่ในระด ับปานกลาง โดย

ภาพรวมของความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยวอย ูใ่นระดบัปานกลาง  
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จากก ารวิ เคราะห ์พ ฤติกรรมของน ักท่อง เที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย - 

ท่าขี้ เหล็กในภาพรวมรวมถือว ่าม ีความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็กอย ูใ่นระดบัปานกลาง รายละเอียดดงัตารางที่ 4.25  

 

ตารางที่ 4.25 แสดงผลรวมความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

 

ความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยว 

ระดับ  

คะแนนประเมิน  
ระดับ  

ความพ ึงพอใจ 
( x )  (SD)  

ความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นที่พกั  3.37 0.937 ปานกลาง  

ความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่

ท ่องเที่ยวชายแดน  

3.32 0.999 ปานกลาง  

ความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  3.31 0.869 ปานกลาง  

ความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว  3.26 0.841 ปานกลาง  

ผลรวม 3.31 0.911 ปานกลาง 

 

จากตาร างที่ 4.25 น ักท่อง เที่ย วส่ วนใหญ ่มีคว ามพ ึงพ อใจ ต่อ ศ ักยภาพ ด ้านก ารตลาด 

การท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กในผลรวมอย ู่ในระด ับปานกลาง มีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.31 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.911 โดยเรียงล  าดบัของระดบัศกัยภาพดงันี้  

1) นกัท่องเที่ยวมีความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพ ด ้านการตลาด ด ้านที่พ ัก  อย ู่ในระด ับ

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .937  ที่พ ักในพ ื้นที่ชายแดนแม่ส าย

และท่าขี้ เหล็กมีจ  านวนเพ ียงพอ มีความหลากหลายของระดบัการให ้บริการ คุณภาพการให ้บริการ

จะขึ้นอย ูก่บัการท  าการตลาดและกลุ่มเป้าหมายของที่พกัน ั้นๆ ราคาอย ูน่ระด ับที่เหมาะสมกบัขนาด

และมาตรฐานการให ้บริการ แต่ลกัษณะของที่พกัทางฝั่งแม่สายและฝั่งท ่าขี้ เหล็กจะมีความแตกต่าง

กนั กล่าวคือ ขนาดของที่พกัในฝั่งท ่าขี้ เหล็กจะใหญ ่เพราะมีบริการเสริมต่างๆ อาทิ คาสิโน บริการ

นวด สปอรตค์ลบั และบาร์ (สถานบนัเทิง) ซึ่ งก ็ม ีน ักท่องเที่ยวส ัญชาติไทยบ ้างกลุ่ม เท ่าน ั้นที่ได ้ม ี

โอกาสมาใชบ้ริการบ่อยครั้ ง ซึ่ งระด ับการประเมินความพ ึงพอใจอย ู่ในระด ับปานกลางเนื่องจาก

น ักท่อง เที่ยว มีท ัศนคติต่อที่พ ักว ่ามีศ ัก ยภ าพ ในการป รับปรุ งและ เปลี่ยนแปลงม าตรฐานการ

ให ้บริการ คุณภาพของห ้องพกัไดม้ากกว่าที่เป็นอย ูใ่นปัจจ ุบนั จ ึงประเมินให ้อย ู่ในระด ับปานกลาง 
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เพ ื่อ เ ป็ นแนวท างต่อ ก ารป รับป รุ งและ เพ ิ่ม ศ ักยภ าพ ด ้านก ารตล าด การตล าดในก ารรอ งรับ

นกัท่องเที่ยวในพ ื้นที่ต่อไป  

2) นกัท่องเที่ยวมีความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพด ้านการตลาด ด ้านปัจจ ัยพ ื้นฐานของ

พ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน อย ูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .999 

บริ เวณ ชายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็กจะมีก ารค ับค ั่งการจ ราจรติดข ัด  ท ั้ งรถที่ส ัญ จรไปมา รถ

นกัท่องเที่ยวที่ขา้มฝั่งไปท่าขี้ เหล็ก รถสามลอ้ขนส่งสินคา้ และบริการรถสาธารณะอื่นๆ บริเวณหน ้า

ด่านฯ ยาวไปเป็นระยะทางประมาณ 5 ก ิโลเมตร เป็นปัญหาที่ย งัไม่ส ามารถหาทางแกไ้ขได ้ ด ้วย

ลกัษณะของถนนและคอสะพานมีลกัษณะเป็นรูปคอขวด ประกอบกบั รถตอ้งเขา้พ ิธีการตรวจสอบ

เอกสารการยนืยนัส ัญชาติรถ และใบอนุญ าติของผ ูข้ ับขี่  ในเวลาเร่งรีบรถจะติดหนาแน่นมาก  คือ 

ช่วงเชา้เวลา 06.30 – 08.00 น. ฝั่งขาเขา้ประเทศไทยจะติดแน่นและช่วงเย ็น เวลา 16.30 – 18.30 น. 

ฝั่งขาออกประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์จะติดแน่น เพ ราะ เป็นช่วงที่ม ีการถ่ายออกของรถที่

ตอ้งการขา้มด่านฯ ให ้ทนักอ่นด่านปิดน ั้นเอง 

นอกจากนี้ฝั่งท ่าขี้ เหล็กระบบของปัจจยัพ ื้นฐานยงัไม่ม ีศกัยภาพเพ ียงพอในเอื้อต่อการ

ท่องเที่ย ว  โดย เฉพาะอย ่างย ิ่งถนนส ายหล ัก  ถนนส ายรอง  ตรอก /ซอยต่างๆ ย ังเป็นถนนลูกล ัง 

ตลอดจนน  ้าประปายงัมีระบบที่ไม่ม ีประสิทธิภาพ และยงัมีปัญหาเรื่องที่จอดรถท ั้งฝั่งแม่ส ายและฝั่ ง

ท ่าขี้ เหล็ก เพราะพ ื้นที่บริเวณหนา้ด่านฯ มีพ ื้นที่จ  ากดัในระยะรัศมี 3 กโิลเมตร เทศบาลต  าบลแม่สาย

และแขวงท่าขี้ เหล็กจ ึงมีการจดัสรรพ ื้นที่จอดรถไกลออกไปจากบริ เวณตลาดแม่สาย (สายลมจอย) 

และตลาดท่าขี้ เหล็ก (ท่าลอ้) โดยเฉพาะรถบสัขนาดใหญ ่จะมีปัญหาในการจอดบริ เวณหน ้าด่านฯ 

เป็นอยา่งมาก เพราะตอ้งใชพ้ ื้นที่ในการกล ับรถแต่ขนาดถนนแคบกว่าล  าต ัวรถ อีกท ั้ ง  การต ั้ งแผง

ลอยขายของบนถนนกก็ดีขวา้งการจราจรดว้ยเช่นกนั ดงัน ั้น นกัท่องเที่ยวจ ึงให ้ท ัศนคติต่อการเพ ิ่ม

ศกัยภาพด ้านการตลาดผลิตภ ัณฑ ์ปัจจ ัยข ั้นพ ื้นฐานได ้มากกว่านี้ ในตอบสนองต่อความต ้องของ

นกัท่องเที่ยวเอง 

3) น ักท่องเที่ยว มีคว ามพ ึงพอ ใจต่อศ ัก ยภ าพด ้านก ารตลาด  ด ้านร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม  อย ูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0 .869  น ักท่องเที่ยว

แสดงทศันคติว ่าพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็ก เป็นพ ื้นที่ท ี่ม ีความหลากหลายของ

อาหารที่ให ้บริการ สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของชาติพ ันธุ ์ในพ ื้นที่จ ึง เหมาะต่อการจ ัดท  า

แผนที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ม ีเอกลกัษณ์ของแต่ละชาติพนัธุ ์ อาทิ อาหารจีนยนูาน อาหารจีน ฮ ้อ 

อาหารพ ื้น เม ืองเหนือ  อาหารไต (เงี้ ยว ) อาหารไทย อาหารฝรั่ง  และอาหารอิสลาม โดยการจ ัด

ระเบียบและแบ่งโซนพ ื้นที่อยา่งชดัเจน ท  าการเผยแพร่และประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อมูลข่าวสารและการ

เขา้ถึงแหล่งร้านอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้  เพ ื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจนกัท่องเที่ยวที่จะไดเ้ลือก



135 

ตามความตอ้งการ ซึ่ งพ ื้นที่ร ้านอาหารและเครื่องดื่มบางส่วนอย ูใ่นตรอก/ซอยที่นกัท่องเที่ยวต่างถิ่น

ไม่สามารถเขา้ถึงได ้ดงัน ั้น เพ ื่อความสะดวกในการเขา้ถึงบริการจึงควรมีการพฒันาศกัยภาพในการ

เพ ิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ ์การเขา้ถึง คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม และการประชาส ัมพนัธ ์ได ้มากกว่าที่ม ี

ในปัจจ ุบนั 

4) นกัท่องเที่ยวมีความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาด ดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว 

อย ูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.841 เนื่องจากก ิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็กยงัมีข ้อก  ากดัอย ู่ ก ิจกรรมหล ักๆ คือ  การซื้ อ /ขาย

สินคา้ (ซ๊อปป้ิง) ท ั้งท ี่ศกัยภาพของพ ื้นที่ท ั้งสองฝั่งสามารถพฒันา ส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวได ้

อ ีกหลากหลายกจิกรรมดว้ยสภาพแวดลอ้ม ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางว ัฒนธรรม และ

การสร้างกจิกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพราะพ ื้นที่ม ีศกัยภาพท ั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษยส์ร้างขึ้น แต่ยงัขาดการผลกัดนั ความร่วมมือของผ ูม้ ีส่วนได ้ส่วนเสียใน

พ ื้นที่อยา่งจริงจงั  

 

4.3 การเปรียบ เทียบ ระด ับศักยภาพด้านการตลาดการท่ องเท ี่ยว ชายแดนแม่สาย -ท่ า

ข ี้เหลก็ของผู้ประกอบการ และระด ับความพ ึงพอใจต่อศักยภาพด้านการตลาดการ

ท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหลก็ของนกัท่องเท ี่ยว  

 

จากก ารศึกษ าศ ัก ยภ าพ ด ้านก ารตลาดก ารท่อ ง เที่ย ว ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก ขอ ง

ผ ูป้ระกอบการ และความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพ ด ้านการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็กของนกัท่องเที่ยว พบว่า ม ีทศันคติต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวในพ ื้นที่ท ี่แตกต่าง

กนั ผ ูป้ระกอบการถือไดว้ ่าเป็นผ ูใ้ห ้บริการสินค ้าและบริการ ( Supply)  น ักท่องเที่ยวถือได ้ว ่า เป็น

ผ ูใ้ชบ้ริการสินคา้และบริการที่ม ีความตอ้งการและไดร้ับการสนองตอบต่อความตอ้งการบนพ ื้นฐาน

ของความคาดหว ังที่สูงต่อสินค ้าและบริการที่จะได ้รับ  (Need/Demant)  ซึ่ งจะน  าไปสู่การพ ัฒนา

ศกัยภาพของสินคา้และบริการให ้ม ีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของน ักท่องเที่ยวอย ่างถูกต ้อง

และใชว้ ิธีการที่เหมาะสม ผ ูว้ ิจยัสรุปผลการเปรียบเทียบรายละเอียดดงัตารางที่ 4.26  

 



 

ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับศกัยภาพด้านการตลาดการท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กของผู้ประกอบการ และระดับความพึงพอใจต่อ
ศกัยภาพด้านการตลาดการท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็กของนักท่องเท่ียว 

 
 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก 

ผู้ประกอบการ 
ระดับ
ศักยภาพ 

นักท่องเท่ียว 
ระดับ
ศักยภาพ 

ระดับความ
แตกต่าง 
(X1 – X2) 

ระดับ 
คะแนนประเมิน 

ระดับ 
คะแนนประเมิน 

( x )1 (SD) ( x )2 (SD) 
ศักยภาพด้านปัจจยัพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่องเท่ียวชายแดน 3.63 0.901 มาก 3.32 0.999 ปานกลาง - 0.31 
ศกัยภาพด้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  3.57 0.750 มาก 3.31 0.869 ปานกลาง - 0.26 
ศกัยภาพด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 3.52 0.823 มาก 3.26 0.841 ปานกลาง - 0.26 
ศกัยภาพด้านท่ีพัก  3.51 0.818 มาก 3.37 0.937 ปานกลาง - 0.14 

ผลรวม 3.56 0.819 มาก 3.33 0.933 ปานกลาง - 0.23 

136 
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จากตารางที่ 4.26 เม ื่อเปรียบเทียบระด ับศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็กของผ ูป้ระกอบการ และระดบัความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กของน ักท่องเที่ยว  โดยภาพรวมแล ้วมีความแตกต่างกนัของระด ับการ

ประเมินและระดบัความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

น ัน่หมายความว่า ช่องว ่างของศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว มีความไม่สอดคล ้องกนัที่ต ้อง

ไดร้ับการพฒันาให ้เก ิดความสอดคล ้องต่อความต ้องการและการรองรับน ัก ท่องเที่ยวซึ่ งจากผล

การศึกษาจะน  าไปสู่ขอ้เสนอแนวทางส  าหรับการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย น  าเสนอรายละเอียดในส่วนที่ 4.4 ต่อไป  

เม ื่อพ ิจารณาความไม่สอดคลอ้งกนั  พบว่า ในภาพรวมศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กมีระด ับความแตกต่างของศ ักยภาพด ้านการตลาดที่ระด ับ  – 0 .23  น ั่น

หมายความว่า ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวในพ ื้นที่แม่สายและท่าขี้ เหล็กและพฤติกรรมของ

นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก น ักท่องเที่ยวมีความคาดหว ังต่อการ

พฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กมีส ัดส่วนที่สูงต่อการพฒันาคุณภาพและความพร้อม

ของบุคลากร ความคาดหวงัในการสร้างเอกลกัษณ์ของแม่ส ายและท่าขี้ เหล็ก  และการรักษาความ

เป็นแม่สาย เนื่องจากพ ื้นที่แม่สาย-ท่าขี้ เหล็กมีความโดดเด่นทางการท่องเที่ยวเฉพาะการเดินทางมา

ซื้อสินคา้อุปโภคบริโภคราคาถูกเป็นหล ัก  ซึ่ งไม่ม ีจ ุด เด่น (Landmark)  หรือแหล่งท่องเที่ยวที่เน ้น

เอกลกัษณ์ของแม่สายและท่าขี้ เหล็ก  เอกลกัษณ์เป็นตวับ่งชี้ถ ึงลกัษณะของพ ื้นที่และสื่อความหมาย

ของวิถีชุมชนและวฒันธรรมชายแดนที่จะเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและความต ้องการเดินทางเข ้ า

มาในพ ื้นที่ เพ ื่อการเขา้ถึงพ ื้นที่อยา่งแทจ้ริงที่จะ เป็นท ั้ งจ ุดดึงดูดและจุดพ ักส  าหรับน ักท่องเที่ยวที่

ตอ้งการเรียนรู ้ว ิถ ีชุมชน ความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมสองฟากฝั่งเขตแดนที่ม ีท ั้งความ เหมือน

และแตกต่างที่เกดิผสมกลมกลืนส ั่งสมดว้ยระยะเวลากนัอย ่างลงต ัว เป็นเอกล ักษณ์ที่ส ามารถสร้าง

จ ุดดึงดูดเพ ิ่มขึ้นมากกว่าการเดินทางมาเพ ียงซื้อสินคา้ราคาถูกเท่าน ั้น  

โดยศกัยภาพดา้นปัจจยัพื้นฐานของพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีระดบัของความแตกต่างที่มากกว่า

ศ ักยภาพด ้านอื่นที่ระด ับ  – 0 .31  น ั่นหมายความว่า น ักท่องเที่ยวมีความคาดหว ังต่อการพ ัฒนา

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่การท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กเป็นอนัด ับแรก เนื่องจากสภาพการ

พฒันาของแม่ส ายและท่าขี้ เหล็กยงัไม่สอดคล ้องกนัที่สะท ้อนภาพล ักษณ์ของความพร้อมที่ไม ่

เท ่ากนัของพ ื้นที่ ท ั้งนี้การพฒันาต ั้งแต่ระดบัแผนงานไปจนถึงระดบัปฏิบตัิการยงัไม่สอดคล ้องและ

ต่อเนื่องกนั ยกตวัอยา่งเช่น การพฒันาบริเวณคอสะพานแห่งที่ 1 ท ี่เกดิความเสียหายจากการกดัเซาะ

ของน  ้าป่าในช่วงเกดิภยัพ ิบตัิน  ้าท ่วมท  าให ้คอสะพานเคลื่อนซึ่ งทางทอ้งถิ่นแม่สายได ้เสนอแผนการ

ปรับปรุงและซ่อมแซม แต่ทางฝั่งท ่าขี้ เหล็กยงัติดเงื่อนไขของแผนการด  าเนินงานเรื่ องด ังกล่าว  ใน
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ภาพรวมแลว้ศกัยภาพดา้นปัจจยัพื้นฐานของพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กยงัต ้องได ้รับการ

พฒันา ปรับปรุงและแกไ้ข  

ศกัยภาพด ้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีระด ับความแตกต่างที่รองลงมาเป็นอ ันด ับ  2  ที่

ระด ับ– 0 .2 6  น ั่นห มายคว าม ว่า ศ ัก ยภาพด ้านร้านอาหารและเครื่อ งดื่ม กบั ความต ้องก ารขอ ง

นกัท่องเที่ยวยงัไม่สอดคลอ้งกนัตอ้งไดร้ับการพฒันา เนื่องจากการเขา้ถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มที่

ม ีความห ลากหล ายยงัไม่สะดว กและมีค วามพร้อม  เพ ราะน ักท่องเที่ย วส่วนใหญ ่ที่เดินทางม า

ท่องเที่ยว เป็นคนนอกพ ื้นที่ และแนวโน ้มการเพ ิ่มขึ้ นของน ักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ

น ักท่อ ง เที่ย วช าวจีน จะ เพ ิ่ม ขึ้ นอ ย ่างต่อ เนื่อง  การ เตรี ยม ความพร้อมส  าหรับ การพ ัฒ นาด ้าน

ร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งท ี่ผ ูป้ระกอบการท ั้งรายเล็ก รายใหญ ่ ตลอดจนภาคส่วนท ้องถิ่นต ้อง

จดัการอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจน เพ ื่อการเพ ิ่มศกัยภาพในการเขา้ถึง การให ้บริการ และการเพ ิ่ม

รายไดข้องผ ูป้ระกอบการในพ ื้นที่ 

ศกัยภาพดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยวมีระดบัความแตกต่างที่รองลงมาเป็นอ ันด ับ  2  เช่นกนัที่

ระด ับ  – 0 . 26  น ั่นหม ายคว ามว่า  ความหลากหลายของก ิจกรรมก ารท่อ งเที่ย วขอ งพ ื้นที่ย งัไม่

ตอบสนองต่อความคาดหวงัของน ักท่องเที่ยว  เนื่องจากน ักท่องเที่ยวส่วนใหญ ่ที่มาจะมาเพ ื่อซื้ อ

สินค ้าร าคาถูก  ส ัก การะและไห ว ้พระท ั้ งฝั่ ง แม่ส ายและฝั่ งท ่าขี้ เหล็ก เท่าน ั้น  ส่วนฝั่ งท ่าขี้ เหล็ก

กจิกรรมจะเนน้การท่องเที่ยวยามค  ่าคืน ซึ่ งนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่กเ็ป็นคนในรัฐฉาน ประ เทศเมียน

มาร์ และมีนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบการเสี่ยงโชคบา้งเท่าน ั้น เอง ซึ่ งน ักท่องเที่ยวที่เน ้นก ิจกรรม

การท่องเที่ยวยงัมีทศัคติว ่าควรไดร้ับการปรับปรุงและพฒันาก ิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าที่ม ีอย ู่

ในปัจจ ุบนั 

ศกัยภาพดา้นที่พกัมีระดบัความแตกต่างนอ้ยกว่าดา้นอื่นๆ ที่ระดบั – 0.14 น ัน่หมายความว่า 

ดา้นที่พกัการให ้บริการตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวมากกว่าด ้านอื่นๆ เนื่องจากที่

พ ักในพ ื้นที่จ ะสอดคล ้อ งกบัว ัตถุปรสงค ์การเข ้าพ ัก ของน ักท่อ งเที่ย ว  คือ  พ ัก ไม่นาน (ค ้างคืน

ช่วงเวลาส ั้น เช่น 1-2 คืน) ราคาและมาตรฐานการให ้บริการก ็ม ีความสอดคล ้องกนั  ขณะเดียวกนั

นกัท่องเที่ยวกม็ ีความคาดหวงัให ้เกดิการพ ัฒนาศ ักยภาพด ้านที่พ ักให ้ได ้มาตรฐานมากกว่านี้  เช่น 

ทกัษะดา้นภาษา ความกระตือรืนร้น การพ ัฒนาองค ์ความรู ้ของพน ักงานการให ้บริการ ตลอดจน

กฎระเบียบร่วมก ันของผ ูป้ ระกอบการในพ ื้ นที่ท ี่ช ัด เจน เพ ื่อ การดึงดูดน ักท่อ งเที่ยว ให ้เพ ิ่มขึ้ น

มากกว่าที่เป็นอย ูใ่นปัจจ ุบนั  

ดงัน ั้นการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กผ ูม้ ีส่วนเก ี่ยวข ้องมีความคาดหว ัง

การสนบัสนุนจากภาครัฐ ส  าหรับการส่งเสริมความพร้อมดา้นการคมนาคมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และความคาดหวงัในการจ ัด การการท่องเที่ยวอย ่างย ัง่ย ืน  นอกจากน ั้น 
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การมีส่วนร่วมจากภาคชุมชนเป็นองค ์ประกอบพ ื้นฐานส  าค ัญต่อการข ับ เคลื่อนการพ ัฒนา ความ

ชดัเจนของกฎหมาย เพ ื่อรองรับมาตรฐานการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กสู่ส ากล ท ั้ งนี้ การ

พฒันาตอ้งอาศยัความสัมพนัธ ์ระหว่างประเทศ ยทุธศาสต ร์การพ ัฒนาการท่องเที่ยวท ั้ งแม่ส ายใน

ฐานะประเทศไทย กบัท่าขี้ เหล็กในฐานะประเทศเมียนมาร์ต ้องมีข ้อตกลงและความร่วมมือกนั

เฉพาะอยา่งย ิง่ความร่วมมือการพฒันาในระดบัทอ้งถิ่นที่ม ีความส ัมพนัธ ์ใกล ้ชิดระหว่างกนัท ั้ งภาค

ประชาชน ภาคธุรกจิ และภาครัฐ (ทอ้งถิ่น)  

จากขอ้มูลในขา้งตน้แสดงให ้เห็นถึงความคาดหวงัต่อการพ ัฒนาความพร้อมของบุคลากร

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพ ื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ 

ซึ่ งเป็นความคาดหวงัการพฒันาบุคลากรทุกระดบั เป็นการพฒันาฝีมือแรงงานท ั้งในระบบและนอก

ระบบ นอกจากนี้การพฒันาศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวต ้องได ้รับการพ ัฒนาควบคู่การ

พฒันาบุคคลากรดา้นการท่องเที่ยว  เพ ื่อให ้ส ามารถแข่งข ันกบัแหล่งท่องเที่ยวอื่นท ั้ งในและนอก

ประเทศได ้อย ่างเต็มศ ักยภาพ  โดยเฉพาะในช่วงเปิดการค ้าเสรีท ี่จะมีคนจากหลายประเทศเดิน

ทางเขา้มาท่องเที่ยวและท  างาน ด ังน ั้นการเตรียมพ ัฒนาความสามารถของคนและองค ์ประกอบ

ทางการท่องเที่ยว จ ึงเป็นปัจจ ัยส  าค ัญ ในการขยายต ัวของภาคธุรก ิจและตอบสนองกบัตลาด การ

ท่องเที่ยว อยา่งไรกด็ีการคงอย ูซ่ึ่ งเป็นเอกลกัษณ์ของชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กก ็เป็นอีกหนึ่งปัจจ ัย

ที่ส  าคญัที่ไดร้ับความคาดหวงัอยา่งสูง  

 

4.4 ข้อเสนอแนวทางการพฒันาการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่ าข ี้เหล ็ก อ  าเภอแม่สาย 

จงัหวดัเชียงราย  

 

จากการศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1 และวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 ในขา้งตน้  พบว่า จ  าเป็นต ้องให ้

ความส  าคญัในการพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวให ้สามารถรองรับและสอดคล ้องต่อ

ความต ้องก ารขอ งน ักท่องเที่ยวและการแข่งข ันก ับประ เทศเพ ื่อนบ ้าน จากก ารประเมิน ระด ับ

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กของผ ูป้ระกอบการมีความคิดเห็นว ่า

ศ ักยภาพด ้านก ารตล าดก ารท่อ งเที่ยว  ภ าพรวมมีศ ักยภ าพ อย ู่ในระด ับม าก น ั่นหม ายความว่า 

องคป์ระกอบการท่องเที่ยวในพ ื้นที่แม่สาย-ท่าขี้ เหล็กมีศ ักยภาพที่พ ร้อมต่อการรองรับและบริการ

น ักท่องเที่ย ว  แต่ในขณะเดียวกนัระด ับ ความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดก ารท่องเที่ย ว

ชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เห ล็กของน ักท่องเที่ยว  ภ าพรวมอย ู่ในระด ับปานกลาง น ั่นหมายความว่า

ศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยวยงัไม่สอดคล ้องตอบสนองต่อความต ้องการที่คาดหว ังไว ้

อาจจะสืบเนื่องมาจากโอกาสในการเลือกสินคา้และบริการซึ่ งม ีความคาดหว ังในระด ับที่สูงถึงสูง
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มาก ดงัน ั้น จากขอ้คน้พบของการพฒันาศกัยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว  ผ ูว้ ิจ ัยจ ึงมีข ้อ เสนอ

แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  เพ ื่อการสร้างความสมดุลช่องว ่างทาง

ศกัยภาพของผ ูป้ระกอบการและความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวให ้ม ีความสอดคลอ้งกนัมากขึ้ น  โดย

น  าเสนอรายละเอียดของแนวทางส  าหรับการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอ

แม่สาย จงัหวดัเชียงราย ดงันี้  

 

4.4.1 แนวทางการพ ัฒนาการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  ด้านปัจจัยพ ื้นฐานของ

พ ื้นที่ท่องเท ี่ยวชายแดน  

จากการศึกษาและจ ัดท  าการประชุมกลุ่มย ่อย (Focus Group)  11 คน สรุปผลการเสนอ

แนวทางในการพ ัฒนาก ารท่องเที่ย วชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กในด ้านปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่

ท ่องเที่ยวชายแดน น  าเสนอรายละเอียดดงันี้  

1) การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ ื้นฐานท ั้งฝั่งแม่สายและท่าขี้ เหล็ก  อาทิ

เช่น ถนนสายหลกั ถนนสายรองให ้พร้อมต่อการใชง้านอยา่งต่อเนื่อง เพราะพ ื้นผ ิวถนนมีการช  ารุด

อย ูบ่ ่อยครั้ งจากการกดัเสาะของน  ้า และการบรรทุกน  ้าเกนิพ ิกดัของรถขนส่งสินคา้ 

2) ส่งเสริมการพฒันาและ/หรือปรับปรุงดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวต่างๆ 

เช่น การให ้บริการห ้องน  ้ าห ้องสุขา ระบบขนส่งสาธารณะในการเข ้าถึงพ ื้นที่ท ่องเที่ยว  ถ ังขยะ 

ระบบน  ้าประปา ระบบบ  าบดัน  ้าเสีย การก  าจดัขยะมูลฝอย และสถานที่จอดรถ  

3) การพฒันาและปรับปรุงการควบคุมจ  านวนรถให ้บริการขนส่งน ักท่องเที่ยวใน

พ ื้นที่ให ้เขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวไดส้ะดวก และง่ายต่อการเขา้ถึง 

4) การสร้างมาตรฐานราคาการให ้บริการโครงสร้างพ ื้นฐาน อาทิเช่น  ราคาห ้องน  ้ า 

ราคาสถานที่จอดรถ และอตัราค่าโดยสาร เพ ื่อความเป็นธรรมต่อน ักท่องเที่ยวและผ ู ้ให ้บริการได ้

เขา้ถึงบริการที่ม ีมาตรฐานดา้นราคาที่ชดัเจน  

5) การพฒันาและปรับปรุงดา้นสื่อและการประชาส ัมพนัธ ์ การท  าระบบฐานข ้อมูล

เก ีย่วกบัปัจจยัพ ื้นฐานของสถานที่ท ่องเที่ยวที่ไดม้าตรฐานมีความทนัสมยัและอยา่งต่อ เนื่อง เก ี่ยวกบั

การท่องเที่ยวชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็ก  

กล่าวได ้ว ่า  การพ ัฒนาปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนในการเชื่อมโยงระด ับ

ภูม ิภาคและระดบัพ ื้นที่ การเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจยัเบ ื้องตน้ที่จะท  าให ้เก ิดความสะดวกใน

การท่องเที่ยว ถึงแมแ้ม่สายจะมีสาธารณูปโภคพ ื้นฐานดา้นถนนที่ค ่อนข ้างพร้อมในระด ับหนึ่ง  แต่

เพ ื่อให ้ด  ารงไวซ้ึ่ งการท่องเที่ยวในอตัราที่สูงต่อไปในอนาคต และเป็นประตูเชื่อมกลุ่มอนุภ ูม ิภ าคลุ่ม

น  ้าโขง แม่สายจะตอ้งยกระดบัความสะดวกที่จะเชื่อมต่อดา้นคมนาคมกบัประเทศต่างๆ  และพ ัฒนา
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ความร่วมมือกบัท่าขี้ เหล็กส  าหรับการพ ัฒนาสาธารณูปโภคพ ื้นฐานด ้วยเช่นกนั  เนื่องจากความ

เชื่อมโยงทางโครงสร้างพ ื้นฐานในพ ื้นที่จะท  าให ้นกัท่องเที่ยวตอ้งการเดินทางเขา้มาในพ ื้นที่มากขึ้ น 

เป็นการเปิดและขยายโอกาสการท่องเที่ยวท ั้ง 2 ฝั่งประเทศไปพร้อมกนั  

 

4.4.2 แนวทางการพ ัฒนาการท่อง เท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  ด้านร้านอาหารและ

เคร่ืองด ื่ม  

จากการศึกษาและจ ัดท  าการประชุมกลุ่มย ่อย (Focus Group) 11  คน สรุปผลการเสนอ

แนวทางในการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กในด ้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

น  าเสนอรายละเอียดดงันี้  

1) การพฒันาและส่งเสริมการจดัพ ื้นที่ (แบ่งโซน) และการจ ัดท  าแผนที่ร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม โดยการแยกตามประเภทของอาหารที่ม ีความหลากหลาย เช่น อาหารจีนยนูาน อาหาร

จีนฮอ้ อาหารพ ื้นเม ืองเหนือ อาหารไต (เงี้ ยว) อาหารไทย อาหารฝรั่ง  และอาหารอิสลาม  เพ ื่อการ

สร้างผลิตภณัฑท์ ี่ม ีความเป็นเอกล ักษณ์เฉพาะพ ื้นที่ เพ ื่อการสร้างความแตกต่างส  าหรับการเพ ิ่ม

มูลค่าของการให ้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มอยา่งเป็นระบบและชดัเจน เช่น ป้ายบอกทาง ช่อง

ทางการซื้อบริการ การเพ ิ่มโอกาสส  าหรับการเลือกซื้อสินคา้และบริการ ตลอดจนการเขา้ถึงพ ื้นที่ได ้

ง่าย สะดวกมากขึ้นจะส่งผลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเที่ยว  

2) ส่ง เส ริ ม ผ ู ้ป ระ กอบการส ร้า งม าตรฐานและคุณ ภ าพ อ าห ารและ เครื่ อ งดื่ม  

โดยเฉพาะอยา่งย ิง่อาหารและเครื่องดื่มท ้องถิ่น  เพราะการต ัดราคาและลดคุณภาพ  จะอ ันน  าไปสู่

ปัญหาวงจรของกบัดกัราคาต  ่า  ผ ูป้ ระกอบการในท ้องถิ่น เองก ็ไม่ได ้ตระหน ักถึงความส  าค ัญของ

คุณภาพอาหารและเครื่องดื่มของตน 

3) ก ารพ ัฒ นา และปรับป รุ งคุณ ภ าพ ก าร ให ้บ ริ ก าร ในก ารให ้ค ว า มม ั่น ใ จ แ ก ่

นกัท่องเที่ยวเก ีย่วกบัมาตรฐานการให ้บริการ ความสะอาด และคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม 

โดยผ ูป้ระกอบการควรมุ่งเนน้ไปที่ความรู ้ความสามารถในการจดัการที่ถ ูกตอ้งอยา่งเป็นระบบ  

 

4.4.3 แนวทางการพ ัฒนาก ารท่อ ง เท ี่ยว ชายแดนแม่ สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  ด้านกิจกรรมการ

ท่องเท ี่ยว  

จากการศึกษาและจ ัดท  าการประชุมกลุ่มย ่อย (Focus Group) 11  คน สรุปผลการเสนอ

แนวท างในการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เห ล็กในด ้านก ิจกรรมการท่อง เที่ย ว 

รายละเอียดดงันี้  
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1) การพฒันาและส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยวในพ ื้นที่ให ้ม ีความหลากหลาย เพ ื่อ

เป็นทางเลือกของนกัท่องเที่ยว เพ ิ่มความสนใจและระยะเวลาอาศยัในพ ื้นที่  เพ ิ่มมูลค่าก ิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็ก เพ ื่อสร้างจ ุดขายและจุดดึงดูดน ักท่องเที่ยวควรมี

การพฒันากจิกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ  ในการดึงดูดน ักท่องเที่ยว  ซึ่ งต ้องให ้ความส  าค ัญกบัการ

บริหารจดัการทรัพยากรที่ด ี เพ ิ่มความรู ้ และการจดัหาเงินทุนในการสร้างมูลค่าเพ ิ่ม  ห ากไม่ม ีการ

พฒันาจะท  าให ้รายไดจ้ากการท่องเที่ยวของชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กลดต  ่าลงและไม่ม ีประสิทธิผล 

หากไม่ม ีแผนการพฒันาและจดัการการท่องเที่ยวของพ ื้นทีอ่ยา่งจริงจงัการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย

และท่าขี้ เหล็กก ็ม ีแนวโน ้มที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพต  ่าลง ราคาถูกลง ไม่ส ามารถดึงดูดให ้

นกัท่องเที่ยวมาเที่ยวซ  ้ า ไม่ม ีความแปลกใหม่ และความหลากหลายเพ ิ่มเติมดงัที่เป็นอย ู ่

2) การส่งเสริมและพฒันาควรมีการวางแผนเชิงย ุทธศาสตร์แบบบูรณาการระด ับ

พ ื้นที่ เช่น ระดบัจงัหวดั ระดบัทอ้งถิ่น และผ ูป้ระกอบการที่ยงัไม่ประสานครอบคลุมทุกก ิจกรรมที่

เก ีย่วขอ้งกบัการท่องเที่ยวและบริการ ยงัไม่ม ีเป้าหมายที่เป็นเอกภาพร่วมกนัเพ ียงพอที่จะ เข ้าใจถึง

แนวทางการพฒันาและเป้าหมายในอนาคต อยา่งไรกต็ามแมน้ว ่าจะมีแผนการที่ชดัเจนแลว้ ยงัต ้องมี

การด  าเนินการถ่ายทอดท  าความเขา้ใจกบัผ ูเ้ก ีย่วขอ้ง เพ ื่อท  าให ้เก ิดความร่วมมือ  และกระตุ ้น การมี

ส่วนร่วม อนัจะช่วยแกป้ัญหาการกระจดักระจายของแผนและการประสานงานระหว่าง หน่วยงาน

และองคก์รให ้ดีขึ้น  

 

4.4.4 แนวทางการพ ัฒนาการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก ด้านที่พ ัก  

จากการศึกษาและจ ัดท  าการประชุมกลุ่มย ่อย (Focus Group) 11  คน สรุปผลการเสนอ

แนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กในดา้นที่พกั รายละเอียดดงันี้  

1) การพฒันาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล เนื่องจากที่พกัเป็นอุตสาหกรรมที่ต ้องใช ้

บ ุคลากรจ  านวนมาก ดงัน ั้นจ ึงจ  าเป็นตอ้งให ้ความส  าคญักบัทรัพยากรบุคคลอนัเป็นพ ื้นฐานของการ

บริการ บุคลากรในธุรกจิ/กจิการดา้นการท่องเที่ยวจ  าเป็นตอ้งยกระดบัความสามารถท ั้งด ้านความรู ้ 

ทกัษะ และความเป็นมืออาชีพ ในการให ้บริการด ้านการท่องเที่ยวย ิ่งขึ้ น  ซึ่ งส าเหตุส  าค ัญที่ท  าให ้

บ ุคลากรดา้นการท่องเที่ยวด ้อยคุณภาพน ั้น  เก ิดจากระบบการศึกษาและระบบการฝึกอบรมที่ไม ่

ตอบสนองความตอ้งการของผ ูป้ระกอบการและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว  รวมถึงการท  าความ

เขา้ใจกบัการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยา่งบูรณาการและย ัง่ยนื  

2) การสร้างและพฒันาขีดความสามารถของผ ูป้ระกอบการดา้นที่พกัให ้ตระหน ักถึง

คุณค่าและความส  าค ัญของการให ้บริการ ท ั้ งมาตรฐานการให ้บริการ มาตรฐานค่าบริการ และ

มาตรฐานคุณภาพสภาพที่พกั  
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3) การส่งเสริมและการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผ ูป้ระกอบการท ั้ งฝั่ งแม่

สายฝั่งท ่าขี้ เหล็ก และองคก์ร/หน่วยงานในการด  าเนินการพฒันาดา้นที่พกัให ้ม ีความสอดคล ้องและ

ทิศทางเดียวกนั เพ ื่อให ้เก ิดการแลกเปลี่ยนข ้อมูลข่าวสารด ้านการท่องเที่ยวและการพ ัฒนาพ ื้นที่ 

เพ ราะห ากไม่ม ีก ารพ ัฒ นากรอบคว าม ร่ว มมือและ เครือ ข่า ยของผ ูป้ ระ กอบการ  ภ าครัฐ  และ

หน่วยงานที่เก ีย่วขอ้งในการผลกัดนักจ็ะไม่กอ่ให ้เกดิความเขม้แข็งและขาดอ  านาจในการต่อรอง ต่อ

การเปลี่ยนแปลงและความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวได ้ 

จากขอ้เสนอแนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย  

จงัหวดัเชียงราย สรุปไดด้งัตารางที่ 4.27 

 



 

ตารางท่ี 4.27 สรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวชายแดนแม่สาย-ท่าข้ีเหล็ก อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 
 

ข้อเสนอ แนวทางการพัฒนา ผู้ด าเนินการ 
ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวชายแดน 

  พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท้ังฝ่ังแม่สายและท่าข้ีเหล็ก 
  ส่งเสริมการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงด้านปัจจัยพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 
  การพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมจ านวนรถให้บริการขนส่งนักท่องเท่ียว 
  การสร้างมาตรฐานราคาการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การพัฒนาและปรับปรุงด้านส่ือและการประชาสัมพันธ์ 

  ภาครัฐและภาคเอกชน 

ด้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม    การพัฒนาและส่งเสริมการจัดพ้ืนท่ี (แบ่งโซน) และการจัดท าแผนท่ีร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  
  ส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างมาตรฐานและคุณภาพอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการให้ความม่ันใจแก่นักท่องเท่ียว  

  ภาครัฐและภาคเอกชน 

ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว  การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้มีความหลากหลาย  
 การส่งเสริมและพัฒนาควรมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการระดับพ้ืนท่ี  

  ภาครัฐและภาคเอกชน 

ด้านท่ีพัก   การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล  
  การสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
  การส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งผู้ประกอบการ 

  ภาครัฐและภาคเอกชน 
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บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจยัเรื่อง “แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย 

จงัหวดัเชียงราย” มีวตัถุประสงคเ์พ ื่อศึกษาสภาพบริบทและศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย เพ ื่อศึกษาพฤติกรรมของน ักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย และ เสนอแนว

ทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 

การวิจ ัย ครั้ งนี้ ผ ู ้ว ิจ ัย ได ้ท  าก ารเก ็บ รวบ รวมข ้อมูลทุติยภ ูม ิจ ากแหล่งว ิช าการในเรื่ องที่

เ ก ี่ย ว ข ้อ ง และข ้อมูล ป ฐมภูม ิโด ยใช ้แ บบสัม ภ า ษณ์  (Interview) จ า กกลุ่ ม ผ ู ้ให ้ ข ้อ มู ลห ล ัก 

ประกอบดว้ย ผ ูป้ระกอบการให ้บริการการท่องเที่ยว ผ ูป้ระกอบการดา้นการท่องเที่ยวและ เจ ้าหน ้าที่

ด ้านการท่อ งเที่ย วขอ งหน่ว ยงานภ าครัฐ  จ  านวน 1 1  คน  แบบสอบถาม (Questionnaire)  จาก

ผ ูป้ระกอบการชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก จ  านวน 100  ราย และอีก  จากน ักท่องเที่ยวที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก จ  านวน 400 ราย จากน ั้นท  าการว ิเคราะห ์ข ้อมูลโดยใช ้

ว ิธีการว ิเคราะห ์เนื้อหา (Content Analysis) จากผลการส ัมภาษณ์ และใช ้ว ิธีการว ิเคราะห ์สถิติเชิง

พรรณนา จากแบบสอบถามเพ ื่อจะช่วยตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจ ัย  ผลการวิจ ัยและข ้อค ้นพบที่

ไดจ้ากการวิจยัโดยแยกรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วนดงันี้  

 

5.1 สรุปผลการวจิยั  

 

การพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กถือได ้ว ่า เป็นความท ้าทายของภาครัฐ 

ภาคเอกชน ชุมชน/ทอ้งถิ่น และความสัมพ ันธ ์ระหว่างประ เทศในการวางย ุทธศาสตร์การพ ัฒนา

พ ื้นที่โดยเฉพาะโครงสร้างพ ื้นฐานและองค ์ประกอบทางการท่องเที่ยวให ้ม ีความสอดคล ้องกนั 

ส  าหรับการรองรับนกัท่องเที่ยวที่เพ ิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง อีกท ั้งการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

และการเป็นพ ื้นที่เขตเศรษฐกจิพ ิเศษ การเพ ิ่มศกัยภาพทางการท่องเที่ยวจ ึงถือไดว้ ่าม ีความส  าค ัญต่อ

การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลกัของการพฒันาประเทศซึ่งตอ้งอาศยั   
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ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขบัเคลื่อนและผล ักด ันการพ ัฒนาอย ่างจริงจ ัง  จากผลการวิจ ัยแนว

ทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กที่สะท ้อนผ ่านบทสัมภาษณ์ แบบสอบถาม

เอกสารและวรรณกรรมที่เก ีย่วขอ้งสรุปผลตามวตัถุประสงคต์่อไปนี้  

 

5.1.1 สภาพบริบทและศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  

5.1.1.1 สภาพบริบทดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

จากการวิจยัสภาพบริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริบทที่พ ัก 

บริบทกจิกรรมการท่องเที่ยว  และบริบทปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ พบว่า   

1) บริบทแหล่งท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  พบว่า ล ักษณะท ั่วไป

ของแหล่งท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนท ั้งฝั่งแม่สาย ประเทศไทย และแขวงท่าขี้ เหล็ก  ประ เทศเมียน

มาร์  

(1) สภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แม่ส าย  มีแหล่งท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ ในที่นี้หมายถึงเฉพาะเขตเทศบาลต  าบลแม่สายเท่าน ั้น  ม ี 3  แหล่ง คือ  1 )น  ้ าบ ่อหลวง

แม่สายหรือว ่าน  ้าบ ่อหย ัก๊  2 )  ศ ูนยพ์ ัฒนาพ ันธุ ์พ ืชจ ักรพ ันธ ์เพ ็ญศิริ  และ3)ศูนยว์ ิจ ัยและพ ัฒนาชา

น  ้ามนัและพ ืชน  ้ามนั ท ่าขี้ เหล็ก มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ทางการเมียนมาร์ไม่อนุญาตให ้เข ้า

ในพ ื้นที่และยงัไม่ม ีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากนกัส  าหรับแขวงท่าขี้ เหล็ก 

(2) แหล่งศิลปวฒันธรรม แม่สายมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปว ัฒนธรรม 

ในที่นี้หมายถึงเฉพาะเขตเทศบาลต  าบลแม่สายเท่าน ั้น ม ี 2 แหล่ง คือ พระธาตุดอยเวา และว ัดถ  ้ าผา

จม และท่าขี้ เหล็ก ม ีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวฒันธรรมที่ไดร้ับความนิยม 5 แหล่งคือ วดัพระธาตุโม

นิน วดัเจา้แม่กวนอิม วดัสายเมือง เจดียช์เวดากอง(จ  าลอง) และวดัพระหยกขาว  

(3) แหล่งบริการสินคา้ (แหล่งช๊อป ป้ิง)  แม่ส าย  มีแหล่งบริการสินค ้า 

(แหล่งช๊อปป้ิง)ในที่นี้หมายถึงเฉพาะเขตเทศบาลต  าบลแม่สายเท่าน ั้น  ม ี 3  แหล่ง คือ  ตลาดน ้อยไม ้

ลุงขน ตลาดดอยเวา และตลาดสายลมจอย ท่าขี้ เหล็ก มีแหล่งบริการสินคา้ (แหล่งช๊อป ป้ิง)  1 แหล่ง 

คือ ตลาดท่าขี้ เหล็ก 

2) บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหารและเครื่องดื่มในพ ื้นที่แม่ส าย

จะประกอบดว้ย ร้านอาหารพ ื้นเม ือง (อาหารเหนือ) ร้านอาหารไทย (มีท ั้งอาหารไทยภาคกลางและ

ภาคเหนือ) ร้านอาหารพ ื้นถิ่น  (อาหารพ ื้น เม ืองของแม่ส าย ประกอบด ้วย ร้านอาหารชาวจีนฮ ้อ 

ร้านอาหารชาวไต (ไทใหญ ่) ฝั่งแม่สาย) ร้านอาหารจีนย ูนนาน และตลาดหน ้าด่านฯหรือตลาดห ัว

สะพานตอนเยน็  
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3) บริบทที่พกั ท ี่พกัแรมของฝั่งท ่าขี้ เหล็กมีมากกว่า 10 แห่ง และก  าลงัมีการ

สร้างเพ ิ่มเติมอีกหลายแห่งท ั้งโรงแรมขนาดใหญ ่และโรงแรมขนาดเล็ก  ส่วนที่พ ักในแม่สายจะมี

หลายละดบัการให ้บริการจะเริ่มต ั้งแต่ห ้องแถวท ั่วไปไม่ม ีระด ับคืนละ  100  – 300  บาท ไปจนถึง

ระดบั 3 ดาว คืนละไม่เกนิ 2,000 บาท จ  านวนที่พกัโรงแรมและรีสอร์ทในเขตเทศบาลต  าบลแม่สาย

ที่ม ีการขึ้นทะเบียนจ  านวน  21  แห่ง  

4) บริบทกจิกรรมการท่องเที่ยว  ในพ ื้นที่ชายแดนแม่ส าย -ท่าขี้ เหล็ก  แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่งแม่สาย อ  าเภอแม่สาย จงัหว ัด เชียงราย และ  (2) 

กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่งท ่าขี้ เหล็ก แขวงท่าขี้ เหล็ก รัฐฉาน สรุปผลการวิจยัไดด้งันี้  

(1) กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่งแม่สาย อ  าเภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย  

พบว่า ม ีกจิกรรมหลกัที่นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่นิยมเดินทางมาแม่สาย คือ กจิกรรมการซ๊อป ป้ิง (ซื้ อ

สินคา้ราคาถูก) เป็นพ ื้นที่ท ี่บริการต่างๆ อาทิเช่น การรักษาพยาบาล การว ิจยั การซื้ อน  ้ าม ัน เชื้อ เพลิง

ส  าหรับประชาชนท ัว่ไปและนกัท่องเที่ยวจากฝั่งเม ียนมาร์เขา้มาใชบ้ริการ  

(2) ก ิจกรรมก ารท่อ งเที่ยวในฝั่ งท ่าขี้ เหล็ก  แขว งท่าขี้ เหล็ก  รัฐฉาน 

พบว่า ส่วนใหญ ่กจิกรรมการท่องเที่ยวในฝั่ งท ่าขี้ เหล็กจะ เน ้นในช่วงตอนกลางคืน ได ้แก ่ สถาน

บนัเทิงยามค  ่าคืน (บาร์ต่างๆ) สถานบนัเทิงบริการ (อาบ อบ นวด) บ่อนคาสิโน และร้านอาหารและ

เครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่  ที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ ่  

5) บริบทปัจจ ัยพ ื้นฐานของพ ื้นที่ ที่สน ับสนุนการท่องเที่ยวชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก ถนนเป็นเส ้นทางหลกัส  าหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในพ ื้นที่ชายแดนแม่ส าย -ท่า

ขี้ เหล็ก โดยส่วนใหญ ่ใชท้างหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) หรือ ถนนสายเอเชีย 1 (A-

1) ระยะทางจากอ  าเภอแม่สายถึงอ  าเภอเมืองเชียงราย 63  ก ิโ ล เมตรระบบไฟฟ้าและน  ้ าประปาทาง

เทศบ าลจ ัดให ้บ ริการครบทุกห ล ังคา เรือนและทุกส ถานที่ประ กอบการ อย ่างไรก ็ตามแม ้ด ้าน

โครงสร้างพ ื้นฐานมีการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง แต่กม็ ีปัญหา เช่น ปัญหาที่จอดรถไม่เพ ียงพอ ปัญหา

การจดัการขยะ ปัญหาการจราจร ห ้องน  ้าสาธารณะไม่เพ ียงพอ และปัญหาการจดัการน  ้าเสีย 

5.1.1.2 ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  

1) ขอ้มูลท ัว่ไปของผ ูป้ระกอบการ 

ผ ูป้ระกอบการส่วนใหญ ่เป็นเพศหญ ิง คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาเป็นเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 47.0 มีอายอุย ูใ่นช่วงอาย ุ 31-40 ปี  คิด เป็นร้อยละ  56.0 ประกอบธุรก ิจ /ก ิจการ

ร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ  45.0 โดยส่วนใหญ ่ประกอบธุรกจิ/กจิการเป็นระยะ เวลาอย ู่ในช่วง 6 – 10 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 35.0  
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2) ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

ผ ูป้ระกอบการธุรกจิ/ก ิจการส่วนใหญ ่เห็นว ่า ศ ักยภาพด ้านการตลาดการ

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในผลรวมอย ูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั  3.56 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.819 โดยให ้ม ีคว ามส  าค ัญสูงสุ ดต่อศ ักยภาพด ้านปัจจ ัยพ ื้ นฐานของพ ื้ นที่ท ่องเที่ย ว

ชายแดนมีค่าเฉลี่ยเท ่ากบั 3.63  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.901  รองลงมาคือ ศกัยภาพด ้านร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม ม ีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.750  ศ ักยภาพด ้านที่พ ักมีค่า เฉลี่ย

เท ่ากบั 3.51  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818 และศกัยภาพดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย เท ่ากบั 

3.42  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.818 ตามล  าดบัซึ่ งอย ูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  

 

5.1.2 พฤติกรรมของนักท่องเท ี่ยวที่เด ินทางมาท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  

5.1.2.1 ขอ้มูลท ัว่ไปของนกัท่องเที่ยว  

นกัท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่ จ  านวน 400 คน พบว่า เป็นเพศหญ ิง คิด

เป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีอายอุย ูใ่นช่วงอาย  ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 36.5 ส่วนใหญ ่เป็นคนสัญชาติไทย คิด เป็นร้อยละ  68.5 มีรายได ้ต่อ เดือนอย ู่ในช่วง 20,001  – 

30,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 59.0  

5.1.2.2 พ ฤติก ร รมก าร เดินท า งม าท่อ ง เที่ย ว ชายแด นแม่ส า ย -ท่าขี้ เ ห ล็ก ขอ ง

นกัท่องเที่ยว  

พฤติกรรมการเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็กขอ งน ักท่องเที่ย ว

นกัท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่แม่สาย -ท่าขี้ เหล็กแล ้วกล ับมา

อีก คิดเป็นร้อยละ 89.2 เดินทางมาท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในช่วงเวลาวนัหยดุราชการและ/หรือ

ตามเทศกาลคิดเป็นร้อยละ 31.0 มีวตัถุประสงค ์หล ักในการเดินทางมาชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก 

เพ ื่อการท่องเที่ยวและพ ักผ ่อน คิด เป็นร้อยละ  33.8  ส่วนใหญ ่ไม่พ ักค ้างคืน คิด เป็นร้อยละ  80.2 

กจิกรรมที่นกัท่องเที่ยวนิยมท  าระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  คือ  ซื้ อของ

ใช/้ของงฝาก/ของที่ระลึก (ของอุปโภคบริโภค) และสินค ้าฟ ุ่ ม เฟื อยเป็นล  าด ับแรก คิด เป็นร้อยละ 

82.7  

5.1.2.3  ความพ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยวต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

ความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่

สาย-ท่าขี้ เหล็ก  น ักท่องเที่ยวส่วนใหญ ่มีความพ ึงพอใจต่อ ศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในผลรวมอย ู่ในระด ับปานกลาง มีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.31 ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน 0.911 โดยให ้ม ีความพ ึงพอใจสูงสุดต่อด ้านที่พ ักมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.37 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.937  รองลงมาคือ ดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.32 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.999 ดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่มมีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.31 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.869 และด ้านก ิจกรรมการท่องเที่ยว  มีค่า เฉลี่ย เท ่ากบั  3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.841  ตามล  าดบัซึ่ งอย ูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั   

5.1.2.4 ผลเปรียบเทียบระดบัศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -

ท่าขี้ เหล็กของผ ูป้ระกอบการ และระด ับความพ ึงพอใจต่อศ ักยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กของนกัท่องเที่ยว  

เม ื่อ เป รียบ เทียบระด ับศ ัก ยภาพด ้านการตลาดการท่องเที่ย ว ชายแดนแม่สาย -ท่า

ขี้ เหล็กของผ ูป้ระกอบการ และระดบัความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดน

แม่สาย-ท่าขี้ เหล็กของนกัท่องเที่ยว โดยภาพรวมแลว้มีความแตกต่างกนัของระดบัความพ ึงพอใจต่อ

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  น ั่นหมายความว่า ช่องว ่างของ

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว มีความไม่สอดคล ้องกนัที่ต ้องได ้รับการพ ัฒนาให ้เก ิดความ

สอดคล ้องต่อคว ามต ้องการและการรองรับน ักท่องเที่ยวซึ่ งจากผล การวิจ ัยจะน  าไปสู่ข ้อ เสนอ

แนวทางส  าหรับการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด เชียงราย

ต่อไป  

 

5.1.3 ข้อเสนอแนวทางการพ ัฒนาการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  

จากผลการวิจยัวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1 และวตัถุประสงค ์ข ้อที่ 2  จากผลการวิจ ัย  พบว่า แนว

ทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก  เพ ื่อการสร้างความสมดุลของช่องว ่างทาง

ศกัยภาพของผ ูป้ระกอบการและความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวให ้ม ีความสอดคลอ้งกนัมากขึ้ น  โดย

น  าเสนอรายละเอียดของแนวทางส  าหรับการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอ

แม่สาย จงัหวดัเชียงราย ดงันี้  

5.1.3.1 แนวท างก า รพ ัฒ น าก าร ท่อ ง เที่ย ว ชายแ ดนแม่ส าย -ท่าขี้ เ ห ล็ก  ด ้า น

ปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน 

1) การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพ ื้นฐานท ั้งฝั่ งแม่ส ายและท่า

ขี้ เหล็ก  

2) ส่ง เส ริ มก ารพ ัฒนาและ /ห รือป รับป รุงด ้านปัจ จ ัยพ ื้ นฐานของพ ื้ นที่

ท ่องเที่ยวต่างๆ  
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3) ก าร พ ัฒ นาแ ละ ปรับ ป รุ งก ารค วบ คุม จ  าน วน รถ ใ ห ้บ ริ ก า รข นส่ ง

นกัท่องเที่ยว  

4) การสร้างมาตรฐานราคาการให ้บริการโครงสร้างพ ื้นฐาน 

5) การพฒันาและปรับปรุงดา้นสื่อและการประชาส ัมพนัธ ์  

5.1.3.2 แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก ดา้นร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม  

1) การพ ัฒนาและส่งเสริมการจ ัดพ ื้นที่ (แบ่งโซน) และการจ ัดท  าแผนที่

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

2) ส่งเสริมผ ูป้ระกอบการสร้างมาตรฐานและคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม  

3) การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการให ้บริการในการให ้ความม ั่นใจแก ่

นกัท่องเที่ยว  

5.1.3.3 แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  ด ้านก ิจกรรม

การท่องเที่ยว  

1) การพ ัฒ นาและส่ง เส ริ ม ก ิจ ก รรมก ารท่อ ง เที่ย ว ในพ ื้ นที่ ใ ห ้ม ีค ว าม

หลากหลาย เพ ื่อเป็นทางเลือกของนกัท่องเที่ยว  

2) การส่งเสริมและพฒันาควรมีการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์แบบบูรณาการ

ระดบัพ ื้นที่  

5.1.3.4 แนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก ดา้นที่พกั 

1) การพฒันาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล  

2) การสร้างและพฒันาขีดความสามารถของผ ูป้ระกอบการดา้นที่พกั  

3) การส่งเสริมและการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผ ูป้ระกอบการ

ท ั้งฝั่งแม่สายและฝั่งท ่าขี้ เหล็ก  
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5.2 อภปิรายผล 

 

จากขอ้คน้พบที่ไดจ้ากการวิจยัผ ูว้ ิจยัน  ามาอภิปรายผล รายละเอียดดงันี้  

 

5.2.1  สภาพบริบทและศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  

 

สภาพบริบททางการท่องเที่ยวชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็กในมิติของความพร้อมในการ

รองรับนกัท่องเที่ยวถือไดว้ ่ายงัตอ้งไดร้ับการพ ัฒนาอย ่าง ต่อ เนื่องและจริงจ ังเก ี่ยวแหล่งท่องเที่ยว 

การดึงความเป็นเอกลกัษณ์ของพ ื้นที่ออกมา เพ ื่อแสดงถึงศกัยภาพที่แท ้จริงเป็นประเด็นที่ท ั้ งฝั่ งแม่

สายและฝั่งท ่าขี้ เหล็กตอ้งให ้ความส  าคญัและพ ิจารณาร่วมกนั  

นอกจากนี้การพฒันาระบบโครงสร้างพ ื้นฐานในการรองรับนกัท่องเที่ยวท ั้ งฝั่ งแม่ส ายและ

ฝั่งท ่าขี้ เหล็กกม็ ีรูปแบบการพฒันาที่ไม ่สอดคลอ้งกนั เนื่องดว้ยการเมืองภายในประเทศเมียนมาร์ท ี่

ยงัไม่ให ้ความส  าคญัต่อการพ ัฒนาโครงสร้างพ ื้นฐานชายแดนท่าขี้ เหล็กท  าให ้รัฐบาลท ้องถิ่นท่า

ขี้ เหล็กไม่ม ีงบประมาณเพ ียงพอในการกอ่สร้างโครงสร้างพ ื้นฐานไดอ้ยา่งท ั่วถึง  โดยทางฝั่ งรัฐบาล

ไทยให ้ความส  าคญัต่อการพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานในรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  เพราะมี

ความ เชื่อที่ว ่าพ ื้ นที่แม่ส ายและท่าขี้ เห ล็ก เป็นพ ื้นที่ชายแดนที่ม ีศ ัก ยภ าพในก ารพ ัฒนาท ั้ ง การ

ท่องเที่ยว  การค ้าและการลงทุนชายแดนจะเป็นปัจจ ัยที่ส่งผลต่อ เศ รษฐก ิจและส ังคมของท ั้ ง  2 

ประเทศ  

ศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะองคป์ระกอบการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย

และท่าขี้ เหล็กยงัตอ้งมีพฒันาและปรับปรุงส  าหรับการเพ ิ่มระดบัมาตรฐานของการให ้บริการให ้สูง

ในระด ับสูงที่ส อดคล ้อ งกบัคว ามต ้องการขอ งน ักท่องเที่ย ว  แม ้ผ ู ้ประกอบการจ ะประเมินว ่ามี

ศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเที่ยวในระดบัสูง (มาก) ซึ่ งตอ้งไดร้ับการพฒันาอย ่างเป็นระบบ โดย

อาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขบัเคลื่อนกลยทุธ ์ในการพฒันา โดยเฉพาะการดึงศกัยภาพ

ความเป็นตวัตนของพ ื้นที่ท ั้งดา้นว ิถีชีว ิต ศ ิลปวฒันธรรมต ้องได ้รับการฟ้ืนฟ ูและส่งเสริมด ้านการ

ท่องเที่ยว ส  านกังานพฒันาการท่องเที่ยว  (2547: 14-15) เสนอนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยการเร่งฟ้ืนฟ ูระดบัความสัมพนัธ ์ และร่วมมือกบัประเทศเพ ื่อนบ ้าน  (โดยเฉพาะประเทศเมียน

มาร์) เพ ื่อพฒันาพ ื้นที่ชายแดนเป็นประตูหลกัท ั้งดา้นการตลาด การขนส่ง การลงทุน การบริหารและ

จดัการตลอดจนการขจดัอุปสรรคในการท่องเที่ยว  ท ั้งนี้  การพฒันาและจดัการการท่องเที่ยวต ้องใช ้

กลยทุธ ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกจิกรรมท่องเที่ยวระดบัพ ื้นที่ไปจนถึงระด ับภายในประเทศและ
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ต่างประเทศเชื่อมโยงกบัว ิสาหกจิขนาดกลางขนาดเล็ก และธุรก ิจชุมชนพ ัฒน าคุณภาพการบริการ

ท่องเที่ยว  

 

5.2.2  พฤติกรรมของนักท่องเท ี่ยวที่เด ินทางมาท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  

นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็กส่วนใหญ ่จะ เป็นกลุ่มที่เคย

เดินทางมาเที่ยวแลว้กลบัมาเที่ยวอีกครั้ งซึ่ งส่วนใหญ ่จะกล ับมาซื้ อสินค ้าอุปโภคบริโภคราคาถูก

และ/หรืออาจจะแวะเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นกอ่นหรือหล ังจากที่ซื้ อสินค ้าเสร็จแล ้ว  น ักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ ่จะเป็นคนไทย รองลงมากจ็ะเป็นคนเมียนมาร์ เนื่องจากเดินทางขา้มแดนเพ ื่อการเข ้ามารับ

บริการต่างๆ  ท ั้ งซื้ อสินค ้าอุปโภคบริ โภค รักษาพยาบาล และการติดต่อค ้าขายตามวิถีคนเมือ ง

ชายแดนที่เดินทางไปมาหาสู่กนัเช่นนี้ต ั้งแต่สมยัโบราณ ส  าหรับนกัท่องเที่ยวต่างเช่น ย ุโรป  อเมริกา 

ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ ่จะขา้มแดน เพ ื่อการต่ออายวุ ีซ่าในการอาศ ัยอย ู่ในประเทศ

ไทย  เม ื่อไดว้ ีซ่าเรียบร้อยส่วนใหญ ่กจ็ะเดินทางต่อไปที่สามเหลี่ยมทองค  า (หรืออ  าเภอเชียงแสน) 

ต่อโดยจะมีส่วนนอ้ยที่จะพกัคา้งคืนที่แม่สายและท่าขี้ เหล็ก นกัท่องเที่ยวไทยกเ็ช่นกนัส่วนใหญ ่กจ็ะ

เดินทางมาเชา้-เยน็กลบัจะไม่พกัคา้งคืน เพราะส่วนใหญ ่จะเดินทางมาในช่วงว ันหย ุดราชการและ/

หรือตามเทศกาลมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ ื่อการท่องเที่ยวและพกัผอ่น ซึ่ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ

เนาวรัตน ์พลายนอ้ย และคณะ (2538: 16-25)  ศ ึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ

นกัท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวภายในด ้วยว ัตถุประสงค ์ท ี่

ส  าคญัคือ การพกัผอ่น เย ีย่มญาติ และปฏิบตัิกจิกรรมทางศาสนา  

ท ั้งนี้นกัท่องเที่ยวมีความพ ึงพอใจต่อศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยว ชายแดนแม่สาย -

ท่าขี้ เหล็กในผลรวมอย ูใ่นระดบัปานกลาง และมีความคิดเห็นว ่าตอ้งมีการพฒันาพ ื้นที่ในการรองรับ

นกัท่องเที่ยวจากเดิม  เช่น สถานที่จอดรถ เนื่องจากส่วนใหญ ่จะ เดินทางมาด ้วยรถยนต ์ส่วนต ัว

สถานที่จอดรถจึงเป็นเรื่องที่ส  าคญั และจ  าเป็น แม ้จะมีให ้บริการแต่ก ็ไม่เพ ียง พอบางทีก ็ต ้องจอด

บริเวณขา้งทางถนนสายหลกั เพราะที่จอดรถที่ให ้บริการเต็ม เฉพาะอยา่งย ิง่ช่วงเทศกาลจะหาที่จอด

ไม่ไดเ้ลย ปัญหาที่ตามมาคือ จราจรติดขดัซึ่ งส่งผลในภาพรวมต่อการ เข ้าถึงพ ื้นที่ด ้วยถนนที่แคบ

และการชะลอรถเพ ื่อตรวจสอบบริเวณด่านฯ จ ึงส่งผลอยา่งมากต่อการส ัญจรบริเวณนี้   

ส  าหรับศกัยภาพขององค ์ประกอบทางการท่องเที่ยวชายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็กต ้อง

ไดร้ับการปรับปรุงแผนการพฒันาเมืองใหม่อีกครั้ ง เนื่องจากสถานที่บริการจะแทรกต ัวอย ู่ในพ ื้นที่

บริเวณชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข ้าถึงและการทราบถึงข ้อมูล  เนื่องจากไม่ม ีป้ายบอกทางที่

ชดัเจน ถนนเป็นตรอกซอยบางทีกเ็ขา้ไม่ถึงบริการ เช่น บริการนวด ร้านอาหารพ ื้นเม ือง ร้านอาหาร

พ ื้นถิ่น เป็นตน้ อีกท ั้งกจิกรรมทางการท่องเที่ยวในพ ื้นที่ไม ่ค่อยมีอะไรที่สนใจมากน ักไม่ม ีจ ุดขาย
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หรือจ ุดดึงดูดนกัท่องเที่ยวนอกจากสินคา้ราคาถูกในตลาดสายลมจอย ตลาดดอยเวา และตลาดท่ า

ขี้ เหล็ก โดยเฉพาะตลาดท่าขี้ เหล็กจะเป็นจุดหมายปลายทางของนกัท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาแม่

สายจะตอ้งขา้มแดนเพ ื่อไปซื้อสินคา้ราคาถูก ท ั้งเสื้อผา้ เครื่องประดบั ซีดี กระเป๋ า รองเท ้า ฯลฯ ซึ่ ง

ในมุมมองของน ักท่องเที่ยวและผ ูม้ ีส่วนเก ี่ยวข ้องมองว่ายงัไม่ใช ้เป้าหมาย ที่แท ้จริงของการม า

ท่องเที่ยวชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็ก เพราะยงัส ัมผสัไม่ถึงความ เป็นพ ื้นที่แม่ส ายและท่าขี้ เหล็ก

เท่าไหร่นกัซึ่ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเพ ็ญศรี บ ิสนุม (2542: 123)  ท ี่ศ ึกษาสภาพแนวทางการ

พฒันาการท่องเที่ยวทางทะเลของจงัหวดัสตูล  พบว่า การพฒันาการท่องเที่ยวต ้องค  านึงถึง 1 ) การ

บริหารควบคุมและการจดัการทรัพยากรการท่องเที่ยว  2 ) บทบาทของเอกชนในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว 3) บทบาทของผ ูจ้ดัน  าเท ี่ยว 4) การเผยแพร่ประชาส ัมพนัธ ์แหล่งท่องเที่ยว  และ  5) การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในทอ้งถิ่น ปัจจยัเหล่านี้สะทอ้นให ้เห็นถึงศกัยภาพและการสื่อความหมายของ

พ ื้นที่ผา่นกจิกรรมและรูปแบบการจดัการการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดความสนใจและตอบสนองความ

ต ้องการของน ักท่องเที่ยว  ท ั้งนี้  Mackellar (2006) พยายามอธิบายเก ี่ยวกบัความเข ้าใจทางด ้าน

การตลาดของนกัท่องเที่ยวไม่ว ่าจะเป็นดา้นความตอ้งการและพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว เหล่านี้ จะ

ใช ้จ ่าย เ งินไปกล ับสิ่ งแว ดล ้อมตามที่พ ว ก เขาต ้องก ารและหลงให ลจ ริง ๆ  ซึ่ งห มายความ ว่า

นกัท่องเที่ยวจะใชจ้ ่ายเงินในกระเป๋าเม ื่อมีความตอ้งการในการซื้อและตอ้งการจ่ายเพ ื่อแลกกบัความ

ตอ้งการ ดงัน ั้น เป้าหมายของการมาท่องเที่ยวชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็ก  คือ  การซื้ อสินค ้าราคา

ถูกจ ึงไม่ใช่เรื่องที่แปลก เพราะทุกคนที่เดินทางมามีความต ้องการซื้ อสินค ้าเหล่าน ั้น  แต่ในทาง

ตรงกนัขา้มกบักลุ่มที่ไม ่ตอ้งการซื้อสินคา้กจ็ะไม่ยอมใชจ้ ่ายซึ่ งสอดคล ้องกบัการให ้ข ้อมูลของวีระ

ชาติ สุวรรณา ปลดัอ  าเภอ (เจา้พนกังานปกครอง) อ  าเภอแม่สาย จ ังหว ัดเชียงราย ความว่า “รายได ้

จากภาคการท่องเที่ยวไม่ม ีผลต่อการคา้ชายแดนของอ  าเภอแม่สายมากน ักส่วนใหญ ่ จะจากภาคการ

ส่งออกมากกว่า” น ั่นหมายความว่าความต ้องการมีผลต่อความพ ึงพอใจและการใช ้จ ่ายเงินของ

นกัท่องเที่ยวซึ่ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Meng, Tepanon and Uysal (2008) ท ี่ท  าการว ิจ ัยความ

พ ึงพอใจของน ักท่องเที่ยว เป็นหล ักส  าค ัญทางด ้านการตลาดของตลาดการท่องเที่ยวและบริการ  

พบว่า สิ่งท ี่ด ึงดูดใจและความพ ึงพอใจของนกัท่องเที่ยวจะส่งผลต่อการกลบัมาท่องเที่ยวซ  ้ าอีกครั้ ง

ของนกัท่องเที่ยว ดงัน ั้น การพฒันาศกัยภาพดา้นการตลาดการท่องเที่ยวตอ้งให ้ความส  าคญัต่อความ

ตอ้งการของนกัท่องเที่ยว และรูปแบบของกลยทุธ ์การพฒันาให ้ม ีความสอดคลอ้งกบัชุมชน/ท ้องถิ่น 

ผ ูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และผ ูม้ ีส่วนเก ีย่วขอ้งทุกส่วนร่วมกนั  
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5.2.3  ศักยภาพด้านการตลาดท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  

5.2.3.1 ศกัยภาพดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน  เป็นสิ่ งอ  านวยความ

สะดวกส  าหรับน ักท่องเที่ยว ในการเดินทางท่อ งเที่ยว  การปรับป รุงเปลี่ยนหรื อการซ่อมแซม

ตลอดจนก ารตรว จส อบระบบการให ้บ ริ ก ารต่อ มีค ว ามต ้อ ง เนื่อ งและควบคุมทุกพ ื้ นที่  ซึ่ ง

ปัจจยัพ ื้นฐานทางฝั่ งท ่าขี้ เหล็กยงัมีข ้อจ  ากดั เรื่องการด  าเนินการพ ัฒนาสืบ  เนื่องด ้วยปัญหาด ้าน

ขอบเขตอ  านาจภายในของรัฐบาลกลางเมียนมาร์กบัรัฐบาลทอ้งถิ่นตอ้งอาศยัระยะเวลาเปลี่ยนแปลง

ค่อยขา้งมาก ซึ่ งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เพ ็ญศรี  บ ิสนุม  ( 2542:23)  การพ ัฒนาการท่องเที่ยว

ตอ้งค  านึงถึง 1) ดา้นท ัว่ๆ ไป เช่น ควรมีการวางแผนและด  าเนินการอยา่งรอบคอบ ควรมีการร่วมมือ

กนัระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชนในทอ้งถิ่นในการแกไ้ขปัญหา ส่ งเสริมให ้ม ีการท่องเที่ยวใช ้

จ ่ายในแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ 2) ดา้นสินคา้และแหล่งท่องเที่ยวโดยการพฒันาและปรับปรุง

แหล่งท่อ งเที่ยว  การบริห ารจ ัดการทรัพ ยากรก ารท่อง เที่ยว  ก ารเผยแพร่ประชาส ัมพ ันธ ์แหล่ง

ท่องเที่ยว 3) ดา้นบริการและสิ่งอ  านวยความสะดวก โดยมีการปรับปรุงตรวจสอบสภาพ เส ้นทาง มี

สาธารณูปโภคที่จ  า เป็นให ้เพ ียงพอกบัจ  านวนของน ักท่องเที่ยว  ท ั้ งนี้ การท่องเที่ยวชายแดนจะมี

ลกัษณะพ ิเศษกว่าการท่องเที่ยวแหล่งอื่น เนื่องจากตอ้งอาศยัความร่วมมือของประเทศเพ ื่อนบ ้านต่อ

การพฒันาปัจจยัพ ื้นฐานในการรองรับและอ  านวยความสะดวกของนกัท่องเที่ยวดว้ยเช่นกนั  

5.2.3.2 ศกัยภาพดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นองค ์ประกอบทางการท่องเที่ยว

พ ื้นที่ท ี่น ักท่องเที่ยวต ้องใช ้บ ริการ ร้านอ าหารและเค รื่องดื่มจ ึงเป็ นต ัวบ่งชี้ ถ ึงระด ับการพ ัฒนา

คุณภาพการให ้บ ริการและคุณภาพของอาหาร การปรับปรุงการให ้บริการของร้านอาหารและ

เครื่องดื่มจ ึงตอ้งเกดิขึ้นอยา่งเป็นระบบ ซึ่ งสอดคล ้องกบัผลการว ิจ ัยของสิทธิกร มากนวน (2543: 

130) พบว่าร้านอาหารเครื่องดื่มควรตอ้งมีมาตรฐานเรื่องราคา ความสะอาด อีกท ั้ งต ้องจ ัดให ้ม ีการ

ประชาส ัมพนัธ ์ โดยการประชาส ัมพนัธ ์ท ั้งเอกสารแผน่พบัอินเทอร์เน็ต ระบบการประชาส ัมพ ันธ ์ม ี

ขอ้มูลของแหล่งท่องเที่ยวที่ถ ูกตอ้ง ชดัเจน และประชาส ัมพ ันธ ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ  ให ้มากขึ้ น  

เพราะการประชาส ัมพนัธ ์ถึงคุณภาพคือการดึงดูดความสนใจและความต ้องการลิ้มลองรสชาติของ

อาหาร โดยเฉพาะพ ื้นที่แม่สายและท่าขี้ เหล็กที่ม ีความหลากหลายทางด ้านอาหารของชาติพ ันธุ ์ท ี่

หลากหลายเป็นเอกลกัษณ์ของพ ื้นที่ท ี่จะส่งเสริมและพฒันาทางการตลาดให ้เป็นจุดขายส  าหรับการ

ท่องเที่ยวชายแดนไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2.3.3 ศ ักยภาพด ้านก ิจกรรมการท่องเที่ยว  คือ  ภาพล ักษณ์ของการดึงดูดความ

สนใจของนกัท่องเที่ยวให ้เดินทางมาท่องเที่ยว และใชเ้วลาในการด  าเนินก ิจกรรมในพ ื้นที่ท ่องเที่ยว  

การพฒันารูปแบบกจิกรรมการท่องเที่ยวเพ ื่อเปิดตลาดและมุมมองใหม่ส  าหรับน ักท่องเที่ยว เป็นสิ่ ง

ท ี่ท ้าทายส  าห รับ การท่อง เที่ยวช ายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เห ล็ก  ด ้ว ยส ภาพบริบทของพ ื้นที่ท ี่ม ี
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องคป์ระกอบของทรัพยากรที่หลากหลายจึงเหมาะต่อการพ ัฒนารูปแบบกา รท่องเที่ยวและการ

สร้างสรรคก์จิกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่ในพ ื้นที่ได ้ ซึ่ งสอดคล ้องกบัแนวคิดของนิคม  จารุมณี 

(2536: 68) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวว ่าการที่จะสร้างหรือพฒันาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

พ ื้นที่ท ี่ไม ่น่าสนใจให ้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัสามารถดึงดูดนกัท่องเที่ยวได ้น ั้นจะต ้องค  านึงถึง

จ ุดส  าคญัในดา้นสภาพแวดล ้อมทางธรรมชาติท ั้ งในแง่กายภาพหรือภ ูม ิภ าค ต  าแหน่งที่ต ั้ ง  หรือ

ชื่อเสียงของสถานที่ท ี่กระจายไปสู่โลกภายนอก  โดยการด  าเนินงานต ้องอาศ ัยความร่วมมือของ

ภาครัฐและภาคเอกชนในการขบัเคลื่อนและประชาส ัมพนัธ ์อยา่งต่อ เนื่องดว้ยเช่นกนั  

5.2.3.4 ศกัยภาพดา้นที่พกั  มาตรฐานการให ้บริการที่พกัที่ด ีเป็นสิ่ งท ี่ผ ูป้ ระกอบการ

พ ึ่งให ้บริการแกน่กัท่องเที่ยว เพ ื่อการสร้างความประท ับใจและกล ับมาใช ้บริการใหม่ มาตรฐาน

ราคา ความปลอดภยั และความสะดวกสบายต่อการเขา้ถึงเป็นอีกปัจจยัที่ม ีอ ิทธิพลต่อการต ัดสินใจ

ของนกัท่องเที่ยว  ด ังน ั้น  ผ ูป้ ระกอบการต ้องมีการปรับปรุงที่พ ักให ้ม ีความน่าสนใจ  การพ ัฒนา

สมรรถนะขององคก์รให ้ม ีความทนัสมยั การเข ้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได ้อย ่างรวดเร็ว  และการพ ัฒนา

องคค์วามรู ้ของบุคลากรเป็นสิ่ งส  าค ัญและจ  าเป็นต่อการพ ัฒนามาตรฐานการให ้บริการให ้อย ู่ใน

ระดบัดีถึงดีมาก สอดคล ้องกบัแนวคิดของวรรณา วงษ ์วานิช  (2539)  สถานที่พ ักจะต ้องสะอาด 

สะดวกสบาย ปลอดภยั ราคาเหมาะสมกบัที่พกัแต่ละประเภท ซึ่ งการจดัระดบัของโรงแรมที่ยอมรับ

กนัท ัว่โลกคือ การจดัระดบัโดยใชด้าว คือ หากเป็นโรงแรมที่ม ีระดบัหรูหรามีบริการยอดเย ี่ยมจะมี

ส ัญล ักษณ์ 5-4 ดาวและลดลงมาตามล  าด ับ  ท ั้ งนี้ สถานที่พ ักชายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็กต ้อ ง

ตอบสนองต่อความตอ้งการที่แทจ้ริงของกลุ่มเป้าหมายอยา่งชดัเจนดว้ยเช่นกนั  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  

 

5.3.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1) ศกัยภาพดา้นปัจจยัพ ื้นฐานของพ ื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดน  แบ่งข ้อ เสนอแนะเป็น 2 

ส่วน คือ ภาครัฐ และภาคเอกชน  

(1) ภาครัฐควรมีแผนงานปรับปรุงปัจจ ัยพ ื้นฐาน เช่น  ถนน (การปรับปรุงผ ิว

ถนน/การขยายถนน/การซ่อมแซมคอสะพาน) ประปา ไฟฟ้า ถ ังขยะ  ระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ 

ให ้สอดคลอ้งกบัจ  านวนของนกัท่องเที่ยวที่เพ ิ่มขึ้นทุกปี  

(2) ภาคเอกชนควรมีการลงทุน เพ ิ่มในส่ว นของปัจจ ัยพ ื้นฐาน เช่น  ห ้องน  ้ า

ส าธารณะ สถานที่จอดรถท ั้งรถยนต ์ส่วนบุคคล  รถจ ักรยานยนต ์ โดย เฉพาะรถบ ัสขนาดใหญ ่ 

เนื่องจากปริมาณรถและจ  านวนนกัท่องเที่ยวที่เพ ิ่มมากขึ้น  
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ท ั้งนี้ ต ้องอ าศ ัยกรอบความร่ว มมือร่วมกนัของภาคเอกชน  ภาครัฐโดยเฉพาะ

ทอ้งถิ่นแม่สายและทอ้งถิ่นท่าขี้ เหล็กให ้แผนการพฒันาโครงสร้างพ ื้นฐานของท ั้ งสองฝั่ งสอดคล ้อง

และเชื่อมโยงกนั  

2) ศกัยภาพดา้นร้านอาหารและเครื่องดื่ม ม ีขอ้เสนอแนะดงันี้  

(1) การสร้างมาตรฐานอาหารและเครื่องดื่มพร้อมท ั้ งบริการที่ตอบสนองต่อ

เป้าหมายดา้นการท่องเที่ยว เนื่องจากพ ื้นที่ขายแดนแม่ส ายและท่าขี้ เหล็กมีความหลากหลายของ

อาหารที่เป็นจ ุดเด่นของชาติพนัธุ ์ในพ ื้นที่ ซึ่ งม ีรสชาติท ี่อร่อย แปลก และสะอาด  

(2) จดทะเบียนและรับ รอ งคุณ ภ าพของอ าหารและ เครื่ อ งดื่ม  เพ ื่อ เป็ น ใบ

รับป ระกนัคุณภ าพ ในการดึงดูดคว ามสนใจของน ักท่อง เที่ยว ได ้ลองทานอ าห ารพ ื้ นถิ่นอ ย ่า ง

ปลอดภยัและสบายใจ  

3) ศกัยภาพดา้นกจิกรรมการท่องเที่ยว  

ภาครัฐและภาคเอกชน (ผ ูป้ระกอบการ) ควรมีความร่วมมือในการพ ัฒนา ส่งเสริม

การสร้างกจิกรรมรูปแบบใหม่ เพ ื่อการดึงดูดและรองรับนกัท่องเที่ยวให ้อย ูใ่นพ ื้นที่ชายแดนแม่สาย

และท่าขี้ เหล็กมากกว่าการเดินทางมา-กลบั  โดยส่วนใหญ ่ไม่พ ักค ้างคืน โดยต ้องเป็นรูปแบบของ

การสร้างกลยทุธ ์ในการพฒันาศกัยภาพพ ื้นที่ร่วมกนั  

4) ศกัยภาพดา้นที่พกั  

(1) ผ ูป้ระกอบด ้านที่พ ักในพ ื้นที่โดยเฉพาะแม่ส ายควรมีการพ ัฒนาบุคลากร

โดยเฉพาะทางดา้นภาษา การให ้บริการ และความรู ้ในการปฏิบตัิหนา้ที่ เพ ื่อการพ ัฒนาองค ์กรให ้ม ี

ศกัยภาพต่อการรองรับนกัท่องเที่ยวที่จะมีความหลากหลายมากขึ้น ท ั้งนี้ภาครัฐและภาคเอกชนต ้อง

มีความร่วมมือกนัเก ีย่วกบัในการผลกัดนัการพฒันาดา้นบุคลากรในพ ื้นที่ 

(2) การเสริมสร้างความเขม้แข็งของสมาคมที่พกัในพ ื้นที่ท ่องเที่ยว เนื่องจากยงั

ขาดความชดัเจนของกลยทุธ ์ในการพฒันาศกัยภาพที่พกัอยา่งต่อเนื่อง  

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1) การวิจยัครั้ งต่อไปควรศึกษาความต ้องการของน ักท่องเที่ยวและกระบวนการมี

ส่วนร่วมของผ ูม้ ีส่วนเก ีย่วขอ้งในพ ื้นที่ 

2) การวิจยัครั้ งต่อไปควรศึกษาถึงกระบวนการด  าเนินการพฒันากรอบความร่วมมือ

ในการพฒันาพ ื้นที่ชายแดนแม่สายและท่าขี้ เหล็ก  
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แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
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แบบสัมภาษณ์ (Interview) 

การศึกษาเร่ือง แนวทางการพ ัฒนาการท่องเท ี่ยวชายแดน  

แม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก อ  าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

 

การศึกษาครั้ งนี้ ผ ูศ้ ึกษาได ้ก  าหนดแบบสัม ภาษณ์เจ ้าหน ้าที่ภ าครัฐและผ ูป้ระกอบการ

ประกอบดว้ย 7 ประเด็นค  าถาม เพ ื่อประกอบการศึกษาเรื่องดงักล่าว ให ้ไดม้าซึ่ งการตอบค  าถามการ

ส  ารวจกจิกรรมการท่องเที่ยวชายแดน พฤติกรรมของน ักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายแดน 

และขอ้เสนอแนวทางการพ ัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก  อ  า เภอแม่ส าย จ ังหว ัด

เชียงรายโดยมีรายละเอียดของขอ้ค  าถามดงันี้  

 

1) ท่านคิดว ่าบริบทแหล่งท่องเที่ยว  บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  บริบทที่พ ัก  บริบท

สถานบริการ และบริบทปัจจยัพ ื้นฐานปัจจ ุบนัเป็นอยา่งไรบา้ง  

................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

2) ท่านคิดบริบทแหล่งท่องเที่ยว บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริบทที่พ ัก  บริบทสถาน

บริการ และบริบทปัจจ ัยพ ื้นฐานสามารถมีศ ักยภาพ เพ ียงพอต่อการรองรับการท่องเที่ยวหรือไม่

อยา่งไร 

................................................................................................................................................

........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.....................................................................................................................................................  

 

3) ท่านคิดว ่าบริบทแหล่งท่องเที่ยว  บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  บริบทที่พ ัก  บริบท

สถานบริการ และบริบทปัจจยัพ ื้นฐานตอบสนองต่อความตอ้งการของน ักท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะ

อะไร   

................................................................................................................................................

................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..............................................................................................................................................................          



165 

4) ท่านคิดว ่าบริบทแหล่งท่องเที่ยว  บริบทร้านอาหารและเครื่องดื่ม  บริบทที่พ ัก  บริบท

สถานบริการ และบริบทปัจจยัพ ื้นฐานที่ม ีอย ูใ่นปัจจ ุบ ันมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ต่อการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กอยา่งไร 

................................................................................................................................................

........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.....................................................................................................................................................  

5) ท่านคิดว ่าปัญหาอุปสรรคตามขอ้ 4  สามารถแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที่เก ิดขึ้ นได ้ไหมใช ้

ว ิธีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึ้นโดยวิธีใดบา้ง และไดผ้ลมากนอ้ยแค่ไหน  

................................................................................................................................................

........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.....................................................................................................................................................  

6) ท่านมีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวชายแดน แม่สาย -ท่าขี้ เหล็ก เช่นไร 

และท่านคิดว ่าขอ้เสนอแนะดงักล่าวสามารถน  าไปสู่การปฏิบตัิไดม้ากนอ้ยเพ ียงใด  

................................................................................................................................................

........................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

7) ท่านมีความคิดเห็นอื่นๆ เพ ิ่มเติมหรือไม่ 

............................................................................................................................................. 

......................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

แบบสอบถาม 

(ส าหรับผู้ประกอบการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสอบถาม 

(ส าหรับผู้ประกอบการ)  

 

เร่ือง แนวทางการพ ัฒนาการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

**************************** 

ค าชี้แจง        

แบบสอบถามนี้ ใ ช ้รวบรวมข ้อมูล  แนวทางการพ ัฒนาก ารท่อง เที่ยวชายแดนแม่สาย - 

ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่าน  

แบบสอบถามมีท ั้งหมด 2 ส่วน โปรดกรอกขอ้มูลให ้ครบถว้นทุกขอ้  ท ั้งนี้ เพ ื่อที่จะไดข้อ้มูล

ครบถว้นสมบูรณ์ เพ ื่อผลการศึกษาที่ไดจ้ะเป็นประโยชนต์่อการพ ัฒนาการท่องเที่ยวในพ ื้นที่เม ือง

เศรษฐกจิชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กต่อไปในอนาคต  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ 

 

1. เพศ  

 [   ]1.ชาย  [   ] 2.หญิง 

2.อาย ุ............................ ปี  

 [   ] 1. ต  ่ากว ่า 20 ปี  [   ] 2.20 - 30 ปี    

[   ] 3.31 - 40 ปี   [   ] 4.41 - 50 ปี    

[   ] 5.51 - 60 ปี   [   ] 6. มากกว่า 61 ปีขึ้นไป  

3.ประเภทธุรกจิ/กจิการ  

[   ] 1.ที่พกั  [   ] 2. สถานบริการ [   ] 3. ร้านคา้ 

[   ] 4.ร้านอาหารและเครื่องดื่ม   [   ] 5.อื่นๆ ระบุ............................ 

4.ระยะเวลาในการประกอบธุรกจิ/กจิการ.........................................เดือน/ปี  

[   ] 1.ไม่ถึง 1 ปี  [   ] 2. 1 – 5 ปี  [   ] 3.6 – 10 ปี  [   ] 4.มากกว่า 10 ปี  

 

 

เลขที่แบบสอบถาม ...............  
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อศักยภาพด้านการตลาดการท่อง เท ี่ยวชายแดนแม่สาย -

ท่าข ี้เหล ็ก  
(โปรดท  าเคร่ืองหมายถกู √  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ) 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน 

แม่สาย – ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับความค ิดเห็น/ความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อย

ที่สุด  

1 

ด้านร้านอาหารและเครื่องด ื่ม   

1. ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มในพื้นที่มีจ  านวน

เพียงพอต ่อการรองรับนกัท่องเที่ยว  

     

2. การให ้บริการของร้านอาหารและเคร่ืองดื่มมี

มาตรฐานที่ดี 

     

3. ราคาของอาหารและเคร่ืองดื่มมีความ

สมเหตสุมผลตามคณุภาพ  

     

4. ราคาของอาหารและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม

ราคาไม่แพง  

     

5. ร ้านอาหารและเคร่ืองดื่มมีการจดัจ  าหน่ายที่

เหมาะสม (การแบ่งโซน) ง่ายแก่การเลือกใช ้

บริการ 

     

6. ร ้านอาหารและเคร่ืองดื่มมีป้ายโฆษณาร้านเห็น

ไดช้ดัเจนและสะดวกตอ่การเขา้ถึง  

     

7. อาหารและเคร่ืองดื่มมีคณุภาพ       

8. อาหารและเคร่ืองดื่มมีรสชาติอร่อย       

9. อาหารและเคร่ืองดื่มมีเอกลกัษณ์เฉพาะของ

พื้นที่  

     

ด้านที่พัก  

1. ที่พกัในพื้นที่มีจ  านวนเพียงพอ       

2. การให ้บริการที่พกัมีมาตรฐาน และคณุภาพ

เหมาะสม  

     

3. ที่พกัมีความปลอดภยั และต ั้งอย ูใ่นพื้นที่ที่

เหมาะสม  

     

4. ที่พกั สะดวกตอ่การเดินทาง และสะดวกตอ่การ

ใชบ้ริการ 

     



169 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน 

แม่สาย – ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับความค ิดเห็น/ความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อย

ที่สุด  

1 

5. ที่พกัมีราคาที่เหมาะสมกบัคณุภาพและบริการ       

6. ที่พกัมีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) 

ที่เหมาะสมและน่าสนใจ 

     

7. ที่พกัมีการแสดงป้ายอยา่งชดัเจนง่ายตอ่การ

มองเห็น 

     

8. ที่พกัมีการโฆษณาราคาที่ชดัเจนและน่าสนใจ       

ด้านกิจกรรมการท่องเท ี่ยว  

1. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหลก็  

     

2. ความเหมาะสมของราคากิจกรรมที่ไดร้ ับจาก

การท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้เหลก็ 

     

3. ความเหมาะสมของราคาคา่บริการในการเขา้ชม

สถานที่ท ่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้เหลก็  

     

4. ความสะดวกในการเดินทางจากสถานที่

ท ่องเที่ยวหนึ่ งไปยงัอีกสถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่ ง

บริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหลก็  

     

5. ความหมาลกหลายของรูปแบบขอ้มูลขา่วสาร

และส่ือประสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่

สาย-ท่าขี้เหลก็  

     

6. ความเพียงพอของขอ้มูลขา่วสารและส่ือ

ประชาส ัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่า

ขี้เหลก็  

     

7. ความถกูตอ้งของขอ้มูลขา่วสารและส่ือ

ประชาส ัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่า

ขี้เหลก็  

     

8. การเขา้ถึงของขอ้มูลขา่วสารและส่ือ

ประชาส ัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่า

ขี้เหลก็  
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ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน 

แม่สาย – ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับความค ิดเห็น/ความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อย

ที่สุด  

1 

ด้านปัจจัยพืน้ฐานของพืน้ท ี่ท่องเท ี่ยวชายแดน  

1. การเดินทางเขา้ถึงพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมี

ถนนรองรับอยา่งสะดวกและเหมาะสม  

     

2. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีจ  านวนถงัขยะที่

เหมาะสม และเพียงพอตอ่จ  านวนน ักท่องเที่ยว  

     

3. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการจดัการขยะ เช ่น 

ถงัแยกขยะ แสดงจุดทิ้งขยะที่ชดัเจน เป็นตน้  ได ้

เหมาะสม  

     

4. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีไฟฟ้าและน  ้ าประปาที่

เพียงพอกบัจ  านวนนกัท่องเที่ยว  

     

5. การเขา้ถึงพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีความ

สะดวกหลายช ่องทาง เช ่น รถส่วนตวั ระบบขนส่ง

สาธารณะ  

     

6. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการให ้บริการระบบ

ขนส่งสาธารณะที่ เหมาะสม หลากหลาย เช ่น รถ

บริการสองแถว รถมอเตอร์ไซดร์ ับจา้ง รถสามลอ้

ถีบ เป็นตน้  

     

7. การให ้บริการระบบขนส่งสาธารณะมีราคา

คา่บริการที่เหมาะสม  

     

8. การให ้บริการขนส่งสาธารณะมีการแสดงป้าย

ราคาอยา่งชดัเจน  
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ข้อเสนอแนะเพ ิ่มเต ิมส าหรับการพ ัฒนาการท่อง เท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  เพ ื่อ ให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องก ับความต้องการของท่าน  

 
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... .........................

................................................................................................................................................................... . . . . .

............................................................................................................................................................. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

แบบสอบถาม 

(ส าหรับนักท่องเท ี่ยว) 
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แบบสอบถาม 

(ส าหรับนักท่องเท ี่ยว) 

 

เร่ือง แนวทางการพ ัฒนาการท่องเท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

**************************** 

ค าชี้แจง  

แบบสอบถามนี้ ใ ช ้รวบรวมข ้อมูล  แนวทางการพ ัฒนาก ารท่อง เที่ยวชายแดนแม่สาย - 

ท่าขี้ เหล็ก อ  าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่าน  

แบบสอบถามมีท ั้งหมด 3 ส่วน โปรดกรอกขอ้มูลให ้ครบถว้นทุกขอ้  ท ั้งนี้ เพ ื่อที่จะไดข้อ้มูล

ครบถว้นสมบูรณ์ เพ ื่อผลการศึกษาที่ไดจ้ะเป็นประโยชนต์่อการพ ัฒนาการท่องเที่ยวในพ ื้นที่เม ือง

เศรษฐกจิชายแดนแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กต่อไปในอนาคต  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท ี่ยว  

 

1. เพศ  

 [   ]1.ชาย  [   ] 2.หญิง 

2.อาย ุ............................ ปี  

 [   ] 1. ต  ่ากว ่า 20 ปี  [   ] 2.20 - 30 ปี    

[   ] 3.31 - 40 ปี   [   ] 4.41 - 50 ปี    

[   ] 5.51 - 60 ปี   [   ] 6. มากกว่า 61 ปีขึ้นไป  

3.สัญชาติ 

[   ] 1.ไทย  [   ] 2. เม ียนมาร์  [   ] 3. อ ื่นๆ ระบุ ............................ 

4.ท่านมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนประมาณ......................................... บาท  

 [   ] 1.ไม่เกนิ 10,000 บาท  [   ] 2.10,001 – 20,000 บาท  

 [   ] 3.20,001 – 30,000  บาท  [   ] 4.มากกว่า 30,001 บาท  

 

 

เลขที่แบบสอบถาม ...............  
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ส่วนที่  2 ข้ อมูล เก ี่ยว ก ับพฤติกรรมก ารเด ินทางมาท่อง เท ี่ยว ชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้ เหล ็กขอ ง

นักท่องเท ี่ยว  

5. ท่านเคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่แม่สาย-ท่าขี้ เหล็กหรือไม่ 

 [   ] 1.มาครั้ งแรก  

 [   ] 2.เคยมา จ  านวน.......ครั้ งต่อ......... (ปี/เดือน/ส ัปดาห ์) 

6. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็กในช่วงเวลาใด 

[   ] 1.วนัธรรมดา   [   ] 2.วนัหยดุสุดส ัปดาห ์ 

 [   ] 3.วนัหยดุราชการ/ตามเทศกาล  [   ] 4.วนัหยดุพกัร้อน    

 [   ] 5. อ ื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................  

7. วตัถุประสงคห์ลกัของการเดินทางมาแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก 

[   ] 1.ท่องเที่ยวพกัผอ่น    [   ] 2.เย ีย่มญาติ/เพ ื่อน  

 [   ] 3.ทศันศึกษา    [   ] 4.ประชุม/ส ัมมนา 

 [   ] 5.ปฏิบตัิราชการ/ติดต่อธุรกจิ   [   ] 6.เป็นทางผา่นในการเดินทาง    

 [   ] 7. อ ื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................  

8. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวจ  านวนก ีว่นั  

[   ] 1. 1 วนั    [   ] 2. 2-3 วนั 

 [   ] 3. 4-5 วนั    [   ] 4. 6-7 วนั   

 [   ] 5. มากกว่า 7 วนั 

9. การเดินทางมาท่องเที่ยวครั้ งนี้ท ่านพกัคา้งคืนหรือไม่ 

 [   ] 1. คา้งคืน  

 [   ] 2. ไม่คา้งคืน (ไม่ตอ้งตอบขอ้ 10) 

10. ท่านพกัคา้งคืนสถานที่ใด  

[   ] 1. บา้นญาติ/เพ ื่อน    [   ] 2. โรงแรม/รีสอร์ท    

 [   ] 3. อ ื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................  

11. กจิกรรมที่ท ่านท  าในระหว่างการมาท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้ เหล็ก (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

[   ] 1. ซื้อของใช/้ของฝาก/ของที่ระลึก  [   ] 2. ติดต่อธุรกจิการคา้การลงทุน  

 [   ] 3. ท  าบุญ   

 [   ] 4. เท ี่ยวชม...............................................................................................   

 [   ] 5. อ ื่นๆ (โปรดระบุ)................................................................................  
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ส่วนที่3 ประเมินพฤติกรรมความพ ึงพอใจของนักท่องเท ี่ยวต่อศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าข ี้เหล ็ก  
 

 (โปรดท  าเคร่ืองหมายถกู  √  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ) 

ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน 

แม่สาย – ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับความค ิดเห็น/ความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อย

ที่สุด  

1 

ด้านร้านอาหารและเครื่องด ื่ม   

1. ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มในพื้นที่มีจ  านวน

เพียงพอต ่อการรองรับนกัท่องเที่ยว  

     

2. การให ้บริการของร้านอาหารและเคร่ืองดื่มมี

มาตรฐานที่ดี 

     

3. ราคาของอาหารและเคร่ืองดื่มมีความ

สมเหตสุมผลตามคณุภาพ  

     

4. ราคาของอาหารและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม

ราคาไม่แพง  

     

5. ร ้านอาหารและเคร่ืองดื่มมีการจดัจ  าหน่ายที่

เหมาะสม (การแบ่งโซน) ง่ายแก่การเลือกใช ้

บริการ 

     

6. ร ้านอาหารและเคร่ืองดื่มมีป้ายโฆษณาร้านเห็น

ไดช้ดัเจนและสะดวกตอ่การเขา้ถึง  

     

7. อาหารและเคร่ืองดื่มมีคณุภาพ       

8. อาหารและเคร่ืองดื่มมีรสชาติอร่อย       

9. อาหารและเคร่ืองดื่มมีเอกลกัษณ์เฉพาะของ

พื้นที่  

     

ด้านที่พัก  

1. ที่พกัในพื้นที่มีจ  านวนเพียงพอ       

2. การให ้บริการที่พกัมีมาตรฐาน และคณุภาพ

เหมาะสม  

     

3. ที่พกัมีความปลอดภยั และต ั้งอย ูใ่นพื้นที่ที่

เหมาะสม  
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ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน 

แม่สาย – ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับความค ิดเห็น/ความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อย

ที่สุด  

1 

4. ที่พกั สะดวกตอ่การเดินทาง และสะดวกตอ่การ

ใชบ้ริการ 

     

5. ที่พกัมีราคาที่เหมาะสมกบัคณุภาพและบริการ       

6. ที่พกัมีการส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) 

ที่เหมาะสมและน่าสนใจ 

     

7. ที่พกัมีการแสดงป้ายอยา่งชดัเจนง่ายตอ่การ

มองเห็น 

     

8. ที่พกัมีการโฆษณาราคาที่ชดัเจนและน่าสนใจ       

ด้านกิจกรรมการท่องเท ี่ยว  

1. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหลก็  

     

2. ความเหมาะสมของราคากิจกรรมที่ไดร้ ับจาก

การท่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้เหลก็ 

     

3. ความเหมาะสมของราคาคา่บริการในการเขา้ชม

สถานที่ท ่องเที่ยวแม่สาย-ท่าขี้เหลก็  

     

4. ความสะดวกในการเดินทางจากสถานที่

ท ่องเที่ยวหนึ่ งไปยงัอีกสถานที่ท ่องเที่ยวหนึ่ ง

บริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหลก็  

     

5. ความหมาลกหลายของรูปแบบขอ้มูลขา่วสาร

และส่ือประสัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-

ท่าขี้เหลก็  

     

6. ความเพียงพอของขอ้มูลขา่วสารและส่ือ

ประชาส ัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่า

ขี้เหลก็  

     

7. ความถกูตอ้งของขอ้มูลขา่วสารและส่ือ

ประชาส ัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่า

ขี้เหลก็  

     

8. การเขา้ถึงของขอ้มูลขา่วสารและส่ือ

ประชาส ัมพนัธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวแม่สาย-ท่า
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ศักยภาพด้านการตลาดการท่องเท ี่ยวชายแดน 

แม่สาย – ท่าขีเ้หล็ก  

ระดับความค ิดเห็น/ความพึงพอใจ  

มากที่สุด 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อย

ที่สุด  

1 

ขี้เหลก็  

ด้านปัจจัยพืน้ฐานของพืน้ท ี่ท่องเท ี่ยวชายแดน  

1. การเดินทางเขา้ถึงพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมี

ถนนรองรับอยา่งสะดวกและเหมาะสม  

     

2. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีจ  านวนถงัขยะที่

เหมาะสม และเพียงพอตอ่จ  านวนน ักท่องเที่ยว  

     

3. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการจดัการขยะ เช ่น 

ถงัแยกขยะ แสดงจุดทิ้งขยะที่ชดัเจน เป็นตน้  ได ้

เหมาะสม  

     

4. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีไฟฟ้าและน  ้ าประปาที่

เพียงพอกบัจ  านวนนกัท่องเที่ยว  

     

5. การเขา้ถึงพื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีความ

สะดวกหลายช ่องทาง เช ่น รถส่วนตวั ระบบขนส่ง

สาธารณะ  

     

6. พื้นที่ท ่องเที่ยวชายแดนมีการให ้บริการระบบ

ขนส่งสาธารณะที่ เหมาะสม หลากหลาย เช ่น รถ

บริการสองแถว รถมอเตอร์ไซดร์ ับจา้ง รถสามลอ้

ถีบ เป็นตน้  

     

7. การให ้บริการระบบขนส่งสาธารณะมีราคา

คา่บริการที่เหมาะสม  

     

8. การให ้บริการขนส่งสาธารณะมีการแสดงป้าย

ราคาอยา่งชดัเจน  

     

 

ข้อเสนอแนะเพ ิ่มเต ิมส าหรับการพ ัฒนาการท่อง เท ี่ยวชายแดนแม่สาย -ท่าข ี้เหล ็ก  เพ ื่อ ให้มีความ

เหมาะสมและสอดคล้องก ับความต้องการของท่าน  
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................   
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