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 แผนงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความตองการดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
ผูสูงอายุชาวตางชาติ 2)  ศึกษาและพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายท่ีเหมาะสมสําหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุ
ชาวตางชาติ  ซึ่งประกอบดวยการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และนิเวศ และ 3) พัฒนากลยุทธสื่อสาร
การตลาดสําหรับรูปแบบการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายสําหรับผูสูงอายุชาวตางชาติ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดวยการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ  และการสนทนากลุม 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวตางชาติ พบวา นักทองเท่ียวผูสูงอายุ
ชาวตางชาติท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายสวนใหญ 1) เลือกทองเท่ียวเพราะไดรับคําแนะนําจากเพ่ือน สมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ 2) ระยะเวลาพักในการมาทองเท่ียว 1-3 วัน 3) จัดการเรื่องการทองเท่ียวเองท้ังหมด 4) เดินทางมาทองเท่ียว
กับสมาชิกในครอบครัว 5) วัตถุประสงคการทองเท่ียวคือเพ่ือพักผอนหยอนใจ และ 6) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเชียงรายกอนการ
เดินทางมาทองเท่ียวจากเว็บไซตการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

ผลการศึกษาความตองการของนักทองเท่ียวผูสูงอายุชาวตางชาติ 1) ดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ พบวา 
กิจกรรมท่ีตองการคือแพทยแผนไทย เชน การนวด และประคบ และตองการบุคลากรมีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีใหบริการ 
2) ดานการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร พบวา ตองการ (1) เสนทางทองเท่ียวท่ีนาสนใจและความหลากหลายของสถานท่ี
ทองเท่ียว และ (2) รายละเอียดและขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทางประวัติศาสตรในระดับมากท่ีสุด  และตองการ (1) ดานการ
แสดงเก่ียวกับประวัติศาสตร (2) ยานพาหนะท่ีไดรับการออกแบบเพ่ือใชในการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และ (3) สื่อตางๆ ที
ใชในการใหขอมูล (ทีวี) ในระดับมาก 3) ดานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แบงเปน (1) ดานหัตถกรรม พบวา ตองการมีสวน
รวมในกิจกรรมการทองเท่ียวดานหัตถกรรมในสวนของข้ันตอนการผลิตสินคาหัตถกรรม และตองการมัคคุเทศกทองถ่ินท่ี
สามารถอธิบายขอมูลเก่ียวกับสินคาหัตถกรรมใหกับนักทองเท่ียว (2) ตองการรวมกิจกรรมทางศาสนา และตองการมัคคุเทศก
ทองถ่ินท่ีสามารถอธิบายขอมูลเก่ียวกับวัดหรือศาสนาใหกับนักทองเท่ียว 4) ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา ตองการดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกคือบริการดานอินเตอรเน็ตไรสาย  ทางลาดสําหรับรถเข็น ลิฟทสําหรับผูสูงอายุ การบริการทาง
การแพทยในกรณีฉุกเฉินและแหลงปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสําหรับผูสูงอายุ 
 ผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายท่ีเหมาะสมสําหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุ
ชาวตางชาติ พบวา 1) รูปแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ซึ่งเปนโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีจัดและดําเนินการโดยชุมชนบาน
สันทราย ตําบลเปนเวลา 2 วัน 1 คืน ประกอบดวยกิจกรรม ดานอาหารสุขภาพ (รวมปรุงอาหารและรับประทานอาหาร) และ
ดานการออกกําลังกายและการผอนคลาย (การนวดแผนโบราณ การรําวงยอนยุค การรํากระบองแบบชีวจิต และการทองเท่ียว
เรียนรูธรรมชาติ) 2) รูปแบบการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร รูปแบบกิจกรรม คือ การทองเท่ียวตามเสนทางการทองเท่ียว



เชิงประวัติศาสตรมี 3 เสนทาง คือ (1) ตามรอยพญาแสนภู (2) เรียนรูเชียงแสนในตํานาน และ (3) เท่ียวชมโบราณสถาน
ลานนา 3) รูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดานหัตถกรรม แบงออกเปน (1) กลุมเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง : ชม
การสาธิตการผลิต การวาดลาย / ลงสี และการปนข้ึนรูป (2) กลุมของเลนพ้ืนบาน : การเดินชมของเลนพ้ืนบาน ศึกษาวิธีการ
เลนของเลนแตละชนิด และการฝกสาน “งูดูด” (3) กลุมแกะสลักไม : เดินชมสินคา การรางแบบและฉลุลายตามแบบ และการ
ประกอบช้ินงานงายๆ และ (4) กลุมผาทอเชียงแสน : การกรอดาย การเดินดาย การสืบดาย เรียนรูการทอผา และการทอพรม
เช็ดเทา และรูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดานศาสนา (9 วัด ในตัวเมืองเชียงราย) รูปแบบกิจกรรม คือ (1) การชม
ความงดงามของพระเจดีย พระประธาน พระอุโบสถ และสถาปตยกรรมตางๆ (2) การถายภาพ (3) การศึกษาหรือฟงบรรยาย
ประวัติความเปนมา และ (4) การรวมกิจกรรมทางศาสนา 4) รูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  แบงเปน (1) รูปแบบการ
ทองเท่ียวของดอยตุงคือเท่ียวชมพระตําหนักดอยตุง-สวนแมฟาหลวง-หอแหงแรงบันดาลใจ-ศูนยผลิตและจาํหนายงานมอื-สวน
รุกขชาติแมฟาหลวง (ดอยชางมูบ)-ดอยตุงลอดจ  และ (2) รูปแบบการทองเท่ียวของดอยแมสลองคือเท่ียวชมแมสลองนอก-
พระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-พิพิธภัณฑวีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ-สุสานนายพลตวน ซี เหวิน-ไรชา-
หมูบานชนเผา-ดอกพญาเสือโครงหรือดอกซากุระ 
 กลยุทธสื่อสารการตลาดสําหรับรูปแบบการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายสําหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุ
ชาวตางชาติ คือ การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน (IMC) ประกอบดวยการสื่อสารผาน Branding โดยรูปแบบการ
ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงรายท้ัง 4 ประเภท (การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และนิเวศ) จะรวมกันเปน 
Branding เดียวกันคือ “สุขกาย สุขใจ ในเชียงราย” “JOYFULL life and mind in Chiang Rai” ซึ่งท้ัง Branding และ
รายละเอียดรูปแบบการทองเท่ียวท้ังหมดจะสื่อสารผานเว็บไซตช่ือ http://elderlytour.com/ และสื่อโฆษณาอ่ืนๆ เชน แผน
พับ ปาย และคูมือการทองเท่ียว เปนตน 
 
 

  

http://elderlytour.com/chiangsaen/index.php?lang=en


Abstract 
 
 The research’s objectives’ were 1) to study the foreign elderly tourists’ behavior and need of 
tourism 2) to examine and develop the suitable model of tourism for foreign elderly tourists in Chiang Rai 
province and 3) to develop the marketing communication strategies of model of tourism for foreign 
elderly tourists in Chiang Rai province. The study was conducted through quantitative and qualitative 
methodology. The research instruments were questionnaire interview, and focus group. 

With regard to the result of the foreign elderly tourists’ behavior, it revealed that 1) they were 
recommended to Chiang Rai by their friends, family’s members and relatives 2) their visit lasted for 2-3 
days 3) they managed their trip by themselves 4) they visited Chiang Rai with their family 5) Their purpose 
was relaxation 6) They have studied the information about Chaing Rai before their visit.  

Regarding to the result of the foreign elderly tourists’ needs, it was divided into 4 aspects as 
follows: 1) Health tourism aspect; Thai massage activities such as massage, massage with hot press, and 
they needed the personnel who had knowledge and understanding in specific service 2) Historical 
tourism aspect, a) the interesting tour route with various tourist attractions b) details and information on 
the historical places (at a high level). In addition, they needed the performance related with history, the 
vehicle which was designed for travelling around the historical places and media for giving information (at 
a high level) 3) Cultural tourism aspect, the needs were divided into 2 aspects; (1) they needed to 
participate in the process of the handicraft’s production and they also needed the tour guide who is able 
to explained the information of the handicraft’s products to the tourists (2) they needed to participate in 
the religious activities  and they also needed the local tour guide who is able to explained the 
information about the temples and religions to the tourists. 4) Eco tourism aspect, the foreign elderly 
tourists needed the facilities for them such as Wi-Fi internet, slope area for trolley, elevator for the 
elderly, health care center in case of emergency and first aid. 

As for the results of the study on the suitable model of tourism for foreign elderly tourists in 
Chiang Rai province, it indicated that 1) Health tourism model; the tour program was operated by San 
Sai community. The program lasted for 2 days and 1 night which was consisted of healthy food (cooking 
and eating) and doing exercise and relaxation such as traditional massage, traditional dance, Bio-organic 
club dance and natural sight-seeing and learning 2) Historical Tourism; the tour routes were divided into 
3 routes (1) Phaya Saen Phu Trail (2) Learning Chiang Saen Legend and (3) Lanna historical sites Sight-
seeing 3) Handicraft and Culture tourism model; the handicraft tourism model was divided into 4 sites 
(1) Wiang Kalong Porcelain Group: visiting demonstration of the production, drawing and painting, visiting 
the ancient stove and good quality clay (2) Traditional toys: Weaving Ngoo Dude (Snake sucking) and 
other traditional toys (3) Wooed carving group: Sketching out/carving and composing pieces of wood (4) 
Chiangsaen Textile Group: spinning thread and textile weaving. In addition, the religion tourism model (9 
temples in Chiang Rai) was divided into 4 activities; (1) sightseeing of the beauty of the pagoda, the 
principle of Buddha image and Ubosot and architecture (2) taking photo (3) studying and listening the 
lecture on the history and (4) participating in the religious activities 4) Eco-tourism model; it was divided 
into (1) Doi Tung tourism model; sight-seeing of Doi Tung Royal Palace, Mae-Fah-Luang Garden, Hall of 
inspiration, Production and Distribution Handicraft Center, Mae-Fah-Luang Botanical Garden (Doi Chang 
Moob)-Doi Tung Lodge and (2) Doi Mae Salong tourism model; sight-seeing of Mae Sa Long Nork, Relics of 
Buddha Stupa of Sri Nakarintara Sathit Mahasantikiri Stupa, Northern Thailand Nationalist Chinese Army 
Regiment Memorial Museum, Tuan Museum, Tea garden, Hill tribe Village and Wild Himalayan Cherry 
flower or  Sakura (in Thailand) 



With regard to the study result of marketing communication strategies for foreign elderly tourist 
in Chiang Rai province, it discovered that it was the “Integrated Marketing Communication” (IMC) that 
composed of the communication through Branding. In summary, the 4 tourism models in Chiang Rai; 
Health tourism, Historical tourism, Cultural tourism, and Eco-tourism would be communicated under the 
same Branding; “สุขกาย สุขใจ ในเชียงราย” “JOYFULL life and mind in Chiang Rai”. In addition, the four 
tourism models of Chiang Rai have already presented via www.elderlytour.com website and other media 
such as brochure, advertisement, and tourist guidebook, etc.  
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