
 ซ 

สารบัญ 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญัตาราง ญ 
สารบญัภาพ ฑ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 หลกัการและเหตุผล 2 
 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 
 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 3 
 นิยามศพัท ์ 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 6 
 แนวคิด และทฤษฎี 6 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 14 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวธีิการศึกษา 17 
 ขอบเขตการศึกษา  17 
 วธีิการศึกษา 18 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 18 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ 19 
 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 20 
 ระยะเวลาในการศึกษา 20 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 21 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 22 
   

 



 ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
                       หน้า 

  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจาก
มุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

35 

  ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจาก 
                มุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  จ าแนกตาม          
                ประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

51 

    
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ 61 
 สรุปผลการศึกษา 61 
 อภิปรายผล 84 
 ขอ้คน้พบ 89 
 ขอ้เสนอแนะ 90 
  

บรรณานุกรม 95 

  
ภาคผนวก 98 
 แบบสอบถาม 99 
  
ประวติัผูเ้ขียน 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 
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1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 22 
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สูงสุด 
23 

5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอาชีพ 24 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
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8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามถ่ินฐานหรือท่ี

อยูใ่นปัจจุบนั 
25 
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แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามโดยเฉล่ียแลว้
ในแต่ละปีเดินทางท่องเท่ียวประมาณก่ีคร้ัง 
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แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามช่วงฤดูท่ี
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แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานท่ี
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แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเหตุผลท่ี
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15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามพาหนะท่ีใชใ้น
การเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงรายคร้ังน้ี   
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการเดินทางมา

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายคร้ังน้ี  
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17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระยะเวลาการพกั
ในจงัหวดัเชียงราย   
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18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามท่ีพกัในการมา
ท่องเท่ียวคร้ังน้ี 
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19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการหาขอ้มูลของ
จงัหวดัเชียงราย 
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20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นประสบการณ์ 

34 

21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นส่ิงดึงดูดใจ 

39 

22 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นราคา 

40 

23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นสภาพแวดลอ้ม 

42 

24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นการพกัผอ่นและ
ผอ่นคลาย 
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25 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นความน่าต่ืนเตน้
และการผจญภยั 

45 

26 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นการเรียนรู้ 

46 

27 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามดา้นสังคม 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง  หน้า 
28 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี

มีต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามด้านช่ือเสียงของ
แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย 
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29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายในภาพรวม 

49 

30 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้น
ประสบการณ์ จ าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

50 

31 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นส่ิงดึงดูดใจ 
จ าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

53 

32 แสดงค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านราคา 
จ าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

54 

33 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้น
สภาพแวดลอ้ม จ าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

55 

34 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการ
พกัผอ่นและผอ่นคลาย จ าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

56 

35 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นความน่า
ต่ืนเตน้และการผจญภยั  จ  าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

57 

36 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นการเรียนรู้  
จ  าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

58 

37 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นสังคม 
จ าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

59 

38 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อด้านช่ือเสียง 
จ าแนกตามประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน   

60 
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สารบัญภาพ 
 

รูป  หน้า 
1 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายใน

ภาพรวม 
62 

2 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นท่ีพกั 63 
3 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 64 
4 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการเดินทางในจงัหวดั 64 
5 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นผูค้นในพื้นท่ี 65 
6 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียว

ในพื้นท่ี   
65 

7 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี 66 
8 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นกิจกรรมในพื้นท่ี (ดา้นการ

ท่องเท่ียว) 
67 

9 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นบริษทัน าเท่ียว 67 
10 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นความปลอดภยั   68 
11 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นส่ิงดึงดูดใจ    69 
12 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นราคา 70 
13 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม 71 
14 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นการพกัผอ่นและผอ่น

คลาย   
72 

15 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์ประกอบดา้นความน่าต่ืนเตน้และ
การผจญภยั   

73 

16 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้   74 
17 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นสังคม 75 
18 แสดงระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์ประกอบด้านช่ือเสียงแหล่ง

ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย 
76 

19 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์ประกอบดา้นประสบการณ์ ใน
มุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

76 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 

รูป  หน้า 
20 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นประสบการณ์ ใน

มุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 
77 

21 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นประสบการณ์ ใน
มุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

77 

22 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์ประกอบดา้นประสบการณ์ ใน
มุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

78 

23 แสดงระดับความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์ประกอบด้านส่ิงดึงดูดใจ ใน
มุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

79 

24 24  แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นราคา ในมุมมอง
ของประชาชน ในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

79 

25 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม ใน
มุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

80 

26 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นการพกัผอ่นและผอ่น
คลาย   ในมุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

81 

27 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์ประกอบดา้นความน่าต่ืนเตน้และ
การผจญภยั   ในมุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

81 

28 แสดงระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์องค์ประกอบด้านการเรียนรู้   ใน
มุมมองของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

82 

29 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องคป์ระกอบดา้นสังคมในมุมมองของ 
ประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

83 

30 แสดงระดบัความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์องค์ประกอบด้านช่ือเสียงในมุมมอง
ของประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน 

83 

 


