
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง    ภาพลกัษณ์การท่องเที่ยวจังหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนในท้องถิ่นและต่างถิ่น   

แบบสอบถามน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระ ของนกัศึกษาระดบัปริญญาโท  
สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความ
คิดเห็นของภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน    
เพื่อท่ีสามารถทราบถึงภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนในทอ้งถ่ิน
และต่างถ่ิน  โดยท่ีภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย
สามารถน าเป็นขอ้มูลเพื่อวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแนะน าแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงการสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีมีประสิทธิภาพอนัจะช่วยก่อใหเ้กิดผลดีต่อการท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์  เสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อจะไดน้ าผลไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาต่อไป 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องท่ีท่านพิจารณาเลือก หรือตรงความคิดเห็นของท่านมาก
ท่ีสุด 
1. เพศ 
  [  ]1. ชาย   [  ]2. หญิง 
2. อาย ุ
  [  ]1. ต ่ากวา่ 20 ปี  [  ]2. 20-30 ปี 
  [  ]3. 31-40 ปี   [  ]4. 41-50 ปี 
  [  ]5. 51-60 ปี   [  ]6. 61 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
  [  ] 1. โสด   [  ]2. สมรส 
  [  ] 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ)…………………………………….. 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  [  ] 1. ไม่เกินมธัยมศึกษา/ ปวช.   [  ] 2. อนุปริญญา/ปวส. 
  [  ] 3. ปริญญาตรี     [  ] 4. สูงกวา่ปริญญาตรี 
  [  ] 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
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5. อาชีพหลกั 
  [  ]1.  นกัเรียน หรือนกัศึกษา   [  ] 2.  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
  [  ]3.  พนกังานบริษทั หรือร้านคา้  [  ] 4.  เจา้ของกิจการ หรือธุรกิจ
ส่วนตวั 
  [  ]5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............ 
6.  รายไดข้องท่านเฉล่ียต่อเดือน   
 [  ]1. ไม่เกิน 10,000 บาท    [  ]2. 10,000 – 30,000 บาท 

[  ]3. 30,001 – 50,000 บาท   [  ]4. 50,001 – 70,000 บาท 
 [  ]5. 70,000 – 90,000 บาท   [  ]6. มากกวา่ 90,000 บาท 
 
7. ภูมิล าเนาของท่าน 
 [  ] 1) ภาคเหนือ จงัหวดั.......................... [  ] 2) ภาคกลาง จงัหวดั.............................. 
 [  ] 3) ภาคใต ้จงัหวดั............................... [  ] 4) ภาคตะวนัออก จงัหวดั....................... 
 [  ] 5) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดั................................................. 
 [  ] 6) อ่ืนๆ ................................................................. 
8. ถ่ินฐานหรือท่ีอยูข่องท่านในปัจจุบนัอยูท่ี่ไหน 
 [  ] 1) ภาคเหนือ  จงัหวดั........................................... 
 [  ] 2) ภาคกลาง  จงัหวดั.............................................. 
 [  ] 3) ภาคใตจ้งัหวดั........................................................ 
 [  ] 4) ภาคตะวนัออก จงัหวดั............................................. 
 [  ] 5) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจงัหวดั...................................... 
 [  ] 6) อ่ืนๆ ................................................................. 
 
8. โดยเฉล่ียแลว้ในแต่ละปีท่านเดินทางท่องเท่ียวประมาณก่ีคร้ัง 
 [  ]1. 1-2 คร้ัง  [  ]2.  3-4 คร้ัง 
 [  ]3.  5-6 คร้ัง  [  ]4.  7  คร้ังข้ึนไป 
 
9. ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายในช่วงฤดูใด  (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

  1) ฤดูร้อน  2) ฤดูฝน  3) ฤดูหนาว  4) ไม่เก่ียวกบัฤดู 
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10. โดยทัว่ไปท่านตอ้งการไปเยีย่มชมอะไรท่ีแหล่งท่องเท่ียว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1) ความเป็นอยู ่  2) วฒันธรรม   3) ธรรมชาติ 

  4) โบราณสถาน  5) อ่ืนๆ............................... 
 

11.สถานท่องเท่ียวท่ีท่านนิยมไปมากท่ีสุด 
 [  ]1.  แหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  เช่น ภูเขา/ป่าไม/้อุทยานแห่งชาติ  น ้าตก/ เข่ือน/ กวา๊น 
น ้าพุ  ร้อน/ บ่อน ้าร้อน  โครงการหลวง/แม่ฟ้าหลวง ฟาร์มกลว้ยไม/้งู/ผเีส้ือ  สวนผลไม/้ สวนส้ม 
 [  ]2. แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรม  ไดแ้ก่  วดั/พระธาตุ/ศาสนสถาน  โบราณสถาน/เมืองเก่า 
ประเพณีวฒันธรรมลา้นนา  หมู่บา้นชาวเขา/กลุ่มชาติพนัธ์  อุทยานประวติัศาสตร์  หตัถกรรม
พื้นบา้น  พิพิธภณัฑ ์ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม  

 [  ]3. แหล่งท่องเท่ียวตามความสนใจ  ไดแ้ก่ เดินป่า ท่องเท่ียวแบบผจญภยั  โฮมสเตย ์
 

12. เหตุผลท่ีท่านตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1) ตอ้งการเพิ่มรสชาติใหชี้วติ    2) เกิดความเบ่ือในชีวติประจ าวนั 

  3) ตอ้งการสังสรรคก์บัเพื่อนฝงู    4) ตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศ 

  5) ตอ้งการเพิ่มพนูประสบการณ์   6) ช่วยเศรษฐกิจไทย 

  7) ตอ้งการกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัว  8) อ่ืนๆ ......................................... 

 

13. ท่านเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงรายก่ีคร้ัง  (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

  1) คร้ังแรก   2) 2 คร้ัง   3)  3 คร้ัง  4) 4 คร้ัง 

 5) 5 คร้ัง  6) มากกวา่ 5 คร้ัง 

 

14. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงรายคร้ังน้ี  (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

  1) เคร่ืองบิน   2) รถโดยสาร   3) รถไฟ  4) รถยนตส่์วนตวั 

  5) เช่าเหมารถ   6 อ่ืนๆ .......................................................................... 
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15. ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวกบัใครในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายคร้ังน้ี (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

  1) คนเดียว   2) ครอบครัว   3) ญาติ  

 4) เพื่อน    5) อ่ืนๆ .................................... 

 

16. ระยะเวลาการพกัในจงัหวดัเชียงราย  (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

  1) 1 คืน  2) 2 คืน  3) 3 คืน  4)  4 คืน  5) 5 คืนหรือมากกวา่ 

 

17. ในการมาท่องเท่ียวคร้ังน้ีในจงัหวดัเชียงราย ท่านพกัอยูท่ี่ใด  (ตอบเพียง 1 ขอ้) 

  1) โรงแรม   2) เกสตเ์ฮา้ส์   3) รีสอร์ต  4) บา้นญาติ/เพื่อน 

  5) ท่ีพกัอุทยาน  6) บา้นพกัรับรองราชการหรือหน่วยงาน 

 

18. ก่อนการเดินทางมาคร้ังน้ี ท่านมีการหาขอ้มูลของจงัหวดัเชียงราย จากแหล่งขอ้มูลใดบา้ง 

 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1) ค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน   2) โทรทศัน์   3) วทิย ุ

  4) ส่ิงพิมพ ์(นสพ./นิตยสารทัว่ไป)  5) ค าแนะน าจากบริษทัน าเท่ียว 

  6) เอกสารแนะน าจาก ททท.   7) นิตยสารการท่องเท่ียว เช่น อสท. 

  8) นิทรรศการการท่องเท่ียว   9) อินเตอร์เน็ทเวป็................................... 

  10) เอกสารแนะน าจากบริษทัสารการบิน  11) อ่ืนๆ .......................................... 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัภาพลักษณ์การท่องเทีย่วจังหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนในท้องถิ่น
และต่างถิ่น   

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ี 1-5 (โดยให ้5 แสดงความเห็นดว้ยอยา่งยิง่ และ1 แสดง
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่) 

ภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วจงัหวดั
เชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

ด้านประสบการณ์      
ท่ีพัก      
1. สถานท่ีท่องเท่ียวมีท่ีพกัใหเ้ลือกหลายแห่งหลาย
ประเภท 

     

2. ท่ีพกัสะอาด และมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
เหมาะสม 

     

3. ท่ีพกัมีราคาท่ีเหมาะสม      
4. ท่ีพกัมีความปลอดภยั      
อาหารและเคร่ืองด่ืม      
5. มีร้านอาหารใหบ้ริการหลากหลายประเภทและมีหลาย
แห่ง 

     

6. ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสมกบั
บริการและรสชาติท่ีไดรั้บ 

     

การเดินทางในจังหวดั      
7. พาหนะในการเดินทางมายงัจงัหวดัเชียงรายมีหลาย
ทางเลือก 

     

8. การจราจรไม่ติดขดั      
9. ความชดัเจนของป้ายบอกทาง      
ผู้คนในพืน้ท่ี      
10. ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวมีอธัยาศยัดี  มีน ้ าใจ ยิม้
แยม้แจ่มใส เป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียว 

     

11. เสน่ห์ในวถีิชีวติของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว      
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี      
12. มีการแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวตามแหล่ง
ท่องเท่ียว 

     

13. ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
ในจงัหวดัเชียงราย 
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ภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วจงัหวดั
เชียงราย 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
 

(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี      
14. สถานท่ีท่องเท่ียวมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีไดม้าตรฐาน     

     

15. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความสะอาด มีการจดัการขยะ
ท่ีดี 

     

16. สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยักบัชีวติและ 
     ทรัพยสิ์น 

     

17. นกัท่องเท่ียวในสถานท่ีท่องเท่ียวไม่มีความ 
     พลุกพล่านจนเกินไป 

     

18. สถานท่ีท่องเท่ียวสภาพอากาศท่ีดี  ไม่มี
มลภาวะ 

     

19. มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีสวยงาม      
20. มีแหล่งท่องเท่ียวกลางคืนท่ีสวยงาม       
21 มีแหล่งท่องเท่ียวกลางคืนหลายแห่งให้เลือก      
22. ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 

     

กิจกรรมในพืน้ท่ี (ด้านการท่องเท่ียว)      
23. ความน่าสนใจของกิจกรรมการท่องเท่ียว      
24. ความปลอดภยัของกิจกรรม      
บริษทัน าเท่ียว (Tour guides)      
25. บริษทัน าเท่ียวหรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินหาง่าย มี 
     คุณภาพ 

     

26. ความเหมาะสมของค่าบริการน าเท่ียว      
ความปลอดภัย      
ต ารวจ/ต ารวจท่องเท่ียวใหค้วามช่วยเหลือและ
บริการดี 

     

สถานท่ีท่องเท่ียวมีความปลอดภยั      
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ภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วจงัหวดั
เชียงราย 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

ด้านส่ิงดึงดูดใจ      
1. มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาน่าสนใจ      
2.. มีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์และน่าสนใจ      
3. มีศิลปะ การช่างท่ีน่าสนใจและมีเอกลกัษณ์      
4. มีส่ิงปลูกสร้างท่ีน่าสนใจ และมีเอกลกัษณ์      
5. มีเทศกาลท่ีเป็นเอกลกัษณ์ และดึงดูดใจ      
6. มีศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่างจากจงัหวดัอ่ืน       
7. มีศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์      
8. มีแหล่งธรรมชาติ เช่น ภูเขา ท่ีสวยงาม      
ด้านราคา      
1. ราคาสินคา้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพของ
สินคา้ 

     

2. ราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม เหมาะสมกบับริการและ 
     รสชาติท่ีไดรั้บ 

     

3. ราคาสินคา้ในแหล่งท่องเท่ียวมีการลดราคา
อยา่ง เหมาะสม 

     

4. ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการเยีย่มชม      
ด้านสภาพแวดล้อม      
1. สภาพแวดลอ้มดี  ไม่มีส่ิงปฏิกลู      
2. สภาพอากาศท่ีดี      
3.. มีระบบประปา เช่น น ้าสะอาด และมีใชเ้พียงพอ      
4.  การคมนาคมสะดวกเขา้ถึงแหล่งเท่ียวง่าย      
5. สภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความสะอาดปลอดภยั      
6.  สามารถเดินป่าและเยีย่มธรรมชาติได ้      
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ภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วจงัหวดั
เชียงราย 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

ด้านการพกัผ่อนและผ่อนคลาย      

1.  จงัหวดัเชียงรายเป็นสถานท่ีท่ีสามารถ
หลีกเล่ียงกบั ความวุน่วายในชีวติได ้

     

2. จงัหวดัเชียงรายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีท าใหไ้ม่
ตอ้งคิดถึงหรือกงัวลเก่ียวกบัหนา้ท่ีการงานได ้

     

3. สถานท่ีท่องเท่ียวสามารถใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจไดดี้ 

     

ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย      

1. ท่านสามารถคน้พบส่ิงท่ีน่าต่ืนเตน้และทราบซ้ึง
ใจเม่ือมาเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงราย 

     

2. ท่านรู้สึกสนุกสนามและบนัเทิงใจเม่ือไดม้า
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย 

     

3.. จงัหวดัเชียงรายสามารถไปท่องเท่ียวแบบผจญ
ภยั การเดินป่า แคมป้ิง ท่องเท่ียวธรรมชาติ การไต่
เขา 

     

4. น ้ าตกท่ีจงัหวดัเชียงรายมีความสะอาด และมี
ความสวยงาม 

     

ด้านการเรียนรู้      

1. ท่านสามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เม่ือมาท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงราย 

     

2. ท่านสามารถพบวฒันธรรม วธีิชีวติ ใหม่ ๆ ได้
เม่ือมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงราย 

     

3. ท่านเกิดความนิยมชมชอบต่อวฒันธรรม และ
วถีิชีวติของแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย 

     

4. ท่านไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เม่ือมา
ท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัเชียงราย 
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ภาพลกัษณ์ทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วจงัหวดั
เชียงราย 

ระดบัความคดิเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(5) 

เห็นด้วย 
 

(4) 

ปานกลาง 
 

(3) 

ไม่เห็นด้วย 
(2) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 
(1) 

ด้านสังคม      
1. ผูค้นในแหล่งท่องเท่ียวเป็นมิตรและมีอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดี และมีน ้ าใจกบันกัท่องเท่ียว 

     

2. เสน่ห์ในวถีิชีวติของผูค้นในแหล่งท่องเท่ียว
ของประชากรในจงัหวดัเชียงราย 

     

3. ผูค้นในจงัหวดัเชียงรายมีการปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี
และมีความสามคัคีกนั 

     

ช่ือเสียง (ของแหล่งท่องเทีย่วจงัหวดัเชียงราย)      
1. ช่ือเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จกั      
2. สามารถเล่าประสบการณ์จากการมาท่องเท่ียว
แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย ใหแ้ก่เพ่ือน 
หรือคนรู้จกั 

     

 

ส่วนที ่3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกท่านทีช่่วยกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-สกุล    นางสาวจารุณี  ทรัพยบุ์ญโต 
 
วนัเดือนปีเกดิ   20  กรกฎาคม  2524 
 
ประวตัิการศึกษา   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนปทุมเทพวทิยาคาร 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพครู  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ระดบัปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต(การจดัการทัว่ไป) 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2547- 2551  อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการตลาด   
โรงเรียนบริหารธุรกิจพะเยา 
พ.ศ.2551  - ปัจจุบนั    อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการตลาด   
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชียงราย 

 
 


