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ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง  ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนใน
ทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดั 

เชียงรายจากมุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การศึกษา ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็นองคป์ระกอบ 9 ดา้น คือ  

1. องคป์ระกอบดา้นประสบการณ์   ไดแ้บ่งออกเป็น 9 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ดา้น
ท่ีพกั  ด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  ดา้นการเดินทางในจงัหวดั  ด้านผูค้นในพื้นท่ี  
ดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในพื้นท่ี ด้านสภาพแวดลอ้มของพื้นท่ี  
ดา้นกิจกรรมในพื้นท่ี (ด้านการท่องเท่ียว)  ด้านบริษทัน าเท่ียว  และด้านความ
ปลอดภยั 

2. องคป์ระกอบดา้นส่ิงดึงดูดใจ 
3. องคป์ระกอบดา้นราคา 
4. องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้ม  
5. องคป์ระกอบดา้นการพกัผอ่นและผอ่นคลาย  
6. องคป์ระกอบดา้นความน่าต่ืนเตน้และการผจญภยั  
7. องคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้  
8. องคป์ระกอบดา้นสังคม  
9.   องคป์ระกอบดา้นช่ือเสียง(ของแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงราย) 
  

 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในท้องถ่ิน หมายถึง เจา้บา้น หรือ 

ประชาชนชาวไทยท่ีมีภูมิล าเนาไปท างานประจ าหรือศึกษาอยู่ในจงัหวดัเชียงราย  และประชาชน
ต่างถ่ิน หมายถึง  ประชาชนชาวไทยต่างถ่ินท่ีเป็นผูเ้ดินทางไปเยือนในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดั
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เชียงรายโดยมีวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่การไปท างานประจ า  และไม่ใช่คนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนา
หรือศึกษาอยูส่ถานท่ีนั้น ทั้งน้ีตอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1 คืน 
 
  ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 

เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแท้จริง จึงใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 ตวัอยา่ง โดยใชต้ารางขนาดตวัอยา่งของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551:187) 
และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience sampling)    โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บตวัอยา่ง
เป็นประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้บา้น หรือ ประชาชนชาวไทยท่ีมีภูมิล าเนาไปท างานประจ าหรือ
ศึกษาอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย จ านวน 200 ราย และประชาชนชาวไทยต่างถ่ินท่ีเป็นผูเ้ดินทางไปเยือน
ในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายโดยมีวตัถุประสงคต่์าง ๆ ท่ีไม่ใช่การไปท างานประจ า  และ
ไม่ใช่คนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาหรือศึกษาอยูส่ถานท่ีนั้น ทั้งน้ีตอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1 คืน จ านวน 200 ราย 
โดยในแต่ละกลุ่มตวัอยา่งด าเนินการเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆของจงัหวดัเชียงราย  

  
วธีิการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
         ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามจากประชาชนในท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าบ้าน หรือ ประชาชนชาวไทยท่ีมีภูมิล าเนาไป
ท างานประจ าหรือศึกษาอยูใ่นจงัหวดัเชียงรายจ านวน 200 คน และประชาชนชาวไทยต่างถ่ินท่ีเป็นผู ้
เดินทางไปเยือนในสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายโดยมีวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีไม่ใช่การไป
ท างานประจ า  และไม่ใช่คนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาหรือศึกษาอยูส่ถานท่ีนั้น ทั้งน้ีตอ้งพกัอยา่งนอ้ย 1 
คืนจ านวน 200 คน ตามสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของจงัหวดัเชียงราย เช่น พระต าหนักดอยตุง        
วดัร่องขุ่น ด่านพรมแดนแม่สาย   สามเหล่ียมทองค าเชียงแสน  รวมทั้งส้ินเป็นจ านวน 400 คน 

         
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งจะเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง (Self Administrated Questionnaire) โดยแบบสอบถามได้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา  อาชีพ และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้  
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                       ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว
จงัหวดัเชียงรายจากมุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  อนัประกอบดว้ย ดา้นประสบการณ์ 
ดา้นส่ิงจูงใจ ดา้นราคาและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการพกัผอ่น/ผอ่นคลาย ดา้นความน่าต่ืนเตน้และการ
ผจญภยั ดา้นการเรียนรู้ ดา้นสังคม และดา้นช่ือเสียง 
                      ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) และ     
ร้อยละ (Percentage)   

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัเชียงรายในมุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  ใช้เกณฑ์การแบ่งระดบัออกเป็น 5 
ระดบัตามลิเคร์ท สเกล (Likert Scale) ในการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  เห็นดว้ย  
ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง    ค่าสถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี (Frequency)    ร้อยละ 
(Percentage)  และค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนอา้งอิงเกณฑก์ารวดัภาพลกัษณ์ของรุ่งรัตน์  ชยัส าเร็จ (ม.ป.ป.: 
ออนไลน์) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

5 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ย 

3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

เกณฑก์ารแปลความหมาย 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   เห็นดว้ยอยา่งยิง่/ชอบมาก/ภาพลกัษณ์เชิงบวก 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   เห็นดว้ย/ค่อนขา้งชอบ/ภาพลกัษณ์เชิงบวก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   ไม่แน่ใจ/รู้สึกเฉยๆ  
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   ไม่เห็นดว้ย/ไม่ค่อยชอบ/ภาพลกัษณ์เชิงลบ 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่/ไม่ชอบเลย/ภาพลกัษณ์เชิงลบ 
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ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัเชียงรายในมุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน  เพื่อตอ้งการทราบถึงภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงรายในมุมมองประชาชนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียและ
การทดสอบตวัแปรดว้ยวิธีค่าแจกแจงแบบที (Independent Sample T-test)   ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างความคิดเห็นของประชากร 2 กลุ่ม  

 
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
   ในการศึกษาคร้ังน้ี สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล   คือ 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นแหล่งแนะน าของจงัหวดัเชียงราย เช่น พระต าหนักดอยตุง   วดัร่องขุ่น    
ด่านพรมแดนแม่สาย   สามเหล่ียมทองค าเชียงแสน และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ระยะเวลาในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2555  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม 2555 


