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        เลขท่ี.......................... 
 

แบบสอบถาม 
 
 
เร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยตอสถานทีท่องเที่ยวในจังหวัดลําพูน 
 
 
คําชี้แจง 
 
  แบบสอบถามชุดนี้เปนการหาขอมูลเพ่ือการวิจัย สําหรับการคนควาแบบอิสระเพ่ือ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และตองการนําขอมูลท่ีไดจากลูกคาไปพัฒนาการบริการใหดี
ขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด แบบสอบถามน้ีจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอ
ผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเปนอิสระและ
เปนความจริงมากท่ีสุด 
  ผูวิจัยขอขอบคุณทานเปนอยางสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

        นางสาวจิรภัทร บุญรักษา 
     นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
คําชี้แจงรายละเอียดของแบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียว

ในจังหวัดลําพูน 
สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
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สวนที่ 1 :  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง � หนาคําตอบท่ีทานเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงมากท่ีสุด
ในความคิดเห็นของทาน 
1. เพศ    

� 1. ชาย    � 2. หญิง 
2. อายุ     

� 1. ไมเกิน 20 ป  � 2. 21-30 ป   � 3. 31-40 ป 
 � 4. 41-50 ป   � 5. มากกวา 50 ป 
3. สถานะภาพ  
 � 1. โสด � 2. สมรส  � 3. หยา � 4. หมาย � 5. แยกกันอยู 
4. ภูมิลําเนา  

� 1. ภาคเหนือ จังหวัด................................� 2. ภาคกลาง จังหวัด...................................... 
� 3. ภาคใต จังหวัด................................ � 4. ภาคตะวันออก จังหวัด............................... 
� 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด.............................................................. 

5. ระดับการศึกษา    
� 1. ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน  � 2. มัธยมศึกษาตอนตน    
� 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  � 4. ปวส./อนุปริญญา    
� 5. ปริญญาตรี     � 6. สูงกวาปริญญาตร ี

6. อาชีพ 
� 1. นักเรียน/นักศึกษา   � 2. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว    
� 3. พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ  � 4. พนักงานบริษัทเอกชน    
� 5. รับจางท่ัวไป   � 6. แมบาน/พอบาน 
� 7. เกษียณอาย ุ   � 8. อ่ืนๆ........................................................... 

7. รายไดประจําเฉล่ียตอเดือน 
� 1. ไมเกิน 10,000 บาท    � 2. 10,001 – 20,000 บาท     
� 3. 20,001 – 30,000 บาท   � 4. 30,001 – 40,000 บาท    
� 5. 40,001 บาทขึ้นไป 
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8. โดยทั่วไปทานตองการไปเยี่ยมชมอะไรท่ีจังหวัดลําพูน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
� 1. ความเปนอยู   � 2. วัฒนธรรม   � 3. ธรรมชาต ิ  
� 4. โบราณสถาน(วัด)    � 5. อ่ืนๆ...................................................................................... 

9. เหตุผลท่ีทานตองการเดินทางทองเท่ียวจังหวัดลําพูน 
� 1. ตองการเพ่ิมรสชาติใหชีวิต    � 2. เกิดความเบ่ือในชีวิตประจําวัน  

 � 3. ตองการสังสรรคกับเพ่ือนฝูง  � 4. ตองการเปล่ียนบรรยากาศ 
� 5. ตองการเพ่ิมพูนประสบการณ � 6. ชวยเศรษฐกิจไทย 
� 7. ตองการกระชับความสัมพันธในครอบครัว � 8. ตองการเขาวัดทําบุญ 
� 9. อ่ืนๆ............................................. 

10. ในการทองเท่ียวในจังหวัดลําพูนครั้งนี้ ทานเดินทางทองเท่ียวในลักษณะใด 
� 1. เดินทางดวยตัวเองท้ังหมด   � 2. ใชบริการบริษัทนําเท่ียวท้ังหมด    
� 3. ท่ีทํางานจัดการเดินทางให � 4. เดินทางดวยตัวเองแตใชบริษัทนําเท่ียวทองถ่ิน 
� 5. อ่ืนๆ.............................................................................................................................. 

11. ทานเคยมาเท่ียว จังหวัดลําพูนกีค่รั้ง 
� 1. 1 ครั้ง    � 2. 2 ครั้ง   � 3. มากกวา 2 ครั้ง    

12. พาหนะท่ีใชในการเดินทางมายังจังหวัดลําพูน ครั้งนี ้
� 1. รถโดยสาร  � 2. รถไฟ � 3. รถยนตสวนตัว     
� 4. เครื่องบินลงเชียงใหมและใชรถเพ่ือน� 5. เครื่องบินลงเชียงใหมและเชาเหมารถ 
� 6. อ่ืนๆ.............................................................................................................................. 

13. ทานเดินทางทองเท่ียวกับใครในการมาทองเท่ียว จังหวัดลําพูนครั้งนี ้
� 1. คนเดียว    � 2. ครอบครัว   � 3. ญาติ � 4. เพ่ือน 
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14. ในการมาทองเท่ียวจังหวัดลําพูนในครั้งนี้ ทานไดไปเท่ียวในแหลงทองเท่ียวใดบาง (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 
 

สถานท่ี พอใจ
มาก
ที่สุด 

พอใจ ปาน
กลาง 

พอใจ
นอย 

พอใจ
นอย
ที่สุด 

ไมได
ไป 

อ.เมือง       
1.วัดพระธาตุหริภุญชัย       
2.วัดจามเทว ี       
3.อนุสาวรียพระนางจามเทว ี       
4.พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญชัย       
5.อนุสาวรียครูบาศรีวิชัยและสุเทวฤาษ ี       

อ.แมทา       
6.หมูบานแกะสลักอําเภอแมทา       
7.อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล       
8.อุโมงคขุนตาน       
9.สะพานทาชมพู       

อ.บานธ ิ       
10.บอน้ําศักดิ์สิทธ์ิดอยขะมอ       
11. พระธาตุดอยหางบาตร       
12.วัดพระธาตุดอยเวียง       
13.วัดศรีดอนชัย       

อ.ปาซาง       
14.วัดพระพุทธบาทตากผา       
15.หอศิลปะ อุทยานธรรมะ       
16.หมูบานหัตถกรรม บานหนองเงือก       
17.ตลาดปาซาง       

อ.บานโฮง       
18.ถํ้าเอราวัณ       
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19.วัดพระเจาตนหลวง       
20.หมูบานกระเหรี่ยงพัฒนาหวยหละ       
21. อ่ืนๆ.....................................................       
15. ในการจัดการเดินทางครั้งนี้ ทานเลือกมาเท่ียวจังหวัดลําพูนเพราะเหตุใดมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 
ขอ) 

� 1. ความตองการดานกายภาพของทานเอง เชน ตองการพักผอนรางกายและจิตใจ     
� 2. ความตองการดานการเรียนรูวัฒนธรรม การดําเนินชีวิต ศิลปะ สถานท่ีทาง

ประวัติศาสตร เทศกาลของทองถ่ินท่ีไมเคยรูจักมากอน  
� 3. ความตองการสวนตัว เชน เยี่ยมญาติมิตร ทําบุญ ถือศีลจําวัด ปฏิบัติธรรม 
� 4. ความตองการดานสถานภาพและช่ือเสียง เชน เขารวมประชุม เขารวมเปนสวนหนึ่ง

ของเหตุการณพิเศษ เชน เทศกาลลําไย หรือเพ่ือชวยกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ 
16. กอนเดินทางคร้ังนี ้ทานมีการหาขอมูลของจังหวัดลําพูน จากแหลงขอมูลใดบาง (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

� 1. คําบอกเลาของญาต/ิเพ่ือน    � 2. โทรทัศน  � 3. วิทยุ  
� 4. ส่ิงพิมพ (นสพ./นิตยสารท่ัวไป) � 5. คําแนะนําจากบริษัททองเท่ียว  
� 6. เอกสารแนะนําจาก ททท.  � 7. นิตยสารการทองเท่ียว เชน อสท. 
� 8. นิทรรศการการทองเท่ียว  � 9. อินเตอรเน็ท 
� 10. เอกสารแนะนําจากบริษัทสายการบิน� 11. อ่ืนๆ....................................................... 

17. ขอมูลแหลงทองเท่ียวจากแหลงขอมูลใด ท่ีทานเห็นวานาเช่ือถือมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ) 
� 1. คําบอกเลาของญาต/ิเพ่ือน    � 2. โทรทัศน รายการ.......................................

 � 3. วิทยุ รายการ................................... � 4. ส่ิงพิมพ (นสพ./นิตยสารท่ัวไป)  
� 5. คําแนะนําจากบริษัททองเท่ียว � 6. เอกสารแนะนําจาก ททท.   
� 7. นิตยสารการทองเท่ียว ช่ือ...................................................................... 
� 8. นิทรรศการการทองเท่ียว  � 9. อินเตอรเน็ต เวบ็ไซต................................. 
� 10. เอกสารแนะนําจากบริษัทสายการบิน� 11. อ่ืนๆ....................................................... 

18. ทานหาขอมูลเกี่ยวกับดานใดบาง  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
� 1. แหลงทองเท่ียว   � 2. ท่ีพัก � 3. รานอาหาร � 4. แหลงบันเทิง 
� 5. วัฒนธรรม  � 6. ประวัติศาสตร � 7. สภาพภูมิศาสตร 
� 8. การคมนาคม � 9. ความปลอดภัย � 10. อ่ืนๆ........................................... 
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19. ในการเดินทางทองเท่ียวครัง้นี้ ทานมีการเตรียมการทองเท่ียวตอไปนี้อยางไร 
� 1. เดินทางมาเอง ออกเดนิทางเลย ไมมีแผนการแนนอน ไปเรื่อยๆ     
� 2. เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยางดี แตไมมีการจองท่ีพัก พาหนะ

ลวงหนา  
� 3. เดินทางมาเอง มีการวางแผนการเดินทางมาอยางดี มีการจองท่ีพัก จองพาหนะ

ลวงหนา 
� 4. เดินทางมากับบริษัททองเท่ียว/แพ็คเกจของสายการบิน/แพ็คเกจของโรงแรม 
� 5. อ่ืนๆ............................................................................................................................... 

 
สวนที่ 2 : ขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอสถานท่ีทองเที่ยวใน 
จังหวัดลําพูน 
โปรดพิจารณาขอความท่ีกําหนดใหตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย √ ในชองท่ีทานเห็นวาตรงกับ
ระดับความพึงพอใจของทาน 
 
20. ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว “ดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด” 

 
องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติและสภาพอากาศ      
1.1) ภาพลักษณทางธรรมชาติ เชนความสวยงาม ความ

นาสนใจ ความสมบูรณของธรรมชาต ิ
     

1.2) ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมการเย่ียมชม      
1.3) การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียวงาย      
1.4) สภาพแหลงทองเท่ียวมีความสะอาดปลอดภัย      
1.5) สภาพอากาศท่ีด ี      
2.วัฒนธรรมและสังคม      
2.1)วัฒนธรรมและสังคมของคนในทองถ่ินมีความนาสนใจ      
2.2)มีการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม      
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องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

2.วัฒนธรรมและสังคม (ตอ)      
2.3)ผูคนในแหลงทองเท่ียวเปนมิตรและมีน้ําใจกับ
นักทองเท่ียว 

     

2.4)เสนหในวิถีชีวิตของผูคนในแหลงทองเท่ียว      
3.ส่ิงปลูกสรางที่มนุษยสรางขึ้น เชน โบราณสถาน วัด และ
สถาปตยกรรมสมัยใหมตาง  ๆ

     

3.1)ความสวยงามความมีเอกลักษณของสถาปตยกรรม ส่ิง
ปลูกสราง 

     

3.2)มีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ      
3.3)ความเหมาะสมของคาธรรมเนียมการเขาชม      
3.4)การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียวงาย       
3.5)สภาพแหลงทองเท่ียวมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.   การแนะนําแหลงทองเที่ยวทางส่ือตางๆ เพียงพอ      
5. สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ      
6. ปายบอกทางชัดเจนทําใหหาแหลงทองเที่ยวงาย      
7. มีปายบอกเลาประวัติ เร่ืองราวของแหลงทองเที่ยว      
8. มีรานอาหารและรานขายของที่ระลึกบริการ       
9. นักทองเที่ยวไมพลุกพลานจนเกินไป      
ทานมีการพักแรมในจังหวัดลําพูนหรือไม  

� 1. มี (ตอบขอ 24)  � 2. ไมมี (ขามไปตอบขอ 25) 
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21. ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว “โรงแรมทีพั่ก” 
 

องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. โรงแรม ท่ีพัก มีเอกลักษณ สวยงาม      
2. โรงแรม ท่ีพัก มีใหเลือกหลายแหง หลายประเภท      
3. สามารถหาหองพัก/ท่ีพัก ไดงาย สะดวกเม่ือตองการ      
4. ส่ิงอํานวยความสะดวกในหองพัก      
5. สภาพของโรงแรม ท่ีพัก มีความสะอาด ปลอดภัย      
6. ราคาคาท่ีพักเหมาะสมกับบริการท่ีไดรับ      
7. การลดราคาท่ีพัก      
8. การจัดแพ็คเกจหองพัก ในราคาถูก      
9. มีชองทางในการติดตอสอบถามหรือจองท่ีพัก หลาย

ชองทาง และสะดวก เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต 
     

10. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก      
11. มีการแนะนําผานอินเตอรเน็ต    หรือเว็บบอรด      
12. สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ      
13. การบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานใน

โรงแรม ท่ีพัก  
     

ทานไดรับประทานอาหารท่ีจังหวัดลําพูนหรือไม 
� 1. เคย (ตอบขอ 25)  � 2. ไมเคย (ขามไปตอบขอ 26) 
 

22. ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว “รานอาหาร” 
 

องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. อาหารมีรสชาติด ี      
2. รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง      
3. ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการและรสชาติ

ท่ีไดรับ 
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องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

4. การคมนาคมสะดวก เขาถึงไดงาย      
5. การแนะนํารานอาหารทางอินเตอรเน็ต ผานเว็บไซด/เว็บ

บอรด 
     

6. สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ      
7. การบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานใน

รานอาหาร 
     

8. รานอาหารสะอาด ปลอดภัย      
9. บรรยากาศ การตกตางรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ      
ทานไดซ้ือของท่ีระลึกจากจังหวัดลําพูนหรือไม 

� 1. ซ้ือ (ตอบขอ 26)  � 2. ไมซ้ือ (ขามไปตอบขอ 27) 
 

23. ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว “รานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก” 
 

องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. สถานท่ีจําหนายสินคา ของท่ีระลึกตกแตงสวยงาม 
นาสนใจ 

     

2. สินคาท่ีจําหนายมีความหลากหลาย      
3. ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา      
4. มีการลดราคาอยางเหมาะสม      
5. พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง      
6. สภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย      
สินคาท่ีระลึกท่ีซ้ือ ไดแก 

� 1. ลําไย � 2. ผาฝาย � 3. พระบูชา � 4. อ่ืนๆ............................................. 
ทานไดใชบริษัทนําเท่ียวหรือธุรกิจใหบริการดานกิจกรรมการทองเท่ียวหรือไม 

� 1. ใช (ตอบขอ 27)  � 2. ไมใช (ขามไปตอบขอ 28) 
 



 
 

101

24. ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว “บริษัทนําเท่ียวหรือธุรกิจท่ีใหบริการ
ดานกิจกรรมการทองเท่ียว” 

 
องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1. บริษัทนําเท่ียวทองถ่ินหางาย มีคุณภาพ      
2. ความนาสนใจของกิจกรรมการทองเท่ียว      
3. ราคาเหมาะสมกับการจัดแพ็คเกจการทองเท่ียว      
4. มีชองทางในการติดตอสอบถามหลายชองทาง งาย 

สะดวก 
     

25. จะกลับมาทองเท่ียวอีกหรือไม 
� 1. กลับมาอีกแนนอน เพราะ.............................................................................................. 
� 2. ยังไมแนใจ เพราะ..........................................................................................................

 � 3. ไมกลับมาอีกแนนอน เพราะ......................................................................................... 
 
26. จะบอกตอ / Post net หรือไม 

� 1. จะบอกตอ แนะนําใหเพ่ือน/ญาติ ใหมาเท่ียวแนนอน 
� 2. จะนําไป Post แนะนํา ใน internet แนนอน  
� 3. ไมแนะนําแนนอน เพราะ.............................................................................................. 
� 4. อ่ืนๆ............................................................................................................................... 

 
สวนที่ 3 : ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้

 



 
 

102

 
ประวัติผูเขียน 

 
 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวจิรภัทร  บุญรักษา 
 
วัน เดือน ป เกิด   1 มิถุนายน 2512 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแมริม

วิทยาคม ปการศึกษา 2524 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีและการธนาคาร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา 2537 
 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2531-2532  เจาหนาท่ีแคชเชียร 
    ศูนยกีฬาลานนา เชียงใหม 
 พ.ศ. 2533-2534  หัวหนาแคชเชียร 
    ศูนยกีฬาลานนา เชียงใหม 
 พ.ศ. 2535-2536  เจาหนาท่ีฝายการเงิน 
    ศูนยกีฬาลานนา เชียงใหม 
    พ.ศ. 2537-2539        ตัวแทนขายประกันชีวิต  
       บริษัท AIA 
    พ.ศ.2540  พนักงานบัญชี 
       หนังสือพิมพส่ือกลาง 
    พ.ศ.2541-2544  มัคคุเทศกอิสระ 
    พ.ศ. 2545-ปจจุบัน  เปดบริษัททองเท่ียว  
       ไนซฮอลิเดย ทัวร 

 


