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 การคนควาแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค เ พ่ือเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดลําพูน  ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

คือนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดลําพูน จํานวน 400 ตัวอยาง  เคร่ืองมือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก

คาความถ่ี  รอยละ และคาเฉล่ีย 

จากการศึกษาเพศชายและเพศหญิงจํานวนเทากัน สวนมากมีอายุ 31-40 ป สถานภาพ

สมรส   ระดับการศึกษาปวส/อนุปริญญา อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รายไดไมเกิน 10,000 บาท

นักทองเท่ียวมีภูมิลําเนาภาคเหนือ  นักทองเท่ียวภาคเหนือท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจากจังหวัด

เชียงใหม   นักทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจากจังหวัดเลย    

นักทองเท่ียวในภาคกลางท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจากกรุงเทพมหานคร   นักทองเท่ียวในภาคใตท่ี

เดินทางมาทองเท่ียวมาจากจังหวัดกระบ่ี  และจังหวัดในภาคตะวันออกท่ีเดินทางมาทองเท่ียว

จังหวัดระยอง ตองการไปเย่ียมชมโบราณสถาน (วัด)  เหตุผลท่ีตองการเดินทางทองเท่ียวจังหวัด

ลําพูนตองการเปล่ียนบรรยากาศ   เคยมาเท่ียวจังหวัดลําพูน 2 ครั้ง  พาหนะท่ีใชในการเดินทางมายัง

จังหวัดลําพูน เครื่องบินลงเชียงใหมและใชรถเพ่ือน  มีเพ่ือนผูรวมเดินทางทองเท่ียว  

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดลําพูนโดยรวม

ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ 3  ลําดับแรกคือ บอน้ําศักดิ์สิทธ์ิดอยขะมอ 

รองลงมา สะพานทาชมพู และวัดพระธาตุดอยเวียง  



 จ

สําหรับเหตุผลท่ีเดินทาง มาเท่ียวจังหวัดลําพูนมากท่ีสุด  ตองการเรียนรูวัฒนธรรม 

การดําเนินชีวิต ศิลปะ สถานท่ีทางประวัติศาสตร เทศกาลของทองถ่ินท่ีไมเคยรูจักมากอน    การหา

แหลงขอมูลจากอินเตอรเน็ตเว็บไซต  แหลงขอมูลทองเท่ียวท่ีเห็นวานาเช่ือถือ คือ อินเตอรเน็ต  หา

ขอมูลในการเดินทางมาเท่ียวคือ  รานอาหาร  เดินทางมากับบริษัททองเท่ียว/แพ็คเกจของสายการ

บิน/แพ็คเกจของโรงแรม  
ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจังหวัดลําพูน พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย ในระดับมากคือ  ดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด  ดาน

รานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก   ดานบริษัทนําเท่ียวหรือธุรกิจท่ีใหบริการดานกิจกรรมการ

ทองเท่ียว   สวนดานโรงแรมท่ีพัก และดานรานอาหาร มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานแหลงทองเท่ียวและส่ิง

ดึงดูดมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ มีปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลง

ทองเท่ียว รองลงมา มีรานอาหารและรานขายของท่ีระลึกบริการ และการคมนาคมสะดวกเขาถึง

แหลงทองเท่ียวงาย 

ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานโรงแรมท่ีพัก มีความ

พึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือการลดราคาท่ีพัก รองลงมาสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 

และสามารถหาหองพัก/ท่ีพัก ไดงาย สะดวกเม่ือตองการ 

ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานอาหาร  มีความพึง

พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือรานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง รองลงมาราคา

อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการและรสชาติท่ีไดรับ การคมนาคมสะดวก เขาถึงไดงาย  และ

การบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานในรานอาหาร 

ความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานจําหนายสินคาและ

ของท่ีระลึกมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกคือพนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง 

รองลงมา มีการลดราคาอยางเหมาะสม และสภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย 
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ABSTRACT 
 

  This independent study aimed at investigating Thai tourist satisfaction towards 

tourist destinations in Lamphun province. Research samplings were specified to 400 Thai tourists 

traveling to Lamphun. Questionnaires were used as the research tool to collect data; then all data 

derived were analyzed by descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, and means. 

 Based upon the findings, numbers of respondents were found equally in according 

to gender. Most of them were 31-40 years old, with married status and vocational/diploma 

educational background and worked in business type of occupation/ran individual business. T hey 

mostly earned incomes at less than 10,000 baht and resided in the northern region. Hereafter were 

shown the provinces where these tourists were mostly from: Chiang Mai for the North, Loei for 

the Northeast, Bangkok for the Centre, Krabi for the South, and Rayong for the East. They 

mentioned that they needed to visit Lamphun to see archeological sites (temples) with the reason 

of relaxing themselves amidst new atmosphere. They had visited to Lamphun for 2 times. In this 

time, they flied to Chiang Mai International Airport; then, drove their friend’s car to Lamphun. In 

this trip, they were accompanied by their friends. 

 In the over all view, the respondents satisfied with the tourist destinations in 

Lamphun at moderate level. Averagely, the top three satisfactions were given to the Holy Well at 

Doi Kamor, Tha Chomphu Bridge, and Phrathat Doi Wiang. 

  Regarding the reason of travelling to Lamphun, they referred the most to their need 

to to learn about its cultures, path of life, arts, historical sites, and local festivals that they had 
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never recognized.  The advance search of Lamphun information was done via websites/Internet. 

They also believed that the most reliable source of tourist information was from the Internet.  The 

information that they mostly browsed for was the restaurants information. They mostly travelled 

to Lamphun with tour agents/airline packages/hotel packages. 

According to the satisfaction towards Lamphun tourist industrial factors, the 

respondents averagely satisfied with the following factors at high level: tourist spots and 

attraction, product and souvenir shops, and tour agents or tourism service businesses. However, 

they satisfied at moderate level with the factors namely accommodation and restaurant. 

The top three satisfactions towards tourist spots and attraction factor were given to 

the informative sigh boards telling about the history of each place, the availability of restaurants 

and souvenir shops, and the convenient transportation to access each tourist places. 

The top three satisfactions towards accommodation factor were given to the 

discount of accommodation rate, the convenient and sufficient parking lots, and the ease to find 

accommodation as needed.  

The top three satisfactions towards restaurant factor were given to the various types 

of restaurants to be selected, the reasonable price of food and beverage comparing to the acquired 

service and its taste, the ease of transportation to access to the restaurant, and the polite and 

friendly services as provided by restaurant staff.  

The top three satisfactions towards product and souvenir shops factor were given to 

the polite and friendly services from the sale persons, the proper discount, and the cleanliness and 

security of the shops.   

   

 

  
  

 

 

   


