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สารบัญ 
 

 หนา 
กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ฉ 
สารบัญตาราง ญ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 2 
 นิยามศัพท 3 
   
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 4 
 แนวคิดและทฤษฎี 4 
 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 9 
   
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการศึกษา 14 
 ขอบเขตการศึกษา  14 
 วิธีการศึกษา 15 
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 ระยะเวลาในการศึกษา 17 
   
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 18 
  สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 18 
    

 



 ฌ

สารบัญ (ตอ) 
 
                    หนา 
 สวนท่ี 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอสถานท่ี 

               ทองเท่ียวใน จังหวัดลําพูน 
36 

 สวนท่ี 3 ขอมูลท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอสถานท่ี 
               ทองเท่ียวใน จังหวัดลําพูน  จําแนกตามเพศ  รายไดเฉล่ียตอเดือน และ 
              ภูมิลําเนา 

47 

 สวนท่ี 4 ปญหาท่ีพบจากแหลงทองเท่ียว  74 
   
บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปราย ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 75 
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ประวัติผูเขียน 102 
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สารบัญตาราง 
 

ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 18 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 19 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 19 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 20 

5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจังหวัดท่ี
เดินทางมา 

21 

6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 23 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 24 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได 25 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความตองการ

ไปเยี่ยมชมในจังหวัดลําพูน 
25 

10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ี
ตองการเดินทางทองเท่ียวจังหวัดลําพูน 

26 

11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีเคย
มาเท่ียวจังหวัดลําพูน 

27 

12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพาหนะท่ีใชใน
การเดินทางมายังจังหวัดลําพูนครั้งนี ้

27 

13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามผูรวมเดินทาง
ทองเท่ียว จังหวัดลําพูนครั้งนี ้

28 

14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามในการมาทองเท่ียวจังหวัดลําพูน 

29 

15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลท่ีเดินทาง 
มาเท่ียวจังหวัดลําพูนมากท่ีสุด  

31 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการหา
แหลงขอมูลของจังหวัดลําพูนกอนการเดินทางมาครั้งนี ้

32 

17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูล
ทองเท่ียวท่ีเห็นวานาเช่ือถือมากท่ีสุด 

33 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการหาขอมูลใน

การเดินทางมาเท่ียว 
34 

19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการเตรียมการ
ทองเท่ียว 

35 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตามดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด 

36 

21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการพักแรมใน
จังหวัดลําพูน 

38 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานโรงแรมท่ีพัก 

39 

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการรับประทาน
อาหารท่ีจังหวัดลําพูน 

41 

24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม  ตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานอาหาร 

42 

25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามการซ้ือของท่ี
ระลึกท่ีจังหวัดลําพูน 

43 

26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถามตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานจําหนาย
สินคาและของท่ีระลึก 

44 

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสินคาท่ีระลึกท่ี
ซ้ือ 

45 

28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจะกลับมา
ทองเท่ียวในอนาคต 

46 

29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการบอกตอ  46 
30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด จําแนกตามเพศ 
47 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวดานโรงแรมท่ีพัก  จําแนกตามเพศ 
50 

32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานรานอาหาร  จําแนกตามเพศ 

52 

33 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก  จําแนกตามเพศ 

54 

34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

55 

35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานโรงแรมท่ีพัก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

58 

36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานรานอาหาร  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

60 

37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก  จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 

62 

38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด จําแนกตามภูมิลําเนา 

64 

39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานโรงแรมท่ีพัก จําแนกตามภูมิลําเนา 

67 

40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานรานอาหาร จําแนกตามภูมิลําเนา 

70 

41 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญตอองคประกอบอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก จําแนกตามภูมิลําเนา 

72 

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาท่ีพบจาก
แหลงทองเท่ียว  

74 

 
 


