
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 
 
  การศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวใน
จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียว
ในจังหวัดลําพูน  ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวในจังหวัดลําพูน  จํานวน 400 ตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคาความถ่ี  รอยละ และคาเฉล่ีย  
สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาเปนเพศชายและเพศหญิงจํานวนเทากัน รอยละ 50.0 มีอายุ 31-40 ป รอย

ละ 31.0  สถานภาพ สมรส รอยละ 52.5 ระดับการศึกษาปวส/อนุปริญญา รอยละ 31.5  อาชีพ 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 24.8   รายไดไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 46.3   นักทองเท่ียวมี
ภูมิลําเนาภาคเหนือ รอยละ 39.5 นักทองเท่ียวในภาคเหนือท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจากจังหวัด
เชียงใหม รอยละ 13.7   นักทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจาก
จังหวัดเลย  รอยละ 6.5  นักทองเท่ียวในภาคกลางท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจากกรุงเทพมหานคร 
รอยละ10.0  นักทองเท่ียวในภาคใตท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจากจังหวัดกระบ่ี รอยละ 8.3   และ
นักทองเท่ียวในภาคตะวันออกท่ีเดินทางมาทองเท่ียวมาจากจังหวัดระยอง รอยละ 6.3   ตองการไป
เย่ียมชมโบราณสถาน (วัด)  รอยละ 53.5  เหตุผลท่ีตองการเดินทางทองเท่ียวจังหวัดลําพูนตองการ
เปล่ียนบรรยากาศ รอยละ 20.0  เคยมาเท่ียวจังหวัดลําพูน  2 ครั้ง รอยละ 35.0   พาหนะท่ีใชในการ
เดินทางมายังจังหวัดลําพูน  เครื่องบินลงเชียงใหมและใชรถเพ่ือน รอยละ 22.3   มีเพ่ือนผูรวม
เดินทางทองเท่ียว จังหวัดลําพูนครั้งนี้ รอยละ 29.8    

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดลําพูนโดยรวม
ในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.98) โดยมีความพึงพอใจลําดับแรกคือ บอน้ําศักดิ์สิทธ์ิดอยขะมอ 
(คาเฉล่ีย 3.23) รองลงมา สะพานทาชมพู (คาเฉล่ีย 3.19) และวัดพระธาตุดอยเวียง (คาเฉล่ีย  3.12)  
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สําหรับเหตุผลท่ีเดินทาง มาเที่ยวจังหวัดลําพูนมากท่ีสุด ตองการเรียนรูวัฒนธรรม 
การดําเนินชีวิต ศิลปะ สถานท่ีทางประวัติศาสตร เทศกาลของทองถ่ินท่ีไมเคยรูจักมากอน รอยละ 
27.8 การหาแหลงขอมูลจากอินเตอรเน็ตเว็บไซต  รอยละ 54.3   แหลงขอมูลทองเท่ียวท่ีเห็นวา
นาเช่ือถือมากท่ีสุด คือ อินเตอรเน็ต รอยละ 25.0  หาขอมูลในการเดินทางมาเท่ียวมากท่ีสุด  
รานอาหาร รอยละ 55.3   เดินทางมากับบริษัททองเท่ียว/แพ็คเกจของสายการบิน/แพ็คเกจของ
โรงแรม รอยละ 30.0  
 

สวนที่ 2 ขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอสถานที่
ทองเที่ยวใน จังหวัดลําพูน 

ดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
โดยรวมระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79) ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียในระดับมาก ลําดับแรก คือ มี
ปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมา มีรานอาหารและรานขาย
ของท่ีระลึกบริการ (คาเฉล่ีย 4.16)  และการคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียวงาย (คาเฉล่ีย 
4.10)  

ดานโรงแรมที่พัก ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับ  
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.98) ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียในระดับปานกลางลําดับแรก คือ  การ
ลดราคาท่ีพัก (คาเฉล่ีย 3.13) รองลงมา สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.08) และสามารถ
หาหองพัก/ท่ีพัก ไดงาย สะดวกเม่ือตองการ (คาเฉล่ีย 3.07)  

ดานรานอาหาร  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับ   
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.35) ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรก คือ 
รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.65)  รองลงมามีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางคือ   อาหารมีรสชาติดี ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการและรสชาติท่ีไดรับ 
การคมนาคมสะดวก เขาถึงไดงาย รานอาหารสะอาด ปลอดภัย เทากัน  (คาเฉล่ีย 3.38) และ 
บรรยากาศ การตกแตงรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ  (คาเฉล่ีย 3.37)  

ดานรานจําหนายสินคาและของที่ระลึก  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียโดยรวมระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.76) ปจจัยยอยมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับ
แรกคือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.18) รองลงมา มีการลดราคาอยาง
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.92) และสภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.86)  

โดยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสินคาท่ีระลึกท่ีซ้ือคือ ลําไย      
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การจะกลับมาทองเท่ียวในอนาคต คือ ยังไมแนใจ รอยละ 76.5  จะบอกตอและจะ
แนะนําใหเพ่ือน/ญาติใหมาเท่ียวแนนอน  รอยละ 59.2  

 
สวนที่ 3 ขอมูลทีเ่กี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอสถานที่

ทองเที่ยวใน จังหวัดลําพูน  จําแนกตามเพศ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภูมิลําเนา 
3.1 ขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอสถานท่ีทองเที่ยว

ใน จังหวัดลําพูน  จําแนกตามเพศ 
องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานแหลงทองเที่ยวและส่ิงดึงดูด ผูตอบ

แบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก  
ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ

แรก คือ มีปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว มีรานอาหารและรานขายของท่ีระลึก
บริการ เทากัน (คาเฉล่ีย 4.31) รองลงมา สภาพแหลงทองเท่ียวมีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 
4.12) และการคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียวงาย (คาเฉล่ีย 4.10) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มี
ประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.13) รองลงมา การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียว
งาย (คาเฉล่ีย 4.09) และมีปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 4.02) 

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานโรงแรมที่พัก ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ  สามารถหาหองพัก/ท่ีพัก ไดงาย สะดวกเม่ือตองการ (คาเฉล่ีย 3.24) รองลงมา การ
ลดราคาท่ีพัก (คาเฉล่ีย 3.20) และส่ิงอํานวยความสะดวกในหองพัก (คาเฉล่ีย 3.11) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.13) 
รองลงมา มีชองทางในการติดตอสอบถามหรือจองท่ีพัก หลายชองทาง และสะดวก เชน โทรศัพท 
อินเตอรเน็ต (คาเฉล่ีย 3.10) และการลดราคาท่ีพัก (คาเฉล่ีย 3.04) 

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานอาหาร ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศ
ชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.58) รองลงมา อาหารมีรสชาติดี ราคา
อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการและรสชาติท่ีไดรับ การคมนาคมสะดวก เขาถึงไดงาย 



 

 

78

รานอาหารสะอาด ปลอดภัย บรรยากาศ การตกตางรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ เทากัน 
(คาเฉล่ีย 3.31) และการบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานในรานอาหาร (คาเฉล่ีย 3.15) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.72) รองลงมา อาหารมีรสชาติดี 
รานอาหารสะอาด ปลอดภัย เทากัน (คาเฉล่ีย 3.45) และราคาอาหารและเคร่ืองดื่มเหมาะสมกับ
บริการและรสชาติท่ีไดรับ การคมนาคมสะดวก เขาถึงไดงาย บรรยากาศ การตกแตงรานมีความ
สวยงามเปนเอกลักษณ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.43) 

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก 
ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก  

ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.18) รองลงมา สภาพของรานฯ มีความ
สะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.04) และมีการลดราคาอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.79) 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมา มีการลดราคาอยางเหมาะสม 
(คาเฉล่ีย 4.06) และสภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.68) 

 
3.2 ขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอสถานท่ีทองเที่ยว

ใน จังหวัดลําพูน  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานแหลงทองเที่ยวและส่ิงดึงดูด  ผูตอบ

แบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือนมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก  
ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท   มีความ

พึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีปายบอกเลาประวัติเรื่องราวของแหลงทองเท่ียว 
(คาเฉล่ีย 4.13) รองลงมา มีรานอาหารและรานขายของท่ีระลึกบริการ (คาเฉล่ีย 4.12) และมีประวัติ
ความเปนมาท่ีนาสนใจ  (คาเฉล่ีย 4.10) 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท   มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียวงาย (คาเฉล่ีย 4.34) 
รองลงมา มีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ  (คาเฉล่ีย 4.21) และความเหมาะสมของคาธรรมเนียม
การเขาชม (คาเฉล่ีย 4.19) 
 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท  มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ มีปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว และมีรานอาหาร
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และรานขายของท่ีระลึกบริการ (คาเฉล่ีย 4.24) รองลงมา การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียว
งาย (คาเฉล่ีย 4.19) และสภาพแหลงทองเท่ียวมีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.08) 

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานโรงแรมท่ีพัก  ผูตอบแบบสอบถามทุก
รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท   มีความ
พึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกในหองพัก (คาเฉล่ีย 3.10) 
รองลงมา มีการโฆษณา ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก (คาเฉล่ีย 3.09) และโรงแรม ท่ีพัก มีเอกลักษณ 
สวยงาม (คาเฉล่ีย 3.07)  

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท  มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  การลดราคา  (คาเฉล่ีย 3.22) รองลงมาโรงแรม ท่ีพัก มีเอกลักษณ 
สวยงาม (คาเฉล่ีย 3.21) และมีชองทางในการติดตอสอบถามหรือจองท่ีพัก หลายชองทาง และ
สะดวก เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต (คาเฉล่ีย 3.19) 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท  มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  การลดราคา (คาเฉล่ีย 3.15) รองลงมา สถานท่ีจอดรถสะดวก
เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.12) และสามารถหาหองพัก/ท่ีพัก ไดงาย สะดวกเม่ือตองการ (คาเฉล่ีย 3.07) 

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานรานอาหาร ผูตอบแบบสอบถามทุก
รายไดเฉล่ียตอเดือนมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับปานกลาง 

ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10000 บาท   มีความ
พึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ  รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง  (คาเฉล่ีย 
3.81) รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือรานอาหารสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.48) 
และ บรรยากาศ การตกตางรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ (คาเฉล่ีย 3.47) 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท   มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง  (คาเฉล่ีย 3.72) 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลางคือ อาหารมีรสชาติดี  (คาเฉล่ีย 3.43) และรานอาหาร
สะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.42) 

 ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท   มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานในรานอาหาร 
(คาเฉล่ีย 3.39) รองลงมา รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.35) และการ
แนะนํารานอาหารทางอินเตอรเน็ต ผานเว็บไซด/เว็บบอรด (คาเฉล่ีย 3.30) 
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องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก  
ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไดเฉล่ียตอเดือนมีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก 

ปจจัยยอยพบวา ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท  และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000-20,000 บาท  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.34, 4.21) รองลงมา มีการลดราคาอยาง
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 4.14, 3.93) และสภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.78, 3.82)  

  ผูตอบแบบสอบถามรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001-30,000 บาท   มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ สภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.03) รองลงมา 
พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 3.88) และมีการลดราคาอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย 
3.55) 
 

3.3 ขอมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอสถานท่ีทองเที่ยว
ใน จังหวัดลําพูน จําแนกตามภูมิลําเนา 

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานแหลงทองเที่ยวและส่ิงดึงดูด ผูตอบ
แบบสอบถามทุกภูมิลําเนามีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก   

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคเหนือ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ ปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมา มีรานอาหารและราน
ขายของท่ีระลึกบริการ (คาเฉล่ีย 4.16) และสภาพแหลงทองเท่ียวมีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 
4.06) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคกลาง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ มีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.38) รองลงมา การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวงาย  (คาเฉล่ีย 4.25) และมีปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว มีรานอาหาร
และรานขายของท่ีระลึกบริการ เทากัน (คาเฉล่ีย 4.18)  

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคใต มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
มีปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว มีรานอาหารและรานขายของท่ีระลึกบริการ 
เทากัน (คาเฉล่ีย 4.28) รองลงมา สภาพแหลงทองเท่ียวมีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 4.00) และ
ผูคนในแหลงทองเท่ียวเปนมิตรและมีน้ําใจกับนักทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 3.97) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออก มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียวงาย  (คาเฉล่ีย 4.12) รองลงมามีปายบอกเลา
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ประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว มีรานอาหารและรานขายของท่ีระลึกบริการ เทากัน (คาเฉล่ีย 
4.08) และมีประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.04) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย 
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การคมนาคมสะดวกเขาถึงแหลงทองเท่ียวงาย (คาเฉล่ีย 4.30) รองลงมา มี
ประวัติความเปนมาท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.27) และความเหมาะสมของคาธรรมเนียมการเขาชม 
(คาเฉล่ีย 4.20) 

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานโรงแรมท่ีพัก  ผูตอบแบบสอบถามทุก
ภูมิลําเนามีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับปานกลาง   

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ส่ิง
อํานวยความสะดวกในหองพัก และ สามารถหาหองพัก/ท่ีพัก ไดงาย สะดวกเม่ือตองการ เทากัน 
(คาเฉล่ีย 3.26)  รองลงมา มีการโฆษณาประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก (คาเฉล่ีย 3.15) และการลด
ราคาท่ีพัก (คาเฉล่ีย 3.13) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคกลาง  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ การลดราคาที่พัก (คาเฉล่ีย 3.40) รองลงมา  โรงแรม ท่ีพัก มีเอกลักษณ สวยงาม (คาเฉล่ีย 3.32) 
และมีชองทางในการติดตอสอบถามหรือจองท่ีพัก หลายชองทาง และสะดวก เชน โทรศัพท 
อินเตอรเน็ต และสถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.09) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคใต มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
การบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานในโรงแรม ท่ีพัก (คาเฉล่ีย 3.33) รองลงมา สถานท่ี
จอดรถสะดวก เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.24) และสามารถหาหองพัก/ท่ีพัก ไดงาย สะดวกเม่ือตองการ
(คาเฉล่ีย 3.22) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออก  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ  สถานท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ (คาเฉล่ีย 3.19) รองลงมามีชองทางในการติดตอสอบถาม
หรือจองท่ีพัก หลายชองทาง และสะดวก เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต (คาเฉล่ีย 3.05) และโรงแรม ท่ี
พัก มีใหเลือกหลายแหง หลายประเภท (คาเฉล่ีย 3.00)  

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกในหองพัก และการลดราคาท่ีพัก เทากัน (คาเฉล่ีย 
3.36) รองลงมา มีการโฆษณา ประชา สัมพันธใหเปนท่ีรูจัก (คาเฉล่ีย 3.18) และมีชองทางในการ
ติดตอสอบถามหรือจองท่ีพัก หลายชองทาง และสะดวก เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต และสถานท่ี
จอดรถสะดวก เพียงพอ เทากัน (คาเฉล่ีย 3.08) 
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องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานรานอาหาร ผูตอบแบบสอบถามทุก
ภูมิลําเนามีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับปานกลาง   

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคเหนือ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.53) รองลงมามีความพึงพอใจ มี
คาเฉล่ียในระดับปานกลางคือ  รานอาหารสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.39) และบรรยากาศ การตก
ตางรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ (คาเฉล่ีย 3.38) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคกลาง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.81) รองลงมา รานอาหารสะอาด 
ปลอดภัย   (คาเฉล่ีย  3.52) และบรรยากาศ การตกตางรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ  (คาเฉล่ีย 
3.50)  

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคใต มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.67) รองลงมา มีความพึงพอใจ มีคาเฉล่ีย
ในระดับปานกลาง คือ อาหารมีรสชาติดี และรสชาติท่ีไดรับ การคมนาคมสะดวก เขาถึงไดงาย  
เทากัน (คาเฉล่ีย 3.42) และการบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานในรานอาหาร (คาเฉล่ีย 
3.38) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออก มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง (คาเฉล่ีย 3.69) รองลงมา มีความพึงพอใจ มี
คาเฉล่ียในระดับปานกลาง คือ อาหารมีรสชาติดี  และรานอาหารสะอาด ปลอดภัย เทากัน (คาเฉล่ีย 
3.43) และบรรยากาศ การตกตางรานมีความสวยงามเปนเอกลักษณ (คาเฉล่ีย 3.40) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย 
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง(คาเฉล่ีย 3.47) รองลงมา 
การบริการ ความสุภาพ เปนกันเองของพนักงานในรานอาหาร (คาเฉล่ีย 3.44) และการแนะนํา
รานอาหารทางอินเตอรเน็ต ผานเว็บไซด/เว็บบอรด (คาเฉล่ีย 3.34)  

องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก 
ผูตอบแบบสอบถามทุกภูมิลําเนามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก    

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคเหนือ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.20) รองลงมา สภาพของรานฯ มีความ
สะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.95) และมีการลดราคาอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.88) 
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ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคกลาง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก 
คือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.23) รองลงมา มีการลดราคาอยางเหมาะสม 
(คาเฉล่ีย 4.08) และสถานท่ีจําหนายสินคา ของท่ีระลึกตกแตงสวยงาม นาสนใจ (คาเฉล่ีย 3.64)  

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคใต มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ 
พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.17) รองลงมา สภาพของรานฯ มีความสะอาด 
ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.96) และมีการลดราคาอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.93)  

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออก มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก คือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.16) รองลงมา มีการลดราคาอยาง
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.91) และสภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.82) 

ผูตอบแบบสอบถามภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง (คาเฉล่ีย 4.08) รองลงมา สภาพของ
รานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย (คาเฉล่ีย 3.94) และการลดราคาอยางเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.86) 
 
การอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด 
ลําพูน ในครั้งนี้ไดใชทฤษฎีความพึงพอใจ และแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และ
บริการ มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิงจํานวน 400 ราย  มีอายุ 31-40 ป 

สถานภาพเปนสมรส  ภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ   ระดับการศึกษา ปวส/อนุปริญญา   อาชีพคาขาย/
ธุรกิจสวนตัว   มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท  ตองการไปเยี่ยมชมในแหลงทองเท่ียวคือ โบราณสถาน 
(วัด)   เหตุผลท่ีตองการเดินทางมาทองเท่ียวตองการเปล่ียนบรรยากาศ   เคยมาเท่ียวจังหวัดลําพูน 2 
ครั้ง พาหนะท่ีใชในการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหมคือ เครื่องบินลงเชียงใหมและใชรถเพ่ือน  มี
เพ่ือนเปนผูรวมเดินทางมาทองเท่ียว    การหาขอมูลแหลงทองเท่ียวคือ รานอาหาร  ไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ จรัสนันท   สิทธิเจริญ (2550) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวในภาคเหนือของ
นักทองเท่ียวชาวไทย  พบวานักทองเท่ียวมีอายุ 21-40 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี   นิยมเดินทางทองเท่ียวรวมกบับุคคลในครอบครัว   และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของปฐม
ลักษณ  สุเวชณิชย (2550) ท่ีศึกษาปจจัยมีผลตอการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวภายในประเทศของกลุม
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร     ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน  เดินทางทองเท่ียวภายในประเทศดวย
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วิธีทางรถยนตสวนตัว  การหาขอมูลเกี่ยวกับการทองเท่ียวภายในประเทศจากบุคคลในครอบครัว/
เพ่ือน   และไมสอดคลองมาลิน ี ปนแกว (2552) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเดินทางทองเท่ียว
และพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวภายในประเทศของนักทองเท่ียวชาวเชียงใหม ผลการศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป  ระดับปริญญาตรี  อาชีพ
ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาท 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอองคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
จังหวัดลําพูนโดยรวมในระดับมากเรียงลําดับไดแก  ดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด   และดาน
รานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก   และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางดานโรงแรมท่ีพัก   ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริกมล กันทะวัง (2553)  ท่ีศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวในอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน   ผลการศึกษา
องคประกอบอุตสาหกรรมทองเท่ียว พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
มากไดแก  แหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด และรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก  

ดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูดใจ   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีคาเฉล่ีย
ในระดับมากลําดับแรกคือ มีปายบอกเลาประวัติ เรื่องราวของแหลงทองเท่ียว   ซ่ึงไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ สิริกมล กันทะวัง (2553)   ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากลําดับแรกในเรื่อง สภาพอากาศท่ีดี ภาพลักษณทางธรรมชาต ิเชน ความสวยงาม
ความนาสนใจ ความสมบูรณของธรรมชาติ    

ดานโรงแรมท่ีพัก  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง
ลําดับแรกคือ การลดราคาที่พัก  ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริกมล กันทะวัง (2553)   ท่ีผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรกในเร่ือง มีชองทางใน
การติดตอสอบถามหรือจองท่ีพักหลายชองทาง สะดวกเชนโทรศัพท อินเตอรเน็ท 

ดานรานอาหาร  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีคาเฉล่ียในระดับมากลําดับ
แรกคือ รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริกมล 
กันทะวัง (2553)   ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากลําดับแรก
ในเรื่องรานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลายแหง  
 ดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก   ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มี
คาเฉล่ียในระดับมากลําดับแรกคือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ เปนกันเอง ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ สิริกมล กันทะวัง (2553)   ท่ีผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับมากลําดับแรกในเรื่อง สถานท่ีจําหนายสินคา ของท่ีระลึกตกแตงสวยงาม นาสนใจ     
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ขอคนพบ 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัด
ลําพูน  มีขอคนพบดังนี ้

1. พบวาผูตอบแบบสอบถามความตองการไปเยี่ยมชมโบราณสถาน (วัด) และ
ธรรมชาต ิมากท่ีสุด   ซ่ึงเหตุผลท่ีเดินทางทองเท่ียวมายังจังหวัดลําพูนเพราะตองการเปล่ียน
บรรยากาศ   

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอสถานท่ีในการเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัด
ลําพูนในระดับปานกลางเทานั้น 

3. แหลงขอมูลทองเท่ียวท่ีเห็นวานาเช่ือถือมากท่ีสุด  ในการเดินทางมาทองเท่ียว
จังหวัดลําพูน คือ อินเตอรเน็ตเว็ปไซต  และขอมูลท่ีหามากที่สุดในการเดินทางมาเท่ียว คือ
รานอาหาร 

4. องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด  พบวา
ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง  กลุมรายไดไมเกิน 10,000 บาท  กลุมภูมิลําเนา ภาคเหนือ และภาคใต 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรื่อง ภาพลักษณทางธรรมชาติ เชนความสวยงาม ความ
นาสนใจ ความสมบูรณของธรรมชาติ  และความเหมาะสมของคาธรรมเนียมการเยี่ยมชม    สวน
กลุมกลุมรายได 10,000-20,000 บาท  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางในเรื่อง  เสนหในวิถีชีวิตของผูคนในแหลงทองเท่ียว และความสวยงามความมีเอกลักษณของ
สถาปตยกรรม ส่ิงปลูกสราง  

5. องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก  
พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่องสถานท่ีจําหนายสินคาของ
ท่ีระลึกตกแตงสวยงาม นาสนใจ   สินคาท่ีจําหนายมีความหลากหลาย และราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา ขณะท่ีเพศชายมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

6. องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานโรงแรมที่พัก พบวาท้ังกลุมเพศชาย
และเพศหญิง ทุกกลุมรายไดและทุกกลุมภูมิภาคท่ีเดินทางมา มีความพึงพอใจตอองคประกอบดาน
นี้ในระดับปานกลางเทานั้น 

7. องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานอาหาร  พบวากลุมไมเกิน 10,000 
บาท และกลุมรายได 10,000-20,000 บาท  และกลุมท่ีมาจากภูมิภาคภาคเหนือ  ภาคกลาง ภาคใต 
และภาคตะวันออก มีความพึงพอใจในระดับมากในเรื่อง รานอาหารมีใหเลือกหลายประเภท หลาย
แหง  ในขณะท่ีกลุมรายได 20,001-30,000 บาท  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 
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8. องคประกอบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก   
ผูตอบแบบสอบถามกลุมรายได 20,001-30,000 บาท และกลุมท่ีมาจากภาคเหนือ  ภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเร่ือง สถานท่ีจําหนายสินคา 
ของท่ีระลึกตกแตงสวยงาม นาสนใจ  สินคาท่ีจําหนายมีความหลากหลาย   ราคาสินคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา  

9. การจะกลับมาทองเท่ียวในอนาคตท่ีผูตอบสอบถามตอบวายังไมแนใจถึงรอยละ 
76.5  ซ่ึงอาจเนื่องจากมาแลวพอใจแคปานกลางจึงไมแนใจท่ีจะกลับมาอีกครั้ง   แตพบวาการจะ
บอกตอ คือจะแนะนําใหเพ่ือน/ญาติ ใหมาเท่ียวแนนอน และจะนําไป Post แนะนําใน อินเทอรเนต็ 
มีถึงรอยละ 82.5  

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยตอสถานท่ีทองเท่ียวใน
จังหวัดลําพูน ซ่ึงผูศึกษามีขอเสนอแนะที่ไดจากขอคนพบท่ีมีตอดานแหลงทองเท่ียวและส่ิงดึงดูด
รานอาหาร  ดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก  ดังนี ้

1. ขอเสนอแนะ 
 ดานแหลงทองเท่ียว /สถานท่ีทองเท่ียว 

สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ในจังหวัดลําพูน  ควรสงเสริมใหคนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ
ดูแลแหลงทองเท่ียว   จัดใหมีเจาหนาท่ีหรือคนในพื้นท่ีประจําแหลงทองเท่ียว เพื่อคอยใหคําแนะนํา
แกนักทองเท่ียว เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวนั้นๆ ควรมีศูนยบริการขอมุลการทองเท่ียว และมีสถานท่ี
จอดรถใหเพียงพอ สะดวก สะอาด และปลอดภัย  ชุมชนควรจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว เพื่อ
ดึงดูดนักทองเท่ียวจากภายนอกชุมชน เชนการจัดเทศกาลอาหาร โดยมีการโฆษณาเผยแพรแหลง
ทองเท่ียว เพื่อใหแหลงทองเท่ียวเปนท่ีรูจัก และสนใจของนักทองเท่ียว  ซ่ึงนักทองเท่ียวสวนมาก
ตองการความเพลิดเพลินบันเทิงใจและความสนุกสนานในการเดินทางทองเท่ียว   การจัดกิจกรรม
ตางๆใหแกนักทองเท่ียว   เพื่อตอบสนองความตองการจะทําใหนักทองเท่ียวมีความประทับใจ  โดย
อาจจัดกิจกรรมในลักษณะพิธีกรรม   การจัดงานรื่นเริง   ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ   เชน   ประเพณี 
ลอยกระทง   การกอเจดียทราย   การฟอนรํา   เปนตน ส่ิงเหลานี้มีความจําเปนตอการทองเท่ียว   
นอกจากนั้นควรพัฒนาปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานตางๆ  เชน  หองน้ํา ใหมีความ
สะอาด  และปลอดภัยในการใชบริการ  สถานท่ีทองเท่ียวมีน้ําประปาไวบริการ เปนตน 
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 ดานรานอาหาร  ผูประกอบการควรจัดทําเว็บไซต/เว็บบอรด แนะนํารานอาหารทาง
อินเตอร  ดานพนักงานท่ีใหบริการในรานอาหารตองมีความสุภาพ แตงกายสะอาด  มีกิริยามารยาท
ท่ีดี มีความเปนกันเองกับลูกคา  การตกแตงรานอาหารควรมีความสวยงามเปนเอกลักษณเฉพาะ เชน
การตกแตงสไตลลานนา เปนตน  และรอบบริเวณรานอาหารควรมีการตกแตงบรรยากาศใหรมรื่น   
มีท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับลูกคา   สําหรับอาหารท่ีจัดจําหนายควรปรับปรุงรสชาติของอาหารอยู
เสมอ  โดยรสชาติของอาหารตองอรอย สะอาด ถูกสุขอนามัย    และมีราคาเหมาะสมไมแพง
จนเกินไป   
  ดานโรงแรมท่ีพัก   ผูประกอบการโรงแรมควรปรับปรุงหองพักใหมีความสะอาด  มี
ความปลอดภัย   ภายในหองพักมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีครบครัน มีการลดราคาหองพักในชวง
นอกฤดูกาลทองเท่ียว  การตั้งราคาหองพักควรเหมาะสมกับคุณภาพของบริการ หรือจัดแพ็คเกจ
หองพักในราคาถูกสําหรับผูท่ีมาพักเปนกลุม    มีเว็บไซตแนะนําโรงแรมท่ีพักทางอินเทอรเน็ต
เพ่ือใหลูกคาสามารถหาหองพักไดงาย  สะดวก  และสามารถติดตอสอบถามหรือจองหองพักได
สะดวกทางโทรศัพท ทางอินเทอรเน็ต   และเพ่ือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธโรงแรมท่ีพักให
เปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

ดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึก 
ควรพิจารณาปรับปรุงเรื่องสถานที่จําหนายสินคาและของท่ีระลึก ควรตกแตงให

สวยงาม นาสนใจ สินคาท่ีจําหนายควรมีหลากหลายชนิด  มีรูปแบบท่ีทันสมัยสวยงาม  สามารถใช
ประโยชนได  ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา  และสภาพของรานฯ มีความสะอาด ปลอดภัย   
และควรใหสวนลดแกลูกคาท่ีซ้ือสินคามากกวา 1 ช้ินขึ้นไป   นอกจากนั้นหนวยงานคณะกรรมการ
หรือหนวยงานในทองถ่ินควรเขามาดูแล ควบคุมมาตรฐานของสินคาท่ีนํามาจําหนาย เพ่ือให
ผูบริโภคเกิดการยอมรับและม่ันใจในคุณภาพของสินคามากขึ้น  และเปนบรรทัดฐานท่ีดีของราน
จําหนายสินคาของท่ีระลึกในสถานท่ีตางๆ   

 
2. ขอเสนอแนะตอภาครัฐ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย) หนวยงานจังหวัด  

หนวยงานองคกรทองถิ่น หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการวางระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวในจังหวัดลําพูน

 หนวยงานภาครัฐ (การทองเท่ียวจังหวัดลําพูน หนวยงานทองถ่ินจังหวัดลําพูน และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ)    ควรมีการรณรงคการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยปรับปรุงในเรื่องของ
ภาพลักษณทางธรรมชาติ สภาพอากาศ วิถีชีวิตของของคนในทองถ่ิน เพราะเปนหัวใจของการ
ทองเท่ียว โดยภาครัฐและเอกชนควรมีการหารือรวมกัน เพ่ือกําหนดทิศทางในการปรับปรุง และ
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พัฒนาแหลงทองเท่ียวตางๆ ในจังหวัดลําพูน โดยการรณรงคและปลูกจิตสํานึกใหรักษาธรรมชาติ
และอนุรักษวิถีชีวิตของคนทองถ่ิน เปนตน

 จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวอยางตอเนื่องเพ่ือแนะนําแหลงทองเท่ียวและ
ทรัพยากรดานการทองเท่ียวธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และการเกษตรใหเปนท่ีรูจัก เพ่ือเชิญ
ชวนและกระตุนใหนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวตลอดท้ังป  ตลอดจนเพื่อเสริมสรางการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียว และสรางรายไดใหแกชุมชน จากการจําหนาย
ผลผลิตการเกษตรของท่ีระลึกและหัตถกรรมทองถ่ิน รวมท้ังรักษาทรัพยากรการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี
ใหมีความยั่งยืนตอไป

 ควรมีการปรับปรุงถนนใหมีความสวยงาม มีการจัดทําปายบอกทางไปยังสถานท่ี
ทองเท่ียวตางๆ อยางเดนชัด เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเดินทางของนักทองเท่ียว 

จัดระเบียบสถานท่ีทองเท่ียวใหมีระเบียบ  หม่ันดูแลและรักษาความสะอาดและ
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีความสะอาดและสวยงามอยางสมํ่าเสมอ  และควรมีองคกรท่ี
รับผิดชอบในดานความปลอดภัยและเพ่ิมความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปรับปรุง
และพัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางตอเนื่องท้ังนี้เพ่ือความย่ังยืนของทรัพยากรทองเท่ียว

ตรวจตราอยางเขมงวดในดานรานจําหนายสินคาและของท่ีระลึกท่ีอยูในแหลง
ทองเท่ียวนั้น ๆ เพ่ือปองกันการโกงราคา หรือปองกันการหลอกลวงนักทองเท่ียว  
  สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก เชิญชวนใหนักทองเท่ียวชาว
ไทยทองเท่ียวภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมให
มากขึ้น  และจัดแนวทางในการสรางภาพลักษณของจังหวัดลําพูน เชน สงเสริมใหคนในทองถ่ินพูด
ภาษาทองถ่ิน (ภาษาพ้ืนเมือง)  การแตงกายพ้ืนเมืองแบบลานนา   จัดทําปฏิทินงานประเพณีของ
จังหวัดลําพูนเพ่ือเปนการกระตุนการทองเท่ียวของจังหวัดลําพูน และเปนการเผยแพรงานประเพณี
ของทองถ่ินใหแพรหลายมากขึ้น  

ภาครัฐควรใหความสําคัญเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกในการเดินทางใหกับ
นักทองเท่ียว รวมมือกับเอกชนสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ดานโรงแรมท่ีพัก ดานรานอาหาร ดาน
รานจําหนายของท่ีระลึก ดานบริษัทนําเท่ียวหรือธุรกิจท่ีใหบริการดานกิจกรรมการทองเท่ียว และ
ควรใชหนายงานของรัฐชวยกระจายขอมูลขาวสารของแหลงทองเท่ียวในจังหวัดลําพูนให
นักทองเท่ียวสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
  


