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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียว  

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน จ านวน 200 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวจ านวน 10 ราย  

น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ได้แก่ การเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ จ าแนกตามเพศ อายุ และจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว  

ผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศกึษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร  

มาเท่ียวจังหวัดล าพูน 2-3 คร้ัง เดินทางมาท่องเท่ียวแบบมาเอง และมาท่องเท่ียวกับเพื่อน ส่วนใหญ่ไม่ค้างคืนท่ีจังหวัด

ล าพูน แต่หากค้างคืนจะค้างคืนเป็นเวลา 1 คืน โดยส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวโดยใช้รถส่วนตัว ค้นหาข้อมูลการท่องเท่ียวใน

จังหวัดล าพูนจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน ของท่ีระลึกท่ีนิยมซื้อคือ ล าไยอบแห้ง เสื้อพื้นเมือง และไม้แกะสลัก  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวไม่เกิน 1,000 บาท และมีการเดินทางไปท่องเท่ียว

จังหวัดอื่น นอกเหนือจากจังหวัดล าพูน โดยจังหวัดท่ีเดินทางไปท่องเที่ยวคอื จังหวัดเชยีงใหม ่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวาม

พึงพอใจต่อองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทุกด้านในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

มากที่สุดในดา้นแหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม ปัจจัยยอ่ยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของวิถีชีวิตความเป็นอยู ่รองลงมา 

คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง ปัจจัยยอ่ยความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ 

และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยออ้ม ปัจจัยย่อยความสะดวกและรวดเร็วในการตดิตอ่กับเจ้าหนา้ที่ในการ

รักษาความปลอดภัย ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของการท่องเท่ียว  

เชงิวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน พบว่า มคีวามแตกตา่งกันตามเพศ อายุ และจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวจังหวัดล าพูน 

ในบางปัจจัยย่อย 
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the satisfaction of Thai tourists towards cultural tourism in 

Lamphun Province.   The data was collected by using questionnaire distributed to 200 Thai tourists who visited 

Lampoon, and from in-dept interviewing 10 tourists from that number.  The data was analysed using descriptive 

statistics, namely frequency, percentage, mean and the comparison of satisfaction mean in samples of different 

gender, age and number of visits to Lamphun. 

 The result of the study showed that most of the questionnaire respondents were female, 30-39 years old, 

single, holding Bachelor’s degree.  Most were employees with the salary of 20,001-30,000 baht.   They lived in 

Bangkok and had been to Lamphun 2-3 times.  They travelled on their own, with friends.  Most did not stay the 

night in Lamphun but if they did they stayed for 1 night. Most travelled by private car and they obtained information 

about Lamphun from relatives or friends. The souvenirs they bought the most were dried longans, local clothes and 

carved wood products. Most spent not more than 1,000 baht per visit.  They usually travelled to other provinces 

such as Chiang Mai. 

 The questionnaire respondents were satisfied with all factors of cultural tourism in Lamphun Province at the 

high level.  The most satisfactory factor was Lamphun’s cultural attractions, with the sub-factor being Lamphun’s 

unique way of living. The following factors were direct tourist facilities, with the sub-factor being appropriate food 

price; and indirect tourist facilities, with the sub-factor being convenient contact with security officials. 

 It was also found that there were differences in the level of satisfaction towards cultural tourism in Lampoon 

according to different gender, age and number of visits in some sub-factors. 

บทน า 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทอย่างยิ่ง เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ

คนในประเทศ จากสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีจ านวน 29,923,185 ล้านคน และในปี  

พ.ศ. 2559 มีจ านวน 32,588,303 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 8.91 (กรมการท่องเท่ียว, 2560: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้คาดการณ์การท่องเท่ียวของไทยในปี พ.ศ. 2560 ว่าจะก่อให้เกิดรายได้

มูลค่ารวม 2.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 9.84 โดยเป็นรายได้จากนักท่องเท่ียวชาวไทย 0.93  

ล้านล้านบาท รายได้จากการท่องเท่ียวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17-18 ของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ใกล้เคียงกับ

ของปี พ.ศ. 2559 ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 16.7 และ พ.ศ. 2558 ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 17.7 นับได้ว่าอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของโลกท่ีประมาณการไว้ท่ีร้อยละ 9 ของ GDP โลกในปี พ.ศ. 2560 (ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 

2560: ออนไลน์)  
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จังหวัดล าพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เป็นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ

การสื่อสาร ส านักงานจังหวัดล าพูน, 2556 : ออนไลน์) จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในภาคเหนือ มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีส าคัญ เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย กู่ช้าง-กู่ม้า อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญชัย 

และวัดจามเทวี เป็นต้น (ส านักงานจังหวัดล าพูน , 2556: ออนไลน์) จังหวัดล าพูนมีประวัติศาสตร์ โบราณสถานและ 

วิถีชีวิตประเพณีท่ีน่าศึกษา มีความได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นๆ ประกอบกับ แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน พ.ศ. 2561-2564 

(ปรับปรุง) ล่าสุด ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดล าพูนปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยก าหนดพันธกิจไว้ 6 ด้าน  

ซึ่ง 1 ใน 6 ด้านนี้ คือ สร้างมูลค่าเพ่ิมและกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูน บนฐานวัฒนธรรมอยา่งยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์คือ เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 

Destination)  และเป้าประสงค์รวม คือ การเติบโตของรายได้ของครัวเรือน (Household income) และการจ้างงาน 

(Employment) ท่ีเกิดจากการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์เมือง

จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์นั้นมีท่ีมาจาก ความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ี  

สืบทอดมายาวนานและความโดดเด่นของการเป็นเมืองโบราณ ท าให้จังหวัดล าพูนมีศักยภาพในการท่องเท่ี ยว 

เชงิวัฒนธรรมและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ศกึษาดูงานเชงิวัฒนธรรมได้อกีด้วย  

จากสถิตินักท่องเท่ียวชาวไทยประจ าปี พ.ศ. 2559 ของจังหวัดล าพูน พบว่า มีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทย 

1,034,273 ล้านคน (กรมการท่องเท่ียว, 2559: ออนไลน์) ในขณะท่ีสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูนปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน 47,432 คน (กรมการท่องเท่ียว, 2559: ออนไลน์) ด้วยเหตุนี้ ผู้ศกึษาจึง

สนใจที่จะศกึษานักท่องเท่ียวชาวไทยซึ่งมีจ านวนมากกวา่จ านวนนักทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

แนวคิดการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

ความหมายของการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

การท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม เป็นการท่องเท่ียวท่ีผู้มาเยอืนได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สัมผัสวถิีชวีติของคนท้องถิ่นท่ี

แตกตา่งไปจากวัฒนธรรมของตนเอง  

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

จากการศึกษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว พบว่า ผู้วิจัยได้ท าการประเมิน

ความพึงพอใจตามองค์ประกอบของการท่องเท่ียวโดย เสรี วังส์ไพจิตร (2530) ได้ก าหนดว่า องค์ประกอบของการ

ท่องเท่ียว ประกอบด้วย 2 ประการ คือ 1) แหล่งท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วยแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ทะเล ภูเขา 

ภูมิอากาศ เป็นต้น และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ศิลปกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุ ตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นต้น 2) บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น โรงแรม ท่ีพัก ภัตตาคารและร้านอาหาร  

การคมนาคมขนสง่ท้ังภายในประเทศและระหวา่งประเทศ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ สินค้าของท่ีระลึกและสินค้า

พื้นเมอืง  การอ านวยความสะดวกในระเบียบพธีิการต่างๆ เป็นต้น  
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ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนั้น บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 

(2548) ได้เพิ่มองค์ประกอบของการท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสมกับการประเมินการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

โดยประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยสิ่งดึงดูดใจ 10 ประการ ดังนี้  

ประวัติ ศาสต ร์และร่องรอยทางประวัติ ศาสตร์ ท่ียั งปรากฏให้ เห็ น  โบราณคดีและพิพิ ธภัณฑ์ สถานต่างๆ  

งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้างผังเมืองรวมท้ังซากปรักหักพัง ศิลปะ หัตถกรรม 

ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ัน และแกะสลัก ศาสนา รวมถึงพธีิกรรมตา่งๆ ทางศาสนา ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 

มหรสพต่างๆ ภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการรับประทานอาหาร  

ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่างๆ และลักษณะงานหรือเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีมีการน ามาใช้

เฉพาะท้องถิ่น 2) ด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม 3) ด้านธุรกิจท่องเท่ียว 4) ด้านการตลาดการท่องเท่ียว 5) ด้าน 

การมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 6) ด้านการสร้างจิตส านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 

 ต่อมา อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่อการบริการท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย โดยได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อท าการประเมินความพึงพอใจ 

ของนักท่องเท่ียว ซึ่งได้มีการใช้องค์ประกอบของการท่องเท่ียวจาก เสรี วังส์ไพจิตร และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา  

ในการพัฒนาแบบสอบถาม จากนั้นได้ท าการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง 

(Construct Validity) ความเหมาะสมในการใช้ถ้อยค า (Wording) และความเท่ียง (Reliability) โดยในการศึกษานี้ได้ก าหนด

องคป์ระกอบของการประเมินการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. แหลง่ท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

1.1 ศิลปกรรม หมายถึง สิ่งท่ีมนุษย์สร้างหรือก าหนดขึ้นท้ังในอดีตและปัจจุบัน โดยเกิดจากความคิด

สร้างสรรค์ท่ีแสดงออกในรูปลักษณต์า่งๆ และได้รับการยกย่องวา่มีคุณค่าในทางศิลปวัฒนธรรม  

1.2 ขนบธรรมเนยีมประเพณี หมายถงึ ค าท่ีใชเ้รียกรวมกันซึ่งมีความหมายว่า สิ่งท่ีหมูค่ณะหมูห่นึ่ง หรือ

กลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง ก าหนดหรือนิยมประพฤติปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาช้านานจนยึดถือกันในจิตใจว่าจะต้องยึดถือ

เชน่น้ัน เป็นลักษณะเฉพาะของคนกลุม่นัน้ และยอมรับในสังคมมาจนถึงปัจจุบัน 

1.3 นาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนร าท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ ดัดแปลงขึ้น

เพื่อให้ความบันเทิง โดยอาศัยดนตรีประกอบการแสดง และมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ทีลีลาท่าทางการ

แสดงท่ีแตกต่างกันออกไป ดนตรีพื้นบ้าน หมายถึง ดนตรีของผู้ตนในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือวัฒนธรรมใด

วัฒนธรรมหนึ่ง เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชาวบ้านต้ังแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบันและชว่ยสร้างสรรค์ความร่ืนเริงบันเทิง

เป็นหมู่คณะและชาวบ้าน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางพื้นบ้านของท้องถิ่นน้ันๆ 

        2. สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 

2.1 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการ 

เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวโดยตรง ประกอบด้วย การบริการท่ีพัก การบริการอาหาร การบริการจ าหน่าย

สินค้าท่ีระลึก การบริการคมนาคมขนสง่ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้มูล  
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2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยออ้ม เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวท่ีมี

อยู่แล้ว ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสิ่งแวดลอ้ม 

วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศกึษา  

การศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน 

โดยศึกษาใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ศิลปกรรม เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ จิตรกรรม  

และสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาหาร และนาฏศิลป์และดนตรี

พื้นบ้าน เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ การแสดงขับร้องและฟ้อนร า  2) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ประกอบด้วย  

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง ได้แก่ การบริการอาหาร การบริการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก  

การบริการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว

โดยอ้อม ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสิ่งแวดลอ้ม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน ซึ่งไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้วิธีการก าหนดตัวอย่างโดยการเปิดตารางของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 

187) ก าหนดขนาดตัวอยา่งจ านวน 200 ราย โดยเก็บตัวอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม จากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน จ านวน 200 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักท่องเท่ียวกลุ่มดังกล่าวจ านวน 10 ราย 

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน 

แบบสอบถามที่ใชเ้ป็นเครื่องมือในการศึกษาครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามคัดกรองเพื่อดูว่าเป็นนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหรือไม่ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทางมา

จังหวัดล าพูน รูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อศกึษาศลิปกรรม และรูปแบบการเข้ารว่มกิจกรรมประเพณี

ท้องถิ่น  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  

ท่ีอยู่ปัจจุบัน จ านวนครั้งท่ีมาเท่ียว รูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียว ผู้ร่วมเดินทาง การพักค้างคืนท่ีจังหวัดล าพูน จ านวน

วันท่ีค้างคืน ยานพาหนะในการเดินทางมาท่องเท่ียว การใช้บริการรถเช่า การค้นหาแหล่งข้อมูลการท่องเท่ียวในจังหวัด

ล าพูน ของท่ีระลึกท่ีเลอืกซื้อ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทอ่งเท่ียว การท่องเท่ียวท่ีนอกเหนอืจากจังหวัดล าพูน และจังหวัด

อื่นท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน  

ซึ่งประกอบด้วย เก็บขอ้มูลโดยใชม้าตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มเีกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
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ระดับความพึงพอใจ                   คะแนน 

พงึพอใจมากท่ีสุด      5 

พงึพอใจมาก      4 

พงึพอใจปานกลาง      3 

พงึพอใจน้อย      2 

พงึพอใจน้อยท่ีสุด      1 

ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน 

ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักท่องเท่ียวจ านวน 10 ราย ได้แก่ 1.การท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างไร 2. ท่านสนใจวัฒนธรรมอะไรของจังหวัดล าพูน 3.ท่านมีความคิดเห็น

อย่างไรต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน  4.ท่านคิดว่าจังหวัดล าพูนควรพัฒนาหรือ

ปรับปรุงการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมหรือไม ่เพราะเหตุใด 

ผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดล าพูนเพื่อการท่องเท่ียว โดยกิจกรรม

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อศึกษาศิลปกรรมท่ีส่วนใหญ่เข้าเยี่ยมชม คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย และกิจกรรมประเพณี

ท้องถิ่นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมมากที่สุด คือ งานเทศกาลล าไย  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี สถานภาพโสด  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท อาศัยอยู่

กรุงเทพมหานคร มาเท่ียวจังหวัดล าพูน 2-3 คร้ัง เดินทางมาท่องเท่ียวแบบมาเอง และมาท่องเท่ียวกับเพื่อน ส่วนใหญ่ไม่

ค้างคืนท่ีจังหวัดล าพูน แต่หากค้างคืนจะค้างคืนเป็นเวลา 1 คืน โดยส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวโดยใช้รถส่วนตัว ค้นหาข้อมูล

การท่องเท่ียวในจังหวัดล าพูนจากค าบอกเล่าของญาติ/เพื่อน ของท่ีระลึกท่ีนิยมซื้อคือ ล าไยอบแห้ง เสื้อพื้นเมือง  

และไม้แกะสลัก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี่าใชจ้่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวไม่เกิน 1,000 บาท และมีการเดินทาง

ไปท่องเท่ียวจังหวัดอ่ืน นอกเหนอืจากจังหวัดล าพูน โดยจังหวัดท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวคอื จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุดในองค์ประกอบด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยย่อยความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง  

ปัจจัยย่อย ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยอ้อม 

ปัจจัยย่อย ความสะดวกและรวดเร็วในการตดิตอ่กับเจ้าหนา้ที่ในการรักษาความปลอดภัย  

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดล าพูน พบวา่ มีความแตกต่างกันตามเพศ อายุ และจ านวนครัง้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน ในบางปัจจัย

ยอ่ย ดังนี ้
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ตารางที่  1  แสดงผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของการท่องเท่ียว  

                 เชงิวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน จ าแนกตามเพศ อายุ และจ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียว 

 

องค์ประกอบของการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

 

เพศ 

 

อายุ 

จ านวนครั้งที่

เดินทางมา

ท่องเที่ยว 

ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

อาคาร บ้านเรือนมลีักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ี

เหมาะสมแก่การท่องเท่ียว 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุ 30-39 ปี 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  

 

ไมแ่ตกตา่ง 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

2-3 ครัง้ > 

 4 ครัง้ขึน้ไป > 

ครัง้แรก 

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุ 40-49 ปี >  

อายุ 30-39 ปี >  

อายุ ไมเ่กิน 29 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของภาษา เช่น  

ภาษายอง 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

4 ครัง้ขึน้ไป > 

2-3 ครัง้ > 

ครัง้แรก 

ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอ เชน่ ผ้าไหมยกดอก แตกตา่ง 

เพศหญิง > 

เพศชาย 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง  

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุ 40-49 ปี > 

 อายุ 30-39 ปี > 

อายุไมเ่กิน 29 ปี 

 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

การบริการอาหาร   แตกตา่ง 
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ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง ครัง้แรก > 

4 ครัง้ขึน้ไป 

ความเหมาะสมของราคาของสนิค้าหรือของท่ีระลึก  

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุไมเ่กิน 29 ปี > 

 อายุ 30-39 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทาง  

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุไมเ่กิน 29 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ความเพยีงพอของป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทาง  

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุไมเ่กิน 29 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

การโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวอย่าง

ท่ัวถึง 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

อายุ 40-49 ปี > 

อายุ ไมเ่กิน 29 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี

ในการรักษาความปลอดภัย 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุ 30-39 ปี >  

อายุ ไมเ่กิน 29 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

การปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับ

แหลง่ท่องเท่ียว 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 30-39 ปี > 

 อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุไมเ่กิน 29 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ความสะอาดของห้องน้ า แตกตา่ง 

เพศชาย > 

เพศหญิง 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

 

ไมแ่ตกตา่ง 

ความเพยีงพอของจ านวนถังขยะ  

 

ไมแ่ตกตา่ง 

แตกตา่ง 

อายุ 50 ปีขึน้ไป > 

 อายุ 30-39 ปี > 

 อายุไมเ่กิน 29 ปี  > 

 อายุ 40-49 ปี 

 

 

ไมแ่ตกตา่ง 
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 จากการสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 ราย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจว่า 

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ การท่องเท่ียวท่ีนอกจากได้รับความสนุก หรือเป็นการพักผ่อนแล้ว ยังเป็นการท่องเท่ียวท่ี

ได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมของสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งน้ัน ไมว่่าจะเป็นความรู้ด้านศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชวีิตความ

เป็นอยู่ ภาษา เป็นต้น ศิลปกรรมของจังหวัดล าพูนท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสนใจมากท่ีสุด คือ วัดพระธาตุหริภุญชัย  

ในด้านงานเทศกาล ประเพณี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจ ประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหริภุญชัย มากท่ีสุด  

เพราะประเพณีสรงน้ าพระบรมธาตุหริภุญชัยเป็นประเพณีท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวและคนในพืน้ท่ี และเนื่องจากวัดพระธาตุ

หริภุญชัยเป็นพระธาตุประจ าปรีะกา 

 การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า  

การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดล าพูนยังมีน้อย ไม่มีความโดดเด่น ท าให้นักท่องเท่ียวไม่ทราบ

ข้อมูลกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในจังหวัด ต้องการให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดล าพูนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในส่วนของการพัฒนา ปรับปรุงการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูนนั้น 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นวา่จังหวัดล าพูนควรปรับปรุงเร่ือง การประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดล าพูนกลายเป็นจังหวัด

ท่ีมีชื่อเสียงด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยผู้ตอบแบบสอบถามยังเสนอแนะอีกว่า ควร เพิ่มการประชาสัมพันธ์ 

ให้ หลากหลายช่อ งทาง น า เสนอความ เก่ าแก่ ของนครห ริภุญ ชัย  เพื่ อ เป็ นแรงกระตุ้ น ให้ นั ก ท่องเท่ี ยว ท่ี  

สนใจเดินทางมาทอ่งเท่ียวท่ีจังหวัดล าพูนต่อไป 

อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูน ในคร้ังนี้ 

มปีระเด็นท่ีสามารถน ามาอภปิรายผลได้ ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูนโดยรวมอยู่

ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

ทางการท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554) ท่ีศึกษา ความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวต่อการบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว  

เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 

ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ ความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554)  

ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ สิ่งก่อสร้างท่ีใช้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

ท้ังนีอ้าจเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวตัง้อยู่ภูมภิาคท่ีต่างกัน จึงมีลักษณะเด่นไมเ่หมอืนกัน  

อันดับสอง คือ วัดหรือโบสถ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ 

อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554) ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสอง คือ 

สิ่งกอ่สร้างเชงิวัฒนธรรมมลีักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
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อันดับสาม คือ อาคาร บ้านเรือนมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมแก่การท่องเท่ียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  

ผลการศกึษาของ อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554) ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับ

สาม คือ มีงานเทศกาลประเพณีท่ีเหมาะสม และเพียงพอแก่การท่องเท่ียว ท้ังนี้อาจเนื่องจากสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม 

ประเพณีต่างกัน จึงมีลักษณะเด่นไมเ่หมอืนกัน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง

และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยออ้ม ดังนี้ 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่วโดยตรง ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ 

ความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554)  

ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ ท่ีพักมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศดี 

สวยงาม เหมาะสมตามสภาพของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้เก็บข้อมูลด้านท่ีพัก  

จึงท าให้ผลการศึกษาที่ได้มีความแตกต่างกัน 

อันดับสอง คือ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสินค้าหรือของท่ีระลึก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554) ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสอง คือ   

ท่ีพักปลอดภัย ตั้งอยู่ในท่ีสะดวกต่อการเดินทางเข้าพัก ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้เก็บข้อมูลด้านท่ีพัก จึงท าให้ 

ผลการศึกษาที่ได้มีความแตกต่างกัน 

อันดับสาม คือ ความเหมาะสมของราคาของสินค้าหรือของท่ีระลึก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554) ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสาม คือ   

สินค้าหรือของท่ีระลึกมเีพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผู้ตอบแบบสอบถามมคี่าใช้จ่ายและ

ความตอ้งการในการซื้อสินค้าท่ีระลึกแตกตา่งกัน จึงท าให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวโดยอ้อม ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก 

คือ ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัยและการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและ

เหมาะสมกับการท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจฉรา นิธิโภคารัตน์ (2554) ท่ีผลการศึกษา พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเหมาะสมกับแหล่ง

ท่องเท่ียว 

อันดับสอง คือ ความเพียงพอของจ านวนถังขยะ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ อัจฉรา นิธิโภคารัตน ์(2554) 

ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสอง คือ  พื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวโดยรวม  

มกีารดูแลรักษาความสะอาด มถีังขยะในการท้ิงขยะให้นักท่องเท่ียวอยา่งเพียงพอ และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 อันดับสาม คือ ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัจฉรา นิธิโภคารัตน ์

(2554) ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสาม คือ  มีหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ี

คอยให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวอย่างเพียงพอ ท้ังนี้อาจเนื่องจากสถานท่ีท่องเท่ียวแตกต่างกัน จึงมีวิธีการในการ

ดูแลรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัยในพืน้ท่ีแตกต่างกัน 
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นอกจากนี้ ยังพบว่า ด้านการบริการอาหาร ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด อันดับแรก คือ 

ความเหมาะสมของอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรภัทร บุญรักษา (2553)  

ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ ร้านอาหารมีให้เลือกหลายประเภท 

หลายแห่ง ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้ศึกษาในประเด็นเร่ืองความหลากหลายของร้านอาหาร จึงท าให้ผลการศึกษา

แตกตา่งกัน  

อันดับสอง คือ ความสดใหม่ของอาหาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรภัทร บุญรักษา (2553)   

ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสอง คือ อาหารมีรสชาติดี ราคาอาหารและ

เครื่องดื่มเหมาะสมกับบริการและรสชาติท่ีได้รับ การคมนาคมสะดวก เข้าถึงได้งา่ย รา้นอาหารสะอาด ปลอดภัย ท้ังน้ีอาจ

เนื่องจากเก็บข้อมูลคนละชว่งเวลา จึงท าให้ผลการศึกษาแตกต่างกัน 

อันดับสาม คือ ความสะอาดของอาหาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรภัทร บุญรักษา (2553)   

ท่ีผลการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสาม คือ การบริการ ความสุภาพเป็นกันเองของ

พนักงานในร้านอาหาร และบรรยากาศการตกแต่งร้าน มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้

ศึกษาในประเด็นเร่ืองสภาพแวดล้อมและการให้บริการในร้านอาหารของพนักงาน จึงท าให้ผลการศึกษามีความแตกต่าง

กัน 

ด้านการบริการจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจมากท่ีสุด อันดับแรก  

คือ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสินค้าหรือของท่ีระลึก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรภัทร บุญรักษา 

(2553) ที่ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก คือ พนักงานขายบริการดี สุภาพ

เป็นกันเอง ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้ศึกษาในประเด็นเร่ืองการบริการของพนักงาน จึงท าให้ผลการศึกษามีความ

แตกตา่งกัน  

อันดับสอง คือ ความเหมาะสมของราคาของสินค้าหรือของท่ีระลึก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

จิรภัทร บุญ รักษา (2553)  ท่ีผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเป็นอันดับสอง  

คือ มีการลดราคาอย่างเหมาะสม ท้ังนี้อาจเนื่องจากราคาของสินค้าท่ีระลึกแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา จึ งท าให้ผล

การศึกษามีความแตกต่างกัน 

อันดับสาม คือ ความเพียงพอของสินค้าท่ีระลึก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรภัทร บุญรักษา (2553)  

ท่ีผลการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจมากเป็นอันดับสาม คือ สภาพของร้านมคีวามสะอาดปลอดภัย 

ท้ังนี้อาจเนื่องจากผู้ศึกษาไม่ได้ศึกษาในประเด็นเร่ืองสภาพแวดล้อมของร้านขายสินค้าท่ีระลึก จึงท าให้ผลการศึกษามี

ความแตกตา่งกัน  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนี้ ปัจจัยย่อยความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่นของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  วัดหรือโบสถ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น อาคาร บ้านเรือนมลีักษณะทางสถาปัตยกรรม

ท่ีเหมาะสมแก่การท่องเท่ียว อาคาร บ้านเรือนมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของภาษา ความเป็น

เอกลักษณ์ของผ้าทอ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของรสชาติอาหาร หน่วยงานของรัฐ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี ควรท าการสนับสนุน ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว น าเสนอความเป็นเอกลักษณ์

ของจังหวัดล าพูนในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม เชน่ อาหารท้องถิ่น การแต่งกาย งานประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น ในส่วนของอาคาร 

บ้านเรือน ควรมกีารอนุรักษ์บ้านเรือนท่ีมีความเก่าแก่ไว ้เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ท่ีสนใจได้มโีอกาสในการเข้าไปศกึษาหา

ความรู้เพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นในสถานท่ีท่องเท่ียวให้มากขึ้น  

เพื่อให้นักทอ่งเที่ยวท่ีเดินทางมาจากตา่งถิ่นได้เรียนรู้ภาษาทอ้งถิ่นในพื้นท่ี เชน่ มกีารบรรยายให้ความรู้ในสถานท่ีท่องเท่ียว

เป็นภาษาท้องถิ่น เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน 2-3 ครั้งมากท่ีสุด รูปแบบ

การเดินทางเป็นแบบมาเองและเดินทางมาท่องเท่ียวกับเพื่อน นอกเหนือจากเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดล าพูนแล้ว  

ยังเดินทางไปท่องเท่ียวจังหวัดอื่น ไม่นิยมพักค้างคืนท่ีจังหวัดล าพูน แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวจังหวัดล าพูน 

จะเดินทางมาท่องเท่ียวแบบไป-กลับ แต่เมื่อเดินทางมาแล้วก็มโีอกาสท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวจังหวัดล าพูนอีก เพราะฉะนั้น 

ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรมุ่งเน้นไปท่ีการน าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวจังหวัดล าพูนแบบ 2 วัน 1 คืน เช่น วันแรกเป็นการ

ท่องเท่ียวนอกเขตอ าเภอเมือง ท่องเท่ียวแบบศึกษาวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี วันท่ีสอง ท่องเท่ียวภายในเขตอ าเภอเมือง เช่น 

ไหวพ้ระ 9 วัด เท่ียวชมเมือง เป็นต้น นอกจากน าเสนอโปรแกรมการท่องเท่ียวแล้วควรพัฒนาท่ีพักให้สะอาด หลากหลาย 

รองรับนักท่องเท่ียวได้ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 

 สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยตรง จากการศกึษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจมาก

ท่ีสุด ดังนี้ ปัจจัยย่อยความเหมาะสมของราคาอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสินค้าหรือ

ของท่ีระลึก ความเหมาะสมของราคาของสินค้าหรือของท่ีระลึก และความเพียงพอของสินค้าท่ีระลึก หน่วยงานของรัฐ 

และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีควรให้ความส าคัญกับเร่ืองอาหารและสินค้าท่ีระลึก โดยอาหารท่ีน ามา

จ าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวควรมีราคาและปริมาณท่ีเหมาะสม มีความหลากหลาย เช่น อาจมีอาหารท้องถิ่นหรืออาหาร

ตามฤดูกาล เพื่อให้ลูกค้าได้ลองรับประทาน และควรให้ความส าคัญกับความสดและสะอาดของอาหาร มกีารตดิป้ายราคา

อาหารท่ีชัดเจน  

ในส่วนของร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก จากการศึกษา พบว่า ของท่ีระลึกประเภทของกินและของใช้ ท่ี  

ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อมากท่ีสุด คือ ล าไยอบแห้งและเสื้อพื้นเมือง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเท่ียวไม่เกิน 1,000 
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บาท ดังนั้นสินค้าหรือของท่ีระลึกท่ีน ามาจ าหน่ายจะต้องมีราคาท่ีเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของ

นักท่องเท่ียว อาจมีการน าล าไยไปแปรรูปเป็นสินค้าชนิดอื่นนอกเหนือจากล าไยอบแห้ง เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่

สินค้าท่ีระลึก ในส่วนของเสื้อพื้นเมือง มุง่เนน้ไปท่ีความเป็นเอกลักษณ์ หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองนักท่องเท่ียวท่ีมี

อายุแตกตา่งกัน และควรมรีาคาท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แกน่ักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้แตกตา่งกัน 

 นอกจากนี้ยัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย ดังนี้  ปัจจัยย่อย  

การประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัดล าพูนทางอินเตอร์เน็ต เช่น website facebook เป็นต้น การใช้สื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร/วารสาร และการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์/วิทยุ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรให้

ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดล าพูนผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน ์  

เพื่อให้นักท่องเท่ียวเข้าถึงและรับทราบขอ้มูลการท่องเท่ียวของจังหวัดล าพูน 

สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวโดยออ้ม จากการศึกษา พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มคีวามพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนี้ ปัจจัยย่อยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัย 

การปรับแตง่ภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับแหล่งท่องเท่ียว และความเพียงพอของจ านวนถังขยะ หน่วยงานของรัฐ 

และผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ  

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึน้กับนักท่องเท่ียว ควรมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ

และได้มาตรฐาน ในส่วนบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียวควรมีการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีสภาพท่ีสวยงามและสะอาดอยู่เสมอ 

เพื่อให้นักท่องเท่ียวเกิดความประทับใจในสถานท่ีท่องเท่ียวและเดินทางกลับมาท่องเท่ียวอีกหรือน าไปบอกต่อแก่คนใน

ครอบครัว ญาตแิละเพื่อน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย ดังนี้  ปัจจัยย่อย  

ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว ความสะอาดของห้องน้ า และมาตรการในการรักษา

ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญกับการจัดการเจ้าหน้าท่ีตาม

สถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม ห้องน้ าตามสถานท่ีท่องเท่ียวควรดูแลรักษาให้สะอาดอยูเ่สมอ มาตรการ

ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวตอ้งชัดเจน มีระเบียบแบบแผนที่แนน่อนและได้มาตรฐาน 

2. ข้อเสนอแนะแยกตามกลุ่ม 

2.1 ข้อเสนอแนะแยกตามเพศ 

จากการศกึษา พบวา่ เพศหญิงมคีวามพึงพอใจด้านแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมปัจจัยย่อย ความเป็น

เอกลักษณ์ของผ้าทอมากกว่าเพศชาย ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ร้านขายของท่ีระลึก ควรออกแบบลวดลาย 

รูปแบบของผ้าทอให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับนักท่องเท่ียวท้ังเพศชายและเพศหญิง เน้นการสื่อสารให้

กลุ่มเป้าหมายเพศหญิงรับรู้มากขึ้นว่าจังหวัดล าพูนมีผ้าทอท่ีมีชื่อเสียง เพื่อดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมา

จังหวัดล าพูนมากขึ้น  

2.2 ข้อเสนอแนะแยกตามชว่งอายุ  

จากการศึกษา พบว่า ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ปัจจัยย่อยความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาคารบ้านเรือนมีลักษณะทาง
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สถาปัตยกรรมเหมาะสมแก่การท่องเท่ียว ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีแสดงให้เห็นถึง

วถิีชีวติความเป็นอยู่ของคนในพืน้ท่ี เปิดโอกาสให้มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ

แตกตา่งกัน จัดกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเฉพาะให้แกน่ักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 50 ปีขึน้ไป เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ

ท่องเท่ียว ปัจจัยย่อย ความเหมาะสมของราคาของสินค้าหรือของท่ีระลึก ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับ

เจ้าหนา้ท่ีในการรักษาความปลอดภัย การปรับแตง่ภูมทัิศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับการท่องเท่ียว และความ

เพยีงพอของจ านวนถังขยะ ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานของสินค้าท่ีระลึกและราคาให้มีความเหมาะสม 

สินค้าท่ีระลึกควรมีหลายระดับราคาตามอายุท่ีแตกต่างกัน เพราะรายได้ต่างกัน การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีในการ

รักษาความปลอดภัย ควรเพิ่มจุดบริการนักท่องเท่ียวหรือเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว 

ในส่วนของการปรับแต่งภูมิทัศน์ และความเพียงพอของจ านวนถังขยะ ควรมีการปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวให้มี

ความสะอาดสม่ าเสมอและเพิ่มจ านวนถังขยะตามจุดต่างๆ เพื่อให้มีจ านวนเพยีงพอแกน่ักท่องเท่ียว 

        2.3 ข้อเสนอแนะแยกตามจ านวนครัง้ท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียว 

จากการศึกษา พบว่า กลุ่มท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 4 คร้ังขึ้นไป พึงพอใจด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ปัจจัยย่อย ความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะถิ่นของภาษา ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการใชภ้าษาถิ่นใน

บริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อให้นักท่องเท่ียวเกิดความคุ้นเคย  
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