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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง การรวบรวมขอ้มูลได้มาจากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 ราย และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยจะจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive 
statistic) ไดแ้ก่ จ  านวน และ ร้อยละโดยน าเสนอในรูปแบบตาราง 

ส่วนที ่ 2 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (descriptive Statistic) ไดแ้ก่ จ  านวน และ ร้อยละโดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง 

ส่วนที่  3 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา  ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยการน าเสนอในรูปแบบตาราง  

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียววดั
พระธาตุล าปางหลวง ดว้ยแบบจ าลองค่าใชจ่้ายของม่ิงสรรพ ์(2556) 
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4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามปะกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ภูมิล าเนาเดิม 
(จงัหวดั) ภูมิล าเนาเดิม (ภูมิภาค) สถานภาพสมรส อาชีพ ระดบัรายไดต่้อเดือน และจ านวนวนัหยุด
เฉล่ียในรอบ 1 ปี ดงัต่อไปน้ี จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
255 ราย คิดเป็นร้อยละ63.8 และเป็นเพศชายจ านวน143 ราย คิดเป็นร้อยละ36.3 (ตารางท่ี 4.1) ดงัน้ี 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 145 36.3 

หญิง 255 63.8 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21-40 ปี จ  านวน 282 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.5 
รองลงมาคือ มากกวา่ 40 ปี จ  านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 และอายไุม่เกิน 20ปี จ  านวน 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 0.3 (ตารางท่ี 4.2) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 20 ปี 1 0.3 

21-40 ปี 282 70.5 

มากกวา่ 40 ปี 117 29.3 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ  านวน 130 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จ านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 
25.5 ระดบั ปวส/อนุปริญญา จ านวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 28 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 7.0 ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 และระดบัประถมศึกษา 
จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 (ตารางท่ี 4.3) ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษาสูงสุด 

การศึกษาสูงสุด จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ประถมศกึษา   13   3.3 

ประถมศกึษา   28   7.0 

มธัยมศกึษาตอนตน้    102    25.5 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช 101 25.3 

ปวส./อนุปริญญา 130 32.5 

ปริญญาตรี 26 6.5 

สูงกวา่ปริญญาตรี 13 3.3 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมอยูใ่นจงัหวดัล าปางจ านวน 85 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 21.3 รองลงมาคือ จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 77ราย คิดเป็นร้อยละ 19.3 จงัหวดัแพร่จ านวน 
70 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.5 จงัหวดัล าพูนจ านวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.5 จงัหวดัพะเยาจ านวน 26 
ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 จงัหวดัอุตรดิตถ์จ  านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.3 จงัหวดัน่าน จ านวน 19 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 กรุงเทพฯ จ านวน 9 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.3 จงัหวดัพิษณุโลก สตูล และสิงห์บุรี จ  านวนเท่ากนั คือ 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3 จงัหวดั
เชียงราย ตาก และเลย จ านวนเท่ากนั คือ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 จงัหวดักาญจนบุรี นครสวรรค ์และ
สุรินทร์ จ  านวนเท่ากนั คือ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8 และจงัหวดัอุดรธานี จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.3 (ตารางท่ี 4.4) ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนาเดิม (จงัหวดั)  

ภูมิล าเนาเดิม (จงัหวดั) จ านวน(ราย) ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 9 2.3 

กาญจนบุรี 3 0.8 

เชียงราย 4 1.0 

เชียงใหม ่ 77 19.3 

ตาก 4 1.0 

นครสวรรค ์ 3 0.8 

น่าน 19 4.8 

พะเยา 26 6.5 

พิษณุโลก 5 1.3 

แพร่ 70 17.5 

ราชบุรี 14 3.5 

ล าปาง 85 21.3 

ล าพนู 42 10.5 

เลย 4 1.0 

สตูล 5 1.3 

สิงห์บุรี 5 1.3 

สุรินทร์ 3 0.8 

อุดรธานี 1 0.3 

อุตรดิตถ์ 21 5.3 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
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จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นภาคเหนือ จ านวน 353 ราย  คิดเป็นร้อยละ 88.3  
รองลงมาคือ ภาคกลางจ านวน 34 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 8 ราย  คิด
เป็นร้อยละ 2.0 และภาคใตจ้  านวน 5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 1.3 (ตารางท่ี 4.5) ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิล าเนาเดิม (ภูมิภาค)  

ภูมิล าเนาเดิม (ภูมิภาค) จ านวน(ราย) ร้อยละ 

กลาง 34 8.5 

ตะวนัออ 8 2.0 

ใต ้ 5 1.3 

เหนือ 353 88.3 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 209 ราย คิดเป็นร้อยละ 
52.3 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.0 และอ่ืนๆ จ านวน 7 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1.8 (ตารางท่ี 4.6) ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน(ราย) ร้อยละ 

โสด 184 46.0 

สมรส 209 52.3 

อ่ืนๆ 7 1.8 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 

จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจจ านวน 155 ราย
เป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคืองานบริษัทเอกชน จ านวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.0 เป็นเจ้าของ
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กิจการ หรือคา้ขายส่วนตวัจ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.8 และอ่ืนๆ จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.5 (ตารางท่ี 4.7) ดงัน้ี 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามvk=ur 

อาชีพ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

งานบริษทัเอกชน 34 8.5 

รับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 8 2.0 

เจา้ของกิจการหรือคา้ขายส่วนตวั 5 1.3 

อ่ืนๆ 353 88.3 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จ านวน 267 
ราย คิดเป็นร้อยละ 66.8 รองลงมาคือ รายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท จ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 
รายได ้30,001-45,000 บาทจ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.8 และรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 
38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5 (ตารางท่ี 4.8) ดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

รายไดต่้อเดือน จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 15,000 บาท 38 9.5 

15,000-30,000 บาท 267 66.8 

30,001-45,000 บาท 47 11.8 

มากกวา่ 45,000 บาท 48 12.0 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
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จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนวนัหยุดเฉล่ียในรอบ 1 ปี ไม่เกิน 50 วนั
จ านวน 240  ราย คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ 51-100 วนั จ านวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 
และมากกวา่ 100 วนั จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.8 (ตารางท่ี 4.9) ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนวนัหยุดเฉล่ียในรอบ 
1 ปี 

จ านวนวนัหยดุเฉล่ียในรอบ 1 ปี จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 50 วนั 240 60.0 

51-100 วนั 117 29.3 

มากกวา่ 100 วนั 43 10.8 

รวม 400 100.0 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 
4.2 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่ววดัพระธาตุล าปางหลวง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวพระธาตุล าปางหลวงมาก่อน จ านวน 280 รายคิดเป็นร้อยละ 
70.0 และไม่เคยมาก่อน จ านวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0 โดยส่วนใหญ่จะเคยมา 1-10 คร้ังจ านวน 
268 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือไม่เคยมาเลย จ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.8 และเคยมา
มากกว่า 10 คร้ัง จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3 และส่วนใหญ่จะเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตวั 
จ านวน 394 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.5 และอ่ืนๆ จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 และในการเดินทาง
จากท่ีพกัมายงัวดัพระธาตุล าปางหลวงส่วนใหญ่จะใชเ้วลา 2-4 ชัว่โมง จ านวน 226 ราย คิดเป็นร้อยละ 
56.5 รองลงมาคือใชเ้วลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง จ านวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.5 และมากกวา่ 4 ชัว่โมง 
จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ในการมาเท่ียวท่ีพระธาตุล าปางหลวงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชง้บประมาณค่าเดินทางไปกลบั
ไม่เกิน 1000 บาท จ านวน 309 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.3 รองลงมา คือ 1001-3000 บาท จ านวน 81 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 20.3 และมากกว่า 3000 บาท จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนใหญ่ใช้
งบประมาณค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่เกิน 1000 บาท จ านวน 326 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมา 
คือ 1001-3000 บาท จ านวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.0 และมากกว่า 3000 บาท จ านวน 10 ราย คิด
เป็นร้อยละ 2.5 และส่วนใหญ่ใชง้บประมาณค่าของท่ีระลึกไม่เกิน 1000 บาท จ านวน 390 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 97.5 รองลงมา คือ 1001-3000 บาท จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนงบประมาณ
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ค่าบริการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1000 บาท จ านวน 368 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.0 รองลงมา คือ 1001-
3000 บาท จ านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมากกวา่ 3000 บาท จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3 
โดยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่อยู่ท่ี 1001-3000 บาท จ านวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.5 
รองลงมา คือ มากกวา่ 3000 บาท จ านวน 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.8 และไม่เกิน 1000 บาท จ านวน 
103 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.8 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงกบัครอบครัวและญาติ จ  านวน 312 
ราย คิดเป็นร้อยละ 78.0 รองลงมาคือมากบัเพื่อน จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 และมาคนเดียว
และอ่ืนๆ จ านวนเท่ากัน คือ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อมาท าบุญ 
จ านวน 370 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.5 รองลงมาคือเพื่อมาพกัผอ่นหยอ่นใจ จ านวน 184 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 46.0 เพื่อมาสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว จ านวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 เพื่อมาศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกบัวดัพระธาตุล าปางหลวง จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.5 และมาเพื่อเหตุผลอ่ืนๆ 
จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ในคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงในช่วงเสาร์-อาทิตย ์จ านวน 
268 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาคือช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ จ  านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.0 
ช่วงวนัจนัทร์- ศุกร์ จ  านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 ช่วงอ่ืนๆ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.6 
และช่วงวนัท่ีมีกิจกรรมพิเศษภายในวดั จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 โดยส่วนใหญ่จะท ากิจกรรม
ไดแ้ก่การบริจาค จ านวน 263 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาคือ สะเดาะเคราะห์ จ านวน 179 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 44.8 ถวายสังฆทาน จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.8 ปฏิบติัธรรม จ านวน 41 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 ปล่อยนกปล่อยปลา จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 อ่ืนๆ จ านวน 20 ราย คิด
เป็นร้อยละ 5.0 และถวายภตัตาหาร จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัวดัพระธาตุล าปางหลวงจากเพื่อน จ านวน 231 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 57.8 รองลงมาคือจากส่ืออินเทอร์เน็ต จ านวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.8บุคคลใน
ครอบครัว จ านวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.3 ป้ายประชาสัมพนัธ์ จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 
18.5 โทรทศัน์ จ  านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.8 หนังสือพิมพ์ จ  านวน 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.8  
และวทิย ุจ  านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.5 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าจะกลบัมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงอีก จ านวน  218ราย 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ จ านวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.3 และอ่ืนๆ จ านวน 5 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.3 
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ตารางที ่4.10 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง 

เคยมาเท่ียวก่อนหนา้น้ีหรือไม่ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เคย 120 30.0 

เคย 280 70.0 

จ านวนคร้ังท่ีเคยมา จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เคยมา 127 31.8 

1-10 คร้ัง 268 67.0 

มากกวา่ 10 คร้ัง 5 1.3 

การเดินทาง จ านวน(ราย) ร้อยละ 

รถยนตส่์วนตวั 394 98.5 

อ่ืนๆ 6 1.5 

เวลาท่ีใชใ้นการเดินทาง จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 154 38.5 

2-4 ชัว่โมง 226 56.5 

มากกวา่ 4 ชัว่โมง 20 5.0 

ค่าเดินทางไปกลบั จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บาท 309 77.3 

1,001-3,000 บาท 81 20.3 

มากกวา่ 3,000 บาท 10 2.5 

ค่าของท่ีระลึก จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บาท 390 97.5 

1,001-3,000 บาท 10 2.5 

ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
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ตารางที ่4.10 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง(ต่อ) 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บาท 326 81.5 

1,001-3,000 บาท 64 16.0 

มากกวา่ 3,000 บาท 10 2.5 

ค่าอ่ืนๆ จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บาท 368 92.0 

1,001-3,000 บาท 27 6.8 

มากกวา่ 3,000 บาท 5 1.3 

ค่าใชจ่้ายรวม จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1,000 บาท 103 25.8 

1,001-3,000 บาท 170 42.5 

มากกวา่ 3,000 บาท 127 31.8 

มาท่องเท่ียวกบัใคร จ านวน(ราย) ร้อยละ 

มาคนเดียว 6 1.5 

ครอบครัวและญาติ 312 78.0 

เพื่อน 82 20.5 

วตัถุประสงคใ์นการมาเท่ียว จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัวดัพระธาตุ
ล าปางหลวง 

46 11.5 

พกัผอ่นหยอ่นใจ 184 46.0 

สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว 85 21.3 

ท าบุญ 376 94.0 

ทีม่า:จากการส ารวจและค านวณ   
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ตารางที ่4.10 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง(ต่อ) 

ช่วงท่ีมาท่องเท่ียว จ านวน(ราย) ร้อยละ 

จนัทร์-ศุกร์ 23 5.8 

เสาร์-อาทิตย ์ 268 67.0 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 76 19.0 

วนัท่ีมีกิจกรรมพิเศษในวดั 15 3.8 

อ่ืนๆ 18 4.6 

กิจกรรมท่ีท า จ านวน(ราย) ร้อยละ 

ถวายสังฆทาน 103 25.8 

ถวายภตัตาหาร 6 1.5 

บริจาค 263 65.8 

ปล่อยนกปล่อยปลา 35 8.8 

สะเดาะเคราะห์ 179 44.8 

ปฏิบติัธรรม 41 10.3 

อ่ืนๆ 20 5.0 

แหล่งขอ้มูล จ านวน(ราย) ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์ 27 6.8 

วทิย ุ 26 6.5 

โทรทศัน์ 59 14.8 

ป้ายประชาสัมพนัธ์ 74 18.5 

แผน่พบั 5 1.3 

เพื่อน 231 57.8 

บุคคลในครอบครัว 149 37.3 

ส่ืออินเทอร์เน็ต 167 41.8 

ทีม่า:จากการส ารวจและค านวณ   
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ตารางที ่4.10 พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง(ต่อ) 

โอกาสการกลบัมาเท่ียวซ ้ า จ านวน(ราย) ร้อยละ 

กลบัมา 218 54.5 

ไมแ่น่ใจ 177 44.3 

อ่ืนๆ 5 1.3 

ทีม่า:จากการส ารวจและค านวณ 
 
4.3 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการท่องเทีย่ววดัพระธาตุล าปางหลวง 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง จะไดพ้ิจารณาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ี ดา้นราคา ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ และดา้นบุคลากร ดงัน้ี 
 

4.3.1 ด้านสถานที่ 
 ในดา้นสถานท่ีปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัสูงสุด ไดแ้ก่วดัพระธาตุ
ล าปางหลวงเป็นวดัคู่เมืองล าปาง โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมา คือ วดัพระธาตุ
ล าปางหลวงมีศิลปะแบบลา้นนา อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) สถานท่ีภายในวดัและบริเวณนอกวดั
สะอาด อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) ภายในบริเวณวดัมีความสงบ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
และมีส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและภายในวดัมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.54) (ตารางท่ี 4.3) ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.11 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง เม่ือพิจารณาดา้นสถานท่ี 

ดา้นสถานท่ี 
ระดบัความส าคญั ค่าเฉล่ีย 

(การแปลผล) 
 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

- วดัพระธาตุล าปาง
หลวงเป็นวดัคู่เมือง
ล าปาง 

0 
(0) 

5 
(1.3) 

29 
(7.3) 

242 
(60.5) 

124 
(31.0) 

4.21 
(มากท่ีสุด) 

- วดัพระธาตุล าปาง
หลวงมีศิลปะแบบ
ลา้นนา 

0 
(0) 

14 
(3.5) 

50 
(12.5) 

249 
(62.3) 

87 
(21.8) 

4.02 
(มาก) 

- สถานท่ีภายในวดัและ
บริเวณนอกวดัสะอาด 

0 
(0) 

5 
(1.3) 

101 
(25.3) 

265 
(66.3) 

29 
(7.3) 

3.80 
(มาก) 

- ภายในบริเวณวดัมี
ความสงบ 

0 
(0) 

5 
(1.3) 

174 
(43.5) 

184 
(46.0) 

37 
(9.3) 

3.63 
(มาก) 

- มีส่ิงอ านวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐาน 

0 
(0) 

31 
(7.8) 

149 
(37.3) 

194 
(48.5) 

26 
(6.5) 

3.54 
(มาก) 

- ภายในวดัมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น 

0 
(0) 

30 
(7.5) 

149 
(37.3) 

196 
(49.0) 

25 
(6.3) 

3.54 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากจ านวนตวัอยา่ง 400 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 

4.3.2ด้านราคา 
  ในดา้นราคาปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัสูงสุด ไดแ้ก่ค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางเพื่อมาท่องเท่ียวต ่า โดยอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายดา้น
อาหารและเคร่ืองด่ืมมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ค่าใชจ่้ายดา้นการบริการมีความ
เหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) และค่าใชจ่้ายในการซ้ือของท่ีระลึกมีความเหมาะสม โดย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.49) (ตารางท่ี 4.4) ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.12 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง เม่ือพิจารณาดา้นราคา 

ดา้นราคา 
ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(การแปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

- ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางเพื่อมาท่องเท่ียว
ต ่า 

0 
(0) 

19 
(4.8) 

15 
(31.3) 

225 
(56.3) 

31 
(7.8) 

3.67 
(มาก) 

- ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร
และเคร่ืองด่ืมมีความ
เหมาะสม 

0 
(0) 

11 
(2.8) 

170 
(42.5) 

188 
(47.0) 

31 
(7.8) 

3.60 
(มาก) 

- ค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริการมีความเหมาะสม 

0 
(0) 

27 
(6.8) 

157 
(39.3) 

196 
(49.0) 

20 
(5.0) 

3.52 
(มาก) 

- ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
ของท่ีระลึกมีความ
เหมาะสม 

0 
(0) 

11 
(2.8) 

203 
(50.8) 

164 
(41.0) 

22 
(5.5) 

3.49 
(มาก) 

หมายเหตุ: จากจ านวนตวัอยา่ง 400 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 

4.3.3 ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
  ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัสูงสุด 
ไดแ้ก่มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์โดยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) รองลงมา คือ มีการให้
ข่าวสารข้อมูลท่ีครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียว อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) มีการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.42) และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทย ุ
โทรทศัน์ โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.33) (ตารางท่ี 4.5) ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.13 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง เม่ือพิจารณาด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 

ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(การแปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

- มีการประชาสัมพนัธ์
ผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์

0 
(0) 

25 
(6.3) 

168 
(42.0) 

173 
(43.3) 

34 
(8.5) 

3.54 
(มาก) 

- มีการใหข้่าวสาร
ขอ้มูลท่ีครบถว้นเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ท่องเท่ียว 

0 
(0) 

33 
(8.3) 

167 
(41.8) 

174 
(43.5) 

26 
(6.5) 

3.48 
(มาก) 

- มีการประชาสัมพนัธ์
ผา่นอินเตอร์เน็ต 

0 
(0) 

34 
(8.5) 

176 
(44.0) 

180 
(45.0) 

10 
(2.5) 

3.42 
(มาก) 

- มีการประชาสัมพนัธ์
ผา่นวทิย ุโทรทศัน์ 

0 
(0) 

34 
(8.5) 

209 
(52.3) 

148 
(37.0) 

9 
(2.3) 

3.33 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ: จากจ านวนตวัอยา่ง 400 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 
 

4.3.4 ด้านบุคลากร 
  ในด้านบุคลากรปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัสูงสุด ได้แก่
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัวดัเป็นอยา่งดี โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) รองลงมา เจา้หนา้ท่ี
มีความสุภาพ เป็นมิตร อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.19) มีเจา้หน้าท่ีพาเท่ียวชมวดัและคอยให้
ค  าแนะน ารวมถึงให้ความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.18) และมีเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว โดยอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.17) (ตารางท่ี 4.6) ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.14 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง เม่ือพิจารณาดา้นบุคลการ 

ดา้นบุคลากร 
ระดบัความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(การแปลผล) 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก มากท่ีสุด 

- เจา้หนา้ท่ีมีความรู้
เก่ียวกบัวดัเป็นอยา่งดี 

6 
(1.5) 

67 
(16.8) 

173 
(43.3) 

138 
(34.5) 

16 
(4.0) 

3.23 
(ปานกลาง) 

- เจา้หนา้ท่ีมีความ
สุภาพ เป็นมิตร 

7 
(1.8) 

63 
(15.8) 

182 
(45.5) 

143 
(35.8) 

5 
(1.3) 

3.19 
(ปานกลาง) 

- มีเจา้หนา้ท่ีพาเท่ียวชม
วดัและคอยให้
ค  าแนะน ารวมถึงให้
ความรู้ 

17 
(4.3) 

76 
(19.0) 

149 
(37.3) 

136 
(34.0) 

22 
(5.5) 

3.18 
(ปานกลาง) 

- มีเจา้หนา้ท่ีประจ า
ศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียว 

7 
(1.8) 

82 
(20.5) 

151 
(37.8) 

156 
(39.0) 

4 
(1.0) 

3.17 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ: จากจ านวนตวัอยา่ง 400 ราย, ( ) คือ ร้อยละ 
ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 

 
4.4 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยววัดพระธาตุล าปาง
หลวง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีโดยยึดหลกัแบบจ าลองของม่ิงสรรพ ์(2556) สามารถแสดงแบบจ าลองอุปสงคข์อง
การท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงไดด้งัน้ี 
EXP  = b0 + b1AGE + b2ADD + b3INC + b4EDU + b5VOC + b6BEEN + b7DAY   (4.1) 
  
โดยก าหนดให ้
EXP   = ปริมาณความตอ้งการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง โดยวดัจาก 
    ค่าใชจ่้ายรวมของนกัท่องเท่ียวต่อวนั (บาท) 
b0   = ค่าคงท่ี 
b1,b2,…b7 = ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัตวัแปร 
AGE   = อายขุองนกัท่องเท่ียว (ปี) 
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ADD = เวลาในการเดินทางจากแหล่งท่ีอยูข่องนกัท่องเท่ียวจนมาถึงวดัพระธาตุ   
 ล าปางหลวง (ชัว่โมง) 

INC   = รายไดข้องนกัท่องเท่ียวโดยเฉล่ียต่อเดือน (บาท) 
EDU   = ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียว 
VOC   = จ านวนวนัหยดุเฉล่ียในรอบ 1 ปี ของนกัท่องเท่ียว (วนั) 
BEEN   = จ านวนคร้ังท่ีนกัท่องเท่ียวเคยเดินทางมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง 
 

จากการศึกษาไดแ้บบจ าลองค่าใชจ่้ายของการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการท่องเท่ียววดั
พระธาตุล าปางหลวงดงัน้ี 

EXP  = -335.01 + 17.88 AGE - 499.81 ADD + 0.104 INC + 2.987 EDU + 15.038 VOC 
      (0.730)        (0.268)       (0.000)   (0.000)          (0.979)         (0.000) 

105.43 BEEN              (4.2)  
       (0.007) 

หมายเหตุ: จากจ านวนตวัอยา่ง 400 ราย, ( ) คือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
ทีม่า: จากการส ารวจและค านวณ 

 

จากแบบจ าลองข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าอายุและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงท่ีระดบันัยส าคญัท่ี 0.10  เวลาในการเดินทางจาก
แหล่งท่ีอยูข่องนกัท่องเท่ียวจนมาถึงวดัพระธาตุล าปางหลวง (ADD) มีผลต่อค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว
วดัพระธาตุล าปางหลวง กล่าวคือเม่ือเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางลดลง 1 หน่วย จะท าให้ค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 499.81 หน่วย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ระดบัรายไดข้องนกัท่องเท่ียว (INC) มี
ผลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง กล่าวคือเม่ือระดบัรายไดข้องนักท่องเท่ียว
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 0.104 หน่วย ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.01 จ  านวนวนัหยุดเฉล่ียในรอบ 1 ปี ของนักท่องเท่ียว (VOC) มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียววดั
พระธาตุล าปางหลวง กล่าวคือเม่ือจ านวนวนัหยุดเฉล่ียในรอบ 1 ปี ของนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 1 หน่วย 
จะท าให้ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 15.038 หน่วย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 จ  านวนคร้ังท่ี
นักท่องเท่ียวเคยเดินทางมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง (BEEN) มีผลต่อค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง กล่าวคือเม่ือจ านวนคร้ังท่ีนกัท่องเท่ียวเคยเดินทางมาท่องเท่ียววดั
พระธาตุล าปางหลวงเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 105.43 หน่วย ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.01 


