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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง การรวบรวมข้อมูลได้มาจากการใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 400 ราย และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์  

ผลการศึกษาพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวพระธาตุล าปางหลวงมาก่อน โดยส่วนใหญ่จะเคย
มา 1-10 คร้ังเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตวัในการเดินทางจากท่ีพกัมายงัวดัพระธาตุล าปางหลวงใช้
เวลา 2-4 ชัว่โมง งบประมาณค่าเดินทางไปกลบัไม่เกิน 1000 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่เกิน 1000 
บาท ค่าของท่ีระลึกไม่เกิน 1000 บาท ค่าบริการอ่ืนๆไม่เกิน 1000 บาท โดยรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดแลว้
ส่วนใหญ่อยู่ท่ี  1001-3000 บาท นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงกับ
ครอบครัวและญาติ มีวตัถุประสงคเ์พื่อมาท าบุญ มาเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงในช่วงเสาร์-อาทิตย ์
โดยจะท ากิจกรรมไดแ้ก่การบริจาคทราบขอ้มูลเก่ียวกบัวดัพระธาตุล าปางหลวงจากเพื่อน ส่วนใหญ่
คิดวา่จะกลบัมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงอีก  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงไดแ้ก่ วดัพระธาตุล าปางหลวง
เป็นวดัคู่เมืองล าปางค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อมาท่องเท่ียวต ่ามีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัวดัเป็นอยา่งดี 
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จากการศึกษาพบวา่อายุและระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียววดั
พระธาตุล าปางหลวงเวลาในการเดินทางจากแหล่งท่ีอยู่ของนกัท่องเท่ียวจนมาถึงวดัพระธาตุล าปาง
หลวงมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงในทิศทางตรงกนัขา้มกนัและระดบั
รายไดข้องนกัท่องเท่ียวจ านวนวนัหยุดเฉล่ียในรอบ 1 ปี ของนกัท่องเท่ียวจ านวนคร้ังท่ีนกัท่องเท่ียว
เคยเดินทางมาท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวงมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปาง
หลวงในทิศทางเดียวกนั 
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ABSTRACT 

The study entitiled, “The  Demand for  Major  Buddhist Tourism : A Case Study of Wat Prathat 

Lampang Luang” aims to  examine the behavior of tourists visit to Wat Phra That Lampang Luang 

and factors influencing tourists’ travelling to Wat Phra That Lampang Luang. The data was 

collected from the questionnaires of 300 randomly selected tourists and were analyzed.  

The study was found that most tourists used to visit Phra That Lampang Luang before the current 
trip, they have been there for 1-10 times, by private vehicle, spent 2-4 hours travelling from hotel to 
Wat Phra That Lampang Luang, the travelling expense was not over 1,000 baht, food and beverage 
expense was not over 1,000 baht, the souvenir expense was not over 1,000 baht, the other expenses 
was not over 1 ,000 baht and the total expense was about 1 ,001 -3 ,000  baht. Most of them visited 
Wat Phra that Lampang Luang with family and relatives, the purpose of this visit was to merit The 
Wat Phra That Lampang Luang, they visited on weekend, the activity was donation, they obtained 
Information about Wat Phra That Lampang Luang from friends and they want to come back to Wat 
Phra That Lampang Luang again.  

In term of factors influencing tourists’ travelling to Wat Phra That Lampang Luang, most tourists 
thought that Wat Phra That Lampang Luang was respectable temple in Lampang, the cost of 
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travelling was low, there were public relations through printing media and staffs had good 
knowledge of Wat Phra That Lampang Luang. The study was found that age and education level did 
not affect the travelling cost of Wat Phra That Lampang Luang. Travelling time spent from hotel to 
Wat Phra That Lampang Luang affected the travelling cost of Wat Phra That Lampang Luang in the 
opposite direction, and the income of the tourists, the average number of holidays in one year of the 
tourists and the number of times they have been to Wat Phra That Lampang Luang affected the cost 
of Wat Phra That Lampang Luang in the same direction.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


