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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

อุตสาหรรมการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นภาคเศรษฐกิจท่ี
สามารถท ารายไดใ้ห้กบัประเทศมหาศาล ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมาการท่องเท่ียวไดมี้การเจริญเติบโต
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 นั้น ประเทศไทยมีรายไดป้ระชาชาติจากการ
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บจากโรงแรมและร้านอาหารเฉล่ียคิดเป็น 176,976 ลา้นบาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 
8.60 ของรายไดป้ระชาชาติทั้งหมด แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1.1 

ตำรำงที่ 1.1 รายไดป้ระชาชาติจากการท่องเท่ียวในหมวดของการท่องเท่ียวและภตัตาคาร (Hotel and 
Restaurant Services) ในปี พ.ศ. 2541-2555 
ปี รายไดป้ระชาชาติ 

จากการท่องเท่ียว(ลา้นบาท) 
รายไดป้ระชาชาติ 
ทั้งหมด(ลา้นบาท) 

รายไดป้ระชาชาติ 
จากการท่องเท่ียว(%) 

2541 124,068 1,479,061 8.39 
2542 130,029 1,542,760 8.43 
2543 136,521 1,623,284 8.41 
2544 141,735 1,689,344 8.39 
2545 147,976 1,782,584 8.30 
2546 143,203 1,900,258 7.54 
2547 160,794 2,015,816 7.98 
2548 165,077 2,108,776 7.83 
2549 188,210 2,172,237 8.66 
2550 197,592 2,207,095 8.95 
2551 200,624 2,263,396 8.86 
2552 213,945 2,380,385 9.04 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 
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ตำรำงที่ 1.1 รายได้ประชาชาติจากการท่องเท่ียวในหมวดของโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and 
Restaurant Services) ในปี พ.ศ. 2541-2555 (ต่อ) 
ปี รายไดป้ระชาชาติ 

จากการท่องเท่ียว(ลา้นบาท) 
รายไดป้ระชาชาติ 
ทั้งหมด(ลา้นบาท) 

รายไดป้ระชาชาติ 
จากการท่องเท่ียว(%) 

2553 224,450 2,459,404 9.23 
2554 234,955 2,538,423 9.41 
2555 245,460 2,617,442 9.60 
เฉล่ีย 176,976 2,052,018 8.60 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 
 

จังหวดัล าปางเป็นจังหวดัท่ีมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นในเร่ืองประเพณีวฒันธรรมจึงท าให้
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นของจงัหวดัล าปางมีแนวโนม้เจริญเติบโตมากข้ึนมา 
ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากรายได้ประชาชาติจากการท่องเท่ียวในหมวดของโรงแรมและภตัตาคารของ
จงัหวดัล าปาง (Hotel and Restaurant Services) ในปี 2541-2555พบว่ามีมูลค่าเฉล่ียสูงถึง251ลา้นบาท 
แสดงในตารางท่ี 1.2  

ตำรำงที ่1.2 รายไดป้ระชาชาติจากการท่องเท่ียวในหมวดของโรงแรมและภตัตาคารของจงัหวดัล าปาง 
(Hotel and Restaurant Services) ในปี พ.ศ. 2541-2555 
ปี รายไดป้ระชาชาติ 

จากการท่องเท่ียว(ลา้นบาท) 
รายไดป้ระชาชาติ 

ทั้งหมดของจงัหวดัล าปาง(ลา้นบาท) 
2541 220 30,989 
2542 226 30,112 
2543 239 29,609 
2544 252 31,734 
2545 253 34,524 
2546 224 35,407 
2547 256 37,385 
2548 239 39,085 
2549 233 40,091 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 
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ตำรำงที ่1.2 รายไดป้ระชาชาติจากการท่องเท่ียวในหมวดของโรงแรมและภตัตาคารของจงัหวดัล าปาง 
(Hotel and Restaurant Services) ในปี พ.ศ. 2541-2555 (ต่อ) 
ปี รายไดป้ระชาชาติ 

จากการท่องเท่ียว(ลา้นบาท) 
รายไดป้ระชาชาติ 

ทั้งหมดของจงัหวดัล าปาง(ลา้นบาท) 
2550 248 41,431 
2551 247 42,617 
2552 266 52,806 
2553 268 57,186 
2554 280 59,567 
2555 313 61,528 
เฉล่ีย 251 41,605 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 
 

ทั้งน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัล าปางยงัคงเติบโตสาเหตุหน่ึงมาจากการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ีจงัหวดัล าปางยงัมีพนัธกิจพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดัให้มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กบัการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวให้คงสภาพเดิม ดงันั้นมูลค่ารายได้
ประชาชาติจากการท่องเท่ียวของจงัหวดัล าปางจึงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองแสดงในภาพท่ี 1 ดงัน้ี 
 

 
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557 
ภำพที่ 1.1 รายไดป้ระชาชาติจากการท่องเท่ียวในหมวดของการท่องเท่ียวและภตัตาคารของจงัหวดั
ล าปาง (Hotel and Restaurant Services) ในปี พ.ศ. 2541-2555 
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เม่ือพิจารณาจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนจงัหวดัล าปางพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 นั้นมี
นกัท่องเท่ียวเฉล่ียสูงถึง 549,653 คน ในช่วงปี พ.ศ.2555 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 50.48 
เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2554 โดยส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 496,213 คน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 90 ของนักท่องเท่ียวทั้งหมด และเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 53,440 คน คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ของนกัท่องเท่ียวทั้งหมด แสดงในตารางท่ี 1.3 ดงัน้ี  
 

ตำรำงที่ 1.3 จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัล าปาง ในปี 2553–
2555 

นักท่องเทีย่ว 2553 2554 2555 
จ ำนวนนักท่องเที่ยวเฉลีย่ ปี 

2553-2555 

ชาวไทย 
400,905 

 
444,477 
(10.87) 

643,256 
(44.72) 

496,213 

ชาวต่างชาติ 
50,224 

 
33,745 

(-32.81) 
76,352 

(126.26) 
53,440 

รวม 
451,129 

 
478,222 
(6.05) 

719,608 
(50.48) 

549,653 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, 2557 หมายเหตุ: ( ) ร้อยละการเปล่ียนแปลง 
 

จากการส ารวจของกรมการท่องเท่ียวเร่ืองรายงานการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว
ภายในประเทศปี พ.ศ. 2555 พบวา่ ร้อยละของประชาชนท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางท่องเท่ียว ส่วน
ใหญ่ใชเ้วลาไปกบักิจกรรมเชิงศาสนาและวฒันธรรม รองลงมาคือการท่องเท่ียวทัว่ไป 
 

ตำรำงที่ 1.4 ร้อยละของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางท่องเท่ียว จ าแนกตามกิจกรรมท่ีท า ปี
พ.ศ. 2555 

กจิกรรม ร้อยละ 
ท่องเท่ียวทัว่ไป 66.13 
เชิงศาสนาและวฒันธรรม 66.20 
เกษตรกรรม 5.77 
เชิงนิเวศและผจญภยั 2.71 
เชิงสุขภาพและความงาม 0.82 
นวดแผนโบราณ 0.31 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, 2557 
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ตำรำงที่ 1.4 ร้อยละของประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเดินทางท่องเท่ียว จ าแนกตามกิจกรรมท่ีท า ปี
พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

กจิกรรม ร้อยละ 
เล่น/ชมกีฬา 0.63 
ด าน ้าต้ืน/ลึก 0.76 
นนัทนาการ 0.96 
พกัผอ่นในท่ีพกัหรือบา้นญาติ/ไม่ท ากิจกรรม 31.80 
อ่ืน 4.48 
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, 2557 

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัล าปางแบ่งตามรายงานการส ารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเท่ียวภายในประเทศปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 1.การท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 2.การท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ / วฒันธรรมและ 3.กิจกรรมนนัทนาการ/ทัว่ไป ส าหรับ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัในจงัหวดัล าปางไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน อุทยานแห่งชาติ
ขุนตาล อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไทศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย อ.ห้างฉัตร แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ / 
วฒันธรรม ได้แก่วดัพระธาตุล าปางหลวง วดัพระแก้วดอนเตา้วดัศรีชุม วดัพระเจดียซ์าว กิจกรรม
นนัทนาการ/ทัว่ไป ไดแ้ก่ ตลาดทุ่งเกวยีน เหมืองถ่านหินลิกไนต ์อ.แม่เมาะ แสดงในตารางท่ี 1.5 ดงัน้ี 
 

ตำรำงที ่1.5 แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัล าปาง 
ทำงธรรมชำติ ท ำ ง ป ร ะ วั ติ ศ ำ ส ต ร์  / 

วฒันธรรม 
นันทนำกำร / ทัว่ไป 

1) อุทยานแห่งชาติแจซ้อ้น 1) วดัพระธาตุล าปางหลวง 1) ตลาดทุ่งเกวยีน 
2) อุทยานแห่งชาติขนุตาน 2) วดัพระแกว้ดอนเตา้ 2) เห มืองถ่านหินลิกไนต์ อ .แม่

เมาะ 
3) อุทยานแห่งชาติถ ้าผาไท 3) วดัศรีชุม  
4) ศูนยอ์นุรักษช์า้งไทย 
อ.หา้งฉตัร 

4) วดัพระเจดียซ์าว  

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, 2557 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีเล็งเห็นว่าวดัพระธาตุล าปางหลวงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่า ทั้งน้ีเพราะวดัน้ี
ตั้ งอยู่ท่ี ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปางอยู่ห่างจากตวัเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ราว 16 
กิโลเมตร วดัตั้งอยู่บนเนินดินสูงภายในเมืองโบราณเวียงพระธาตุล าปางหลวงลักษณะเมืองเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้มีก าแพงลอ้มรอบ 3 ชั้น คูน ้ า 2 ชั้น มีประตูเมืองหลายประตู มีปรากฏช่ือเรียก 3 ช่ือ คือ 
ประตูหนองงูทางดา้นตะวนัตก ประตูลบัแลทางมุมเมืองดา้นทิศใตต้อนท่ีก าแพงเมืองดา้นตะวนัตก
และดา้นใตม้าต่อกนั และประตูดอกไมท้างดา้นใตซ่ึ้งเป็นทางเขา้สู่บริเวณวดัพระธาตุล าปางหลวง ตวั
เมืองตั้งอยู่บนท่ีราบตอนลาดลงสู่แม่น ้ าวงัทางด้านตะวนัออก โดยรอบเมืองเป็นท่ีราบลุ่ม มีล าน ้ า
ส าคญั คือล าน ้ าแม่ตาลและแม่แก้ ภายในเมืองมีบ่อน ้ ากลางเมืองเรียกว่า บ่อน ้ าเล้ียง ซ่ึงเป็นบ่อน ้ า
โบราณและซากโบราณสถานหลายแห่ง วดัพระธาตุล าปางหลวงเป็นวดัคู่บา้นคู่เมืองล าปางมาแต่
โบราณ ตามต านานกล่าววา่มีมาตั้งแต่สมยัพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษท่ี 20 ตอนปลาย เป็น
วดัไมท่ี้สมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทยงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายนอกจากนั้นแลว้ พระ
ธาตุล าปางหลวงยงัเป็นพระธาตุประจ าปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเร่ิมสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู 
เช่นกนั ฐานเป็นบวัลูกแกว้ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบลา้นนาภายนอกบุด้วยทองจงัโก ยอดฉัตรท า
ดว้ยทองค ามีลายสลกัดุนเป็นลวดลายประจ ายามแบบต่างๆ ลกัษณะเจดียแ์บบน้ีไดส่้งอิทธิพลให้พระ
ธาตุหริภุญไชยและพระบรมธาตุจอมทอง ภายในองค์พระเจดียบ์รรจุพระเกศาและพระอฐิัธาตุจาก
พระนลาฎขา้งขวา พระศอดา้นหน้าและด้านหลงั ท่ีร้ัวทองเหลืองรอบองค์พระธาตุมีรูกระสุนปืนท่ี
หนานทิพยช์า้งยงิทา้วมหายศปรากฏอยู ่(ท่ีมา:http://www.oceansmile.com/N/Lampang/Phatad lam 
pang.htm) 

 ดว้ยเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ประกอบกบัการท่ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาสไปท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปาง
หลวง ผูว้จิยัจึงอยากศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อวดัพระธาตุล าปาง
หลวง ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าการศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวต่อไปใน
อนาคต 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่งท่องเท่ียว วดัพระธาตุล าปางหลวง 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อแหล่ง

ท่องเท่ียววดัพระธาตุล าปางหลวง 
1.2.3 เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวไทยของวดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะคา 

จงัหวดัล าปาง 
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1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

ประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัล าปางท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ธุรกิจน าเท่ียว ธุรกิจขายของท่ีระลึก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่ีพกัอาศยั สามารถใชข้อ้มูลจากการ
ศึกษาวจิยัน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงกิจการเพื่อบริการนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
ศึกษาเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวในวดัพระธาตุล าปางหลวง อ าเภอเกาะ-

คา จงัหวดัล าปาง 


