
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 1  มกราคม 2560  - มีนาคม 2560 309

พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยทีม่ตีอ
วดัเฉลมิพระเกยีรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

The Behaviors and The Satisfaction of Thai Tourists Towards 
Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn Temple, 

Chaehom District, Lampang Province

ณัฐพล เนียมแกว1*

1สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100

*ผูเขียนหลัก 
 อีเมล: nattapon@feu.edu

บทคัดยอ
  การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค 1) เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มาชม                        

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ     

นักทองเที่ยวชาวไทยที่มาชมวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ  อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 3)      

เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลา ราชานสุรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลําปาง 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางนักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาทองเท่ียว         

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง จํานวน  400 คน ในชวง                  

เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับดานแหลงทองเที่ยวและ                  

สภาพแวดลอม ดานราคาสินคาและบริการ ดานการคมนาคม ดานการบริการ และดานความปลอดภัย            

โดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และการหาคาเฉลี่ย (Mean)       

ในการวิเคราะห  

  ผลการศึกษาพบวา ขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนเพศชาย อยูในชวงอายุ 20 – 29 ป 

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป มีสถานภาพสมรส มีรายได 10,001 - 20,000 บาท ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

สวนขอมูลพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทย พบวา สวนใหญมีรูปแบบการเดินทางมากับครอบครัว       

ลักษณะการมาเที่ยวจะมาทําบุญ พาหนะที่ใช คือ รถยนต พักบานพักสวนตัว มีคาใชจายมากกวา 500 บาท 
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ตอครั้ง มาไมเกิน 1 คร้ังตอป และในสวนความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ

พระจอมเกลาราชานสุรณ อาํเภอแจหม จงัหวัดลาํปางท้ัง 5 ดาน พบวา ดานแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอม 

มีความพึงพอใจสูงที่สุดและอีก 4 ดาน คอื ดานความปลอดภัย ดานการคมนาคม ดานการบริการ ดานราคา

สินคาและบริการ ลวนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทั้งสิ้นตามลําดับ จากผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชน

สาํหรบัผูประกอบการธรุกิจนําเทีย่ว หนวยงานทีเ่ก่ียวของ  นกัวิชาการและผูสนใจเกีย่วกบัการศกึษาพฤตกิรรม

และความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยทีม่ตีอวัดเฉลิมพระเกียรต ิพระจอมเกลาราชานสุรณ  อาํเภอแจหม 

จงัหวดัลาํปางสามารถนาํองคความรูไปใชประโยชนในการพฒันาสถานทีท่องเท่ียวรวมทัง้ในงานวิจยัช้ินตอไป

คําสําคัญ
  พฤติกรรม   ความพึงพอใจ  การทองเที่ยว

Abstract
  The objective of this study was: 1) to study behaviours of Thai Tourists towards Wat     
Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn Temple, Chae Hom District, Lampang Province.                      
2) to study satisfaction of Thai Tourists towards Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn 
Temple, Chae Hom District, Lampang Province 3) To provide the guidance in development of the 
Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn Temple, Chae Hom District, Lampang Province.      
The sample comprises 400 Thai tourists travelling to attraction Wat Chalermprakiat Prajomklao 
Rachanusorn Temple. This study focuses on information and the environment, Price Products and 
Services, Transportation, Services and Security. Analyzed by descriptive statistic Include statistical 
frequency, percentage, mean were used.  
  The study found that most Thai Tourists were male, aged 20 to 29, and Married. They were 
general workers with average income 10,001 and 20,000 baht per month. They graduated with 
under graduate degree of the behavior it was found that most of them traveled with family for 
merit making. They travelled in cars, Stayed in private residence. They spent more than 500 baht 
per trip, once a year the satisfactions towards Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn        
Temple, Chae Hom District, Lampang Province are in 5 factors. the attractions the environment, 
are the most important things and Services and Security, Transportation, Price Products and        
Services, Satisfaction was at a high level.

  The results of this study are useful for the tour operators, the related organizations academics, 

and the people who are interested in the study of the behaviours of Thai Tourists towards                     

Wat Chalermprakiat Prajomklao Rachanusorn Temple, Chae Hom District, Lampang Province.         

It can be used and beneficial in developing for the tourist attractions for further researches.
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บทนํา
  อตุสาหกรรมทองเท่ียวมีบทบาทสาํคัญตอการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย ปจจุบนัสถานการณ 

การทองเทีย่วในประเทศมกีารปรับตัวดีขึน้อยางตอเนือ่งแตเศรษฐกจิท่ีฟนตัวคอนขางกาํจัด ทาํใหนกัทองเทีย่ว

เกิดความระมดัระวังท่ีจะเดินทางมาเทีย่ว ดงัน้ันจากการสงเสริมดานการทองเท่ียวของภาครัฐ หนวยงานเอกชน

และอ่ืน ๆ คาดหวังว าการทองเท่ียวจะเติบโตมากขึ้นทั้งมาตรการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐ                               

กลุมประชุมสัมมนา เพ่ือเปนการกระตุนตลาดการทองเที่ยวในชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว (Low Season)       

เพื่อที่จะเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ิน เกิดการสรางงาน สรางอาชีพ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ                

ไปยังชุมชน จากการสํารวจสถิติการใชจายดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวพบวา ประเทศไทยมีรายได          

จากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอันดับ 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมาโดยป พ.ศ. 2558 ประเทศไทย        

มีนักทองเที่ยวขาเขา (Inbound Tourism) เปนจํานวน 29.88 ลานคน มีรายไดจากการทองเที่ยวขาเขาน้ี             

สงูถึง 2.23 ลานลานบาท เกินเปาท่ีตัง้ไว 3 หม่ืนลานบาท มนีกัทองเท่ียวตางชาตทิีเ่ดินทางเขาสูจงัหวัดเชียงใหม 

29 ลานคน สาํหรับสถานการณการทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทย พบวาในป พ.ศ. 2558  มนีกัทองเท่ียว

ชาวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ จํานวน 138.8 ลานคน สรางรายได  7.9 แสนลานบาท นับวาเปน

ระดับการขยายตวัท่ีดขีึน้หลังจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงภายในประเทศ (วรรณสริ ิโมรากลุม, 2559)

จังหวัดลําปางเปนจังหวัดที่มีความนาสนใจทางดานการทองเที่ยวเปนอยางมาก เปนอีกจังหวัดหนึ่งใน            

ภาคเหนอืท่ีอดุมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติทีม่คีณุคา สิง่แวดลอมทีส่วยงาม และประเพณีวฒันธรรมอันทรงคณุคา 

อีกท้ังหลักฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมยังคงปรากฏใหเห็นอยูในวิถีชีวิตของคนลําปางซ่ึงถือเปน      

อัตลักษณที่งดงามและสามารถนํามาเชื่อมโยงเขากับการทองเท่ียวไดเปนอยางดี เปนจังหวัดที่เกาแกและ       

มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร   มวีดัทีม่คีวามสาํคญัหลายแหง วดัเฉลมิพระเกยีรตพิระจอมเกลาราชานสุรณ

หรือช่ือเดิมเรียกวา วัดพระพุทธบาทปูผาแดงซึ่งต้ังอยูที่อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จุดเดนของวัดนี้                

ไดแก ความงดงามของเจดียขนาดเล็กสีขาวสรางข้ึนบนภูเขาสูงเสียดฟา ลอมรอบไปดวยทิวเขาสูง ซึ่งสราง

จากแรงศรัทธาของประชาชนในพื้นท่ีและนอกพ้ืนท่ี ดวยลักษณะภูมิศาสตรที่ตั้งของวัดอยูบนภูเขา               

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง บนยอดเขาแหงนี้มีรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยูเปนที่เคารพบูชาของ             

ชาวอําเภอแจหม อดีตยังไมมีการทําถนนขึ้นสูดอย  ดังนั้น พุทธศาสนิกชนผูศรัทธาจึงตองเดินเทาผานปาทึบ

และหนาผาสูงข้ึนไปสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแหงน้ี หลวงพอไพบูลย สุมังคโล (พระเทพวิสุทิญาณ)       

เจาอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ไดเดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทโดยการเดินเทา         

พลังศรัทธาของทานเปนท่ีมาของการสรางวัด ประกอบกับในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวั 

(ราชกาลที่4) พระราชสมภพครบ 200 ป เม่ือวันท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ.  2547 ทางคณะสงฆจงึมีมติใหสราง                 

วดัเฉลมิพระเกยีรติถวายแดพระองคทานเพือ่นอมระลึกถงึพระมหากรณุาธิคณุของพระองคทีม่ตีอปวงชนชาวไทย           
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จึงไดสรางวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ ที่ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปางข้ึน 

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ ไดจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีมีนักทองเที่ยวชาวไทยและ              

นักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนจํานวนมาก ถอืไดวา เปนวดัทีม่คีวามนาสนใจตอการทองเทีย่วของจงัหวัดลาํปาง    

(ผูจดัการออนไลน, 2557)  และจดัอยูใน 1ใน10 อนัดบั Unseen Thailand ของสถานท่ีทองเท่ียวในประเทศไทย 

และยังมีการสงเสริมการทองเที่ยวจากภาพยนตรเรื่อง หลวงพี่แจส 4G ใหเปนที่รูจักและนาสนใจอีกดวย

  ดังน้ัน การศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีต อ                   

วดัเฉลิมพระเกียรต ิพระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลาํปาง จะทาํใหไดขอมูลเกีย่วกบัพฤติกรรม

และความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทยท่ีมตีอวดัเฉลมิพระเกยีรต ิพระจอมเกลาราชานสุรณ อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง วาเปนอยางไร องคประกอบใดที่มีความสําคัญตอการพัฒนาแหลงทองเที่ยวนี้ ขอมูลเกี่ยวกับ

แนวโนมของแหลงทองเที่ยวน้ี ซึ่งธุรกิจการทองเที่ยวท่ีเก่ียวของสามารถนําไปพัฒนาการทองเที่ยว                       

ในแหลงทองเท่ียวนีไ้ด รวมท้ังนําขอมูลจากการวจิยัในคร้ังน้ีมาประกอบการปรบัปรุงพัฒนาวัดเฉลิมพระเกยีรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวัดลาํปางใหมกีารบรกิารตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว       

ชาวไทยและสามารถนํามาบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาการตลาดการทองเที่ยว

และยังสามารถนาํมาใชประโยชนตอสาขาวชิาการจดัการการทองเท่ียวและมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรนตอไป

วัตถุประสงค
  1. เพือ่ศกึษาพฤติกรรมของนกัทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาชมวดัเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

  2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยตอวดัเฉลมิพระเกียรตพิระจอมเกลาราชานสุรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม 

จังหวัดลําปาง  
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กรอบแนวคิดการวิจัย                    

วิธีการวิจัย
  ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ในการหาขนาดของกลุมตัวอยางในกรณีไมทราบ   

จาํนวนประชากรแนนอน (Infinite Population) การคํานวณขนาดกลุมตวัอยางตามสตูรของ คอชเรน (Cochran, 

1977, 76) โดยผูศึกษากําหนดระดับความเช่ือม่ันเทากับรอยละ 95 มีคาความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได           

รอยละ 5 สัดสวนของประชากรที่จะทําการสุม 0.5 คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางตามสูตร ดังนี้

 

     -  

    -  

    -  

    -   

    -   

    -  

    

-  

-  

-  

-   

-   

-  

 (5As)  
-    

-                            

-    

-     

-   
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    n =  

 
n =   

P =    50% (0.5)  

Z =   95%  1.96 (  5%) 
d =   (0.05) 
 

  n =    

                  n =    

n  =   

  = 384 

  ดังนั้น  ผู  วิจัยจึงได กําหนดขนาดกลุ มตัวอย างโดยใช สูตรการหาขนาดกลุ มตัวอย าง                                                                    

ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน แตเพื่อปองกันความผิดพลาด และไดใหระดับความเชื่อมั่น งานวิจัย   

ชิ้นนี้จึงเก็บกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  งานวิจัยน้ีไดนําแบบสอบถามที่ปรับมาจากแบบสอบถามของปวีณา  ทวีวงศโอฬาร (2552) ที่ทํา     

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ             

แบบสอบถามของณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษา

เรือ่งพฤตกิรรมการทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวชาวไทยทีเ่ขาชมวัดพระสงิหวรมหาวหิาร และแบบสอบถามของ

ธรรญชนก คําแกว (2555) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง การวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่                               

มีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง             

จังหวัดเชียงใหมและแบบสอบถามของพิญญา ดวงฟู และดวงธิดา นันทาภิรัตน (2559) ที่ไดทําการศึกษา

เรือ่ง การศึกษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยในการเดนิทางทองเท่ียวจังหวัดลาํปาง
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และไดจากการรวบรวมจากเอกสารและงานวจิยัตางๆ มาปรับใชในแบบสอบถามของงานวจิยันีโ้ดยสอบถาม

เกีย่วกับเร่ือง ขอมลูพืน้ฐานของนกัทองเท่ียว พฤติกรรมของนกัทองเท่ียวและความพึงพอใจในแหลงทองเท่ียว 

5As จากน้ันนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีกําหนด (Pilot Test)     

จาํนวน 30 ชดุ เพือ่นาํผลมาตรวจสอบและทาํการวเิคราะหหาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยการหาคาสมัประสทิธอลัฟา (Alpha Coefficient) ผลวิเคราะหพบวา แบบสอบถามมคีาความเชือ่มัน่เทากบั 

0.91 นับวาแบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่นสูง

  การเก็บรวบรวมขอมูล

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามแจกนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยว

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึง           

เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2559 สามารถรวบรวมเก็บแบบสอบถามไดจาํนวน 400 ชดุ ตามเปาหมายทีไ่ดกาํหนดไว

  การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลา

ราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ที่ไดจากแบบสอบถามโดยการนําขอมูลมาคํานวนจากการใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปโดยขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง และขอมูลที่เกี่ยวของกับนักทองเที่ยว โดยการ

แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(S.D.) โดยมีการแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้ (ราตรี นันทสุคนธ, 2556) คะแนนคาเฉลี่ย 4.51 

- 5.00 หมายถงึ ระดับความพงึพอใจมากทีส่ดุ คะแนนคาเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถึงระดบัความพงึพอใจมาก 

คะแนนคาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนคาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง 

ระดบัความพึงพอใจนอย และคะแนนคาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถงึ ความสาํคญัอยูในระดบัพึงพอใจนอยสุด

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลพื้นฐานของนักทองเที่ยวชาวไทย

          ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา นักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวยัง         

วดัเฉลมิพระเกียรต ิพระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลาํปาง สวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 57)  

อาย ุ20 -29 ป (รอยละ 43) อาชพีรบัจางท่ัวไป (รอยละ 26) สถานภาพสมรสแลว (รอยละ 50) มรีายไดระหวาง 

10,001-20,000 บาท (รอยละ 35) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ45)   

  2. ขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

   ขอมลูพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วชาวไทยทีม่าทองเทีย่ววัดเฉลมิพระเกียรติพระจอมเกลาราชานสุรณ 

อําเภอแจห ม จังหวัดลําปาง พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาทองเที่ยวยังวัดเฉลิมพระเกียรติ                                  

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง สวนใหญมีรูปแบบการเดินทางมากับครอบครัว         

(รอยละ 45) ลักษณะการมาเที่ยวเพื่อมาทําบุญ (รอยละ 56) พาหนะที่ใชเดินทางโดยใชรถยนต (รอยละ 86) 
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คนหาขอมูลการทองเท่ียวจากอินเตอรเน็ต (รอยละ 33) สถานท่ีพักแรม บานพักสวนตัว (รอยละ 72)                       

มีคาใชจายในการมาทองเที่ยวมากกวา 500 บาท ตอครั้ง (รอยละ 34) และมีความถ่ีในการมาทองเที่ยว           

ไมเกิน 1 ครั้งตอป (รอยละ 62)

  3. ขอมูลระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ

พระจอมเกลาราชนุสรณ

          ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเทีย่วชาวไทยท่ีมตีอวดัเฉลมิพระเกียรตพิระจอมเกลา

ราชานุสรณ ในแตละดานมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

ตารางที่ 1  

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยดานสถานที่และสภาพแวดลอม

   S.D. 
1.   

  

2.  (    )  

  

3.  

4.  

 

4.16 

 

3.74 

 

3.91 

3.92 

 

 

 

 

 

 

0.80 

 

0.95 

 

0.87 

0.87 

 3.93  0.87 
  

  ผลการวจิยั พบวา สวนใหญมรีะดับความพึงพอใจในบรรยากาศภายในแหลงทองเทีย่วมีความรมรืน่ สงบ 

เหมาะสําหรับการการพักผอน และทําบุญ (คาเฉลี่ย 4.16) รองลงมาดานเปนแหลงทองเที่ยวมีความสวยงาม

และความเหมาะสมในการจัดสถานที่ไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.92) ดานความสะอาด (คาเฉลี่ย 3.91) 

ดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟา  นํ้าด่ืม/นํ้าใช  โทรศัพทสาธารณะ)  และดานคุณภาพ ใชการไดดี                   

(คาเฉลี่ย 3.74) โดยมีเฉลี่ยรวมของดานสถานที่และสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) 
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ตารางที่ 2

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยดานราคาสินคาและบริการ

   S.D. 
1. / /

 

2.   /  

3.    /  

   

4.   

3.67 

 

3.80 

3.56 

 

3.80 

 

 

 

 

 

 

0.75 

 

0.79 

0.89 

 

0.81 

 3.70  0.81 

  ผลการวิจัย พบวา ดานเจาหนาที่ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามเปนอยางดี (คาเฉลี่ย 3.80)            

รองลงมาจะเปนดานรานจําหนายสังฆทานและสัตวปลอย มีจํานวนเพียงพอและราคาเหมาะสม (คาเฉล่ีย 

3.80) ดานรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มมีจํานวนเพียงพอและราคาเหมาะสม มีความสะอาด (คาเฉลี่ย 

3.67) และดานการสื่อความหมายตาง ๆ เชน ปาย/สัญลักษณการใหความรู เชน แผนพับเอกสารและอื่น ๆ 

(คาเฉลี่ย 3.56) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานราคาสินคาและบริการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70) 

ตารางที่ 3

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยดานการคมนาคม

   S.D. 
1.   / /

 
2.  ( /

/ ) 

3.   

3.75 

 

3.85 

 

3.66 

 

 

 

 

 

0.94 

 

0.97 

 

0.96 

 3.75  0.96 
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  ผลการวิจัยพบวา ดานการคมนาคมในเร่ืองของดานสถานท่ีทองเท่ียวมีการบริการรถโดยสาร        

ประจําทาง (รถสีล่อแดง/รถตุกตุก/อืน่ๆ) (คาเฉลีย่ 3.85) รองลงมาจะเปนดานการเดนิทางมายงัแหลงทองเท่ียว           

มีความสะดวก/ปลอดภัย/มีปายสัญลักษณบอกทางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.75) และดานสถานที่ทองเท่ียว               

อยูใกลตัวเมือง การเดินทางเดินสะดวกสบาย (คาเฉลี่ย 3.66) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานการคมนาคม              

อยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.75) 

ตารางที่ 4

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวดานการบริการ

   S.D. 
1.   

2.  -  / /  

3.   (  

)  

3.72 

3.59 

3.85 

 

 

 

0.95 

0.99 

0.98 

 3.72  0.97 

   S.D. 
1.     

2. /

 

3. 

 

3.90 

3.84 

 

3.87 

 

 

 

 

0.97 

0.98 

 

0.95 

 3.87  0.97 
  

  ผลการวิจัยพบวา ดานการบริการในเร่ืองของคําแนะนํา (เอกสารหรือบุคลากรหรือปายประกาศ      

หรอือืน่ ๆ) อยางชัดเจน (คาเฉลีย่ 3.85) รองลงมาจะเปนในเร่ืองของดานระยะเวลาการใหบรกิารทีเ่หมาะสม      

(คาเฉล่ีย 3.72) และดานในเร่ืองของการบริการหองน้ํา-หองสุขาท่ีสะอาด/เพียงพอ/สะดวกตอการใชงาน         

(คาเฉลี่ย 3.59) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานการบริการอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.72)

ตารางที่ 5

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวดานความปลอดภัย

  ผลการวิจัยพบวา ดานมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.90)              

รองลงมาจะเปนในเร่ืองของดานภายในสถานที่ทองเท่ียวมีความปลอดภัยตอทรัพยสินของนักทองเท่ียว            

(คาเฉล่ีย 3.87) และดานในเรื่องของการเดินทางไปยังสถานที่ทองเท่ียวมีความสะดวกสบาย/ปลอดภัย            
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อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล

         ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทยพบวา นักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวยัง        

วัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง สวนใหญรอยละ 43 เปนเพศชาย 

รอยละ 57 ชวงอายรุะหวาง 20 -29 ป รอยละ 43 อาชพี รบัจางทัว่ไป รอยละ 26 สถานะภาพสมรส รอยละ 50 

รายได 1,0001 - 20,000 รอยละ 35 ศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 45 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ     

ปวีณา ทวีวงศโอฬาร (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการทองเที่ยว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559)           

ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเขาชมวัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

และธรรญชนก คําแกว (2555) ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอ    

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง               

จังหวัดเชียงใหม และของพิญญา ดวงฟู และดวงธิดา นันทาภัรัตน (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษา

(คาเฉลี่ย 3.84) โดยมีคาเฉลี่ยรวมของดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.87)

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดนําประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผลการศึกษาถึงความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

แบงออกเปน 5 ดาน เมือ่พจิารณาผลโดยรวมจากนักทองเท่ียวชาวไทยทีม่าทองเท่ียวพบวาดานแหลงทองเท่ียว

และสภาพแวดลอม (คาเฉลี่ยรวม 3.93) มีคาเฉลี่ยรวมมากที่สุด รองลงมาดานความปลอดภัย  (คาเฉลี่ยรวม 

3.87) ดานการคมนาคม (คาเฉลี่ยรวม 3.75)  ดานการบริการ (คาเฉล่ียรวม 3.72) และดานราคาสินคา           

และบริการ (คาเฉล่ียรวม 3.70)  มีระดับความพึงพอใจมากเทากันตามลําดับ ในแตละดานมีรายละเอียด     

สรุปไดดังนี้

ตารางที่ 6

ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในแตละดาน
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พฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยในการเดนิทางทองเท่ียวจงัหวดัลําปาง โดยนักทองเท่ียว

จะมีความตองการ มอีํานาจซ้ือและเตม็ใจทีจ่ะจายเงนิเพ่ือซ้ือสินคาและบรกิารทีก่ําหนดในเวลาน้ันเน่ืองจาก

เพศชายชอบเดินทางทองเที่ยวในเวลาวางหรือวันหยุดทําใหเพศชายมีจํานวนการทองเที่ยวเขาวัดทําบุญ

มากกวาเพศหญงิซึง่เปนชวงวัยทีก่าํลงัเขาสูวยัทาํงานจึงตองมีการแสวงหาความผอนคลาย หรอื จากการทํางาน 

หรือจากการศึกษา 

  2. ขอมูลพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

   ในการศึกษาครั้งน้ี ไดนําประเด็นสําคัญมาใชในการอภิปรายผลการศึกษาถึงพฤติกรรมของ      

นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง               

แบงออกเปน 6 ดาน ไดแก รูปแบบการเดินทาง ลักษณะการมาเท่ียว พาหนะที่ใช แหลงขอมูลท่ีใช                   

สถานที่พักแรม คาใชจาย และการมาใชบริการ 

   1.1 รูปแบบการเดินทาง

               นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมีรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวมากับครอบครัว เนื่องจาก 

ความพงึพอใจในการเดินทางทองเท่ียวเปนธรรมชาตขิองมนุษยทกุคนโดยสัญชาติญาณอยูแลว และยินดีจาย

เงินเพื่อหาความพึงพอใจจากการเดินทางทองเท่ียวดวยการซื้อบริการทองเท่ียวที่ใหความสุขสบาย และมา

เพ่ือทําบุญจึงพากันมาท้ังครอบครัว นอกจากนั้นแตละคนอาจจะมีลักษณะความตองการเดินทางทองเท่ียว

แตกตางกนัซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธรรญชนก คาํแกว (2555) ที่ไดทําการศกึษาเรือ่ง การวิเคราะห

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษา              

พระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

   2.2 ลักษณะการมาเที่ยว

    นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเลือกมาเที่ยวเพื่อมาทําบุญเนื่องจากตามความเชื่อของ    

คนไทยวาการทําบุญคือการสงเสริมชีวิตใหเดินทางไปในทางท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ                     

ณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรม  

การทองเท่ียวของนกัทองเท่ียวชาวไทยทีม่าเขาชมวัดพระสิงหวรมหาวหิาร และของธรรญชนก คาํแกว (2555) 

ที่ไดทําการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม    

ประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   

   2.3 พาหนะที่ใช

        นกัทองเทีย่วชาวไทยใชพาหนะในการมาทองเทีย่วคอื มาโดยรถยนต เน่ืองมาจากรถยนต

มีความสะดวกสบาย สามารถโดยสารไดครั้งละหลายคนและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากกวา             

ยานพาหนะอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของของณัฐพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธ์ิสิทธิพรรณ และ          

อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเขาชม

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  
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   2.4 สถานที่พักแรม

         นกัทองเทีย่วชาวไทยสวนใหญทีเ่ดนิทางมาเทีย่วเลอืกไมใชบริการทีพ่กั เพราะพกัทีบ่านพกั 

สวนตัว อยางไรก็ตามธุรกิจที่พักเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนักทองเท่ียวสามารถพักคางคืนชั่วคราวในระหวาง

เดินทางทองเท่ียวไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัย จึงจําเปนตองมีธุรกิจท่ีพักไวบริการนักทองเท่ียวใน     

แหลงทองเทีย่วเพือ่รองรบันกัทองเทีย่วชาวไทยท่ีเปนคนนอกพืน้ทีท่ีเ่ดนิทางมาทองเทีย่วยงัวดัเฉลมิพระเกยีรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง  

   2.5 คาใชจายในการเดินทางมาทองเที่ยว 

    นกัทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญ เดนิทางมาทองเท่ียวมคีาใชจายในการมาทองเท่ียวมากกวา 

500 บาท ซึ่งเปนคาใชจายท่ีไมสูงนักเน่ืองจากคาครองชีพในปจจุบันและสินคามีราคาสูงข้ึนจึงทําให                  

นกัทองเทีย่วชาวไทยสวนใหญทีเ่ดินทางมาตองประหยดัคาใชจายเพิม่มากขึน้และมาทองเท่ียวแบบไมคางคนื

   2.6  ความถี่ในการมาใชบริการ 

                นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญมีความถี่ในการมาใชบริการ 1 คร้ังตอป เน่ืองจากมี           

ความความตองการพักผอนและรูปแบบสถานที่ทองเที่ยวนี้เหมาะสมกับกลุมครอบครัวซ่ึงสอดคลองกับ           

ผลการศกึษาของ ธรรญชนก คาํแกว (2555) ทีไ่ดทาํการศกึษาเร่ืองการวเิคราะหความพงึพอใจของนักทองเท่ียว

ที่มีตอแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษาพระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม   

  3. ขอมูลระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย

   3.1 ดานแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอม

    นกัทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอมมากทีส่ดุ 

คือ ดานบรรยากาศภายในแหลงทองเท่ียวมีความรมร่ืน สงบ เหมาะสําหรับการพักผอนและทําบุญ                      

(คาเฉลี่ย 4.16) สอดคลองกับการศึกษาของ ธรรญชนก คําแกว (2555) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห

ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมประเภทโบราณสถาน กรณีศึกษา              

พระอารามหลวงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เปนวัดที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมากและมีบรรยากาศภายในแหลงทองเที่ยวที่ดี 

จึงเหมาะตอการพักผอนและทําบุญ

   3.2 ดานราคาสินคาและบริการ

    นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานราคาสินคาและบริการมากท่ีสุด คือ                

ดานรานจําหนายอาหารและเครือ่งด่ืมมจีาํนวนเพยีงพอและราคาเหมาะสมหรอืมคีวามสะอาด (คาเฉลีย่ 3.80) 

สอดคลองกบัการศกึษาของ พชรดา  มงคงนวคุณ (2555) ทีไ่ดทาํการศกึษาเร่ืองความพงึพอใจของนักทองเท่ียว

ชาวไทยท่ีมีตอตลาดนํ้าตล่ิงชันเน่ืองจากวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม          

จงัหวัดลาํปาง มนีกัทองเท่ียวมาทองเท่ียวเปนจาํนวนมากจงึจาํเปนตองมีรานอาหารไวเพือ่รองรบัความตองการ

ของนักทองเที่ยว
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   3.3 ดานการคมนาคม

     นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานการคมนาคมมากท่ีสุด (คาเฉล่ีย 3.85)           

คือ  ดานการเดินทางมายังแหลงทองเท่ียว มีความสะดวก ปลอดภัย และมีปายสัญลักษณบอกทางชัดเจน 

เน่ืองมาจากวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ตั้งอยูในบริเวณ      

อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง จึงทําใหการคมนาคมสะดวกสบายซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของณัฐพล    

เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรม                     

การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเขาชมวดัพระสิงหวรมหาวิหาร 

   3.4   ดานการบริการ

      นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานการบริการมากที่สุด คือ ดานมีระยะเวลา    

การใหบริการที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย 3.85) เนื่องจากวัดเฉลิมพระเกียรติ พระจอมเกลาราชานุสรณ                    

อาํเภอแจหม  จงัหวดัลาํปาง มพีระภิกษสุงฆจาํวดัอยูเปนจํานวนมากจึงจาํเปนตองมเีวลาเปด-ปดทาํการเปนเวลา  

เพือ่พระภกิษสุงฆไดทาํวดั ซึง่สอดคลองกับผลการศึกษาของพิญญา ดวงฟู และดวงธิดา นนัทาภิรตัน  (2559) 

ทีไ่ดทาํการศกึษาเรือ่ง การศึกษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของนกัทองเท่ียวชาวไทยในการเดนิทางทองเท่ียว 

จังหวัดลําปาง

   3.5  ดานความปลอดภัย 

    นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจในดานความปลอดภัยมากที่สุด คือ ดานภายใน  

สถานท่ีทองเท่ียวมีความปลอดภัยตอทรัพยสินของนักทองเท่ียว (คาเฉล่ีย 3.90) เน่ืองจากวัดเฉลิมพระเกียรติ 

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง มีนักทองเท่ียวเดินทางมาเปนจํานวนมาก จึงทําให  

ตองมีสถานท่ีจอดรถที่มีความปลอดภัย เพื่อรักษาทรัพยสินของนักทองเที่ยวท่ีมาทองเที่ยวซ่ึงสอดคลองกับ          

ผลการศกึษาของของณฐัพล เนียมแกว, ทิพยวดี โพธิ์สิทธิพรรณ และ อภิไทย แกวจรัส (2559) ที่ไดทําการ

ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มาเขาชมวัดพระสิงหวรมหาวิหาร

  4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ 

อําเภอแจหม จังหวัดลําปางของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยว

   จากการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเที่ยว 

ทาํใหไดองคประกอบท่ีนกัทองเท่ียวใหลาํดับความสาํคัญมากทีส่ดุ คอื ดานแหลงทองเท่ียวและสภาพแวดลอม  

ดงันัน้กลยทุธทีเ่สนอใหใช คอื บรรยากาศภายในแหลงทองเท่ียวมคีวามรมรืน่ สงบ เหมาะสาํหรบัการพักผอน 

และทําบุญ

สรุป
  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอวัดเฉลิมพระเกียรติ            

พระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เมื่อพิจารณาผลโดยรวมจากนักทองเท่ียว พบวา          

นักทองเท่ียวสวนใหญมาเพ่ือทําบุญ วัดมีองคประกอบดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญ และ    
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สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียวเปนลําดับสูงสุด และดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในภาพรวม

ทั้ง 5 ดาน  ดานแหลงทองเที่ยวและสภาพแวดลอมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ควรใหความสําคัญ         

กับบรรยากาศภายในแหลงทองเที่ยวใหมีความรมร่ืน สงบ เหมาะสําหรับการพักผอน และทําบุญ                        

สวนดานราคาสินคาและบริการมคีาเฉลีย่รวมนอยท่ีสดุ โดยสามารถนําขอมลูดงักลาวมาใชประกอบแนวทาง

ในการพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรตพิระจอมเกลาราชานุสรณ อาํเภอแจหม จงัหวดัลําปาง ใหเปนแหลงทองเท่ียว

ที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว ตอไป 

  สําหรับขอเสนอแนะการทําวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาถึงการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอ      

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกลาราชานุสรณ อําเภอแจหม จังหวัดลําปางกับวัดอื่นในพ้ืนที่จังหวัดลําปาง          

เพือ่จะไดหาแนวทางในการบรกิารทีเ่หมาะสมตอไป
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