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วัตถุประสงค์ : 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ 

(ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอก 
2. เป็นสื่อกลางในการนำเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจน

ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า

และนำไปสู่การเพิ่มพูนตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ขอบเขตของวารสาร 
1. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการ

สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการใน
สาขาต่าง ๆ เช่น เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/ นิติศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์/ศิลปศาสตร์/นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

2. บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น 
ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิ มพ์         
ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างเคร่งครัด 

3. บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน 
โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

4. การรับบทความของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็น
บทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่าน
สามารถเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

5. ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฎในบทความวารสารวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เจ้าของ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี วงษ์วิฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร ์ วรวัฒนะปริญญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
        พระนครเหนอื วิทยาเขตระยอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทมุ  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชฎา ฤาแรง   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.อุดม     สมบรูณ์ผล  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ดร.รวงทอง     ถาพันธ์ุ   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
ดร.นิพิฐพนธ์      สนิทเหลือ  สถาบันเทคโนโลยสีุวรรณภูม ิ
ดร.รัษฎากร     วินิจกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 
ดร.พระปลัดสมชาย    ปโยโค   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
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ฝ่ายประสานงานและจัดการ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ 
 

กำหนดออกเผยแพร่ 

ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 
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บทบรรณาธิการ 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) 
เป็นฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องในเชิงวิชาการ โดยวารสารฉบับนี้มีบทความวิจัยจำนวน 22 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 1 บทความ 
ซึ่งเป็นบทความจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  

บทความวิจัย 1) อิทธิพลของตัวแปรกำกับวัฒนธรรมองค์การที่เช่ือมโยงการแบ่งปันความรู้          
และความคิดเชิงสร้างสรรค์สู่ผลการดำเนินงานสำหรับวิสาหกิจผ้าไหมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย            
2) ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการส่งออกซอฟต์แวร์
ของผู้ประกอบการไทย 3) ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคนต่างด้าวในการบริหาร
จัดการอาคารชุด 4) ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทนายความ 5) คุณภาพการให้บริการ        
ของโรงแรมระดับสามดาวในจังหวัดภูเก็ต 6) คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
กรณีศึกษา บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 8) การระงับข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย 9) ประสิทธิผล             
การเสริมสร้างความเข้มแข็งพระสงฆ์นักพัฒนาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 10) ส่วนประสมทางการตลาด        
บริการของวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามมุมมองของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดน่าน     
11) ปัญหาการเรียกค่าจ้างว่าความและค่าตอบแทนของวิชาชีพทนายความ 12) ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของครูผู้สอน ช้ันประถมศึกษาปีที่  1,2,4,5 และช้ันมัธยมศึกษา ปีที่  1,2,4,5         
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 13) การศึกษารูปแบบองค์กรรัฐวิสาหกิจ   
ที่แปรสภาพสู่การเป็นองค์การมหาชน 14) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา          
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 15) การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือและพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง 
16) การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการบริหาร  สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 17) Integrating Sports Medicince and Thai Holistic 
Health Care to be an Alternative Medicince for Solving Movement Disorders in Chiang Mai 
Community 18) Impact of Eastern Economic Corridor (EEC) on Thailand 4.0Model 19) A Decision Making 
Model for Outsourcing Flexible Automation System in Automotive Industry to SMEs 
Entrepreneurs and Executives in Thailand 2 0 )  The Model Development for Promoting 
Personnel’s Quality of Life Under Institute of Physical Education 21) Political Participation Factors 
Influence Mode of Participation  of Students in Thailand  2 2 )  Mediating Role of 
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Entrepreneurial Self-Efficacy in Entrepreneurial Learning on Higher Vocational College 
Students’ Entrepreneurial Intention 

บทความวิชาการ ดังนี้ 1) English as a Lingua Franca in Thailand in the Context of ASEAN 
Community กองบรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในวารสาร กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหา        
ในวารสารจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน  

 
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ 
           บรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 
จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26–40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ 
รายได้ 10,000-20,000 บาท สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด คือ วัดพระธาตุลำปางหลวง รองลงมา               
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และวัดเจดีย์ซาวหลัง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถส่วนตัวกับ
ครอบครัว/ญาติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และเคยมามากกว่า 2 ครั้ง วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่สำคัญ 3 อันดับมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รองลงมา
คือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว     
มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางทุกประเด็น ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ    
และด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางอย่างมีนัยสำคัญ       
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางร้อยละ 47.0 
ทั้งน้ีแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ ควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ผ่านเว็บไซต์ มีราคาอาหารและที่พักเหมาะสม มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน จัดภูมิทัศน์เป็นระเบียบน่าสนใจ และมีศูนย์บริการ
ข้อมูลและ Wi-Fi บริการนักท่องเที่ยว 
 

คำสำคัญ : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว; ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ; การตัดสินใจ; ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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Abstract 
The objectives of this research studied the tourist behavior and marketing mix factors affecting 

decision making for cultural tourist attractions in Lampang Province. The questionnaires were used as 
the instruments to collect data from 400 tourists who had been chosen by Accidental Sampling, Data 
were collected through the distributed questionnaires among the tourists and later subjected to the 
statistical analysis with Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, including the Hypothesis 
Testing with One-way ANOVA and Multiple Regression Analysis to find the Effect Value between 
variables.   

Research findings suggest that most samples were females, aged between 2 6–40  years, with 
Bachelors’ degree educational level, being civil servants who earned monthly income 10 ,0 00 -20,000 
baht. The cultural site most visit is Wat Phra That Lampang Luang, next, Wat Phra Kaeo Don Tao and 
Wat Chedi Sao Lang, respectively. The findings on tourists’ behavior reveal that majorities travelled by 
private automobiles with the families/ relatives during Saturday-Sunday and visiting the area more than 
twice to pay respect to the holy places. As for the study on marketing mix factors, overall results found 
at high level, having the most significant factor in tour products, followed by tour sites advertising and 
tour costs, respectively. Hypothesis results found the tourist behavior affect decision-making for cultural 
tourist attractions in Lampang Province. With statistical significance at 0.5 level, the marketing mix 
factors found affect decision-making for 47.0 percent, most affect decision-making consisted of public 
relations, accessing tourist attractions, tour products, personnel and servicing process, respectively. As 
physical environment and tour costs. The direction for managing cultural tourism in Lampang are 
publicize cultural tourist attractions via website, prices of food and accommodation are suitable, clear 
road signs, the landscape is a mess and Wi-Fi services. 
 

Keywords: Tourist Behavior; Services Marketing Mix Factors; Decision Making; Cultural Tourism 
 

บทนำ 
ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญกับศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านมากยิ่งข้ึน 

ทำให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดังนั้น ประเทศไทยจึงได้
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ.2560-2564) ส่งผลให้          
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศ        
และระดับภูมิภาคด้วย รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ต่อไป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความพิเศษ ตรงที่นักท่องเที่ยวเน้นที่การศึกษาหาความรู้ในพื้นที่
หรือบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคน   
ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการอนุรักษ์และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนั้น
เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจแล้ว ยังมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
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เชิงวัฒนธรรม การศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์  และสามารถเน้นที่ การพัฒนาที่ ควบคู่กันไป               
ระหว่างการเติบโต และการรักษามูลค่าทางวัฒนธรรมคงเดิมไว้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) 

ในส่วนของจังหวัดลำปางนั้น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถือเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้
และการจ้างงานให้กับจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปัจจุบันการแข่งขันของตลาดท่องเที่ยวที่สูงข้ึน 
ส่งผลให้กระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงได้รับความสนใจเพิ่มสูงข้ึนด้วย เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว     
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปางมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้มีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
สืบเนื่ องมาเป็นเวลานาน ซึ่ งจั งหวัดลำปางมีแหล่ งท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายที่ มี เอกลักษณ์  เช่น                           
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดปงสนุก หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น 
(กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย, 2561) แต่เมื่อกล่าวถึง “ลําปาง” นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักพิจารณาเมืองแห่งนี้   
ในฐานะจุดเล็กๆ บนเส้นทางผ่านไปยังเมืองใหญ่เท่านั้น โดยละเลยที่จะเข้ามาสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย        
และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายที่รอคอยการค้นหาอย่างจริงจังทำให้ลําปางยังไม่เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนัก (นุชนาฎ เชียงชัย, 2558) อย่างไรก็ดี ความเป็นเมืองเล็กของจังหวัดลำปาง    
ยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและอากาศที่หนาวเย็นในช่วงปลายฤดูหนาวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ 
แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2562 มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของลำปางอย่างมาก      
ในด้านตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวมาจากเชียงใหม่     
ทำให้กลุ่มนี้หายไป ททท.ลำปาง และแม้จะยังคงมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ เดินทางมาท่องเที่ยวเอง           
แต่ก็มีการประเมินสถานการณ์วันต่อวัน จึงทำให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มาก
ยิ่งข้ึนตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ซึ่งให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน เน้นย้ำถึงความผูกพันของนักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
ให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์แท้จริงจากการเรียนรูใ้นพื้นที่ท่องเทีย่ว ทำให้เกิดความจดจำและประทับใจ
ในแหล่งท่องเที่ยวด้วย จึงมีความจำเป็นที่ ต้องปรับกลยุทธ์การตลาดของการท่องเที่ ยว โดยเฉพาะในเรื่อง                    
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและเกิดความสนใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย เน้นการท่องเที่ยว            
ในประเทศมากข้ึน โดยจัดทำแพ็กเกจพิเศษส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์มากข้ึน (สำนักงานจังหวัดลำปาง, 2563)  

จากการที่ภาครัฐให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง จึงทำให้ผู้วิจัย
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของนักท่องเทีย่วในจังหวัดลำปาง เพื่อนำข้อมูลมาใช้เปน็แนวทางพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพะการนำมาใช้
เป็นจุดขายในการจัดการการตลาดบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหม่ๆ เพื่อการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม       
และมูลค่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อีกทั้งจะมีส่วนช่วยให้จังหวัดลำปางกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยว
ต้องแวะมาเยี่ยมเยือนมิใช่เป็นเพียงทางผ่านอีกต่อไป 
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง  
   

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 
 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมนักทอ่งเที่ยว (Tourist Behavior) ของ Kotler (2000), ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
ของ Kotler and Keller (2016), Armstrong, G and  Kotler, P (2015) และศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546)           
และการตัดสินใจ (Decision Making) ของ Kotler (2000) ดังนี ้
 

                 ตัวแปรต้น 

                                                                     
ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
2. ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
3. ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 
7. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. รูปแบบการเดินทาง 

2. ลักษณะการเดินทาง 

3. ช่วงเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว 

4. จำนวนครั้งที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยว 

5. วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การตัดสินใจท่องเท่ียว 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
นักท่องเท่ียวในจังหวัดลำปาง 
1. การรับรู้ความต้องการ  
2. การค้นหาข้อมูล  
3. การประเมินทางเลือก  
4. การตัดสินใจ  
5. พฤติกรรมภายหลังการท่องเที่ยว 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  

1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 
835,967 คน (สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง, 2562) จำนวนประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชากร         
ที่แน่นอนจึงใช้วิธีคำนวณตามสูตรของ Yamane, Taro (1973) ได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 399.81 คน ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงเก็บขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  

2. ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล   
ของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 6 ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จำนวน 5 ข้อ 
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน จำนวน 25 ข้อ ข้อมูลการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว     
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 5 ด้าน จำนวน 16 ข้อ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

3. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้เท่ากับ 0.96 โดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปทดลองใช้
กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเทีย่วแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach เท่ากับ 0.95   

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)       
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  สำหรับการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อหาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.25 มีอายุไม่เกิน   

26-40 ปี ร้อยละ 48.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56.75 อาชีพข้าราชการ ร้อยละ 23.50 มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 39.75 และวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุด ร้อยละ 16.80 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่มีรูปแบบ    
การเดินทางโดยใช้รถส่วนตัว รองลงมาคือรถรับจ้าง และรถทัวร์ ตามลำดับ ลักษณะการเดินทางส่วนใหญ่เดินทาง        
มาท่องเที่ยวกับครอบครวั/ญาติ รองลงมาคือมาท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน และมาท่องเที่ยวคนเดียว ตามลำดับ
มักเดินทางมาท่องเที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์มากที่สุด รองลงมาคือวันหยุดนักขัตฤกษ์/เทศกาล และวันธรรมดา 
ตามลำดับ จำนวนครั้งที่เคยมาท่องเที่ยวมากที่สุดคือมากกว่า 2 ครั้ง รองลงมาคือมาครั้งแรก เคยมา 1 ครั้ง 
และเคยมา 2 ครั้ง วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวมากที่สุดคือเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ รองลงมาคือเพื่อพักผ่อน      
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เพื่อต้องการถ่ายภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้เป็นที่ระลึกและเผยแพร่ทาง Social Network Facebook 
Instagram Timeline เพื่อพบเจอวัฒนธรรมใหม่ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตามลำดับ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ
กับด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านบุคลากร ตามลำดับ 
 การตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก      
โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ข้ันตอนพฤติกรรมภายหลังการท่องเที่ยว การประเมินทางเลือก
ก่อนตัดสินใจท่องเที่ยว และการรับรู้ความต้องการท่องเที่ยว ตามลำดับ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ
และการตัดสินใจท่องเที่ยว ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง      
ให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพบว่า การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดสำหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ควรส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยผู้วิจัยขอ
นำเสนอตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ดังนี้ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ควรเน้นกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายและเพิ่มมากข้ึน        
โดยเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ท่องเที่ยวด้วย   

2) ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ควรมีการติดป้ายราคาที่ชัดเจนและสร้างความแตกต่างเชิงเอกลักษณ์
เฉพาะให้กับสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสายตาของนักท่องเที่ยว และรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป   

3) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรต้องพิจารณาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการให้ข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวแก่บริษัทจัดนำเที่ยวเพื่อนำไปจัดรวมไว้ในโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

4) ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ควรให้ความสำคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางมากข้ึน เน้นการนำเสนอผ่านสื่อที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
เนื่องจากบางแห่งยังไม่เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร 

5) ด้านบุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ มัคคุเทศก์น้อย มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
เพื่อให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์กับนักท่องเที่ยวได้ 

6) ด้านกระบวนการให้บริการ ควรมีการให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและถูกต้อง มีการจัดระบบ
การให้ข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลด้วย 

7) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ควรให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดของสถานที่ ห้องสุขา สถานที่นั่ง
พักผ่อนมีถังขยะสำหรับใส่เศษขยะที่เพียงพอในทุกพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 1 

การตัดสินใจท่องเท่ียว 
 

พฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

การรับรู้ 
ความต้องการ 

การค้นหา
ข้อมูล 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตัดสินใจ 
พฤติกรรม
ภายหลัง
ท่องเท่ียว 

ภาพรวม 

รูปแบบการเดินทาง 0.000* 0.308 0.000* 0.792 0.000* 0.000* 

ลักษณะการเดินทาง 0.001* 0.286 0.038* 0.864 0.000* 0.025* 

ช่วงเวลาที่เดินทาง 0.012* 0.008* 0.002* 0.219 0.026* 0.026* 

จำนวนครั้งที่เคยมาท่องเที่ยว 0.000* 0.027* 0.000* 0.146 0.000* 0.000* 

วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว 0.004* 0.541 0.002* 0.157 0.008* 0.016* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางทุกประเด็นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ       
ที่ ระดับ  0.05  ได้แก่  รูปแบบการเดินทาง (Sig.=0.000) จำนวนครั้ งที่ เคยมาท่องเที่ ยว (Sig.=0.000) 
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว (Sig.=0.016) ลักษณะการเดินทาง (Sig.=0.025) และช่วงเวลาที่เดินทาง (Sig.=0.026)  
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานข้อ 2 
ปัจจัยส่วนประสม                             

ทางการตลาดบริการ 
การตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

b S.E. β t Sig. Tolerance VIF 
ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 0.132 0.044 0.147 3.000 0.003* 0.560 1.784 
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 0.031 0.042 0.036 0.743 0.458 0.591 1.693 
ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว -0.169 0.039 -0.228 -4.330 0.000* 0.489 2.046 
ด้านการประชาสัมพันธ์ 0.442 0.040 0.570 10.937 0.000* 0.498 2.008 
ด้านบุคลากร -0.110 0.041 -0.175 -2.696 0.007* 0.321 3.117 
ด้านกระบวนการให้บริการ 0.126 0.052 0.170 2.442 0.015* 0.280 3.567 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 0.072 0.047 0.090 1.531 0.127 0.390 2.561 
R2 = 0.47  F = 49.611  *p < 0.05 

 

จากตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการมีผลต่อการตัดสนิใจท่องเทีย่วแหลง่ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านการประชาสัมพันธ์ 
(Sig.=0.000) ด้านผลิตภัณฑ์ทางการทอ่งเที่ยว (Sig.=0.003) ด้านบุคลากร (Sig.= 0.007) และด้านกระบวนการให้บริการ 
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(Sig.= 0.015) ในขณะที่ปัจจยัทีไ่ม่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมในจงัหวัดลำปางนั้น ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

เมื่อพิจารณาน้ำหนักของผลกระทบตัวแปรอิสระทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในจังหวัดลำปาง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านการประชาสัมพันธ์ (β=0.570) มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางมากที่สุด รองลงมา คือด้านกระบวนการให ้บริก าร 

(β=0.170) และด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (β=0.147) ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ

ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (β=-0.228) และด้านบุคลากร (β=-0.175) มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
ในทางตรงกันข้าม 

นอกจากนั้นสัมประสิทธ์ิการกำหนด (R2=0.47) แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของการตัดสินใจท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางในปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว      
ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางโดยร่วมกันพยากรณ์ร้อยละ 47.00  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. พฤติกรรมนักท่องเท่ียวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน

จังหวัดลำปาง  
จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถส่วนตัว

กับครอบครัว/ญาติ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และเคยมามากกว่า 2 ครั้ง วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อสักการะ               
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางทุกประเด็น ได้แก่ รูปแบบการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง ช่วงเวลาที่ เดินทาง      
จำนวนครั้งที่เคยมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับศิวพร มีนาภา (2562)                  
ที่ได้ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้กล่าวถึง
แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมตลาดมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาด 
เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมเหล่าน้ันได้อย่างเหมาะสมที่สุด หลักการในการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คือ 6Ws และ 1H ที่ต้องพิจารณาหลักต่างๆ เกี่ยวกับตลาด และสอดคล้องกับ
รัตนาวดี คีรีวรรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของนักท่องเที่ยว   
ชาวไทยในจังหวัดสงิหบ์ุร ีพบว่า พฤติกรรมการทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัวด้วยรถยนต์ส่วนตัว 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ เคยมาท่องเที่ยว ประมาณ 2-3 ครั้ง และเห็นด้วยกับ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัด มีการแนะนำชักจูงให้เพื่อนและคนรู้จักมาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มาเที่ยว 
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ลักษณะมาเช้า-กลับเย็น หรือท่องเที่ยว 1 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ค้างคืนมักพักตาม

79



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
WESTERN UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL of HUMANITIES and SOCIAL SCIENCE 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2563) I Vol.6 No.3 (September-December 2020):ISSN 2465-3578 
 

 

สถานที่ทางวัดจัดให้ ส่วนใหญ่ไม่ได้เช่าบูชาวัตถุมงคล อีกทั้งยังสอดคล้องกับจิตรา ปั้นรูป และคณะ (2561) 
ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน พบว่า พฤติกรรมและรูปแบบ           
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว/
ญาติ รองลงมาคือมากับเพื่อน มากับบริษัททัวร์และเดินทางมาคนเดียว ด้านจุดประสงค์ท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เพื่อไหว้พระและทำบุญ รองลงมา เพื่อการผ่อนคลายและพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนที่เหลือเพื่อการทัศนะศึกษา
และศึกษาดูงาน และเพื่อติดต่อราชการ รวมทั้งเพื่อศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณ ส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถส่วนตัว 
รองลงมาคือใช้บริการรถรับจ้าง/เหมา กรุ๊ปทัวร์และรถโดยสารประจำทาง มักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กันในวันเสาร์-อาทิตย์ 
และยังสอดคล้องกับสมหทัย จารุมิลินท (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ของนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาท่องเที่ยว     
เพื่อพักผ่อนในวันหยุด มีระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่า 3 วัน และมักจะเดินทางในช่วงวันหยุดสุดสปัดาห ์
โดยเดินทางมากับครอบครัว และมาโดยรถยนต์ส่วนตัว จะมีการการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. ปจัจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมผีลต่อการตัดสนิใจท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดลำปาง  

จากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง  โดยรวมอยู่ในระดับมากได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า   
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว              
ด้านค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ 
และด้านบุคลากร ตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว และกระบวนการให้บริการ ตามลำดับ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ (2546) ที่ได้กล่าวว่าแนวคิดกลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix’s) หรือ 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด การสื่อสารโดยใช้บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ และยังสอดคล้องกับ  
เพ็ญนภา เพ็งประไพ (2559) ที่ได้ศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาติในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสังคมและวัฒนธรรมของเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่านักท่องเที่ยวให้ความสําคัญต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดระดับมากที่สุดด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา
คือด้านบุคคล ช่องทางการจัดจําหน่าย การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ ราคา และ
ส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับรจิต คงหาญ (2560) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด    
ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพบริการธุรกิจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติสู งอายุ เขตอันดามัน พบว่า 
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นักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในระดับมาก รองลงมาคือราคา สถานที่ การส่งเสริม
การตลาด บุคคล กระบวนการ และการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
พิทยาทร ยงค์พันธ์ุ (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย   
ในการท่องเที่ยวเกาะพยาม จังหวัดระนอง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว และยังสอดคล้องกับสมหทัย จารุมิลินท (2561) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสม    
ทางการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ         
ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของนักท่องเที่ยวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล      
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้ วิจัยขอเสนอแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง           
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้มากข้ึน ในอนาคต ที่จะเห็นได้ว่าการพัฒนาด้านการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่วผ่านเว็บไซต์ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาและภาพประกอบ      
ให้น่าสนใจ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาทางสื่ออินเตอร์เน็ตมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่มีความแปลกใหม่ 
หากมีการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลำปางมีความน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ก็จะทำให้จังหวัดลำปางมีเอกลักษณ์ท้องถ่ินในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม         
ที่มีความโดดเด่น หากนักท่องเที่ยวประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นๆ ก็จะกลับมาท่องเที่ยวซ้ำได้        
และบอกต่อนักท่องเที่ยวอื่น สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับฑัตษภร ศรีสุข และคณะ (2561)     
ที่พบว่า ช่องทางที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในจังหวัดน่านทั้ง 4 แห่ง โดยมีช่องทาง   
การติดต่อประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว การเดินทาง พาหนะในการท่องเที่ยว และที่พัก ผ่านช่องทาง 
Social Media ของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ได้แก่ Web Site , Facebook , You tube , Application 
และ Line หรือช่องทาง Web Site ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวจังหวัดน่าน หรือช่องทางสายด่วนการท่องเที่ยว    
ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านและสอดคล้องกับกันตภณ แก้วสง่า และคณะ (2563) ที่ได้ศึกษาการประชาสัมพันธ์     
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ที่พบว่า แฟนเพจ DASTA Thailand แฟนเพจ Tourism 
Council of Thailand และแฟนเพจการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand ที่นำเสนอเนื้อหาที่มีความทันสมัย        
โดยมีรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ รูปภาพ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว        
และการให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้และทำให้นักท่องเที่ยว มีความพึงพอใจต่อแฟนเพจที่เข้าไปใช้เพราะมีความน่าสนใจ 
น่าเช่ือถือและมีความต่อเนื่องในการนำเสนอ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้  

1) จังหวัดลำปางมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย แตค่่อนข้างอยู่ห่างไกลกัน ทำให้เสียเวลา   
ในการเดินทางและไม่สามารถท่องเที่ยวได้หลายๆ ที่ในคราวเดียวกัน ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างเอกลักษณ์เพื่อดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น จัดตารางการให้บริการของนักท่องเที่ยวในการ
อธิบายประวัติความเปน็มาของแหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมนั้น  ๆเน้นจัดกิจกรรมทีใ่หน้ักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 
รวมถึงมีจุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

2) เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       
ในจังหวัดลำปางให้มากข้ึน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รู้จักอยู่มีเพียงไม่กี่แห่ง โดยเฉพาะหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร อาจใช้วิธีการเชิญสื่อมวลชนเข้าทำข่าวเพื่อถ่ายทอดแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจในจังหวัดลำปาง อีกทั้งควรจัดทำแผนที่แยกเฉพาะอำเภอ เพื่อให้สามารถเห็นจุดการท่องเที่ยว    
ที่สำคัญๆ ของแต่ละอำเภอ รวมถึงจัดทำแอพพลิเคช่ันเช่ือมต่อกับสัญญาณโทรศัพท์แนะนำแหล่งท่องเที่ยว              
เชิงวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในจังหวัดลำปาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านสินค้าของที่ระลึก 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1) ควรมีการศึกษาเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งให้ความสนใจต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   

มากเป็นพิเศษ 
2) ควรศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อหาแนวทางป้องกันด้านสุขลักษณะสำหรับ

นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
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