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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี0 ศึกษาตน้ทุนผลตอบแทนและการพึ9งพิงรายไดจ้ากพุทธพาณิชยข์องชุมชนรอบวดัพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จงัหวดันครศรีธรรมราช ของผูป้ระกอบการจาํนวน 67 รายพบว่ามีผลตอบแทนแตกต่างกนั ธุรกิจพระ
เครื9 องให้ผลตอบแทนมากที9สุด รองลงมาได้แก่เครื9 องถม ของที9ระลึก อาหารพื0นเมือง และธุรกิจดอกไม้ธูปเทียน 
ตามลาํดบั ของที9ระลึกมีสัดส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุนมากที9สุด การพึ9งพิงรายไดจ้ากพุทธพาณิชยว์ดัจากเปอร์เซ็นต์
รายไดจ้ากพุทธพาณิชยต่์อรายไดค้รัวเรือนพบวา่ธุรกิจพระเครื9องมีการพึ9งพิงมากที9สุด นอกจากนี0 ระดบัการศึกษา และ
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนมีอิทธิพลตรงขา้มกบัการพึ9งพิง ส่วนระยะเวลาในการประกอบธุรกิจพุทธพาณิชยมี์อิทธิพล
ในทิศทางเดียวกนั รูปแบบธุรกิจพทุธพาณิชยป์ระเภทอาหารพื0นเมืองมีการพึ9งพิงมากกวา่ธุรกิจประเภทของที9ระลึก  
 
คาํสําคญั : พทุธพาณิชย ์ตน้ทุน-ผลตอบแทน การพึ9งพิงรายได ้ 
 

Abstract 
 This paper studies cost revenue and Buddhistic commerce income dependency of community around Wat 
Prathat WoramahaViharn, Nakorn Si Thammarat province by using survey questionnaires from 67 households. Five 
Buddhistic commerce are ordered by the highest average of revenue namely amulet, niello, souvenirs, traditional food 
and flowers, joss stick and candle respectively. Souvenirs business provides the maximum revenue –cost ratio. Amulet 
business is the highest income dependency to the Buddhistic commerce which measured by its revenues as a 
percentage of total household income. Finally, education levels of household leader, household members do 
negatively influent dependency; time of launching business is significantly positive determining the households’ 
dependency. And household of traditional food more rely on Buddhistic commerce to souvenirs business. 
 
Keywords: Buddhistic commerce, Cost –revenues, Income dependency  
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บทนํา 
ในปัจจุบนัการท่องเที9ยวเชิงวฒันธรรม  เป็นภาคบริการที9ดึงดูดเงินตราต่างประเทศ  ลดการไหลออกของเงินใน

การไปท่องเที9ยวต่างประเทศ  กระตุน้เศรษฐกิจ  แกปั้ญหาการขาดดุลบญัชีเดินสะพดั  นอกจากนี0 ยงัเป็นการกระจาย
รายไดไ้ปสู่ทอ้งถิ9น สร้างโอกาสให้ประชาชนที9มีรายไดน้้อยให้มีการประกอบอาชีพที9เกี9ยวเนื9องจากการท่องเที9ยว ซึ9 ง
ชาญวทิย ์(2540) กล่าววา่ การท่องเที9ยวเชิงวฒันธรรม เป็นการแสวงหา ชื9นชม และสักการะ เพื9อนาํความเชื9อและความ 
ศรัทธาจากศาสนามาเป็นองคป์ระกอบและมีการใชจ่้ายเพื9อการท่องเที9ยวเกิดขึ0น   วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เป็นวดัใหญ่ เป็นปูชนียสถานที9เก่าแก่และเป็นมิ9งขวญัของชาวเมืองนครศรีธรรมราชและจังหวดั
ใกลเ้คียง ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั0งหลาย  และเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดันครศรีธรรมราชที9รู้จกักนัแพร่หลาย  องค์
พระบรมธาตุเจดีย ์เป็นเจดีย ์สถาปัตยกรรมแบบลา้นนา มีจุดเด่นที9ยอดเจดีย ์ซึ9 งหุ้มดว้ยทองคาํแท้ บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ไม่มีเงาทอดลงพื0นไม่ว่าแสงอาทิตยจ์ะส่องกระทบไปทางใด ดว้ยความมีชื9อเสียง ความ
ศกัดิq สิทธิq และความสวยงามของพระบรมธาตุเจดีย ์และมีประเพณีแห่ผา้ขึ0นธาตุที9ใหญ่โต ทาํให้วดัพระมหาธาตุเป็น
สถานที9ท่องเที9ยวเชิงวฒันธรรมที9เป็นที9นิยมของนกัท่องเที9ยว ทั0งชาวไทยและชาวต่างชาติ  จากความมหัศจรรยนี์0  การ
ท่องเที9ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.) จึงใหเ้จดียนี์0 เป็น 1 ใน Unseen Thailand ของเมืองไทย ทาํใหแ้ต่ละปี มีนกัท่องเทียว
มาเยี9ยมชมและสกัการะเป็นจาํนวนมาก ซึ9งทาํใหส่้งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ9 งมีภาคเกษตร
เป็นภาคการผลิตหลกัของจงัหวดั ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม และมกัจะประสบ

ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ9า ทาํให้ประชาชนบางส่วนมีการอพยพเขา้ไปประกอบอาชีพในตวัเมือง และ
บางส่วนไดป้ระกอบอาชีพในรูปแบบของธุรกิจพุทธพาณิชยร์อบๆวดัพระธาตุ 

 พทุธพาณิชย ์(Buddishtic Commerce) หมายถึงการนาํเรื9องของพระพุทธศาสนาเขา้มามีส่วนในเชิงธุรกิจ เป็น
กิจกรรมอนัมีรากฐานจากความคิดเชิงธุรกิจ แต่แฝงเขา้มากระทาํตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ โดยที9ไม่เจตนาหรือเจตนา
และ ทราบหรือไม่ทราบ ความศรัทธาในองคพ์ระบรมธาตุเจดีย ์จึงทาํใหน้กัท่องเที9ยวแวะเวยีนมา สกัการะ ดว้ยการถวาย
ดอกไมธู้ปเทียนแด่องคพ์ระธาตุ และมีความเชื9อเพิ9มเติมวา่ถา้ไดมี้เครื9องราง หรือของที9ระลึกจากวดัพระธาตุนาํไปบูชา
หรือเป็นของฝาก ของที9ระลึกแก่ญาติมิตรเพื9อนฝงู จะเป็นสิริมงคล จึงทาํใหเ้กิดการใชจ่้ายเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะสินคา้
ที9เกี9ยวเนื9องกบัพุทธศาสนา เช่น พระเครื9อง เครื9องถม ทั0งที9เป็นของที9ระลึกและของบูชาอย่างดอกไมธู้ปเทียน รวมทั0ง
อาหารพื0นเมืองเช่น ขนมรา จึงทาํให้ชาวบา้นที9อยู่อาศยัในบริเวณนั0นมีการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที9ยววดัพระธาตุ 
โดยเฉพาะในด้านการคา้ จึงมีกิจกรรมที9เกี9ยวขอ้งกับพุทธพาณิชยม์ากขึ0นถือเป็นแหล่งพึ9งพิงทั0 งทางด้านจิตใจและ
ทางดา้นรายไดใ้นขณะเดียวกนั ดว้ยเหตุนี0 งานวิจยัชิ0นนี0 จึงมีวตัถุประสงคที์9จะศึกษาตน้ทุน-ผลตอบแทน และการพึ9งพิง
รายไดจ้ากพทุธพาณิชยข์องชุมชนจากการท่องเที9ยวเชิงวฒันธรรม  วดัพระมหาธาตุ จงัหวดันครศรีธรรมราช  เพื9อที9จะได้
ขอ้มูลต่อกรรมการวดั  เพื9อเป็นแนวทางในการควบคุม อนัจะนาํมาซึ9งการพฒันาธุรกิจพุทธพาณิชยจ์ากการท่องเที9ยวเชิง
วฒันธรรมรอบวดัพระธาตุ เพื9อเป็นประโยชน์ในการพฒันาโดยการอาศยัแนวทางความเชื9อทางพระพุทธศาสนาของ
ชุมชนรอบวดัพระธาตุ  และพื0นที9อื9นต่อไป   

 

วธีิการวจัิย 
 งานวจิยันี0จดัเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ ซึ9งไดม้าโดยการใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งที9ใชใ้นการวิจยั สาํหรับ
สถิติที9ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี9ย ส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 
ไดแ้ก่ (Multiple regression analysis) โดยนาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตวัอยา่งที9ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจ



  
 

 

พทุธพาณิชยร์อบวดัพระมหาธาตุ อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 67 ชุด จากผูป้ระกอบการทั0งสิ0น 80 ราย 
เนื9องจากบางรายมีการปิดกิจการชั9วคราวระหว่างที9 มีการเก็บแบบสอบถาม ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาต้นทุน 
ผลตอบแทน และการพึ9งพิงทางรายได ้ตวัแปรที9ใชใ้นการศึกษา ในครั0 งนี0 ไดแ้ก่ ตน้ทุนทั0งหมด รายรับทั0งหมด และ
ผลตอบแทนทั0งหมด ซึ9 งวดัจาก รายรับทั0งหมด ลบดว้ยตน้ทุนทั0งหมด และการพึ9งพิงรายได ้ซึ9 งวดัจากเปอร์เซ็นตข์อง
ผลตอบแทนจากพทุธพาณิชยต่์อรายไดค้รัวเรือนทั0งหมด ซึ9งหาไดจ้ากสูตรต่อไปนี0  
 

การพึ9งพิงรายได้ =
ผลตอบแทนจากพทุธพาณิชย์

รายไดข้องครัวเรือนทั0งหมด
 

 

โดยคิดในรูปของร้อยละ เมื9อวิเคราะห์การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนแลว้ งานวิจยัไดท้าํการทดสอบความแตกต่าง
ของผลตอบแทนระหว่างแต่ละรูปแบบพุทธพาณิชย ์และสุดท้ายมีการทดสอบอิทธิพลของปัจจยัต่างๆที9คาดว่าจะมี
อิทธิพลต่อการพึ9งพิงรายไดข้องครัวเรือนจากการประกอบอาชีพพุทธพาณิชย ์ตวัแปรที9ใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย
ระดบัการศึกษาของผูป้ระกอบการ  อาชีพหลกัของครัวเรือน  ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจพุทธพาณิชย ์ จาํนวน
สมาชิกในครัวเรือนทั0งหมด  ประเภทธุรกิจพทุธพาณิชย ์

ผลการวจัิย 
ตอนที� 1 ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที�ประกอบอาชีพพุทธพาณิชย์ 

เมื9อศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั0งหมด 67 ราย พบวา่ ผูป้ระกอบพุทธพาณิชยส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
65.6 ซึ9งช่วงอายจุะอยูใ่นช่วง อาย ุ30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.26 รองลงคือช่วงอาย4ุ0-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.32 มีระดบั
การศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มากที9สุด คิดเป็นร้อยละ 43.28 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
คิดเป็นร้อยละ26.86 มีสถานภาพสมรสมากที9สุด คิดเป็นร้อยละ 67.16 รองลงมาคือโสด คิดเป็นร้อยละ  25.37  จาํนวน
สมาชิกในครอบครัว 4 คน มากที9สุดคิดเป็นร้อยละ 34.32  รองลงมาคือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34  ส่วนใหญ่ไม่มีพื0นที9
ทาํกินเป็นของตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 61.19 ส่วนใหญ่ประกอบพุทธพาณิชยเ์ครื9องถมมากที9สุด คิดเป็นร้อยละ 31.34 
รองลงมาคือ ประกอบพทุธพาณิชยพ์ระเครื9องคิดเป็นร้อยละ 29.85   

 
ตอนที� 2 วเิคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี�ยของผลตอบแทนของธุรกจิพุทธพาณิชย์ 

ตารางที� 1 ตน้ทุน รายรับ ผลตอบแทน และอตัราการพึ9งพิงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที9ประกอบอาชีพพทุธพาณิชย ์

ประเภทรูปแบบ

ธุรกจิพุทธ

พาณิชย์ 

ต้นทุนรวม

เฉลี�ย  

(บาท/เดอืน) 

รายรับรวม

เฉลี�ย  

(บาท/เดอืน) 

ผลตอบแทน

รวมเฉลี�ย 

(บาท/เดอืน) 

รายได้เฉลี�ย

ครัวเรือน 

(บาท/เดอืน) 

ผลตอบแทนต่อ

ต้นทุนเฉลี�ย  

(%) 

การพึ�งพงิ

รายได้ 

(%) 

พระเครื9อง 50,152.75 62,809.50 12,656.75 28,681.75 25.23 44.12 
เครื9องถม 34,176.19 43,452.38 9,276.19 21,209.25 27.14 34.09 
ดอกไมธู้ปเทียน 8,150 14,083.33 5,933.33 15,516.67 72.80 38.23 
อาหารพื0นเมือง 9,040 16,000 6,960 35,160 76.99 22.05 
ของที9ระลึก 9,280 16,900 7,620 25,320 82.11 30.09 

ที9มา: จากการคาํนวณจากแบบสอบถาม 



  
 

 

จากตารางที9 1 จะเห็นวา่ ธุรกิจพุทธพาณิชยพ์ระเครื9องให้ผลตอบแทนมากที9สุด โดยเฉลี9ย เท่ากบั 12,656.75 
บาทต่อเดือน เนื9องจากเป็นเอกลกัษณ์ของวดัพระธาตุ โดยเฉพาะจตุคามรามเทพ ซึ9 งเป็นพระเครื9องที9มีชื9อเสียงและมีผู ้
บูชาในราคาที9สูง อตัราการพึ9งรายไดข้องครัวเรือนที9ประกอบอาชีพพระเครื9องมีมากที9สุด รายไดท้ั0งหมดของครัวเรือนที9
ปะกอบธุรกิจพทุธพาณิชยป์ระเภทอาหารพื0นเมืองมีค่ามากที9สุด ตามดว้ยพระเครื9อง ของที9ระลึก เครื9องถม และประเภท
ดอกไมธู้ปเทียนตามลาํดบั ส่วนการพึ9งพิงทางดา้นรายไดข้องรูปแบบพุทธพาณิชยที์9มีค่าสูงสุดคือรูปแบบพระเครื9อง
เท่ากบั 44.2 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาไดแ้ก่ ประเภทดอกไมธู้ปเทียน เครื9องถม ของที9ระลึกและ ประเภทอาหารพื0นเมือง
ตามลาํดบั 

 
ตอนที� 2 การทดสอบความแตกต่างของผลตอบแทนของธุรกจิพุทธพาณิชย์  

ตารางที� 2 การทดสอบความแตกต่างของผลตอบแทนของธุรกิจพทุธพาณิชย ์

รูปแบบพุทธพาณิชย์ 

 

Mean difference 
 

S.E. 

 

Sig. 

 

95% Confidence interval 

Lower bound Upper bound 

พระเครื9อง              เครื9องถม 
                               ดอกไมธู้ปเทียน 

1399.61 
4306.75 

764.26 
1138.59 

0.07* 
0.00*** 

-128.13 
2030.73 

2927.34 
6582.77 

                               อาหารพื0นเมือง 3196.75 
2536.75 

947.37 0.00*** 1302.98 5090.52 

                               ของที9ระลึก 947.37 0.01*** 642.98 4430.52 

เครื9องถม               พระเครื9อง -1399.61 764.261 0.07* -2927.34 128.13 

                              ดอกไมธู้ปเทียน                          2907.14 1132.32 0.01** 643.66 5170.63 

                              อาหารพื0นเมือง 1797.14 939.82 0.06* -81.53 3675.82 

                              ของที9ระลึก 1137.14 939.82 0.23* -741.53 3015.82 

ดอกไมธู้ปเทียน    พระเครื9อง -4306.75 1138.59 0.00*** -6582.77 -2030.73 

                              เครื9องถม -2907.14 1132.32 0.01** -5170.63 -643.66 
                              อาหารพื0นเมือง -1110 1263.16 0.38* -3635.02 1415.02 
                              ของที9ระลึก -1770 1263.16 0.17* -4295.02 755.02 

อาหารพื0นเมือง     พระเครื9อง -3196.75 947.37 0.00*** -5090.52 -1302.98 
                              เครื9องถม -1797.14 939.82 0.06* -3675.82 81.53 

                              ดอกไมธู้ปเทียน 1110 1263.16 0.38* -1415.02 3635.02 

                              ของที9ระลึก -660 1093.92 0.55* -2846.73 1526.73 

ของที9ระลึก          พระเครื9อง -2536.75 947.37 0.01*** -4430.52 -642.98 

                             เครื9องถม -1137.14 939.82 0.23* -3015.82 741.53 
                             ดอกไมธู้ปเทียน 1770 1263.16 0.17* -755.02 4295.02 

                             อาหารพื0นเมือง 660 1093.92 0.55 -1526.73 2846.73 

หมายเหตุ: *, **, *** แทนที9ระดบันยัสาํคญัที9 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 



  
 

 

จากตารางที9 2 และการทดสอบค่า Significance ของ F-stat = 0.00 < 0.05 จึงสรุปว่าค่าแปรปรวนของ
ผลตอบแทนของแต่ละรูปแบบพุทธพาณิชยแ์ตกต่างกนั เมื9อทาํการทดสอบรายคู่ พบว่า ธุรกิจพุทธพาณิชยส่์วนใหญ่มี
ผลตอบแทนที9แตกต่างกนั ยกเวน้ผลตอบแทนระหวา่งพุทธพาณิชยป์ระเภทของที9ระลึกกบัอาหารพื0นเมือง ที9ค่า Prob. = 
0.55 นั9นคือยอมรับสมมติฐานหลกัวา่ผลตอบแทนของพทุธพาณิชยไ์ม่แตกต่างกนั 
 

ตอนที� 3 ปัจจยัที�มอีทิธิพลต่อการพึ�งพงิรายได้จากพุทธพาณิชย์ของชุมชนรอบวดัพระมหาธาตุวรมหาวหิาร 
 ในการวเิคราะห์สมการถดถอยดว้ยวิธี OLS มีความสาํคญัอยา่งมาก สมการถดถอยที9ประมาณขึ0นมาตอ้งมีการ
ตรวจสอบถึงปัญหา Multicollinearity หรือปัญหาการมีความสัมพันธ์กันสูงของตัวแปรอิสระ และปัญหา 
Heteroscedasticity หรือปัญหาที9ความแปรปรวนจากการประมาณค่ามีค่าไม่คงที9 และจาํเป็นตอ้งหาวธีิแกไ้ข มิฉะนั0นแลว้
จะทาํใหส้มการที9ประมาณนั0นไม่น่าเชื9อถือ ในการทาํวจิยัครั0 งนี0ผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity พบวา่ 
ทุกตวัแปรอิสระทุกคู่มีค่า Correlation < 0.8 ซึ9งจากการศึกษาของไพฑูรย ์( 2546) เสนอวา่ไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากนี0จาก
การทดสอบปัญหา Heteroscedasticity โดยวธีิของ White (1980) พบวา่ค่า F-stat เท่ากบั 0.51 และค่า Prob. = 0.89 และมี
ค่าสถิติไควสแคว ์ของค่า � ∗ �� เท่ากบั 6.22 หรือมีค่า Prob. เท่ากบั 0.86 แสดงวา่ในการทดสอบโดยใชว้ิธีของ White 
นี0 ยอมรับสมมติฐานหลกัวา่แบบจาํลองไม่มีปัญหาความไม่คงที9ของค่าความแปรปรวน  ซึ9งเป็นตามเงื9อนไขและขอ้ตกลง
ในการวเิคราะห์การถดถอยดว้ยวธีิ OLS แบบจาํลองแสดงผลการศึกษาจากการประมาณค่าไดด้งันี0  

DEP =   66.693 - 1.232EDU** + 1.574OCC1 + 5.014OCC2 + 4.194OCC3 + 2.910OCC4 + 4.127TYP1 +  
              (6.614)     (-1.254)             (0.317)           (1.572)            (1.196)            (1.335)           (1.060) 
7.490TYP2 + 9.937TYP3 – 10.719TYP4*** – 5.885NUM*** + 0.933TIM** 
   (1.882)          (1.682)           (-3.292)                  (-4.940)                (2.026) 
R Square = 0.512, Adjusted R Square = 0.415, D.W.  = 1.978, F- Statistic   =   5.260, Prob.  = 0.000  
 
หมายเหตุ: 1) *, **, *** แทนที9ระดบันยัสาํคญัที9 0.1, 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

                    2) ค่าในวงเลบ็คือค่า t-stat 
 
โดยที9  DEP  แทน  การพึ9งพิงรายไดจ้ากธุรกิจพทุธพาณิชยข์องชุมชนรอบวดัพระธาตุ (ร้อยละ) 
 EDU  แทน ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครัวเรือน (ปี) 
 OCC  แทน อาชีพหลกันอกเหนือจากพุทธพาณิชย ์(1 = ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ
    2 = พนกังานบริษทัเอกชน 3 = ธุรกิจส่วนตวัหรือคา้ขายรับจา้งทั9วไป 4 =  
    รับจา้งทั9วไป โดยมีอาชีพเกษตรกรเป็นตวัแปรฐาน) 
 TYP  แทน รูปแบบธุรกิจพทุธพาณิชย ์(1 = พระเครื9อง 2 = เครื9องถม 3 = ดอกไม ้ธูปเทียน  
                   4 =อาหารพื0นเมือง โดยมีรูปแบบพทุธพาณิชยข์องที9ระลึกเป็นตวัแปรฐาน)  
 NUM  แทน จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั0งหมด (คน) 
 TIM  แทน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจพทุธพาณิชย ์(ปี) 
 



  
 

 

จากการทดสอบค่า R2 เท่ากบั 0.5127 คือ ค่าสมัประสิทธิq แห่งการกาํหนด สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามไดร้้อยละ 51.27 แสดงว่าการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรมีความน่าเชื9อถือ ร้อยละ 
51.27 ค่า Adjusted R2   เท่ากบั 0.4152 คือ ค่าสัมประสิทธิq แห่งการกาํหนดที9ปรับค่าแลว้ สามารถอธิบายความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามไดร้้อยละ 41.52 เมื9อพิจารณาตวัแปรอิสระพบว่า ปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อการพึ9งพิง
รายไดพุ้ทธพาณิชยข์องครัวเรือนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติไดแ้ก่ ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน(EDU) และ
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั0งหมด(NUM) มีอิทธิพลต่อการพึ9งพิงในทิศทางตรงขา้ม ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ
พทุธพาณิชย(์TIM) มีอิทธิพลต่ออตัราการพึ9งพิงในทิศทางเดียวกนั  และธุรกิจพุทธพาณิชยป์ระเภทอาหารพื0นเมืองมีการ
พึ9งพิง มากกวา่รูปแบบพทุธพาณิชยข์องที9ระลึกซึ9งใชเ้ป็นตวัแปรฐาน 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาธุรกิจพทุธพาณิชยพ์ระเครื9องใหผ้ลตอบแทนมากที9สุด โดยเฉลี9ย เท่ากบั 12,656.75 บาทต่อเดือน 

เนื9องจากเป็นรูปแบบพุทธพาณิชยที์9ใช้ความเชื9อ และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ บุษรา (2549) การทดสอบความแตกต่างของธุรกิจพุทธพาณิชย ์พบว่า รูปแบบธุรกิจพุทธพาณิชยที์9
แตกต่างกนัมีผลตอบแทนที9แตกต่างกนัที9ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 นอกจากนอกจากนี0 เมื9อทาํการทดสอบรายคู่ 
พบวา่ รูปแบบพทุธพาณิชยแ์ต่ละประเภทมีผลตอบแทนที9แตกต่างกนั เนื9องจากพทุธพาณิชยบ์างประเภทตอ้งอาศยัความ
เชื9อและความศรัทธาสูง ในการใชจ่้ายของประชาชน แต่บางประเภทเป็นสินคา้เล็กๆ นอ้ยๆ เช่นของที9ระลึก และอาหาร
พื0นเมือง รวมทั0งดอกไมธู้ปเทียน ซึ9 งไม่สามารถขายในราคาที9แตกต่างจากทอ้งตลาดไดม้ากนัก  รูปแบบพุทธพาณิชย์
ประเภทของที9ระลึกมีผลตอบแทนตํ9าสุด อยา่งไรก็ตามกลบัเป็นรูปแบบพุทธพาณิชยที์9มีผลตอบแทนต่อตน้ทุนสูงที9สุด 
เนื9องจากเป็นสินคา้ที9ส่วนใหญ่ชุมชนจะมีการผลิตเอง และเป็นสินคา้ที9ผลิตได้นาน และราคาต่อหน่วยไม่แพงมาก 
เช่นเดียวกบัการศึกษาของรัฐทิยา (2544) การใชสิ้นคา้ทีระลึกที9แสดงถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ9น และเกี9ยวเนื9องกบัความเชื9อ
สามารถทาํใหชุ้มชนที9ศึกษามีรายไดเ้พิ9มขึ0น   

ผลการศึกษาการพึ9งพิงรายไดข้องพทุธพาณิชยป์ระเภทพระเครื9องมีค่ามากที9สุด เนื9องจากครัวเรือนที9ประกอบ
อาชีพเกี9ยวกบัพระเครื9องจะมีสามาชิกครัวเรือนและเครือญาติ ที9ช่วยเหลือกนัในครอบครัว ทาํใหร้ายไดข้องครัวเรือนจาก
แหล่งอื9นมีนอ้ย เช่นเดียวกบัการศึกษาของ สุนนัทา (2540)   ในส่วนของปัจจยัที9มีอิทธิพลต่อการพึ9งพิงทางรายไดข้อง
พทุธพาณิชย ์คือระดบัการศึกษาของหัวหนา้ครัวเรือน มีอิทธิพลต่อการพึ9งพิง โดยถา้ระดบัการศึกษา เพิ9มขึ0น1 ปี จะทาํ
ให้การพึ9งพิงลดลงร้อยละ 1.23  เนื9องจากครัวเรือนที9หัวหน้าครอบครัวมีการศึกษามากขึ0นจะนิยมให้บุตรหลานมี
การศึกษามากขึ0นดว้ยเช่นกนั ทาํใหค้รัวเรือนมีรายไดจ้ากแหล่งอื9นมากขึ0น จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั0งหมดเพิ9มขึ0น 1 
คน จะทาํใหอ้ตัราการพึ9งพิงทางรายไดล้ดลง ร้อยละ 5.88 เนื9องจากปัจจุบนัมีการส่งลูกหลานใหมี้การศึกษาที9สูงขึ0นทาํให้
มีโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากทางอื9นๆให้ครัวเรือน ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจพุทธพาณิชย ์ มีอิทธิพลต่อการ
พึ9งพิงทางรายได ้โดยถา้ ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจพุทธพาณิชยเ์พิ9มขึ0น 1 ปี จะทาํให้การพึ9งพิงทางรายไดเ้พิ9มขึ0น
ร้อยละ 0.93 เนื9องจากมีความเชี9ยวชาญในการประกอบอาชีพมากขึ0น และมีโอกาสทาํเป็นธุรกิจในครัวเรือนที9ทาํต่อๆกนั
มา เช่นในการศึกษาของสนิท (2539)  รูปแบบธุรกิจพทุธพาณิชยป์ระเภทอาหารพื0นเมือง มีการพึ9งพิงทางรายไดน้อ้ยกวา่
พทุธพาณิชยข์องที9ระลึก  เท่ากบัร้อยละ  10.719 ส่วนอาชีพหลกันอกเหนือจากธุรกิจพุทธพาณิชย ์ไม่มีอิทธิพลต่ออตัรา
การพึ9งพิงทางรายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

จากการศึกษาในครั0 งนี0 ที9พบว่า รูปแบบพุทธพาณิชยพ์ระเครื9องมีการพึ9งพิงรายไดสู้ง เป็นสิ9งที9สะทอ้นวา่คน
ไทยยงัมีความเชื9อในการใชเ้ครื9องราง ของขลงัเป็นสิ9งยดึเหนี9ยวจิตใจ ทาํใหเ้กิดการสร้างรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการเป็น



  
 

 

สดัส่วนต่อรายไดค้รัวเรือนมากกวา่รูปแบบอื9น สงัคมควรปลูกฝังใหค้นรุ่นใหม่ทาํความดีมากกวา่การยึดติดในวตัถุ และ
ควรมีการดูแลผูป้ระกอบการในบริเวณวดัพระธาตุไม่ควรมีการสร้างความเชื9อใหเ้กินจริง ขณะเดียวกนัผูที้9ประกอบอาชีพ
นี0 มานานจะมีการพึ9งพิงมากกว่า ควรมีการจดัระเบียบผูที้9จะเขา้มาประกอบการรายใหม่ เพื9อยงัคงให้เกิดความสมดุล
ระหวา่งธุรกิจ และศาสนา ขณะเดียวกนัผูที้9มีการประกอบการอยูแ่ลว้ก็ควรมีการจดัสรรรายไดใ้นการบาํรุงองคพ์ระธาตุ
และเสริมสร้างกิจกรรมทางศาสนาใหมี้การดาํรงอยูต่่อไป  
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