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บทคัดย่อ
การวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุป ระสงค์์ เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย ทางการตลาด ที่ม ีผ ลต่อ การท่อ งเที่ย วเชิง พุท ธ จัง หวัด ชัย ภูม ิ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 400 คน ได้มา โดยวิธี
สุ่มแบบบังเอิญเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ เรียงค่าเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ำสุด
ดังนี้ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ( x =4.27) รองลงมาคือ ด้านบุคลากรการท่องเที่ยว ( x =4.06) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
( x =3.96) ด้านกระบวนการให้บริการ ( x =3.96) ด้านสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ( x =3.96) ด้านการส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยว ( x =3.80) และด้านค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ( x = 3.72) ตามลำดับ
คำสำคัญ : การท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา, ปัจจัยการตลาด
Abstract
The objectives of this research were to study the influential factors of the marketing of Buddhism
Tourism Chaiyaphum Province. The sample of this research were 400 persons from tourists in Chaiyaphum
Province selected by accident sampling. The research instrument was questionnaires for quantitative,
Analyzed data by using the following statistics : frequency, percentage, means, standard deviation.
The results were as follows; Influential factors of the marketing strategic of Buddhism Tourism
Chaiyaphum Province : Considering from high to low aspect were : Tourism activities ( x =4.27), Tourism
personnel ( x =4.06) , Physical environment ( x =3.96) , Service Process ( x =3.96) , Location of tourist
attraction ( x =3.96), promotion of tourism marketing ( x =3.80) and Travel expenses ( x = 3.72) in orderly.
Keywords : Buddhism Tourism, influential factors of the marketing
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1. บทนำ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
หลัก ที่ส ำคัญ ในการสร้า งรายได้ใ ห้ก ับ ประเทศไทย ซึ่ง
สามารถยืนยันได้จากตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เดิน ทางเข้ามาถึง 24.64 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 1.15
ล้านล้าน บาท และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีจำนวนถึง 138
ล้านคน ที่สร้างรายได้ 705,500 ล้านบาท ในปี 2557 ที่ผ่าน
มา (ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2558) อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจึงเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งต่อประเทศ การ
เติบโตของอุตสาหกรรมนี้ เป็นผลให้เกิดการลงทุนสร้างเม็ด
เงิน ในประเทศมากขึ้น นอกจากผลประโยชน์จ ะตกอยู่
ภายในประเทศแล้วยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพอีกหลาย
แขนงก่อให้เกิดการกระจายงานกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น
ต่างๆ นับเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐาน
สำคัญ ของการพัฒ นาประเทศชาติ ดังนั้น อาจกล่า วได้ว ่า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาสังคมของประเทศไทยได้
กระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ าได้จ ัด ทำแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อกู้วิกฤตและ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ระยะเวลา 4 ปีระหว่าง พ.ศ.2555-2559 โดยเน้นที่ประเภท
แหล่ง ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุ
และประเพณีวัฒ นธรรมเพื่อ ส่งเสริม ให้ก ารท่อ งเที่ย วของ
ประเทศไทยเติบโต อย่างยั่งยืน โดยเน้นตลาดนักท่องเที่ยว
คุณภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศที่
ก่อ ให้เกิด การเรีย นรู้และการสร้างสรรค์ป ระโยชน์ ทั้งต่อ
สถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม โดยมีแนวโน้มการ
พัฒนาท่องเที่ยวจะเป็นไปในลักษณะการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
ให้มากขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554)
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยม
เดินทางไปวัด เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม
ดัง จะเห็น จากการเดิน ทางท่อ งเที่ย วเชิง พุท ธศาสนาได้
แพร่ห ลายไปในนัก ท่อ งเที่ย วทุก กลุ่ม ซึ่ง มัก ใช้ช ่ว งเวลา
วัน หยุด เทศกาล โดยเฉพาะช่ว งเทศกาลวัน สำคัญ ทาง
ศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรมและประชาชนในท้องถิ่น
จัง หวัด ชัย ภูม ิเป็น อีก หนึ่ง ในจัง หวัด ทั่ว ประเทศไทยที่ม ี
นโยบายส่งเสริมปีแห่งพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
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ของพระพุท ธเจ้า โดยวัด ที่ม ีค วามโดดเด่น ในเรื่อ งของ
วัฒนธรรม ประเพณี และเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นเส้นทางการ
ท่อ งเที่ย วที่ เรีย กว่า “เส้น ทางบุญ ” ทำให้ม ีน ัก ท่อ งเที่ย ว
และผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธจังหวัดชัยภูมิ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงพุทธจังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดกลยุท ธ์ก ารตลาดเพื่อ ส่งเสริม การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดชัยภูมิต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย ทางการตลาดที่ม ีผ ลต่อ การ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การท่องเที่ยว
1) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
2) ด้านค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว
3) ด้า นสถานที่ท ี่ต ั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยว
4) ด้า นการส่ง เสริม การตลาด
การท่องเที่ยว
5) ด้านกระบวนการให้บริการ
6) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7) ด้านบุคลากรการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว
เชิงพุทธใน
จังหวัดชัยภูมิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
4. วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากร
ศึก ษาจากกลุ่ม นัก ท่อ งเที่ย วที่เดิน ทางมา
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
2. กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน 400 คน โดยกำหนดขนาด
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ของกลุ่ม ตัวอย่าง จากการใช้สูตร Yamane ที่ระดับ ความ
เชื่อมั่น ร้อยละ 95 (นิรมล กิติกุล, 2552)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย เพื่อ ใช้ร วบรวม
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์
ข้อ มูล และแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้ง งานวิจ ัย ที่เกี่ย วข้อ ง มี
ลัก ษณะเป็น แบบวัด มาตราส่ว นประมาณค่า 5 ระดับ (5
Rating Scales) สำหรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับ ลัก ษณะ
ทั่วไปของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) จัดเตรียมแบบสอบถามและทำการแจก
แบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยว
2) นำแบบสอบถามที่ได้ร ับ กลับ คืน มาทำ
การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและนำไป
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
5. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
เรื่องนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
สำหรับ ผู้ท ี่เดิน ทางไปท่อ งเที่ย วจำนวน 400 ชุด ผลการ
ดำเนินการสรุปได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 1 ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
พุท ธ จังหวัด ชัย ภูม ิ พบว่า ค่าเฉลี่ย ปัจ จัย การตลาดการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรม
การท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านบุคลากรการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้าน
สถานที่ต ั้ง ของแหล่ง ท่อ งเที่ย วอยู่ในระดับ มาก ด้า นการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และด้าน

ค่า ใช้จ ่า ยการท่อ งเที่ย วอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ จังหวัดชัยภูมิในภาพรวม
ปัจจัยทาง
การตลาด
ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
ด้านค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยว
ด้านสถานที่ตั้งของ
แหล่งท่องเที่ยว
ด้านการส่งเสริม
การตลาดการ
ท่องเที่ยว
ด้านบุคลากรการ
ท่องเที่ยว
ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ
ด้านกระบวนการ
ให้บริการ
รวม

Mean

SD

แปลค่า

ลำดับที่

4.27

.620

มาก
ที่สุด

1

3.72

.846

มาก

7

3.96

.796

มาก

5

3.80

.950

มาก

6

4.06

.732

มาก

2

3.96

.822

มาก

3

3.96

.822

มาก

4

3.96

.798

มาก

ตารางที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
ด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

Mean

SD

แปลค่า ลำดับที่

4.24

.638

มากที่สุด

3

เป็นแหล่งพักผ่อนให้ความ
4.20
เพลิดเพลิน

.636

มาก

4

เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสม

4.14

.586

มาก

5

เป็นที่แหล่งศรัทธาสิ่งศักดิ์
4.34
สิทธ์ที่นับถือ

.607

มากที่สุด

2

เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

4.41

.637

มากที่สุด

1

รวม

4.27

.620

มากที่สุด

เป็นแหล่งให้ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ส ุด ( x =4.27) เมื่อ พิจ ารณาค่า เฉลี่ย มากที่ส ุด คือ
เป็น ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ( x =4.41) รองลงมาคือ เป็น ที่
แหล่งศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่นับถือ ( x =4.34) เป็นแหล่งให้
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ( x =4.24) เป็นแหล่งพักผ่อน
ให้ความเพลิดเพลิน ( x =4.20) และเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม
ที่เหมาะสม ( x =4.14) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ปัจ จัย ทางการตลาดด้า นค่า ใช้จ ่า ยของการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
ด้านค่าใช้จ่ายการ
Mean
ท่องเที่ยว

SD

แปลค่า

ลำดับที่

ราคาของที่ระลึกมี
ความเหมาะสม

3.66

.831

มาก

4

ราคาเครื่อง
สักการบูชามีความ
เหมาะสม

3.75

.845

มาก

2

ราคาวัตถุมงคลมี
ความเหมาะสม

3.76

.818

มาก

1

ราคาอาหาร/
เครื่องดื่มมีความ
เหมาะสม

3.72

.889

มาก

3

รวม

3.72

.846

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
ค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x =3.72) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคา
วัต ถุม งคลมีค วามเหมาะสม ( x =3.76) รองลงมา ราคา
เครื่องสักการบูชามีความเหมาะสม ( x =3.75) และราคา
อาหาร/เครื่องดื่มมีความเหมาะสม ( x =3.72) ตามลำดับ
ตารางที่ 4 ปัจจัยทางการตลาดบริการด้านสถานที่ตั้งของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
ด้านสถานที่ตั้งของ
Mean
แหล่งท่องเที่ยว

SD

แปลค่า

ลำดับที่

เป็นที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
3.84
ท่องเที่ยวอื่นๆ

.838

มาก

4
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ด้านสถานที่ตั้งของ
Mean
แหล่งท่องเที่ยว

SD

แปลค่า

ลำดับที่

สถานที่ตั้งสะดวกต่อ
3.97
การเดินทาง

.771

มาก

2

สามารถเดินทางไป
เที่ยวได้หลาย
ช่องทาง

3.95

.783

มาก

3

ระยะเวลาเปิด-ปิดมี
ความเหมาะสม

4.09

.793

มาก

1

รวม

3.96

.796

มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
สถานที่ต ั้งของแหล่งท่อ งเที่ย วเชิงพุท ธ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก( x =3.96) เมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ระยะเวลาเปิด-ปิดมีความเหมาะสม ( x =4.09) รองลงมา
สถานที่ต ั้ง สะดวกต่อ การเดิน ทาง ( x =3.97) สามารถ
เดินทางไปเที่ยวได้หลายช่องทาง ( x =3.95) และ เป็นที่ตั้ง
อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอืน่ ๆ ( x =3.84) ตามลำดับ
ตารางที่ 5 ปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
ด้านการส่งเสริม
การตลาด

Mean

SD

แปลค่า

ลำดับที่

ได้รับข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต

3.97

1.020

มาก

2

ได้รับข้อมูลผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์

3.55

1.048

มาก

4

ได้รับข้อมูลจากปาก
ต่อปาก

4.07

.820

มาก

1

การประชาสัมพันธ์

3.60

.910

มาก

3

3.80

.950

มาก

รวม

จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
การส่ง เสริม การตลาด ในภาพ รวมอยู่ใ นระดับ มาก
( x =3.80) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ได้รับข้อมูล
จากปากต่อ ปาก ( x = 4.07) รองลงมา คือ ได้ร ับ ข้อ มูล
ผ ่า น อ ิน เท อ ร์เ น ็ต ( x =3.97) ก ารป ระ ช าส ัม พ ัน ธ ์
( x =3.60) และ ได้ร ับ ข้อ มูล ผ่า นสื่อ สิ่ง พิม พ์ ( x =3.55)
ตามลำดับ
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ตารางที่ 6 ปัจ จัย ทางการตลาดด้า นบุค ลากรการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
ด้านบุคลากรการ
Mean
ท่องเที่ยว

SD

แปลค่า

ลำดับที่

3.93

.807

มาก

4

เจ้าหน้าที่อำนวย
ความสะดวกได้อย่าง 4.03
เหมาะสม

.731

มาก

3

เจ้าหน้าที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี

4.04

.710

มาก

2

เจ้าหน้าที่แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย

4.23

.679

มากที่สุด

1

รวม

4.06

.732

มาก

เจ้าหน้าที่ให้ความรู้
ได้ดี

จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
บุคลากรการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =4.06) เมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ย มากที่ส ุด คือ เจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ( x =4.23) รองลงมา เจ้าหน้าที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ( x =4.04) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ได้อย่างเหมาะสม ( x =4.03) และ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ได้ดี
( x =3.93) ตามลำดับ
ตารางที่ 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัด
ชัยภูมิ
ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
Mean
กายภาพ

SD

แปลค่า

ลำดับที่

มีป้ายแจ้งจุดสำคัญ

4.12

.756

มาก

1

ที่จอดรถเพียงพอต่อ
3.98
นักท่องเที่ยว

.841

มาก

2

มีจำนวนห้องน้ำ
เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว

3.91

.866

มาก

3

มีที่นั่งพักผ่อน
เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว

3.84

.825

มาก

รวม

3.96

.822

มาก

4

จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
สิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( x =3.96) เมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ย มากที่ส ุด คือ มีป ้ายแจ้ง
จุด สำคัญ ( x =4.12) รองลงมา ที่จ อดรถเพีย งพอต่อ
นัก ท่อ งเที่ย ว ( x =3.98) มีจ ำนวนห้อ งน้ำ เพีย งพอต่อ
นัก ท่อ งเที่ย ว ( x = 3.91) และมีท ี่น ั่งพัก ผ่อ นเพีย งพอต่อ
นักท่องเที่ยว ( x =3.84) ตามลำดับ
ตารางที่ 8 ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
ด้านกระบวนการ
Mean
ให้บริการ

SD

แปลค่า

ลำดับที่

เข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ง่าย

4.00

.791

มาก

2

มีการจัดลำดับการ
ให้บริการ

3.94

.763

มาก

4

การขอข้อมูลเกี่ยวกับ
4.00
แหล่งท่องเที่ยว

.778

มาก

3

การให้ยืมผ้าถุง

3.77

.930

มาก

5

การอำนวยความ
สะดวกด้านความ
ปลอดภัย

4.07

.742

มาก

1

รวม

3.96

.801

มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจ จัย ทางการตลาด
บริก ารด้านกระบวนการให้บ ริก ารการท่อ งเที่ย วเชิงพุท ธ
จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การอำนวยความสะดวกด้าน
ความปลอดภัย ( x =4.07) รองลงมา เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้ง่า ย ( x =4.00) การขอข้อ มูล เกี่ย วกับ แหล่งท่อ งเที่ย ว
( x =4.00) มีก ารจัด ลำดับ การให้บ ริก าร ( x =3.94) และ
การให้ยืมผ้าถุง ( x =3.77) ตามลำดับ
6. อภิปรายผล
ปัจ จัย ทางการตลาดการท่อ งเที่ย วเชิง พุท ธ
จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย
1) ปัจ จัย ทางการตลาดด้า นกิจ กรรมการ
ท่อ งเที่ยวเชิงพุท ธ จังหวัด ชัย ภูม ิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มากที่ส ุด เมื่อ พิจ ารณาค่า เฉลี่ย มากที่ส ุด คือ เป็น ที่ย ึด
เหนี่ยวทางจิตใจ รองลงมาคือ เป็นที่แหล่งศรัทธาสิ่งศักดิ์
สิทธ์ที่นับถือ เป็นแหล่งให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา เป็น
แหล่ง พัก ผ่อ นให้ค วามเพลิด เพลิน และเป็น แหล่ง ปฏิบ ัต ิ
ธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Richards
(2010) ว่า กิจ กรรมหรือ สิน ค้า ที่ส ร้า งประสบการณ์ หรือ
ทัก ษะ เป็น การขายสิ่งที่จ ับ ต้อ งไม่ได้ แต่ย ังคงไว้ซ ึ่งความ
ประทับใจประสบการณ์ที่ดี เมื่อนักท่องเที่ยวได้มี ส่วนร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว
2) ปัจ จัย ทางการตลาดด้า นค่า ใช้จ ่า ยของ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาวัตถุมงคลมี
ความเหมาะสม รองลงมาราคาเครื่องสักการบูชามีความ
เหมาะสม ราคาอาหาร/เครื่อ งดื่ม มีค วามเหมาะสม และ
ราคาของที่ระลึกมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชูส ิท ธิ์ ชูช าติ (2546) ที่ก ล่าวว่า ราคาของสิน ค้าการ
บริก ารการตั้ง ราคามีผ ลต่อ ยอดการจำหน่า ยและความ
ประทับ ใจในสิน ค้า และบริก าร ส่ว นการลดราคาทำให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการมากขึ้น แต่ทำให้การบริการและ
คุณ ภาพของสินค้าลดลงและขาดความประทับใจหลังจาก
การบริการ ขณะที่การตั้งราคาสูงเกิน ไปส่งผลให้ยอดขาย
น้อยลง อย่างไรก็ตามราคาย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและ
มาตรฐานในการบริก าร ณ จุด ขาย เมื่อ ผู้บ ริโ ภคสัม ผัส
บริการแล้วประทับใจ ตลอดวงจรบริการ (Service cycle)
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและยินดีในการจ่ายเงินเพื่อราคา
ที่แพงขึ้น
3) ปัจ จัย ทางการตลาดบริก าร ด้า นสถาน
ที่ต ั้ง ของแหล่ง ท่อ งเที่ย วเชิง พุท ธ จัง หวัด ชัย ภูม ิโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณาค่า เฉลี่ย มากที่ส ุด คือ
ระยะเวลาเปิด -ปิด มีค วามเหมาะสม รองลงมาสถานที่ต ั้ง
สะดวกต่อ การเดิน ทาง สามารถเดิน ทางไปเที่ย วได้ห ลาย
ช่อ งทาง และเป็น ที่ต ั้ง อยู่ใ กล้แ หล่ง ท่อ งเที่ย วอื่น ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ (2546)
กล่าวว่า การบริหารจัดการ การให้บริการ อาคารสถานที่
เส้น ทางการคมนาคม สภาพแวดล้อ มในบริเ วณ วัด มี
ความสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการ อย่างมาก
การที่ผ ู้ท ี่ม ีส ่วนเกี่ยวข้อ งที่เข้ามามีส ่วนร่วม กับ สิ่งอำนวย
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ความสะดวกทางการท่องเที่ยวนั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐบาลเป็นผู้จัดหา หรือภาคเอกชนจัดหามาให้บริการ
ในแหล่ง ท่อ งเที่ย วนั้น สิ่ง ที่ต ้อ งคำนึง ถึง ก็ค ือ ความมี
มาตรฐานในทุก ด้า นและให้บ ริก ารอย่า งเป็น ธรรมกับ
นักท่องเที่ยว
4) ปัจ จัย ทางการตลาดบริก ารด้า นการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ได้รับ ข้อมูลจากปากต่อปาก รองลงมาคือได้รับ ข้อมูลผ่าน
อิน เทอร์เน็ต การประชาสัม พัน ธ์ และได้รับ ข้อ มูล ผ่านสื่อ
สิ่ง พิม พ์ ซึ่ง ไม่ส อดคล้อ งกับ แนวคิด ของพิบ ูล ทีป ะปาล
(2547) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสาร
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์การ และกลุ่มต่าง
ๆ ในสังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน การประชาสัมพันธ์ที่ดี
จะเป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์ และแนะนำให้
บุค คลอื่น ที่อ ยู่ห ่า งไกลจากจุด ขายสิน ค้า หรือ บริก ารได้
รับทราบ การส่งเสริมการตลาดด้วยการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อ
สร้า งภาพลัก ษณ ์ท ี่ด ีใ ห้ก ับ แหล่ง ท่อ งเที่ย วหรือ ธุร กิจ
ท่อ งเที่ย ว และทำให้ภ าพลัก ษณ์ท ี่ด ีน ี้ส อดแทรกเข้าไปใน
จิตใจของนักท่องเที่ยว แล้วชักนำนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั จินณพัษ ปทุมพร (2560) ระบุว่า
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมายังหัวหินประเทศ
ไทยนั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒ นาแล้วที่มี
กำลังซื้อสูง มีความต้องการการบริการเพื่อสุขภาพที่ดี สิ่ง
อำนวยความสะดวกที่ค รบครัน และสิ่ง ดึง ดูด ใจทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศ
เป็นหลัก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และความ
น่า เชื่อ ถือ ของการบริก ารและกิจ กรรมการท่อ งเที่ย วที่
เลือ กใช้ รวมไปถึงอัธ ยาศัย ไมตรีแ ละการบริก ารด้านการ
ท่อ งเที่ย วด้ว ย โดยมีค วามต้อ งการให้น ำเสนอราคาใน
ลัก ษณะการบริก ารแบบเหมาจ่ายมากที่ส ุด ควรมุ่งเน้น ที่
ความน่าเชื่อของผู้ให้บริการเป็นสำคัญ
5) ปัจจัยทางการตลาดบริการด้านบุคลากร
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่แต่งกาย
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สุภ าพเรีย บร้อ ย รองลงมาเจ้าหน้าที่ม ีม นุษ ย์ส ัม พัน ธ์ท ี่ด ี
เจ้า หน้า ที่อ ำนวยความสะดวกได้อ ย่า งเหมาะสม และ
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tariq,
A. N., & Moussaoui, N.(2009) กล่าวว่า การให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีความ
ถูก ต้อ ง สามารถสื่อ สารกับ นัก ท่อ งเที่ย วได้อ ย่า งเข้า ใจ
ตลอดจนการสร้างงานบริการที่มีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยว
จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและต้องการที่จะเดินทาง
กลับมาท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
6) ป ัจ จ ัย ท า งก า ร ต ล า ด บ ร ิก า ร ด ้า น
สิ่ง แวดล้อ มทางกายภาพ การท่อ งเที่ย วเชิง พุท ธ จัง หวัด
ชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือมีป้ายแจ้งจุดสำคัญ รองลงมาที่จอดรถเพียงพอ
ต่อนักท่องเที่ยว มีจำนวนห้องน้ำเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
และมีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้อง
กับ แนวคิด ของ พระมหาสุร ิย า มะสัน เทีย ะ. (2558)
ที่กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางการท่องเที่ยว เป็น
สิ่งที่น ัก ท่อ งเที่ย วพิจารณา เพื่อ นำมา ตัด สิน ใจในการซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์ท างการท่อ งเที่ย วของประเทศไทย หน่ว ยงาน
ภาครัฐ บาลควรมีก ารจัด สิ่ง อำนวยความสะดวกต่า ง ๆ
ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ลานจอดรถ ป้าย
บอกเส้นทางเข้า แหล่งท่องเที่ยว และการปรับสภาพพื้นผิว
จราจรในเส้น ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว เป็น ต้น เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
7) ป ัจ จ ัย ท างก ารต ล าด บ ริก าร ด ้า น
กระบวนการให้บริการ การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย รองลงมา
เข้าถึงแหล่งท่อ งเที่ย วได้ง่าย การขอข้อ มูล เกี่ย วกับ แหล่ง
ท่องเที่ยว มีการจัดลำดับการให้บริการ และการให้ยืมผ้าถุง
ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของพระมหาสุริย า มะสัน เทีย ะ.
(2558) กล่าวว่า กระบวนการบริการทางการท่องเที่ยวควรมี
รูปแบบและวิธีการที่สะดวก ง่าย และมีความรวดเร็วในการ
ดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวติดต่อ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และควร
มีการจัดทำเว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดเว็บไซต์ใน

รูป แบบภาษาต่า งประเทศ ที่เป็น ภาษาหลัก ที่ใช้ก ัน เป็น
สากล ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐ เข้ามามีส ่วนร่วมในการให้บ ริก าร ในการสร้างสิ่ง
อำนวยความสะดวก และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
ดูแลและให้บริการภายในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
7. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ควรมีการสร้างสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์
ให้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยการจัดทำวีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่
ท่องเที่ยว สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. ควรจัดสถานที่พักผ่อนไว้สำหรับนักท่องเที่ยว
เช่นเก้าอี้สำหรับนั่ง
3. ควรมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับจอดรถ
ให้เพีย งพอแก่น ัก ท่อ งเที่ย วที่เดิน ทางมาท่อ งเที่ย วทั้งโดย
รถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง
4. ควรทำป้า ยชี้แ จ้ง จุด สำคัญ ต่า งๆ ภายใน
สถานที่ท่องเที่ยว
5. ควรเตรียมการอำนวยความสะดวกด้านความ
ปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์
3. การศึก ษาศัก ยภาพการท่อ งเที่ย วเชิง
ศาสนาของจังหวัดชัยภูมิ
4. แนวคิดความพึงพอใจของการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
5. แนวทางการเตรียมความพร้อมของการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ
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