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บทคัดย่อ 

 การวิจ ัยน ี้ มีว ัตถ ุประสงค์์ เพ ื่อศ ึกษาปัจจ ัยทางการตลาด ที่ม ีผลต่อการท ่องเท ี่ยวเช ิงพ ุทธ จังหวัดช ัยภ ูม ิ  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 400 คน ได้มา โดยวิธี
สุ่มแบบบังเอิญเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูม ิ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
หลักท ี่สำค ัญ  ในการสร้างรายได ้ให ้ก ับประเทศไทย ซึ่ง
สามารถยืนยันได้จากตัวเลขของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ที่เดินทางเข้ามาถึง 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
เงินในประเทศมากขึ้น นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่
ภายในประเทศแล้วยังสามารถสร้างงานสร้างอาชีพอีกหลาย
แขนงก่อให้เกิดการกระจายงานกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น
ต่างๆ นับเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐาน
สำคัญของการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาสังคมของประเทศไทยได้ 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือกู้วิกฤตและ มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวใน
ระยะเวลา 4 ปีระหว่าง พ.ศ.2555-2559 โดยเน้นที่ประเภท
แหล่ง ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุ  
และประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเติบโต อย่างยั่งยืน โดยเน้นตลาดนักท่องเที่ยว
คุณภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ประโยชน์  ทั้งต่อ
สถาบันครอบครัวและต่อสังคมโดยรวม  โดยมีแนวโน้มการ
พัฒนาท่องเท่ียวจะเป็นไปในลักษณะการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน
ให้มากข้ึน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554)  
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธเป็นการท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น  มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยม
เดินทางไปวัด เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม 
ดังจะเห ็นจากการเด ินทางท ่องเท ี่ยวเช ิงพ ุทธศาสนาได ้
แพร่หลายไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม  ซึ่งมักใช้ช ่วงเวลา
วันหยุดเทศกาล  โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันสำคัญทาง
ศาสนาจะมีการถือศีลปฏิบัติธรรมและประชาชนในท้องถิ่น 
จังหวัดช ัยภ ูม ิเป ็นอ ีกหนึ่งในจังหวัดท ั่วประเทศไทยที่ม ี
นโยบายส่งเสริมปีแห่งพุทธชยันตี  2600 ปี แห่งการตรัสรู้

ของพระพ ุทธเจ ้า โดยว ัดท ี่ม ีความโดดเด ่นในเร ื่องของ
วัฒนธรรม ประเพณ ีและเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี 
ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ เรียกว่า “เส้นทางบุญ” ทำให้มีนักท่องเที่ยว
และผู้ที่สนใจเดินทางเขา้มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น  
 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการท่องเที่ยว
เชิงพุทธจังหวัดชัยภูมิ เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ตอ่การท่องเที่ยวของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงพุทธจังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งความรู้ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดชัยภูมิต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ ื่อศ ึกษาปัจจัยทางการตลาดที่ม ีผลต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูม ิ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
4. วิธีดำเนนิการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ศึกษาจากกลุ่มนักท่องเท ี่ยวที่เด ินทางมา
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูม ิ
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน 400 คน โดยกำหนดขนาด

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การท่องเท่ียว 
1) ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 
2) ด้านค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว 
3) ด้านสถานที่ท ี่ต ั้งของแหล่ง
ท่องเท่ียว 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด
การท่องเท่ียว   
5) ด้านกระบวนการให้บริการ   
6) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
7) ด้านบุคลากรการท่องเที่ยว 

 
 
 

การท่องเที่ยว
เชิงพุทธใน
จังหวัดชัยภูมิ
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ของกลุ่มตัวอย่าง จากการใช้สูตร Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมั่น ร้อยละ 95 (นิรมล กิติกุล, 2552) 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
  เคร ื่องม ือท ี่ใช ้ในการวิจ ัยเพ ื่อใช ้รวบรวม
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์
ข ้อม ูลและแนวคิดทฤษฎี รวมทั้งงานวิจ ัยท ี่เก ี่ยวข้อง มี
ลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (5 
Rating Scales) สำหรับนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก ี่ยวก ับลักษณะ
ทั่วไปของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการท่องเท่ียวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ  
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  1) จัดเตรียมแบบสอบถามและทำการแจก
แบบสอบถามให้แก่นักท่องเที่ยว  
  2) นำแบบสอบถามที่ได ้ร ับกลับคืนมาทำ
การตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและนำไป
วิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
5. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย
เรื่องนี้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม
สำหรับผู้ท ี่เด ินทางไปท่องเที่ยวจำนวน 400 ชุด ผลการ
ดำเนินการสรุปได้ดังนี้ 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 1 ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ จังหวัดชัยภูม  ิพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยการตลาดการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านกิจกรรม
การท่องเท่ียวอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาด้านบุคลากรการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก ด้าน
สถานที่ต ั้งของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้านการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก  และด้าน

ค่าใช้จ ่ายการท่องเท ี่ยวอยู่ในระดับมาก  ตามลำดับ ดัง
ตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ จังหวัดชัยภมูิในภาพรวม 

ปัจจัยทาง 
การตลาด 

Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

ด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

4.27 .620 
มาก
ที่สุด 

1 

ด้านค่าใช้จ่ายการ
ท่องเที่ยว 

3.72 .846 มาก 7 

ด้านสถานที่ตั้งของ
แหล่งท่องเท่ียว 

3.96 .796 มาก 5 

ด้านการส่งเสริม
การตลาดการ
ท่องเที่ยว 

3.80 .950 มาก 6 

ด้านบุคลากรการ
ท่องเท่ียว 

4.06 .732 มาก 2 

ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 

3.96 .822 มาก 3 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

3.96 .822 มาก 4 

รวม 3.96 .798 มาก  

 
ตารางที่ 2 ปัจจัยทางการตลาดด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

เป็นแหล่งให้ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา 

4.24 .638 มากที่สุด 3 

เป็นแหล่งพักผ่อนให้ความ
เพลิดเพลิน 

4.20 .636 มาก 4 

เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมที่
เหมาะสม 

4.14 .586 มาก 5 

เป็นที่แหล่งศรัทธาสิ่งศักดิ์
สิทธ์ที่นับถือ 

4.34 .607 มากที่สุด 2 

เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 4.41 .637 มากที่สุด 1 

รวม 4.27 .620 มากที่สุด  
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ส ุด ( x =4.27) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่ส ุด คือ 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ( x =4.41) รองลงมาคือ เป็นที่
แหล่งศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่นับถือ ( x =4.34) เป็นแหล่งให้
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ( x =4.24) เป็นแหล่งพักผ่อน
ให้ความเพลิดเพลิน ( x =4.20) และเป็นแหล่งปฏิบัติธรรม
ที่เหมาะสม ( x =4.14) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดด้านค่าใช้จ่ายของการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ 
ด้านค่าใช้จ่ายการ

ท่องเที่ยว 
Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

ราคาของท่ีระลึกมี
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
วัตถุมงคลมีความเหมาะสม ( x =3.76) รองลงมา ราคา
เครื่องสักการบูชามีความเหมาะสม ( x =3.75) และราคา
อาหาร/เครื่องดื่มมีความเหมาะสม ( x =3.72) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 ปัจจัยทางการตลาดบริการด้านสถานที่ตั้งของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูม ิ
ด้านสถานที่ตั้งของ

แหล่งท่องเที่ยว 
Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

เป็นที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ 

3.84 .838 มาก 4 

ด้านสถานท่ีตั้งของ
แหล่งท่องเท่ียว 

Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

สถานที่ตั้งสะดวกต่อ
การเดินทาง 

3.97 .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
สถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก( x =3.96) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ 
ระยะเวลาเปิด-ปิดมีความเหมาะสม ( x =4.09) รองลงมา
สถานท ี่ต ั้งสะดวกต ่อการเด ินทาง ( x =3.97) สามารถ
เดินทางไปเที่ยวได้หลายช่องทาง ( x =3.95) และ เป็นที่ตั้ง
อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวอืน่ๆ ( 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 

การประชาสัมพันธ ์ 3.60 .910 มาก 3 

รวม 3.80 .950 มาก  

 จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
การส ่ง เสร ิมการตลาด  ในภาพรวมอย ู่ใน ระด ับมาก 
( x =3.80) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ได้รับข้อมูล
จากปากต่อปาก  ( x = 4.07) รองลงมา คือ ได้รับข้อมูล
ผ ่าน อ ิน เท อ ร ์เน ็ต  ( x =3.97) ก ารป ระ ช าส ัม พ ัน ธ  ์
( x =3.60) และ ได ้ร ับข้อม ูลผ่านสื่อส ิ่งพ ิมพ ์ ( x =3.55) 
ตามลำดับ 
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ตารางท ี่ 6 ป ัจจ ัยทางการตลาดด ้านบ ุคลากรการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านบุคลากรการ
ท่องเที่ยว 

Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

เจ้าหน้าที่ให้ความรู้
ได้ดี 

3.93 .807 มาก 4 

เจ้าหน้าที่อำนวย
ความสะดวกได้อย่าง
เหมาะสม 

4.03 .731 มาก 3 

เจ้าหน้าที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ด ี

4.04 .710 มาก 2 

เจ้าหน้าที่แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย 

4.23 .679 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.06 .732 มาก  

 จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
บุคลากรการท่องเที่ยวเชิงพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x =4.06) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ( x =4.23) รองลงมา เจ้าหน้าที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี( x =4.04) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ได้อย่างเหมาะสม ( x =4.03) และ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ได้ดี 
( x =3.93) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัด
ชัยภูมิ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ 
Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

มีป้ายแจ้งจุดสำคัญ 4.12 .756 มาก 1 

ที่จอดรถเพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว 

3.98 .841 มาก 2 

มีจำนวนห้องน้ำ
เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว 

3.91 .866 มาก 3 

มีที่นั่งพักผ่อน
เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว 

3.84 .825 มาก 4 

รวม 3.96 .822 มาก  

 จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x =3.96) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีป้ายแจ้ง
จ ุดสำค ัญ  ( x =4.12) รองลงมา ท ี่จอดรถเพ ียงพอต ่อ
น ักท ่องเท ี่ยว ( x =3.98) ม ีจำนวนห ้องน ้ำเพ ียงพอต ่อ
นักท่องเที่ยว ( x = 3.91) และมีที่น ั่งพักผ่อนเพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว ( x =3.84) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 8 ปัจจัยทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

Mean SD แปลค่า ลำดับที่ 

เข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวได้ง่าย 

4.00 .791 มาก 2 

มีการจัดลำดับการ
ให้บริการ 

3.94 .763 มาก 4 

การขอข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเท่ียว 

4.00 .778 มาก 3 

การให้ยืมผ้าถุง 3.77 .930 มาก 5 

การอำนวยความ
สะดวกด้านความ
ปลอดภัย 

4.07 .742 มาก 1 

รวม 3.96 .801 มาก  

 จากตารางท ี่ 8 พบว่า ป ัจจ ัยทางการตลาด
บริการด้านกระบวนการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) เมื่อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การอำนวยความสะดวกด้าน
ความปลอดภัย ( x =4.07) รองลงมา เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้ง่าย ( x =4.00) การขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
( x =4.00) มีการจัดลำดับการให้บริการ ( x =3.94) และ 
การให้ยืมผ้าถุง ( x =3.77) ตามลำดับ 
 
6. อภิปรายผล 
 ป ัจจ ัยทางการตลาดการท ่องเท ี่ยวเช ิงพ ุทธ 
จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ประกอบด้วย 
  1) ปัจจัยทางการตลาดด้านกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มากที่ส ุด เม ื่อพ ิจารณาค่าเฉล ี่ยมากท ี่ส ุด คือ เป ็นท ี่ย ึด
เหนี่ยวทางจิตใจ  รองลงมาคือ เป็นที่แหล่งศรัทธาสิ่งศักดิ์
สิทธ์ที่นับถือ เป็นแหล่งให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา เปน็
แหล่งพักผ่อนให้ความเพลิดเพลิน และเป็นแหล่งปฏิบัติ
ธรรมที่เหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Richards 
(2010) ว่ากิจกรรมหรือสินค้าที่สร้างประสบการณ์ หรือ
ทักษะ เป็นการขายสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่ยังคงไว้ซึ่งความ
ประทับใจประสบการณ์ที่ดี เมื่อนักท่องเที่ยวได้มี ส่วนร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว  
  2) ปัจจัยทางการตลาดด้านค่าใช้จ่ายของ
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาวัตถุมงคลมี
ความเหมาะสม  รองลงมาราคาเครื่องสักการบูชามีความ
เหมาะสม ราคาอาหาร/เครื่องดื่มมีความเหมาะสม  และ
ราคาของที่ระลึกมีความเหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2546) ที่กล่าวว่า ราคาของสินค้าการ
บริการการตั้งราคามีผลต่อยอดการจำหน่ายและความ
ประท ับใจในสินค ้าและบริการ ส่วนการลดราคาทำให ้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการมากขึ้น แต่ทำให้การบริการและ
คุณภาพของสินค้าลดลงและขาดความประทับใจหลังจาก
การบริการ ขณะที่การตั้งราคาสูงเกินไปส่งผลให้ยอดขาย
น้อยลง อย่างไรก็ตามราคาย่อมขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและ
มาตรฐานในการบริการ ณ  จุดขาย เม ื่อผ ู้บริโภคสัมผ ัส
บริการแล้วประทับใจ ตลอดวงจรบริการ (Service cycle) 
ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและยินดีในการจ่ายเงินเพื่อราคา
ที่แพงขึ้น 
  3) ปัจจัยทางการตลาดบริการ ด้านสถาน
ที่ต ั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูม ิโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่ส ุด คือ
ระยะเวลาเปิด-ปิดมีความเหมาะสม รองลงมาสถานที่ตั้ง
สะดวกต่อการเดินทาง สามารถเดินทางไปเที่ยวได้หลาย
ช ่องทาง และเป ็นท ี่ต ั้งอย ู่ใกล ้แหล ่งท ่องเท ี่ยวอ ื่นๆ ซ ึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ (2546) 
กล่าวว่า การบริหารจัดการ การให้บริการ อาคารสถานที่ 
เส ้นทางการคมนาคม  สภาพแวดล ้อมในบร ิเวณว ัดม ี
ความสำคัญต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการ อย่างมาก 
การที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วม กับสิ่งอำนวย

ความสะดวกทางการท่องเที่ยวนั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐบาลเป็นผู้จัดหา หรือภาคเอกชนจัดหามาให้บริการ
ในแหล ่งท ่องเท ี่ยวน ั้น  ส ิ่งท ี่ต ้องคำน ึงถ ึงก ็ค ือ  ความม ี
มาตรฐานในท ุกด ้านและให ้บร ิการอย ่างเป ็นธรรมก ับ
นักท่องเที่ยว 
  4) ป ัจจ ัยทางการตลาดบร ิการด ้านการ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ได้รับข้อมูลจากปากต่อปาก รองลงมาคือได้รับข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ และได้รับข้อมูลผ่านสื่อ
สิ่งพ ิมพ  ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของพิบ ูล ทีปะปาล
(2547) ที่กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสาร
ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์การ และกลุ่มต่าง 
ๆ ในสังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน การประชาสัมพันธ์ที่ดี
จะเปน็ตัวเร่งเร้าให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ ์และแนะนำให้
บ ุคคลอื่นท ี่อย ู่ห ่างไกลจากจุดขายสินค ้าหรือบริการได ้
รับทราบ การส่งเสริมการตลาดด้วยการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อ
สร ้างภาพล ักษณ ์ท ี่ด ีให ้ก ับแหล ่งท ่องเท ี่ยวหร ือธ ุรก ิจ
ท่องเที่ยว และทำให้ภาพลักษณ์ที่ดีนี้สอดแทรกเข้าไปใน
จิตใจของนักท่องเที่ยว แล้วชักนำนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั จินณพัษ ปทุมพร (2560) ระบุว่า 
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมายังหัวหินประเทศ
ไทยนั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่มี
กำลังซื้อสูง มีความต้องการการบริการเพื่อสุขภาพที่ดี สิ่ง
อำนวยความสะดวกที่ครบครัน และสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ซึ่งให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ของแต่ละประเทศ
เป็นหลัก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และความ
น ่าเช ื่อถ ือของการบริการและกจิกรรมการท ่องเท ี่ยวท ี่
เลือกใช้ รวมไปถึงอัธยาศัยไมตรีและการบริการด้านการ
ท ่องเท ี่ยวด ้วย โดยม ีความต ้องการให ้นำเสนอราคาใน
ลักษณะการบริการแบบเหมาจ่ายมากที่สุด ควรมุ่งเน้นที่
ความน่าเชื่อของผู้ให้บริการเป็นสำคัญ 
  5) ปัจจัยทางการตลาดบริการด้านบุคลากร
การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่แต่งกาย
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สุภาพเรียบร้อย  รองลงมาเจ้าหน้าที่ม ีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี 
เจ ้าหน ้าท ี่อำนวยความสะดวกได ้อย ่างเหมาะสม  และ
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ได้ด ี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Tariq, 

A. N., & Moussaoui, N.(2009) กล่าวว่า การให้คำแนะนำ
เก่ียวกับการท่องเท่ียวของบุคลากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีความ
ถ ูกต ้อง สามารถส ื่อสารก ับน ักท ่องเท ี่ยวได ้อย ่างเข ้าใจ 
ตลอดจนการสร้างงานบริการที่มีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยว 
จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและต้องการที่จะเดินทาง
กลับมาท่องเท่ียวซ้ำอีกคร้ังหน่ึง  
  6) ป ัจ จ ัย ท า งก า ร ต ล าด บ ร ิก า ร ด ้า น
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัด
ชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือมีป้ายแจ้งจุดสำคัญ รองลงมาที่จอดรถเพียงพอ
ต่อนักท่องเที่ยว มีจำนวนห้องน้ำเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
และมีที่นั่งพักผ่อนเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว  ซึ่งสอดคล้อง
ก ับแนวค ิดของ พระมหาส ุร ิยา  มะส ัน เท ียะ . (2558)  

ที่กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมทางกายภาพทางการท่องเที่ยว เป็น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวพิจารณา เพื่อนำมา ตัดสินใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย หน่วยงาน
ภาครัฐบาลควรมีการจัดสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องสุขา ลานจอดรถ ป้าย
บอกเส้นทางเข้า แหล่งท่องเที่ยว และการปรับสภาพพื้นผิว
จราจรในเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว เป็นตน้ เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว  
  7) ป ัจ จ ัย ท า งก ารต ล าดบ ร ิก า ร  ด ้าน
กระบวนการให้บริการ การท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย   รองลงมา
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย การขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว มีการจัดลำดับการให้บริการ และการให้ยืมผ้าถุง  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสุริยา มะสันเทียะ. 

(2558) กล่าวว่า กระบวนการบริการทางการท่องเที่ยวควรมี
รูปแบบและวิธีการที่สะดวก ง่าย และมีความรวดเร็วในการ
ดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวติดต่อ
ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และควร
มีการจัดทำเว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร 
ทางการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการจัดเว็บไซต์ใน

รูปแบบภาษาต่างประเทศ ที่เป็นภาษาหลัก ที่ใช้กันเป็น
สากล  ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวของ
ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ ในการสร้างสิ่ง
อำนวยความสะดวก และได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย
ดูแลและให้บริการภายในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว 
 
7. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. ควรมีการสร้างสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์
ให้หลากหลายย่ิงข้ึน โดยการจัดทำวีดีโอข้อมูลประวัติสถานที่
ท่องเท่ียว ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ควรจัดสถานที่พักผ่อนไว้สำหรับนักท่องเที่ยว 
เช่นเก้าอี้สำหรับนั่ง 
 3. ควรมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับจอดรถ
ให้เพียงพอแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทั้งโดย
รถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง 
 4. ควรทำป ้ายช ี้แจ ้งจ ุดสำค ัญต ่างๆ ภายใน
สถานที่ท่องเที่ยว  
 5. ควรเตรียมการอำนวยความสะดวกด้านความ
ปลอดภัย เช่น เจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยว 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
  1. กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2. กลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
  3. การศ ึกษาศ ักยภาพการท ่องเท ี่ยวเช ิง
ศาสนาของจังหวัดชัยภูมิ 
  4. แนวคิดความพึงพอใจของการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ จังหวัดชัยภูม ิ

  5. แนวทางการเตรียมความพร้อมของการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ จังหวัดชัยภูม ิ
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