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บทคัดย่อ
	 กำรวิจัยครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ	 1)	ลักษณะพื้นฐำนนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย
และ	2)	 ระดับควำมคิดเห็นกิจกรรมทำงกำรตลำดในพระอำรำมหลวงที่มีผลต่อควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำของ 
นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	 โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย 
ที่ไปเที่ยววัดไร่ขิงจ�ำนวน	400	คน	ซึ่งเป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำนโดยใช้กำรสัมภำษณ์และใช้แบบสอบถำม
เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล	 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรแจกแจงควำมถี่	 ค่ำร้อยละ	ค่ำเฉล่ียเลขคณิต 
และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	
	 ตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยโดยส่วนใหญ่เป ็นเพศหญิงมีอำยุ	 21–25	 ปี	 
อยู่ในสถำนภำพโสด	มีกำรศึกษำระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรี	 โดยประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน	 
ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	15,000	บำท	อำศัยอยู่ในภำคกลำง	สำเหตุที่มำเที่ยววัด 
เพรำะตั้งใจร่วมกิจกรรมกับทำงวัด	วัดที่ก�ำลังเท่ียวรู้จักจำกเพ่ือน/คนรู้จัก	 รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยว 
ด้วยตนเอง	และจ�ำนวนครั้งและประสบกำรณ์ที่เดินทำงมำเที่ยวมำกกว่ำ	3	ครั้ง		
	 ผลกำรศึกษำพบว่ำ	 โดยรวมกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมีควำมคิดเห็นต่อ
กิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวงอยู่ในระดับกลำง	 ( x =	3.16)	 โดยเห็นด้วยมำกเกี่ยวกับกิจกรรม 
กำรเป็นที่พึ่งทำงใจ	 ( x =	3.65)	ส่วนควำมตั้งใจเที่ยวซ�้ำของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยอยู่ใน 
ระดับมำก	( x =	3.80)	ด้ำนที่ส�ำคัญคือกำรบอกต่อ	( x =	3.87)	

ค�าส�าคัญ	:	 กิจกรรมกำรตลำด	ควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำ	นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย
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Abstract
	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 aimed	 to	 study	 1)	 The	 fundamental	 
characteristics	of	Thai	 generation	Y	 tourists	and	2)	The	opinion	 level	of	 the	marketing	 
activities	 in	 royal	monasteries	affecting	 repeat	making	merit	 intention	of	Thai	generation	
Y	 tourists.	The	data	was	collected	from	the	samples	of	Thai	generation	Y	 tourists	who	 
visited	Wat	Rai	 Khing.	 This	 research	used	mixed	 research,	using	 the	 interviews	and	 
questionnaires	 to	 collect	 data	 from	 400	 samples.	 The	 data	were	 analyzed	 using	 
frequency	distribution,	percentage,	arithmetic	means,	and	standard	deviation.
	 The	 responded	samples	of	Thai	 generation	Y	 tourists	were	mostly	 female,	aged	 
21–25	years	old,	single	status,	lower	than	a	bachelor	degree,	work	in	private	companies,	
average	income	per	month	is	less	than	or	equal	15,000	bath,	stayed	at	the	central	region,	
the	reason	for	visited	the	monastery	was	intended	to	join	activities	of	the	royal	monastery,	 
the	monastery	was	 visited	 known	 from	 friends/acquaintances,	 the	ways	of	 traveling	 
wasby	self	and	experience	of	traveling	was	over	3	times.	
	 The	 results	 of	 the	 study	 showed	 that	 the	opinion	 level	 of	 Thai	 generation	Y	 
tourists	on	marketing	activities	 in	 royal	monasteries	was	at	 the	middle	 level	 ( x =	3.16),	 
with	agreed	at	a	high	level	in	activities	depending	on	the	mind	( x =	3.84).	The	repeated	 
travel	intention	of	Thai	generation	Y	was	at	a	high	level	( x =	3.80).	The	important	factor	was	
told	the	others	about	the	good	experience	of	the	marketing	activities	in	royal	monasteries	 
( x =	3.87).

Keywords	:	 marketing	activities,	repeat	making	merit	intention,	Thai	generation	Y	tourists

บทน�า
	 วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยมำต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	พระพุทธศำสนำมีอิทธิพลต่อ 
วิถีชีวิตสังคมไทย	วัดเป็นแหล่งรวมงำนศิลปะวิทยำกำรและพุทธศิลป์	มีหลำยสำขำตลอดจนเป็นแหล่ง 
รวมของศิลปกรรมท่ีมีคุณค่ำ	 (Phramaha	Suriya	Masanthia,	2015)	 เช่น	 โบรำณสถำน	 โบรำณวัตถ	ุ 
และจิตรกรรมฝำผนัง	ซึ่งงำนเหล่ำนี้นับเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมอันล�้ำค่ำ	 และเป็นเสมือนเอกลักษณ์ของ
ควำมเป็นชำติไทย	(Kanokwan	Dungsrikaew,	1999;	Phra	Somphop	Nasing	et	al.,	2013)	ปัจจุบัน
วัดกลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศำสนสถำนท่ีส�ำคัญ	 โดยเฉพำะภำยในพระอำรำมหลวงประกอบ
ไปด้วยศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นอำรยธรรมและควำมเจริญของชำติ	 สำมำรถศึกษำย้อนกลับได้ 
ในด้ำนประวัติศำสตร์	 โบรำณคดี	วัฒนธรรม	ศิลปกรรม	สถำปัตยกรรม	รวมท้ังกำรเชื่อมโยงควำมเป็นมำ 
ของวัฒนธรรมกับชุมชนและกำรตั้งถิ่นฐำนของชุมชน	 (Somkid	 Jirathasnakul,	2000;	Aree	Naipinit	 
et	al.,	2013)	นอกจำกนี้	 วัดยังเป็นทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
ที่สวยงำม	สงบ	สันโดษ	ตำมหลักพระพุทธศำสนำ	(Rasika	Angkura,	2001)



60 กระแสวัฒนธรรม

	 เจเนอเรชั่นวำยเป็นกลุ่มผู ้บริโภคที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของโลก	 โดยมีประชำกรประมำณ	1	 ใน	3	 
ของประชำกรโลก	ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ	32	ของประชำกรโลก	 (SCB	Economic	 Intelligence	 
Center,	2014)	ส�ำหรับประเทศไทยใน	พ.ศ.	2560	จ�ำนวนประชำกรที่อยู่ในช่วงอำยุเจนเนอเรชั่นวำยมี 
13,602,150	คน	เป็นชำย	6,815,555	คน	และหญิง	6,786,595	คน	คิดเป็นร้อยละ	20.55	ของประชำกร
ทั้งหมด	 (Department	of	Provincial	Administration,	2017)	 ซ่ึงบุคคลมีเพศ	อำยุ	 สถำนภำพทำง
เศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกันย่อมมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนบุคลิกภำพและทำงจิตวิทยำเชิงกำรรับรู	้
(Kotler,	2003)
	 กิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่พบเห็นได้ในวัดเพ่ือดึงดูดควำมสนใจของประชำชน	 (Nattapong	 
Sribunrueng	et	al.,	2009)	 เช่น	ศึกษำควำมเป็นมำ	ชมศิลปกรรม	นมัสกำรสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ท�ำบุญท�ำทำน 
ตำมควำมเชื่อ	ฝึกปฏิบัติธรรม	ท�ำสมำธิเพื่อมำพักผ่อนหย่อนใจ	พร้อมกับกำรชมทัศนียภำพของธรรมชำติ	
(Phramaha	Bunphichet	Chanmueang,	2010)	อนุรักษ์คุณค่ำทำงพระพุทธศำสนำ	และกำรจับจ่ำย
ซื้อสินค้ำท้องถิ่นที่ผู ้คนในชุมชนรอบข้ำงวัดน�ำมำจ�ำหน่ำยตำมที่แต่ละวัดจะมี	 กิจกรรมที่กล่ำวข้ำงต้น 
เป็นกิจกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจมำก	 (Suphaporn	Varapol,	2003;	Kanokwan	Dungsrikaew,	
1999;	Tourism	Authority	of	Thailand,	2000)
	 ด ้วยเหตุ ท่ีกล ่ำวมำข ้ำงต ้น	 ผู ้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำรูปแบบกิจกรรมกำรตลำดใน 
พระอำรำมหลวงที่มีผลต่อควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	 เพื่อเป็นแนวทำง 
ในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำด	 เพื่อเป็นแนวทำงพัฒนำกิจกรรมทำงศำสนำในกำรตลำด	 เพื่อชักชวนให้
กลุ่มเจเนอเรช่ันวำยชำวไทย	มุ่งเน้นพัฒนำจิตใจและเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริงของ 
นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	เพื่อท�ำให้นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมีควำมสุขท้ังกำยและใจ 
ซึ่งเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของมนุษย์ทุกคน

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
	 1.		 เพือ่ศกึษำลกัษณะพืน้ฐำนนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วำยชำวไทยต่อกจิกรรมกำรตลำดพระอำรำมหลวง	
คือ	 เพศ	อำยุ	สถำนภำพ	ระดับกำรศึกษำ	อำชีพ	ระดับรำยได้ต่อเดือน	ที่พักอำศัย	สำเหตุที่ท่ำนมำท�ำบุญ	
วัดที่ท่ำนก�ำลังท�ำบุญรู้จักจำกท่ีใด	รูปแบบกำรเดินทำงมำท�ำบุญ	จ�ำนวนคร้ังและประสบกำรณ์ท่ีเดินทำงมำ
ท�ำบุญ
	 2.		 เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็นกิจกรรมทำงกำรตลำดด้ำนกิจกรรมเข้ำร่วมพิธีกรรม	กิจกรรมกำร
พักผ่อนหย่อนใจ	กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	กิจกรรมกำรเป็นท่ีพ่ึงทำงใจ	กิจกรรมสืบทอดพระพุทธศำสนำ	
กิจกรรมเช่ำวัตถุมงคลในพระอำรำมหลวงท่ีมีผลต่อควำมต้ังใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวำย 
ชำวไทย

ค�าถามการวิจัย
	 1.		 ปัจจยัลกัษณะพืน้ฐำนนกัท่องเทีย่วเจนเนอเรชัน่วำยชำวไทยต่อกิจกรรมกำรตลำดพระอำรำมหลวง	
คือ	 เพศ	อำยุ	สถำนภำพ	ระดับกำรศึกษำ	อำชีพ	ระดับรำยได้ต่อเดือน	ที่พักอำศัย	สำเหตุที่ท่ำนมำท�ำบุญ	 
วัดที่ท่ำนก�ำลังท�ำบุญรู้จักจำกที่ใด	 รูปแบบกำรเดินทำงมำท�ำบุญ	และจ�ำนวนครั้งและประสบกำรณ์ที่ 
เดินทำงมำท�ำบุญมีลักษณะเฉพำะอย่ำงไร
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	 2.		 กิจกรรมทำงกำรตลำดด้ำนกิจกรรมเข้ำร่วมพิธีกรรม	กิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจ	กิจกรรม 
กำรปฏิบัติธรรม	กิจกรรมกำรเป็นที่พ่ึงทำงใจ	กิจกรรมสืบทอดพระพุทธศำสนำ	กิจกรรมเช่ำวัตถุมงคลใน 
พระอำรำมหลวงท่ีมีผลต่อควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมีกิจกรรมใดบ้ำง 
และเป็นลักษณะอย่ำงไร

ทบทวนวรรณกรรม
	 แนวคิดกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย	 เป็นกลุ่มคนที่เกิดอยู่ในระหว่ำง	พ.ศ.	2523–2540	 (Thammarat	 
Yooprot,	 2013)	ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้เกิดในยุคที่มีเจริญควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรวดเร็ว 
จึงท�ำให้พวกเขำมีวิถีชีวิตท่ีต่ำงจำกกลุ่มเจเนอเรชั่นก่อนหน้ำนี้อย่ำงเห็นได้ชัด	 (Ratchada	Asisonthisakul,	
2005)	กลุ่มเจเนอเรชั่นวำยมีจุดเด่นได้แก่	มีควำมเช่ือมั่นในตนเองสูง	มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี	
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ชอบควำมท้ำทำยสิ่งใหม่ๆ	 และมีควำมปรำรถนำจะประสบควำมส�ำเร็จ 
อย่ำงรวดเร็ว	(Saowakhon	Withawatoran,	2007)
	 แนวคิดกิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา	 กิจกรรมกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิง 
พุทธศำสนำเป็นแรงจูงใจทำงด้ำนศำสนำ	 (Pizam	&	Mansfield,	1999)	 โดยมีปัจจัยภำยในที่มีอิทธิพลต่อ 
นักท่องเท่ียว	 ได้แก่	 กำรมีโอกำสไปร่วมแสวงบุญเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำที่เคำรพนับถือช่วยให้เกิด 
ควำมสุขทำงใจแก่นักท่องเที่ยว	 (Phramaha	 Suriya	Masanthia,	 2015)	 ซึ่งกิจกรรมกำรตลำดใน 
พระอำรำมหลวงมี	6	กิจกรรม
	 1)	 กิจกรรมกำรเข้ำร่วมพิธีกรรม	เป็นกิจกรรมกำรเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำในวันส�ำคัญ	
	 2)	 กิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจ	 เป็นพฤติกรรมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสันทนำกำรเพื่อกำรพักผ่อน
หย่อนใจโดยเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นภำยในบริเวณวัดเป็นส�ำคัญเช่น	 งำนประจ�ำปี	 งำนวัดในเทศกำลต่ำงๆ	 
เช่น	วันสงกรำนต์	วันลอยกระทง	วันขึ้นปีใหม่	เป็นต้น	(Phramaha	Bunphichet	Chanmueang,	2010)	
	 3)		กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	เป็นกำรท�ำกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ	โดยเป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินกำร
ขึ้นภำยในวัดอำจจะจัดในรูปของโปรแกรมกำรปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมวิธีกำรของผู้จัด	
เช่น	กำรสมำทำนศีล	5	กำรฟังธรรมเทศนำ	เป็นต้น	
	 4)		กิจกรรมกำรสืบทอดพระพุทธศำสนำ	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศำสนำ	 เช่น	 
งำนเก่ียวกับกำรบูรณปฏิสังขรณ์ศำสนสถำนต่ำงๆ	ของวัด	 งำนกฐิน	 งำนผ้ำป่ำ	 งำนบวชนำค	 เป็นต้น	 
(Phramaha	Suriya	Masanthia,	2015)	
	 5)		กิจกรรมกำรเป็นท่ีพึ่งทำงใจ	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตำมควำมประสงค์ส่วนตัว	 โดยประเทศไทย
ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ	 กำรด�ำเนินกิจกรรมทำงศำสนำ	 ซ่ึงนับว่ำเป็นท่ีพ่ึงทำงใจของ
พุทธศำสนิกชนโดยทั่วๆ	ไป	เช่น	กำรท�ำบุญตักบำตร	กำรถวำยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อใช้บูชำพระ	เป็นต้น
	 6)		กิจกรรมกำรเช่ำวัตถุมงคล	 เป็นกิจกรรมท่ีวัดได้จัดท�ำขึ้นเพื่อหำเงินรำยได้เข้ำวัดเพ่ือน�ำไป 
ท�ำนุบ�ำรุงพุทธศำสนำหรือปฏิสังขรณ์ภำยในบริเวณวัด	 และจัดให้พุทธศำสนิกชนทั่วไปได้เช่ำไปบูชำ 
ตำมก�ำลังศรัทธำ	เป็นต้น	(Phramaha	Bunphichet	Chanmueang,	2010)
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	 แนวคิดความตั้งใจท�าบุญซ�้า	 ควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำถือได้ว ่ำเป ็นผลตอบรับที่ดีที่บ ่งบอกถึง 
ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 (Oppermann,	2000)	ด้วยสำเหตุประกำรแรกคือ	ปัจจัยด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
เป็นส่ิงที่ดึงดูดท่ีท�ำให้นักท่องเท่ียวจะเดินทำงไปสถำนที่ท่องเที่ยวปลำยทำง	 เพรำะรำคำในกำรใช้จ่ำย
ส�ำหรับกำรท่องเท่ียวที่ต�่ำลงจึงท�ำให้นักท่องเที่ยวมีควำมสนใจที่จะเข้ำถึงและเยี่ยมเยือนเป็นครั้งแรก	
ประกำรท่ีสองคือ	ผลตอบรับกลับมำในเชิงบวกสำมำรถบ่งบอกควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	 (Phramaha	
Chan	Chotiyanphol,	2015)	ประกำรที่สำมคือ	 เพิ่มโอกำสส�ำหรับนักท่องเที่ยวมีควำมคิดที่ไม่แน่นอน	 
ลังเลที่จะกลับมำท่องเท่ียวให้เดินทำงมำท�ำบุญซ�้ำในโอกำสต่อๆ	 ไป	 (Oppermann,	2000)	 ในงำนวิจัย
ของ	Kuo	 (2011)	กล่ำวว่ำควำมตั้งใจกลับมำท�ำบุญซ�้ำนั้นเป็นควำมเต็มใจท่ีจะกลับมำท�ำบุญในสถำนท่ี 
ปลำยทำงนั้นๆ	 ท่ีนักท่องเท่ียวเคยเดินทำงมำ	และอำจจะมีแนวโน้มเดินทำงท่องเที่ยวในสถำนที่ท่องเที่ยว
อื่นๆ	ซึ่งอำจจะภำยในพื้นที่หรือในประเทศปลำยทำง	(Phramaha	Chan	Chotiyanphol,	2015)	 ดังนั้น 
กำรพัฒนำรูปแบบกำรท่องเที่ยวในอนำคตควรค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจและควำมประทับใจของนักเดินทำง
เป็นหลักอันเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ในกำรเดินทำงท่องเที่ยว	 ซึ่งในกำรเดินทำงคร้ังต่อไปนักเดินทำง 
ส่วนใหญ่จะนึกถึงสถำนที่ท�ำบุญที่ตนปรำรถนำที่จะกลับมำท�ำบุญซ�้ำอีกครั้ง	 (Kuo,	2011)	 ในงำนวิจัยของ	
Chen	&	Tsai	 (2007)	กล่ำวว่ำควำมตั้งใจกลับมำท�ำบุญซ�้ำในอนำคตนั้นเป็นกำรตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับควำมชื่นชอบที่จะกลับมำท�ำบุญซ�้ำในสถำนที่ปลำยทำงและเต็มใจที่จะแนะน�ำให้นักท่องเที่ยวอื่นๆ	 
เดินทำงมำท�ำบุญ	 ในกำรศึกษำจำกนักวิจัยหลำยท่ำนระบุว่ำควำมพึงพอใจที่มีต ่อประสบกำรณ์ใน 
กำรเดินทำงท่องเที่ยวเป็นปัจจัยแรกที่ส�ำคัญที่เกิดขึ้นก่อนควำมต้ังใจกลับมำท�ำบุญซ�้ำ	 (Chi	&	Qu,	2007)	
และควำมพึงพอใจในแง่บวกมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อควำมต้ังใจกลับมำท�ำบุญซ�้ำ	 (Phramaha	Chan	 
Chotiyanphol,	2015)	 ในงำนวิจัยของ	Bigne	et	al.	 (2009)	กล่ำวว่ำควำมพึงพอใจส�ำหรับกำรแข่งขัน
ทำงกำรตลำดผู้ประกอบกำรสำมำรถจะท�ำสลับสับเปล่ียนกับคู่แข่งขัน	 เพรำะจะมีโอกำสในกำรบรรลุ
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น	ส่วนในงำนวิจัยของ	Cronin	et	al.	 (2000)	กล่ำวว่ำกำรรับรู้คุณค่ำเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญใน 
กำรคำดกำรณ์ควำมตั้งใจกลับมำท�ำบุญซ�้ำมำกกว่ำปัจจัยด้ำนอื่นๆ	ทั้งควำมพึงพอใจหรือคุณภำพกำรบริกำร	
และในงำนวิจัยของ	Banki	et	al.	 (2014)	กล่ำวว่ำควำมตั้งใจกลับมำท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเที่ยวจะเป็น 
ตัวบ่งช้ีว่ำนักเดินทำงได้ท�ำกำรวำงแผนที่จะเยี่ยมชมสถำนที่ท่องเที่ยวบ้ำงแล้วบำงส่วน	หลังจำกน้ัน 
นักเดินทำงก็จะประเมินประสบกำรณ์และบริกำรต่ำงๆ	ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรกลับมำท�ำบุญซ�้ำ
ในอนำคตของนักเดินทำง	ดังนั้นควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบอย่ำงชัดเจนต่อควำมตั้งใจ 
กลับมำท�ำบุญซ�้ำ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 กำรศึกษำแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวงที่มีผลต่อควำมต้ังใจท�ำบุญซ�้ำของ 
นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยในครั้งนี้	 ได้อำศัยกำรทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเจเนอเรชั่นวำย	
แนวคิดกิจกรรมกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำ	แนวคิดควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำ	ผู้วิจัยจึงได้ปรับเป็น 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัยไว้ดังนี้
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	 ตัวแปรอิสระ	 	 	 	 ตัวแปรส่งผ่าน	 	 	 					ตัวแปรตาม
	(Independent	Variables)		 		(Mediator	Variables)	 								(Dependent	Variables)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.		 เพือ่ทรำบลกัษณะพืน้ฐำนนกัท่องเท่ียวเจเนอเรชัน่วำยชำวไทยต่อกจิกรรมกำรตลำดพระอำรำมหลวง	
คือ	 เพศ	อำยุ	สถำนภำพ	ระดับกำรศึกษำ	อำชีพ	ระดับรำยได้ต่อเดือน	ที่พักอำศัย	สำเหตุที่ท่ำนมำท�ำบุญ 
ที่วัด	วัดที่ท่ำนก�ำลังท�ำบุญรู้จักจำกที่ใด	รูปแบบกำรเดินทำงมำท�ำบุญ	และจ�ำนวนครั้งและประสบกำรณ ์
ที่เดินทำงมำท�ำบุญ
	 2.		 เพื่อทรำบระดับควำมคิดเห็นกิจกรรมทำงกำรตลำดด้ำนกิจกรรมเข้ำร่วมพิธีกรรม	กิจกรรมกำร
พักผ่อนหย่อนใจ	กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	กิจกรรมกำรเป็นท่ีพ่ึงทำงใจ	กิจกรรมสืบทอดพระพุทธศำสนำ	
กิจกรรมเช่ำวัตถุมงคลในพระอำรำมหลวงท่ีมีผลต่อควำมต้ังใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวำย 
ชำวไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	คือ	นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยที่เดินทำง
ไปท�ำบุญที่วัดไร่ขิงแต่ไม่ทรำบจ�ำนวนประชำกรที่แน่นอน	 ซึ่งตำมตำรำงส�ำเร็จรูปของ	Yamane	 (1973)	 
โดยควำมคลำดเคลื่อนท่ีผู้วิจัยยอมรับได้เท่ำกับ	5%	และระดับควำมเชื่อมั่น	 95%	จะมีขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ต้องกำรจะเท่ำกับ	400	คน	โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ
	 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย	กำรศึกษำครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์	 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำม 
เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ	และใช้แบบสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภำพ	โดยแบ่งวิธีกำรที่ใช้ในกำรวิจัยดังต่อไปนี้
	 เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ	 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถำมซ่ึงสร้ำงข้ึนตำมวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดกำรวิจัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรวิจัยโดยแบ่งเป็น	3	ตอน	ดังนี้

เจเนอเรชั่นวายชาวไทย
	1.	 เพศ
	2.	อำยุ
	3.		สถำนภำพ
	4.		ระดับกำรศึกษำ
	5.		อำชีพ
	6.		ระดับรำยได้ต่อเดือน
	7.		ที่พักอำศัย
	8.		สำเหตุที่ท่ำนมำท�ำบุญที่วัด
	9.	วัดที่ท่ำนท�ำบุญรู้จักจำกที่ใด
10.		รูปแบบกำรเดินทำงมำท�ำบุญ
11.		จ�ำนวนครั้งและประสบกำรณ ์
	 ที่เดินทำงมำท�ำบุญซ�้ำ

กิจกรรมการตลาด
ในพระอารามหลวง

	1.	กิจกรรมกำรเข้ำร่วมพิธีกรรม
	2.	กิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจ
	3.		กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม
	4.		กิจกรรมกำรเป็นที่พึ่งทำงใจ
	5.		กจิกรรมสบืทอดพระพทุธศำสนำ
	6.		กิจกรรมเช่ำวัตถุมงคล

ความตั้งใจเที่ยวซ�้า
	1.	ควำมตั้งใจกลับมำเที่ยวซ�้ำ
	2.	ควำมถี่ในกำรมำเที่ยวซ�้ำ
	3.		กำรบอกต่อ
	4.		กำรแบ่งปันประสบกำรณ์ที่ดี
	 ให้นักท่องเที่ยวรำยอื่น
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 ตอนที่	1		 ปัจจัยลักษณะพื้นฐำนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	ได้แก่	เพศ	อำยุ	สถำนภำพ	
ระดับกำรศึกษำ	อำชีพ	 ระดับรำยได้ต่อเดือน	ที่พักอำศัย	สำเหตุที่ท่ำนมำท�ำบุญท่ีวัด	 วัดที่ท่ำนก�ำลัง
ท�ำบุญรู้จักจำกท่ีใด	รูปแบบกำรเดินทำงมำท�ำบุญ	และจ�ำนวนครั้งและประสบกำรณ์ที่เดินทำงมำท�ำบุญ	 
เป็นค�ำถำมปลำยปิดแบบตรวจสอบรำยกำร	
	 ตอนที่	2		 กิจกรรมกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำได้แก่	 กิจกรรมกำรเข้ำร่วมพิธีกรรม	
กิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจ	กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	กิจกรรมกำรสืบทอดพระพุทธศำสนำ	กิจกรรม 
กำรเป็นที่พึ่งทำงใจและกิจกรรมกำรเช่ำวัตถุมงคล	 เป็นค�ำถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำระดับควำมคิดเห็น	 
เป็นค�ำถำมมำตรำส่วนแบบ	Likert	 Scale	ชนิด	 5	 ระดับ	คือ	 ระดับน้อยที่สุด	=	 1	 ระดับน้อย	=	2	 
ระดับปำนกลำง	=	3	ระดับมำก	=	4	และระดับมำกที่สุด	=	5
	 ตอนที่	3		ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้ังใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเที่ยว	 ได้แก่	 ควำมตั้งใจกลับมำ 
เที่ยวซ�้ำ	 ควำมถี่ในกำรมำเที่ยวซ�้ำ	 กำรบอกต่อ	กำรแบ่งปันประสบกำรณ์ที่ดีให้ผู ้อื่นรับรู ้	 เป็นค�ำถำม
มำตรำส่วนประมำณค่ำระดับควำมคิดเห็นเป็นค�ำถำมมำตรำส่วนแบบ	 Likert	 Scale	ชนิด	5	 ระดับคือ	 
ระดับน้อยที่สุด	=	1	ระดับน้อย	=	2	ระดับปำนกลำง	=	3	ระดับมำก	=	4	และระดับมำกที่สุด	=	5
	 การตรวจสอบการวิจัยเชิงคุณภาพ	ดังนี้	กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญจ�ำนวน 
ทั้งสิ้น	3	ท่ำน	ได้แก่	 (1)	ประธำนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	สำขำวิชำกำรตลำด	มหำวิทยำลัยสยำม	 (2)	 ผู้ช่วย 
เจ้ำอำวำสวัดไร่ขิง	พระอำรำมหลวง	และ	 (3)	 เจ้ำหน้ำที่ดูแลกิจกรรมกำรตลำด	วัดไร่ขิงพระอำรำมหลวง	
วเิครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�ำเรจ็รูป	SPSS	version	22.0	สถติิทีใ่ช้	คอื	กำรแจกแจงควำมถี	่ ค่ำร้อยละ	 
ค่ำเฉลีย่เลขคณติ	และค่ำส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน	

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
	 ส่วนที่	1		ข้อมูลทั่วไปลักษณะพื้นฐำนของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	 โดยใช้ค่ำสถิต ิ
อันได้แก่	กำรแจกแจงควำมถี่และค่ำร้อยละ	

ตารางที่	1		กำรแจกแจงควำมถ่ีและค่ำร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมข้อมูลทั่วไปลักษณะพ้ืนฐำน 
	 	 	 	 ของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	(n	=	400)	

ข้อมูลทั่วไปลักษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย จ�านวน	(คน) ร้อยละ

เพศหญิง 272 68.0

อำยุ	21–25	ปี 201 50.2

สถำนภำพโสด 272 68.0

กำรศึกษำระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรี 241 60.3

อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน 122 30.5

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	15,000	บำท 224 56.0

อำศัยอยู่ในภำคกลำง 326 81.5
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ตารางที่	1		กำรแจกแจงควำมถ่ีและค่ำร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมข้อมูลทั่วไปลักษณะพ้ืนฐำน 
	 	 	 	 ของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	(n	=	400)	(ต่อ)	

ข้อมูลทั่วไปลักษณะพื้นฐานของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวไทย จ�านวน	(คน) ร้อยละ

สำเหตุที่มำเที่ยววัดเพรำะตั้งใจร่วมกิจกรรมกับทำงวัด 183 45.8

วัดที่ก�ำลังเที่ยวรู้จักจำกเพื่อน/คนรู้จัก 344 86.0

รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวด้วยตนเอง 398 99.5

จ�ำนวนครั้งและประสบกำรณ์ที่เดินทำงมำท่องเที่ยวมำกกว่ำ	3	ครั้ง 287 71.8

	 ตำมตำรำงท่ี	 1	พบว่ำ	กลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยจ�ำนวนทั้งส้ิน	400	คน	 
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ	68.0	ลักษณะที่พบมำกที่สุด	คือ	อำยุ	21–25	ปี	คิดเป็นร้อยละ	 
50.2	 โดยส่วนใหญ่อยู่ในสถำนภำพโสดคิดเป็นร้อยละ	68.0	กำรศึกษำระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรีคิดเป็น 
ร้อยละ	60.3	ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ	30.5	มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำ 
หรือเท่ำกับ	15,000	บำท	คิดเป็นร้อยละ	56.0	ซึ่งอำศัยอยู่ในภำคกลำงคิดเป็นร้อยละ	81.5	สำเหตุที่มำ 
เที่ยววัดเพรำะตั้งใจร่วมกิจกรรมกับทำงวัดคิดเป็นร้อยละ	45.8	 วัดที่ก�ำลังเที่ยวรู้จักจำกเพื่อน/คนรู้จัก
คิดเป็นร้อยละ	86.0	รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ	99.5	และจ�ำนวนครั้งและ
ประสบกำรณ์ที่เดินทำงมำเที่ยวมำกกว่ำ	3	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	71.8
 
	 ส่วนที่	2		 ระดับควำมคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมกำรตลำดกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำ	 ได้แก่	ค่ำเฉลี่ย 
และค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	

ตารางที่	2	 ระดับค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมควำมคิดเห็นที่มี 
	 	 	 	 ต่อกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวง

กิจกรรมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา x S.D. แปรผล

กิจกรรมกำรเป็นที่พึ่งทำงใจ 3.65 0.84 มำก

กิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจ 3.29 0.88 กลำง

กิจกรรมกำรเข้ำร่วมพิธีกรรม 3.17 0.83 กลำง

กิจกรรมสืบทอดพระพุทธศำสนำ 3.08 0.91 กลำง

กิจกรรมเช่ำวัตถุมงคล 2.94 0.92 กลำง

กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม 2.83 0.94 กลำง

ภาพรวม 3.16 0.72 กลาง
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	 ตำมตำรำงที่	 2	พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมีควำมคิดเห็นต่อกิจกรรม 
กำรตลำดในพระอำรำมหลวง	 ( x =	3.16)	อยู่ในระดับกลำง	 โดยเห็นด้วยมำกเกี่ยวกับกิจกรรมกำรเป็น 
ที่พึ่งทำงใจ	 ( x =	3.65)	 และเห็นด้วยระดับกลำงเกี่ยวกับกิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจ	 ( x =	3.29)	 
กิจกรรมกำรเข้ำร่วมพิธีกรรม	 ( x =	3.17)	กิจกรรมกำรสืบทอดพระพุทธศำสนำ	 ( x =	3.08)	กิจกรรม 
กำรเช่ำวัตถุมงคล	( x =	2.94)	และกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	( x =	2.83)	ตำมล�ำดับ

	 ส่วนที่	3		 ระดับควำมคิดเห็นท่ีมีต่อควำมต้ังใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเท่ียวเจเนอเรช่ันวำยชำวไทย	
ได้แก่	ค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	

ตารางที่	3	 ระดับค่ำเฉลี่ยและค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงจ�ำแนกตำมควำมคิดเห็นท่ีมี 
	 	 	 	 ต่อควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย

ความตั้งใจเที่ยวซ�้าของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายชาวไทย x S.D. แปรผล

กำรบอกต่อ 3.87 0.82 มำก

กำรแบ่งปันประสบกำรณ์ที่ดีให้ผู้อื่นรับรู้ 3.80 0.82 มำก

กำรกลับมำเที่ยวซ�้ำ 3.79 0.83 มำก

ควำมถี่ในกำรกลับมำเที่ยวซ�้ำ 3.76 0.83 มำก

ภาพรวม 3.80 0.73 มาก

	 ตำมตำรำงที่	3	พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมีควำมคิดเห็นต่อควำมตั้งใจ
ท�ำบุญซ�้ำ	 ( x =	3.80)	อยู่ในระดับมำก	 โดยเห็นด้วยมำกเก่ียวกับกำรบอกต่อ	 ( x =3.87)	กำรแบ่งปัน
ประสบกำรณ์ที่ดีให้ผู้อื่นรับรู้	 ( x =	3.80)	กำรกลับมำเที่ยวซ�้ำ	 ( x =	3.79)	และควำมถี่ในกำรมำเที่ยวซ�้ำ	 
( x =	3.78)	ตำมล�ำดับ

ผลการวิจัย	
	 ส�ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ	ผู้วิจัยได้สัมภำษณ์จำก	 (1)	ประธำนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	สำขำวิชำ 
กำรตลำด	มหำวิทยำลัยสยำม	 (2)	ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส	วัดไร่ขิงพระอำรำมหลวง	 (3)	 เจ้ำหน้ำที่ดูแลกิจกรรม 
กำรตลำด	วัดไร่ขิงพระอำรำมหลวง	ซึ่งสรุปได้ดังนี้
	 นักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมักจะชอบเลือกวัดท่ีไปเที่ยวท�ำบุญที่มีกิจกรรมกำรตลำดท่ี 
หลำกหลำย	เนื่องจำกจะได้ร่วมกิจกรรมกับทำงวัดแล้วได้พักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมๆ	กัน	กิจกรรมกำรตลำด
ของวัดไร่ขิงพระอำรำมหลวงที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมำเที่ยวมีกิจกรรมกำรเข้ำร่วม
พิธีกรรม	เช่น	กิจกรรมเข้ำพรรษำ	ออกพรรษำ	ตักบำตรเทโว	วันท�ำบุญขึ้นปีใหม่	วันสงกรำนต์	ส่วนกิจกรรม 
กำรเป็นที่พ่ึงทำงใจนั้น	ทำงวัดได้จัดให้มีกำรถวำยสังฆทำนทุกวัน	 มีกำรให้อำหำรปลำหน้ำวัด	 สิ่งที่ขำด 
ไม่ได้คือ	กำรถวำยดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักกำระหลวงพ่อวัดไร่ขิง	กิจกรรมกำรพักผ่อนหย่อนใจเป็นกิจกรรม
ที่ทำงวัดได้จัดภูมิทัศน์หน้ำพระอุโบสถและริมแม่น�้ำอย่ำงสวยงำม	 ทำงวัดก็ได้อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 
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มีท่ีน่ังพักผ่อน	มีร้ำนค้ำ	มีปลำคำร์ฟ	มีบ้ำนดิน	มีรถนั่งชมสวน	กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรมทำงวัดได้จัด 
กำรเทศน์มหำชำติ	 จัดกำรปฏิบัติสมำธิภำวนำในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ	 วันพ่อ	 วันแม่	 วันขึ้น 
ปีใหม่	และจัดสวดมนต์ทุกวันโดยมีหนังสือสวดมนต์แจกให้ผู้ที่ไปร่วมสวดมนต์ด้วย	ในกิจกรรมกำรสืบทอด
พระพุทธศำสนำทำงวัดได้จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนนักธรรมบำลี	สนับสนุนให้มีกำรศึกษำสำมัญของสงฆ	์
ด้วยกำรจัดตั้งวิทยำลัยสงฆ์พุทธปัญญำศรีทวำรวดี	ขับเคล่ือนหมู่บ้ำนศีล	5	และน�ำพำประชำชน	ท�ำบุญ	 
ฟังเทศน์	ฟังธรรม	 เวียนเทียนในวันส�ำคัญ	และกิจกรรมสุดท้ำยเป็นกิจกรรมกำรเช่ำวัตถุมงคลซึ่งทำงวัด 
มีวัตถุมงคลทุกรูปแบบ	 เช่น	 เนื้อผง	 เนื้อโลหะ	รูปหล่อ	พระบูชำ	ผ้ำยันต์	กิจกรรมเหล่ำนี้เป็นส่วนส�ำคัญ 
ท�ำให้นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยกลับมำท�ำบุญซ�้ำ	 โดยแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวเจเนอเรชั่นวำย 
ชำวไทยมำเพิ่มขึ้นทุกปี

อภิปรายผล
	 จำกกำรศึกษำกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวงที่มีผลต่อควำมตั้งใจท�ำบุญซ�้ำของนักท่องเที่ยวเจ
เนอเรชั่นวำยชำวไทย	มีประเด็นและผลกำรวิจัยที่ควรอธิบำยดังนี้
	 1.		 ในกำรวิจัยคร้ังนี้ผลกำรวิจัยลักษณะพื้นฐำนนักท่องเท่ียวเจเนอเรช่ันวำยชำวไทย	 พบว่ำ
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอำยุ	 21–25	ปี	 อยู่ในสถำนภำพโสด	มีกำรศึกษำระดับต�่ำกว่ำปริญญำตรี	 
โดยประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน	ซึ่งมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	15,000	บำท	
อำศัยอยู่ในภำคกลำง	สำเหตุท่ีมำเท่ียววัดเพรำะตั้งใจร่วมกิจกรรมกับทำงวัด	วัดที่ก�ำลังเที่ยวรู้จักจำกเพื่อน/
คนรู้จัก	 รูปแบบกำรเดินทำงท่องเที่ยวด้วยตนเองและจ�ำนวนครั้งและประสบกำรณ์ที่เดินทำงมำเที่ยว
มำกกว่ำ	3	ครั้ง	ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมกำรซื้อที่แตกต่ำงกันระหว่ำงบุคคลที่ได้พัฒนำจำกแนวคิด
เร่ืองส่ิงเร้ำและกำรตอบสนองหรือทฤษฎีพฤติกรรมผู้ซ้ือ	 (Kotler,	2003)	จะเห็นได้ว่ำบุคคลที่มีเพศ	อำยุ	
สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน	ย่อมมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนบุคลิกภำพทำงจิตวิทยำเชิง
กำรับรู้	เนื่องจำกกำรเรียนรู้จำกสังคมและสภำพแวดล้อมที่ต่ำงกัน	กำรที่เรียนรู้จำกสังคมและสภำพแวดล้อม
ที่ต่ำงกันนั้น	ก่อให้เกิดกำรให้ควำมส�ำคัญกับชีวิตประจ�ำวัน	มีทัศนคติ	ค่ำนิยม	ควำมเชื่อที่แตกต่ำงกัน
	 2.		 จำกกำรศึกษำควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวงของนักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ัน 
วำยชำวไทยพบว่ำ	มีควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวง	 ( x =	3.16)	อยู่ในระดับกลำง 
โดยเห็นด้วยมำกในด้ำนกิจกรรมกำรเป็นที่พึ่งทำงใจ	 ( x =	3.65)	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้นักท่องเที่ยว 
เจเนอเรชั่นวำยชำวไทยได้เรียนรู้พระพุทธศำสนำเพิ่มเติม	 โดยผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวกับ
กิจกรรมของทำงวัด	และจะท�ำให้พุทธศำสนิกชนเหล่ำน้ันเป็นคนอ้อมน้อมถ่อมตน	 รู้จักบำปบุญคุณโทษ 
ซึ่งเป็นกำรได้พัฒนำท้ังกำยและจิตใจ	 ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยจะได้พักผ่อน
หย่อนใจไปด้วย	 โดยกระบวนกำรเหล่ำน้ันท�ำให้นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยมีควำมสุขทั้งกำย 
และสุขใจซึ่งเป็นเป้ำหมำยสูงสุดของมนุษย์ทุกคน	ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ	 Phramaha	 Suriya	 
Masanthia	 (2015)	พบว่ำกิจกรรมกำรเป็นที่พึ่งทำงใจ	 ( x =	3.95)	อยู่ในระดับมำก	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น�ำ 
ไปสู่ควำมตั้งใจเที่ยวซ�้ำของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทย	 โดยพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงนักท่องเที่ยว 
เจเนอเรช่ันวำยชำวไทยมีควำมคิดเห็นต่อควำมตั้งใจเที่ยวซ�้ำ	 ( x =	3.80)	อยู่ในระดับมำก	ด้ำนที่ส�ำคัญคือ
กำรบอกต่อ	 ( x =	3.87)	ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ	Phramaha	Chan	Chotiyanphol	 (2015)	พบว่ำ	 
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หลังจำกกำรท่องเท่ียวในอัตลักษณ์วัดไทยในพระพุทธศำสนำของนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ	 จะท�ำให้ 
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติเหล่ำนั้นกำรกลับมำเท่ียวซ�้ำอีกอยู ่ในระดับมำก	และสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ	Pollack	 (2009)	 ท่ีพบว่ำกำรรับรู้ด้ำนลักษณะเฉพำะของแหล่งท่องเที่ยวน�ำไปสู่ควำมพึงพอใจให้กับ 
นักท่องเที่ยว	ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและน�ำไปสู่ควำมภักดีต่อตลำดกำรท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 จำกกำรศึกษำพบว่ำกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวงที่นักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวำยชำวไทย	 
ให้ควำมสนใจมำกที่สุดคือกิจกรรมกำรเป็นท่ีพึ่งทำงใจ	 และกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวง 
นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยให้ควำมสนใจน้อยที่สุดคือ	 กิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	 จึงควรให ้
หน่วยงำนภำครัฐกรมกำรพระพุทธศำสนำ	มหำเถรสมำคม	กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	หน่วยงำนระดับ
จังหวัด	อ�ำเภอ	ต�ำบล	 เทศบำลหรือชุมชนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกำรท่องเที่ยวเชิงพุทธศำสนำ 
น�ำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ในกิจกรรมกำรตลำดส�ำหรับกำรท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศำสนำ	 
โดยเน้นไปท่ีกิจกรรมกำรเป็นท่ีพึ่งทำงใจและปรับปรุงกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยซึ่งน�ำไปสู่กำรกลับมำเที่ยวซ�้ำ
	 2.		 จำกกำรศึกษำพบว่ำกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวงที่นักท่องเที่ยวเจเนอเรช่ันวำยชำวไทย 
ให้ควำมสนใจมำกท่ีสุดคือ	ด้ำนกิจกรรมกำรเป็นที่พึ่งทำงใจและกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวง 
นักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยให้ควำมสนใจน้อยท่ีสุดคือกิจกรรมกำรปฏิบัติธรรม	 จึงควรให้กรรมกำร
บริหำรวัด	วัดไร่ขิงพระอำรำมหลวงหรือพระอำรำมหลวงชั้นตรี	 โท	 เอกทั่วประเทศ	น�ำข้อมูลควำมคิดเห็น 
ของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยเกี่ยวกับกิจกรรมกำรตลำดในพระอำรำมหลวง	 ไปวำงแผนหรือ
ปรับปรุงกิจกรรมด้ำนกำรตลำด	 โดยควรเน้นไปที่กิจกรรมกำรเป็นที่พึ่งทำงใจ	 และปรับปรุงกิจกรรม 
กำรปฏิบัติธรรม	เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวำยชำวไทยให้เพิ่มมำกขึ้น
	 ส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษำกำรแบ่งส่วนตลำด	 โดยศึกษำรำยละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติ	 
ไลฟ์สไตล์	 คุณค่ำของนักท่องเท่ียวแต่ละเจนเนอเรชั่น	 เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมกำรตลำดใน 
พระอำรำมหลวงให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวแต่ละเจเนอเรชั่นเหล่ำนั้น	
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